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CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Danh mục vần T
TA
• Ta
• Ta Bà
• Ta Bà Ha
• Ta Bà Thế Giới

• Ta Hồ Tận Chúng Sanh
• Ta Oán
• Ta Thán
• Ta Thán Từ

TÁ
• Tá
• Tá Danh
• Tá Điền
• Tá Giả Tầm Chơn
• Tá Hoa Hiến Phật
• Tá Lý

• Tá Mẫu Đầu Thai
• Tá Phàm
• Tá Thế
• Tá Trợ
• Tá Túc

TÀ
• Tà
• Tà Bất Thắng Chánh
• Tà Bổn Thân
• Tà Chánh
• Tà Dâm
• Tà Dƣơng
• Tà Đạo
• Tà Gian
• Tà Huy
• Tà Khí
• Tà Khuất
• Tà Ma

• Tà Mị
• Tà Nguyệt
• Tà Pháp
• Tà Quái
• Tà Quyền
• Tà Tâm
• Tà Tây
• Tà Thần
• Tà Thần Tinh Quái
• Tà Thuật
• Tà Thuyết
• Tà Vạy

TẢ
• Tả

• Tả Chiêu Hữu Mục
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

• Tả Đạo
• Tả Ðạo Bàng Môn
• Tả Phái
• Tả Phan Quân

Q.3 VẦN T▐

• Tả Phan Quân Trang Văn
Giáo
• Tả Quân Lê Văn Duyệt
• Tả Tƣ Hữu Tƣởng
• Tả Xung Hữu Đột

TẠ
• Tạ
• Tạ Bệnh
• Tạ Khách
• Tạ Lễ

• Tạ Thế
• Tạ Tội
• Tạ Thu Thâu
• Tạ Từ

TÁC
• Tác
• Tác Dụng
• Tác Động
• Tác Hiệp
• Tác Nghiệt
• Tác Phong

• Tác Quyền Sở Hữu
• Tác Tệ
• Tác Thành
• Tác Trái
• Tác Uy Tác Phúc

TẠC
• Tạc
• Tạc Dạ
• Tạc Thù
• Tạc Tỉnh Nhi Ẩm

• Tạc Triêu
• Tạc Tử Kim Sanh
• Tạc Tƣợng

TAI
• Tai
• Tai Ách
• Tai Biến
• Tai Họa
• Tai Mắt

• Tai Nguy
• Tai Vách Mạch Rừng
• Tai Ƣơng
• Tai Ƣơng Hoạn Họa

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

TÁI
• Tái
• Tái Bản
• Tái Cầu
• Tái Kiếp
• Tái Lập
• Tái Luyến
• Tái Ngộ

• Tái Nhiệm
• Tái Phạm
• Tái Phục
• Tái Sanh
• Tái Thế
• Tái Thệ
• Tái Thủ Quyền Hành

TÀI
• Tài
• Tài Bất Khả Ỵ
• Tài Bồi
• Tài Cán
• Tài Chánh
• Tài Đa Lụy Thân
• Tài Đức

• Tài Giả Tai Dã
• Tài Hoa
• Tài Hùng Biện
• Tài Liệu
• Tài Sắc
• Tài Tình

TẠI
• Tại Gia

• Tại Vị

TAM
• Tam Bành Lục Tặc
• Tam Bảo
• Tam Bất Tà Dâm
• Tam Bửu
• Tam Cang
• Tam Cang Lãnh
• Tam Cang - Ngũ Thƣờng
• Tam Cấp
• Tam Châu Bát Bộ
• Tam Chuyển

• Tam Cung - Tam Động
• Tam Dân
• Tam Dân Chủ Nghĩa
• Tam Đa
• Tam Đại
• Tam Đầu Chế Cửu Trùng
Đài
• Tam Đầu Chế Hiệp Thiên
Đài
• Tam Đồ Khổ

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Tam Độc
• Tam Đức
• Tam Giáo
• Tam Giáo Thất Chơn
Truyền
• Tam Giáo Đồng Nguyên
• Tam Giáo Qui Nguyên
• Tam Giáo Qui Nguyên Ngũ
Chi Phục Nhứt
• Tam Giáo (Tòa)
• Tam Hội Lập Quyền
• Tam Hồn
• Tam Kỳ
• Tam Kỳ Phổ Độ
• Tam Kỳ Nguyên Nguyên
Bản Bản
• Tam Kỳ Xá Ân
• Tam Lập
• Tam Muội Hỏa
• Tam Nƣơng Diêu Trì Cung
• Tam Ngôi Nhứt Thể
• Tam Nguơn
• Tam Quan
• Tam Quang
• Tam Qui
• Tam Qui Thƣờng Bộ Pháp
Giới
• Tam Sanh
• Tam Sắc Đạo

Q.3 VẦN T▐

• Tam Tai
• Tam Tài
• Tam Tạng Kinh
• Tam Thanh
• Tam Thánh Ký Hòa Ƣớc
• Tam Thập Lục Ðộng
• Tam Thập Lục Thánh
• Tam Thập Lục Thiên
• Tam Thế Phât
• Tam Thế Tứ Sanh
• Tam Thể Xác Thân
• Tam Thiên
• Tam Thiên Đồ Đệ
• Tam Thiên Thế Giới
• Tam Thiên Đại Thiên Thế
Giái
• Tam Thiên Thế Giới Hộ
Pháp Giáng Lâm
• Tam Thiên Vị
• Tam Thừa
• Tam Tiên
• Tam Tộc
• Tam Tông Chơn Giáo
• Tam Trấn Oai Nghiêm
• Tam Tụ Lục Hòa
• Tam Tùng - Tứ Đức
• Tam Vị Nhứt Thể
• Tam Vị Nữ Đầu Sƣ
• Tam Vị Thần

TÁM
• Tám Phẩm Cấp Chơn Hồn

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

TAN
• Tan Tành
TÁN
• Tán Tụng Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu
TÀN
• Tàn (Tàn Lộng)
• Tàn Bạo

• Tàn Y

TANG
• Tang Chủ
• Tang Du
• Tang Điền Nhựt Đảo Biến
Nên Thƣơng Hải Huê Triều
• Tang Gia
• Tang Hôn
• Tang Lễ

• Tang Lễ Chức Sắc Thiên
Phong
• Tang Phục
• Tang Sự
• Tang Thƣơng
• Tang Trí Kỳ Ai

TÀNG
• Tàng Ẩn

• Tàng Kinh Khố

TÁNH
• Tánh Đức
• Tánh Chất
• Tánh Hạnh
• Tánh Hiệp Vô Vi
• Tánh Linh
• Tánh Mạng
• Tánh Mạng Song Tu

• Tánh Phàm - Tánh Tục
• Tánh Thần
• Tánh Thiện
• Tánh Thú
• Tánh Tình
• Tánh Tự Tâm Sanh

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Q.3 VẦN T▐

TAO
• Tao Ngộ
TÀO
• Tào Khƣơng

• Tào Quốc Cựu

TẠO
• Tạo Chúc Cầu Minh, Đọc
Kinh Cầu Lý
• Tạo Đoan
• Tạo Đời Cải Dữ Ra Hiền
• Tạo Hóa
• Tạo Hóa Thiên

• Tạo Nhân Kết Nghĩa
• Tạo Thế
• Tạo Thiên Lập Địa
• Tạo Thời Cải Thế
• Tạo Vật

TẢO
• Tảo Khai

• Tảo Tần

TẠP
• Tạp Niệm
TÀY
• Tày Non Tợ Biển
TẮC
• Tắc (Phạm Công Tắc)
TẮM
• Tắm Thánh

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

TĂNG
• Tăng Đồ
• Tăng Viên Phƣớc Thọ

• Tăng Xán

TẤC
• Tấc Cỏ
• Tấc Đất Ngọn Rau

• Tấc Lòng

TÂM
• Tâm (1)
• Tâm (2)
• Tâm (3)
• Tâm Ấn
• Tâm Chí
• Tâm Ðạo
• Tâm Đắc
• Tâm Đăng
• Tâm Điền
• Tâm Định Thần Ứng
• Tâm Đức
• Tâm Hồn
• Tâm Huyết
• Tâm Hƣơng
• Tâm Không
• Tâm Kinh
• Tâm Linh
• Tâm Lý

• Tâm Lý Huỡn Huợt
• Tâm Lý Thấp Thỏi
• Tâm Nguyện
• Tâm Niệm
• Tâm Phàm
• Tâm Phàm Tánh Tục
• Tâm Pháp Bí Truyền
• Tâm Sự
• Tâm Tang
• Tâm Tánh
• Tâm Thánh
• Tâm Thành
• Tâm Thần
• Tâm Trí
• Tâm Trung Chánh Đáng
• Tâm Truyền
• Tâm Truyền - Bí Truyền
• Tâm Viên Ý Mã

TẤM
• Tấm Thân Trần Cấu

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Q.3 VẦN T▐

TẦM
• Tầm Ngôi Thiên

• Tầm Nguyên Từ Điển

TÂN
• Tân Cố
• Tân Dân
• Tân Dân Thị
• Tân Giáo
• Tân Hợi Cách Mệnh
• Tân Khổ
• Tân Kinh
• Tân Luật
• Tân Luật Sự

• Tân Luật Thích Giáo
• Tân Pháp
• Tân Phong
• Tân Sấm Truyền
• Tân Thế Giới
• Tân Toan
• Tân Tôn Giáo
• Tân Xuân Nguyên Đán

TẤN
• Tấn Quẻ Hoả Địa Tấn
• Tấn Hóa

• Tấn Phong

TẦN
• Tần Nhơn
• Tần Quốc

• Tần Thủy Hoàng Đế

TẪN
• Tẫn Liệm
TẬN
• Tận Diệt
• Tận Đoạ Tam Đồ Bất Năng
Thoát Tục
• Tận Độ
• Tận Độ Chúng Sanh

• Tận Độ Vạn Linh
• Tận Nhơn Lực Tri Thiên
Mạng
• Tận Số
• Tận Tâm

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

• Tận Thế
• Tận Thiện Tận Mỷ

• Tận Tụy
• Tận Tuyệt

TẦNG
• Tầng Trời
TẬP
• Tập Luyện Tâm Tánh

• Tập Quán

TẤT
• Tất Đạt Đa Cồ Đàm
• Tất Kiến

• Tất Niên
• Tất Yếu

TẬT
• Tật Nguyền
TẤU
• Tấu Nhạc
TÂY
• Tây Hồ
• Tây Lang
• Tây Ninh
• Tây Phƣơng
• Tây Phƣơng Cực Lạc
• Tây Phƣơng Giáo Chủ
Jésus Christ
• Tây Phƣơng Giáo Chủ
Thích Ca Mâu Ni

• Tây Phƣơng Tiếp Dẫn Đạo
Nhơn
• Tây Qui
• Tây Sơn Nguyễn Nhạc
• Tây Tà
• Tây Tông Vô Cực Cung
• Tây Thi - Phạm Lãi
• Tây Vức
• Tây Vƣơng Mẫu

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Q.3 VẦN T▐

TẨY
• Tẩy Trần

• Tẩy Trƣợc

TẾ
• Tế Bạt
• Tế Bần
• Tế Chẩn
• Tế Chủ
• Tế Chúng
• Tế Đàn
• Tế Điện
• Tế Độ

• Tế Khổn Phò Nguy
• Tế Lễ
• Tế Nhị
• Tế Phẩm
• Tế Trợ
• Tế Tự
• Tế Vật

TỀ
• Tề Gia Nội Trợ

• Tề Thiên Đại Thánh

TỆ
• Tệ Đệ
• Tệ Huynh
• Tệ Muội

• Tệ Tăng
• Tệ Tỵ
• Tệ Xá

TỈ
• Tỉ Khâu

• Tỉ Khâu Ni

TÍCH
• Tích Cốc Phòng Cơ Dƣỡng
Nhi Đãi Lão
• Tích Cực
• Tích Đức
• Tích Đức Lƣu Phƣơng

• Tích Kim Dĩ Vi Tử Tôn
• Tích Phƣớc
• Tích Thiểu Thành Đa
• Tích Trƣợng

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

TỊCH
• Tịch
• Tịch Diệt
• Tịch Dƣơng
• Tịch Đạo
• Tịch Đạo Thanh Hƣơng

• Tịch Đạo Đạo Tâm
• Tịch Đạo Thanh Đạo
• Tịch Đạo Hƣơng Tâm
• Tịch San
• Tịch Tịnh

TIỆC
• Tiệc Hồng
TIÊN
• Tiên
• Tiên Bang - Tiên Cảnh
• Tiên Bút
• Tiên Cảnh
• Tiên Cơ - Tà Cơ
• Tiên Cung Phật Xứ
• Tiên Dƣợc
• Tiên Đạo
• Tiên Gia
• Tiên Giáo
• Tiên Hiền
• Tiên Hoa
• Tiên Linh
• Tiên - Nho - Thích
• Tiên Nhơn
• Tiên Nữ
• Tiên Phật

• Tiên Phong - Tiên Phong
Phật Cốt
• Tiên Phong Phật Sắc
• Tiên Sinh
• Tiên Sƣ
• Tiên Thiên
• Tiên Thiên Chánh Nhứt
Thái Thƣợng Ðạo Quân
Chƣởng Giáo Thiên Tôn
• Tiên Thiên Khí Hóa
• Tiên Thiên - Hậu Thiên
• Tiên Trà
• Tiên Tri
• Tiên Tục
• Tiên Tử
• Tiên Tửu
• Tiên Vị
• Tiên Xa

TIẾN
• Tiến

• Tiến Cử
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Tiến Dẫn
• Tiến Hóa Luật

Q.3 VẦN T▐

• Tiến Triển
• Tiến Tửu

TIỀN
• Tiền
• Tiền Bối
• Tiền Căn
• Tiền Công
• Tiền Duyên
• Tiền Định
• Tiền Đồ
• Tiền Khiên

• Tiền Kiếp - Hậu Kiếp
• Tiền Nhơn
• Tiền Sử
• Tiền Tấn Hậu Kế
• Tiền Thân
• Tiền Trình
• Tiền Vãng - Hậu Vãng

TIỄN
• Tiễn Biệt Tình Lang

• Tiễn Thăng

TIẾNG
• Tiếng An Nam Thầy Cho Là
Chánh Tự

• Tiếng Nói Lƣơng Tâm

TIẾP
• Tiếp (Giáo Hữu Thƣợng
Tiếp Thanh)
• Tiếp Dẫn
• Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn (1)
• Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn (2)
• Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn Gabriel
Gobron
• Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn Huỳnh
Hữu Lợi
• Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Khƣu
Kim Ngọc

• Tiếp Dẫn Đạo Nhơn
Nguyễn Văn Kiết
• Tiếp Ðạo
• Tiếp Ðạo Chơn Quân Cao
Ðức Trọng
• Tiếp Giá
• Tiếp Lễ Nhạc Quân
• Tiếp Nghinh
• Tiếp Pháp
• Tiếp Pháp Chơn Quân
Trƣơng Văn Tràng

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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• Tiếp Thế
• Tiếp Thế Chơn Quân Lê
Thế Vĩnh

• Tiếp Y Quân

TIẾT
• Tiết Đông Thiên
• Tiết Hạnh
• Tiết Lậu

• Tiết Phụ
• Tiết Trinh

TIÊU
• Tiêu
• Tiêu Cực
• Tiêu Diêu
• Tiêu Diêu Đạo Sĩ
• Tiêu Diệt
• Tiêu Diệt Linh Hồn

• Tiêu Hủy
• Tiêu Hủy Án Tử Hình
• Tiêu Tan
• Tiêu Tàn
• Tiêu Thiều
• Tiêu Trừ

TIỀU
• Tiều Tụy
TIỂU
• Tiểu Bất Nhẫn, Tắc Loạn
Đại Mƣu
• Tiểu Cấp Hiệp Thiên Đài
• Tiểu Đàn
• Tiểu Đệ
• Tiểu Hồi - Đại Hồi
• Tiểu Hồn
• Tiểu Lễ - Đại Lễ
• Tiểu Linh Quang
• Tiểu Ngã - Đại Ngã
• Tiểu Ngọc Cơ

• Tiểu Nguyệt
• Tiểu Quốc
• Tiểu Súc Quẻ Phong Thiên
Tiểu Súc
• Tiểu Tâm
• Tiểu Thánh Thất
• Tiểu Thiên Địa
• Tiểu Thừa
• Tiểu Thừa - Đại Thừa
• Tiểu Tƣờng

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐
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TIẾT
• Tiết Lậu Thiên Cơ
TÌM
• Tìm Pháp
TIN
• Tin Cậy

• Tin Mai

TÍN
• Tín
• Tín Điều
• Tín Đồ
• Tín Ngã
• Tín Nghĩa

• Tín Ngƣỡng
• Tín Ngƣỡng Thập Tàng
• Tín Nhiệm
• Tín Nữ
• Tín Thành

TINH
• Tinh Anh
• Tinh Ba
• Tinh Cầu
• Tinh Hoa
• Tinh - Khí - Thần
• Tinh-Khí-Thần An
• Tinh-Khí-Thần Hiệp Nhứt
• Tinh Khiết
• Tinh Ma Quỉ Quái

• Tinh Quân
• Tinh Tấn
• Tinh Tú
• Tinh Thần
• Tinh Thần Ngƣời Bảo Thể
• Tinh Thần Nhơn Loại
• Tinh Thông
• Tinh Vi

TÍNH
• Tính

• Tính Hiếu Kỳ

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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TÌNH
• Tình
• Tình Ái
• Tình Cờ
• Tình Biển
• Tình Chung
• Tình Cốt Nhục

• Tình Duyên
• Tình Nguyện
• Tình Nồng
• Tình Thâm
• Tình Thƣơng Vạn Vật

TỈNH
• Tỉnh
• Tỉnh Ngộ

• Tỉnh Thế
• Tỉnh Thức

TĨNH
• Tĩnh Dƣỡng
• Tĩnh Lự

• Tĩnh Tâm
• Tĩnh Tọa

TỊNH
• Tịnh Dục
• Tịnh Đàn
• Tịnh Độ
• Tịnh Luyện
• Tịnh Nhục

• Tịnh Niệm
• Tịnh Tâm
• Tịnh Tâm Xá
• Tịnh Tâm Điện
• Tịnh Thất

TÒA
• Tòa Ðạo
• Tòa Hòa Giải
• Tòa Nội Chánh Cửu Trùng
Đài
• Tòa Nghiệt Cảnh
• Tòa Phán Xét

• Tòa Sen
• Tòa Tam Giáo
• Tòa Tam Giáo Của Đức Chí
Tôn
• Tòa Tam Giáo Cửu Trùng
Đài

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Tòa Thánh Chất
• Tòa Thánh Nhị Giang
• Tòa Thánh Tây Ninh

Q.3 VẦN T▐
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• Tòa Thánh Tiền Giang
• Tòa Thiên Nhiên

TỌA
• Tọa Thiền

• Tọa Vị

TOẠI
• Toại Kỳ Sở Nguyện

• Toại Nhân - Hữu Sào

TOÀN
• Toàn Cầu
• Toàn Mỷ

• Toàn Năng

TÔ
• Tô Ðông Pha

• Tô Huệ Điệu Hồi Văn

TỐ
• Tố Bần Hàn

• Tố Cáo Cho Mƣớn Thuyền
Bát Nhã

TỔ
• Tổ Chức
• Tổ Đình
• Tổ Mẫu
• Tổ Nghiệp
• Tổ Phụ
• Tổ Phụ Đã Qui Liễu

• Tổ Quán
• Tổ Sƣ
• Tổ Sƣ Thái Thƣợng Đức
Ông
• Tổ Tông

TỐC
• Tốc Ký
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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TỘC
• Tộc Đạo
TÔI
• Tôi Giặc
• Tôi Tớ

• Tôi Trung

TỐI
• Tối Cổ
• Tối Đại

• Tối Linh
• Tối Thƣợng

TỘI
• Tội
• Tội Ác Bất Nhơn
• Tội Báo
• Tội Căn
• Tội Chƣớng
• Tội Đánh Lộn
• Tội Huynh Đệ Giết Nhau

• Tội Khiên
• Tội Lỗi
• Tội Nhơn
• Tội Phƣớc
• Tội Tiền Khiên
• Tội Tình
• Tội Tổ Tông

TÔN
• Tôn (1)
• Tôn (2)
• Tôn Chỉ
• Tôn Chỉ Thống Nhứt
• Tôn Dật Tiên
• Tôn Giáo
• Tôn Giáo Đại Đồng
• Tôn Giáo Toàn Cầu
• Tôn Nghiêm

• Tôn Sơn Chơn Nhơn
• Tôn Sùng
• Tôn Sƣ
• Tôn Tẩn
• Tôn Ti Phẩm Trật
• Tôn Trọng
• Tôn Trung Sơn
• Tôn Võ Tử

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TỒN
• Tồn Tại
• Tồn Vong Ƣu Liệt

• Tồn Tâm
• Tồn Tâm Dƣỡng Tánh

TỔN
• Tổn Quẻ Sơn Trạch Tổn
• Tổn Đức

• Tổn Thọ

TÔNG
• Tông Đạo
• Tông Đạo Tần Nhơn
• Tông Đồ

• Tông Đƣờng
• Tông Tổ

TỐNG
• Tống Chung
• Tống Phủ Từ

• Tống Táng

TỔNG
• Tổng Quản
• Tổng Thanh Tra Nguyễn
Văn Thành

• Tổng Trạo
• Tổng Giám - Phó Tổng
Giám

TỐT
• Tốt Nghiệp
TƠ
• Tơ Duyên
• Tơ Đồng

• Tơ Tóc

TỜ
• Tờ Khai Đạo
• Tờ Kiết Chứng

• Tờ Phúc Trình

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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TU
• Tu
• Tu Chỉnh
• Tu Chơn
• Tu Đức
• Tu Hành
• Tu Kỵ Dĩ An Bá Tánh
• Tu Luyện
• Tu Là Cội Phúc
• Tu Mi
• Tu Mi Trung Ái
• Tu Niệm

• Tu Sĩ
• Tu Tạo
• Tu Tánh
• Tu Tâm
• Tu Tâm Sửa Tánh
• Tu Thân
• Tu Thiền
• Tu Tỉnh
• Tu Trì
• Tu Vật

TÙ
• Tù

• Tù Phong Đô

TỦ
• Tủ Hành Hƣơng
TUA
• Tua
TUÂN
• Tuân Hành

• Tuân Y

TUẤN
• Tuấn Kiệt
TUẦN
• Tuần Cửu
• Tuần Hoàn

• Tuần Khắp Xét Tra

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TÚC
• Túc Thực Túc Y
TỤC
• Tục Danh
• Tục Kiếp
• Tục Lụy

• Tục Lự
• Tục Trần
• Tục Vẽ Mình

TÚI
• Túi Mình Có Ngọc Báu Mà Ngửa Tay Đi Xin Ngƣời Từng Hạt
Gạo
TUNG
• Tung Hoành
TÙNG
• Tùng Bá
• Tùng Giáo
• Tùng Lâm
• Tùng Khổ - Thoát Khổ
• Tùng Lịnh

• Tùng Pháp
• Tùng Phu
• Tùng Quyền
• Tùng Thiên Lý
• Tùng Thƣ

TỤNG
• Tụng Quẻ Thiên Thuỵ Tụng
• Tụng Nhơn Quả

• Tụng Niệm

TUỔI
• Tuổi Hạc

• Tuổi Vàng

TÚY
• Túy Sơn Vân Mộng
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TỤY
• Tuỳ Quẻ Trạch Địa Tuỳ
TUYÊN
• Tuyên Bố
• Tuyên Dƣơng Công Nghiệp

• Tuyên Ngôn
• Tuyên Thệ

TUYỀN
• Tuyền Đài
TUYỂN
• Tuyển Chọn
• Tuyển Phong

• Tuyển Tài - Tuyển Đức

TUYẾT
• Tuyết Tân Thành
TUYỆT
• Tuyệt
• Tuyệt Bút
• Tuyệt Cốc (1)
• Tuyệt Cốc (2)

• Tuyệt Giống Dứt Nòi
• Tuyệt Luân
• Tuyệt Mạng
• Tuyệt Sinh

TƢ
• Tƣ
• Tƣ Bổn
• Tƣ Cách
• Tƣ Cách Pháp Nhân Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
• Tƣ Chất
• Tƣ Duy

• Tƣ Đƣờng
• Tƣ Mắt
• Tƣ Mật
• Tƣ Pháp
• Tƣ Phƣơng
• Tƣ Vị

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TỨ
• Tứ
• Tứ Ân
• Tứ Bảo Văn Phòng
• Tứ Bất Tử
• Tứ Bất Tửu Nhục
• Tứ Dân - Tứ Thú
• Tứ Diệu Đế
• Tứ Ðại Bộ Châu
• Tứ Đại Điều Qui
• Tứ Đức
• Tứ Giáo Thánh Nhân
• Tứ Hải Giai Huynh Đệ
• Tứ Hồn
• Tứ Khổ

• Tứ Linh
• Tứ Nƣơng Diêu Trì Cung
• Tứ Phối
• Tứ Quí
• Tứ Sinh
• Tứ Táng
• Tứ Thánh
• Tứ Thời
• Tứ Thời Nhựt Tụng
• Tứ Thƣ
• Tứ Tƣợng
• Tứ Vị Tiên Vƣơng
• Tứ Vụ

TỪ
• Từ
• Từ Ân
• Từ Bi
• Từ Bi - Bác Ái
• Từ Cung Thái Hậu Ngộ Đạo
• Từ Chức
• Từ Dũ
• Từ Điển
• Từ Đƣờng
• Từ Hàn
• Từ Hàng
• Từ Hàng Ðạo Nhơn
• Từ Hàng Ðạo Nhân
• Từ Huệ
• Từ Huyên

• Từ Khí
• Từ Khƣớc
• Từ Lâm Tự - Thiền Lâm Tự
• Từ Mẫu
• Từ Phụ
• Từ Tạo Thiên Lập Địa
• Từ Tâm
• Từ Thiện
• Từ Thứ
• Từ Thức
• Từ Thử Nƣớc Nam Chẳng
Đạo Nhà
• Từ Từ Nhi Tấn
• Từ Từ Nhi Tiến
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TỰ
• Tự
• Tự Cao
• Tự Chủ
• Tự Diệt
• Tự Do Tƣ Tƣởng
• Tự Đắc - Tự Tôn
• Tự Đức
• Tự Độ - Độ Tha
• Tự Giác
• Tự Giáo
• Tự Hối
• Tự Lập
• Tự Nhiên

• Tự Phụ
• Tự Tại
• Tự Tánh
• Tự Tín - Tha Tín
• Tự Tỉnh
• Tự Toại
• Tự Thiên Tử Dĩ Chí Ƣ Thứ
Dân, Nhứt Thị Giai Dĩ Tu
Thân Vi Bổn
• Tự Thử
• Tự Trọng
• Tự Vẫn

TỬ
• Tử
• Tử Bất Giáo Phụ Chi Quá
• Tử Biệt Sanh Ly
• Tử Hậu
• Tử Hình
• Tử Khí Đông Lai

• Tử Sanh
• Tử Tôn
• Tử Tức
• Tử Vì Đạo
• Tử Vong

TƢỚC
• Tƣớc Hàm Trần Thế
• Tƣớc Quyền Thiên Quân

• Tƣớc Trọng
• Tƣớc Vị

TƢƠNG
• Tƣơng
• Tƣơng (Chƣởng Pháp
Thƣợng Tƣơng Thanh)
• Tƣơng (Chánh Phối Sƣ)

• Tƣơng Ái
• Tƣơng Dƣa
• Tƣơng Đắc
• Tƣơng Điều Hòa

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Tƣơng Đối
• Tƣơng Đối Thuyết
• Tƣơng Giang
• Tƣơng Hòa
• Tƣơng Kế Tựu Kế
• Tƣơng Khắc - Tƣơng Hòa
• Tƣơng Liên Mật Thiết

Q.3 VẦN T▐

• Tƣơng Sanh
• Tƣơng Sanh - Tƣơng Khắc
• Tƣơng Phản
• Tƣơng Tàn - Tƣơng Sát
• Tƣơng Tế
• Tƣơng Tƣ
• Tƣơng Thân Tƣơng Ái

TƢỚNG
• Tƣớng Diện
• Tƣớng Lễ

• Tƣớng Soái Lớn
• Tƣớng Soái Thời Quân

TƢỜNG
• Tƣờng
• Tƣờng (Lễ Sanh)

• Tƣờng Quang
• Tƣờng Vân

TƢỢNG
• Tƣợng Di Lạc
• Tƣợng Phật Tổ
• Tƣợng Thầy

• Tƣợng Trƣng
• Tƣởng Tín
• Tƣởng Trời Tin Phật

TỬU
• Tửu Nhập Tâm Di
• Tửu Quỳnh

25

• Tửu - Sắc - Khí - Tài

TỰU
• Tựu Vị
TÝ
• Tý - Ngọ - Mẹo - Dậu
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TỲ
• Tỳ Bà
• Tỳ Kheo

• Tỳ Vị

TỴ
• Tỵ Quẻ Thuỵ Địa Tỵ
• Tỵ (Giáo Hữu Thƣợng Tỵ
Thanh)

• Tỵ Muội

TỶ
• Tỷ Tổ
TỲ
• Tỳ Trần
Phụ Lục: TỜ KHAI ĐẠO KHAI ĐẠO VỚI CHÁNH PHỦ DANH
SÁCH 247 NGƢỜI KÝ TÊN.


Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TA
F: Moi.
TA là tiếng tự xƣng mình, nói về chính bản thân mình.
Phật Thích Ca dạy: "Lắm kẻ đã chịu khổ hạnh hành Đạo. Ôi!
Thƣơng thay! Công có công mà thƣởng chƣa hề có thƣởng, vì
vậy mà TA rất đau lòng. TA đến chẳng phải cứu một mình chƣ
Tăng mà thôi, vì trong thế hiếm bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật,
phải đọa hồng trần, TA đƣơng lo cứu vớt. Chƣ Tăng, chƣ
chúng sanh hữu căn hữu kiếp, đặng gặp kỳ Phổ Ðộ nầy là lần
chót, phải rán sức tu hành, đừng mơ mộng hoài trông giả luật.
Chƣ Sơn đắc Đạo cùng chăng là do nơi mình hành đạo. Phép
hành đạo Phật Giáo dƣờng nhƣ ra sái hết, tƣơng tợ nhƣ gần
biến Tả Ðạo Bàng Môn. Kỳ truyền đã thất, chƣ Sơn chƣa hề
biết cái sai ấy do tại nơi nào, cứ ôm theo luật THẦN TÚ, thì
đƣơng mong mỏi về Tây phƣơng mà cửa Tây phƣơng vẫn cứ
bị đóng, thì cơ thành Chánh quả do nơi nào mà biết chắc vậy.
TA đã đến với huyền diệu nầy thì từ đây, TA cũng cho chƣ
Tăng dùng huyền diệu nầy mà học hỏi, ngày sau đừng đổ tội
rằng vì thất học mà chịu thất kỳ truyền. Chƣ Tăng từ đây
chẳng đặng nói Phật giả vô ngôn nữa".
Thi văn dạy Đạo:
Ðã từng muôn kiếp có tên TA,
TA bởi Ðạo Trời mở cửa ra.
Ra để rƣớc ngƣời lành đến ở,
Ở chung một cõi lại chung nhà.
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TA BÀ
娑婆
Ta-Bà: Còn gọi là Sa-Bà 娑婆, tiếng Phạn Saha, Hán dịch là
Kham nhẫn 堪忍. Đây chính là một cõi Tam thiên Đại thiên thế
giới, thuộc phạm vi hóa độ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Sở
dĩ dịch là Kham nhẫn, hàm ý: chúng sanh trong cõi Sa-Bà cam
lòng chịu đựng những nỗi khổ sở do ngũ trƣợc gây ra, chẳng
biết kiêng sợ. Dù các Tôn giáo đem giáo pháp đến chỉ dạy,
vẫn ít kẻ chịu tu hành để thoát ly khổ cảnh, cam tâm vùi đắm
mãi trong trói buộc, nên gọi là Kham nhẫn. Cõi chúng ta đang
sinh sống thuộc về Thế giới Ta Bà.
Kinh Khi Về có câu:
"Con nguyện xin khuôn linh giúp sức,
"Bước Ta-bà giục thức huệ quang."

TA BÀ HA
娑婆訶
Tiếng Phạn: SWÂHA đƣợc phiên âm là Ta-Bà-Ha hay Sa-BàHa, có ý nghĩa bí mật trong các câu Thần chú, có thể tạm giải
ra là: Thành tựu, kiết tƣờng, tiêu tai tăng phƣớc, viên tịch, vô
trụ, kính giác chƣ Phật, chứng minh công đức. Cuối các câu
Thần chú đều có ba chữ: "Ta-Bà-Ha".
Bài Kệ chuông cũng có câu:
Án Dà Ra Đế Dạ Ta-Bà-Ha.

TA BÀ THẾ GIỚI
娑婆世界
(Ta Bà là do phiên âm từ tiếng Phạn: SAHA, nên cũng có âm
là Sa-Bà, nghĩa là nhẫn nhục, kham nhẫn; Thế giới là một cõi,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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một địa cầu). Khi nói "Ta Bà thế giới" là cõi có nhiều sự gian
ác và ô-trƣợc mà chúng sanh trong cõi đó phải nhẫn nhục cam
chịu. Đối với ngƣời tu hành phải nhẫn nhịn mọi sự thì mới có
thể thành đạo đƣợc. Trong cõi Ta-Bà thế-giới nầy: có ngƣời,
có ngạ quỉ, có chƣ Thần, sống lẫn lộn với nhau nên rất khó tu
học, nhƣng ai tu học đƣợc thì rất mau tiến hóa hơn ở các cõi
khác. Cõi trần của nhơn loại đang sống đây là một trong các
cõi Ta-Bà thế-giới. Đức Phật nói: Ở cõi Ta-Bà nầy mà làm lành
một ngày một đêm thì hơn làm lành một trăm năm ở cõi Cực
lạc Thế giới của Đức Phật A-Di-Đà, vì cõi Cực lạc Thế giới là
vô vi tự nhiên, chứa đủ mọi sự lành, không có một chút dữ nào
dù nhỏ nhƣ mảy lông hay sợi tóc. Địa cầu nơi con ngƣời sống
chỉ là một chỗ rất nhỏ bé trong thế giới Ta Bà. Đức Phât Thích
Ca lãnh giáo hóa chúng sanh nơi cõi Ta-Bà, nên Kinh thƣờng
gọi "Sa Bà Thế giới bổn sƣ Thích Ca Mâu Ni Phật".
Trong vũ trụ có hằng hà sa số thế giới, Kinh Phật gọi Tam
thiên Đại thiên Thế giới 三千大千世界 là nói gồm cả Đại Thiên
Thế giới, Trung Thiên Thế giới và Tiểu Thiên Thế giới.
Kinh Di-Lạc có câu:
"Năng du Ta-Bà thế-giới độ tận vạn linh đắc qui Phật
vị."
能遊娑婆世界度盡萬靈得歸佛位

TA HỒ TẬN CHÚNG SANH
Câu này là lời than của Đức Phật Thích Ca, có nghĩa rằng:
Than ôi! Đến ngày cùng tận của chúng sanh rồi!.
Đức Lý dạy: "Bần Đạo đã nói, Đạo phải diệt tận trong một lúc,
nên trƣớc đã giao quyền lại cho Tòa Tam Giáo. Nay cái màn
Việt gian ấy đã lộ ra rõ ràng. Ôi! Đạo chết trƣớc tất là Quỉ
Vƣơng xâm nhập. Cầm cả quyền hành Tổ đình, hồn Đạo
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phƣởng phất ngoài muôn dặm, duy còn xác Đạo ngẩn ngơ,
nhƣ nhà trống bỏ lũ hoang vào, mặc dầu tung hoành phá nát.
Hiệp Thiên Đài khoanh tay chờ coi thành bại há? - Không nên
vậy, mà cũng không làm cho trái với Tôn chỉ của Đạo, mở con
đƣờng mới đây là đề phòng, tập thành đàng đạo-đức vào cai
quản dìu dắt mối Đạo, ngƣời có phẩm cách trong bọn cũ và
cải sửa bƣớc đƣờng của chúng nó lại, lánh xa lốt kiêu căng,
lấy thế cậy quyền mà mua lòng kẻ yếu tánh. Chƣ Đạo-hữu
nên lấy luật Đạo mà bôi xóa tên họ, trục xuất khỏi quyền hành
chánh và đồng tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn ban ơn rộng, xin
phép hội với Lôi Âm Tự, trục xuất Quỉ Vƣơng ra khỏi Tổ đình,
đợi cho chƣ Đạo Hữu làm hết phận sự, đến chừng nào chƣ
Đạo hữu không sức kềm chế vững với lũ tà tâm, chừng chúng
nó tự quyết không sửa cải, tự đem mình hiến cho tà quái, thì
đó là đƣờng cùng của Đạo, đó là ngày những nguyên nhân
hữu công bỏ xác Đạo lại trọn trong cả 36 động Quỉ Vƣơng, lại
cũng là ngày cửa Phong đô mở lớn đặng chờ rƣớc kẻ vô đạo.
Ta hồ tận chúng sanh! Tại ai? Tại ai? Chƣ Đạo Hữu cũng
khó cải số đƣợc. Lời của Bần Đạo dặn nói đây là cho chƣ Đạo
Hữu gắng tâm mà day trở một lần chót nữa, nếu đặng thành
thì đó là một công quả thêm cao, còn chẳng đƣợc thì đó là
Thiên số vậy. Bần Đạo vì lòng Bác ái của chƣ Đạo Hữu và
thƣơng mấy triệu sanh linh nên ráng sức tâu rỗi cho Thiên Thơ
đình đãi lại mà chờ công trình của chƣ Đạo Hữu, chớ nên vì
khó mà ngán bƣớc đƣờng mà tội nghiệp cho TƢƠNG và
TRANG (1), ráng níu kéo giùm chúng nó nghe! Bƣớc đã lắm
trờ tới rồi, còn lắm kẻ vô đạo yếu-trọng trong trách-nhậm của
chƣ Đạo Hữu, nhƣng Bần Đạo chẳng lẽ cạn chê, để vậy cho
có cớ chƣ Đạo Hữu có công trình chút ít. Hộ Pháp ráng suy
xét lời của Bần Đạo, sau có chi chi trắc trở thì có Thƣợng
Phẩm giúp lời, đừng nao núng nghe! Từ đây chớ khiếp nhƣợc
nữa, chƣ Đạo Hữu sanh chỉ để hiến mình cho Đạo. Đạo đã
nắm nơi tay, há để cho lũ tà tâm nhiễu loạn sao? Nên liệu lấy
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với hai đứa đó (2) rồi sau sẽ có phƣơng khác, chớ lo nhọc đến
ai nữa".
Câu: "Ta hồ tận chúng sanh" là do lời thuật lại của Thanh Tâm
Tài Nữ giáng Cơ ngày 23-4-1928 (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển)
"Ðạo mở rộng, giống Ðạo gieo đã trót hai thu, mà ngƣời thiệt
vì Ðạo chẳng có bao nhiêu, thế nên hồi chƣa mở rộng nền
Ðạo, Ðức Thích Ca dòm vào thế cuộc mà than rằng:
"Lộ vô nhơn hành, điền vô nhơn canh,
"Đạo vô nhơn thức, ta hồ tận chúng sanh!"
Ba Anh có hiểu chăng? Sao gọi: Lộ vô nhơn hành, anh M...
N...? Ðƣờng có ngƣời đi nhiều, mà không ai là ngƣời phải,
đƣờng đi dập dìu thiên hạ mà toàn là ma hồn quỉ xác, tâm giả
dối, hạnh hung bạo, mật chứa đầy tà khí, thế nào gọi là ngƣời.
Còn điền vô nhơn canh là sao? Anh N... Ð...? -"Ruộng đây, là
tỵ với tâm, tâm không ai giồi trau. Ðạo nơi tâm, thì tâm ví nhƣ
điền, có điền mà chẳng có cày bừa, đặng đem hột lúa gieo
vào, cho đặng trổ bông đơm hột, thì ruộng tất phải bỏ hoang;
bỏ hoang thì sâu bọ rắn rít xen vào ẩn trú; ngƣời mà có tâm
nhƣ vậy ra thế nào? Ruộng sẵn, giống sẵn, cày bừa sẵn, duy
có ra công làm cho đất phì nhiêu, đặng cho buổi gặt hƣởng
nhờ, mà không chịu làm thế thì phải diệt tận chơn linh. Hai câu
sau là kết cuộc".
_______________________________
Chú thích: (1) (2) TƯƠNG là Nguyễn Ngọc Tương thọ Thiên phong
phẩm Phối Sư phái Thượng (Thượng Tương Thanh) ngày 17-5-Bính
Dần.
TRANG, là ông Lê Bá Trang thọ Thiên phong phẩm Phối Sư phái
Ngọc (Ngọc Trang Thanh) ngày 03-07-Bính Dần. Qua năm 1934, nhị
vị rời Tòa Thánh Tây Ninh lập Ban Chỉnh Đạo (Chi phái Bến Tre). Lời
trên là một sự cảnh giác.
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TA OÁN
嗟怨
Thán siết oán trách.

TA THÁN
嗟歎
E: To complain.
F: Se plaindre.
Ta thán là kêu than khổ sở, đồng nghĩa: Ta oán. (Ta: than thở.
Thán: than!).
Đức Hộ-Pháp nói: "Nƣớc Việt-Nam là Thánh địa của Đức Chí
Tôn mà tránh không khỏi cái nạn ta thán, hồi hộp, sợ sệt."

TA THÁN TỪ (Văn)
嗟歎詞

TÁ
• TÁ 借 Mƣợn.. Nhƣ: Tá danh, Tá phàm, Tá mẫu đầu thai.
• TÁ 佐 Giúp, phụ giúp. Ví nhƣ: Tá lý, Trợ tá, Tá cơ.

TÁ DANH
借名
E: Assumed name.
F: Pseudonyme
Tá danh là mƣợn một tên khác chứ không xƣng tên thiệt.
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"Thích Ca Nhƣ Lai thị Ngã, dục cứu chúng sanh, tá danh Cao
Đài Đại Bồ Tát. Nhữ tri hồ? Hữu Ngã đồ Thái Đầu Sƣ tại thử,
nhĩ vô thức luyện đạo, Ngã phái Ngọc Đầu Sƣ chỉ giáo thọ
bửu pháp. Tam thập tứ vị chúng sơn bất tri Chơn lý luyện
thành. Ngã vi Chủ khảo giáo hóa. Khả tuân Ngã mạng. Nhữ
đẳng tu thọ pháp, tu thọ pháp. Khâm tai!" (Thánh Ngôn Hiệp
Tuyển. I. 22)
Dịch nôm: Thích Ca Nhƣ Lai là Thầy (TA), muốn cứu chúng
sanh, mƣợn danh Cao-Đài Đại-Bồ-Tát. Con biết không? Có
học trò của Thầy là Thái Đầu Sƣ tại đây, nó không biết luyện
đạo. Thầy phái Ngọc Đầu Sƣ chỉ giáo thọ bửu pháp. 34 vị
Tăng không biết Chơn lý luyện thành. Thầy là Chủ khảo giáo
hóa. Khá tuân lịnh Thầy.
Chính Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thƣợng-Đế tá danh là "CaoĐài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát" dùng Thần Cơ diệu bút
lập nên mối Đạo nhà cho dân-tộc Việt-Nam làm khởi điểm, lấy
danh là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, tiếng Pháp gọi là "Troisième
Amnestie de Dieu en Orient" tức là cơ Đại-Ân-xá lần ba.
Thƣờng gọi là nền Tân-Tôn-giáo Cao-Đài, mục đích là dung
hòa triết lý Tam giáo: Nho- Thích- Đạo.
Đức Chí Tôn giáng cơ tại Minh Thiện Đàn (Phú Mỷ) ngày 18-6Tân Mùi (1931). Ngài ban cho bài thi theo lối khoán thủ:
NGỌC HOÀNG THƢỢNG ĐẾ TÁ DANH CAO ĐÀI
NGỌC bích non Côn nếu muốn tầm,
HOÀNG thành mong đến phải bền tâm.
THƢỢNG hành hạ liệu toàn cầu phục,
ĐẾ tạo Tam nguơn một Lão cầm.
TÁ thế cứu dân trong nƣớc lửa,
DANH truyền độ chúng khỏi hang thâm.
CAO huyền diệu lý dìu con dại,
ĐÀI thƣợng xét xem thế chẳng lầm.
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Đạo sử ghi rõ: Vào năm Bính Dần (1926) Đức THƢỢNG ĐẾ
khai mở Đại Đạo kỳ ba, dạy thờ Trời và thờ các vị Giáo chủ
Tam Giáo, Ngũ Chi, gọi là Qui Nguyên Phục nhứt".
Cũng ngay thời tiền khai Đại Đạo, Thất Nƣơng Diêu Trì Cung
vâng lịnh Ngọc Hƣ đến với ba ông Cƣ, Tắc, Sang xƣớng họa
văn thơ để tạo nên duyên thơ nối liền Tiên tục, hầu mở đƣờng
xuất Thánh. Thất Nƣơng cũng tá danh là Đoàn Ngọc Quế
(mƣợn tên của một trong số bạn của ba Ngài có mặt hôm ấy).
Thật ra Tiên Nƣơng là VƢƠNG THỊ LỄ.
Vì sao không xƣng chính danh?
- Đối với Đức CHÍ-TÔN, Ngài muốn tạo sự gần gũi, để các bậc
tiền khai Đại Đạo đƣợc lân la, thân mật, khi thì cầu xin giải
nghĩa thi văn, khi thì xin thuốc, giải bịnh, lần lần rồi Ngài mới
xƣng chính danh, rồi trao cho mối Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ.
Lúc này các Ngài cũng qua nhiều cuộc thử thách quí giá.
- Đối với Thất Nƣơng Diêu Trì Cung khi duyên thơ đã bén tình
Tiên tục, thì Tiên Nƣơng mới xin kết tình huynh muội:
- Ông Cao Quỳnh Cƣ (sau đắc phong Thƣợng Phẩm) là Đại
Ca.
- Ông Phạm Công Tắc (sau đắc phong Hộ Pháp) là Nhị Ca.
- Ông Cao Hoài Sang (sau đắc phong Thƣợng Sanh) là Tam
Ca.
Ba Ngài là Nam, luận về Dịch học là Quẻ CÀN ☰ vì tƣợng là
hào Dƣơng, vạch liền. Tiên Nƣơng là Nữ, là Âm, tƣợng vạch
đứt, nếu đặt xuyên qua Quẻ CÀN thành ra chữ VƢƠNG 王
cũng là họ và tên của Thất Nƣơng Vƣơng Thị Lễ. Thật ra
Tiên Nƣơng đến trƣớc nhứt là để báo cho nhân loại biết rằng
Đức Thƣợng Đế sẽ ban cho Việt Nam một nền VƢƠNG ĐẠO
lấy LỄ làm đầu, bằng một ẩn dụ khéo léo mà sâu sắc vô cùng.
Hơn nữa nền Đạo này chính Đấng Thƣợng-Đế là GIÁO CHỦ
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vô vi, thành ra trên chữ VƢƠNG 王 có thêm một nét chủ nữa
hóa ra chữ CHỦ 主 với nhiều ý nghĩa cao siêu, mầu nhiệm.
Sau, Đức Chí-Tôn dạy cách thức thờ Trời: lập Thiên bàn hình
chữ CHỦ cũng không ngoài các tiên triệu nhƣ nói trên. (Xem
chữ Chủ)

TÁ ĐIỀN
借田
Ngƣời thuê ruộng đất của địa chủ mà trồng cấy.

TÁ GIẢ TẦM CHƠN
借假尋真
Có nghĩa là nƣơng theo cái giả, mƣợn nó làm phƣơng tiện để
đạt đến điều chơn thật.

TÁ HOA HIẾN PHẬT
借花獻佛
Tá hoa hiến Phật là mƣợn hoa của ngƣời khác dâng lên cúng
Phật. Ý nói: Dùng của ngƣời nầy để lấy lòng ngƣời khác. (Tá:
Mƣợn. Hoa: bông. Hiến Phật: dâng lên để cúng Phật). Một
hình thức giả dối, chứ không thật lòng mình.

TÁ LÝ (Phẩm)
佐理
E: Adjuvant.
F: Adjuvant.
(Tá: Giúp, phụ giúp. Lý: sắp đặt sửa sang công việc). Phẩm Tá
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lý là ngƣời giúp đỡ sửa sang công việc thuộc ngành Kiến trúc.
Tá Lý là một phẩm Chức việc trong Cơ Quan Công Thợ nơi
Tòa Thánh do Đức Hộ Pháp lập ra, có nhiệm vụ cai quản một
Sở có nhiều công thợ, chịu dƣới quyền của Phó Tổng Giám và
Tổng Giám. Ví dụ nhƣ Tá Lý Sở Đắp Vẽ là vị làm đầu Sở Đắp
Vẽ và cai quản các công thợ về đắp vẽ.
Theo Thánh Lịnh Số: 231/TL Văn phòng Hộ Pháp Đƣờng.
- Cơ quan Công thợ không trực thuộc riêng một Đài nào cả mà
chịu dƣới quyền của Hội Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Khi
Ngọc Hƣ Cung giao cho Hiệp Thiên-Đài cầm quyền nền Đạo
thì Cơ quan Công thợ đƣơng nhiên chịu dƣới hệ thống của
Hiệp-Thiên-Đài.
- Các phẩm: Tổng Giám, Phó Tổng Giám, Tá Lý không có Đạo
phục riêng khi chầu lễ Đức Chí Tôn, nên các vị nầy phải mặc
Đạo phục của Đạo hữu và đứng ở hàng Đạo hữu để chầu lễ
Chí Tôn. Nhƣng khi các vị trong ba phẩm nầy qui liễu thì đƣợc
hành lễ tang theo các phẩm cấp tƣơng đƣơng, nghĩa là:
- Tổng Giám đƣợc hành lễ tang theo hàng Giáo Hữu.
- Phó Tổng Giám đƣợc hành lễ tang theo hàng Lễ Sanh.
- Tá Lý đƣợc hành lễ tang theo hàng Chánh Trị Sự.
nghĩa là Tá lý đối phẩm Chánh Trị Sự bên Cửu-Trùng-Đài và
Hành Thiện bên Cơ-Quan Phƣớc-Thiện. Tá Lý không có Đạo
phục riêng. Tá Lý phải có đủ 5 năm công nghiệp mới đƣợc
thăng lên Phó Tổng Giám.
- Tá Lý coi về một Sở.
- Tá Lý đối hàm Chánh Trị Sự hay Hành Thiện.

TÁ MẪU ĐẦU THAI
借母頭胎
Có nghĩa là phải mƣợn xác phàm, nhập vào ngƣời Mẹ mà đầu
thai làm ngƣời, tức nhiên phải mang xác thân làm ngƣời.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

37

Đức Hộ Pháp nói: "Đức Chí-Tôn dùng Huyền Diệu Cơ Bút
giáng Cơ khai Đại Đạo, chủ nghĩa là độ tận 92 ức nguyên
nhân qui hồi cựu vị cho khỏi sa đoạ cõi hồng trần nên gọi là cơ
quan Cứu thế. Nếu Đức Chí-Tôn chiết chơn linh giáng thế nhƣ
các vì Giáo chủ trƣớc thì phải tá mẫu đầu thai, mang phàm
thể hữu vi, lại nữa là Đạo khai trong nƣớc Việt-Nam thì phải
thọ sanh hình hài ngƣời Nam Việt thì có thể nào chuyển ba
mối Đạo khắp Ngũ châu và toàn cầu thế giới đặng. Lại nữa
các dân tộc trong Vạn quốc không thể hiệp đồng sự Tín
ngƣỡng làm một thì khó mà độ tận chúng sanh, cho nên Đức
Chí-Tôn giáng bằng Huyền Diệu Cơ Bút đặng làm cho các
nƣớc để trọn đức tin rằng một Đấng Chí-linh giáng thế cứu đời
qui tụ cả khối tinh thần của nhơn loại duy nhất. Chỉ rõ bằng cớ
nhƣ kỳ các Tôn giáo tại Luân đôn thì các nƣớc đều công nhận
Đạo Cao Đài là chơn thật có thể qui nguyên Đại-Đồng Tôngiáo và tại Toà Nội-các năm 1933 Hạ-Nghị-Viện có 424 vị thân
sĩ cùng đồng bỏ thăm toàn công nhận Đạo Cao-Đài."
Đức Chí-Tôn chẳng giáng bằng xác thân mà lại dụng tánh đức
lƣơng sanh lập quyền Hội-Thánh thay hình thể hữu vi cho Đức
Chí-Tôn, thay thế và lập Vạn linh đối phó cùng quyền Chí linh,
ấy là cơ mầu nhiệm cứu vớt quần sanh giải thoát khỏi chốn
sông mê bể khổ.

TÁ PHÀM
借凡
E: The incarnation.
F: L' incarnation.
Tá phàm là mƣợn xác thân phàm để làm một ngƣời phàm nơi
cõi trần mà thi hành phận sự. (Tá: Mƣợn. Phàm: tầm thƣờng,
chỉ ngƣời phàm, ở vào cõi trần). Muốn tá phàm nhƣ vậy thì
chơn linh phải đầu kiếp xuống cõi trần làm ngƣời phàm.
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Thánh Ngôn: "Thầy lập nền Ðạo nầy ra, do nơi Thiên thơ, lại
cũng có lòng Từ bi, để vớt cả mấy chục triệu nguyên nhân lớn
lao trở hồi cựu vị. 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."

TÁ THẾ
借世
Tá thế là mƣợn cõi đời để làm việc giúp ích nhơn sanh. (Tá:
Mƣợn. Thế: đời, cõi đời, cõi trần).
Đức Chí-Tôn giáng Cơ dạy Đạo:
Cao-Đài tá thế đến phàm gian,
Bạch-Ngọc Huỳnh-Kim cũng chẳng màng.
Chìu luỳ đòi phen xem quá tục,
Nghĩ không đổ luỳ phải cƣời khan.

TÁ TRỢ
佐助
E: To help.
F: Aider.
Tá: Giúp, phụ giúp. Trợ: giúp đỡ. Tá trợ là giúp đỡ.
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TÁ TÚC
借宿
E: To live in a place temporarily.
F: Habiter provisoirement.
(Tá: Mƣợn. Túc: đêm, nghỉ đêm ở một nơi nào). Tá túc là
mƣợn nơi nghỉ lại một đêm, ý nói: xin ngủ nhờ một đêm, nghĩa
thƣờng dùng là xin ở tạm nơi nhà của ngƣời quen trong một
thời gian ngắn.

TÀ
• TÀ 邪 Lệch, cong vạy, gian trá, ma quỉ, trái với Chánh. Td:
Tà dâm, Tà đạo, Tà quái.
• TÀ 斜 Nghiêng, xế qua đầu. Td: Tà dƣơng, Tà huy.

TÀ BẤT THẮNG CHÁNH
邪不勝正
(Tà: Lệch, cong vạy, gian trá, ma quỉ, trái với Chánh. Bất:
không. Thắng: hơn. Chánh: ngay thẳng). Tà bất thắng chánh
là tà gian không thế nào thắng đƣợc sự chơn chánh. Xƣa nay
trong đời Tà chánh luôn lẫn lộn vào nhau, chính họ là nhân tố
làm cho gia đình đến xã hội lắm đảo điên, nhƣng với ngƣời tu
thì chính họ là tên Giám khảo khó tánh để khảo duợt và nâng
cấp cho ngƣời tu ngày đƣợc thăng tiến.

TÀ BỔN THÂN
邪本身
(Tà là trái với chánh, tức là những tƣ tƣởng sái quấy, mục đích
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làm hại ngƣời đều gọi là TÀ, Bổn thân hay bản thân là chính
con ngƣời mình). Vậy khi lòng mình có nảy sinh ý nghĩ sái
quấy, tà vạy mà đôi khi tự mình không biết.
Đức Lý, Ngài nói tiếp: "Việc Cơ bút Hiền-Hữu tuy chƣa rõ thấu
Huyền diệu cho trọn mặc dầu, chớ kỳ trung cũng đã hiểu biết
chút đỉnh, chẳng phải ai cầm Cơ mà đều đặng huyền diệu hết.
Lão giải nghĩa: Có ba phẩm Đồng-tử phò loan:
- Một là : Giáng tâm.
- Hai là: Mê.
- Ba là: Giáng thủ.
Tây phƣơng gọi là Intuitif, Semi Intuitif et Automatique. Thầy
đã cho Hiền-Hữu chấp Cơ một đôi khi quả có huyền diệu,
nhƣng mà có nhiều khi tà bổn thân Hiền Hữu nó lại choán lấy
Thiên ý mà dịch trật. Vì vậy mà Hiền-Hữu phải nhiều phen thất
chí".

TÀ CHÁNH
邪正
Tà là sự cong vạy, chánh là ngay thẳng. Nói đến Tà chánh là
nói hai sự phản khắc nhau, ví nhƣ có Phật thì có Ma; có hiền
thì có dữ, có chánh thì có Tà; Dịch nói là Âm Dƣơng.
Thầy dạy: "Con phải chăm nom từ chút và dọ tánh chƣ Đạo
hữu, chớ vội tin, lúc nầy nhiều đứa bị cám dỗ mà sái bƣớc lần.
Ấy là lúc Tà Chánh tranh giành với nhau. Đứa nào chẳng giữ
đƣợc đƣờng ngay thì khó mong đến cùng Thầy đặng đó. Đạo
chẳng khó, duy nơi tấc lòng, mà thƣơng hại thay! Từ xƣa,
công quả của mấy bực chơn tu đều trôi theo dòng bích hết,
cũng vì đó mà nay cũng khó thế tránh đƣợc. Các con yêu dấu,
nên giữ mình cho lắm!" Thánh ngôn rằng:
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Lẽ Chánh tự nhiên có lẽ Tà,
Chánh Tà hai lẽ đoán sao ra?
Sao ra Tiên Phật ngƣời trần tục,
Trần tục muốn thành phải đến Ta.
"Những kẻ đã hƣởng hết phúc hậu từ mấy đời trƣớc, nay lại
còn phạm Thiên điều, thì tội tình ấy thế chi giải nổi. Mấy con
biết luật hình thế gian còn chƣa tƣ vị thay, huống là Thiên điều
thì tránh sao cho lọt? Dầu các con nhƣ vậy thì Thầy cũng lấy
oai linh ấy mà trừng trị chớ không tƣ vị bao giờ. Phải lo sợ tội
tình cho lắm. Phải có sợ mới có giữ mình, biết sợ phải biết giữ
mình. Phải hiểu rõ rằng: Thiên Ðịa vô tƣ, đừng ỵ là có Ðại Từ
Phụ mà lờn oai, nghe các con!"
Đức Thái Thƣợng Ðạo Tổ giải thêm rằng: "Tà Chánh, cƣời....
Bần Đạo nói thiệt cũng chƣa dám định đoạt. Trong cái rủi
thƣờng có sự may; trong cái may vẫn khép cầm sự rủi, khó
lƣờng đƣợc. Ðiều cần là nên làm mà thôi. Nếu luận Tà Chánh
thì chƣa một ai dám còn mang mắt phàm xƣng tụng mình là
Chánh. Cái Tà vì Thiên thơ sử dụng, Tà vì cơ thử thách của
Tam Giáo Tòa, Tà vì những quỉ xác ma hồn lẫn lộn của Quỉ
vƣơng để làm cho công phu lở dở. Mỗi cái Tà có duyên cớ ấy,
ngày sau đều có sự biến đổi thiêng liêng hoặc có một kết quả.
Ngày chung qui chỉ đem về Thầy một chữ Tâm và những công
nghiệp đã gây thành cho sanh chúng."

TÀ DÂM
邪淫
E: The fornication, lewdness.
F: La fornication, luxure.
Tà dâm là giới cấm thứ ba rất quan trọng trong Ngũ giới cấm
(Tà dâm giới). Tà dâm là ham muốn khoái lạc xác thịt nam nữ
một cách bất chánh (Tà: Lệch, cong vạy, gian trá, ma quỉ, trái
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với Chánh. Dâm: ham muốn khoái lạc xác thịt nam nữ). Tam
bất Tà dâm là điều răn cấm thứ ba đối với Phật giáo, ngày nay
Đạo Cao-Đài cũng đã giữ nguyên giới luật là cấm tà dâm (tức
là cấm lấy vợ ngƣời, thả theo đàng điếm, xúi giục ngƣời làm
loạn luân thƣờng, hoặc thấy sắc dậy lòng tà, hoặc lấy lời gieo
tình huê nguyệt) [vợ chồng không gọi là tà dâm].
Đức Chí Tôn dạy về giới cấm Tà dâm nhƣ sau:
Thánh ngôn: Vì sao Tà dâm là trọng tội?
"Phàm xác thân con ngƣời, tuy mắt phàm coi thân hình nhƣ
một, chớ kỳ trung nơi bổn thân vốn là 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 dƣỡng nó đều
là sanh vật, tỵ 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 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, 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 Đài mà kiện
các con. Các con chẳng hề chối tội đặng. Phải giữ giới cấm ấy
cho lắm".

TÀ DƢƠNG
斜陽
E: The declining sun.
F: La soleil déclinant.
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(Tà: Nghiêng, xế qua đầu. Dương: mặt Trời). Tà dƣơng là mặt
trời xế chiều. Tà dƣơng với Tà huy dùng nhƣ đồng nghĩa,
nghĩa bóng là chỉ đời ngƣời lúc tuổi già.

TÀ ĐẠO
邪道
E: Heresy (the false doctrine).
F: Hérésie (la fausse doctrine).
Tà đạo đồng nghĩa Tà giáo, là con đƣờng hay là tôn giáo dẫn
dắt con ngƣời đến chỗ lầm lạc sai trái. (Tà: Lệch, cong vạy,
gian trá, ma quỉ, trái với Chánh. Đạo: con đƣờng, tôn giáo).
Tà đạo thƣờng đƣợc ngụy trang dƣới những hình thức tốt
đẹp, hợp với thị hiếu của con ngƣời, sử dụng những từ ngữ
hoa mỷ để dụ dỗ con ngƣời đi theo bọn chúng. Đối ngƣợc với
Tà đạo là Chánh đạo. Tà đạo và Chánh đạo là hai biểu hiện rõ
rệt của hai thế lực lớn nhứt trong Càn Khôn Vũ Trụ: một của
Quỉ vƣơng là Tà đạo, một của Tiên Phật là Chánh Đạo. Hai
thế lực nầy luôn luôn đối kháng nhau, tranh giành ảnh hƣởng
lên tất cả các sinh hoạt của nhơn sanh, tạo thành một ngẫu
lực vận chuyển bánh xe tiến hóa của Càn Khôn Vũ Trụ.
Tiên tri trong quyển Vạn diệu Thiên thơ cổ bổn: Trong quyển
Vạn diệu Thiên thơ cổ bổn có bài thi:
Tam giáo kim tùng cổ hóa sanh,
Tiên Thiên phƣơng hữu thị Tam Thanh.
Phật Pháp Nho hề qui nhứt bổn,
Tự nhiên Tà Đạo tổng tƣơng tranh.
Vạn ức san hà giai hữu thử,
Tổng qui nhứt phái nhứt an thành.
Xà vỷ mã đầu khai Đại hội,
Tam kỳ hậu thế hiển phƣơng danh.
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Thích nghĩa: Ba giáo: Phật- Đạo- Nho nay theo xƣa kia mà
hóa sanh Đạo Tiên Thiên có đƣờng hay, là Đạo Tam Thanh.
Phật, Tiên, Nho đều là một gốc. Lẽ tất nhiên Đạo tà đều cùng
tranh giành. Muôn ức cảnh sơn hà (muôn xứ, muôn nƣớc) đều
có nhƣ thế: đồng qui về một phái mới đặng yên ổn và nên
việc. Cuối đầu rắn, đầu con ngựa thì khai Đại hội. Đời sau,
Đạo Tam Kỳ sẽ đƣợc rạng-rỡ danh thơm). Cơ tuần hoàn xoay
chuyển nên đƣợc Đức Chí-Tôn mở Đạo Cao-Đài cho nhơn
sanh sùng bái và chính Ngài dạy phải thờ Thiên Nhãn là vậy.
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một Tôn giáo Đại Đồng.

TÀ GIAN
邪奸
E: Perverse.
F: Pervers.
Tà gian là khuất lấp, dối trá, có ý lừa gạt ngƣời. (Tà: Lệch,
cong vạy, gian trá, ma quỉ, trái với Chánh. Gian: dối trá).
Kinh Thuyết Pháp có câu:
"Nguyện lời nói biến hình bác ái,
"Nguyện chí thành sửa máy tà gian."

TÀ HUY
斜暉
E: The declining sun.
F: Le soleil déclinant.
Tà huy là ánh sáng của mặt trời đã nghiêng ngả về Tây, nghĩa
bóng là chỉ đời ngƣời lúc tuổi già, bóng xế. (Tà: Nghiêng, xế
qua đầu. Huy: ánh sáng mặt trời).
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TÀ KHÍ
邪氣
E: Evil emanations.
F: Émanations malsaines.
Tà khí là chất khí độc, chất khí ô trƣợc, có hại sức khỏe. (Tà:
Lệch, cong vạy, gian trá, ma quỉ, trái với Chánh. Khí: chất hơi,
chất khí, không khí).

TÀ KHUẤT
邪闃
Ðức Quyền Giáo Tông giải về: Ðức Chí Thành (1935).
"Không chí thành thì đạo hạnh phải bị tà khuất tối tăm. Cho
nên con ngƣời ở đời mà không un đúc đặng một khối chí
thành là gốc rễ thì trông chi đến việc trau giồi đức hạnh là
nhành lá vậy. Ðức chí thành tỉ nhƣ một khối vàng, dùng nó mà
chế tạo ra lắm đồ trang sức tốt xinh cao giá. Chí khối vàng ấy
phải pha phải trộn thì mất nguyên chất tự nhiên, rồi bảo sao
những đồ trang sức làm ra không phải xấu hèn thấp giá.
Ngƣời xƣa tuy quê hèn, song giữ đặng hai chữ chí thành, đối
với nhau chẳng hề dối giả, gạt gẫm là gì. Một tiếng ừ với nhau
cầm đáng ngàn vàng, một lời hứa với nhau khƣ khƣ giữ chặt".

TÀ MA
邪魔
Thầy giải rõ: "Còn tà ma chúng nó là do ở phần chất trƣợc mà
tạo thành, các con không biết mà sợ, cho rằng những ma-quái,
chứ thật ra cũng là con cái của Thầy thôi. Tiên Phật là phần
tiến-hóa cao trọng, còn tà ma là phần thối trƣợc u-mê nên ở tại
Tam-Thiên Thế-Giái, Tứ Đại-Bộ-Châu, Tam Thập Lục Thiên
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còn có chúng nó thay! Đó cũng là lý tƣơng phản để xây cơ
tạo-hóa. Luật thiêng liêng, cán cân Công bình buộc phải vậy.
Vì vậy mà Thầy khuyên con phải Thƣơng yêu tất cả không
phân thiện-ác là vậy, còn phân thiện-ác là với kẻ hiền-nhơn
thấp thỏi kìa, chớ bậc gíác-ngộ không phân chi hết cả".

TÀ MỊ
邪媚
E: Demon, devil.
F: Démon, diable.
(Tà: Lệch, cong vạy, gian trá, quái quỉ, trái với Chánh. Mị: nịnh
hót để lừa gạt). Tà mị đồng nghĩa Tà quái, nói chung là Tà mị
yêu quái hay Tà thần, là chỉ đám ma quỉ, luôn luôn bày ra đủ
cách gian dối để lừa gạt và làm hại ngƣời.
Thầy dạy: "Những sự phàm tục đều là mƣu kế của Tà mị yêu
quái, cốt để ngăn trở bƣớc đƣờng Thánh đạo của các con.
Vậy, các con khi nghe nói Cao Đài nơi nầy, Cao Đài nơi kia,
đừng vội tin mà lầm mƣu Tà mị. Các con nghe và tuân theo".
(ĐS. II. 236)

TÀ NGUYỆT
斜月
E: The declining moon.
F La lune déclinante.
(Tà: Nghiêng, xế qua đầu. Nguyệt: mặt trăng). Tà nguyệt là
mặt trăng đã xế qua đầu.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tà nguyệt vƣờn thu ƣớm trở đông.
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TÀ PHÁP
邪法
E: The diabolic means.
F: Les moyens diaboliques.
(Tà: Lệch, cong vạy, gian trá, trái với Chánh pháp. Pháp: tất cả
những điều, sự việc). Tà pháp là tất cả những sự việc không
ngay thẳng, có mục đích không tốt đẹp, trái đạo lý.
Đức Hộ Pháp nói: "Tôn giáo, Ngài vi chủ năm châu hiệp Tín
ngƣỡng lại, qui nhứt mà thôi. Nắm cả Tín-ngƣỡng của loài
ngƣời lại, chính CHÍ TÔN là CHÚA TỂ Càn Khôn Thế Giái,
làm CHÚA nền chính trị tại nƣớc NAM, vi chủ tinh thần loài
ngƣời tức đủ quyền năng lập QUỐC ĐẠO. Kỳ khai ĐẠI ĐẠO
TAM KỲ tạo một linh-đài qui Tín ngƣỡng của toàn nhơn-loại,
đủ quyền năng tiêu-diệt Tà pháp đặng đem nhơn-loại đến ĐẠI
ĐỒNG. Nay Đức Chí-Tôn khai Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ là
đúng theo lời sấm truyền của các vì GIÁO CHỦ ngày xƣa.
Chỉ có hai phƣơng diện:
1- Là do TAM GIÁO thất kỳ truyền.
2- Là chính mình ĐỨC CHÍ TÔN giáng cơ lập ĐẠO đặng Qui
Nguyên Phục Nhứt, gọi là chấn hƣng TAM GIÁO lại cho hoàn
toàn, lập Luật Pháp khuôn viên cho phù hợp theo dân trí buổi
này mới tìm phƣơng độ rỗi nhơn sanh, hiệp cả TINH THẦN
của các dân tộc biết nhìn nhau một CHA chung là thuận hòa
cùng nhau, thật hành chủ quyền THƢƠNG-YÊU, chung thờ
một Tôn-giáo ĐẠI ĐỒNG thì nhơn loại mới gội nhuần ân huệ
và đời tranh đấu tự diệt sẽ trở nên đời MỶ TỤC THUẦN
PHONG thì vạn loại mới chung hƣởng cơ HÕA-BÌNH, phục
hồi Thƣợng Cổ là do THIÊN THƠ tiền định buổi Hạ nguơn
chuyển thế hoán cựu duy tân. Tóm lại, ĐỨC CHÍ TÔN khai
ĐẠO kỳ thứ ba này là thuận theo "Lẽ tuần-hoàn châu nhi phục
thủy".
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Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Kỳ khai tạo nhứt Linh đài,
"Diệt hình tà pháp cường khai Đại Đồng."

TÀ QUÁI
邪怪
E: Demon, devil.
F: Démon, diable.
(Tà: cong quẹo, Quái: lạ lùng). Sự quái lạ và không đầu mối do
những ngƣời tâm không ngay thẳng, thiếu đạo đức bày ra cốt
để dối ngƣời, gạt đời. Rất đáng sợ cho những loại ấy.
Thầy dạy: "Thầy cho các con hay rằng: Ðại Lễ Tòa Thánh
chẳng hoàn toàn theo cách thức dạy trƣớc đây thì khá biết
rằng, có tà quái chứng mà thôi nghe!"
- Sao con lại sai lầm mà chẳng hiểu sự cám dỗ của tà quái?
Khi Đạo Cao Đài khai mở, Đức Chí Tôn giáng dạy: "Thầy
chẳng dùng sự chi mà thế gian gọi là tà quái dị đoan, mà nếu
xảy ra có một ít dị đoan trong Đạo đã dùng lỡ thì ấy tại nơi tâm
của vài Môn đệ đó. Nếu chẳng giữ theo lẽ chánh mà hành Đạo
và bày biện nhiều sự vô lối thì trong ít năm sau đây, sẽ trở nên
một mối Tả Đạo, mà các con đã từng thấy".

TÀ QUYỀN
邪權
E: The power of demons.
F: Le pouvoir des démons.
(Tà: lệch, cong vạy, gian trá, ma quỉ, trái với Chánh. Quyền:
quyền hành, quyền lực). Tà quyền là quyền hành của bọn tà
quái, tức là quyền lực của Quỉ vƣơng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Lời Thầy dạy: Sài gòn, 7-7-Bính Dần (Thứ bảy, 14-8-1926)
"Các con nghe dạy: Vẫn từ ngày Đại Đạo bế lại, Chánh quyền
đều vào một tay Chúa Quỉ. Cƣời! Khi Ngọc Hƣ Cung và Lôi
Âm-Tự lập pháp Tam Kỳ Phổ Độ, Chúa Quỉ biết cơ mầu nhiệm
ấy và hiểu rõ rằng Tà quyền đã dứt, nên trƣớc khi Thầy chƣa
đến, nó đã hiểu rõ rằng bề nào Thầy cũng phải chiếu y Thánh
ý: Tam Giáo Qui Nhứt mà dùng danh CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI
BỒ TÁT MA HA TÁT, nên chúng đã dùng chữ CAO ĐÀI trƣớc
Thầy mà lập Tả Đạo Bàng Môn. Thầy hỏi các con: Vậy chớ Tà
quái nhận tên ấy là chủ ý gì? Lại làm cho ra rẻ rúng danh ấy,
để cho các con nghi ngờ mà lánh xa Thánh giáo nhƣ đàn Cái
Khế vậy. Nhƣng có một điều là nó không dám ngự nơi ngai
Thầy, tiện dụng làm một vị Tiên Ông mà thôi. Cƣời…Vậy, các
con khi nghe nói Cao Đài nơi nầy, Cao Đài nơi kia, đừng vội
tin mà lầm mƣu Tà mị. Các con nghe và tuân theo". (TNCT.
TTT. 263) (ĐS. II. 236)
Thất Nƣơng nói: "Tiếc thay, Em có dặn trƣớc ngày Em đến,
đặng hội hiệp đông đủ cùng nhiều chị, nhƣng phò loan trễ nải,
nên Em không phƣơng gặp đặng, nhất là việc Diêu Trì Cung bị
mƣợn danh nơi khác mà dối gạt nhơn sanh. Cái hại ấy vốn
chẳng vừa về phần tín ngƣỡng. Chớ chi thất tại Tà quyền thì
có mấy em trừ khử, nhƣng tại nơi đồng tử, thì mấy em không
phƣơng giải nạn cho mấy ngƣời mê tín".

TÀ TÂM
邪心
Đức Lý nói: "Ngán thay cho cái trách nhậm nặng nề, vì trót đã
hứa lời cùng Từ Bi ra tế độ, hễ trách phận đàn anh, tuy nhiên
lấy oai quyền khuyến nhủ trừng trị lấy em mặc dầu, chớ cũng
nên hiểu tâm của mỗi đứa. Lão chỉ sợ một điều là Lão không
phƣơng gần kẻ TÀ TÂM toan dạy dỗ; còn nhƣ gần kẻ đạo đức
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chơn thành thì rất dễ, song chẳng cần ích…. Ấy vậy, Lão đến
mà gieo hột Thánh cốc nơi lòng kẻ TÀ TÂM, mong cho đơm
bông kết quả, đặng liệu thế hồi tâm, chớ chẳng phải đến rƣớc
ngƣời hiền ngõ. Lão đây cũng vậy, mà chƣ Hiền hữu cũng
vậy, chúng ta đã đến tạo thế sửa đời, vẫn là phận sự của
chúng ta đã hẳn, hãy biết phận mình mới an tâm liệu thế
chuyển xây, đã có khó ắt có hay, đã có gay thì có thuận, bền
chí xem mảy mún cơ đời."
Đức Hộ Pháp nói "Có lần Bần Đạo nghe lời Đức Lý thì Đại Từ
Phụ thất vọng thấy tội nghiệp Ngài quá đỗi, Đức Đại Từ Phụ
tính không thể gì bảo trọng mấy đứa kia đƣợc, biết Đức Lý
nhứt định đuổi những kẻ tà tâm ra khỏi nền Tôn Giáo".

TÀ TÂY
邪西
E: Perverse and partial.
F: Pervers et partiale.
(Tây là tiếng nôm, lo riêng cho mình). Tà tây là lòng tà vạy và
lo riêng cho mình, tâm ý không ngay thẳng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Gìn lòng chơn chánh, chớ tà tây.

TÀ THẦN
邪神
E: Evil spirit.
F: Mauvais génie.
(Tà: Lệch, cong vạy, gian trá, ma quỉ, trái với Chánh. Thần: vị
Thần, bậc cao hơn trong nhóm đó). Tà thần là vị thần thuộc
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tà phái, của Quỉ vƣơng. Vì trên có Tam Thập Lục Thiên là
phần cao trọng. Dƣới có Tam Thập Lục Động, là phần thối
trầm, thấp kém, nhƣng họ noi chƣớc Thiên cung nên cũng có
đủ ngôi Thần, Thánh, Tiên, Phật mà dối trá, gạt ngƣời. Ngƣời
tu là phải sáng suốt, biết phân biệt đâu là chánh? Đâu là tà?
Thầy đã có dạy rồi "Danh Ta nó còn mƣợn, duy ngai Ta nó
chẳng dám ngồi" là vậy.
Đây là lời khuyên của Ông Quyền Đầu Sƣ Thƣợng Tƣơng
Thanh khuyên ông Ca trở về với Tòa Thánh Đại Đạo:
"Tôi có tiếp đƣợc xấp Thánh-giáo Hậu-giang của Anh gởi và
một cái thơ mời hội ở Thánh-Thất Mỷ-Tho ngày rằm tháng 10
tới đây. Tôi có đọc kỷ và cũng có đọc lại các Thánh giáo,
Thánh-ngôn Anh gởi xuống lần trƣớc. Tôi thấy rõ là một cuộc
khảo do nơi Tam-Trấn để cho Tà Thần mƣợn tên cám dỗ,
trong ba cái bịnh lớn của con ngƣời là "Tham, Sân, Si" Nếu
bậc cầm đuốc dẫn đƣờng mà không trừ hết, còn một hai cũng
phải bị vƣớng".
Thánh Ngôn Thầy dạy rằng: Con bỏ đạo thì các con ở dƣới
phép Tà thần.

TÀ THẦN TINH QUÁI
Những việc làm quái dị, không ngay thẳng, với mục đích hại
ngƣời, làm xáo trộn trật tự an ninh trong cuộc sống.
Thánh Ngôn: "Thầy đã hằng ngày nói với con rằng: Muôn việc
chi Thầy đã bố hóa vào lòng con, nhƣ con tính điều chi, tức
Thầy đã định rồi. Con không cần nặng lòng lo lắng. Ðạo cốt để
cho kẻ hữu duyên. Những kẻ nào đã làm Môn đệ của Tà Thần
Tinh Quái thì không thế gì làm Môn đệ Thầy đặng."

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

▐ Q.3 VẦN T

52

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

TÀ THUẬT
邪術
E: Black magic.
F: Magie noire.
(Tà: Lệch, cong vạy, gian trá, ma quỉ, trái với Chánh. Thuật:
pháp thuật nhƣ vẽ bùa bắt ấn). Tà thuật là pháp thuật bất
chánh của Tà phái, có ý dối gạt ngƣời để thủ lợi.

TÀ THUYẾT
邪說
E: False doctrine.
F: Doctrine fausse.
Tà thuyết là luận thuyết bất chánh, có mục đích lừa bịp. (Tà:
Lệch, cong vạy, gian trá, ma quỉ, trái với Chánh. Thuyết: nói, lý
thuyết, luận thuyết).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Để bài trừ tà thuyết và truyền bá chơn đạo trên toàn
cầu.

TÀ VẠY
THẦY dạy tại Từ Lâm Tự, Gò Kén, Tây Ninh. Thứ Ba: 23-111926 (âl 19-10-Bính Dần)
"Sự xảy ra nơi Thánh Thất, tuy là nơi mối Ðạo chậm trễ,
nhƣng cũng do nơi lòng tà vạy của nhiều đứa mà ra, vì tâm
trung chánh đáng thì làm cốt cho Tiên Thánh, còn tâm chí vạy
tà là chỗ của Tà quái xung nhập. Chi chi cứ tƣởng có Thầy
giúp mà lập xong nền Ðạo cho các con là đủ. Thầy cũng có

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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phép răn trị kẻ vạy tà, các con duy có trông cậy nơi Thầy,
bƣớc đƣờng cứ thủng thẳng đi lần tới, đừng gấp quá, mà cũng
chớ thối lui, thì một ngày kia sẽ đặng toại kỳ sở nguyện. Thầy
ban ơn cho các con".

TẢ
TẢ 左 Phía tay trái, trái với Hữu. - Bất chánh. Td: Tả chiêu hữu
mục, Tả đạo.

TẢ CHIÊU HỮU MỤC
左昭右穆
Tả: Phía tay trái, trái với Hữu. Hữu: bên mặt.
Trong nhà thái miếu, nhà thờ tổ tiên của vua, ngôi thờ bên tả
gọi là Tả chiêu, ngôi thờ bên hữu gọi là Hữu mục.
Trong bản đồ thờ Cửu Huyền Thất Tổ cũng phân ra Tả chiêu
và Hữu mục.

TẢ ĐẠO
左道
E: The perverse way: Heresy.
F: La voie perverse: Hérésie.
Tả: Bất chánh. Đạo: con đƣờng, tôn giáo. Tả đạo là con
đƣờng tà vạy, tôn giáo không chánh đáng (không phải chánh
đạo).
Thƣờng nói: Tả đạo Bàng môn: tôn giáo sai trái, không phải
là Chánh đạo.
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Các tên chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật bị mạo nhận mà
lập nên tả đạo.

TẢ ĐẠO BÀNG MÔN
左道傍門
(Tả Ðạo: Ðạo không chánh. Tả là trái. Bàng Môn: Cửa bên
hông chớ không phải cửa chánh). Ý nói không phải Ðạo
Chánh, chỉ đƣa ngƣời đến chỗ lầm lạc, tu không thành Chánh
quả, không giải thoát khỏi luân hồi.
Lời Thầy: Sài gòn, 7-7-Bính Dần (Thứ bảy, 14-8-1926)
"Các con nghe dạy: Vẫn từ ngày Đại Đạo bế lại, Chánh quyền
đều vào một tay Chúa Quỉ. Cƣời! Khi Ngọc Hƣ Cung và Lôi
Âm-Tự lập pháp Tam Kỳ Phổ Độ, Chúa Quỉ biết cơ mầu nhiệm
ấy và hiểu rõ rằng Tà quyền đã dứt, nên trƣớc khi Thầy chƣa
đến, nó đã hiểu rõ rằng bề nào Thầy cũng phải chiếu y Thánh
ý: Tam Giáo Qui Nhứt mà dùng danh CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI
BỒ TÁT MA HA TÁT, nên chúng đã dùng chữ CAO ĐÀI trƣớc
Thầy mà lập Tả Đạo Bàng Môn. Thầy hỏi các con: Vậy chớ
Tà quái nhận tên ấy là chủ ý gì? Lại làm cho ra rẻ rúng danh
ấy, để cho các con nghi ngờ mà lánh xa Thánh giáo nhƣ đàn
Cái Khế vậy. Nhƣng có một điều là nó không dám ngự nơi
ngai Thầy, tiện dụng làm một vị Tiên Ông mà thôi. Cƣời, Vậy,
các con khi nghe nói Cao Đài nơi nầy, Cao Đài nơi kia, đừng
vội tin mà lầm mƣu Tà mị. Các con nghe và tuân theo.!
Phật Thích Ca cũng giáng Cơ xác nhận cho biết rõ: "Chƣ Sơn
đắc Đạo cùng chăng là do nơi mình hành Đạo. Phép hành đạo
Phật Giáo dƣờng nhƣ ra sái hết, tƣơng tợ nhƣ gần biến "Tả
Ðạo Bàng Môn". Kỳ truyền đã thất, chƣ Sơn chƣa hề biết cái
sai ấy do tại nơi nào; cứ ôm theo luật Thần Tú, thì đƣơng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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mong mỏi về Tây Phƣơng mà cửa Tây Phƣơng vẫn cứ bị
đóng, thì cơ thành chánh quả do nơi nào mà biết chắc vậy".
Bát Đạo Nghị Định của Đức Lý Giáo Tông:
- Ðiều thứ nhứt: Những Chi Phái nào do bởi Ðại Ðạo Tam Kỳ
Phổ Ðộ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh Hội
Thánh, thì cả chúng sanh chẳng đặng nhìn nhận là của Chí
Tôn và phải định quyết là Bàng Môn Tả Ðạo.
-Ðiều thứ hai: Các Tôn giáo xin nhập môn vào mối Chơn
truyền phải có đủ Quyền Vạn Linh và Quyền Chí Tôn công
nhận.
Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
Ngày Rằm tháng 7 năm Giáp Tuất.
Ký tên:
Hộ Pháp
Giáo Tông
PHẠM CÔNG TẮC
LÝ THÁI BẠCH

TẢ PHÁI
左派
E: Party of left wing.
F: Le parti de gauche.
Tả phái là đảng phái ngồi bên cánh tả của nghị viện, thuộc
phe cấp tiến, có tính cách cực đoan, đối lập với phái ngồi bên
cánh hữu của nghị viện, thuộc phe bảo thủ. (Tả: Phía tay trái,
trái với Hữu. Phái: đảng phái).
Phái ôn hòa thì ngồi ở giữa hai phái tả và hữu.

TẢ PHAN QUÂN (Phẩm)
左幡君
(Tả: Phía tay trái, trái với Hữu. Phan: lá phƣớn. Quân: ngƣời)
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Tả Phan Quân là vị Chức sắc cầm phƣớn Thƣợng Sanh,
đứng phía tay trái của Đức Thƣợng Sanh khi chầu lễ nơi Tòa
Thánh.
Nhiệm vụ của Tả Phan Quân lúc Cúng Đại đàn:
Đúng 12 giờ khuya, Lôi Âm Cổ khởi, dứt 4 câu kệ thì vị Tả
Phan Quân cầm phƣớn Thƣợng Sanh hƣớng dẫn Lễ Sanh và
Giáo Thiện nam nữ đi vào Tòa Thánh, lên lầu, nam tả nữ hữu,
đứng từ ngang Cung Đạo ra tới ngang Hiệp-Thiên-Đài. Phần
Văn nhạc và Võ nhạc cùng Giáo Nhi và đồng nhi nữ lên
Nghinh Phong Đài; một ban Văn nhạc và đồng nhi nam lên lầu
Bát-Quái-Đài.

TẢ PHAN QUÂN TRANG VĂN GIÁO
(1899-1976) Hƣởng thọ 78 tuổi
Tả Phan Quân Trang Văn Giáo qui vị
ngày 02-05 Bính Thìn (1976) thọ 78 tuổi.
Xin lấy bản tuyên dƣơng công nghiệp
của Bộ Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài làm
tiểu sử của ông Tả Phan Quân.
"… Nay là ngày ông Tả Phan Quân về
chầu Đức Chí Tôn tôi thay mặt cho Hội
Thánh Hiệp Thiên Đài tuyên dƣơng công
nghiệp của ngƣời quá cố: Ông Tả Phan
Quân, thế danh Trang Văn Giáo, sanh
ngày 27 tháng chạp Kỵ-Hợi (1899) tại xã
Long Thành, Tổng Hàm Ninh, tỉnh Tây
Ninh. Ông thân sinh là Trang Văn Keo (Hƣơng Cả) và thân
mẫu là bà Bùi Thị Khuê. Bạn hôn phối của ông là Nguyễn Thị
Thơm, sanh 7 ngƣời con 6 trai 1 gái. Về trình độ văn hóa ông
học hết lớp Tiểu học tại trƣờng tỉnh Tây Ninh, từng lãnh nhiều
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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chức vụ trong ban Hội Tề từ 1921 đến 1927. Với thiện tâm sẵn
có, lại nhờ có thế lực, ông đã giúp ích một cách đắc lực trong
buổi khai đàn mở Đạo tại chùa Gò Kén. Vâng lịnh Đức Quyền
Giáo Tông, ông thƣờng xoay sở cung ứng cho Đạo các vật
dụng nhu cầu cần thiết nhƣ Lễ bộ, Nhạc lễ… Do đó, ông đƣợc
tín nhiệm, Đức Quyền Giáo Tông giao việc hầu bút, chép cơ
những Thánh Giáo mà Đức Chí Tôn giáng cho khi thâu nhận
tín hữu trong các Đàn cơ phổ độ lúc sơ khai. Ngày 18 tháng
chạp năm Đinh Mão (1927) ông thọ phẩm Tả Phan Quân tại
chùa Gò Kén. Từ đó ông lại càng tận trung với Đạo hơn, từng
góp công vào việc khai phá rừng hoang để tạo thành vùng
Nội-ô Tòa-Thánh ngày nay. Lúc bấy giờ, ông thƣờng ở bên
cạnh mấy vị tiền bối nhƣ Đức Quyền Giáo Tông, Đức Cao
Thƣợng Phẩm và Đức Hộ Pháp phục vụ cho Đạo. Trải qua
bao cuộc thăng trầm, ông đều có mặt chia đau sớt thảm với
Hội Thánh, một dạ sắt son, trƣớc sau nhƣ một.
Năm 1946, Đức Hộ Pháp bị đồ lƣu nơi Phi Châu trở về, ông
vào phục vụ nơi văn phòng Tòa Đạo, tức Pháp Chánh bây giờ,
dƣới quyền cố Khai Pháp, Tiếp Pháp và Bảo Pháp trong thời
Đức Thƣợng Sanh cầm quyền. Điều đáng lƣu ý nhất là trong
thời gian làm việc, ông không bỏ sót một thời cúng khuya nào.
Ông làm việc rất tích cực, miệt mài với nhiệm vụ, mãi đến khi
tuổi già sức yếu, ông mới vắng mặt ở văn phòng và trút hơi
thở cuối cùng lúc 22 giờ đêm, mùng 2 tháng 5 năm Bính Thìn
nhằm 30-5-1976, hƣởng thọ 78 tuổi. Ông Tả Phan Quân mất
nhƣng gƣơng sáng nhẫn nại với ý chí kiên cƣờng thọ khổ, với
đức tánh hòa huỡn vẫn còn đáng đƣợc đàn em noi dấu.
Trong giờ phút chia tay vĩnh biệt, kẻ dƣơng gian ngƣời âm
cảnh, một lần nữa thay mặt Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, tôi cầu
nguyện cho hƣơng hồn của ông Tả Phan Quân cao thăng
Thiêng-liêng-vị và chia buồn cùng tang quyến.
Riêng phần chúng tôi, có vài vần Ai điếu:
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Phất phƣớn Thƣợng Sanh trọn kiếp ngƣời,
Độ vào cửa Phạm biết bao mƣơi.
Rừng hoang khai phá thành Linh Địa,
Chồi lá điểm tô hóa cảnh trời.
Cay đắng đôi phen tràn nƣớc mắt,
Gian lao lắm lúc toát mồ hôi.
Về Thầy xin tấu nhân gian sự,
Giải khổ quần sanh thoát bụi đời.
Hiển linh xin chứng.
Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt tự Trân
Xử lý thƣờng vụ Bộ Pháp Chánh

TẢ QUÂN LÊ VĂN DUYỆT
Ngày mùng 5 tháng Giêng Canh Thìn (1940).
Chánh Thần Tả Quân Lê Văn Duyệt. Chào chƣ vị Thiên
phong. Nay Tệ Thần đến hầu chuyện với chƣ vị về mặt tinh
thần. Buổi trƣớc Tệ Thần theo hầu lịnh Bệ hạ, trong khi đó,
đông xông tây vực, vƣợt biển trèo non, ngày không xuống
ngựa, đêm chẳng rời giáp, mãi vậy đến ngày kết liễu mới đắc
vị Thần, song phải còn mang ách nặng nữa. Con ngƣời ai
cũng nhận rằng hễ ngày nào nhắm mắt là phủi sạch nợ trần.
Trái lại, Tệ Thần thì chung qui rồi còn bị lăng nhục chƣa nghỉ,
đó là cuộc đời.
Còn mối Đạo phải nhiều buổi gian truân, để bƣớc trên gai,
khéo lừa: đi nơi nào cũng dễ, còn thấy gai mà bắt dùn mình thì
mãn đời phải khổ. Chí-Tôn lập Đại-Đạo nơi cõi Việt là thấy
ngƣời Việt tâm thành đạo đức, nên Ấn xá kỳ ba, gieo giống
lành cho nhân dân cày trỉa hầu ngày sau nhờ giống tốt đó mà
cỗi ách, mình chủ trƣơng lấy.
Tệ Thần rất mừng thầm cho những kẻ nào biết ăn-năn sám
hối, cải ác theo lành, Tệ Thần thƣờng theo ủng hộ giúp để cho
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thành công. Muôn việc buổi đầu là khó, quyết chí ắt nên, bởi
câu: "Thế thƣợng vô nan sự, do nhơn tâm tự bất kiên". Ngặt
Tệ Thần không có tên trong Hội Thánh của Đại Đạo, song việc
Đạo là việc chung, nên đến luận đàm cùng chƣ vị. Vậy chƣ vị
vui lòng chăng?"

TẢ TƢ HỮU TƢỞNG
左思右想
Tả tƣ hữu tƣởng là suy tới nghĩ lui, phải trái, rất cẩn thận.
(Tả: phía tay trái, trái với hữu. Hữu: bên mặt. Tư tưởng: suy
nghĩ).

TẢ XUNG HỮU ĐỘT
左衝右突
(Tả: Phía tay trái, trái với hữu. Xung: đánh thẳng tới trƣớc.
Hữu: bên phải. Đột: đánh vào quân địch). Tả xung hữu đột là
đánh bên tả, đánh bên hữu, ý nói phải đối phó nhiều phía cùng
một lúc Chỉ một ngƣời tài ba thao lƣợc, xoay trở thế thời.

TẠ
TẠ 謝 (Bộ ngôn 言) nghĩa là Từ tạ. Nhƣ tạ khách 謝客 là từ
không tiếp khách. Xin thôi không làm quan nữa mà về gọi là tạ
chánh 謝政. Lui: nhƣ "xuân thu đại tạ" 春秋代謝 là mùa kia lui
đi mùa nọ thay đến. Hoa rụng cũng gọi là hoa tạ 花謝.
- Tạ. tội 謝罪 nói điều lỗi của mình để xin tha thứ.
- Tạ ân 謝恩 dùng lời nói hoặc việc làm để đáp lại cái ơn mà
ngƣời khác làm cho mình.
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TẠ BỆNH
謝病
E: To excuse oneself for reason of illness.
F: S' excuser pour cause de maladie.
Tạ: - Nói lời cảm ơn. - Xin lỗi. - Từ chối. Bệnh: bịnh hoạn, ốm
đau. Tạ bệnh là xin từ chối hay rút lui vì có bệnh.

TẠ KHÁCH
謝客
E: To refuse to receive guests.
F: Éconduire les visiteurs.
Tạ: - Nói lời cảm ơn. - Xin lỗi. - Từ chối. Khách: ngƣời khách
đến nhà. Tạ khách là từ chối không tiếp khách.

TẠ LỄ
謝禮
E: To thank with a present.
F: Remercier pour un présent.
Tạ: - Nói lời cảm ơn. - Xin lỗi. - Từ chối. Lễ: làm lễ. Tạ lễ là
làm lễ tạ ơn Thần Thánh, vì đã phò trợ mình đạt đƣợc nhiều
kết quả.
Tạ lễ còn có nghĩa là đem lễ vật đến đáp lại ngƣời ta để tỏ
lòng biết ơn và kính trọng (Làm lễ để tạ ơn thần thánh, đem lễ
vật để đền ơn ngƣời ta).
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TẠ THẾ
謝 世
E: To die.
F: Quitter le monde.
Tạ: - Nói lời cảm ơn. - Xin lỗi. - Từ chối. Thế: đời. Tạ thế là từ
bỏ cõi đời, ý nói chết (Từ giả cõi đời, chết).

TẠ TỘI
謝罪
E: To confess one' fault.
F: Avouer sa faute.
Tạ: - Nói lời cảm ơn. - Xin lỗi. - Từ chối. Tội: tội lỗi. Tạ tội là
nhận tội và xin tha thứ.

TẠ THU THÂU (Tên)
Tạ Thu Thâu nhập xác tại thành Tarascon (Pháp Quốc) năm
1946 giữa 1.000 chiến sĩ Việt Nam: "Ta nói cho các chiến sĩ rõ
biết: Nếu vị nào có óc lập quốc thì phải về Tòa Thánh Tây
Ninh mà hành sự, sau nầy mới đƣợc thành công. Còn đi nơi
nào khác hơn chỉ làm cho chết, hay là đến chết mà thôi chớ
không khi nào thành công đƣợc".

TẠ TỪ
謝辭
E: To thank and take leave.
F: Remercier et se retirer.
Tạ: - Nói lời cảm ơn. - Xin lỗi. - Từ chối. Từ: lời nói, từ biệt.Tạ
từ là nói lời cảm tạ và từ biệt, hay là nói lời đáp tạ.
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TÁC
TÁC 作 Làm ra, gây ra, tạo nên. Td: Tác động, Tác nghiệt, Tác
trái.

TÁC DỤNG
作 用
F: Action, effet.
Tác dụng 作用: Cái động tác có ảnh hƣởng đến vật khác.
"Lễ và Nhạc có ý nghĩa rất sâu xa và có tác dụng mạnh mẽ về
đƣờng đạo đức, vì một đàng khiến cho tâm tánh ở bên trong
và một đàng khiến cho sự hành động ở bên ngoài, cốt cho
trong ngoài hòa thuận. Trong hòa là làm cho tâm tánh đƣợc
điều hòa, ngoài thuận là làm cho hành vi cử chỉ thuận theo đạo
lý, hợp lòng ngƣời. Trong và ngoài đƣợc nhƣ thế thì cái tà tâm
và dục vọng không có cơ hội phát triển và dần dần sẽ biến
mất, nhƣờng chỗ cho Thánh tâm và những dục vọng thanh
cao".

TÁC ĐỘNG
作動
E: To act.
F: Agir.
Tác: Làm ra, gây ra, tạo nên. Động: chuyển động. Tác động là
làm cho chuyển động.

TÁC HIỆP
作合
E: To unite, to marry.
F: Réunir, marier.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(Tác: Làm ra, gây ra, tạo nên. Hợp, Hiệp: hợp lại.).Tác hợp là
làm cho sum hợp với nhau thành vợ chồng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tác hiệp sẵn nhờ xây bĩ thới,
Thành song trƣớc định gặp thƣ hùng.

TÁC NGHIỆT
作孽
E: To cause misfortune.
F: Causer du malheur.
Tác: Làm ra, gây ra, tạo nên. Nghiệt: cái mầm ác, nghiệp ác.
Tác nghiệt là làm điều ác tạo ra ác nghiệp.

TÁC PHONG
作風
E: Behaviour.
F: Conduite.
Tác: Làm ra, gây ra, tạo nên. Phong: cử chỉ dáng dấp. Tác
phong là lề lối làm việc, cách đối xử với ngƣời khác.

TÁC QUYỀN SỞ HỮU
作權所有
E: Copyright, Author' s rights.
F: Droit d' auteur.
(Tác: Làm ra, gây ra, tạo nên. Quyền: quyền hành. Sở hữu: cái
của mình.sẵn có). Tác quyền là quyền sáng tác của ngƣời
làm văn nghệ. Tác quyền sở hữu là quyền sở hữu về tác
phẩm của tác giả, đƣợc phép cấm kẻ khác in ra hay sao lục.
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TÁC TỆ
作弊
E: To do bad.
F: Faire le mal.
(Tác: Làm ra, gây ra, tạo nên. Tệ: hƣ, xấu). Tác tệ là làm điều
xấu xa.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Cũng tự mình tác tệ, chờ ăn năn rất muộn về sau.

TÁC THÀNH
作成
E: To perfect.
F: Parfaire.
(Tác: Làm ra, gây ra, tạo nên. Thành: nên, nên việc). Tác
thành là làm nên, làm nên công việc.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tác thành kim thể đắc trƣờng sanh.

TÁC TRÁI
作債
E: To lend.
F : Prêter.
Tác trái là cho vay nợ. Ngƣời tác trái là ngƣời chủ nợ, gọi là
Trái chủ; còn ngƣời mắc nợ thì gọi là Trái hộ, hay Trái gia.
(Tác: Làm ra, gây ra, tạo nên. Trái: món nợ).
Đức Hộ Pháp nói: Trong năm hạng khách trần thì hạng thứ nhì
là hạng tác trái, nghĩa là ngƣời đã cho vay.
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TÁC UY TÁC PHÚC
作威作福
E: To make the happy or unhappy.
F: Faire le bonheur ou le malheur.
Tác uy tác phúc là dùng oai quyền để làm phƣớc hay làm họa
cho ngƣời. (Tác: Làm ra, gây ra, tạo nên. Uy hay Oai: oai
quyền, oai vũ, oai lực. Phúc: điều tốt lành).

TẠC
• TẠC 鑿 Đào, soi lỗ, đục chạm thành tƣợng, mở cho thông.
• TẠC 昨 ngày hôm qua.
• TẠC 酢 Khách mời rƣợu lại chủ. Báo đáp lại.

TẠC DẠ
E: To engrave in the heart.
F: Graver dans son cœur.
(Tạc: ghi khắc. Dạ hay lòng là chỉ chiều sâu trong cân não, tim
máu của con ngƣời). Tạc dạ ghi lòng là ghi khắc vào lòng,
không bao giờ quên.

TẠC THÙ
酢酬
E: To drink together.
F: Boire ensemble.
(Tạc: Khách mời rƣợu lại chủ. Thù: chủ nhà rót rƣợu mời
khách). Tạc thù hay Thù tạc là chủ nhà và khách rót rƣợu mời
qua lại để đáp tình với nhau; Ý nói trong vấn đề bạn bè giao
tiếp thân mật. Thƣờng nói là chén chú chén anh, qua lại với
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nhau trên một tình cảm cao thƣợng bằng những ly rƣợu giao
bôi nồng ấm.
Đức Lý dạy: "Phải lấy nét thẳng đƣờng ngay do nơi tâm thành
mà hành sự tạc thù, sợ chinh lòng mà để nét bất bình cho cả
chƣ Đạo hữu. Mỗi việc hành động đều do nơi Ðức Từ Bi sắp
đặt sẵn rồi, duy có để cho chƣ Hiền Hữu bƣớc lần mà đi tới."
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Giao tiếp cùng nhau cho có nét yêu dấu, tạc thù trong
niềm Đạo hữu.

TẠC TỈNH NHI ẨM
鑿井而飲
Tạc tỉnh nhi ẩm là đào giếng mà uống. (Tạc: Đào xới, soi lỗ.
Tỉnh: giếng. Nhi: mà. Ẩm: uống).
Tạc tỉnh nhi ẩm, canh điền nhi thực: Đào giếng mà uống,
cày ruộng mà ăn, ý nói: tự mình mƣu sinh.

TẠC TRIÊU
昨朝
E: Yesteday morning.
F: Hier matin.
(Tạc: ngày hôm qua. Triêu: buổi sáng). Tạc triêu là sáng hôm
qua.

TẠC TỬ KIM SANH
昨死今生
(Tạc: ngày hôm qua. Tử: chết. Kim: ngày hôm nay. Sinh:
sống). Tạc tử kim sanh là nói trƣớc chết nay sống, trƣớc
nguy nay an.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TẠC TƢỢNG
鑿像
E: To sculpture statue.
F: Sculpter une statue.
Tạc tƣợng là lấy gỗ hay đá chạm khắc thành pho tƣợng. Đây
cũng là một ngành mỷ thuật của Việt Nam. (Tạc: Đục, soi lỗ,
chạm khắc thành tƣợng. Tượng: pho tƣợng).

TAI
TAI 災 Cái họa hại làm hao tổn. Td: Tai ách, Tai biến, Tai
nạn,Tai ƣơng.

TAI ÁCH
災厄
E: Misfortune.
F: Malheur.
Tai: Cái họa hại làm hao tổn. Ách: khốn khổ. Tai ách là tai nạn
khốn khổ.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thời cuộc tuần hoàn, tai ách khởi.

TAI BIẾN
災變
E: Misfortune.
F: Malheur.
Tai: Cái họa hại làm hao tổn. Biến: thay đổi thình lình. Tai biến
là điều không may xảy đến thình lình.
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Tai biến bất kỳ: Tai vạ đến thình lình, không hẹn trƣớc.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nhơn loại hiện nay chịu đau khổ bởi nhiều cuộc tai
biến.

TAI HỌA
災禍
E: The calamity.
F: La calamité.
Tai: Cái họa hại làm hao tổn. Họa: điều tổn hại lớn. Tai họa là
điều rủi ro gây tổn hại lớn.
Kinh Sám Hối có câu:
"Nếu vội trách người trên thì đọa,
"Cũng có khi tai họa trả liền."

TAI MẮT
E: The notability.
F: La notabilité.
Tai: lỗ tai để nghe. Mắt: con mắt để thấy. Tai mắt là ngƣời
thấy rộng hiểu xa, có danh vọng trong một vùng dân cƣ.
Kinh Sám Hối có câu:
"Người tai mắt đạo nhà khá giữ,
"Nghĩa anh em cư xử thuận hòa.
"Vẹn tròn Đạo cả giềng ba,
"Kính anh mến chị thì là phận em."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TAI NGUY
災危
E: Disaster.
F: Désastre.
Tai: Cái họa hại làm hao tổn. Nguy: nguy hiểm, ngặt nghèo.
Tai nguy là tai nạn nguy hiểm.
Kinh Sám Hối có câu:
"Thấy người gặp lúc tai nguy,
"Ra tay tế độ ấy thì lòng nhơn."

TAI VÁCH MẠCH RỪNG
Tai: lỗ tai để nghe. Mạch: đƣờng thông. Tai vách mạch rừng
là vách có lỗ tai, rừng có đƣờng thông. Ý nói: Phải cẩn thận
khi nói chuyện bí mật vì có thể có ngƣời rình nghe ở ngoài
vách, hay ở đƣờng thông trong rừng.

TAI ƢƠNG
災殃
E: The calamity.
F: La calamité.
(Tai: Cái họa lớn; Ương: họa hại). Tai ƣơng 災殃 là Cái tai
họa, có hại lớn, làm hao tổn, là cái họa hại lớn.
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Ơn Đông Nhạc Đế Quân quảng đại,
"Độ kẻ lành chế cải tai ương."
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TAI ƢƠNG HOẠN HỌA
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Tai ương hoạn họa luống ưu sầu,
"Vì bởi hay bày chước hiểm sâu.
"Lập kế đồ mưu âm hại chúng,
"Kiếp sau mang lấy lốt heo trâu."

TÁI
TÁI 再 Lại một lần nữa. Td: Tái bản, Tái cầu, Tái thệ.

TÁI BẢN
再 版
E: To reprint.
F: Réimprimer.
Tái: Lại một lần nữa. Bản: bản in sách. Tái bản là in cuốn sách
lại một lần nữa.

TÁI CẦU
再 求
E: Second séance of spiritism.
F: Deuxième séance de spiritisme.
Tái: Lại một lần nữa. Cầu: cầu cơ. Tái cầu là cầu cơ một lần
nữa, để cầu xin các Đấng giáng dạy thêm nữa.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Phải tái cầu nghe dạy.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TÁI KIẾP
再劫
E: To reincarnate.
F: Réincarner.
(Tái là lập lại một lần nữa; kiếp là kiếp sanh). Tái kiếp là phải
đến trần lần nữa để trả quả hay làm Thiên mạng cho đời.
Thầy dạy: "Con Tắc! Con hôm nay đã lão thành niên trƣởng.
Con đã thấy rõ rằng Thầy chƣa hề thất hứa với con. Thầy chỉ
cám cảnh một điều là con đơn cô thế mỏng khi các Anh con đã
lần lƣợt về cùng Thầy. Con không nên lầm tƣởng nhƣ thế, vì
chúng nó không buổi nào không gần bên con. Chúng nó càng
xem cơ nghiệp của Đạo đồ sộ chừng nào thì càng tấm tắc
khen con và mang ơn nặng của con, nhứt là TRANG, THƠ,
TƢƠNG ân hận, Thầy rất nên tội nghiệp. Thầy thấy chúng nó
hổ thẹn phận mình không trọn Đạo. Kỳ hội Ngọc Hƣ vừa qua,
nhiều đứa tình nguyện tái kiếp, nhƣng Thầy chƣa quyết định".
Đức Hộ Pháp cho biết "Đức Chí-Tôn không tái kiếp làm
ngƣời. Ngài đến cả con cái của Ngài với một huyền diệu Cơ
Bút, thành thử Ngài không nói mà chúng ta nghe, Ngài không
hình mà chúng ta thấy." (30-03-Ất Mùi)
Nói về cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống: "Có điều thảm trạng
hơn hết là có nhiều kẻ đi đến nơi, biết mình đi không đƣợc đến
bờ, khóc lóc rồi trở lại. Cả thảy tƣởng tƣợng coi họ cốt yếu tái
kiếp làm ngƣời để trả oan-nghiệt của họ là vì lẽ đó."
Đức Hộ Pháp thuyết về Phật Thích Ca có nói rằng: "Đức Phật
Tổ, tức nhiên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cả thảy con cái Đức
Chí Tôn đã nghe Đức Narada Thera thuyết Đạo rồi. Ngài nói
Đức Phật Thích Ca là ngƣời cũng nhƣ chúng ta, có xác thân
nhƣ ta, sống chết nhƣ ta, chớ không phải là ngƣời ở trong
Thần thoại. Nhƣng cái cao siêu về tâm hồn của Ngài, về tiền
căn Thiêng liêng của Ngài lên tới Phật vị. Ngài tái kiếp làm
ngƣời với mảnh thân phàm của Ngài cũng nhƣ ai kia vậy".
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TÁI LẬP
再 立
E:To re-establish.
F:Rétablir.
Tái lập 再立: Xây dựng lại.
Thầy dạy: "Uổng thay! Nền Ðạo chẳng phải hƣ, ngày nay
không phƣơng tái lập. Thầy giao cho mấy đứa, vì Ðạo vì Ðời
khá hiệp trí chung lo, họa may mới vớt ngƣời đặng muôn một."

TÁI LUYẾN
Tái luyến 再恋: Vì lƣu luyến mà trở lại.
Thầy dạy: "Nếu Thầy chẳng thƣơng công quả của chúng con
thì đã để cho Lý Thái Bạch bôi xóa hết công trình từ xƣa thì e
cho biển khổ kia, sau chẳng khỏi tái luyến. Con nên làm thức
tỉnh lần giấc chiêm bao của chúng nó mà chớ nên đem mình
buộc vào chỗ tối tăm ấy".

TÁI NGỘ
再 遇
E: To see again.
F: Voir de nouveau.
Tái ngộ 再遇 gặp lại một lần nữa.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Một bóng luống chờ ngày tái ngộ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TÁI NHIỆM (TÁI NHẬM)
再 任
E: To retake up one’s function.
F: Reprendre sa fonction.
Tái nhiệm (Tái nhậm) 再任: là nhậm chức trở lại.
Bát Ðạo Nghị Ðịnh:
Cúi xin Đức Giáo Tông từ bi tái nhậm quyền hành hầu
chỉnh đốn nền Đạo.

TÁI PHẠM
再 犯
E: To be recidivist
F: Rédiciver.
Tái phạm 再犯 phạm tội một lần nữa.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy cũng lấy từ bi dung cho, bằng tái phạm sẽ bị Tòa
Tam Giáo trục xuất.

TÁI PHỤC
再 復
F: Revenir.
Tái phục 再復: Trở lại một lần nữa, lại trở lại.
"Đức Chí-Tôn mở Tam-Kỳ Phổ Độ này gọi là mở Cơ quan tận
độ chúng sanh tức nhiên là lập một khoa thi sang Tam chuyển
tái phục Thiêng-liêng vị nơi cảnh vô hình, mỗi chuyển tức
nhiên mỗi khoa mục của các Đẳng chơn hồn cần phải thi đoạt
vị: thăng hay đoạ. Bởi cớ cho nên Đức Chí-Tôn gọi là trƣờng
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thi công quả là vậy. Đức Chí-Tôn cho Hộ Pháp và Thập Nhị
Thời Quân đến cốt yếu để mở cửa Bí pháp ấy đặng cho vạn
linh đoạt vị. Cả thảy đều hiểu rằng Đức Chí-Tôn buổi mới sơ
khai, chƣa tạo thiên lập địa, Ngài muốn cho vạn linh đặng hiệp
cùng Nhứt linh của Ngài do quyền năng sở hữu của quyền hạn
Thần linh".

TÁI SANH
再生
E: To reincarnate.
F: Réincarner.
(Tái là lập lại một lần nữa, Sanh là sự sống). Tái sanh là đƣợc
sanh lại một lần nữa, nói rõ hơn là đầu thai xuống thế gian lại
một lần nữa hay còn gọi là tái kiếp. Dầu Đức Phật Di Lặc cũng
đƣợc giáng linh lại một lần nữa.
Sự sống lại có nhiều cách:
1- Đối với những vong thƣờng thì qua một kiếp thác rồi, bây
giờ đầu thai trở lại vì duyên nghiệp trả vay gì đó.
2- Đối với bậc Thiên mạng thì các chơn linh cao trọng có thể
chiết Chơn linh thành ra nhiều lần để làm tròn sứ mạng qua
nhiều thời gian khác nhau.
Thầy dạy:"Nếu các con hiểu rõ cơ huyền diệu của kiếp luân
hồi con ngƣời, chẳng phải nhƣ thói thƣờng tình định liệu, thì
con không buồn và cũng không oán trách Thầy. Nơi Bạch
Ngọc Kinh, cả thảy đều là con cái của Thầy, tức là anh em với
nhau. Cái phẩm vị của các con phải buộc tái sanh nhiều kiếp
mới đến địa vị tối thƣợng mình là nơi Niết Bàn. Một lời nói với
nhau cũng đủ cả hai xuống thế mà khuyên giúp lẫn nhau. Con
chẳng nên gọi oan nghiệt".
Kinh Đại Tƣờng có câu:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Hỗn-Nguơn-Thiên dưới quyền Giáo Chủ,
"Di-Lạc đương thâu thủ phổ duyên.
"Tái sanh sửa đổi chơn truyền,
"Khai cơ tận độ Cửu Tuyền diệt vong."

TÁI THẾ
再世
(Tái là lập lại một lần nữa, thế là cuộc đời, là thế gian) điều tất
nhiên là chơn linh này đã có đến thế gian một hay nhiều lần,
ngày nay lại đến nữa để làm Thiên mạng, làm phận sự hay
học hỏi để tấn hoa, hay trả nợ gì đó. Hoặc có khi hồn phải bị
thoái chuyển xuống vật loại thú hình. Sự trở lại gọi là Tái Thế.
Đức Hộ Pháp nói về Chúa Cứu Thế: "Cái chết của Jésus
Christ là gì? - Là Ngài đem xác Thánh trọng quí dâng cho Chí
Tôn làm tế vật, xác Thánh chết trên Thánh Giá là Lễ Tế đồng
thể với Tam Bửu của chúng ta dâng cùng Ðức Chí Tôn ngày
nay đó. Vậy, Ðức Chúa Jésus Christ đã làm con tế vật cho
Ðức Chí Tôn đặng cứu chuộc tội lỗi của loài ngƣời, nhứt là các
sắc dân Âu Châu, nên danh thể Ngài để hai chữ Cứu Thế
chẳng có chi là quá đáng. Thật ra Ðấng Cứu Thế ấy là Tam
Thế Chí Tôn giáng linh tức Christna tái thế."
Kinh Sám Hối có câu:
"Luân-hồi thưởng phạt rất mầu,
"Chuyển thân tái thế ngựa trâu công đền."

TÁI THỆ
再誓
E: To swear again.
F: Jurer the nouveau.
Tái: Lại một lần nữa. Thệ: thề. Tái thệ là lập lời thề trở lại một
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lần nữa, vì lời thề trƣớc đã không giữ đƣợc, khiến nên lỗi thệ.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Ðối với các Chi Phái do Ðại Ðạo lập thành mà phản
loạn Chơn Truyền, ngày nay đã lỗi thệ cùng Thầy, thì
xin Hội Thánh thể lòng đại từ đại bi của Ðức Chí Tôn,
mở kỳ ân xá cho họ đặng nhập môn tái thệ y theo
Châu Tri số 31 đề ngày 18 tháng 9 năm Bính Tý, duy
trong Châu Thành Tòa Thánh, những kẻ phản Ðạo
không đặng nhập môn trở lại mà thôi.

TÁI THỦ QUYỀN HÀNH
再守權衡
(Thủ là nhận lấy, Tái thủ là nhận lại một lần nữa. Quyền hành
là trách nhiệm và bổn phận phải làm trong chức năng đã sẵn)
tức nhiên là tái nhận chức tƣớc và quyền hành sau một thời
gian từ bỏ. Đây là trƣờng hợp của Đức Lý Giáo Tông có ghi
trong Ðạo Sử II./289, nói về việc trƣớc đây Ngài xin Đức Chí
Tôn cho từ chức. Giờ này vì sự yêu cầu của Đức Chí-Tôn
Ngài nhận chức Giáo Tông trở lại gọi là "Tái thủ quyền hành".
Nguyên do nào Ðức Lý Giáo Tông xin từ chức?
Trong ngày Ðại Lễ Khai Ðạo 15-10-Bính Dần (dl: 19-11-1926)
tại Thánh Thất Từ Lâm Tự Gò Kén, Ðức Chí Tôn dự định ban
cho Ngài Ngô Văn Chiêu chức Giáo Tông, nhƣng Ngài Ngô
Văn Chiêu bị Quỉ Vƣơng thử thách mà không thắng nỗi Quỉ
Vƣơng, nên Ngài rút về nhà lo tu đơn và sau đó Ngài hợp với
những đệ tử do Ngài phổ độ, cùng về Cần Thơ lập ra phái
Chiếu Minh tại Cần Thơ. Ðức Chí Tôn mới giao chức Giáo
Tông cho Ðức Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm
nhiệm. Rồi sau đó, lần lƣợt có một số các Chức sắc khác cũng
có ý muốn tách khỏi Tòa Thánh Tây Ninh nhƣ quí Ông: Giáo
Hữu Ngọc Chính Thanh lập phái Tiên Thiên ở Cai Lậy (1930),
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Phối Sƣ Thái Ca Thanh (Nguyễn Văn Ca) lập phái Minh Chơn
Lý (1931) ở Cầu Vỷ (Mỷ Tho) với Ngài Chƣởng Pháp Trần
Ðạo Quang, Giáo Sƣ Thƣợng Kỳ Thanh (Vƣơng Quan Kỳ) lập
phái Cầu Kho (1930) ở Thánh Thất Cầu Kho Sài gòn…Ðức Lý
Giáo Tông muốn dùng quyền của mình để trục xuất những vị
muốn phân phe chia phái, nhƣng Ðức Chí Tôn cản không cho,
bởi vì Ðức Chí Tôn biết rằng nếu đã phân phe chia phái rồi, thì
sau nầy không thế gì qui tụ trở lại đƣợc, nên Ðức Chí Tôn cản
Ðức Lý nhiều phen, Ðức Chí Tôn muốn cố gắng cảm hóa và
kêu gọi quí Chức sắc ấy trở về Tòa Thánh Tây Ninh hầu cứu
rỗi linh hồn họ, trong lòng thƣơng yêu của Thầy.
Do vậy mà Ðức Lý không điều hành nền Ðạo đƣợc nên xin từ
chức Giáo Tông. Bởi lòng thƣơng yêu của Ðức Chí Tôn quả
thật vô hạn, nhƣng vì phàm tâm lấn lƣớt Thánh chất nên các
Chức sắc lập Chi phái không ai chịu trở về Tòa Thánh. Ðức
Chí Tôn đành triệu Ðức Lý trở lại cầm quyền Giáo Tông để xử
trị các Chức sắc ấy. Bấy giờ Ðức Chí Tôn bảo Hội Thánh làm
lễ Ðăng điện cho Ðức Lý thật long trọng để Ðức Lý TÁI THỦ
QUYỀN HÀNH.
Chỗ có nhiều chấm nơi đầu bài là bài thi Hán văn bốn câu của
Ðức Lý, xin chép bổ sung ra sau đây:
Cửu tử kim triêu đắc phục huờn,
Hạnh phùng Thiên mạng đáo khai nguơn.
Thế trung kỳ tử hà tri tử?
Tử giả hà tồn chủ tịch Hƣơng?
Viết ra chữ Hán bài thi trên của Ðức Lý Giáo Tông:
久死今朝得復還
幸逢天命到開元
世中忌死何知死
死者何存主籍香
_______________________________
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Tòa Thánh Tây Ninh,
Ngày 04-11-Canh Ngọ (dl: 24-12-1930)
Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ
LÝ GIÁO TÔNG
Hỉ chƣ hiền hữu, chƣ hiền muội.
............................
Lão đã mang một cảm tình rất nặng cùng chƣ Hiền Hữu, Hiền
Muội rồi đó. Lão là ngƣời đã đứng ngoài vòng thế sự hèn lâu,
nên đòi phen bợ ngợ, phải tìm tàng lƣợng tri lý mỗi ngƣời, Ôi!
nghĩ nên rất khó! Vì khi nãy, Lão thấy con cái Chí Tôn đông
đảo dƣờng ấy, may là một nƣớc Việt Nam chƣa đủ trọn mà
dƣờng nầy, ngày nào Ðạo đã truyền bá toàn trong nhơn loại,
trọn khắp Ngũ châu, mới sao nữa! Ngán thay cho cái trách
nhậm nặng nề, vì trót đã hứa lời cùng Từ Bi ra tế độ, hễ trách
phận đàn anh, tuy nhiên lấy oai quyền khuyến nhủ trừng trị lấy
em mặc dầu, chớ cũng nên hiểu tâm của mỗi đứa. Lão chỉ sợ
một điều là Lão không phƣơng gần kẻ tà tâm toan dạy dỗ; còn
nhƣ gần kẻ đạo đức chơn thành thì rất dễ, song chẳng cần
ích. Tâm Thánh là ngôi vị của Ðấng thiêng liêng, không lo trau
giồi thì cũng còn tự nhiên vì vẻ đẹp, còn vẻ đẹp thiên nhiên đã
mang nặng thi hài nơi khổ cảnh nầy mà không mất thì đoạt vị
đã đặng rồi, lại cần ai nâng đỡ?
Ấy vậy, Lão đến mà gieo hột Thánh cốc nơi lòng kẻ tà tâm,
mong cho đơm bông kết quả, đặng liệu thế hồi tâm, chớ chẳng
phải đến rƣớc ngƣời hiền ngõ. Lão đây cũng vậy, mà chƣ
Hiền Hữu cũng vậy, chúng ta đã đến tạo thế sửa đời, vẫn là
phận sự của chúng ta đã hẳn, hãy biết phận mình mới an tâm
liệu thế chuyển xây, đã có khó ắt có hay, đã có gay thì có
thuận, bền chí xem mảy mún cơ đời. Chƣ Hiền Hữu, chƣ Hiền
Muội xem trong năm Khai Ðạo, biết bao khổ não truân chuyên.
Lão, vì đã thấy rõ, nên không nỡ ngồi an xem cơ thắng bại.
Lão nhứt định đứng chung vai đâu cật cùng chƣ Hiền Hữu,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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chƣ Hiền Muội, mà chia bớt khổ tâm. Lão chẳng phải sợ, vì
chƣa có quyền hành hữu vi nào mà phạm đến Lão đặng, chỉ
sợ giùm cho chƣ Hiền Hữu, chƣ Hiền Muội mang nặng thi
phàm, mà chịu cƣờng quyền đè nén. Chƣ Hiền Hữu, chƣ Hiền
Muội có đạt đƣợc phép tiên tri nhƣ vậy đâu mà mong tránh
khỏi. Lão nghĩ nhƣ thế nên nhứt định tái thủ quyền hành,
đem cặp nhãn thiêng liêng thay vì cặp nhãn của Thầy, đặng
thấy giùm mọi điều cho chƣ Hiền Hữu, chƣ Hiền Muội, đặng
quyết thắng chúng sanh trong kỳ Khai Ðạo nầy, thì Lão tƣởng
khi Lão chƣa phải là ngƣời vô dụng vậy. Lão mang nặng tình
nghĩa cùng một Bạn thiêng liêng vì đời lãnh mạng, tạo Ðạo
đặng cứu chúng sanh mà phải chịu mông trần vào cảnh đọa.
Lão nên nói rằng, cơ thƣởng phạt của Thiên thơ thì lắm điều
trái hẳn với trí ngƣời tƣởng tƣợng. Có nhiều khi thƣởng hữu
hình mà làm hình phạt vô vi, mà cũng có khi lấy hình phạt hữu
vi mà thƣởng thiêng liêng công nghiệp. Vậy, cái thƣởng và cái
phạt của Lão dùng điều đình Thánh giáo, nhiều khi chƣ Hiền
Hữu, chƣ Hiền Muội không phƣơng thấy lý đặng. Nên khá dè
chừng, đừng vội luận nhảm bàn khùng mà mang tội thiêng
liêng rất uổng, nghe!"

TÀI
• TÀI 才 Tài năng làm đƣợc việc.Td: Tài cán, Tài đức.
• TÀI 財 Tiền bạc. Td: Tài chánh, Tài thí.
• TÀI 材 Gỗ dùng làm đồ đạc. Td: Tài liệu.
• TÀI 裁 Trồng cây Td: Tài bồi.

TÀI BẤT KHẢ Ỷ
才不可倚
Tài bất khả ỵ là có tài đừng nên cậy tài mà kiêu ngạo. (Tài:
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Tài năng làm đƣợc việc. Bất: không. Khả: khá. Ỷ: cậy).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Đừng hòng kiêu hãnh cậy mình tài,
Nên nhớ chữ tài cận chữ tai.
Tài ít đức nhiều còn hữu dụng,
Tài suông đức thiếu họa nay mai.

TÀI BỒI
裁培
E: To cultivate.
F: Cultiver.
Tài: Trồng cây. Bồi: đắp thêm. Tài bồi là vun trồng, trau giồi,
đào luyện.

TÀI CÁN
才幹
E: Capacity.
F: La capacité.
Tài: Tài năng làm đƣợc việc. Cán: làm việc, cốt cán. Tài cán là
khả năng tài giỏi làm đƣợc việc.

TÀI CHÁNH
財政
E: The finance.
F: La finance.
Tài: Tiền bạc. Chánh: sắp đặt cho yên, quản lý. Tài chánh là
sự quản lý về tiền bạc của một đoàn thể.
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TÀI ĐA LỤY THÂN
財多累身
Tài: Tiền bạc. Đa: nhiều. Lụy: dính líu khổ sở. Thân: mình. Tài
đa lụy thân là tiền của nhiều thì làm lụy đến thân.
Đức Lão Tử nói: Dục đa thƣơng thần, tài đa lụy thân. Nghĩa
là: Lòng ham muốn nhiều thì hại tinh thần, tiền của nhiều thì
lụy đến thân.

TÀI ĐỨC
才德
E: Talent and virtue.
F: Talent et vertu.
Tài đức là tài năng và đạo đức. Tài là khả năng kiến thức do
ngƣời trau luyện. Đức là tâm ý do sự tu sửa hằng ngày. Ngƣời
có tài thì tất nhiên rất đƣợc hữu dụng, mà thêm có đức lại
càng qúi trọng hơn. Có câu: "Tài bất thắng đức" là Tài năng
không thể thắng nỗi phƣớc đức vì khi đã hƣởng hết phƣớc
đức rồi thì dù có tài giỏi cách mấy cũng không thể cứu vãn
đƣợc sự thất bại và suy tàn. "Đức thắng tài vi quân tử" là
ngƣời có đạo đức hơn tài năng thì làm ngƣời quân tử. "Tài
thắng đức vi tiểu nhân" là ngƣời có tài năng hơn đạo đức thì
làm kẻ tiểu nhân.
Đức Thƣợng Sanh giải thêm: "Cái tài thì do sự học mà có, cái
đức là do lập chí tu thân theo Đạo Thánh Hiền mà đƣợc. Nếu
có tài mà không có đức thì cũng nhƣ đóa hoa có sắc mà
không có hƣơng; cái tài đó cũng không phải là tài hữu dụng".
Luận về Tài Đức, Bát Nƣơng Diêu Trì Cung có khuyên dạy:
Tài lấn đức tài mau diệt tận,
Ðức đồng tài, tài phấn khởi thêm.
Mênh mông biển khổ con thuyền,
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Ðạo sơ đức kém ngửa nghiêng sóng trần.
Ỵ tài sức cậy thân dựa thế,
Tài càng nhiều càng lụy đến thân.
Tài kia tai nọ luôn vần,
Ðức tài trau luyện đồng cân mới mầu.
Trăm năm một cuộc bể dâu!
Tố Nhƣ Tiên sanh là cụ Nguyễn Du dạy đời hai câu bất hủ:
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài.
Hoặc Thi văn dạy Đạo rằng:
ĐỨC cao thì mới đáng nên ngƣời,
ĐỨC thắng TÀI kia đã mấy mƣơi.
Có ĐỨC có TÀI giềng Đạo trọng,
Không TÀI không ĐỨC hóa không thời.

TÀI GIẢ TAI DÃ
才者災也
Tài giả tai dã tức nhiên nói về ngƣời tài giỏi mà không biết
khiêm nhƣờng ấy là tai họa vậy. (Tài: Tài năng làm đƣợc việc.
Giả: ngƣời ấy. Tai: tai họa. Dã: vậy). Trong đời không hiếm
ngƣời tài giỏi mà không đạo đức thì hợm mình, khinh ngƣời,
làm cho nhiều ngƣời chán ghét. Đó là tai họa vậy.

TÀI HOA
才 華
E: Talented.
F: Talentueux.
Tài: Tài năng làm đƣợc việc. Hoa: Huê: đẹp tốt. Tài hoa là
ngƣời có tài năng phát lộ ra ngoài những tinh hoa về nhạc,
họa, thơ, văn chƣơng.
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TÀI HÙNG BIỆN
才 雄 辯
F: Éloquence.
Tài hùng biện 才雄辯: biện thuyết mạnh mẻ.
Đức Quyền Giáo Tông nói: "Qua trách một điều là chƣ Chức
sắc dám hy sinh cùng đời mà không dám can đảm liều thân đó
thôi. Cƣời... Khó thật, mấy em há! Ôi! Đã nặng mang nghĩa vụ
với đời thì chất khí sanh phải mong đáp đền tròn nghĩa vụ, vì
vậy mà các Đấng nguyên nhân, mỗi phen xuống thế là mỗi lần
âu lo, nhƣng mấy em hiểu rằng: Nếu không xuống cõi trần đây
mà thi thố cả tài hùng biện để lập vị thiêng liêng thì mong mỏi
gì đoạt phẩm."

TÀI LIỆU
材 料
E: Documents.
F: Matériauxs
Tài: Gỗ dùng làm đồ đạc. Liệu: đồ vật. Tài liệu là chỉ chung
các thứ giấy tờ, văn bản, sách vở, dùng để nghiên cứu cho
hiểu rõ một vấn đề, làm thành bài thuyết trình, luận án hay một
tác phẩm khảo cứu.

TÀI SẮC
才 色
E: Talent and beauty.
F: Talent et beauté.
Tài: Tài năng làm đƣợc việc. Sắc: sắc đẹp của con gái. Tài
sắc là chỉ ngƣời con gái có tài năng và có sắc đẹp.
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Nữ Trung Tùng Phận: Mẹ dạy con gái:
Trông ngƣời so sánh với ta,
Lƣờng tài cân sắc hiệp hòa mới nên.

TÀI TÌNH
才 情
E: Talented and clever.
F: Talentueux et habile.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Huyền diệu mũi kim qua chẳng lọt,
Ðừng đừng xảo mị gọi tài tình.

TẠI GIA
在家
E: To be lay at home.
F: Être laðque à la maison.
Tại gia là ngƣời tu hành nhƣng còn ở tại gia đình, còn lo làm
nghề nghiệp nuôi sống bản thân và gia đình.
Ngƣời tu tại gia đƣợc gọi là: Cƣ sĩ, Cƣ gia.

TẠI VỊ
在位
E: To be on the throne.
F: Être sur le trône.
Tại: Đang ở, ở tại, còn. Vị: ngôi vị, địa vị.
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Thuyết đạo Ðức Phạm Hộ Pháp:
Chúng ta thấy, trƣớc khi lên cầm quyền vì một sơn hà
xã tắc, một nhà đƣơng quyền tại vị hay đã thoái vị
cũng vậy,...

TAM BÀNH LỤC TẶC
三彭-六 賊
E: Three evil spirits of anger - Six brigands.
F: Trois mauvais génies de colère - Six brigands.
(Tam: Ba, số 3, thứ ba. Bành: họ Bành). Tam Bành là ba vị ác
thần họ Bành, tên của ba vị các sách chép không thống nhứt
nhau, đại khái là: Bành Chất, Bành Cƣ (Cứ, Cử, Sƣ), Bành
Kiêu (Kiểu, Kiều, Kiển, Hiên).
Theo Lão giáo, ba vị ác thần nầy ở vào ba vị trí trong thân thể
con ngƣời: Bành Cƣ ở tại thƣợng tiêu, Bành Chất ở tại trung
tiêu và Bành Kiêu ở tại hạ tiêu, nên ba vị ác thần nầy còn
đƣợc gọi là Tam Thi Thần. Theo sách Thái Thƣợng Tam Thi
trung kinh, Tam Bành thƣờng xúi giục con ngƣời làm bậy. Đến
ngày Canh Thân, Tam Bành lên tâu Thƣợng Đế xin trừng phạt
cho con ngƣời mau chết để Tam Bành khỏi theo dõi nữa.
Ngƣời ta tin rằng, những sự nóng nảy, giận dữ của con ngƣời
là do Tam Bành xúi giục gây nên, để con ngƣời mất hết sáng
suốt và làm điều sai trái. Cho nên khi thấy ai giận dữ thì nói là
"nổi Tam Bành". Trong phép luyện đạo, Tam Thi Thần là ba
con quỉ, trấn tại thƣợng tiêu, trung tiêu và hạ tiêu. Chúng trấn
ba cửa ải ấy để cho Thần và Khí không đƣợc giao thông với
Càn Khôn thăng giáng. Ngƣời luyện đạo phải tịnh tâm thiền
định để kềm chế Tam Thi Thần mà khai thông tam tiêu cùng
cửu khiếu thì mới đắc đạo đƣợc.
(Lục: sáu. Tặc: kẻ trộm). Lục tặc là sáu tên trộm cƣớp luôn
luôn rình rập để cƣớp đi các công đức của ngƣời tu hành. Lục
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tặc chính là Lục trần, tức là 6 cảnh hấp dẫn của cõi trần làm
cho con ngƣời mê đắm vào. Đó là: Sắc, Thinh, Hƣơng, Vị,
Xúc, Pháp. Đây là cách nói ví của Đức Phật giảng giải cho
ngƣời tu dễ hiểu. Phật ví Lục trần (Lục ngoại nhập) nhƣ sáu
tên trộm cƣớp, luôn luôn tìm cách khêu gợi Lục căn của con
ngƣời, để Lục Căn sanh ra Lục dục mà xao lãng hay bỏ bê
việc gìn giữ giới luật tu hành.
Đức Phật khuyên ngƣời tu phải giữ gìn cẩn thận Lục căn:
Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý, làm cho nó nhƣ căn nhà trống
không, không có của cải chi hết, để khi Lục tặc xâm nhập vào
thì nó không vơ vét đƣợc gì cả. Ý của Đức Phật nói rằng:
ngƣời tu gìn giữ Lục căn cho trong sạch, cao thƣợng, để Lục
tặc không thể cƣớp mất công đức của mình. Ai giữ đƣợc nhƣ
vậy thì dứt phiền não, đắc đạo. Con ngƣời, một khi để cho
Tam Bành dấy lên, Lục tặc xâm nhập, tất nguy khốn cho thân
mạng, hƣ hỏng việc tu hành. Muốn đắc đạo thì phải kềm chế
chặc chẽ Tam Bành, gìn giữ Lục căn, không cho Lục tặc xâm
nhập.
Đức Hộ Pháp nói về nguyên lai của Tam bành:
"… Nhứt là nền Ðạo Cao Ðài nầy; là khi đã nhập vào trận Vạn
Tiên, Ðức Thái Thƣợng thì giận Ðức Thông Thiên Giáo Chủ,
Ngài biến ra Tam Bành tức nhiên là hình ảnh của Ðức Chí
Tôn lập giáo ngày nay trên mặt địa cầu nầy. Thái, Thƣợng,
Ngọc tức nhiên Tam Thanh Ứng Hóa là ba tinh thần duy chủ
của nền Tôn Giáo; Thái, Thƣợng, Ngọc đƣơng nhiên là Thánh
Thể của Ðức Chí Tôn đó vậy. Tại sao Ðức Chí Tôn lấy nguyên
căn Tam Bành trong buổi nộ khí của Ðức Thái Thƣợng Nguơn
Thủy lập Ðạo Giáo? - Là Ðức Chí Tôn quyết định lấy cơ quan
tối đại của duy tâm đánh tiêu tan duy vật, tức nhiên lấy tinh
thần đạo giáo diệt tiêu Tả Ðạo Bàng Môn.
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh:
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Sao chẳng biết lòng thƣơng nhân-loại?
Cứ tranh nhau chức đại quyền cao.
Tam bành lửa dậy ào ào,
Tín đồ đạo hữu lao xao tƣng bừng.

TAM BẢO (Phật Học)
三寶
Tam bảo (S: triratna; P: tiratana) "Ba ngôi báu";
Ba cơ sở chính của Phật giáo: Phật- Pháp- Tăng, tức là bậc
giác ngộ, giáo pháp của bậc giác ngộ và bạn đồng học. Ngƣời
có niềm tin kiên cố nơi Tam bảo đƣợc gọi là bậc Dự lƣu (vào
dòng). Ngƣời Phật tử biểu lộ sự tin tƣởng bằng cách qui y
Tam bảo (Ba qui y). Trong mƣời phép quán Tùy niệm (p:
anussati), ba đối tƣợng đầu tiên là Tam bảo.
Ý nghĩa của Tam bảo đƣợc hiểu rộng hơn theo truyền thống
Ðại thừa. Trong các buổi giảng dạy về Thiền, đặc biệt sau các
chƣơng trình Tiếp tâm (j: sesshin), quán Công án, các thiền
sinh đƣợc hƣớng dẫn vào lối nhìn Tam bảo của Ðại thừa.
Theo cách nhìn này thì ngƣời ta có thể phân ý nghĩa Tam bảo
ra ba tầng cấp: a) Nhất thể tam bảo (j: ittai-sambō), b) Hiện
tiền tam bảo (j: genzen-sambō) và c) Trụ trì tam bảo (j: jujisambō).
1- Nhất thể tam bảo 一體三寶 cũng đƣợc gọi là Ðồng thể tam
bảo; 同體三寶) bao gồm: 1. Ðại Nhật Phật, hiện thân của Pháp
thân (s: dharmakāya), biểu hiện của sự bình đẳng vô vi, sự
thông suốt tính Không (s: śūnyatā) và Phật tính của vạn vật; 2.
Pháp (s:dharma), đƣợc hiểu là luân lý của toàn thể vũ trụ và
theo đó thì tất cả những pháp hiện hữu đều theo nhân duyên
mà sinh, đều phụ thuộc vào nhau; 3. Sự xuyên suốt giữa hai
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điểm 1. và 2. nêu trên và từ đó xuất phát ra một sự thật, một
sự thật mà chỉ một bậc Giác ngộ mới có thể trực chứng đƣợc.
2- Hiện tiền tam bảo 現前三寶 cũng có lúc đƣợc gọi là Biệt
thể tam bảo; 別體三寶 gồm có: 1. Ðức Phật lịch sử Thích-ca
Mâu-ni (s: śākyamuni), ngƣời sáng lập Phật giáo qua sự giác
ngộ của chính mình và là ngƣời đã thực hiện đƣợc Nhất thể
tam bảo; 2. Pháp, ở đây đƣợc hiểu là giáo lý của Đức Phật,
đƣợc Ngài thuyết giảng và 3. Các vị đệ tử của Ngài.
3- Trụ trì tam bảo 住持三寶 bao gồm: 1. Những tranh tƣợng
của Đức Phật đƣợc truyền lại đến ngày nay; 2. Những lời dạy
của chƣ vị Phật trong kinh sách và 3. Chƣ Phật tử hiện nay,
những ngƣời đang tu học và thực hiện Chính pháp.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

TAM BẤT TÀ DÂM
三不邪淫
Điều răn cấm thứ ba (trong Ngũ giới cấm) là cấm việc Tà dâm.
Bởi Tà dâm là trọng tội. Vì sao?
Theo TÂN LUẬT: Chƣơng IV: Ðiều Thứ 21:
"Hễ nhập môn rồi phải trau giồi tánh hạnh, cần giữ Ngũ Giới
Cấm, mà điều thứ ba trong Ngũ giới cấm là"Bất Tà Dâm" là
cấm lấy vợ ngƣời, thả theo đàng điếm, xúi giục ngƣời làm loạn
luân thƣờng, hoặc thấy sắc dậy lòng tà, hoặc lấy lời gieo tình
huê nguyệt (vợ chồng không gọi tà dâm)".
Vì sao tội Tà Dâm là trọng tội?
Thánh giáo của Đức Chí Tôn nói về "Bất Tà Dâm": ngày 26-6Bính Dần (dl: 30-6-1926)
"Phàm xác thân con ngƣời tuy mắt phàm coi thân hình nhƣ
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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, tỵ 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".
Theo Thánh Ngôn trên đây, đủ hiểu rằng sự dâm dục có hại
cho kẻ hành giả là dƣờng nào! Phàm thân ngƣời do nhơn
duyên cấu sanh, mà hễ có sanh thì tự nhiên có tử. Và khi tử
thì duyên phải tan rã và trở về với đất, nƣớc, gió, lửa. Thế thì
nhục thân có trƣờng tồn đâu mà phải cần khoái lạc nhứt thời
đề rồi gây ra tội tình Nhơn quả cho phần hồn phải chịu muôn
năm, ngàn kiếp, nhứt là quyến rủ vợ con ngƣời ta vào đƣờng
quấy là phá hại gia cang của ngƣời, lại là một việc ác đứng
đầu trong muôn việc tội ác. Vả lại, dâm dục sát hại nhiều Chơn
linh, khi thoát xác, chúng nó đến kiện nơi Nghiệt Cảnh Đài,
chúng ta không chối tội đƣợc. Vậy kẻ tu hành chớ nên ham vui
một thuở mà chịu khổ cả muôn đời. Tóm lại: thân thể ngƣời
chẳng khác thân thể động vật. Điều chính của nó là hành
động, mà hành động của nó lại khuynh hƣớng về tƣ kỵ nhiều
hơn, cho nên chúng ta phải cố gắng gìn giữ giới cấm nầy, để
trị thân thể và đem nó về đƣờng Chánh Đạo.
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TAM BỬU
三寶
E: Three treasures.
F: Trois trésors.
• Tam bửu
• Thể pháp của Đạo Cao-Đài phải đủ cả Tam ngôi
1-Tam Bửu là gì?
2-Tòa-Thánh có ba Đài tƣợng Tam Bửu
3-Tam Bửu trong Cửu Trùng Đài
4-Tam bửu qua Tam trấn
5-Tam bửu Phật-Pháp-Tăng
6-Nhiệm vụ của Đức Di Lạc trong kỳ ba Phổ độ
7- Ý nghĩa Tam ngôi Nhứt thể
8-Kết luận về Tam bửu là TU cho đạt thành
9-Chúa Jésus chết là dâng Tam Bửu cho Chí-Tôn
_________________________________

Tam bửu cùng nghĩa với Tam bảo. Trong cửa Đạo Cao Đài
tiếng này thông dụng hơn. Ngày nay, ngƣời Tín hữu sùng
thƣợng Đức Thƣợng-Đế bằng cách dâng Tam-Bửu cho
Ngƣời, đó là dùng các vật làm biểu-tƣợng, nhƣ:
- Bông, tƣợng trƣng cho xác thân, ấy là TINH.
- Rƣợu, tƣợng trƣng cho Trí não, ấy là KHÍ.
- Trà, tƣợng trƣng cho linh hồn, ấy là THẦN.
TINH- KHÍ- THẦN gọi là Tam bửu, tức là ba món quí báu nhứt
của con ngƣời.
Trọng giá của TAM-BỬU mà CHÍ-TÔN ƣa chuộng để dâng Đại
Lễ cho Ngài là nguyên-nhân chấm dứt cái hoạ tranh thù đã
gây nên trƣờng oan-nghiệt cho toàn Thế-giới.
Ðức Hộ Pháp nói: Ngày hôm nay Đức Chí-Tôn đến, Ngài biểu
chúng ta dâng cho Ngài ba món gọi là Tam bửu là: Tinh
Khí Thần. Ngài thể nó là Bông, là Rƣợu, là Trà.
Bần Đạo tƣởng nếu lấy vật ấy mà tƣởng tƣợng thì nó không
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nghĩa lý gì hết. Ôi! Biết bao nhiêu quí hoá, nếu cả thảy con cái
của Ngài biết Đức Chí-Tôn muốn dâng cho Ngài cái gì thì của
dâng ấy quí hoá không thể nói.
Tinh: là Ngài biểu dâng hình thể của ta tức nhiên dâng xác thịt
ta, nghĩa là dâng cái sống của ta nơi mặt thế gian này đặng
cho Ngài làm khí cụ, đặng Ngài phụng sự cho con cái của
Ngài, nó thuộc về Tinh tức nhiên Bông đó vậy. Phải dâng
cho Ngài cái hình xác chúng ta cho đẹp đẽ, cho trong sạch,
cho thơm tho, cho quí hoá nhƣ Bông kia mới đƣợc. Tƣởng
tƣợng Ngài muốn cho chúng ta trong sạch nhƣ vậy là vì Ngài
mong con cái của Ngài biết thƣơng yêu lẫn nhau, rồi lại tự
mình tu tâm dƣỡng tánh thế nào cho đẹp đẽ mỷ miều nhƣ
Bông kia đặng xứng đáng làm Thánh thể của Ngài đặng phụng
sự cho con cái của Ngài.
Giờ nói về Rƣợu: Ngài thể cái Chơn thần của ta tức nhiên thể
cái trí thức. Cái khôn ngoan của ta về Chơn thần, tƣợng ảnh
trí thức khôn ngoan tức nhiên Ngài biểu cả trí não con cái của
Ngài phải dâng trọn cho Ngài đặng làm khí cụ. Giờ phút nào
toàn thể con cái của Ngài có trí óc khôn ngoan đặng phụng sự
cho nhơn loại thay thế cho Đại Từ Phụ mà nói rằng: Chúng tôi
không biết làm gì ngoài phận sự thiêng liêng của Đức Chí-Tôn
giao phó. Ngày giờ nào toàn thể con cái của Ngài biết nói nhƣ
thế đó, thì ôi, hiến cho Đức Chí-Tôn một vật quí hoá không thể
nói gì đƣợc.
Nói về Trà: Ngài thể Trà là tâm hồn tức nhiên Ngài biểu cả
tâm hồn của ta hiệp lại làm một khối với nhau. Giờ phút nào
toàn thể con cái của Ngài hiệp cả tâm hồn làm một, cái tâm
hồn này sẽ làm tâm hồn của mặt địa cầu này, cho trái đất này,
nó sẽ làm tâm hồn của toàn thể nhơn loại. Ngày giờ nào cả
toàn thể con cái của Ngài tƣợng ảnh tâm hồn cho toàn thể
nhơn loại đƣợc, thì ngày giờ ấy có thể Thánh thể của Ngài
mới phụng sự cho Vạn linh tức nhiên con cái của Ngài hạnh
phúc đƣợc. Chỉ ngày ấy mới có thể nói rằng: Nhơn loại hƣởng
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đƣợc hồng ân đặc biệt của Ngài,mà hƣởng đƣợc hồng ân đặc
biệt của Ngài thì ngày ấy mới mong hƣởng đƣợc Hoà bình và
Đại Đồng Thế giới". (30-02 Nhâm Thìn 23-3-1952)
Thể pháp của Đạo Cao-Đài phải đủ cả Tam ngôi:
Về mặt Tôn-giáo:
"Là một cơ cấu hữu-vi thì cũng không ngoài luật ấy, nên trƣớc
tiên cần có đủ chủ hƣớng là Tinh-thần ấy là Tín ngƣỡng, chủ
Tinh-thần là linh hồn của Đạo-giáo, mà linh hồn của Đạo CaoĐài là Đức Chí-Tôn chủ về cực Dƣơng.
Một Tôn-giáo muốn sống bền vững và phát triển tốt đẹp thì
Tôn giáo ấy có đủ Tam-bửu: TINH, KHÍ, THẦN.
-Về Thần: thì khi lập Đạo Cao-Đài, Thần đã sẵn có do Đức
Chí-Tôn làm chủ linh hồn của Đạo-giáo.
-Về Khí thì buổi phôi thai chƣa mấy tựu thành nên Đức ChíTôn mƣợn hình thể Diêu-Trì-Cung làm Khí.
-Về Tinh là hình thể của Đạo Cao-Đài tức là ba chi PHÁP,
ĐẠO, THẾ tƣợng trƣng là: Hộ Pháp, Thƣợng Phẩm, Thƣợng
Sanh.
Tức nhiên Đức Chí-Tôn đã cho hiệp Tam bửu.
1-Tam Bửu là gì? - Đó là vật báu:
- Trời có Tam bửu: NHỰT, NGUYỆT, TINH, tức là sự hình
thành nên các Thiên tƣợng nhƣ mặt trời, mặt trăng và các vì
Tinh tú. Khi đã có đủ Tam bửu thì có sự phân hoá bởi Âm
Dƣơng mà thành ra Ngũ Khí là Vân (mây), Vũ (mƣa), Vụ
(sƣơng mù), Lôi (Sấm), oanh (sét).
- Đất có Tam bửu: THUỴ (nƣớc), HOẢ (lửa), PHONG (gió).
Ba yếu tố nƣớc, lửa, gió rất quan trọng để tác động nên lý Ngũ
Hành: Kim (kim-loại), Mộc (cây), Thuỵ (nƣớc), Hoả (lửa), Thổ
(đất).
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- Ngƣời có Tam bửu: TINH, KHÍ, THẦN và do Âm Dƣơng
phối hợp tạo thành Ngũ Tạng: Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận. Bởi
ngƣời là một sản phẩm hoàn chỉnh nhất của Thƣợng-Đế đã
nắn đúc nên hình. Thế nên ngƣời khôn ngoan nhất trong vạn
loại và đứng đầu chúng sanh, mới xứng đáng là Thƣợng
Sanh, vì thế ngƣời Môn-đệ của Đấng Chí-Tôn khi cỗi xác trần
về với Hƣ vô đƣợc hiên ngang ngự trên phƣớn Thƣợng Sanh
mà về chầu Bạch Ngọc. Chính đó là Tam tài: Thiên, Địa, Nhân.
2-Tòa-Thánh có ba Đài tƣợng Tam Bửu:
"Trong Đại-Đạo có ba Đài, có ba ngƣời làm Chủ:
- Bát-Quái-Đài dƣới quyền Đức Chí-Tôn, Ngài là Chúa của
chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật cùng Vạn linh, chính ông chủ
Bát-Quái Đài là Đức Chí-Tôn Ngọc Hoàng Thƣợng Đế.
- Cửu Trùng Đài là dƣới quyền Giáo Tông làm chủ, giáo hoá
nhơn sanh.
- Hiệp-Thiên-Đài là Hộ Pháp làm chủ, bảo tồn chơn pháp.
Trong ba Ông chủ ấy thì chỉ có hai ông này là Cửu Trùng-Đài
và Hiệp-Thiên-Đài nếu đứng riêng ra không thế gì dâng sớ cho
Bát-Quái-Đài, tức nhiên:
Quyền Chí-Tôn nơi Bát-Quái-Đài.
Hai Đài Cửu-Trùng và Hiệp-Thiên hiệp nhứt là Quyền Chí-Tôn
tại thế, không có một quyền nào cai quản cải qua quyền BátQuái-Đài đƣợc". (ĐHP: 18-8 Kỵ Sửu)
3-Tam Bửu trong Cửu Trùng Đài:
Ba báu: NHỰT, NGUYỆT, TINH là ba ảnh tƣợng của ngƣời
đại diện trong thời Nhơn sanh ƣ Dần,là ba vị Đầu Sƣ của ba
phái thay vì là Thái, Thƣợng, Ngọc, đƣợc ân phong đầu tiên:
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- Thƣợng Đầu Sƣ Thƣợng Trung Nhựt.
- Ngọc Đầu Sƣ Ngọc Lịch Nguyệt.
- Thái Đầu Sƣ Thái Nƣơng Tinh và Thái Minh Tinh.
Mặt trời, mặt trăng mỗi thứ chỉ có một, nhƣng Tinh là sao thì
rất nhiều, có đến 3072 ngôi sao, nên phải có hai vị mang chữ
TINH.
Số 3 là do số 1 và 2 hỗn hợp lại mà biến ra 3. Số 3 là con số
căn bản trong tất cả các số. Chính nó là một con số Huyền
diệu và nhiệm-mầu nhứt.
4-Tam bửu qua Tam trấn:
5-Tam bửu Phật-Pháp-Tăng:
Về nghi thức Lễ bái của Đạo Cao-Đài, ngƣời Tín hữu trƣớc khi
mật niệm đều có lấy dấu: Phật, Pháp, Tăng là ba ngôi cũng
không ngoài ý-nghĩa Tam bửu:
- Phật, quyền năng tối thƣợng là Đức Chí-Tôn.
- Pháp, quyền năng tạo đoan là Đức Phật-Mẫu.
- Tăng, quyền-uy là giáo hoá, đứng làm đại diện qua
mỗi nguơn hội nhƣ:
- Nhứt kỳ Phổ-Độ: Phật A-Di-Đà.
- Nhị kỳ Phổ-Độ: Phật Thích-Ca Mâu-Ni.
- Tam kỳ Phổ độ: Phật Di-lạc Vƣơng.
Buổi này Ngài chấp chƣởng quyền hành thay Trời tạo thế. Còn
thay quyền Tam giáo thì có Phật Quan-Âm.
Vì thế cho nên hai ngôi: Phật, Pháp không đổi, mà ngôi Tăng
thay đổi tuỳ theo mỗi thời kỳ. Dù phân biệt ba ngôi nhƣ vậy
nhƣng về bản thể cũng gồm về duy nhứt mà thôi.
Điều dễ nhận ra nhứt là thời tiền khai Đại-Đạo, Đức ThƣợngĐế đến với ba vị Xây bàn thƣờng tá danh là AĂÂ cũng biểu
hiệu ba ngôi cùng chung một bản thể, tức là cùng chung một
gốc, nhƣng gốc ấy chỉ có một, xuất hiện từ chữ vần đầu tiên
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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chỉ một vần A, nhƣng khi qua Việt Nam (Á châu) liền biến thể:
một sanh ba là AĂÂ:
A (gốc của tiếng La-tinh (Âu châu) tƣợng Thái cực.
Ă (dấu Ă nhƣ nửa vành trăng) tƣợng Lƣỡng nghi.
Â (dấu Â đủ cả âm dƣơng) ngôi Tứ tƣợng.
Ba chữ AĂÂ là chỉ quyền uy tối thƣợng của Đức Thƣợng Đế,
"một sanh ba, ba sanh vạn vật", nắm ngôi Chủ tể càn khôn vũ
trụ. Ngày nay Ngài đã đến với nhân loại, còn cho biết rằng
Ngài dùng Quốc ngữ làm chính tự và "Chi chi cũng tại Tây
ninh mà thôi". Chắc rằng tiếng Việt sau này sẽ trở thành Quốctế-ngữ và chính đây là thứ "Văn dĩ tải Đạo" tức nhiên văn hoá
nhà Nam sẽ chở Đạo đi khắp Năm châu để truyền bá giáo lý
siêu tuyệt của Đạo Trời.
Ngài đã trao bộ Thiên-Thơ cho dân tộc Việt-Nam. (là Thánh
ngôn Hiệp Tuyển) Bởi Đạo Cao-Đài là một Chánh giáo siêu
khoa học. Vả lại là một nền giáo lý tổng hợp giáo-lý của Tam
giáo thì tầm quan trọng đến dƣờng nào!
6-Nhiệm vụ của Đức Di Lạc trong kỳ ba Phổ độ:
Ngài sẽ là Ngƣời khởi khai mối Đại-Đạo này đƣợc Đức ChíTôn xác nhận qua hai câu liễn đối treo trong ngày Lễ Khai Đạo
tại Từ-Lâm-tự (Gò kén-Tây ninh) vào ngày 15-10 năm BínhDần (Dl 19-11-1926).
- Di-Lạc thất bá thiên niên khởi khai Đại-Đạo.
- Thích-Ca nhị thập ngũ thế chung lập Thiền môn.
Nhƣ vậy mối Đạo Trời của Đức Chí-Tôn ngày nay do Đức DiLạc-Vƣơng chấp chƣởng, tức là ngƣời khởi khai mối Đạo này
cho đến bảy trăm ngàn năm. Còn Đạo Phật do Đức Thích-Ca
qua hai ngàn năm trăm năm (hai mƣơi lăm thế kỵ) đã kết thúc
mối Đạo Thiền.
Hôm nay bài Kinh Di-Lạc mà Tín hữu tụng đọc thƣờng ngày
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chính là bản Vi bằng giao ƣớc giữa Đức Phât Thích-Ca và
Đức Phật Di-Lạc vậy.
Lần này Đức Chí-Tôn sẽ tuyển chọn một trong ba Đấng để
thay Thế cho Đức Ngài làm Chủ ngôi Trời này:
1- Đức Phật Thích-Ca.
2- Đức Chúa Jésus-Christ.
3- Đức Phật Di-Lạc.
Trong số ba Đấng này sẽ có một Đấng thay quyền Đức ChíTôn để điều khiển càn Khôn vũ trụ.
Con số 3 đã chi phối toàn cả vật loại, nên:
- Phật, cầm quyền năng của Chơn linh.
- Pháp, cầm quyền năng của Khí thể tức là cơ sản xuất
hữu hình.
-Tăng, cầm quyền năng nuôi sống thể hài.
Do đó mà quyền hành mỗi ngôi mỗi khác:
Đấy là nhiệm vụ của Đạo Cao-Đài kỳ ba Cứu thế và Chuyển
thế làm sao cho Tam bửu của Trời và Ngƣời đƣợc hiệp một,
tức là Vạn linh trở về với Nhất linh. Thế nên đây chính là thờikỳ gặt hái, thời-kỳ thâu thập kết quả.
7- Ý nghĩa Tam ngôi Nhứt thể:
"Thầy nói cơ tạo đoan Càn-khôn vũ trụ ra sao thì trong vạn vật
cũng tƣơng liên nhƣ vậy: cùng một khuôn khổ, một định luật
nhƣ nhau hết:
- Trên hết cả là Phật, ấy là ngôi cao thƣợng hơn hết,
nắm pháp huyền vi,
- Phật mới chiết tánh ra Pháp ấy là ngôi thứ nhì.
- Pháp mới sanh Tăng ấy là ngôi thứ ba.
Ba cơ quan ấy chừng qui nhứt lại thì duy chỉ có một nguyên
căn, một bổn thể"
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"Về Chơn-pháp cũng nhƣ về Bí-pháp thì mọi cơ cấu hữu vi
trong cửa Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ đều phải có đủ Tam Bửu:
Tinh Khí Thần".
8-Kết luận về Tam bửu là TU cho đạt thành:
"Nay nhằm lúc thế kỵ 20 này là thời kỳ Đức Chí Tôn rộng mở
cửa Phật, cửa Trời độ toàn con cái của Ngài, chỉ khuyên
chúng ta rán TU tỉnh ngộ, huỵ cả hành vi của thế sự, đem thân
vào cửa Phạm chịu nâu sồng khổ hạnh cho đặng thì tự nhiên
đắc Đạo tại thế đó vậy".
9-Chúa Jésus chết là dâng Tam Bửu cho Chí-Tôn:
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo tại Ðền Thánh đêm 14 tháng 11 năm
Ðinh Hợi (1947) về Đức Chúa rằng: "Cái chết của Jésus Christ
là gì? Là Ngài đem xác Thánh trọng quí dâng cho Chí Tôn làm
tế vật, xác Thánh chết trên Thánh Giá là Lễ Tế đồng thể với
Tam Bửu của chúng ta dâng cùng Ðức Chí Tôn ngày nay đó.
Vậy, Ðức Chúa Jésus Christ đã làm con tế vật cho Ðức Chí
Tôn đặng cứu chuộc tội lỗi của loài ngƣời, nhứt là các sắc dân
Âu Châu, nên danh thể Ngài để hai chữ Cứu Thế chẳng có chi
là quá đáng. Thật ra Ðấng Cứu Thế ấy là Tam Thế Chí Tôn
giáng linh tức Christna tái thế."

TAM CANG
三綱
E: Three principal social bonds.
F: Trois liens sociaux principeaux.
(Tam: ba; Cang: giềng của tấm lƣới, tức là phần quan trọng
hơn hết). Tam cang hay Tam Cƣơng là ba giềng lƣới, giềng
mối lớn trong đạo làm ngƣời, đó là:
- Quân Thần cang 君臣綱 (Đạo vua tôi)
- Phụ Tử cang 父子綱 (Đạo cha con)
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- Phu Thê cang 夫妻綱 (Đạo vợ chồng).
Thầy dạy: Nghe lời Cha dạy nhớ nghe con!
Tam Cang giữ đạo phải cho tròn,
Thứ nhứt: Trung quân cho trọn chí.
Thứ nhì: Hiếu phụ, nhớ nghe con!
Thứ ba: Chồng vợ cho tròn nghĩa.
Đó là Cang đạo, nhớ nghe con!

TAM CANG LÃNH
三綱领
Tam cang lãnh: ba giềng mối thiết yếu.
Sách Đại học theo danh từ mà cắt nghĩa thì nó là sách để cho
ngƣời lớn học tập. Trong đó có Tam cang lãnh, và Bát điều
mục.
Tam cang lãnh là Minh Minh Đức, Thân Dân và Chỉ ƣ Chí
Thiện.
- Minh Minh Đức là sáng cái đức sáng của mình. Vả chăng
ngƣời ta ai ai cũng có bẩm thọ của Trời một điểm tánh linh.
Tánh ấy sáng suốt và chơn thành tức là nguồn Thiên lý ở
trong ngƣời, nhƣng khi nhập thế cuộc rồi, thân phàm cảm xúc
vật chất và kích thích tánh Thiên nhiên làm cho tánh nầy phải
biến sanh một Tánh khí chất nữa, tức là Nhơn tâm. Nguồn
Thiên lý ở trong ngƣời vì đó mà phải mờ tối, Minh Minh Đức
tức là đả phá cái màn đen tối ấy, để cho tánh Thiên nhiên
đƣợc tỏ rạng và linh động theo sở năng của nó.
- Thân dân là gần gũi với ngƣời và yêu đƣơng giúp đỡ ngƣời
cũng nhƣ yêu đƣơng giúp đỡ mình.
- Chỉ ƣ Chí Thiện là việc làm ấy nhắm đến mục đích Chí Thiện.
Học tập theo Tam cang lãnh là thực hành phép chánh kỵ hóa
nhơn vậy.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TAM CANG - NGŨ THƢỜNG
三綱-五常
Nhƣ trên đã nói bên cạnh ba giềng mối lớn trong đạo làm
ngƣời thì còn phải giữ gìn Ngũ thƣờng nữa. Ngũ thƣờng 五常
(ngũ: năm; Thường là hằng có). Ngũ thƣờng là năm đạo
thƣờng gồm có: Nhân 仁, Nghĩa 義, Lễ 禮, Trí 智, Tín 信.
Kinh vào học có câu:
"Nguyện Tam Cang gìn tâm trọn đạo,
"Nguyện Ngũ thường hiếu thảo làm khuôn."
Nói cho đầy đủ và thuận về chữ nghĩa là "Tam Cang, Ngũ
Thƣờng". Cang là giềng của cái lƣới, nghĩa bóng Tam cang là
ba giềng mối lớn của ngƣời Nam phái trong đạo làm ngƣời là:
quân thần cang (đạo vua tôi), phụ tử cang (đạo cha con), phu
thê cang (đạo vợ chồng). Ngũ thƣờng là năm điều thƣờng
thức mà đạo làm ngƣời không thể thiếu đƣợc, đó là: Nhân,
Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
Thầy dạy:
Chữ NHƠN mến vật thƣơng ngƣời,
Chữ NGHĨA đừng tham, nhớ nghe con!
Chữ LỄ đừng ham bạc bài điếm,
Chữ TRÍ rƣợu, trà bỏ, nhớ nghe con!
Chữ TÍN thật tình đừng nói xảo,
TAM CANG THƢỜNG NGŨ nhớ nghe con!
Thiên luật: - Trai: Tam Cang Ngũ Thƣờng, - Gái: Tam Tùng
Tứ đức.
Tam Cang Ngũ Thƣờng là đạo của ngƣời Nam phải giữ, cũng
nhƣ Tam Tùng Tứ Đức là đạo ngƣời Nữ phải gìn. Đối với Đạo
Cao-Đài ngày nay đã thành Thiên Luật tức là Luật Trời. tức
Đạo Nhân luân là đạo làm ngƣời vậy. Dù cho văn minh đến
đâu công thức này vẫn là yếu lý vì đã thành Luật, tức nhiên là
những mối liên hệ của con ngƣời sống với nhau trong gia
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đình, ngoài xã hội và còn liên quan nhau trong một thế giới
nữa. Vì giềng mối nhân-luân là đạo trọng của dân tộc Á Đông
luôn có nền-nếp văn minh tinh-thần bất khúât, dù ngày nay
lƣợn sóng văn-minh vật-chất có lôi cuốn nhân-lọai vào cơn
xáo-trộn kinh-hòang! Chắc-chắn những cái gì hay đẹp truyền
thống không bao giờ mất đi đƣợc. Chính Đức Chí-Tôn đến để
lập lại cán cân công bình ấy để đƣợc sống lại thuần-phong mỷ
tục do Việt-Nam làm khởi điểm mà cũng làm gƣơng cho cả
nhân-loại; tức là làm ngƣời thật xứng đáng với đạo làm ngƣời!
Đức Chí-Tôn đã quyết-định cho:
"Quốc Đạo kim triêu thành Đại-Đạo,
"Nam-phong thử nhựt biến Nhơn-phong."
Vì lẽ đó nên Đức Hộ Pháp quả-quyết: "Tân Luật Đức Chí-Tôn
cốt-yếu muốn cho ta làm, đặng ta bảo-vệ TAM CANG NGŨ
THƢỜNG của nhân-lọai. Nói về phƣơng Đông này dầu cho
luận tới các quốc-gia, xã-hội đến đâu đi nữa, họ tự trọng, họ
văn-minh thế nào họ chƣa ra khỏi đƣờng lối ấy, niêm-luật ấy
bao giờ. Nếu họ ra khỏi là muốn tự bỏ cả xã-hội của họ, thì họ
sẽ thành cái gì chớ không thành xã-hội". Trong TÂN LUẬT ấy
Đức Chí-Tôn định cho Ngũ giới-cấm, Tứ đại điều-qui và trong
ấy cốt-yếu bảo-vệ Tam cang ngũ thƣờng cho tòan thể con cái
của Ngài. Thật ra THIÊN-LUẬT của Ngài mà Ngài đã để trong
tâm não con cái của Ngài". (An-hóa 19-12 Bính-Dần (22-11927)
Thầy dạy: "Chƣ Ái-Nữ. Thầy vì Tam-Kỳ Phổ-Ðộ chẳng phân
cao thấp, sang hèn, Thầy chỉ khuyên một điều là Ðạo hạnh
các con phải giữ hàng ngày cho nhằm phƣơng pháp Nhơn
đạo, tức là TỨ-ÐỨC đó vậy, các con hiểu à! Nền nhơn-luân
của con nhà Nam-Việt chẳng lầm, mà tại các con hay nhiễm
thƣờng tình mà hƣ hoại, nên chi Thầy phải nhắc lại cho các
con đừng lầm nữa, nghe các con! Nam phái vào. Các con
nghe cho rõ, thƣờng ngày các con trông thấy những điều trái
tai gai mắt, các con có biết vì tại sao chăng? Nhƣ kẻ làm quan
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ỵ quyền ức hiếp dân lành, đứa ngu nghịch cha phản bạn, làm
rối luân thƣờng, các con có biết vì tại sao chăng?... Tại vô
Ðạo..."
"Ai sanh ra dƣới thế nầy cũng phải giữ đủ Tôn chỉ của ba Đạo:
Nhơn Đạo, Tiên Đạo và Phật Đạo mới làm đặng hoàn toàn
phận sự con ngƣời. Tỉ nhƣ 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.
Đức Hộ Pháp quả-quyết: "Tân Luật Đức Chí-Tôn cốt yếu
muốn cho ta làm, đặng ta bảo-vệ Tam cang Ngũ thƣờng của
nhân-lọai. Nói về phƣơng Đông này dầu cho luận tới các quốcgia, xã-hội đến đâu đi nữa, họ tự trọng, họ văn-minh thế nào
họ chƣa ra khỏi đƣờng lối ấy, niêm-luật ấy bao giờ. Nếu họ ra
khỏi là muốn tự bỏ cả xã-hội của họ, thì họ sẽ thành cái gì chớ
không thành xã-hội!" Trong Tân Luật ấy Đức Chí-Tôn định cho
Ngũ giới-cấm, Tứ đại điều-qui và trong ấy cốt-yếu bảo-vệ Tam
cang Ngũ thƣờng cho tòan thể con cái của Ngài. Thật ra cái
Thiên-luật của Ngài mà Ngài đã để trong tâm não con cái của
Ngài".
Thánh-ngôn: Đàn tại An-hóa, ngày 19-12 Bính-Dần (dl: 22-11927). Thầy dạy:
"Chƣ Ái-Nữ. Thầy vì Tam-Kỳ Phổ-Ðộ chẳng phân cao thấp,
sang hèn, Thầy chỉ khuyên một điều là Ðạo hạnh các con phải
giữ hàng ngày cho nhằm phƣơng pháp Nhơn đạo, tức là TứÐức đó vậy, các con hiểu à! Nền nhơn luân của con nhà NamViệt chẳng lầm, mà tại các con hay nhiễm thƣờng tình mà hƣ
hoại, nên chi Thầy phải nhắc lại cho các con đừng lầm nữa,
nghe các con! Nam phái vào. Các con nghe cho rõ, thƣờng
ngày các con trông thấy những điều trái tai gai mắt, các con có
biết vì tại sao chăng? Nhƣ kẻ làm quan ỵ quyền ức hiếp dân
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lành, đứa ngu nghịch cha phản bạn, làm rối luân thƣờng, các
con có biết vì tại sao chăng?... Tại vô Ðạo..."
Đàn cơ tại Phƣớc-Long-Tự, 1 Mars 1927
Thầy có dạy nhƣ vầy: "Chúng nó lại tƣởng rằng kiếp ngƣời là
kiếp sống chỉ có giây giờ rồi tiêu mất, nên tìm những chƣớc
sâu kế độc cho đặng của nhiều, no lòng sƣớng dạ, trối kệ luân
hồi. Thầy hỏi: Vậy chớ cái trí khôn của con ngƣời biết thƣơng
ghét, vui buồn mà toàn nhơn loại đều có, khi rốt cuộc thì trí
khôn ấy đi đâu? Không lẽ cái trí khôn ngoan dƣờng ấy mà
cũng mất đi đặng sao các con? Thầy hỏi nhƣ vậy đặng cho
các con mỗi đứa về suy nghĩ mà trả lời cho mình. Hễ trả lời
phù hạp thì dễ biết Ðạo, còn ngu xuẩn thì cũng huờn ngu
xuẩn... Thầy dạy Nữ-Phái biết trọng Tam Tùng, Tứ Ðức,
Nam-Phái Tam-Cang Ngũ-Thƣờng. Hễ Nhơn-đạo thành thì
phù hạp Thiên-đạo, nghe!"
Những lời giảng dạy trên chắc chắn rằng đã có những kết quả
thỏa đáng mà từ xƣa đến giờ cái qui luật này khiến nhân sanh
hoang mang. Nhất là phía Nữ phái rất ngán, nếu chƣa nói là
"chán ghét". Phải thật lòng mà nói không chán ghét sao đƣợc,
vì Nữ phái chịu một áp lực quá khắt khe, đến độ bị hành hạ,
áp bức quá đỗi, gần nhƣ biến thành nô lệ, bị lợi dụng đủ điều–
đây chỉ nói chung chung- chứ cũng còn một số ngoại lệ, là tốt
đẹp, hạnh phúc. Chính Đạo Nho đã có câu: "Nhất Âm, nhất
Dƣơng chi vị Đạo" tức là dù triết lý nhân sinh hay vũ trụ cũng
vậy: chỉ một Âm, một Dƣơng mà cấu tạo thành, mới đúng
nghĩa của Đạo.

TAM CẤP
三 級
E: The perron.
F: Le perron.
Tam cấp 三級: Tam: Ba, số 3, thứ ba. Cấp: bực.Tam cấp là
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ba bực. Bất cứ cái gì mà chúng ta thấy lên cao ba nấc thì gọi
là Tam cấp, nhƣ Tam cấp trên bàn thờ, Tam cấp nơi thềm
nhà.

TAM CHÂU BÁT BỘ
三洲八部
E: Three ethereal continents, eight departments.
F: Trois continents éthérés, Huit départements.
Quyền hành của Đức Hộ Pháp là coi cả Tam Châu và Bát bộ
(3+5=8). Ngài cho biết: lẽ ra phải niệm danh Ngài là "Tam
Thiên Thế giới Hộ Pháp giáng lâm" Bởi trên chiếc Mão của
Ngài có bửu pháp là "cái chỉa ba ngạnh" thể Tam Sơn 三山
nhƣng vì quen niệm là "Nam-Mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp
Thiên Tôn" nên giờ này không sửa lại. Ngài giải câu:
"Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn" 三洲八部護法天尊
Tam Châu 三洲 là Ba châu trong Tứ Đại Bộ Châu, thuộc cõi
trung giới, đó là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngƣu Hóa
Châu, Nam Thiệm Bộ Châu. Các chơn linh ở trên ba châu này
có trình độ tiến hóa cao. Còn Địa cầu của nhơn loại chúng ta
thuộc về Nam Thiệm Bộ Châu. Ba Đại Bộ Châu này thuộc
quyền giáo hóa của Hộ Pháp Thiên Tôn.
Còn Bắc Cù Lƣ Châu để cho các phẩm chơn hồn quỉ vị nó
định phận tại nơi đó, định nơi cƣ trú tại đó. Nó có một quyền
năng vô định chẳng cần chỉ giáo, để đặc biệt một Châu cho quỉ
vị ăn năn tu học đặng đoạt vị; ba Bộ Châu kia thuộc quyền hạn
Hộ Pháp giáo hóa, duy có Bắc Châu, Ngài không thƣờng ngó
tới lắm, để cho nó tự do làm gì thì làm, khôn nhờ dại chịu; do
Kim Quang Sứ chƣởng quản (tức Quỉ vị).
Bát Bộ 八部 là gì? -Là nơi Bát phẩm chơn hồn chớ có chi
đâu. Bát bộ là Tám bộ, mỗi bộ cai quản một phẩm chơn hồn.
Bát bộ cai quản Tám hồn là: Vật-chất-hồn, Thảo-mộc-hồn,
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Thú-cầm hồn, Nhơn-hồn, dĩ chí cho đến Thần, Thánh, Tiên,
Phật. Tám bộ ấy thuộc về quyền hạn Hộ Pháp Thiên vị nơi
Đức Chí Tôn gọi đến tạo cơ quan tận độ chúng sanh không
còn ai khác hơn Hộ Pháp, chính Hộ Pháp trách nhiệm ấy.
Đức Chí Tôn cho Hộ Pháp và Thập Nhị Thời Quân đến cốt yếu
để mở cửa Bí Pháp ấy đặng cho Vạn linh đoạt vị. Cả thảy đều
hiểu rằng Đức Chí Tôn buổi mới sơ khai chƣa tạo Thiên lập
Địa, Ngài muốn cho Vạn linh đặng hiệp cùng Nhứt Linh của
Ngài do quyền năng sở hữu của quyền hạn Thần Linh. Ngài
vừa khởi trong mình quyết định thi hành điều ấy thì Ngài nắm
cái Pháp. Trƣớc Ngài chỉ là Pháp, vì cớ cho nên ta để Phật tức
nhiên là Ngài, kế thứ nhì là Pháp, hễ nắm Pháp rồi Ngài phán
đoán vạn vật thành hình; Ngài muốn vạn vật thành hình tức
nhiên Tăng, cả Vạn Linh đều đứng trong Tăng. Ấy vậy, Pháp
là chủ của Vạn Linh. Bởi do nơi Pháp, Vạn Linh mới chủ
tƣớng biến hình do nơi Pháp mới sản xuất Vạn Linh. Cả huyền
vi hữu hình Đức Chí Tôn tạo Đạo do nơi Pháp. Chúng ta biết
Pháp thuộc về hình thể của Vạn Linh, vì cớ cho nên Đạo Giáo
minh tả rõ rệt Tam Châu Bát Bộ thuộc về quyền Hộ Pháp.
"Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn".
Hạnh phúc thay cho nhơn loại! Hạnh phúc thay cho Vạn Linh!
Đức Chí Tôn đã đem một hồng ân tối đại để nơi mặt địa cầu
68 này. Tại sao Đức Chí Tôn giao cho Hộ Pháp? Bần Đạo nói
thật giờ phút nào Bí Pháp duy chủ quyền Đạo là giả tƣớng mà
thôi, không có chơn thật gì hết. Nếu chúng ta tu mà không
đoạt Pháp đƣợc tức nhiên chúng ta không giải thoát đặng, thì
kiếp tu chúng ta không hữu ích chi hết.
Đức Hộ Pháp đến cốt yếu đem Bát phẩm chơn hồn thăng vị:
nhiều hoặc ít, có thể một đẳng cấp từ vật chất Hộ Pháp đem
lên Thảo mộc, Thảo mộc đem lên Thú cầm, Thú cầm đem lên
Nhơn loại dĩ chí Phật vị, Hộ Pháp có thể chỉ định cho họ đặng.
Bởi trong quyền ấy Đức Chí Tôn nói trọng quyền thì trọng
phạt. Quyền hành nắm chẳng phải nơi mặt thế gian này mà
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thôi, Hộ Pháp và Thập Nhị Thời Quân, không phải quyền tại
thế gian này, quyền nơi cửa Đạo Cao Đài này, cũng không
phải tại đây nữa. Bần Đạo nói đây là quyền Đạo Cao Đài cả
Thiêng Liêng Hằng Sống.

TAM CHUYỂN
三轉
Tam là ba. Chuyển: quay vòng, đi vòng quanh, vật gì hình tròn
mà quay đi quay lại đƣợc họi là chuyển. Chuyển xoay, chuyển
đổi lần thứ ba.
Đức Hộ Pháp nói: tháng 02-Kỵ-Sửu (dl: 07-03-1949)
"Bần-Đạo đã nói trái địa-cầu này chuyển kiếp lụng lại, nó đi đã
ba chuyển kiếp rồi. Kiếp trƣớc nó đi đến thất-chuyển, đã bị
tiêu-diệt cái hình-hài của nó, nó biến hình của nó, trái địa-cầu
này nó đã đi đến tam-chuyển của nó rồi, chừng tới thất-chuyển
nó sẽ tiêu-diệt nữa, hay biến-tƣớng trở lại tam chuyển nữa.
Bốn chuyển đầu tạo-đoan ra dã-nhơn và hắc-chủng.
- Nhứt-chuyển thì họ duy có tự-vệ mà thôi, hoặc rủ một vài
ngƣời với phƣơng-pháp tự-vệ mà thôi, vì buổi ấy thú mạnh
hơn ngƣời, cho nên xã-hội thời-kỳ ấy tự-vệ mà thôi.
- Tới đệ nhị-chuyển là thời-kỳ nghệ-thuật, tức nhiên kiếm
phƣơng-thế để tự-lập mình, bày ra binh khí hiệp nhau. Mƣờng
Mán này hiệp với Mƣờng Mán khác, đặng chống-chọi với thú
dữ, cơ trời buổi ấy không đƣợc hiền-từ nhƣ bây giờ. Đệ nhịchuyển thiên-hạ bất định nhiều bịnh chƣớng, nhiều cơ-quan
tiêu diệt loài ngƣời nên phải tự-vệ. Muốn tự-vệ đƣợc mạnh-mẽ
thì họ phải tự kiếm ra cho có binh khí, thứ này thứ kia đặng họ
tự-vệ họ kêu là nghệ-thuật.
- Đệ Tam-chuyển xã-hội hiệp chủng, khởi có chủng-tộc và xãhội, mà xã-hội là gì? Là hình ảnh chánh-trị thiêng-liêng kia, suy
xét chơn-lý kiếm lại coi.
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TAM CUNG - TAM ĐỘNG
三 宮 - 三 洞:
F: Trois palais royaux- trois cavernes.
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Cung: tòa nhà cao lớn. Động là cái
hang nhƣ thạch động: hang đá, động đào : chỗ Tiên ở.
Trong phƣơng pháp tổ chức của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có
Ba Cung và Ba động gọi là Tam cung- Tam Động mà Đức Hộ
Pháp đã dạy:
"Các con nên lƣu ý, Đền Thánh và các kiến trúc trong hay
ngòai đều tiềm ẩn Dịch lý. Các con đã thấy rõ ba Tịnh Thất có
tên:
*Trí-Huệ-Cung
*Vạn Pháp Cung
*Trí Giác Cung

- Thiên Hỉ Động
- Nhân Hòa Động
- Địa Linh Động

Ngƣời đứng giữa Trời Đất gọi là Trung Thiên, nên giáo lý Cao
Đài chủ về Nhân đạo để cứu đời là vậy".

TAM DÂN
三民
Tam dân là: Nông, Công, Thƣơng.
Ðời là một trƣờng tranh đấu vì miếng ăn, chỗ ở. Muốn sống
phải: no, ấm, mạnh. Phƣớc Thiện cứu kẻ khổ, giúp kẻ nguy,
dìu dắt cho có phƣơng sanh sống, tuy không giàu mà tự toại,
không sang mà thung dung, mới có thể tránh đƣợc sự tranh
đấu vì lẽ sống, tức là nâng đỡ bảo sanh cho hạng Tam dân
(Nông, Công, Thƣơng) hƣởng đủ quyền lợi mà mỗi ngƣời
đƣợc quyền sống hƣởng theo luật tự nhiên của Tạo Hóa.
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TAM DÂN CHỦ NGHĨA DÂN TỘC, DÂN SINH, DÂN
QUYỀN
Học thuyết tam dân chủ nghĩa này là do Đức Tôn Trung Sơn
lập ra để hƣớng nhân loại đến chỗ đại-đồng và cùng sống
chung hòa bình trên quả địa cầu. luật Nhân quyền quốc tế
ngày nay cũng giống nhƣ thế.

TAM ĐA
三 多
E: Three abundances.
F: Trois abondances.
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Đa: nhiều. Tam đa là ba cái nhiều.
Đó là ba thứ mà con ngƣời rất ƣa thích nên thƣờng chúc nhau
trong dịp đầu năm: Đa phúc, Đa lộc, Đa thọ.
Đa phúc là có nhiều phƣớc đức. Đa lộc là có nhiều lợi lộc,
thâu đƣợc nhiều tiền của. Đa thọ là đƣợc sống lâu.
Tam đa đƣợc tƣợng trƣng bằng ba pho tƣợng của ba ông:
Phƣớc, Lộc, Thọ.

TAM ĐẠI
三大
F: Trois grands.
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Đại: to lớn.
Có ba trƣờng hợp:
• Tam đại là ba đời ngƣời nối tiếp nhau trong một gia đình: đời
ông, đời cha, đời mình.
• Tam đại là ba triều đại nối tiếp nhau cai trị vào thời thƣợng
cổ nƣớc Tàu: Nhà Hạ, nhà Thƣơng và nhà Chu.
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• Học thuyết Tam Tài: Thiên, Địa, Nhân. (xem "Số 3 huyền
diệu" hay Dịch Lý Cao Đài cùng tác-giả)

TAM ĐẦU CHẾ CỬU TRÙNG ĐÀI
Chƣởng-Pháp của ba phái Thái, Thƣợng, Ngọc gọi là tam đầu
chế của cơ quan Cửu Trùng Đài.

TAM ĐẦU CHẾ HIỆP THIÊN ĐÀI
Hộ Pháp, Thƣợng Phẩm, Thƣợng Sanh gọi là tam đầu chế
của cơ quan Hiệp Thiên Đài.

Bên tả là Thƣợng Phẩm, chính giữa là Hộ Pháp, bên hữu là
Thƣợng Sanh.

TAM ĐỒ KHỔ
三途苦
Cái khổ khi hồn ngƣời chết phải đi vào ba đƣờng dữ để chịu
hình phạt đền bù tội lỗi. Đó là: Hỏa đồ (bị lửa thiêu đốt); Huyết
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đồ (bị sát hại và đổ máu); Đao đồ (bị dao kiếm đâm vào cơ
thể).. Đó là theo Phật giáo hình luật ngày xƣa nhƣ thế.
Nay theo Đạo Cao-Đài thì phải nói cho rõ hơn là "Tam đồ tội
khổ bất năng thoát tục" (Tam đồ là ba đƣờng, tội khổ là tội
hình gây ra lúc sinh thời khi thoát xác phải chịu hình phạt. bất
năng thoát tục: không thể thoát đƣợc cõi trần) Ấy là cái khổ sở
của ba đƣờng đày đọa không thể thoát đƣợc cõi trần.
Chúa nhựt, 22-8-1926 (âl 15-7-Bính Dần)
Thầy dạy: "Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập pháp Tam
Kỳ Phổ Ðộ, Quỉ Vƣơng đã khởi phá khuấy chơn đạo, đến
danh Ta nó còn mƣợn, duy ngai Ta nó chẳng dám ngồi mà
thôi. Lại còn hiểu rõ rằng Ta đến với huyền diệu nầy, mƣợn cơ
mầu nhiệm, hiệp Tam thập lục Ðộng đổi gọi Tam thập lục
Thiên. Các tên chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật bị mạo nhận mà
lập nên Tả đạo. Ngƣơi đâu hiểu rõ làm ra lẽ Trời Phật vốn con
buôn. Tội tình ấy lớn là thế nào? Ngƣơi hiểu chăng? Tam đồ
tội khổ bất năng thoát tục là tội ngƣơi. Phải ăn năn sám hối,
sau Ta sẽ trọng dụng, độ rỗi nhơn sanh, lấy công chuộc tội.
Nghe à!"

TAM ĐỘC
三 毒
E: Three poisons.
F: Trois passions dangereux.
Tam độc tức là ba điều độc hại của con ngƣời thƣờng hay
mắc phải, đó tức là ba cái bịnh lớn của con ngƣời là "Tham,
Sân, Si". Khi lòng "tham" nổi dậy thì muốn rất nhiều cho mình.
Nhƣng không phải muốn mà đƣợc khi bản thân ăn không ngồi
rồi; ƣớc nguyện không thành mới sinh ra "Sân" là giận, giận
đời, giận cha mẹ, giận xung quanh, từ đó mới hóa cuồng là
"Si" tức nhiên điên loạn. Đó là mối nguy hại vô cùng.
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Đây là trích một đoạn về bức thƣ ông TƢƠNG gởi khuyên ông
CA hồi tâm vì ông đã bỏ Đạo. Nhƣng sau cùng Ông CA chƣa
trở lại thì chính Ông cũng tách ra lập Chi phái:
"Tôi có tiếp đƣợc xấp Thánh-giáo Hậu-giang của Anh gởi và
một cái thơ mời hội ở Thánh-Thất Mỷ-Tho ngày rằm tháng 10
tới đây. Tôi có đọc kỷ và cũng có đọc lại các Thánh giáo,
Thánh-ngôn Anh gởi xuống lần trƣớc. Tôi thấy rõ là một cuộc
khảo do nơi Tam-Trấn để cho Tà Thần mƣợn tên cám dỗ,
trong ba cái bịnh lớn của con ngƣời là "Tham, Sân, Si" Nếu
bậc cầm đuốc dẫn đƣờng mà không trừ hết, còn một hai cũng
phải bị vƣớng…"

TAM ĐỨC
三德
E: The three great virtues.
F: Les trois grandes vertus.
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Đạt: thông suốt, tốt. Đức: đức hạnh.
Tam đức hay Tam đạt đức là ba đức hạnh tốt đặc biệt.Đối với
Nho giáo thì Tam đức là: Nhân, Trí Dũng. Đối với Phật giáo,
Tam đức là: Bi, Trí, Dũng.
Nhân là lòng thƣơng ngƣời mến vật, thƣơng khắp chúng sanh.
Bi đồng nghĩa với Nhân, thƣờng nói: Nhân từ hay Từ bi.Trí là
sự khôn ngoan sáng suốt hiểu biết. Dũng là sự can đảm không
lùi bƣớc trƣớc khó khăn nguy hiểm.
Phật giáo thờ ba pho tƣợng Di-Đà Tam Tôn: Đức Phật A-DiĐà ngồi chính giữa tƣợng trƣng đức Trí, Đức Quan Âm Bồ Tát
ngồi bên mặt tƣợng trƣng đức Bi, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát
ngồi bên trái tƣợng trƣng đức Dũng.
Trong Đạo Cao Đài, Tam Trấn Oai Nghiêm tƣợng trƣng Bi, Trí,
Dũng. Đức Quan Âm Bồ Tát tƣợng trƣng đức Bi, Đức Lý Thái
Bạch tƣợng trƣng đức Trí, Đức Quan Thánh Đế Quân tƣợng
trƣng đức Dũng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tu là hành trình học tập Bi, Trí, Dũng và phát triển Bi, Trí,
Dũng đến mức cùng tột thì hòa nhập vào Thƣợng Đế.

TAM GIÁO
三教
E: Three great religions.
F: Trois grandes réligions.
Ba nền Tôn giáo lớn từ xƣa đến giờ đã làm Chủ tinh thần của
nhân loại là: Phật giáo, Tiên giáo, Thánh giáo.
Trong Kinh Tam Nguơn Giác Thế, Đức Khổng Tử có giáng cơ
dạy Đạo. Dƣới đây là bài Thánh giáo của Ngài:
Ngày 17 tháng giêng năm Nhâm Thân (dl: Thứ Hai, 22-021932). Ngài cho Thi:
Ngã, dĩ từ chƣơng giáo nghĩa phƣơng,
Khổng văn hoằng hóa sự luân thƣờng.
Phu thê, phụ tử, quân thần đạo,
Tử đệ phùng thời độ thiện lƣơng.
Diễn dụ: Các sĩ cùng chƣ khanh nghe rõ: việc Tam Giáo Hiệp
Nhứt: Từ mới mở mang Trời đất đã có Đại Đạo, Tam giáo vốn
một nhà, đời sau chia làm ba, chớ kỳ trung một bổn, kẻ thế
không hiểu nên tranh luận giành điều chơn giả với nhau hoài.
Những ngƣời xƣng mình là Minh sƣ, thọ truyền cho đồ đệ, thì
mỗi ngƣời cũng muốn khoe tài mình mà truyền khẩu với chúng
sanh rằng: Đạo mình chánh, Đạo khác là tà. Té ra, mình là
manh sƣ gạt chúng.
Nên Đạo Tiên, Đạo Phật mà không dùng văn chƣơng thì lấy
chi mà tả kinh diễn kệ. Còn học Nho mà không học Đạo thì ra
ngƣời ngƣời cuồng si kiêu căng.
Vậy khuyên mấy sĩ Ba Đạo cũng đồng tìm kiếm gốc cho minh
chơn lý, đặng trƣớc độ mình, sau độ chúng. Vậy mới gọi là
chánh kỵ hóa nhơn.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

112

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Bà Đầu Sƣ Lâm Hƣơng-Thanh có thuyết rằng: "Nay Tôi nói
Tam giáo là Thích-Tiên-Nho. Kinh Nhựt tụng nói rằng: "Một
cội sanh ba nhánh in nhau". Vì sao vậy? -Bởi nguồn cội Đạo
từ khi vô thỉ, trời đất chƣa an ngôi, Đạo đã bao hàm trong khí
Thái-cực và Vô cực. Sau: Khí Thái cực phân Âm Dƣơng,
Thiên, Địa, Nhơn, Tam tài định vị, lần lần có các Đấng Đại
Thiêng liêng xuất thế truyền Đạo dạy đời: Đức Thích-Ca, Đức
Lão-Tử, Đức Khổng-Tử đều bởi cội gốc đó mà lập ra Đạo
Thích, Đạo Tiên và Đạo Nho. Tuy mỗi nền Tôn giáo đều có
danh hiệu riêng nhƣng Tôn chỉ thì không hề khác.
Xem nhƣ:
Nho nói: Tồn tâm dƣỡng tánh.
Tiên nói: Tu Tâm luyện tánh.
Thích nói: Minh tâm kiến tánh.
- Thích nói: TỪ BI.
- Nho nói: TRUNG THỨ.
- Tiên nói: CẢM ỨNG.
Tiên nói: Bảo nguơn thủ nhất.
Thích nói: Vạn pháp qui nhứt.
Nho nói: Chấp trung quán nhứt.
Cứ đôi câu đại khái đó thì hiểu biết nghĩa lý nào có khác chi?
Nên Đức Thể Hà Tiên có bài thi rằng:
Tam giáo nguyên lai nhứt lý đồng,
Hà tu phân biệt các Tây Đông.
Tam hoa, Tam bửu, Tam tài lý,
Ngũ đức, Ngũ hành, Ngũ giới trung.
Nghĩa là: Tam giáo nguyên lai đồng một lẽ, không tất phân
biệt khác nhau làm chi, xem nhƣ lời Tam hoa, Tam bửu, Tam
tài. Ngũ đức, Ngũ hành, Ngũ giới đều dùng chữ TAM, chữ
NGŨ mà dạy đời. Vậy thì từ thuở xƣa đã công nhận Tam giáo
y nhau nhƣ một". Tam giáo là ba nền Đạo Chánh thuở nay,
song bị tay phàm canh cải càng ngày càng xa Thánh-giáo mà
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hóa ra phàm giáo. Thƣợng-Đế lấy làm đau đớn, hằng thấy
nhơn sanh phải bị sa đoạ tội lỗi, mạt kiếp chốn A-tỳ, nên nhứt
định chuyển "Tam Giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt",
chấn hƣng Tôn-giáo lại cho hoàn toàn rồi khêu sáng ngọn đèn
thiêng-liêng lên để dìu dắt bƣớc đƣờng cho kẻ có công TUHÀNH mà khỏi xảy chân, lạc lối. Ấy vậy, tất cả các yếu chỉ này
làm tiêu-chuẩn cho mọi hành-vi. Cả Luật-Pháp khuôn viên
điều-mục của ba nền Tôn giáo ấy từ buổi sơ khai có đủ
phƣơng diện, quyền năng dìu đời thống khổ. Nhơn sanh trong
thời kỳ Thƣợng cổ còn tính đức, biết giữ chơn truyền, chuẩn
thằng, qui củ của ba nhà: Thích Đạo- Nho tức là Phật, Tiên,
Thánh; nghĩa là phải làm lành lánh dữ, dƣỡng tánh, tu tâm,
mới chung hƣởng thái-bình, hạnh phúc. Đây là ba Tôn giáo
buổi Nhị Kỳ, vị Giáo Chủ cõi ta bà làm cái lý trung hoà, nên
Đức Thích Ca thuyết kinh Di Đà, vị Phật buổi Nhứt Kỳ, đắc lịnh
phổ truyền giáo pháp. Đến Tam Kỳ Đức Thích Ca còn thuyết
Di Lạc Chơn Kinh đó là lễ bàn giao cơ tận độ chúng sinh cho
Cao Đài ở thời kỳ Đức Di Lạc. Bởi Sơ hội Long Hoa Đức
Nhiên Đăng Chƣởng giáo Thanh Vƣơng Đại Hội. Nhị hội Long
Hoa Đức Di Đà Chƣởng Giáo Hồng Vƣơng Đại Hội. Tam hội
Long Hoa Đức Di Lạc Chƣởng Giáo Bạch Vƣơng Đại Hội. Đức
Di Lạc: vị Cổ-Phật thứ ba đứng ra cứu đời, vâng mệnh trời đến
để lập lại thời Thƣợng Nguơn Thánh Đức.
Tiên tri trong quyển Vạn diệu Thiên thơ cổ bổn:
Trong quyển Vạn diệu Thiên thơ cổ bổn có bài thi:
Tam giáo kim tùng cổ hóa sanh,
Tiên Thiên phƣơng hữu thị Tam Thanh.
Phật -Pháp -Nho hề qui nhứt bổn,
Tự nhiên Tà Đạo tổng tƣơng tranh.
Vạn ức san hà giai hữu thử,
Tổng qui nhứt phái nhứt an thành.
Xà vỷ mã đầu khai Đại hội,
Tam kỳ hậu thế hiển phƣơng danh.
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Thích nghĩa: Ba giáo: Phật- Đạo- Nho nay, theo xƣa kia mà
hóa sanh Đạo Tiên Thiên có đƣờng hay, là Đạo Tam Thanh.
Phật, Tiên, Nho đều là một gốc. Lẽ tất nhiên Đạo tà đều cùng
tranh giành. Muôn ức cảnh sơn hà (muôn xứ, muôn nƣớc) đều
có nhƣ thế: đồng qui về một phái mới đặng yên ổn và nên
việc. Cuối đầu rắn, đầu con ngựa thì khai Đại hội. Đời sau,
Đạo Tam Kỳ sẽ đƣợc rạng-rỡ danh thơm). Cơ tuần hoàn xoay
chuyển nên đƣợc Đức Chí-Tôn mở Đạo Cao-Đài cho nhơn
sanh sùng bái và chính Ngài dạy phải thờ Thiên Nhãn là vậy.
Ấy là một nền Tôn giáo Đại Đồng. Đức Khổng Tử giáng cho
Thi:
Tam giáo từ xƣa vốn một nhà,
Ngƣời sau lầm tƣởng, vọng chia ba.
Minh tâm may hiểu đƣờng chơn giả,
Mẫn tánh mới thông nẻo chánh tà.
Thích, Đạo tỵ nhƣ hành bộ khách,
Nền Nho ví tợ chiếc đò qua.
Muôn ngàn kinh kệ do nơi chữ,
Tam giáo từ xƣa vốn một nhà.
(Khổng Phu Tử)

TAM GIÁO THẤT CHƠN TRUYỀN
Tam giáo thất chơn-truyền tại đâu?
-Đạo Thích (đạo Thiền) bày dị-đoan từ đời Thần-Tú, làm mêhoặc chúng-sanh. Vậy cũng Phổ-độ, cũng giựt-giành mà chỉ
đem con ngƣời vào đƣờng u-ám lạc-lầm. Kinh sám truyền lại
mà không khảo-cứu, kiếm tầm cho ra chơn-lý, chẳng định trí
tham thiền, không gom thần mà nhập định.
-Nho-giáo sau đời Mạnh-Tử càng ngày càng lạc-lầm, đƣờng
thiên-lý chẳng cần, chỗ thâm nhiệm chẳng rõ, chỉ học đặng
khoe tài hay giỏi, dục lợi cầu danh, tổn nhơn ích-kỵ; chớ không
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chịu học đặng sửa mình, tầm hiểu cho tột cùng cái lý cao siêu
huyền-bí, cái cơ nguồn cội muôn loài.
Học là cốt để mở-mang tinh-thần trí-hóa, đặng trau-giồi cho
đặng tận thiện, tận mỷ, cái cơ hữu-hình, chớ học mà để cầu
vinh hay là mong-mỏi đến quyền cao chức cả, ấy là ngƣời
tiểu- nhơn hạ trí, không biết cầu lấy cái cao siêu quí trọng,
nhứt là Thiên-chức mà Trời đã nấy giao cho.
Ngƣời quân-tử bao giờ cũng cần phải trau-giồi tánh cách cho
hoàn-toàn, đào-luyện tinh-thần cho thuần-khiết để lo cho tròn
cái thiên-chức ấy. Và 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.
- Đạo-giáo là huyền-bí, thậm chí ƣ huyền-bí, nên ngƣời bực
thƣợng-trí mới thấu-đáo chỗ căn-nguyên; còn thƣờng-nhơn
chí hạ là rất khó thông cơ mầu-nhiệm vô-cùng, bởi vậy nên
mới hiểu lầm, tƣởng sai mà bày ra phép-tắc phù-chú làm cho
mê-hoặc thói đời thêm hƣ phong-tục, khiến ngƣời nhiễm lấy
dị-đoan, nào là hô-phong hoán-vũ, tróc quỉ trừ ma, bày binh bố
trận, mới biến ra tả-đạo bàn-môn, thật là rất hại.
- Đạo Cao-Đài xuất hiện:
Vì Tam giáo đã thất chơn-truyền, nên phải chấn-hƣng phục hồi
nguyên bổn.
"Thầy đã nói Ngũ chi Đại-Đạo bị qui phàm là vì khi trƣớc Thầy
giao Chánh-giáo cho tay phàm càng ngày càng xa Thánh-giáo
mà lập ra phàm-giáo, nên Thầy nhứt định đến chính mình
Thầy đặng dạy-dỗ các con mà thôi, chớ không chịu giao
Chánh-giáo cho tay phàm nữa".
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Thử hỏi chơn-truyền của Đức Chí-Tôn mở Đạo là một nền
Chánh-giáo, tôn-chỉ bảo chúng ta làm gì? Và Đạo Cao-Đài
phải đi theo con đƣờng nào?
"Chúng ta thấy Đại-Từ-Phụ lấy ba Tôn-giáo: Nho. Thích, Đạo
làm cơ-quan duy nhứt, dầu về phần thiêng-liêng hay hữu-hình
cũng vậy, để làm bí-mật chơn-truyền dìu-dắt linh-hồn và thi-hài
của chúng ta và là một phƣơng-pháp đoạt kiếp giải-thoát linhhồn:
-Nho lấy NHƠN-NGHĨA làm căn-bản,
-Đạo lấy CÔNG-CHÁNH làm căn-bản,
-Thích lấy TỪ-BI, BÁC-ÁI làm căn-bản.
Ba triết-lý ấy hiệp lại vừa lo phần đời và phần Đạo, xác hồn
chúng ta đi đến tận con đƣờng mà Đức Chí-Tôn đứng chờ đợi
các con cái hiệp một cùng Ngƣời.
"Nhơn-nghĩa là gì? Ngƣời có nhơn thì không oán, có Nghĩa thì
không bạc.
"Công-chánh là gì? Có công thì không phụ, có chánh thì không
tà, không chối cái điều chơn-thật đƣợc, còn có Từ-bi thì có
khoan hồng, dung thứ; có Bác-ái mới có thể bảo-thủ và thân
mến toàn thiên-hạ, nếu chiếu theo chơn-truyền của Đức ChíTôn khuyên bảo chúng ta thế nào, thì chúng ta phải tuân theo
thế ấy, chúng ta phải khoan-hồng, tha-thứ, biết yêu-ái, phải có
công-bình, chánh-lý, chúng ta giữ đƣợc cả chơn-truyền ấy thì
không ghét ai, oán ai. Trái lại, Đại-Từ-Phụ buộc chúng ta phải
thƣơng-yêu kẻ nghịch, kẻ thù cuả chúng ta nữa".
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo tại Đền Thánh đêm 22-6-Mậu Dần
(1938) nhƣ sau:
"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:
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-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 Tôn giáo từ buổi
sơ khai có đủ phƣơng diện quyền 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 cổ, 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.
Các vì Giáo Chủ ngày xƣa tiên tri rằng: Buổi sau nầy, Tam
giáo phải qui phàm, nên có để lời trong Sấm truyền:
- Nhƣ trong Phật Tông Nguyên Lý, Đức Thích Ca có nói: "Lục
vạn dƣ niên Thiên khai Huỳnh Đạo".
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- Còn Nho giáo, Đức Khổng Tử nói: "Mạt hậu Tam Kỳ Thiên
khai Huỳnh Đạo".
- Đức Chúa Jésus khi bị đóng đinh trên cây Thánh giá có nói
tiên tri với các Môn đồ rằng: Trong 2000 năm Tận thế, Ta sẽ
đến Phán Xét cho nhơn loại một lần nữa và Ngài nói: Còn
nhiều chuồng chiên, sau Đức Chúa Cha sẽ qui về một mối.
Nay Đức Chí Tôn khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là đúng theo
lời Sấm truyền của các vị Giáo chủ ngày xƣa. Chỉ có phƣơng
diện là do nơi Tam giáo thất chơn truyền, chính mình Đức Chí
Tôn giáng cơ lập Đạo đặng Qui Nguyên Phục Nhứt, gọi là
chấn hƣng Tam Giáo lại cho hoàn toàn, lập Luật Pháp khuôn
viên cho phù hạp theo dân trí buổi nầy, mới tìm phƣơng độ rỗi
nhơn sanh. Hiệp cả tinh thần của các dân tộc biết nhìn nhau
một CHA Chung, mà thuận hòa cùng nhau, thật hành chủ
nghĩa thƣơng yêu, chung thờ một nền Tôn Giáo Đại Đồng, thì
nhơn loại mới đặng gội nhuần ân huệ và đời tranh đấu tự diệt
sẽ trở nên đời mỷ tục thuần phong, thì vạn loại mới chung
hƣởng hòa bình, phục lại đời thƣợng cổ, là do nơi Thiên Thơ
tiền định,buổi Hạ nguơn chuyển thế hoán cựu nghinh tân.
Tóm lại, Đức Chí Tôn khai Đạo kỳ ba nầy là thuận theo lẽ tuần
hoàn, châu nhi phục thủy."
Có thấy đƣợc sự suy-đồi của Tam-giáo qua thời gian làm cho
thất chơn-truyền, Cao-Đài Đại-Đạo mới ra đời để cứu nguy
cho nhân-loại, mà khởi điểm là Việt Nam. Nhƣ vậy thì liệu sự
thất chơn-truyền ấy do đâu? Bởi đâu? Vì đâu?
Đức Hộ Pháp nói: "Những cơ-quan và những hành-vi hiệntƣợng của các Tôn-giáo đƣơng-nhiên ngày nay nhƣ dƣờng
biến thành cổ-vật, nên đã mất cái hay để giúp đời tự-trị, tự
giác, tâm hồn thiếu nơi an-ủi, tƣ-tƣởng mất pháp chuẩn thằng,
trí thức không phù hành-động, biểu sao đời không trở nên một
trƣờng náo-nhiệt, rắc-rối, khó-khăn, rồi giục cho cả nhơn sanh
dong ruổi trên con đƣờng duy-vật mà quên hẳn cái quyền vi
chủ của trí-thức tinh-thần.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Ôi, thử nghĩ cái ngày nào trí-thức tinh-thần đã tiều tụy, thì cái
lƣơng-tri, lƣơng-năng cũng do đấy mà tiêu-tàn, thì con ngƣời
đứng giữa cõi trần-hoàn này phải trở nên bao nã?
"Tƣởng lại, tƣơng-lai của Đạo Cao-Đài do nơi cái sở hành và
cái tƣ-tƣởng cao-thƣợng của nó, ngày nay nó có thể hứa với
nhơn-sanh rằng: một ngày nào chúng ta sẽ hƣởng điều hạnh
phúc ấy Quả thật, "Đức Chí-Tôn hoằng-khai Đại-Đạo Tam Kỳ
Phổ-Độ tức là thành lập một trƣờng công-quả tại thế gian này
để cho tất cả nhơn-sanh thi đua lên nấc thang tiến-hóa tột
phẩm thiêng-liêng, cao thấp tùy nơi sở-hành của mỗi ngƣời
muốn cùng chẳng muốn".
Lời tiên-tri ứng-nghiệm về Đạo Cao-Đài xuất hiện"
Ba Thời kỳ khai Đạo:
Nay Đạo Trời khai sáng tại Việt-Nam đây cũng do nguyên-lý là
"Đạo xuất ƣ Đông". Từ cổ chí kim, tạo thiên lập địa, Đạo đều
phát khởi từ phƣơng Đông (là các nƣớc ở miền Á Đông (Asie)
nhƣ các nền chơn-giáo trƣớc kia:Nho 儒, Đạo 道, Thích 釋
cũng đều phát khởi nơi miền Á đông rồi lần lần truyền-bá qua
phƣơng Tây nhƣ:
- Đạo Phật thì khai tại Thiên-trƣớc là Đức Nhiên đăng Cổ-Phật
và Đức Thích-Ca Mâu-ni khai Phật-giáo.
- Đại-Đạo là Đạo Tiên, Lão-Tử khai tại Trung-Hoa.
- Sau nữa Khổng-Tử khai Đạo Thánh cũng tại Trung Hoa là ở
miền Á-Đông. Sau lần lần Đạo trải khắp qua hƣớng Tây, nên
Đức Chúa Jésus truyền Đạo Thánh tại hƣớng Tây. Kế đó Đạo
mới roi truyền ra khắp năm châu, đến để làm Giám khảo cho
kỳ Long-Hoa Đại Hội.
Tóm lại: Tuy nhiên nay đã qua ba thời-kỳ khai Đạo:
- Nhứt-kỳ Phổ-Độ cầm quyền vi chủ là Đức Nhiên Đăng CổPhật.
- Nhị-kỳ Phổ-Độ là Đức Thích-Ca Nhƣ-Lai.
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- Tam-kỳ Phổ-Độ là Đức Di-Lạc Vƣơng-Phật đến để làm
Giám-khảo cho kỳ Long-Hoa Đại hội.
Qua hai thời kỳ Phổ Độ rồi, mỗi lần Phổ Độ nhƣ vậy đều có đủ
Phật, Tiên,Thánh giáng trần tùy theo phong hóa của tƣ
phƣơng mà gầy Chánh giáo, nhƣ:
Nhứt Kỳ Phổ-Độ:
- Phật Đạo: có Đức Nhiên đăng cổ Phật Chƣởng-giáo.
- Tiên Đạo: có Đức Thái-Thƣợng Đạo Tổ Chƣởng giáo.
- Thánh Đạo: có Đức Văn Tuyên Đế quân Chƣởng giáo.
Nhị Kỳ Phổ-Độ:
- Phật Đạo: Thích-ca Mâu-Ni làm Chƣởng giáo.
- Tiên Đạo: Thái Thƣợng Lão-Quân làm Chƣởng giáo.
- Thánh Đạo: Đức Khổng-Tử làm Chƣởng giáo.
Thánh ở phƣơng Đông gọi là Ông Thánh Ta.
Thánh ở phƣơng Tây là Đức Chúa Jésus gọi
là Thánh Tây.
Tam-kỳ Phổ-Độ Tam Trấn Oai-nghiêm:
- Phật Đạo:

thì Quan-Âm Bồ-Tát thay quyền Phật giáo là
Nhị Trấn Oai nghiêm.
- Tiên Đạo: thì Thái-Bạch Kim-Tinh làm Nhứt Trấn Oai
nghiêm thay quyền Tiên giáo.
- Thánh Đạo: có Đức Văn Tuyên Đế quân Chƣởng giáo.
Bảng tóm tắt về Tam giáo nhƣ:
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Nay qua Tam-Kỳ Phổ-Độ thì chính Đấng Thƣợng Đế đến mở
Đạo và Ngài làm Giáo Chủ vô vi, chứ không giao Chánh giáo
cho tay phàm nữa, bởi hậu quả là càng ngày càng canh cải
làm cho ra phàm giáo, nhƣng phải lập Chánh thể cho có
phƣơng thế mà dìu dắt nhơn sanh trên con đƣờng hành thiện.
Do vậy mà ngày nay lập Tam Trấn Oai nghiêm để thay quyền
Tam giáo:
*Ngày 14 tháng 10 Bính-Dần, nhằm ngày 18-11-1926, Ðức
Chí-Tôn dạy thiết Ðại Lễ Khai Ðạo chánh thức tại Từ-Lâm-Tự
tỉnh Tây-Ninh, đồng thời Ðức Chí-Tôn lập Pháp Chánh-Truyền
phong vị cho Chức-Sắc Hiệp-Thiên Ðài, Cửu Trùng-Ðài và
Ðức Chí-Tôn dạy nhóm Hội Thánh lập Luật. Vậy sau ba tháng
Ðại-Hội, Ðạo đã có Pháp, có Luật thì nghiễm nhiên Ðạo thành
một nền Tôn-Giáo danh gọi là Ðại-Ðạo Tam Kỳ Phổ-Ðộ.
Nhƣ vậy, Đức Thƣợng Đế quyết định:
"Thầy lấy đức háo sanh mở Đạo lần ba mà vớt kẻ hữu phần
tránh khỏi nơi buộc ràng khổ phạt. Ai hữu phƣớc đặng để
chân vào, kẻ vô phần phải bị Tà yêu cám dỗ".
Thầy xác định rằng:
"Thầy lấy đức háo sanh mở Đạo, cứu rỗi sanh linh cho kịp
trƣớc kỳ Hạ nguơn này, nhƣng Đạo chẳng hoàn toàn, con
đƣờng đi chƣa cùng bƣớc là vì tại lòng nhiều đứa chƣa để hết
Tín ngƣỡng mà nghe lời Thánh giáo, cho nên nền Đạo phải ra
tan tành manh mún".

TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN
三 敎 同 原
E: Three religions was originated from the same source.
F: Trois réligion sont provenues de même source.
Nho-Giáo lấy lý Tam-tài làm TÂM, Dich-lý gọi là quẻ Càn ☰
Trời, là con số 1. Đạo Cao-Đài ngày nay tôn thờ Trời bằng
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biểu tƣợng "THIÊN NHÃN" cũng là do lý đó.
- Công-giáo gọi là: Đức chúa Cha, Đức Chúa con và Chúa
Thánh-Thần.
- Tiên Đạo gọi là Tinh-Khí-Thần.
- Ngƣời Tu-chơn gọi đó là Tam bửu.
Tam giáo tuy goi tên con số 3 này bằng nhiều danh từ khác
nhau, nhƣng nói về Thiên-lý thì chỉ có một, cái MỘT này chính
là TÂM của ta đó cũng là chỗ mà nhà nghiên-cứu cho là "Tam
giáo đồng nguyên" là đầu mối của Đại-Đạo, là Trời đó vậy.

TAM GIÁO QUI NGUYÊN
三 敎 歸 原
E: Three religions returned to origine.
F: Trois réligions revenues à l’origine.
Đức Hộ Pháp nói: "Từ ngày Đại-Từ-Phụ và Đại Từ Mẫu đến
khai mở chơn-truyền giao phó ngọn cờ cứu khổ hầu dạy-dỗ
con cái của hai Đấng vào con đƣờng chí chơn, chí chánh. Cái
khó-khăn cho sứ mạng thiêng-liêng là Đại Từ-Phụ và Đại Từ
Mẫu buộc ta phải: Lấy căn-bản của nền văn-minh tối cổ của
Tổ-phụ ta lƣu lại trong triết-lý: Tam-Giáo Qui Nguyên Ngũ
Chi Phục Nhứt.
Nếu ta cạn xét ta ngó thấy với một Đạo-giáo mà bảo-thủ chơntruyền rất khó-khăn quá sức của ta tƣởng nghĩ. Huống chi cả
triết-lý của các nền Đạo-giáo đƣơng nhiên hiện hữu tại mặt thế
này thì nó đã đành quá sức với trí khôn-ngoan tƣởng-tƣợng;
song ta phải xét đoán, nếu không nhƣ thế thì có phƣơng chi
khác mà tạo dựng ĐẠI ĐỒNG THIÊN-HẠ và thống nhất các
tín-ngƣỡng chơn lý lại làm một cho đặng, ấy là mục-phiêu
trọng-yếu của hai Đấng phụ mẫu tạo-đoan muốn cho đoạt đến.
Còn nếu ta xu-hƣớng theo một triết-lý đạo-giáo nào làm căn-
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bản thì nó sẽ trái hẳn với nghĩa-lý tận-độ của Đạo. Cái khó
khăn của ta thi-hành sứ-mạng là do lẽ ấy.
- Sứ-mạng cao-trọng là phải dung-hòa các tƣ tƣởng đạo giáo.
-Thống nhất các triết-lý tinh-thần làm một, là một điều chƣa hề
có trí khôn-ngoan nào làm đặng. Nó là một ảo vọng mà từ
trƣớc tới giờ chƣa có một nhà triết-học nào nghĩ đến. Chính
nơi yếu-điểm này Bần-Đạo vẫn ngồi xem quyền Chí Tôn vôđối của Đại-Từ-phụ thiệt hiện nơi mặt thế này; vì thầm hiểu
rằng chỉ có tay quyền-năng vô đối của Đức Chí-Tôn mới làm
đặng mà thôi. Tƣơng-lai của Đạo Cao-Đài sẽ vạch rõ cho toàn
thể nhơn-sanh thấy đặng điều ấy".
Tỵ nhƣ lập Tam Giáo qui nhứt thì:
- Nho là trƣớc,
- Lão là giữa,
- Thích là chót.
Nên Thầy phải ngồi sau Chƣ Phật, Tiên, Thánh, Thần mà đƣa
chúng nó lại vô vi chi khí chính là Niết Bàn đó vậy.
Còn nhƣ Hộ Pháp đã xuống trần rồi còn thờ chi nữa, nên các
con nên lập ra ba bài vị đề:
Hộ Pháp
Thƣợng Phẩm bên hữu
Thƣợng Sanh bên tả
Còn cổ lễ thì cúng: Rƣợu là Khí, Bông là Tinh, Trà là Thần.
Thi văn dạy Đạo:
Thiên thơ dĩ định nhứt danh qui,
Tam Giáo Qui Nguyên chỉ thị kỳ.
Ðạo thị tối cao vô thế đoán,
Hà nhơn đảm tánh đáo khinh khi.
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TAM GIÁO QUI NGUYÊN NGŨ CHI PHỤC NHỨT
三教歸源五支復
F:: Trois religions revenues à l'origine - Cinq branches réunies.
Tam Giáo qui nguyên: Ba tôn giáo chánh: Phật giáo, Tiên
giáo và Nho giáo đã trải qua nhiều thời kỳ, nên càng ngày
càng xa rời chánh pháp. Nay, đến thời hạ nguơn mạt pháp,
Đức Chí Tôn dùng huyền diệu cơ bút lập thành một nền Đại
Đạo cốt qui nguyên Tam giáo, tức là chấn chỉnh tôn chỉ lại cho
phù hợp với thời nghi của nếp sống văn minh tiến bộ của
chúng sanh, hầu độ hết theo đƣờng Đạo đức.
Ngũ Chi phục nhứt: Gom Ngũ Chi Đại Đạo làm một, tức là
đem Nhơn đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo và Phật đạo
hiệp lại làm một gọi là Đại Đạo.
"Thực hành tôn chỉ "QUI NGUYÊN PHỤC NHỨT" là thừa nhận
mọi Tôn giáo đều do một gốc mà ra, đồng một chơn lý, đồng
tôn sùng một Ðấng Chúa Tể càn khôn vũ trụ là Ðức Ngọc
Hòang Thƣợng Đế. Tính chất của Ðạo Cao Ðài là "Ðại Ðồng
nhơn lọai" có mục đích điều hòa tất cả mọi tín ngƣỡng, dung
nạp triết lý của Nho, Thích, Đạo làm căn bản. Ðạo Cao Ðài là
Ðạo Trời, một Tôn giáo tổng hợp các Tôn giáo hiện hữu trên
mặt địa cầu nầy từ thử, một Ðạo duy nhất có một giá trị tinh
thần vô song, cao cả, thiêng liêng và mầu nhiệm".

TAM GIÁO (TÒA)
Thánh Ngôn: "Thầy lập nền Ðạo nầy ra, do nơi Thiên thơ, lại
cũng có lòng từ bi, để vớt cả mấy chục triệu nguyên nhân lớn
lao trở hồi cựu vị. 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
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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."

TAM HỘI LẬP QUYỀN
Theo chánh thể của Ðại-Ðạo Tam Kỳ Phổ-Ðộ, thì có ba Hội,
đã định quyền hành đặc biệt:
1- Thứ nhứt là Hội Nhơn Sanh:
Trong Hội Nhơn Sanh thì Chánh Phối Sƣ phái Thƣợng là Chủ
Trƣởng.
Hội Viên thì từ Lễ Sanh đổ xuống Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự,
Thông Sự và ngƣời Phái Viên thay mặt cho nhơn sanh.
Trong Nội Luật Hội Nhơn Sanh của ba Chánh Phối Sƣ lập ra
có chỉ rõ luật lệ. Ấy vậy từ hàng Tín Ðồ cùng đồng nhi đều có
ngƣời thay mặt đặng xem xét việc Ðạo rồi đệ lên Hội Thánh
phán đoán. Vạn vật cũng có ảnh hƣởng trong Hội Nhơn Sanh
vì ngƣời là Chúa của Vạn vật. Xét kỷ thì Thầy công bình không
xiết kể và lo việc hóa sanh không ngằn không tận.
2- Thứ nhì là Hội Thánh:
Trong Hội Thánh thì có Thái Chánh Phối Sƣ làm Chủ Trƣởng.
Hội Viên thì từ Giáo Hữu, Giáo Sƣ và Phối Sƣ thiệt thọ có
trách nhậm hành chánh đặc biệt. Trong Nội Luật Hội Thánh
của ba Chánh Phối Sƣ lập ra có chỉ rõ thức lệ. Hội Thánh có
quyền xem xét các việc của Hội Nhơn Sanh dâng lên và các
việc hành chánh trong Ðạo, rồi đệ lên Thƣợng Hội.
3- Thứ ba là Thƣợng Hội:
Thƣợng Hội thì cũng có Nội Luật chỉ rõ thức lệ. Trong Thƣợng
Hội thì Giáo Tông làm Chủ Trƣởng, Hộ Pháp làm Phó Chủ
Trƣởng. Hội Viên thì có:
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- Thƣợng Phẩm
- Thƣợng Sanh
- Ba vị Chƣởng Pháp
- Ba vị Ðầu Sƣ
- Và Ðầu Sƣ Nữ Phái
Không cần nhắc thì chƣ Hiền Hữu Lƣỡng Phái cũng hiểu rằng
mấy Ðại Thiên Phong kể trên đây có hành chánh phận sự lớn
lao của mình thì mới đặng vào Thƣợng Hội.
Thƣợng Hội để giúp Giáo Tông và Hộ Pháp điều đình cả nền
Ðạo lớn lao của Thầy.
Thƣợng Hội có quyền xem xét các điều nghị luận của Hội
Thánh và Hội Nhơn Sanh rồi hoặc đệ lên cho Giáo Tông và Hộ
Pháp phê chuẩn hay là trả lại cho Hội Thánh định đoạt lại.
Ba Hội (Thƣợng Hội- Hội Thánh- Hội Nhơn Sanh) toàn nhập
lại theo thức lệ rành rẽ thì gọi là Quyền Vạn Linh, chớ không
phải ai muốn lập Hội Vạn Linh, tổ chức gì theo ý riêng của
mình rồi muốn đem ai lên làm Chủ Trƣởng tổ chức gì cũng
đƣợc. Nhƣ vậy thì có Luật lệ gì đâu? Mà không Luật lệ thì là
không phải Ðạo.
Trên ba Hội, thì có Giáo Tông và Hộ Pháp.
- Giáo Tông làm chủ Cửu Trùng Ðài thì lo việc Chánh Trị của
Ðạo, có Chƣởng Pháp và Ðầu Sƣ ở trung gian giúp sức điều
đình các Luật lệ truyền xuống cho ba Chánh Phối Sƣ nắm trọn
quyền hành chánh. Giáo Tông có quyền định đoạt trong việc
Chánh Trị của Ðạo.
- Hộ Pháp thì lo giữ Luật lệ của Ðạo cho khỏi sái Thiên Ðiều vì
Luật lệ của Ðại-Ðạo Tam Kỳ Phổ-Ðộ ngày nay thì thế cho
Thiên Ðiều.
Hộ Pháp có quyền đặc biệt về ân xá cũng nhƣ Giáo Tông có
quyền Chánh trị vậy.
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Hộ Pháp Chƣởng quản Hiệp Thiên Ðài, có Thƣợng Phẩm,
Thƣợng Sanh và Thập Nhị Thời Quân giúp sức. Giáo Tông và
Hộ Pháp hiệp một là Quyền Chí Tôn.
Sau đây cũng đã thể hiện đƣợc tinh thần "Tam Hội lập quyền"
ngay buổi đầu, trƣớc khi khai Đạo:
- Ngày 23-8-Bính Dần (dl 29-9-1926) Ngài Đầu Sƣ Thƣợng
Trung Nhựt vâng theo Thánh ý của Đức Chí Tôn, hiệp cùng
chƣ Chức sắc Thiên phong và chƣ Đạo hữu, tổng cộng 247
ngƣời, họp tại nhà ông Nguyễn Văn Tƣờng ở đƣờng Galiéni,
nay là đƣờng Trần Hƣng Đạo, quận 1 Sài Gòn, để thảo ra TỜ
KHAI ĐẠO, chờ Đức Chí Tôn xem xét trƣớc mới gởi lên
Chánh phủ Pháp: Xem nhƣ đây là cuộc Đại Hội nhơn sanh.
- Ngày 1-9-Bính Dần (dl: 7-10-1926), Ngài Đầu Sƣ Thƣợng
Trung Nhựt đích thân đem TỜ KHAI ĐẠO đến gởi cho quan
Thống Đốc Nam Kỳ Le Fol, đƣợc ông vui vẻ tiếp nhận. Ông
khen rằng vì chữ "Thiện" lo cho nhơn sanh. Trong đơn chỉ có
28 ngƣời đại diện, là những ngƣời có danh vị, sau là những
Chức sắc: đây Đại hội Hội Thánh.
- Chính sự quyết định thời gian gởi đơn lên cho Thống Đốc
Nam Kỳ Le Fol và chỉnh sửa của Thầy là quyền quyết định tối
thƣợng: đây là quyền Thƣợng Hội vậy.
- Ngày 15-10-Bính Dần (dl: 19-11-1926), ngày rằm Hạ nguơn
năm Bính Dần, Ngài Đầu Sƣ Thƣợng Trung Nhựt hiệp cùng
Đức Hộ Pháp và chƣ Chức sắc Đại Thiên phong, vâng lịnh
Đức Chí Tôn mƣợn chùa Từ Lâm Tự ở Gò Kén Tây Ninh làm
Thánh Thất tạm để tổ chức Đại lễ Khai Đạo Cao Đài, đủ các
quan-chức các cấp của Chánh quyền Pháp thời đó và đại diện
các Tôn giáo khác đến dự.
- Ngày 3-10-Canh Ngọ (dl: 22-11-1930) Ngài Đầu Sƣ Thƣợng
Trung Nhựt đƣợc Đức Lý Giáo Tông giáng cơ ban Quyền Giáo
Tông hữu hình, do Đạo Nghị Định thứ 2.
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Nguyên văn Đạo Nghị Định thứ nhì:
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ ngũ niên)
_____________________________+

Chiếu theo Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho Giáo
Tông và Hộ Pháp,
Nghĩ vì chƣ Chức sắc Thiên phong có quyền đặc biệt ngoài
luật đã định, còn quyền hành Hội Thánh nữa.
Nghĩ vì thiếu luật Hội Thánh nên quyền hành chánh chẳng
đặng vẹn toàn,
NGHỊ ĐỊNH
Điều thứ nhứt: Ban quyền hành cho Thƣợng Đầu Sƣ thay
mặt cho Lão mà thi hành các phận sự Giáo Tông về phần xác,
còn phần thiêng liêng có Lão.
Điều thứ nhì: Chức sắc Cửu Trùng Đài, duy bậc Chánh Phối
Sƣ phải tùng quyền mà hành chánh về phần Chánh trị của
Đạo, song đặng thế mặt cho Đầu Sƣ, đƣơng buổi Ngƣời cầm
quyền Giáo Tông của Lão.
Điều thứ ba: Mọi việc chi thuộc về quyền Chánh trị đều giao
cho Chánh Phối Sƣ.
Điều thứ tƣ: Chánh Phối Sƣ đặng trọn quyền thông công
cùng Chánh phủ và nhơn sanh, nhƣng buộc phải có Hội viên
Nhơn sanh và Hội Thánh chăm nom cơ hành động.
Điều thứ năm: Nghị Định nầy sẽ ban hành vào ngày 15-10Canh Ngọ.
Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh ngày 03-10-Canh Ngọ.
GIÁO TÔNG
HỘ PHÁP
Lý Thái Bạch
Phạm Công Tắc
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Dù ngay thời buổi ấy chỉ mới chuẩn bị, để bắt đầu làm TỜ
KHAI ĐẠO, nhƣng phẩm tƣớc hầu nhƣ Đức Chí-Tôn đã trù
liệu hết rồi, nên khi 28 vị Ký tên vào Tờ khai Đạo chính thức
gởi lên Thống Đốc Le Fol. Sau đó các vị này đều đứng vào
Thiên Phong thật xứng danh là Đại Hội Hôi Thánh là vậy.
Riêng Đức Quyền Giáo Tông, Ngài đã chu toàn mọi việc khi
Đức Chí-Tôn giao phó, thật xứng đáng là ANH CẢ của nhơn
sanh ngay từ buổi đầu, làm cầu nối cho Thƣợng Hội.

TAM HỒN
三魂
E: Three souls.
F: Trois âmes.
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Hồn: điểm linh quang do Đức Chí Tôn
ban cho. Tam hồn là ba điểm linh quang mà Đức Chí Tôn ban
cho mỗi Hóa nhân, khi tiến hóa từ Thảo mộc lên Thú cầm và
thành Nhơn loại.
Tam hồn gồm: Sanh hồn, Giác hồn, Linh hồn.
Quan trọng nhất là linh hồn, vì nhờ có linh hồn mà con ngƣời
đứng trên loài thú cầm, có tánh linh hơn vạn vật, và cũng
chính nhờ điểm linh hồn nầy mà con ngƣời có thể tu hành đắc
đạo thành Tiên, Phật.

TAM KỲ
三期
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Tam-kỳ khai-hiệp Thiên-thi,
"Khoa-môn Tiên-vị ngộ kỳ Phật duyên."
Tam Kỳ Phổ Ðộ mở ra đúng với Thiên thơ tiền định mở
hội thi cho các Tiên gia thọ khoa mục đạt Phật vị.
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TAM KỲ PHỔ ĐỘ
三期普渡
E: The Third Universal Salvation.
F: Le troisième Salvation Universelle.
Tam Kỳ Phổ Độ là Phổ độ chúng sanh trong thời kỳ thứ ba.
Từ Thƣợng Nguơn đến nay, Đức Chí Tôn đã cho mở ra ba
thời kỳ phổ độ để cứu giúp chúng sanh.
1-Nhứt Kỳ Phổ Độ: Vào thời kỳ Thƣợng Nguơn, thì:
- Phật thì có Nhiên Đăng Cổ Phật mở Phật giáo ở Ấn
Độ.
- Tiên thì có Thái Thƣợng Đạo Tổ mở Tiên Giáo ở
Trung Hoa.
- Thánh thì có: Vua Phục Hy khởi đầu Nho Giáo ở
Trung Hoa. Thánh Moise mở Do Thái Giáo ở Do Thái.
2- Nhị Kỳ Phổ Độ: Vào thời kỳ Trung Nguơn, thì có:
- Phật: Đức Thích Ca Mâu Ni chấn hƣng lại Phật Giáo.
- Tiên: Lão Tử chấn hƣng Tiên Giáo, còn gọi Lão Giáo.
- Thánh: Đức Khổng Tử mở Khổng giáo, chấn hƣng
Nho Giáo. Ngoài ra, Đức Chúa Jésus Christ mở
Thiên Chúa Giáo ở Do Thái.
3- Tam Kỳ Phổ Độ: Vào thời kỳ Hạ Nguơn, thì có:
Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Thiêng Liêng giáng cơ mở Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một Tôn Giáo phổ độ chúng sanh trong
thời Hạ Nguơn mạt pháp nầy, với tôn chỉ là "Qui Nguyên Tam
Giáo Phục nhứt Ngũ Chi".
Tam Trấn Oai Nghiêm thay mặt cho Tam Giáo thì có:
- Nhứt Trấn Oai Nghiêm: Lý Đại Tiên Trƣởng tức Thái
Bạch Kim Tinh thay mặt cho Tiên Giáo.
- Nhị Trấn Oai Nghiêm: Đức Quan Âm Bồ Tát thay mặt
cho Phật Giáo.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Tam Trấn Oai Nghiêm: Quan Thánh Đế Quân thay
mặt cho Thánh Giáo.
Thánh ngôn Thầy dạy:
Thầy hỏi: Tam Kỳ Phổ Ðộ là gì? - Là Phổ Ðộ lần thứ ba. Sao
gọi là Phổ Ðộ? Phổ Ðộ nghĩa là gì?
- Phổ là bày ra. Ðộ là gì? - Là cứu chúng sanh.
Muốn trọn hai chữ Phổ Ðộ, phải làm thế nào? Thầy hỏi?
- Phải bày Bửu pháp chớ không đặng giấu nữa"
Thầy daỳ: Dƣờng này, từ đây, chƣ chúng sanh chẳng tu bị đoạ
A-Tỳ, thì hết lời nói rằng "Phật Tông vô giáo" mà chối tội nữa.
TA nói cho chúng sanh biết rằng: Gặp Tam-Kỳ Phổ-Độ này mà
không TU thì không còn trông mong siêu rỗi". (TNI/ 20)
"Nếu không đi vào con đƣờng Tam-Kỳ Phổ-Độ thì không thế
gì đi con đƣờng nào mà về Cực-lạc Thế-Giới là vậy đó.
Phƣơng-pháp độ dẫn chỉ có khuyên các chơn linh dầu nguyên
nhân hay Hoá nhân đoạt đƣợc chữ "Hoà" với chữ "Nhẫn" mới
về nơi cửa này đƣợc, dầu cho vạn kiếp sanh dày công tuluyện mà còn ganh-ghét thì sẽ bị vào tay Chúa Quỉ, không
trông gì về cùng Thầy đƣợc".
Trong lòng Sớ dâng về Thiêng-liêng có câu:
Tam Kỳ Phổ Độ Tam Trấn Oai Nghiêm 三期普度三鎮威嚴 tức
là Ba vị Tam Trấn thay mặt cho ba vị Giáo Chủ Phật, Tiên,
Nho, cầm quyềm Tam Giáo trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ:
-Nhứt Trấn Oai Nghiêm: "Lý Đại Tiên Trƣởng kiêm Giáo Tông
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ" 李大仙長兼教宗大道三期普度.
-Nhị Trấn Oai Nghiêm: "Thƣờng Cƣ Nam Hải Quan Âm Nhƣ
Lai" 常居南海觀音如來.
- Tam Trấn Oai nghiêm: "Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế
Quân" 協天大帝關聖帝君.
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TAM KỲ NGUYÊN NGUYÊN BẢN BẢN (Chi Phái)
Đây là một trong số nhiều Chi phái, lấy hiệu là "Tam kỳ
Nguyên Nguyên bản bản" Theo ông Quế: Tam Kỳ Nguyên
Nguyên Bản Bản do quí Ngài: Kiên, Phấn. Nguyên trƣớc đây
ông Thái Phối Sƣ Nguyễn Văn Ca thành lập phái Minh Chơn
Lý ở Mỷ Tho, đƣợc nhiều ngƣời ủng hộ, nhƣng từ khi Thiên
Sƣ Nguyễn Văn Phùng nắm Cơ Bút của Minh Chơn Lý, ông
cầu cơ sửa đổi hết các cách thờ phƣợng, làm cho nhiều ngƣời
bất mãn nên bỏ đi, nhƣ Quí Ngài Chƣởng Pháp Trần Ðạo
Quang, Nguyễn Quang Thiệu, Cao Triều Phát về Bạc Liêu lập
Minh Chơn Ðạo. Quí Ngài Vƣơng Quan Kỳ và Ðoàn Văn Bản
trở về Thánh Thất Cầu Kho. Ngài Trần Văn Quế bỏ đi, nhập
phái Tiên Thiên. Quí Ngài Nguyễn Văn Kiên và Nguyễn Văn
Phấn lập "Tam Kỳ Nguyên Nguyên Bản Bản" trụ sở đặt tại
Long An, mục đích là phục hồi nguyên bản Ðạo Cao-Ðài nhƣ
buổi đầu Ðức Chí Tôn lập ra, nhƣng không đƣợc nhiều ngƣời
hƣởng ứng. Khi ông Nguyễn Văn Kiên đƣợc bầu làm Hội
Trƣởng Cao Ðài Ðại Ðạo Liên Ðoàn thì phái nầy bắt đầu suy
tàn và khi ông Kiên qui liễu thì phái nầy tan rã.

TAM KỲ XÁ ÂN
三期赦恩
Tam Kỳ xá ân 三期赦恩 tức là Cơ Đại Ân xá kỳ ba.
Trong hai kỳ Phổ Độ trƣớc vẫn có Ân xá nhƣng với mức độ
nào thôi. Chỉ buổi này là thời cùng cuối, nhân loại quá đau khổ
nến Đức Thƣợng Đế mới giáng phàm mà mở Cơ Ân xá lớn
nhƣ vậy, nhân sanh mau thấu hiểu chơn lý này mà tìm về với
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gắng bƣớc tu hành mong thoát tục.
Đạo Cao Đài hay Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một nền Đại Đạo
đƣợc Đức Chí Tôn, Ngọc Hoàng Thƣợng Đế dùng huyền diệu
thiêng liêng của Cơ Bút khai sáng tại miền Nam nƣớc Việt, mở
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

133

ra một thời kỳ Đại-Ân-Xá cho toàn cả chúng sanh và các đẳng
Chơn hồn, nên những oan khiên, nghiệp báo chất chồng từ
muôn đời ngàn kiếp đƣợc Chí Tôn xá tội cho tất cả những lỗi
tiền khiên để rảnh mình lo tu hành, lập công bồi đức, nếu biết
ngộ một đời tu, đủ trở về cùng Chí Tôn đặng.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Sấp mình cúi lạy Từ Bi,
"Tiền khiên phụ mẫu Tam Kỳ xá ân."

TAM LẬP
三立
(Tam: ba; Lập: đứng), nghĩa đen là ba vị thế đứng trong cửa
Đạo ngày nay. Nghĩa bóng là ba con đƣờng trở về với Đức
Chí-Tôn hay là ba con đƣờng để đƣợc đọat Đạo; ba cách lập
vị.
Đức Hộ Pháp nói: "Một kiếp Tu chƣa chắc đã về đƣợc với
Đức Chí Tôn, muôn năm ngàn kiếp mà nếu thiếu Tu, cũng
không khi nào về đƣợc với Đức Chí-Tôn, mấy Anh mấy Chị
rán nhớ điều đó, mà Tu thì sao? - Trong cửa Đạo Cao-Đài này
đã dạy Tu rồi, nhứt là Bần-Đạo đã giảng nhiều rồi, ấy là ta
phải: Lập Đức, Lập Công và Lập Ngôn đó vậy.
Mỗi chơn-hồn nơi thế-gian này, khi thoát xác đều phải qui tựu
tại Đền-Thánh này và đi từ trong Đền Thánh này đến các cảnh
giới khác. Tại sao phải vào Đền Thánh này, mà không vào các
Đền-Thánh khác? - Tại vì Đền-Thánh này tỵ nhƣ một trƣờng
thi: Mỗi năm Chánh-Phủ mở một kỳ thi nhƣ thi Tú-Tài chẳng
hạn, địa-điểm đã ấn định rồi, chỉ có thi nơi đó mới có giá-trị:
Tòa-Thánh này cũng vậy, Đức Chí-Tôn lập ra để con cái của
Ngài lập đức, lập công, lập ngôn mà về với Ngài. Trong cửa
Đạo Cao-Đài có ba cách về với Đức Chí Tôn, hay là có ba
cách lập vị mình:
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Cách thứ nhứt: Các chơn-hồn mƣợn xác phàm phải đi theo
phẩm trật Cửu-Thiên Khai-Hóa, tức là theo Hội-Thánh Cửu
Trùng-Đài, dùng tài sức mình lập công để đoạt Đạo, nghĩa là
phải đi từ bậc Đạo-hữu lên Lễ-Sanh, Giáo-Hữu, Giáo Sƣ...
Phải lập công từ Tiểu-Thừa, Trung-Thừa đến Thƣợng Thừa;
phải ăn chay từ sáu ngày mỗi tháng đến mƣời ngày, rồi ăn
chay trƣờng luôn, phải tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
Các chơn-hồn đi theo phẩm-trật Cửu-Thiên Khai Hóa còn phải
có tự tín rồi tha-tín, tức là giác-nhi giác-tha đó vậy. Có tự-tín
rồi tha tín tức là có tự độ mình rồi độ chúng-sanh. Đạo CaoĐài khác với các nền Tôn-giáo khác là ở chỗ đó; trƣớc hết
phải độ mình, độ gia-đình mình rồi độ ngoài thân-tộc, tức là độ
cả nhơn-loại vậy; mình phải học để mình hiểu Đạo. Hiểu Đạo
rồi, nói sao cho thân-tộc mình hiểu Đạo, chẳng những nói Đạo
cho thân-tộc mình biết mà thôi, mà phải nói Đạo cho toàn
nhơn-loại nữa.
- Mình học để biết Đạo là lập Đức,
- Nói Đạo cho thân tộc mình biết Đạo là lập Công,
- Độ toàn nhơn-loại là lập Ngôn.
Có làm đủ ba điểm đó mới về đƣợc với Đức Chí Tôn bằng con
đƣờng Cửu-Thiên Khai-Hóa.
Cách thứ hai: Lập vị mình theo Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiêng
Liêng tức là theo Hội-Thánh Phƣớc-Thiện, nơi đây ngoài việc
ăn chay giữ-gìn luật Đạo tùng theo chơn-pháp của Đức Chí
Tôn còn phải dùng Đức để lập vị mình. Muốn Lập Đức phải đi
từ Minh-Đức, Tân-Dân, Thính-Thiện, Hành-Thiện, Giáo-Thiện,
Chí-Thiện...
Lập đức là gì? - Là dùng sự Thƣơng-yêu để cứu độ chúng
sanh mà Đức Chí-Tôn đã có nói "Sự Thƣơng yêu là chìa khóa
mở cửa Bạch-Ngọc-Kinh" là vậy đó. Các Đẳng chơn-hồn tái
kiếp đang chơi-vơi trong "Tứ diệu đề khổ". Muốn thoát khổ họ
phải thọ khổ, có thọ khổ mới thắng khổ. Ngƣời đi theo Thập-
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nhị Đẳng cấp Thiêng-liêng là dạy ngƣời ta thọ khổ để thắng
khổ. Muốn dạy ngƣời ta thọ khổ trƣớc hết thì mình phải thọ
khổ đã, muốn thọ khổ thì không gì hay bằng dùng đức Thƣơng
yêu. Cho nên bậc thứ nhất của Thập nhị đẳng cấp Thiêng
liêng là Minh-đức đó vậy. Có Thƣơng yêu mới thọ khổ đƣợc,
ta thƣơng Cha Mẹ ta, ta mới chịu khổ mà bảo dƣỡng Cha Mẹ
lúc tuổi già, ta thƣơng con ta, ta mới lo tảo lo tần nuôi nó khôn
lớn, ta thƣơng những ngƣời cô thế tật nguyền ta mới tầm
phƣơng giúp-đỡ họ, mà tầm phƣơng giúp họ là thọ khổ đó
vậy.
Thọ khổ rồi mới thắng khổ, thọ khổ không phải một ngày, một
bữa, mà phải thọ khổ cho đến nơi đến chốn, nghĩa là nuôi Cha
Mẹ cho đến tuổi già, lo cho con từ khi còn bé cho đến lúc nó tự
lo cho nó đƣợc. Hai điều đó còn dễ, đến lo cho thiên-hạ hết
khổ mới khó, vì khi lo ngƣời này, hết ngƣời này đến ngƣời
khác và cứ nhƣ vậy trọn kiếp sanh mới gọi là thắng khổ, có
thắng khổ mới về đƣợc với Đức Chí-Tôn bằng con đƣờng
Thập nhị đẳng cấp Thiêng liêng.
Cách thứ ba: Cách thứ ba là cách Tu-Chơn hay là cách Tịnh
luyện cũng thế".

TAM MUỘI HỎA
Đức Hộ Pháp nói: "Kẻ tài nhân đáo để trên mặt thế này đến
gần mức điên của nó, cái chỗ tài nhân của họ bƣớc qua mức
điên dễ dàng, tới chút xíu nữa thì điên ngay, chỗ mà khoa học
đã nói bây giờ, Đạo giáo chúng ta gọi là Huệ khiếu, ấy là cái
khiếu mà trƣớc kia không thể tả, chính khoa học đã tầm chỗ
đó là địa điểm trọng yếu của Linh hồn con ngƣời. Bên Thiền
môn, tức nhiên bên Đạo Phật phải đốt nó gọi là Tam-muộihỏa đặng cho nó ngừng bớt lại, đừng chạy quá mức của nó,
mà chạy có mực thƣớc."
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TAM NƢƠNG DIÊU TRÌ CUNG
E: Third Muse.
F: Troisième Muse.
Bài Thài Hiến lễ Tam Nƣơng Diêu-Trì-Cung viết chữ Nôm:

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

TAM NƢƠNG có nhiệm vụ chèo thuyền Bát Nhã trên biển khổ
nơi cõi Thiêng Liêng để rƣớc những ngƣời đắc Đạo từ bến mê
qua bờ giác, đi vào cõi Thiêng liêng Hằng sống và che chở
Chơn linh của khách trần không cho xuống cõi Địa ngục.
Tam Nƣơng có bửu pháp là Quạt Long Tu, có nhiệm vụ tiếp
dẫn các Chơn hồn lên từng Trời Thanh Thiên, là từng Trời thứ
3 trong Cửu Trùng Thiên, trong kỳ làm Tuần Tam Cửu, để đƣa
chơn hồn đến diện kiến 7 vị Tiên (chính là Trúc Lâm Thất Hiền
vào thời nhà Tấn, tu thành Tiên), vào Cung Nhƣ Ý bái kiến
Đức Thái Thƣợng Lão Quân, học sách Trƣờng Xuân do Hội
Thánh Minh giao cho. Bửu-Pháp của Tam Nƣơng Diêu TrìCung là cây quạt gọi là "LONG TU PHIẾN" cũng giống nhƣ
Bửu-Pháp của Đức Cao-Thƣợng Phẩm.
Diệu pháp "Long Tu phiến có thể vận chuyển Càn Khôn vũ-trụ
do nguơn khí đào-độn sanh ra đó vậy. Nó có quyền đào-độn
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nguơn khí, thâu hoạch nguơn khí để trong sanh lực.Con ngƣời
nắm đƣợc điều ấy là kẻ đắc Pháp, nhờ nó mới có thể luyện
TINH hoá KHÍ, luyện KHÍ hoá THẦN đƣợc."
Giải câu 1: TUYẾN đức năng thành Đạo.
Đƣờng đạo đức có khả năng giúp con ngƣời đắc Đạo.
TUYẾN là tên của Tam Nƣơng trong một kiếp giáng trần ở
Việt Nam. Tuyến là đƣờng. Đức: đạo đức. Năng: Có khả năng
làm đƣợc. Thành đạo: Đắc đạo, đạt đƣợc ngôi vị thiêng liêng.
Câu 2: Quảng trí đắc cao huyền.
Ngƣời tu là làm cho trí huệ đƣợc cao siêu huyền diệu.
Quảng: Rộng rãi. Trí: Sự thông minh hiểu biết. Quảng trí là trí
hiểu biết rộng rãi, đó là Trí huệ, do theo con đƣờng đạo đức
mà có đƣợc. Đắc: Đƣợc. Cao huyền: Cao siêu huyền diệu.
Câu 3: Biển mê lắt lẻo con thuyền.
Ngƣời đến trần biết tu nhƣ đang chèo thuyền Bát Nhã dù lắt
lẻo nhƣng đó là vƣợt trên biển khổ.
Biển mê: Vì mê nên khổ, hết mê hết khổ; do đó, biển mê chính
là biển khổ. Lắt lẻo: Đƣa qua đƣa lại không vững vì chƣa tỉnh.
Con thuyền: chỉ thuyền Bát Nhã là trí huệ; đang sống trên đời
nhƣ đang trên biển khổ, biết tu là biết hƣớng thiện, vì đạo đức
sẽ đƣa từ bến mê qua bờ giác, để vào cõi Thiêng liêng Hằng
Sống.
Câu 4: Chở che khách tục Cửu Tuyền ngăn sông.
Ngày nay nhờ mối Đạo Trời mới che chở các khách trần, ngăn
cản không cho xuống cõi Địa ngục. Vì cửa Địa ngục đã đóng
rồi. Ai làm điều sai quấy sẽ phải trả quả ngay trong kiếp sanh
này và trả cho đến hết sạch mới thôi.
Khách tục là khách trần Vì đời là quán trọ mà ngƣời ở thế là
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khách lữ hành (tục là tầm thƣờng thấp kém của cõi trần). Gọi
là Khách vì cõi trần không phải là quê hƣơng của các Chơn
linh, mà quê hƣơng thật sự của các Chơn linh là cõi Thiêng
liêng Hằng sống. Các Chơn linh đến cõi trần chỉ ở tạm trong
thời gian ngắn (nhiều lắm là 100 năm) để học hỏi và tiến hóa.
Xong rồi thì trở về cõi thiêng liêng là quê hƣơng thực. Cửu
tuyền là chín suối: Tƣơng truyền cõi Âm Phủ có 9 con suối,
nên Cửu tuyền là chỉ cõi Âm Phủ, Địa ngục, nay gọi là Phong
đô.
TAM NƢƠNG DIÊU TRÌ CUNG
(Ba vị: Lục Nƣơng, Thất Nƣơng, Bát Nƣơng) Đây là những vị
có nhiệm vụ yếu trọng trong nền Đại-Đạo:
Ngày 04-01-Canh Thìn (dl: 11-2-1940)
Vô danh đồng tử: cho thi:
Đông mãn Xuân về cảnh tốt tƣơi,
Chào mừng quí vị đắc Ơn Trời.
Muôn năm sử chép nêu gƣơng hạnh,
Chẳng uổng mày râu với suốt đời.
Nhƣờng Cơ cho Thất Nƣơng: Thất Nƣơng cho thi:
Suốt đời lãnh lịnh phải huơi thƣơng,
Xuân nở chẳng yêu khách đoạn trƣờng.
Lăn lộn tấn xang theo mỗi bộ,
Tinh thần gom chặc chớ oan ƣơng.
Chị Bát Nƣơng xin vào: Bát Nƣơng cho Thi:
Oan ƣơng lơ-lẩn kiếm nhằm nơi,
Luật pháp nhóm gom chỉnh Đạo Trời.
Xuân đến khoe tài Xuân hớn hở,
Rán đƣơng thúng lớn hứng hoa rơi.
Chị Lục Nƣơng xin ghé. Lục Nƣơng cho thi:
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CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

139

Hoa rơi lƣợm lựa giống nên dùng,
Thế cuộc trên đời thiệt rất hung.
Phƣớc đức gặp Xuận, Xuân đãi phƣớc,
Trớ trêu ắt gặp kết ngày cùng.

TAM NGÔI NHỨT THỂ
Ấy là ba ngôi mà cùng chung một bản thể. Ví nhƣ ba ngôi:
Phật-Tiên-Thánh hay là Thái cực, Lƣỡng nghi, Tứ Tƣợng (Nho
giáo) hoặc nguơn: Thánh đức, Tấn hóa, Bảo tồn, đó cũng là lý
Tam ngôi: Đức Chúa, Thánh Cha, Đức Chúa con và Chúa,
Thánh, Thần bên Công giáo. Đó là Tam ngôi nhứt thể mà các
Triết lý của Tôn giáo nào cũng có thể hiện ba ngôi ấy cả. Còn
Nhứt thể là cùng chung một bản thể, gồm về duy nhất, là Một.
- Trong thân ngƣời ấy là TINH-KHÍ-THẦN.
- Ở vạn vật ấy là Vật chất, Khí thể và Năng lực: Mỗi một vật
thể đều có ba ngôi ấy cả. Thầy đã dạy rằng cơ Tạo đoan Càn
Khôn vũ trụ ra sao thì trong vạn vật cũng tƣơng liên nhƣ vậy.
Cùng một khuôn khổ, một luật định nhƣ nhau hết.
*Trên hết cả là PHẬT, ấy là ngôi đầu tiên cao thƣợng hơn hết
nắm pháp huyền-vi.
*Phật mới chiết tánh ra PHÁP ấy là ngôi thứ nhì, Pháp mới
sanh Tăng.
*TĂNG ấy là ngôi thứ ba.
Ba cơ quan ấy chừng qui nhứt lại thì duy chỉ có một nguyên
căn, một bổn thể cho nên gọi "Tam ngôi nhứt thể" là vậy.
Trong vũ trụ Chúa cả tạo đoan ấy là Thầy, Đức Chí Tôn Ngọc
Hoàng Thƣợng-Đế, nắm cơ huyền vi bí mật trong tay. Thầy
mới phân tánh Thầy ấy là PHÁP. Pháp tức là quyền-năng của
Thầy thể hiện ra, cũng nhƣ lý Thái-cực ở trong cõi tịnh. Lý
Thái-cực phát động mới sanh ra PHÁP.
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TAM NGUƠN (TAM NGUYÊN)
三元
Tức là ba nguơn: nếu tính năm thì gọi là nguơn niên. Trong
một năm có ba nguơn: Thƣợng nguơn, Trung nguơn và Hạ
nguơn. Nhƣ vậy một nguơn có bốn tháng. (Nguơn: chữ Nguơn
còn đọc là nguyên. Nguơn Hội là chỉ những khoảng thời gian
dài. Theo Nho giáo của Trần Trọng Kim thì một nguơn là 12
Hội, một Hội = 30 Vận, một Vận = 12 Thế, một Thế = 30 năm.
"Từ thuở còn hỗn-mang thái cổ, loài ngƣời trải qua biết bao
cuộc biến thiên của cơ trời theo luật tuần-hoàn của tạo vật, hết
thạnh đến suy, hết hƣng đến vong, hết thành đến bại, hết trị
đến loạn…Cả cuộc biến-thiên đó không đi ngoài cuộc biến
dịch thiên-hình-vạn-trạng, tƣơng khắc tƣơng sanh, từ mâu
thuẫn xung đột đến tiến-bộ ôn-hòa, qua mỗi nguơn hội có
khác.
"Thƣợng nguơn là thời kỳ sanh hóa, con ngƣời còn sống
theo thiên-lý hồn-nhiên chơn chất nên gọi là đời Thánh đức.
"Trung nguơn là thời kỳ mâu-thuẫn tiến-bộ, nhƣng rất tiếc là
tiến-bộ về vật-chất thấp hèn nặng hơn về tiến-bộ tinh thần caothƣợng, tạo khổ cho nhau nhiều hơn là xây dựng hạnh-phúc
chung cho nhau, tranh-đấu nhau rồi thúc-đẩy nhau, đi đến
chiến-tranh tàn-khốc, Đạo-giáo gọi là nguơn tranh đấu.
"Hạ nguơn là thời-kỳ biến dịch tuần-huờn vạn-vật qui nguyêncổ. Nếu sanh thì thiên sanh, vạn sanh; nếu diệt thì tận diệt
không sao tránh khỏi (hiểu nhƣ vậy chúng ta nên chọn con
đƣờng nào trong hai lẽ sanh và diệt tức là lẽ sống hay chết.
Tôi tƣởng cả thảy đều muốn chọn con đƣờng sanh tức là con
đƣờng sống, chớ không ai điên gì chọn con đƣờng chết".
Tóm lại:
"Thƣợng-nguơn là nguơn Tạo-hóa; ấy là nguơn Thánh Đức
tức là nguơn vô tội (Cycle de Création c’est-à-dire Cycle de
l’innocence).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Trung-nguơn là nguơn Tấn-hóa; ấy là nguơn Tranh đấu tức là
nguơn tự diệt (Cycle de progrès ou cycle de lutte et
destruction).
"Hạ-nguơn là nguơn Bảo-tồn; ấy là nguơn Tái-tạo, tức là
nguơn qui cổ (Cycle de conversation ou cycle de reproduction
et renovation)".
Đức Hộ Pháp thuyết tại Đền Thánh đêm 14 tháng 7 năm Canh
Dần (1950)
"Bần Đạo thuyết tiếp về Tam nguơn, tại sao trong Càn Khôn
Võ Trụ chia làm Tam nguơn? -Là khi Càn Khôn Võ trụ chƣa
lập ra, ban đầu cả tinh khối sanh lực của Càn Khôn bao trùm
hết, khi biến thiên mới tạo ra vạn vật, hồi lúc Đức Chí Tôn
giáng linh gọi là Thƣợng Nguơn. Ngƣời giáng linh nắm cả
nguyên khí ấy luyện trong Càn Khôn Võ Trụ biết hoạt động
nƣơng theo cái sanh lực là chữ KHÍ đó (Hộ Pháp chỉ ra Liên
Đài Hộ Pháp có chữ Khí) tƣợng hình của mình.
Kế tiếp nữa là Trung Nguơn Đức Chí Tôn tạo vạn vật dầu cho
loài ngƣời cũng ở trong vạn vật ấy. Giờ phút Đức Chí Tôn đến
cho loài ngƣời đƣợc cái linh, tức nhiên cho họ cái khôn ngoan
hiển hách khác hơn vạn loại kia, gọi là giáng khí vì cớ Đức Hộ
Pháp bắt Ấn Trung Nguơn hai bàn tay phải hiệp lại với nhau là
Âm Dƣơng tƣơng hiệp, theo cái thiên linh của Đức Chí Tôn
đến cái nhơn linh của loài ngƣời.
Đến Hạ Nguơn Đức Chí Tôn giáng Thần, tức nhiên là cái thiên
vị Đức Chí Tôn mở ngôi Thần, Thánh, Tiên, Phật cho Vạn Linh
đặng cho các chơn hồn đạt vị của mình, chuyển luân trong quả
kiếp sanh sanh tử tử mà đạt pháp lập thiên vị; Đức Chí Tôn
giáng trần Hạ Nguơn là cốt yếu nhƣ vậy. Vì cớ nên Hộ Pháp
bắt ấn hạ nguơn là tới tuần trà: hai bàn tay úp nhau, tả là
Dƣơng trên, Hữu là âm dƣới; chụp lên đầu Kim Tiên đƣa
xuống giáng thần cho thiên hạ ba cái Bí Pháp đó là vậy.
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Bây giờ Thƣợng Nguơn trở lại, trong Càn Khôn Võ trụ Nhựt
Quang có bảy trái địa cầu (Sept planètes du système solaire)
nhơn loại ở đƣợc bảy trái đó đi chung quanh giáp một quận
gọi là đại chuyển thì có: 61.000.000 năm (sáu mƣơi mốt triệu
năm là một chuyển). Trong sáu mƣơi mốt triệu năm nếu chúng
ta tính coi thì chúng ta ngó thấy trái đất này nó tái kiếp lại,
nghĩa là chết rồi phục sinh lại bảy lần 61 là 427 triệu năm, thì
trái đất đã chết một phen cốt hài của nó còn lại là mặt trăng
đó. Kể từ nó mới phục sinh lại đến nay là ba chuyển rồi nó sẽ
đến Thƣợng Nguơn Tứ chuyển. Mỗi Trung chuyển là 61.000
năm, Hạ chuyển lại là: sáu ngàn một trăm năm. Một Giáng là
sáu ngàn một trăm năm cũng chia ra ba Nguơn vậy. Một
Giáng là sáu ngàn một trăm năm thì mỗi Nguơn là hai ngàn ba
trăm ba mƣơi năm, Hễ mỗi Nguơn ấy tới 2.333 năm 33 ngày
33 giờ 33 phút, qua trong mấy cái ba mƣơi ba đó sẽ có một vị
thiêng liêng ở cung Phật hay cung Tiên giáng thế chuyển Đạo.
Vì cớ nên tƣợng hình Càn Khôn Võ trụ có ba Nguơn tạo đoan
vạn vật.
Trung Nguơn là Nguơn giáng khí, nhƣ chúng ta tin dị đoan thì
Trung Nguơn này chúng ta nên cầu khẩn Đức Chí Tôn để thức
tỉnh trí thức tinh thần loài ngƣời đặng cho họ minh tâm kiến
tánh cho thiên linh của họ khôn ngoan đặng bảo tồn sinh mạng
của họ.
Giờ phút này đừng cầu nguyện cho cô hồn nữa, mà chúng ta
cầu nguyện cho con cái Đức Chí Tôn cho họ đủ năng lực để
minh tâm kiến tánh, bảo trọng sanh mạng của họ mà thôi."

TAM QUAN
三 官
E: Three entrance gates.
F: Portique à trois entreés.
Cổng Tòa Thánh trung ƣơng hay Thánh Thất địa phƣơng đều
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

143

xây theo pháp Tam Quan: Trung quan, Không quan và Giả
quan (tức là có 3 lối vào một cổng).
Vòng thành Tòa Thánh hình vuông, mỗi cạnh 1Km (duy nhất).
Mỗi cạnh có ba cửa, cộng chung 12 cửa, thêm Chánh môn thế
vào cửa số 5 để giữ đúng Thập Nhị Khai Thiên. Số 5 là Ngũ
trung, biểu tƣợng Đền thờ Phật Mẫu đó.
Các cửa xây theo Pháp Tam Quan (3 cửa):
- Không quan (cửa bên trái) là lối nhìn về lẽ không: "không tức
thị sắc".
- Giả quan nhìn theo lẽ sắc: "Sắc tức thị không". Không theo
hai nẻo.
- Không sắc là vào trung quan tức Trung Đạo, Trung Dung. Đó
là con đƣờng chính của giáo lý Đạo Cao Đài.
Kinh rằng: "Trung dung Khổng Thánh chỉ rành."

TAM QUANG
三 光
E: The three lights.
F: Les trois luminaires.
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Quang: ánh sáng. Tam quang là ba vật
sáng trên bầu trời: Nhựt, Nguyệt, Tinh (mặt trời, mặt trăng,
ngôi sao), nên cũng gọi là Tam bửu.
Mão Tam quang (Tam quang mạo) là cái mão của chƣ vị
Thập nhị Thời Quân, trên đó có thêu: Nhựt, Nguyệt, Tinh.
Thêu mặt Nhựt ở chính giữa, Nguyệt bên phải, Tinh bên trái.
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TAM QUI
三 歸
E: The three subjections.
F: Les trois refuges.
Nay Đức Chí Tôn mở Đạo Cao-Đài là Qui Nguyên Tam Giáo
Phục Nhứt Ngũ Chi. Từ xƣa đến giờ trong Tam Giáo thì:
- Phật dạy: Tam Qui, Ngũ Giới.
- Tiên dạy: Tam Bửu, Ngũ Hành.
- Thánh dạy: Tam Cang, Ngũ Thƣờng. (Trong Tam Cang,
Ngũ Thƣờng có Ngũ Luân). Thế nên Tam qui có nghĩa là:
Qui y Phật:
Phật dạy ngƣời theo học lời Phật, lo tu dƣỡng để trở về
nguyên tánh trong ngƣời tức là tánh Phật "Nhứt thiết chúng
sanh giai hữu Phật tánh".
Tiên dạy ngƣời tịnh dƣỡng Nguơn Thần.
Thánh dạy ngƣời làm tròn bổn phận Vua Tôi, tức là Quân
Thần Cang. Có làm tròn bổn phận vua tôi thì tịnh dƣỡng đƣợc
Nguơn Thần và trở về với tánh Phật.
Tại sao Quân Thần Cang là Nguơn Thần? Vì Thần ở trong
mình con ngƣời nhƣ vị Đế Vƣơng cai quản một quốc gia. Hễ vị
Đế Vƣơng hôn muội thì quốc dân bất minh, chƣ hầu bất phục,
làm sao chữa bịnh quốc gia?
Qui y Pháp:
Phật dạy ngƣời học theo Đạo Pháp, mới định đƣợc tâm thần,
khí phách; trí não mới đƣợc sáng suốt. Có sáng suốt mới đạt
đƣợc Đạo Pháp vô vi.
Tiên dạy ngƣời phải gìn giữ Nguơn Khí.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

145

Thánh dạy ngƣời phải làm tròn bổn phận cha con, là Phụ Tử
Cang, tức nhiên gìn giữ đƣợc Nguơn Khí. Khí trong ngƣời
đứng trung gian đặng liên tiếp với Tinh và Thần. Nhƣ đối với
quốc gia, khí là chƣ hầu, bá tƣớc để liên tiếp với vua mà cai trị
con dân vậy.
Qui y Tăng:
Phật dạy ngƣời phải giữ gìn thân thể cho đƣợc mạnh mẽ và
tinh vi, không để vật dục lôi cuốn làm cho thân thể bị hao mòn.
Thân khỏe mạnh tinh thần mới sáng suốt.Tây phƣơng có câu:
"Một tinh thần minh mẫn ở trong thân thể tráng kiện".
Tiên dạy ngƣời phải bảo tồn Nguơn Tinh.
Thánh dạy ngƣời phải làm tròn bổn phận chồng vợ, là Phu
Thê Cang, tức nhiên bảo tồn đƣợc Nguơn Tinh. Nguơn Tinh
cũng nhƣ con dân trong đất nƣớc. Hễ Chúa Thánh, quan
trung, tôi hiền thì quốc gia mới thạnh trị.
Ngƣời tu luyện Tinh, Khí, Thần đƣợc hiệp nhứt, tức nhiên
đƣợc đắc Đạo thành Tiên, hóa Phật. Theo lời dạy trên đây,
hằng ngày Cúng Đức Chí Tôn đốt đủ năm cây hƣơng thật là
một huyền vi mầu nhiệm vô cùng. Nhƣ cắm hàng trong ba cây
gọi là: Án Tam Tài. Tam Tài là: Thiên- Địa- Nhơn (Trời, Đất,
Ngƣời) hay Phật-Pháp-Tăng. Tất nhiên:
- Trời có Tam bửu, Ngũ Khí.
- Đất có Tam bửu Ngũ Hành.
- Ngƣời có Tam bửu Ngũ Tạng
Khi cắm nhang hàng ngoài hai cây là tƣợng nhị khí âm dƣơng
hiệp với Tam tài nói trên gọi là Ngũ Khí. Bát quái sanh ngũhành, ngũ-hành biến ngũ khí, ngũ khí biến ngũ sắc. Ngũ khí
tức là ngũ-hành chi khí. Trong Vũ Trụ: Tam Tài là Thiên, Địa,
Nhơn. Riêng về bản thân con ngƣời thì Tinh-Khí-Thần cũng
đƣợc xem là Tam Tài.
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Trời có ba món báu là: Nhựt-Nguyệt-Tinh hay là Tam Nguơn:
Thƣợng, Trung, Hạ. Trời nhờ ba món báu ấy mà dƣỡng-dục
muôn loài, hóa sanh vạn vật, luân chuyển càn-khôn, mới chia
ra ngày, đêm, sáng, tối.
Đất có ba món báu là: Thủy-Hỏa-Phong. Đất nhờ ba món báu
ấy mà phong vũ điều hòa, cỏ cây tƣơi nhuận, phân ra thời tiết
Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Ngƣời có ba món báu là: Tinh-Khí-Thần.
Ngƣời tu-hành là cốt-yếu luyện Tinh hóa Khí. TINH là một chất
tinh-ba đƣợc lọc thật kỷ ở trong ngƣời để tƣơi nhuận cho cơ
thể nhƣ: KHÍ tức là chánh khí ở trong cơ thể con ngƣời, nhờ
nó mà con ngƣời luôn luôn đƣợc mạnh khỏe và một khi chánh
khí suy thì tà khí ở ngoài xâm nhập, gây ra bịnh hoạn. THẦN
thuộc về phần Thiêng liêng linh diệu trong cơ quan suy tƣ cảm
giác của con ngƣời, nó vốn bất tiêu bất diệt. Ấy là điểm linh
quang do Chơn linh của Tạo Hóa ban cho. Ngƣời nhờ ba món
báu đó mà tạo Tiên tác Phật. Vậy thì:
- Trời có Ngũ Khí là: Ngũ Hành chi khí.
- Đất có Ngũ Hành là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
- Ngƣời có Ngũ Tạng là: Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận.
- Thế giới có Ngũ Châu là: Châu Á, Châu Âu, Châu
Phi, Châu Mỷ, Châu Úc.
"Nhơn Đạo thành thì phù hạp với Thiên Đạo vậy. Nhơn Đạo
bất tu, Thiên Đạo viễn hỉ".
Nhƣ trên đây, chúng ta đã thấy: Tam Qui của Phật hiệp với
Tam Bửu của Tiên cùng Tam Cang của Thánh.
Dƣới đây, chúng ta sẽ thấy Ngũ Giới của Phật hiệp cùng Ngũ
Hành của Tiên và Ngũ Thƣờng của Thánh.
"Vì Ngũ Tạng hoạt động mà Ngũ Khí phải hao mòn, suy kém.
Nay gặp Tam Kỳ Phổ Độ nhờ Đức Chí Tôn chỉ phép hồi quang
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phản chiếu cho Ngũ Khí triều thiên, tụ nơi khiếu Huyền Quang
mà siêu phàm nhập Thánh. Đó là phép Ngũ Khí triều nguyên
hay là Ngũ Khí triều nguơn" là vậy.

TAM QUI THƢƠNG BỘ PHÁP GIỚI
Đức Hộ Pháp giải về ý nghĩa "Xá Chữ Khí" nhƣ sau:
"Cái Xá ấy chẳng phải làm Lễ trọng Chức-sắc Hiệp Thiên-Đài
từ lớn đến nhỏ, mà là Xá chữ Khí. Chữ KHÍ là nguồn cội của
pháp đã biến sanh vạn vật: Phật là trƣớc, tới Pháp là thứ, kế
Tăng là tiếp theo. Cái Xá ấy là kính Đệ Tam qui. Trong Pháp
ấy xuất hiện Phật-Mẫu kế tới Vạn-linh. Vì cớ cho nên Diêu-Trì
Cung và Hiệp-Thiên-Đài có tình mật thiết cùng nhau về mặt
căn cội Pháp để vận hành nguơn Khí tạo Vạn linh thì vị Hộ
Pháp do Di-Đà xuất hiện, rồi kế vị Hộ Pháp và kế tiếp Long
Thần Hộ Pháp cùng toàn bộ Pháp-giới đƣơng điều khiển Càn
Khôn vũ trụ cũng đều do nơi CHỮ KHÍ mà sanh sanh hóa hóa.
Chào CHỮ KHÍ tức là chào cả Tam qui thƣờng bộ pháp giới
tức là chào mạng sanh của chúng ta, chớ chẳng phải chào
HỘ-PHÁP Thập Nhị Thời quân, Thập nhị Địa chi đã xuất hiện
mà đang thi-hành sứ mạng nơi Hiệp Thiên-Đài, mà chào toàn
thể Vạn linh đã sanh hóa từ tạo thiên lập địa".

TAM SANH
三生
E:Three existences.
F: Trois existences.
Tam Sanh (sinh) tức là ba con vật sống dùng để cúng tế trời
đất theo phong tục xƣa, là: Trâu, heo và dê. Sau này ngƣời ta
đơn giản hóa việc cúng tế trong tƣ gia thì dùng ba món thay
thế là: miếng thịt heo, hột vịt, con tôm, gọi trại đi là "tôm sên".
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Đức Hộ Pháp nhắc lại lời Đức Chí Tôn đến biểu chúng ta dâng
ba báu vật ấy cho Ngài, Ngài không đòi hỏi dâng cho Ngài cái
gì khác. Giả tỵ nhƣ đời Thƣợng Cổ nhơn loại dâng cho Ngài
tới sanh mạng con ngƣời, nên ngƣời ta phải giết ngƣời để làm
tế vật. Sau đó thay thế mạng sống con ngƣời, nhơn loại lại
dâng Tam sanh tức nhiên bò, trâu, heo và sau nữa bên Âu
Châu theo Đạo Do Thái thì dâng cho Đức Chí Tôn một con
chiên trắng, con chiên ấy phải trắng nhƣ tuyết mà thôi."
"Tới chút nữa, nghĩa là tinh thần loài ngƣời tiến triển đến một
mức nữa, họ dùng cái vật lựa chọn quí hoá, đồng thể với sanh
mạng của con ngƣời đặng dâng cho Đức Chí Tôn, tức nhiên
họ dâng TAM SANH. Khi ta đã xem tế Nam Giao, từ Thƣợng
Cổ nhà Vua dâng cho Đức Chí Tôn ba cái vật là: Trâu, heo, và
dê gọi là Tam sinh".

TAM SẮC ĐẠO
三 色 道
E: Three religion colours.
F: Trois couleurs réligieuses.
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Sắc: màu. Đạo: tôn giáo. Tam sắc đạo
là ba màu tôn giáo: vàng, xanh, đỏ, tƣợng trƣng Tam giáo:
Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo.
Đặt ba màu vàng xanh đỏ liên tiếp nhau tƣợng trƣng Tam giáo
qui nguyên.
Trên đạo phục của Chánh Trị Sự và Phó Trị Sự, nơi tay trái có
mang một miếng vải 3 màu đạo gọi là Tam sắc đạo.
Miếng vải tam sắc đạo của Chánh Trị Sự có kích thƣớc: dài 10
phân, ngang 6 phân. Miếng vải tam sắc đạo của Phó Trị Sự thì
nhỏ hơn: bề dài 5 phân, bề ngang 3 phân.
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TAM TAI
三災
E: Three calamities.
F: Trois calamités.
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Tai: tai họa, họa hại. Tam tai là ba tai
họa, gồm: Hỏa tai, Thủy tai, Phong tai. Hỏa tai là tai họa do
lửa cháy, nhƣ cháy nhà, cháy rừng.Thủy tai là tai họa do nƣớc
gây ra, nhƣ lũ lụt, sóng thần. Phong tai là tai họa do gió gây ra,
nhƣ bão, lốc.
Ngoài ra còn có Tiểu Tam tai là ba thứ tai họa nhỏ, gồm: Cơ
cẩn chi tai, Tật dịch tai, Đao binh tai. Cơ cẩn chi tai là tai họa
do mất mùa lúa và rau. Tật dịch tai là tai họa do bịnh dịch
truyền nhiễm. Đao binh tai là tai họa do chiến tranh.
Di Lạc Chơn Kinh: "Nam mô Di-Lạc Vương Bồ Tát năng cứu
khổ ách, năng cứu tam tai, năng cứu tật bịnh,...."

TAM TÀI
三材
E:Three essential elements of universe.
F: Trois éléments essentiels de l’univers.
Tam tài: Thiên-Địa-Nhân.
Kinh Phật Mẫu dạy "Lập Tam Tài định kiếp hòa căn". Tam tài
trên kể xuống là: Thiên, Ðịa, Nhơn, dƣới kể lên là Ngƣời, Ðất,
Trời. Phật Mẫu định kiếp căn của mọi ngƣời đã sanh ở cõi trần
nầy".
"Nho-Tông của chúng ta có để ba câu trọng yếu, muốn lập
quốc, muốn tạo hạnh-phúc cho dân, quốc dân phải có đủ ba
điều kiện: "Thiên-thời, Địa-lợi, Nhơn-hòa". Ấy vậy chúng ta
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kiếm thử coi trong ba điều-kiện để tạo cho dân coi có phƣơng
thế gì giải khổ cho thuận lợi hay chăng?
-Thiên-thời tức nhiên theo mạng Trời, Trời đã định cho mình
tức nhiên mình phải tùng mạng Trời, tùng mạng Trời tức nhiên
tùng Đạo. Thiên-thời tức nhiên là Đạo, không thể gì chối đƣợc.
- Địa-lợi là gì? Là cả thảy địa-dƣ toàn trong nƣớc dân đều
hiền, đất sung túc đƣợc hay chăng? Bực thƣợng lƣu, trí-thức
cần nên tƣởng lại câu ấy, mà câu ấy là của ai? Quốc-Vƣơng,
Thủy-Thổ, Địa-Lợi, dầu không đặng hƣởng địa-lợi nó cũng
biến địa-lợi, mà phải có đạo-đức, có nhơn tài tạo mới đƣợc.
- Nhơn-hòa đặng chi? Nếu cả thảy không có hòa thì loạn lạc,
hễ loạn-lạc thì có giặc-giã chiến-tranh. Chúng ta là con dân
Việt-Nam có niềm tự hào về đất nƣớc của mình, về dân-tộc
của mình và nhất là về tinh thần Tín ngƣỡng của mình."
Đức Hộ Pháp dạy: "Các con nên lƣu ý, Đền Thánh và các kiến
trúc trong hay ngoài đều tiềm ẩn Dịch Lý. Các con đã thấy rõ
ba Tịnh Thất có tên:
- THIÊN Hỉ động - Trí Huệ Cung.
- NHÂN Hòa động - Vạn Pháp Cung.
- ĐỊA Linh động - Trí Giác Cung.
Ngƣời đứng giữa Trời Đất gọi là Trung Thiên, nên giáo lý Cao
Đài chủ về Nhân Đạo để cứu đời là vậy".
Nhà Cách mạng Trần Cao Vân, vịnh Tam Tài nhƣ sau:
Trời đất sinh Ta có ý không,
Chƣa sanh Trời đất có Ta trong.
Ta cùng Trời- Đất ba ngôi sánh,
Trời- Đất in Ta một chữ đồng.
Trời nứt ra Ta, Trời chuyển động,
Ta thay Trời mở đất mênh mông.
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Trời che đất chở Ta thong thả,
Trời- Đất –Ta đây đủ hóa công.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Cộng vật-loại huyền-linh đồ nghiệp,
"Lập tam-tài định kiếp hòa căn."

TAM TẠNG KINH (Phật)
三藏經
Tam Tạng Kinh là ba bộ kinh quan trọng nhứt của Phật giáo,
chép lại tất cả lời thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca trong
suốt 45 năm hoằng pháp của Ngài, tạo thành một nền giáo lý
và triết lý rất cao siêu của Phật giáo.
Tam Tạng Kinh gồm ba bộ:
Kinh Tạng, Luật Tạng, Luận Tạng.
Tam Tạng Kinh, tiếng Phạn: Tripitaka là 3 cái giỏ: Kinh Tạng:
giỏ đựng Kinh (Sutra Pitaka), Luật Tạng: giỏ đựng Luật
(Vinaya Pitaka), Luận Tạng: giỏ đựng Luận (Abhidharma
Pitaka).
Đức Hộ Pháp nói: "Bần-Đạo chỉ có Cầu-nguyện với Đức ChíTôn cũng nhƣ hồi trƣớc Tam-Tạng đi thỉnh kinh nơi Ấn-Độ.
Ngài là ngƣời Tàu mà kinh viết tiếng Phạn, muốn dịch ra rất
khó lắm, lấy cả Kinh-Luật trong tiếng Phạn đem ra rất khó cho
Ngài lắm, cho nên Ngài đại nguyện: Ngài làm thế nào Ngài rán
sức, Ngài âm tiếng Phạn ấy ra chữ Nho. Ngài chắc ý Ngài âm
tiếng Phạn ấy chƣa đúng, Ngài có hứa chừng nào mà tôi qui
liễu, nếu trong Kinh-luật Đạo giáo mà tôi không minh-tả ra
đặng thì khi chết cho cái lƣỡi tôi đen, nếu tôi tả trọn vẹn thì cho
cái lƣỡi tôi đỏ. May phƣớc Bắc-Tông đƣợc hƣởng một ân-huệ
của nhà Phật đã ban ân riêng cho Đức Tam-Tạng, khi Ngài
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chết ngƣời ta vạch lƣỡi của Ngài ra coi thì lƣỡi của Ngài đỏ, vì
cớ mà Chơn-giáo của nhà Phật là Bắc-Tông có thể nhờ Đức
Tam-Tạng đã minh-tả ra trọn vẹn.

TAM THANH
三青
E: Three purities.
F: Three purities.
Ba màu sắc biểu tƣợng của Tôn giáo là Thái Thanh (vàng),
Thƣợng Thanh (xanh), Ngọc Thanh (đỏ).
1-Phần hữu thể:
Đứng nhìn lên từng thứ tƣ
nơi hai lầu Chuông- Trống
của Hiệp Thiên Đài. Bên
trong của từng nầy, nơi Lầu
trống có đặt một cái trống
lớn là Lôi-Âm-Cổ và Lầu
chuông có cái chuông lớn là
Bạch-Ngọc-Chung. Khi đánh
chuông hay đánh trống, âm
thanh vang rền truyền đi rất
xa để thức tỉnh những ngƣời
đang còn chìm đắm trong
giấc mộng trần. Tức nhiên
để độ cả những âm hồn còn
ở tận cõi Phong đô. Từng
này có bề cao dài nhứt, bên
ngoài, phần giữa chạm hình chữ T rất lớn màu trắng có đắp
hình một bó hoa lớn, màu sắc sặc sỡ, nhƣ đang rơi xuống
biển dƣới ánh bình minh, ba phía hông còn lại thì gắn những
khung lá sách sơn xanh. Hai chữ T này là TAM THANH tức
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nhiên biểu hiện của Tam giáo Qui nguyên: Thái Thanh,
Thƣợng Thanh và Ngọc Thanh, tƣợng trƣng bằng ba màu:
Vàng, Xanh, Đỏ của sắc phái qua màu sắc trang trí, hoặc
phẩm phục của chức sắc Nam phái Cửu Trùng Đài.
Đàn tại nhà ông Thơ 28-6 Bính-Dần (dl 6-8-1926) Thầy dạy:
"Thầy đến đây đặng cho hội-hiệp sum vầy ba ngôi cho đoàn tụ
đó, bớ mấy con! Nghĩa là: Thái Thanh, Thƣợng Thanh, Ngọc
Thanh đã đủ mặt ngày nay rồi, thì phải lo thi hành bổn-phận
cho chóng. Bởi ngày giờ đã muộn, rán mà làm bia cho đời sau
noi dấu đến bảy chục muôn năm đó con! Chớ chẳng phải là
cuộc nhỏ mọn đâu con! Phải rán mà đồng công cộng sự mới
đặng. Trong thì có Thầy giúp sức, ngoài thì ba con phụ lực
mới thành công. Ngày hôm nay là đầu giờ khai mối Đạo. Từ
đây có việc chi thì ba con phải tƣơng thƣơng cộng sự đặng
mà điều đình Môn-đệ của ba con.!"
Tái cầu: Cái trách nhậm của ba con rất quan hệ trong việc
Đạo, nhứt là Thơ, con đã hƣởng chán mùi Đời, con đã đủ biết
điều hay điều dở ở đời này ra làm sao! Con phải riêng nghĩ lại
tiền căn mà đừng mến hồng trần, vì là chốn khổ hải đó con ơi!"
(ba Ngài Đầu Sƣ có mang Tịch đạo chữ "Thanh" đầu tiên là:
Thái Thơ Thanh, Thƣợng Tƣơng Thanh, Ngọc Trang Thanh.
Sau hai Ngài Trang và Tƣơng bỏ Tòa Thánh tách ra lập Chi
phái "Ban Chỉnh Đạo - Bến Tre". Có lẽ Thầy cũng tiên tri cho
biết rằng trong ba mà còn có một, mới nhắc nhở Ngài Thái
Thơ Thanh nhƣ thế. Bởi trƣớc tiên cũng đã có ba Ngài Đầu
Sƣ nhƣng mang Thánh danh có ba chữ tam bửu của Trời là
Nhựt, Nguyệt, Tinh, tức nhiên là Thái Nƣơng Tinh, Thƣợng
Trung Nhựt, Ngọc Lịch Nguyệt).
Đức Hộ Pháp nói: "Ngày nay Đức Chí-Tôn mở Đạo không
giáng bằng xác thân mà chỉ giáng bằng Huyền-diệu Cơ bút, là
vì thời kỳ chuyển Đạo vô-vi hiệp Tam-thanh chấn-hƣng.
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Tam giáo Phục nhứt Ngũ chi nên Đức Chí-Tôn giáng bằng
Huyền-diệu Cơ bút mới qui đặng cả Đại-Đồng Tam giáo.
Nguyên lai: Đức Hộ Pháp nói: "nhứt là nền Ðạo Cao Ðài nầy;
là khi đã nhập vào trận Vạn Tiên, Ðức Thái Thƣợng thì giận
Ðức Thông Thiên Giáo Chủ, Ngài biến ra Tam Bành tức nhiên
là hình ảnh của Ðức Chí Tôn lập giáo ngày nay trên mặt địa
cầu nầy. Thái, Thƣợng, Ngọc tức nhiên Tam Thanh Ứng Hóa
là ba tinh thần duy chủ của nền Tôn Giáo; Thái, Thƣợng, Ngọc
đƣơng nhiên là Thánh Thể của Ðức Chí Tôn đó vậy. Tại sao
Ðức Chí Tôn lấy nguyên căn Tam Bành trong buổi nộ khí của
Ðức Thái Thƣợng Nguơn Thủy lập Ðạo Giáo?
Là Ðức Chí Tôn quyết định lấy cơ quan tối đại của duy tâm
đánh tiêu tan duy vật, tức nhiên lấy tinh thần đạo giáo diệt tiêu
Tả Ðạo Bàng Môn.
Vạn pháp qui tồn sanh chúng sản xuất ấy là cơ quan chuyển
thế đó vậy. Quyết định đem vào khuôn khổ cơ quan Tạo Ðoan
Chí Linh, Ðức Chí Tôn bảo thủ nguyên căn vạn linh còn tồn
tại, nhứt là bảo thủ các nhơn loại toàn thể trong càn khôn vũ
trụ nầy.
Ngày hôm nay toàn thể Ðạo Cao Ðài biến theo trọng yếu của
nó, chúng ta tƣởng tƣợng rằng hôm nay là ngày Ðức Chí Tôn
đã tuyên chiến cùng Tả Ðạo Bàng Môn đó vậy. Tƣợng ảnh
Ðức Thái Thƣợng đã quyết thắng thuyết duy vật thế ấy."
(Thuyết Ðạo QIII tái bản / tr13)
Pháp Chánh Truyền:…"Thọ lịnh của Thầy mà hành pháp vì
thuộc về quyền-hành của các Đấng ấy, ngày nay mới tính
sao? Trong các Bí-pháp có cơ mầu nhiệm đắc Đạo, bây giờ
các Đấng ấy có cho hay là không? Thảm! (cƣời!) nếu Lão có
phƣơng chỉnh đốn nền Đạo lại thì đặng, bằng chẳng vậy, thì
không có một ngƣời đắc Pháp, Cửu-Trùng-Đài cũng đã yểm
quyền Bát-Quái Đài mà chớ!. Thật vậy đó chút".
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Ấy là cơ vô vi: TINH-KHÍ-THẦN hiệp nhứt, chƣ Hiền Hữu có
biết à!
- Ngọc là Tinh -Thƣợng là Khí -Thái là Thần.
Nếu cả ba không hiệp thì chẳng hề thành Đạo đặng mà chớ!
Bà Đầu Sƣ Lâm Hƣơng-Thanh giáng cơ, có câu:
Nam-Hải là bờ ao Thất Bửu,
Tây-ninh nền Tổ quán Tam Thanh.
Thuyền Từ trở lại lìa sông Lệ,
Nhớ Bạn chơn mây gởi tấc thành.

TAM THÁNH KÝ HÕA ƢỚC
E: The three Saints declaire theTreaty between God and
Humanity.
F: Le trois Saints déclarent le Traité entre Dieu et Humanité.
Nơi Tịnh-Tâm-Đài của Đền
Thánh (Tòa Thánh- Tây
Ninh) là nơi đặt Tƣợng Tam
Thánh đắc lịnh Đức Chí Tôn
lãnh làm Thiên Sứ đến ký
bản Đệ Tam Thiên Nhơn
Hòa Ƣớc thể hiện 8 chữ
"Thiên Thƣợng - Thiên Hạ Bác Ái - Công Bình" bút
lông chim ở giữa tiêu biểu
cơ tận độ kỳ ba.
Bổn phận ngƣời tu đối với
Đời, đối với Đạo, đối với Trời
ra thế nào?
Thầy dạy: "Ai ai, đã mang
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mảnh xác phàm nầy rồi thì cũng tùng theo ba cái luật thiên
nhiên là: Luật Đời, luật Đạo và luật Trời. Ba luật ấy tƣơng tợ
nhƣ phù hạp với luật điều của Tam-Giáo.
- Nho Giáo dạy về Nhơn sanh,
- Đạo Giáo dạy Đạo tự nhiên,
- Phật Giáo dạy Pháp môn giải thoát kiếp sanh tử.
Tam Giáo tuy lập luận khác nhau về danh từ, về cách học, về
hình thức, nhƣng tựu trung tinh thần thì Tôn giáo nào cũng lấy
Tâm Tánh làm căn bản học hành. Mà muốn thâm nhập vào
Tâm Tánh, khám phá những lẽ huyền nhiệm của nó thì phải
dùng Vô vi pháp. Đây là điểm Tam giáo đồng nhứt lý và có thể
qui hợp thành một học thuyết. Cái hạnh và cái đức của các
con, nó phải phù hạp với cái trách nhậm mới đặng. Các con là
đèn và gƣơng soi của nhơn loại, phải tập mình cho xứng
đáng"
Hòa-Ƣớc Thứ Ba là gì?
Đức Hộ Pháp nói: Đạo Cao-Đài xuất hiện… Ngài đến ký một
bản Hòa-Ƣớc Thứ Ba với Nhơn-Loại, vì bản Hòa-Ƣớc Thứ
Hai nhơn-loại đã phản bội, không giữ sự tín-ngƣỡng của mình
vì cớ cho nên thất Đạo, nhơn-loại đi trên con đƣờng diệt vong
tƣơng tranh tự-diệt nhau. Vì lòng Bác-ái Từ-bi cho nên Đức
Chí Tôn Ngài đến, Ngài ký tờ "Hòa-Ƣớc Thứ Ba" này nữa, để
nơi mặt Luật-Điều cho chúng ta. Các Đấng Thiêng-Liêng chỉ
ngay Đạo Cao-Đài mà tín-ngƣỡng và từ-bi cho y theo chủ
pháp của mình "Dieu et Humanité" nên Trời và Ngƣời về mặt
Luật Bác-Ái, về mặt Pháp Công-Bình, ngoài ra dầu Luật-Pháp
muôn hình ngàn tƣớng cũng vẫn trong Luật Bác-Ái và CôngBình mà thôi. Hội-Thánh Cao-Đài cũng vẫn do mặt luật vôhình tối cao là mặt Luật Bác-Ái và Công-Bình, dẫn họ đến
cảnh vô-hình tối cao tối trọng, cũng do Luật-Pháp của Đạo
Cao Đài. Ngoài ra Luật Công-Bình Bác Ái tất cả còn lại là
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phƣơng-pháp mà thôi". (22 tháng 11 năm Mậu-Tý dl. 22-121948)
Đây là Bức hình "Truyện ký Tƣợng Tam Thánh" đặt tại HiệpThiên Đài của Đền-Thánh Toà Thánh Tây ninh. bên cạnh bức
hình Tam Thánh, để giải thích về bức tranh trên. Truyện ký
đƣợc viết bằng năm thứ tiếng, biểu tƣợng cho nền Đại-Đạo
này là một nền Tân Tôn giáo của toàn cầu, cả năm Châu đều
đƣợc hƣởng hồng ân của Đức Thƣợng-Đế nhƣ nhau. Sau đây
là năm thứ chữ ấy đƣợc thành Truyện Ký ấy:
TRUYỆN KÝ TƢỢNG TAM THÁNH viết 5 thứ tiếng
Tƣợng Ngũ Châu
1- Bản Việt-văn:
*Cụ NGUYỄN BỈNH KHIÊM: Nhà tiên tri danh tiếng lớn ở đời
Mạt Lê, thi đậu Trạng nguyên, tƣớc vị là Trình Quốc Công, tục
gọi là Trạng-Trình, giáng cơ tự xƣng là Thanh Sơn Đạo Sĩ, tức
là Sƣ Phó của Bạch Vân Động.
*Cụ VICTOR HUGO: Nhà thi gia trứ danh của Pháp quốc,
giáng cơ tự xƣng là Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, tức là đệ tử của
Cụ Nguyễn-Bĩnh-Khiêm ở Bạch-Vân Động.
*Cụ TÔN DẬT TIÊN: Đại-cách-mạng gia nƣớc Trung-Hoa, nhũ
danh là Tôn-Văn, giáng cơ tự xƣng là Trung Sơn Chơn Nhơn,
tức là đệ tử Cụ Nguyễn-Bĩnh Khiêm ở Bạch Vân Động.
Ba vị Thánh-nhơn trên đây là Thiên-sứ đắc lịnh làm Hƣớng
đạo cho nhơn loại để thực hành Đệ Tam Thiên Nhơn Hòa
Ƣớc".
2- Bản Pháp-văn:
Notice de la France des trois Saints:
1- Nguyễn-Bĩnh-Khiêm ou l’agrégé Trình Quốc Công (reconnu
comme grand prophète Vietnamien) Maitre de la Loge Blanche
(Bạch-Vân-Động).
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2-Victor-Hugo, grand poète francais reconnu par Sapropre
révélation comme un des esprits de la Loge Blanche, sous le
nom de Nguyệt Tâm Chơn-Nhơn (disciple de Nguyễn-BĩnhKhiêm).
3- Sun-Yat-Sen (Tôn-Dật-Tiên ou Tôn-Sơn Chơn Nhơn) un
des esprits de la Loge Blanche, disciple de Nguyễn BĩnhKhiêm).
Trois Missionnaires divins envoyés comme guides spirituels de
l’Humanité pour réaliser la troisième alliance.
3- Bản Anh-Văn:
The three Saints
Signatories of the Alliance between God and Makind.
From left to right:
1-Sun-Yat-Sen ( 1866-1925) leader of the Chinese Revolution
in 1911.
2-Victor-Hugo (1802- 1885) France’s famed poet full of
compassion for the miserable revealing himself under the
name
of
Chƣởng-Đạo
Nguyệt-Tâm
Chơn-Nhơn
(superinlendent of monasteries).
3- Nguyễn-Bĩnh-Khiêm (1492-1587) or Trạng Trình,
Việtnamese firt poet laureate famous for his prophecies
revealing himself as the master of a Heavenly Lodge named
Bạch-Vân-Động (White Stanza). Victor Hugo and Sun-Yat-Sen
were among his disciples.
Being entrusted with the mission of realizing the 3rd Alliance
between God and Mankind (the first realized by Moses, the
second by Jésus-Christ) these Saints give spiritual Guidance
and assist the Caodaists in spreading the new holy doctrine.
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Victor-Hugo is the spiritual chief of the foreign missions of
Caodaism.
Sun-Yat-Sen is shown holding an inkstone (symbol of Chinese
civilization allied to Christian civilization giving birth to Caodaist
doctrine) Victor-Hugo and Trạng Trình are writing the words
"God and Humanity Caodaist cult, Love and Justice (Law and
Rule of doctrine) the first in French, the second in Chinese
characters.
4- Bản Đức-văn:
Bericht Uber die Generwart.
Dev Drei Detlgen.
Entstehung des 3 Biindnisses zwischen Gott und der
Menschheit.
Von link nach rechts
1-Sun-yat-Sen
Revolution.

(1866-1925)

Fiihrer

der

chinesischen

2-Victor-Hugo (1802-1885) beriihmter Franzosischer Dichter,
voll mitleid fiir die armen offenbarte sich durch den Spiritismuss
unter dem name Von Chƣởng-Đạo Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn
(wahrer Glaube macht den Menschen aufrichtig).
3- Nguyễn-Bĩnh-Khiêm (1492-1587) oder Trạng Trình,
Vietnamesischer ausserordentlicher Professor und Dichter,
beriihmt durch seine Prophezeiugen zeigte sich ais Meister
Von Bạch-Vân-Động (Weisse Himmlische Lodge) Victor-Hugo
und Sun-yat-Sun ziihlter zu den anhangern Von Trạng-Trình.
Diese 3 heiligen deren mission es ist das 3Bundnis zwischen
gott und der menshheit zu realisieren (die 1-realisiert durch
Moise, die 2. Durch Jésus-Christ) fiihren und unterstiitzen
geistig die Caodaisten in der verbreitung der neuen heiligen
doktrin.
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Victor-Hugo is selbst der Geistige fiihrer der fremden mission
des Caodaismusses.
Das bild zeigt Sun-yat-Sen ein schreibzeug haltend (symbol
der chinesischen zivilisation verbundet mit der christ lichen
zivilisation,entslehung der Caodaitischen doktrin).
Victor-Hugo und Trạng-Trình schreiben die Worte "Gott und
die Menschreit (Caodaistiche gotlesverehrung).
Liebe und Gerechtigkeit (gesetz und prinzip der Caodaismen)
der erste in franzosisch, der zweite chinesisch.
5- Bản Hán-văn:
三聖現像傳 記
-阮秉謙: 越 南 末 黎 箸 名 先 知 家 乃 狀 元 程 國 公阮 秉 謙 降
乩 稱 為 青 山 道 士 即 白 雲 洞先 生
VICTOR-HUGO: 大 法 箸 名 詩 家 降 乩 稱 為 月 心 真 人 即 白
雲洞阮秉謙先生之弟子
孫逸仙:中華大革命家降乩稱為中山真人即白雲洞
阮秉謙先生之弟子
此三聖人得令為天下宗教向導天使以實施第三天人
和約之時期
Đạo Trời hôm nay đƣợc mở rộng. Đức Thƣợng-Đế đến với
nhân loại ban cho một mối Đạo nhà, đủ quyền năng để đƣa
Thế giới đến ĐẠI-ĐỒNG. Đem Tình thƣơng yêu cho tất cả: Từ
con ngƣời cho đến muôn loài vạn vật đều hƣởng đƣợc sự
Công bình ấy. Nghĩa là chẳng những giữa ngƣời và ngƣời
phải có đƣợc sự Thƣơng yêu và công bình mà thôi, mà vớiloài
vật cũng phải đƣợc hƣởng sự công bình nữa, tức nhiên ngƣời
không sát sanh hại vật.
Bổn phận ngƣời tu đối với Đời, đối với Đạo, đối với Trời nhƣ
thế nào?
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy dạy: "Ai ai, đã mang mảnh xác phàm nầy rồi thì cũng
tùng theo ba cái luật thiên nhiên là: Luật Đời, luật Đạo và luật
Trời. Ba luật ấy tƣơng tợ nhƣ phù hạp với luật điều của TamGiáo.
- Nho Giáo dạy về Nhơn sanh,
- Đạo Giáo dạy Đạo tự nhiên,
- Phật Giáo dạy Pháp môn giải thoát kiếp sanh tử.
Tam Giáo tuy lập luận khác nhau về danh từ, về cách học, về
hình thức, nhƣng tựu trung tinh thần thì Tôn giáo nào cũng lấy
Tâm Tánh làm căn bản học hành. Mà muốn thâm nhập vào
Tâm Tánh, khám phá những lẽ huyền nhiệm của nó thì phải
dùng Vô vi pháp. Đây là điểm Tam giáo đồng nhứt lý và có thể
qui hợp thành một học thuyết.
Cái hạnh và cái đức của các con, nó phải phù hạp với cái trách
nhậm mới đặng. Các con là đèn và gƣơng soi của nhơn loại,
phải tập mình cho xứng đáng".

TAM THẬP LỤC ĐỘNG (36 Động Quỉ Vƣơng)
三十六洞
E: The thirty six grottos of Satan.
F: Les trente six grottes de Satan.
Thánh ngôn: "Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập pháp
Tam Kỳ Phổ Độ, Quỉ vƣơng đã phá khuấy chơn đạo, đến danh
Ta nó còn mƣợn, duy ngai Ta nó chẳng dám ngồi..Nó lại biết
Ta đến với cơ mầu nhiệm nầy nên mƣợn Tam thập lục Động
giả làm Tam thập lục Thiên. Các tên Thần Thánh Tiên Phật
đều bị mạo nhận mà lập nên Tả Đạo".
Đức Hộ Pháp nói: "Các ấn khác của Hộ Pháp có linh hay
không mà quỉ lộng? Ấy là Thiên Cơ khiến vậy. Chí Tôn mở
Tam Thập Lục Ðộng coi có phá nổi Ngài không? Có thể làm
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cho tiêu diệt nền Chánh Giáo không? Ðể cho chúng sanh thí
nghiệm mà thay quyền năng vô tận của Ngài. Buổi nọ vì thời
gian ngắn ngủi, nên công việc chƣa rành rẽ, vì không đủ thì
giờ để chuyên luyện, hoặc cho là chƣa trọng hệ cho lắm, nên
có điều sơ lƣợc. Ðó là Thánh ý của Ðức Chí Tôn muốn vậy."
Đức Lý dạy: "Chƣ Đạo hữu nên lấy luật Đạo mà bôi xóa tên
họ, trục xuất khỏi quyền hành chánh và đồng tâm cầu nguyện
Đức Chí Tôn ban ơn rộng, xin phép hội với Lôi Âm Tự, trục
xuất Quỉ Vƣơng ra khỏi Tổ đình, đợi cho chƣ Đạo hữu làm hết
phận sự, đến chừng nào chƣ Đạo hữu không sức kềm chế
vững với lũ tà tâm, chừng chúng nó tự quyết không sửa cải, tự
đem mình hiến cho tà quái, thì đó là đƣờng cùng của Đạo, đó
là ngày những nguyên nhân hữu công bỏ xác Đạo lại trọn
trong cả 36 Động Quỉ Vƣơng, lại cũng là ngày cửa Phong đô
mở lớn đặng chờ rƣớc kẻ vô đạo. Ta hồ tận chúng sanh!
Bƣớc đã lắm trờ tới rồi, còn lắm kẻ vô đạo yếu-trọng trong
trách nhậm của chƣ Đạo hữu, nhƣng Bần Đạo chẳng lẽ cạn
chê, để vậy cho có cớ chƣ Đạo Hữu có công trình chút ít. Hộ
Pháp ráng suy xét lời của Bần Đạo, sau có chi chi trắc trở thì
có Thƣợng Phẩm giúp lời, đừng nao núng nghe! Từ đây chớ
khiếp nhƣợc nữa, chƣ Đạo Hữu sanh chỉ để hiến mình cho
Đạo. Đạo đã nắm nơi tay, há để cho lũ tà tâm nhiễu loạn sao?
Nên liệu lấy với hai đứa đó, rồi sau sẽ có phƣơng khác, chớ lo
nhọc đến ai nữa".
Đức Quyền Giáo Tông nói: "Đời có thạnh có suy, Đạo định
tĩnh chuyển xây. Lửa thử vàng gian-nan thử Đạo. Trong tám
năm rồi, biết bao phen vẹt mây ngút thấy trời xanh, mà cũng
lắm lúc xem đất bằng sóng dậy.
Thầy đã nói tiên-tri: "Chi chi qua Quí-Dậu cũng phải cho thành
Đạo, mà trƣớc khi Đạo thành thì Tam Thập Lục Động quỉ phá
dữ-dội lắm, mà trừ an nội loạn rồi mới thành Thiên-cơ’’.
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TAM THẬP LỤC THÁNH
三十六聖
E: The thirty six Saints.
F: Les trente six Saints.
(Tam thập lục 三十六 là 36. Thánh 聖: bậc cao thƣợng về đạo
đức tinh thần). Chỉ chung 36 vị vào hàng phẩm Phối Sƣ trong
cơ quan Cửu Trùng Đài, đứng vào Nhơn Thánh.
Tuy Thầy dạy tạo tác quả Càn Khôn mà thật ra là chỉ rõ con
đƣờng tu để về Trời tức là Niết bàn của Phật giáo: quả thật
Thầy đã bắc thang tiến tới phẩm Phối Sƣ có 36 tức "Tam Thập
Lục Thánh" nhƣng kỳ thật lại chọn trong số này ra ba vị Chánh
Phối Sƣ để làm đầu, quyền hành rất cao trọng. chỉ còn lại 33 vị
Phối Sƣ mà thôi. Nếu không bƣớc vào Chánh Phối Sƣ thì
không thế nào lên địa vị Đầu Sƣ đƣợc.

TAM THẬP LỤC THIÊN
三十六天
E: Thirty six Heavens.
F: Trente six Cieux.
Tam thập lục thiên là 36 từng Trời.
Đức Chí-Tôn dạy: "Bát-Quái biến-hóa vô cùng, phân định Ngũ
hành, Càn Khôn muôn vật. Thái-cực sanh Lƣỡng Nghi tức
Tam thiên-vị (ba ngôi Trời). Dƣới ba ngôi ấy có Tam thập tam
thiên (ba mƣơi ba từng trời) cộng với ba ngôi trên là ba mƣơi
sáu từng trời, nên gọi là Tam thập lục Thiên. Trong mỗi từng
Thầy chia Chơn-linh, có một vị Đại-La Thiên Đế Chƣởng quản.
Kinh Ngọc Hoàng Thƣợng Đế có câu: "Thượng chưởng Tam
thập lục Thiên, Tam Thiên Thế Giới".
Giải: Trên soi ba sáu (36) cung Trời, Ba ngàn thế giới cũng
cầm trong tay.
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Trên thì chƣởng quản ba mƣơi sáu vì Thiên Can và ba ngàn
Thế Giới: Ðại Thiên Thế Giới, Trung Thiên Thế Giới, Tiểu
Thiên Thế Giới. Ba mƣơi sáu Thiên Can là ba mƣơi sáu cõi
Thiên Tào ấy là căn bản thiên nhiên, mỗi cõi có một vị Tinh
Quân Chƣởng quản. Ba ngàn Thế Giới là:
- Cõi Thiên Tiên một ngàn,
- Cõi Ðịa Tiên một ngàn,
- Cõi Nhơn Tiên một ngàn.
Dƣới 36 tầng trời còn một tầng nữa là nhứt mạch đẳng tinh vi
gọi là Niết Bàn, chín tầng là Cửu thiên khai hóa, tức là 9
phƣơng Trời cộng với Niết Bàn là Thập Phƣơng chƣ Phật".
Pháp Chánh Truyền: "Hiệp Thiên Ðài là nơi của Giáo Tông
đến thông công cùng Tam thập lục Thiên, Tam thiên Thế giới,
Lục thập thất Ðịa cầu, Thập Ðiện Diêm Cung mà cầu siêu cho
cả nhơn loại.".

TAM THẾ PHẬT (TAM THẾ CHÍ TÔN)
三世佛
E: The BrahmanistTrinity.
F: F: La Trinité Brahmaniste.
Càn Khôn vạn loại tạo ra ba ngôi Phật đầu tiên ấy là:
- Đấng Brahma Phật.
- Đấng (Shiva) Civa Phật.
- Đấng (Krishna) Christna Phật.
1- Brahma Phật 梵 摩 佛
Brahma: Dịch là Phạm-Ma, theo Ấn-Độ-giáo là một vị Thần tự
sinh ra từ khi mới tạo thiên lập địa, có công sáng tạo ra vạn
vật. Ngài thƣờng đƣợc gọi là vị đại tổ, một vị cha chung của
muôn loài, một vị Thần tạo lập ra Vũ trụ.
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Brahma-Phật 梵摩佛: vị
Phật giáng trần trong thời kỳ
Thƣợng nguơn hay nguơn
Thánh-đức tức là nguơn vô
tội. Brama-Phật là một trong
ba vị Phật đƣợc gọi là Tam
Thế Phật, thờ trên nóc Bát
Quái Đài, Tòa Thánh Tây
Ninh. Ngài cỡi trên mình con
Huyền Nga hay Thiên nga
tức là ngỗng trời, ngó tới; tay
mặt bắt ấn khai nguơn: một
ngón chỉ thiên biểu tƣợng lý
Thái Cực, hai ngón cụng đầu
với hình Châu Kỳ thể hiện
Vô Cực tƣơng hòa có nghĩa
là "Vô cực nhi Thái Cực", tay tả nắm bửu châu đƣa trƣớc
ngực tức thị ấn pháp trấn linh thể Càn Khôn, cũng là trấn điểm
linh ở bản tâm của nhơn loại đó là vị hiện thân của Đức Chí
Tôn, mặt nhìn về phía chánh Tây, cung Đoài ☱ tức Cung
Đạo, chỗ trụ nguơn Thần, đó là vị Thần Sáng-Tạo mở đƣờng
đƣa sanh chúng về với Thƣợng Đế, biểu tƣợng cho sự lo lắng
của Ngài khi cõi trần sắp chìm sâu trong nguơn tranh đấu điêu
tàn. Brahma-Phật thuộc ngôi thứ nhứt, điều khiển Thƣợng
nguơn Thánh đức, chủ về cơ sanh hóa; ấy là Đấng tự-hữu
hằng hữu, hữu nguyên hữu thủy của vạn loại.
2- Civa Phật 濕婆佛
Civa: Đƣợc dịch là Thấp Bà, là vị Thần hủy diệt, tức là vị Thần
phá hoại cái cũ thay vào cái tốt đẹp hơn. Theo Ấn Độ giáo,
Thần Civa ngoài việc dẫn dắt loài ngƣời đi đến sự hồi tâm, còn
có sứ mệnh che chở bảo hộ cho loài ngƣời.
Civa Phật 濕婆佛: vị Phật điều khiển Trung Nguơn, tức nguơn
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Tranh Đấu. Vị Phật nầy đƣợc giáng trần trong nguơn tranh
đấu của nhơn loại. Civa-Phật đứng trên nóc Bát Quái Đài,
mình trần quay mặt nhìn về phƣơng Bắc, đứng trên Thất-đầu
xà tức là Thần hủy diệt, ngó qua phía hữu, ấy là tƣợng trƣng
Phật diệt thất tình cho nhân loại khỏi bị mê muội ở trần gian
tục lụy mà tranh đấu, hủy diệt lẫn nhau, miệng Ngài thổi sáo
để thức tỉnh nhơn sanh hồi tâm hƣớng thiện. Civa Phật có bộ
tinh nhũ trƣớc ngực, là ngôi thứ hai trong tam thế Phật; ấy là
ngôi thứ nhì tƣợng trƣng phần Âm Dƣơng, cơ sanh hoá cũng
là cơ hủy diệt, ấy là ngôi Bảo tồn. Phật-Civa cũng nhƣ Hộ
Pháp ngự trên Thất Đầu Xà để trừ bốn mầm độc trong bản
thân nhơn loại, đó là Ai, Nộ, Ố, Dục. Nhìn vào thực tại Đấng
đó cũng là hiện thân của Hộ Pháp, nhƣng thổi ống tiêu để thức
tỉnh quần linh, hƣớng miệng ống tiêu để đƣa sinh khí vào cung
Chấn chánh Đông tức là cung Pháp. Nếu những tƣ tƣởng
quấy ở con ngƣời có dấy lên sẽ bị ngự trị phần Ai, Nộ, Ố, Dục,
của nhơn sanh, để giữ còn cái nguơn Linh của Thƣợng Đế.
Nói về Đức Phật Mẫu, Đức Hộ Pháp có thuyết nhƣ sau: "Bần
đạo cũng nên chỉ rõ Đức Phật Mẫu đến tại mặt thế gian này,
đã tƣợng trƣng bên Ấn Độ. Phật giáo Ấn Độ gọi Ngài là CivaPhật, là cái hình ở trên Bát Quái Đài, chúng ta để trên nóc đó,
thấy có "tinh nhũ" nơi ngực Ngài.
Hồi buổi Chí Tôn phân định, phân tánh của Ngài, lấy khí, tức
nhiên là Ngài dùng cái linh pháp của Ngài biến tƣớng ra Phật
Mẫu. Phật Mẫu thuộc về Âm, Chí Tôn thuộc về Dƣơng, Âm
Dƣơng hiệp lại mới biến hóa ra Càn khôn Vũ trụ và sanh ra
vạn vật.
Đức Civa Phật, Ấn Độ làm một cái hình phân nửa giống đàn
bà, còn cái tƣớng thì đàn ông, bởi hồi đó con ngƣời chƣa
phân rõ chắc chắn nam nữ, Âm Dƣơng. Đức Civa trong huyết
khí, tức là huyết, còn chơn linh đào tạo là do Đức Chí Tôn.
Đức Chí Tôn là PHẬT, Đức Phật Mẫu là PHÁP; Pháp mới
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sanh ra Càn khôn Vũ trụ và vạn vật, vạn vật ấy do nơi Tinh mà
ra, tức là TĂNG. Thần tức nhiên là Đức Chí Tôn, Thần phân
định Khí, Khí mới sanh ra Tinh.
Phật là Chí Tôn, Pháp là CIVA tức Phật Mẫu, Tăng là vật loại
trên Càn khôn Vũ trụ này".
Ấy vậy, Đạo-Phật thờ Phật-Mẫu chớ không phải không biết,
dầu không thờ mà Đức Phật-Mẫu vẫn ngồi từ tạo thiên lập-địa
đến giờ, tức nhiên là Đấng tạo ra Vạn Linh.
3- Christna Phật 毘紐佛
Christna: Còn đƣợc gọi là Visnu hay Vichnou, là một vị Thần
bảo tồn. Nhƣ đã biết:
- Brahma là vị Thần sáng tạo,
- Civa là vị Thần hủy diệt,
- Christna hay Vichnou là vị Thần bảo vệ Vũ trụ, luôn luôn che
chở cứu giúp con ngƣời. Vichnou tƣợng trƣng cho hạnh phúc,
tốt lành vì Vichnou thƣờng giáng thế để tế độ tất cả chúng
sanh thoát khỏi sự khổ não.
Christna Phật 毘紐佛: hay Vichnou-Phật là vị Phật điều khiển
Hạ Nguơn tức là nguơn Bảo Tồn hay nguơn Tái Tạo. Vị Phật
nầy đƣợc giáng sanh trong thời Hạ Nguơn hay nguơn Tái Tạo.
Trên Bát Quái Đài Tòa Thánh, Phật Christna-Vichnou da đỏ,
mình trần, tay tả chống nạnh thể hình tam giác ở lý tam tài
Thiên, Địa, Nhân; tay hữu chống gƣơm với phép định địa;
chơn phải đặt trên đầu con Giao Long là cá hóa rồng, ngó về
phía chánh Nam, âý là ngôi thứ ba, tƣợng trƣng cuộc tuần
hoàn, tiên tri cho nhân loại biết việc trí-xảo thuộc cơ tranh đấu,
cũng là cuối Hạ nguơn Tam chuyển khởi đầu Thƣợng-nguơn
Tứ chuyển. Ngài là ngôi thứ ba của Tam thế Phật, tƣợng trƣng
cho ngôi bảo tồn.
Khi nói về Phật Christna-Vichnou, Đức Hộ Pháp cho biết nhƣ
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sau: "Dầu cho những chơn linh nào chết nơi chân trời hay góc
biển đi nữa, mà đầy đủ công nghiệp, tâm đức thì Phật
Christna-Vichnou cũng lãnh lịnh Chí Tôn tuần du trên mặt thế
mà rƣớc chơn linh ấy về ngay nơi Bạch Ngọc Kinh".
Tóm lại, Brahma Phật, Chiva Phật, Christna hay Vichnou Phật
là ba vị Phật, còn gọi là Tam Thế Phật, có nhiệm vụ lãnh lịnh
Đức Thƣợng Đế điều khiển ba nguơn của Trời đất. Còn gọi là
Tam Thế Chí-Tôn trị đời nhằm thời kỳ Thƣợng nguơn là
nguơn Thánh đức tức nguơn vô tội. Các hình ảnh biểu-tƣợng
này đƣợc đặt trên nóc Bát-Quái Đài Toà Thánh Tây Ninh.
Ngƣời Đạo Cao Đài ngày nay đƣợc biết danh các Ngài qua bài
Kinh Di-Lạc đƣợc tụng đọc hằng ngày: Thƣợng Thiên Hỗn
nguơn hữu: Brahma-Phật, Shiva Phật, Krishna Phật.
Ba ảnh tƣợng này đứng xây lƣng đâu cật vào nhau trên nóc
Bát-Quái-Đài Đền-Thánh Tòa-Thánh (Tây Ninh) với một sứmạng trong Tam Kỳ Phổ Độ, cũng là tiêu biểu Tam hồn của
Đức Chí Tôn, nên tƣợng trƣng bằng ba màu vàng, xanh, đỏ.
Với sự thể hiện này chúng sanh thấy rõ ở bên trên Đền thờ
Đức Chí Tôn, tại Tiêu-Diêu-Đài:
- Linh hồn màu vàng, thuộc về tinh thần.
- Giác hồn màu xanh, thuộc về trí thức.
- Sanh hồn màu đỏ, thuộc bản thân con ngƣời.
Tóm lại: các nhà khảo cứu và Thần-Linh-học (nhứt là Thông
thiên học) cho biết rằng:
Các vị: Brahma-Phật, Shiva-Phật, Krishna-Phật, là ba ngôi của
Đức Thƣợng-Đế đƣợc gọi là Tam vị Nhứt Thể với bảng tóm
lƣợc nhƣ dƣới đây:
*Veda gọi Ngài là:
- Brahma (Thần sáng tạo).
- Shiva (Thần hủy diệt).
- Krishna (Thần bảo tồn).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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*Cơ Đốc giáo gọi Ngài là:
- Đức Chúa Cha (Dieu le Père).
- Đức Chúa Con (Dieu le Fils).
- Đức Chúa Thánh-Thần (Dieu le Saint Esprit).
*Phật-giáo gọi Ngài là :
- A-Di-Đà-Phật (Amitabha).
- Quan-Thế-Âm (Avaloki.Teshvara).
- Đại Thế Chí (Manjushiva).
*Nho-giáo gọi Ngàì là:
- Ngôi Thái Cực.
- Ngôi Lƣỡng-Nghi.
- Ngôi Tứ-Tƣợng.
*Thông-Thiên-Học gọi Ngài là:
- Đệ nhứt Thƣợng-Đế (Premier Logos).
- Đệ nhị Thƣợng-Đế (Deuxième Logos).
- Đệ Tam Thƣợng-Đế (Troisième Logos).
Kết luận về Tam thế Chí-Tôn:
Chơn linh Tam Thế Chí-Tôn, nhơn loại đều biết tánh danh:
- Nhứt Thế BRAHMA-Phật, tức nhiên là Tạo Hóa.
- Nhị Thế CIVA-Phật tức nhiên Tấn-Hóa.
- Tam Thế CHRISTNA Phật tức nhiên Bảo-Tồn, Ðấng trọn
quyền bảo tồn ấy là lòng ái tuất thƣơng sanh.
Nay, Đức Cao-Đài Thƣợng-Đế đến với dân-tộc Việt Nam mở
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, Ngài nói rõ ba ngôi vị ấy chính là
Một, là hiện thân của Ngài, là Đại-Từ-Phụ:
Đức Chí-Tôn là Đấng tự hữu, hằng hữu, mà từ thử tới giờ bất
kỳ một đấng Thiêng-liêng nào cũng không hiểu rõ nguyên căn
của Đức Chí-Tôn, chỉ biết cái quyền năng vô đối của Ngƣời
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mà thôi. 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 thì gọi Brahma là
Phật, đến khi phân tánh rồi thì Đấng thứ nhì là Shiva chủ về
Pháp. Đức Chí-linh cầm quyền năng biến chuyển, chớ không
cầm quyền năng tạo đoan.
Đức Chí-Tôn đến với ba danh hiệu khác nhau:
"Hạng dã nhơn ngƣời Pháp dịch là L’Emuriens (Hắc chủng)
tức là nƣớc Ấn độ bây giờ, chúng ta đã ngó thấy nó có điều
hay ho hơn hết là vị Manou. Hắc chủng ban sơ đến tạo dựng
sắc dân ấy là Đức Brahma, Ngài chẳng phải đến đặng tạo
dựng Hắc chủng mà thôi, mà chính mình Ngài đến, Đức Chí
Tôn đã tái kiếp làm Brahma đặng giáo đạo cho loài ngƣời. Từ
thuở ấy các sắc dân Hắc chủng tiến triển lên nữa, chúng ta
thấy có giống dân màu da xam xám cũng nhƣ thứ dân
Cachemire đó vậy (Ấn độ) sắc dân đó da của họ có hơi trắng
trắng rồi đấy, tiến triển lên nữa.
Lần này thì Đức Civa (Shiva) đến, càng ngày họ càng tiến
triển dần lên, họ làm nhƣ giống dân gọi là Thanh nhơn đó,
nƣớc da của họ xanh.
Hễ nƣớc da xanh đến thì Đức Kristna Vishnou đến. Chúng ta
ngó thấy sắc dân ấy, họ hạnh phúc biết bao, bởi chính nhờ cái
tiến triển của họ ba bực, thì Đức Chí Tôn đến với ba danh hiệu
khác nhau, vì thế giờ phút này chúng ta ngó thấy sắc dân Ấn
độ vẫn còn giữ đạo đức về Phật giáo của họ một cách bền
vững chắc chắn và Bần Đạo đứng tại Toà giảng này mà nói
rằng: Nếu có sắc dân nào có phƣơng pháp bảo thủ loài ngƣời
thật vững chắc, Bần Đạo dám quả quyết rằng: duy chỉ có dân
Ấn độ mà thôi".
Pháp vận hành mà sinh ra KHÍ. Vậy Khí là gì?
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Khí là khối sanh quang, vạn vật nhờ thở sanh khí ấy mà sống,
cho nên chữ Khí là sự sống của vạn vật, do Khí là Pháp biến
tƣớng ra vạn vật. Thế nên Đấng thứ nhì Chƣởng quản cái
Sanh Khí thƣờng gọi là "2è Logos" thuộc Âm ấy là Phật-Mẫu
Chƣởng quản cả cơ quan tạo đoan này.
Nhƣ chúng ta thấy cơ sanh hoá vạn vật và loài ngƣời là Âm
Dƣơng phối hợp mà biến tƣớng. Phật chiết tánh ra Pháp là
ngôi thứ nhì thuộc Âm ấy là Phật-Mẫu, nhƣng chúng ta không
biết cái Bí mật ấy là khi Âm Dƣơng phối hiệp biến hình mà
Phật-Mẫu dùng gì để tạo nên cơ quan hữu vi này; Bởi vì Phật
Mẫu dùng khối sanh quang có năng lực vận hành trong không
khí, chúng ta không thể thấy đƣợc. KHÍ biến ra hữu tƣớng là
Nƣớc, lửa, gió vận hành biến ra vạn vật, đi từ: Hỗn Nguơn
Khí, Hƣ-Vô-khí đến Huyền ảnh khí, rồi mới biến ra vạn vật tức
là Huyền ảnh khí biến ra Nhơn hình vậy". (29-3 Đinh Hợi
1947)
Tóm lại: "Có một Đấng chơn-linh Tam-thế Chí-Tôn, nhơn loại
đều biết tánh danh đó:
- Nhứt-thế Brahma Phật, tức nhiên là Tạo-Hóa,
- Nhị thế Civa Phật tức nhiên Tấn-Hóa,
- Tam-thế Christna Phật tức nhiên Bảo-Tồn."
Tam thế Chí-Tôn hay Chí Tôn Tam thế là Tạo hoá càn khôn
sanh ra do một chủ quyền của trời:
- Ngài tạo gọi là Brahma.
- Ngài diệt gọi là Shiva.
- Ngài bảo tồn gọi là Vichnou, ấy mới gọi là Tam thế Chí-Tôn.
Đức Chí-Tôn xác nhận:
"Thầy đã nói với các con rằng: Khi chƣa có chi trong càn khôn
thế giới thì khí Hƣ-vô sanh ra có một Thầy và Ngôi của Thầy là
Thái-cực. Thầy phân Thái cực ra Lƣỡng-Nghi, Lƣỡng-nghi
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phân ra Tứ-Tƣợng, Tứ-tƣợng biến ra Bát-Quái, Bát-Quái biến
hóa vô cùng mới lập ra càn khôn thế giới.
Thầy lại phân tánh Thầy mà sanh ra vạn-vật là: Vật chất, thảo
mộc, côn trùng, thú cầm gọị là chúng sanh".
Vậy Đức Thái-Cực Thánh-Hoàng là một nguồn sống tràn ngập
cả Vũ trụ. Muôn loài vạn vật đều bẩm thọ một phần sống của
cái nguồn vô biên bao la đó. Đạo học truyền thống của Nhơn
sanh xƣng tụng Đức Ngài với nhiều danh hiệu: Brahma, Đức
Chúa Trời, Thái Thƣợng Đạo Tổ, A-Di-Đà-Phật và còn nhiều
nữa không thể kể hết. Mặc dầu chúng sanh không trông thấy
hình dung Đức Ngài, nhƣng chúng ta tin tƣởng quả quyết rằng
Ngài là Đức Ngọc-Hoàng Thƣợng-Đế tức nhiên là Đấng CaoĐài vậy.

TAM THẾ TỨ SANH
三世四生
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Thế: đời. Ba đời là: đời quá khứ, đời
hiện tại, đời vị lai.
Tam thế là ba đời hay ba kiếp sống.
Tứ sanh: Thấp sanh, hóa sanh, thai sanh, noản sanh.
Câu 06 trong bài U-Minh-Chung có câu:
Tam thế tứ sanh chi nội các miễn luân hồi.

TAM THỂ XÁC THÂN
三体殻身
Đức Hộ Pháp nói về Đức Lý Đại Tiên: "Luôn đó, Ngài lấy triếtlý cao siêu mà dạy Bần-Ðạo.
Trong một con ngƣời có ba xác thân gọi là tam hồn và bảy vía
gọi là thất phách liên hệ mật thiết cùng nhau. Ðƣơng nhiên
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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trong thân-thể của mỗi ngƣời có ba xác thân ấy cần bảo
dƣỡng mới tồn tại đƣợc. Vì cớ Ðức Chí Tôn cho biết, trí thức
và linh hồn trọng yếu do căn nguyên của sự sanh hoạt của nó
định cái ngã tƣớng cho ta. Ba xác thân ấy phải nuôi sống mới
tồn tại nhƣ xác thịt thể hình ta:
- Đệ nhứt xác thân là Tinh, phải ẩm thực, tinh mới sống:
- Xác thịt giữa là xác thân trí thức tinh thần. Ta thấy con ngƣời
phải tìm món ngon vật lạ đặng bảo thủ xác thân; còn coi hát,
nhảy đầm, vui chơi, cờ bạc, hút sách tƣởng là tìm món ăn cho
trí thức đặng bảo dƣỡng, mà không biết rằng đó là hại cho trí
thức.
- Bây giờ tới Linh-hồn cũng phải có vật thực cho nó chớ.
Vật thực là cả triết lý cao siêu tồn tại đấy:
Ðệ Nhị xác thân gọi là Khí, Chí-Tôn gọi là Chơn-Thần, nó làm
trung-gian cho xác và hồn, hễ lƣơng-năng thì nó bảo thủ xác
thịt thể hình, còn lƣơng-tri nó tìm vật thực nuôi linh hồn. Ta
nuôi linh hồn bằng gì?
- Vật thực nuôi sống bằng xác thịt, còn linh hồn sống đặng là
nhờ đạo đức tinh thần đó vậy. Ta tu tức là ta tìm phƣơng bảo
trọng cho tồn tại đạo đức tinh thần đặng nuôi linh hồn hầu đạt
vị Thần, Thánh, Tiên, Phật, dìu-dẫn bảo trọng lấy nó để có đủ
lực-lƣợng quyền năng dong ruổi trên con đƣờng Thiêng Liêng
Hằng Sống.
- Ðạo đức tìm nơi đâu mà có đặng? Tức nhiên tìm nơi cửa
Thiêng Liêng Hằng Sống mới có, mà tìm nơi cửa Thiêng Liêng
tức là cửa Ðạo, buổi ăn của linh hồn là buổi ta vô Ðền Thờ
cúng đấy. Ta không thấy mùi của nó tức chƣa hƣởng đƣợc,
tƣởng vô Ðền Thờ là bị luật buộc, không dè mỗi phen đi Cúng
tức là cho linh hồn ăn vậy. Bần Ðạo tƣởng thấy trong trí cần
phải buộc cả thảy đi Cúng, vì trong thâm tâm Bần Ðạo định
cho mấy ngƣời chƣa biết mùi của nó, cũng nhƣ kẻ nhà quê,
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đƣa cho gói bánh nói thứ ăn chẳng đặng, rồi khi đã biết mùi rồi
bán cả áo, cả quần mà mua ăn.
Giờ phút nầy phái Nữ chƣa biết mùi ngon của món ăn cho linh
hồn. Ngày giờ nào cả thảy biết mùi của nó, ngày giờ ấy có đến
ít nữa với những kẻ biết hoặc đói khát dữ tợn kia mới biết ăn
ngon. Phàm đói cho lung ăn mới ngon! Nhƣng coi chừng BầnÐạo khuyên một điều, đừng để quá đói mà chết đa!
Hại thay! Vật ăn của linh hồn có quyền năng thiêng liêng vô
tận, giúp ta giải bày cái ác nhƣ là cổi áo, chớ không phải mặc
chật nhƣ dính vào da, rồi ngày giờ thoát xác, tinh thần thế
quyền Thiêng Liêng lột từ miếng đau đớn linh hồn chẳng biết
bao nhiêu, chừng đó có ăn năn rồi mới biết sợ."

TAM THIÊN
三天
Tam Thiên là Ba ngôi Thiên. Đó là Thiên Thần 天神, Thiên
Thánh 天聖, Thiên Tiên 天仙.
Đƣợc đứng trên ba ngôi Thiên là Thiên Thần, Thiên Thánh,
Thiên Tiên đó tức là vào hàng Phật vị.
Bản thân con ngƣời là nửa ngƣời nửa Phật. Khi thoát xác rồi
nếu đầy đủ công đức thì hoàn nguyên Phật vị. Trong bài Kinh
Khai Cửu có câu "Đã quá chín tầng Trời đến vị", tức là Chơn
linh đi qua đƣợc Cửu Trùng Thiên thì đến ngôi vị Phật. Ở đây,
lời Kinh nhắc nhở Chơn linh hãy mau cố gắng bƣớc vào Cung
Thiềm, phải vƣợt qua ba Thần phẩm là Thiên Thần, Thiên
Thánh, Thiên Tiên, tức nhiên sẽ đắc hàng Phật.
Kinh Đệ Nhất Cửu có câu:
"Cung Thiềm gắng bước cho mau,
"Thoát ba Thần phẩm đứng đầu Tam-Thiên."
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TAM THIÊN ĐỒ ĐỆ
三天徒 弟
E: Three thousand disciples.
F: Trois mille disciples.
Là số 3000 Đồ Đệ của Đức Chí-Tôn hiện nay trong phẩm tƣớc
Giáo Hữu, chia làm ba phái, mỗi phái là 1.000 không đƣợc
tăng thêm hay là giảm bớt. Qua lời Thánh giáo giáng Cơ,
ngày: Thứ hai, 4-10-1926 (âl 28-8-Bính Dần)
THẦY: 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.
Còn nay, Thầy giáng thế chọn đến: Nhứt Phật, Tam Tiên, Tam
Thập Lục Thánh, Thất thập nhị Hiền, Tam Thiên Ðồ đệ.
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!"
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Chú thích: 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 ĐỒ 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.
Chính Bát Quái Cao Đài này định rõ con đƣờng trở về, tức là
đƣờng phản bổn hoàn nguyên. Đấy chính là Trung Thiên Đồ là
một sự phối hợp giữa Bát Quái Tiên Thiên và Hậu Thiên trƣớc
đây bốn vị Tiền Thánh đã để lại.
Giáo-hữu có 3.000 vị gọi là Tam Thiên Đồ đệ: Chia đều mỗi
phái một ngàn (1000) chẳng nên tăng thêm hay là giảm bớt.
Lãnh phận sự phổ thông Chơn Đạo. Giáo Hữu là ngƣời chỉ có
bổn phận dạy Bạn mà thôi, đối phẩm Địa Thánh.
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TAM THIÊN THẾ GIỚI
三 千 世 介
E: Three thousand world.
F: Trois mille mondes.
Tam thiên thế giới: Trong "Luật tam thể" Đức Cao Thƣợng
Phẩm giáng dạy "Mấy em thử phân loại Tam Thiên Thế giới và
Thất Thập Nhị Địa coi thử? Bạch: Tam Thiên Thế giới là ở
từng trên bao phủ còn Thất Thập Nhị Địa ví nhƣ bàn cờ ở
dƣới. Đức Cao Thƣợng Phẩm viết: "Phải vậy đó. Tam Thiên
Thế giới là ngôi vị, còn Thất Thập Nhị Địa là trƣờng thi công
quả".
Pháp Chánh Truyền:
"Lại nữa, Hiệp Thiên Ðài là nơi của Giáo Tông đến
thông công cùng Tam thập lục Thiên, Tam thiên Thế
giới, Lục thập bát Ðịa cầu, Thập Ðiện Diêm Cung, mà
cầu siêu cho cả nhơn loại."

TAM THIÊN ĐẠI THIÊN THẾ GIÁI
Đức Hộ Pháp nói: "Trƣớc ngày Đức Chí Tôn chƣa mở Đạo,
Bà Đầu Sƣ duy có biết Đạo Phật mà thôi, chính miệng của
Ngƣời thuật lại với Bần Đạo. Từ bé Ngƣời đã để tâm ham mộ
Đạo Phật không biết có quyền năng lạ lùng của Đức Chí Tôn
tiền định hay chăng, mỗi khi niệm câu chú của Phật để tồn tại,
thì Đức Chí Tôn Ngài đứng trong nhà Phật, gọi là Tam Thiên
Đại Thiên Thế Giái, Đức Chí Tôn là Phật vị nên Bà đã thƣơng
lắm, thƣơng một cách nồng nàn. Khi Đức Chí Tôn mở Đạo
Cao Đài tức nhiên Phật Giáo chấn hƣng đó vậy."
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TAM THIÊN THẾ GIỚI HỘ PHÁP GIÁNG LÂM
Đức Hộ Pháp nói: "Mỗi phen nhập đàn, hễ trống chuông rồi,
thì tất cả đi vô, cả thảy đi vô thong thả, chỉ có Bần Ðạo thật bối
rối, bƣớc lên ngai rồi, trụ pháp lại, vẽ bùa niệm chú. Câu chú
mà khi thƣợng sớ, chúng ta thƣờng nghe đọc "Tam Châu Bát
Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn". Thật sự thì nhƣ vầy "TAM THIÊN
THẾ GIÁI HỘ PHÁP GIÁNG LÂM". Từ trƣớc đến giờ, các bậc
tiền bối của chúng ta đã để nhƣ nói trên nên không thể sửa cải
đƣợc, phải để y nhƣ vậy".

TAM THIÊN VỊ
三 天 位
E: The celestial Trinity.
F: La trinité Céleste.
(Tam là ba. Thiên vị là ngôi Trời), ấy là ba ngôi Trời.
(Xem lý giải ở phần "Ba ngôi vị". Vần B)
Theo Dịch: Số 3 là số biến của số 1. Đó là Tam vị nhất Thể
của Bà-La-môn (La Trinité Brahmaniste) mà Đạo Cao-Đài hiện
đang tôn vinh đặt trên đỉnh Bát-Quái-Đài Tòa Thánh – Tây
Ninh là ba vị Phật: Brahma - Civa - Chritsna.
"Thầy dạy: Bát-Quái biến-hóa vô cùng, phân định Ngũ hành,
Càn Khôn muôn vật. Thái-cực sanh Lƣỡng-Nghi tức Tam
Thiên-vị (ba ngôi Trời). Dƣới ba ngôi ấy có Tam Thập Tam
Thiên (ba mƣơi ba từng trời) cộng với ba ngôi trên là ba mƣơi
sáu từng trời, nên gọi là Tam Thập Lục Thiên. Trong mỗi từng
Thầy chia Chơn-linh, có một vị Đại-La Thiên-Đế Chƣởngquản".
Nhƣ vậy số 3 là chân số của Dịch, con số căn bản của Trời
đất. Từ đó suy ra con số 33 rút gọn lại cũng là 3 (33: 3) nghĩa
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là chia đúng cho 3; mà 36 cũng chia đúng cho 3 "Ba mƣơi sáu
cõi Thiên Tào". Do vậy mà các phẩm tƣớc trong Cửu Trùng
Đài đƣợc Đức Chí-Tôn qui định trong Pháp Chánh Truyền:
- Trên hết là ngôi Giáo Tông chỉ có 1 (ngôi duy nhứt) từ đó
biến hóa ra, kế đến là:
- 3 ngôi Chƣởng Pháp (Tam Dƣơng - vì là của Hiệp Thiên
Đài).
- 3 ngôi Đầu Sƣ (Tam Âm - phần hành của Cửu Trùng Đài).
Đức Lão-Tử dạy: "Đạo sinh nhất, Nhất sinh Nhị, Nhị sinh Tam,
Tam sinh vạn vật". Nay Lễ-nghi trong nền Đại-Đạo áp dụng
công thức này một cách nghiêm túc. Nhất là Lễ Dâng Tam
Bửu 3 lần mới thành. Ấy là phép lễ chế do nhà Châu qui định
"Lễ dĩ TAM vi thành" nghĩa là làm Lễ phải ba lần mới hoàn
thành. Từ đó trong Tôn-giáo luôn lấy sổ 3 làm căn bản sinh
mọi thứ nhƣ: Tam Tài, Tam Giáo, Tam nguơn, Tam Thánh,
Tam Thanh, Tam Công, Tam lập…Quả thật là "SỐ 3 HUYỀN
DIỆU" trong nền Tân-Tôn-Giáo này.
Con số 3 trong hình học nó là thể hiện "HÌNH TAM GIÁC ĐỀU"
là một hình hoàn chỉnh nhất. Vì nó là hiện thân của quẻ CÀN
☰ 3 Nét, khi chỏi đứng hai cạnh kia lên thành ra một tam giác
đều ∆. Từ đó phần Thể pháp trong nền Đại Đạo hình Tam giác
đều luôn gắn liền với Số 3 huyền diệu, tùy theo sự biến hóa
của vật thể mà nó luôn đa dạng.
Đối với Tây phƣơng cho rằng hƣớng lên là Thiện, hƣớng về
phía dƣới là Ác. Đạo Cao-Đài dùng để chỉ Âm- Dƣơng hòa
hiệp mà thôi.
Quẻ Càn Khôn xếp thành hình sao 6 cánh:
Nhƣ trƣớc đây đã nói Dịch là biến-hóa không ngừng, cho nên
lý Tam Âm- Tam Dƣơng sẽ cho ra phƣơng thức mới:
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Quẻ CÀN ☰ (ba hào Dƣơng) tạo
thành tam giác đỉnh quay lên là
ABC. Quẻ Khôn ☷ kết hợp bằng 3
nét đứt, nếu đặt ngƣợc lại cũng có
đƣợc một tam giác đều nữa, đỉnh sẽ
quay xuống dƣới là A’B’C’. Hai hình
tam giác này gát chồng lên nhau sẽ
tạo thành ngôi sao sáu cánh.
Khi Đức Hộ Pháp còn sanh tiền
Ngài có làm một huy hiệu hình ngôi
sao nhƣ thế này, sơn nền vàng, giữa có ảnh bán diện của Đức
Ngài, đầu đội mão trắng, mắt hƣớng về phiá hữu (nhìn đối
diện), giữa ngôi sao là ba sọc đỏ. Đặc biệt là mỗi cánh sao có
mang một chữ của danh-hiệu: "Đại Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ"
大道三期普渡 bằng chữ Hán nhƣ vầy:
- Chữ Đại 大 (3 nét) đặt ở
cánh bên mặt (đỉnh B’).
- Chữ Đạo 道 (12 nét) đặt ở
đỉnh, tức là đi nghịch chiều
kim đồng-hồ (đỉnh A).
- Chữ Tam 三 (3 nét) đặt ở
cánh trái, tức là đối xứng nhau qua chữ Đạo ở giữa (đỉnh C’).
- Chữ Kỳ 期 (12 nét) - Chữ Phổ 普 (12 nét), - Chữ Độ 渡 (12
nét) tiếp tục xếp trên ba cánh còn lại (các đỉnh B, A’, C).
Ý-nghĩa:
Qua hình ảnh trên cho ta một nhận-xét về lý Dịch trong danhhiệu này:
-Các chữ xếp theo chiều nghịch với kim đồng hồ; nghịch
chuyển nhƣ vậy tức nhiên là trở về nguồn; chỉ con đƣờng Đạo
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phải phản bổn huờn nguyên.

Hai con số 3 của chữ "Đại" và chữ "Tam" xác định lý tam Âm,
tam Dƣơng của hai hình Tam giác gát chồng lên nhau thành
ngôi sao sáu cánh. Mỗi một hình Tam-giác nói lên ý-nghĩa một
sanh ba, ba sanh vạn-vật, tức nhiên:
- 3 nét Dƣơng Quẻ Càn tạo thành Tam giác đều đỉnh quay
lên.
- 3 nét Âm quẻ Khôn tạo thành tam-giác đều, đỉnh quay
xuống.
Ý-nghĩa 1 sanh ba, 3 sanh vạn-vật, thuộc về cơ quan
Chƣởng-quản.
Hai tam-giác gát chồng lên nhau chỉ Âm Dƣơng hiệp nhứt, là
quyền Chí Linh đối với quyền Vạn-Linh:
- Chí-Linh là cơ qui nhứt (đỉnh A quay lên).
- Vạn-Linh là cơ tấn-hóa (đỉnh A’ quay xuống).
- 4 chữ hàng trên: ĐPTN là "Đảng phái thống nhất" số 4 là
tƣợng cho Tứ Âm, Tứ Dƣơng.
- 5 chữ hàng dƣới :GCPCT là "Giáo-chủ Phạm Công Tắc". Số
5 tƣợng Ngũ hành, ngôi giữa.
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Nên, Chí-Linh đầu nhọn quay lên, mà Vạn-Linh đầu nhọn quay
xuống. Chí-Linh và Vạn-Linh vốn đồng quyền nhau. Đạo chủtrƣơng Trời - Ngƣời đồng trị: Ngƣời trị xác, Trời trị hồn.
Màu vàng chỉ giống da vàng, Huỳnh-chủng, lý Ngũ hành thuộc
Thổ, nền Đại-Đạo phải có một triết-lý siêu tuyệt để dẫn đạo
tinh-thần của toàn nhân-loại trên mặt địa cầu này, đó là "Thiên
khai Huỳnh-Đạo Ngũ Chi Tam-Giáo Hội Long-Hoa" nhƣ Đức
Chí-Tôn đã chọn:
"Một nƣớc nhỏ-nhoi trong Vạn-quốc,
"Ngày sau làm Chủ mới là kỳ."
Ba sọc đỏ: nhứt là biểu-hiện ba miền Nam, Trung, Bắc của
Việt-Nam. Ứng hiệp với câu:
"Nam Bắc cùng rồi ra ngoại-quốc,
"Chủ-quyền Chơn-Đạo một mình Ta."
Nền Chơn-đạo chính là tinh-thần Tam-Giáo Qui Nguyên Ngũ
Chi Phục Nhứt đó vậy!
Đức Hộ Pháp có hình bán diện, nói lên ý nghĩa về quyềnhành của Ngài là Giáo-Chủ nền Đại-Đạo về hữu hình mà thôi.
Còn Quyền Chí Tôn là tối-thƣợng, cho nên chữ Đạo 道(12 nét)
đặt ở trên đỉnh của ngôi sao sáu cánh là chỉ ngôi Trời.
Ba chữ còn lại là: Kỳ 期(12 nét), Phổ 普(12 nét), Độ 渡(12 nét)
cọng chung là 36 nét đó là:
"Ba mƣơi sáu cõi Thiên-Tào,
"Nhập trong Bát-quái mới vào Ngọc-Hƣ."
Lần-lƣợt rồi ta tìm đến các Bát-Quái ấy để rõ lý hơn.
Trong cửa Đạo Cao-Đài, hình ảnh tam-giác đều đƣợc biểu
tƣợng bằng ba ngôi: Phật-Pháp-Tăng.
Phật tức là Đấng cầm quyền Chúa-tể Càn khôn vũ trụ là Đức
Chí-Tôn Ngọc-Hoàng Thƣợng Đế hay còn gọi là Đại Từ-Phụ.
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Pháp là ngôi của Đức Phật-Mẫu Diêu-Trì cầm quyền năng tạo
Khí thể của toàn vạn-linh sanh chúng là Mẹ của cả chúngsanh.
Tăng là ngôi của Đấng đại-diện trong mỗi nguơn hội. Nay là
thời-kỳ của Đức Di-Lạc-Vƣơng Chƣởng Quản. Tam-kỳ còn gọi
là "Tam-thiết Long-Hoa Bạch Vƣơng Đại-hội Di-Lạc Cổ-Phật
Chƣởng giáo Thiên-Tôn".
Ngôi Phật, Pháp không đổi. Ngôi Tăng thay đổi tùy mỗi thời-kỳ.

TAM THỪA
三 乘
E: Three vehicles.
F: Trois véhicules.
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Thừa: bực, còn đọc là Thặng: cỗ xe.
Tam thừa nghĩa là ba bực tu, hay là ba cỗ xe, kể ra: Tiểu
thừa, Trung thừa, và Đại thừa.
Tam thừa cũng là ba bực tu từ thấp lên cao, kể ra: Hạ thừa,
Trung thừa và Thƣợng thừa.

TAM TIÊN
三仙
Đầu Sƣ (3 vị là Tam Tiên) ngƣời đứng đầu của các vị Thầy,
Cầm quyền Chánh-Trị-Đạo ban hành Luật Pháp Đạo, đối
phẩm với Địa Tiên.
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TAM TỘC
三 族
E: The three famillies.
F: Les trois familles.
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Tộc: họ. Tam tộc là ba họ có liên quan
huyết thống và tình cảm sâu đậm với mình, gồm: họ cha, họ
mẹ, họ vợ.
Thời xƣa có một hình phạt rất nặng nề mà các vị vua dành cho
những ngƣời phản loạn triều đình là hình phạt: Tru di tam tộc,
nghĩa là giết chết ba họ: họ cha, họ mẹ, họ vợ.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO
三宗真教
E: The three true religions.
F: Les trois vraies réligions.
Tam Tông chơn giáo là Ba Đấng Giáo chủ Tam giáo: Nho Đạo – Thích, với danh xƣng là:
* Tây Phƣơng Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. 西方教主
釋迦牟尼世尊 Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, Giáo chủ cõi
Tây phƣơng, là danh của Đức Phật Thích Ca. Chỉ duy nhứt có
Ngài đƣợc danh là "Thế Tôn" mà thôi, hầu hết là Thiên Tôn.
- Thái Thƣợng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn
太上道祖三清應化天尊. Đây là danh của Đức Thái Thƣợng
Đạo Quân. Chƣởng giáo Tiên-giáo thời Nhứt Kỳ Phổ Độ. Qua
Nhị Kỳ Phổ Độ, Ngài đến với danh "Thái Thƣợng Lão Quân".
- Khổng Thánh Tiên Sƣ Hƣng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn 孔聖
仙師興儒盛世天尊 là Thánh danh của Đức Khổng Tử. Ngài là
Chƣởng giáo Đạo Thánh. Khổng Tử, ngƣời làng Xƣơng Bình,
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huyện Khúc Phụ, nay thuộc phủ Duyện Châu, tỉnh Sơn Đông
bên Tàu. Thân phụ Ngài là Thúc Lƣơng Ngột làm quan võ, mẹ
Ngài là Bà Nhan Thị. Ngài sinh vào mùa đông tháng mƣời năm
Canh Tuất là năm thứ 21 đời vua Linh Vƣơng nhà Châu, tức là
năm 551 trƣớc Tây Lịch. Vì có cầu tự trên núi Ni Khâu, cho
nên sinh ra Ngài mới đặt tên là Khâu 丘.
Câu "Tam Tông Chơn Giáo" thƣờng đặt trong lòng sớ dâng về
Thiêng liêng, chứng tỏ đây là TAM TÀI. Nếu hiệp với câu
"Huỳnh Kim Khuyết nội" là hai Đấng nữa, trở thành "Nhị Khí
Âm Dƣơng" sẽ hoàn thành "Ngũ hành" biến hóa.

TAM TRẤN OAI NGHIÊM
三鎮威 嚴
E: The three Governors of the Celestial Empire.
F: Les trois Gouverneurs de l’Empire Céleste.
Tam Trấn 三鎮 là ba vị nơi Thiêng liêng, thay mặt cho Tam vị
Giáo chủ cầm quyền Tam giáo trong thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ; Oai nghiêm hay uy nghiêm 威嚴 Dáng vẻ trang nghiêm,
làm cho ngƣời ta kính sợ. gọi là Tam Trấn Oai Nghiêm.
- Nhất Trấn Oai Nghiêm: Lý Đại Tiên Trƣởng (Lý Thái Bạch)
kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, cầm quyền Tiên
giáo.
- Nhị Trấn Oai Nghiêm: Quan Thế Âm Bồ Tát, cầm quyền Phật
giáo.
- Tam Trấn Oai Nghiêm: Quan Thánh Đế Quân, cầm quyền
Nho giáo.
"Tam Trấn Oai Nghiêm thay quyền Phật-vị tại thế này.
Ấy vậy các Đấng ấy đối phẩm cùng các Đấng Trọn lành của
Bát Quái-Đài". (Pháp Chánh Truyền)
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Kinh Đƣa Linh Cữu có câu:
"Nam Mô Tam Trấn Hư Vô,
"Oai Nghiêm độ rỗi Cao Đồ qui nguyên."

TAM TỤ LỤC HÒA
Ngài Hiến Đạo giảng về Tam Tụ, Lục Hòa. Ngày 16-1 Qúi Sửu
(1973) tại văn phòng Đệ Thất:
Tam Tụ là:
1- Dứt các điều ác.
2- Làm các điều thiện.
3- Thuơng sót và tìm mọi phƣơng cứu độ chúng sanh.
Lục Hòa là:
1- Thân hòa đồng trụ.
3- Ý hòa đồng duyệt.
5- Kiến hòa đồng giải.

2- Khẩu hòa vô tranh.
4- Giới hòa đồng tu.
6- Lợi hòa đồng quân.

TAM TÙNG - TỨ ĐỨC
三從-四德
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Tùng: theo. Tam tùng là ba điều phải
tùng theo của ngƣời phụ nữ. Tam tùng gồm: Tại gia tùng phụ,
Xuất giá tùng phu, Phu tử tùng tử.
Tứ đức là bốn đức tốt của phụ nữ.
1. Công: là chăm làm việc nhà, thêu thùa may vá, nấu ăn
trong bếp, sắp đặt nhà cửa khang trang, nuôi dạy con cái.
2. Dung: là chăm sóc dung nhan cho tƣơi tắn dễ thƣơng,
tƣớng đi dịu dàng, cử chỉ đoan trang, sạch sẽ, tƣơm tất.
3. Ngôn: là lời nói phải thành thật, ngay thẳng, dịu dàng, gây
đƣợc tình cảm tốt đẹp trong mọi ngƣời, tránh lời thị phi đâm
thọc, mách lẽo.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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4. Hạnh: tánh nết hòa nhã, khiêm cung, ngay thật.
Tứ đức là bốn đức tánh hết sức cần thiết của ngƣời phụ nữ.
Nhờ Tứ đức mà giá trị của phụ nữ đƣợc nâng cao. Không cần
phải giàu sang hay có học thức cao mới có đủ Tứ đức, ngƣời
nghèo, kẻ dốt nát quê mùa, cũng vẫn có đủ Tứ đức, nếu đƣợc
dạy dỗ rèn luyện từ thuở ấu thơ.
Chính Tứ đức mới định giá trị thực sự của phụ nữ. Giá trị nầy
không do phấn son hay quần áo đúng kiểu thời trang, hay đeo
nhiều nữ trang quí giá.
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Mày râu đứng giữa cõi trần-gian,
"Gắng sức chống cho vững miếu đàng.
"Phận gái tam tùng cùng tứ-đức,
"Tề-gia nội trợ vẹn là ngoan."

TAM VỊ NHẤT THỂ
三 位 一 體
E: The trinity.
F: La trinité.
Tam: Ba, số 3, thứ ba. Vị: ngôi vị. Nhứt: một. Thể: thể chất.
Tam vị nhứt thể là ba ngôi đều đồng một thể (Tam ngôi nhất
thể). Nói rõ hơn, đó là : Ngôi Phật, Ngôi Pháp, Ngôi Tăng.
Tam vị nhứt thể cũng chính là Tam Thiên Vị. Đây là nói về ba
ngôi của Thƣợng Đế: Ngôi Thái Cực, Ngôi Dƣơng và Ngôi
Âm. Tuy chia làm ba ngôi nhƣng tựu trung chỉ có một, 1 biến
thành 3, 3 hiệp lại thành 1.
Theo Thiên Chúa giáo, Tam vị nhứt thể gồm: - Đức Chúa Cha
(Thƣợng Đế), - Đức Chúa Con (Đấng Christ), - Đức Chúa
Thánh Thần.
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TAM VỊ NỮ ĐẦU SƢ
Đây là hình ảnh ba vị Nữ Đầu Sƣ đầu tiên của nền Đại Đạo,
thật là những tấm gƣơng cao khiết của Nữ phái Cao Đài.

Ngƣỡng nguyện: "Vô trung Từ-Phụ: phát hạ hồng ân, quảng
thi Đại đức ban tứ chƣ vị NỮ ĐẦU-SƢ cao thăng Thiên vị,
thƣờng giáng oai linh giáo-hoá chƣ Đệ-tử trí não quang minh,
tinh-thần mẫn huệ, thiện năng kế chí thuật sự thật hành chánh
giáo phổ-hoá nhơn sanh, định tâm giác ngộ, hoà-ái tƣơng
thân, Đại-Đồng huynh đệ, phục hồi Thƣợng cổ Thánh đức
thuần lƣơng. Cộng hƣởng thạnh trị thiên hạ thái-bình thanh
nhàn hạnh phúc". (Lòng sớ dâng lên vào Lễ vía Tam vị Nữ
Đầu Sƣ)
Từ ngày Khai Ðạo năm 1926 đến năm 1975, Ðạo Cao Ðài có
ba vị Nữ Ðầu Sƣ làm đầu Hội-Thánh Nữ-phái.
1-Bà Ðầu Sƣ Hƣơng Thanh. Thế danh là Lâm Ngọc Thanh
(1874-1937) Bà là vị Nữ Đầu Sƣ đầu tiên của Ðạo Cao Ðài,
nhƣng là hàng truy phong, đƣợc Hội Thánh đúc tƣợng nơi mặt
tiền Đền-Thánh, phía bên Nữ phái. Bức tƣợng này đƣợc đặt
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trên lầu trống. Đối diện là lầu chuông, là bức tƣợng của Đức
Quyền Giáo Tông Lê-Văn Trung.
2-Bà Ðầu Sƣ
Hƣơng
Hiếu.
Thế
danh
là
Nguyễn Thị Hiếu
(1887-1971) Bà
cũng là bậc tiền
bối, lập công
ngay từ thuở
khởi khai ĐạiĐạo. Bà đƣợc
Thiên phong Chánh vị Nữ Ðầu Sƣ ngày 24-10 Mậu-Thân (dl
13-12-1968).
3-Bà Ðầu Sƣ Hàm Phong Hƣơng Lự. Thế danh Hồ Thị Lự
(1878-1972). Bà đắc phong Nữ Ðầu Sƣ Hàm phẩm trong một
Đàn cơ tại Cung Ðạo cùng một lƣợt với Bà Hƣơng Hiếu ngày
24-10 Mậu-Thân (dl: 13-12-1968). Chính Bà đã tạo nên những
ngƣời con làm rƣờng cột cho nền Đại-Đạo. Tức nhiên Bà là
thân-mẫu của:
1-Ngài Cao-Đức Trọng. Tiếp-Đạo Hiệp-Thiên-Đài.
2-Bà Cao Hƣơng-Cƣờng Nữ Giáo-sƣ Cửu-Trùng-Đài.
3-Ngài Cao Hoài Sang.Thƣợng Sanh Hiệp-Thiên-Đài.
Nhất là Đức Bà Lâm Hƣơng-Thanh: Bà đã dày công khổ
hạnh với Đạo nghiệp, đã đỡ nâng cho Nữ-phái đƣợc dự vào
Bảng Thiên-phong, nếu không thì oan nghiệt muôn đời mong
chi rửa nỗi. Cuộc đời của Bà đã thực hiện trọn vẹn đức Đại
hùng, Đại lực, Đại từ bi. Thế nên ngày nay Bà đã thong thả
bƣớc thang mây, nhƣng vẫn "Đầy giỏ hoa lam chất ái tình".
Danh tiếng hãy còn ghi tạc với thời gian. Bức tƣợng Bà vẫn
còn sừng-sững trƣớc mặt tiền Đền-Thánh, đứng thẳng trƣớc
lầu trống Lôi-Âm đón rƣớc khách muôn phƣơng về với cội
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nguồn đạo-đức, về với thâm tình của Đại-Từ-Phụ. Bài thài để
Tế điện cho Bà sau khi cỗi xác trần, 63 năm tuổi thọ vẫn còn
đây.
Bài thài hiến Lễ:
Đầy giỏ Hoa lam chất ái-tình,
Y theo mặt Luật của khuôn linh.
Thử căn linh thể nơi phàm tục,
Mới hƣởng hồng-ân chốn Ngọc đình.
Nam-Hải là bờ ao Thất Bửu,
Tây-ninh nền Tổ quán Tam Thanh.
Thuyền Từ trở lại lìa sông Lệ,
Nhớ Bạn chơn mây gởi tấc thành.
(Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng-Thanh)
Bà là vị Nữ Đầu Sƣ đầu tiên của nền Đại-Đạo đƣợc Đức ChíTôn ân-tứ Truy-phong.
Vị Nữ Đầu Sƣ thứ nhì là Bà Hƣơng-Hiếu: Bà cũng là bậc đại
công với nghiệp Đạo. Bà là Nữ Đầu Sƣ chánh vị. Cuộc trần ai
gió bụi này cũng giữ chân Bà đƣợc 85 tuổi thọ, để cùng chia
vui sớt nhọc với Đại nghiệp Đạo, cùng tô điểm công đức thêm
cao dày. Nếu Đức Bà Lâm Hƣơng-Thanh nặng phần lo lắng về
phƣơng diện tổng thể nhƣ: xuất tiền của mua đất cất Đền
Thánh, ngoại giao với Chánh phủ Pháp để hợp thức hóa giấy
tờ cho bổn Đạo; Thì Bà Hƣơng-Hiếu lại nặng phần ghi chép
Thánh-giáo để lƣu lại cho hậu thế một Bộ Thiên Thơ quí giá
(tức là Thánh ngôn Hiệp-tuyển), Bà lo việc nấu nƣớng đãi
khách thập phƣơng đến Nhập môn cầu Đạo. Nói chung từ cái
ăn, cái ở, cái sống của nhơn sanh bá tánh buổi đầu tiên, đều
một tay Bà quán xuyến. Rồi sau đó đến việc may Đạo-phục
cho Chức sắc Thiên phong cũng một tay Bà đảm trách. Khó là
từ buổi sơ khai không một ai biết đƣợc mẫu mực về áo-mão
nhƣ thế nào, mà nhờ khiếu thông minh Bà tự may đúng nhƣ
Thiêng liêng định. Việc nào khó quá thì có Đức Chí-Tôn chỉ vẽ.
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Dƣờng nhƣ Thiêng liêng cũng chuẩn bị cho mỗi ngƣời một
năng khiếu đặc biệt để chờ ngày cần dùng đến trong giai đoạn
này. Với một tinh thần đạo-đức cao độ, một ý-chí phi thƣờng,
một đức tin vững chắc, quí Bà mới kiên trì phụng sự đạo
nghiệp của Đức Chí-Tôn dƣờng ấy, nhƣng cũng phải có sự
thiết thạch, can trƣờng quí Bà cùng họp sức với các Đấng đầu
công cùng chung vai chống đỡ Đạo quyền trong buổi mà lòng
ngƣời chƣa biết Đạo. May thay! Đức Chí-Tôn mở Đạo. Thật là
vinh hạnh cho Nữ phái vô cùng! Lúc sinh thời Bà đã tự tay viết
Tiểu sử cho mình, hầu phút qui Thiên dùng làm bài Tế điện.
Bài thài hiến Lễ:
Tu hành gắng chí lập dày công,
Đến buổi chung qui hƣởng phƣớc hồng.
Cửa Đạo gay-go trƣờng khổ hạnh,
Đƣờng Tiên nhàn rỗi bƣớc thong dong.
Lợi danh ví muốn cho đầy đủ,
Tội-lỗi càng thêm nỗi chất chồng.
Cuộc thế chẳng qua trò mộng ảo,
Ngày về nhắm mắt nắm tay không!
(Nữ Đầu Sƣ Nguyễn Hƣơng Hiếu)
Bà đã thấy trƣớc cái KHÔNG của cuộc thế trần nên Bà đã gầy
nên cái CÓ của sự vĩnh cữu trƣờng tồn, thiên niên bất diệt,
hầu "Hồn trời hóa trở về Thiên cảnh" khi "Xác đất sanh đến
lịnh phục hồi".Bà đã trở về với cảnh Hằng sinh còn lƣu lại tấm
gƣơng cho Nữ phái cao đẹp vô cùng.
Cái hạnh phúc nhất của hai Vị Nữ Đầu Sƣ là trên bƣớc gian
khó của Đạo buổi ban sơ là nhờ có Đấng lang quân đỡ đần,
an ủi, nêu chí cả, dẫn bƣớc đƣờng, đều là những bậc Đại
công của nền Đại-Đạo. Ngƣời Bạn đời của Bà Lâm Ngọc
Thanh là Ông Nguyễn Ngọc Thơ, là Vị Đầu Sƣ phái Thái: trợ
duyên, trợ lực cho Bà. Ngày trƣớc nhơn sanh quí trọng, gọi là
Bà Lớn.
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Riêng Bà Nguyễn Hƣơng-Hiếu thì có ông Cao Quỳnh Cƣ là
Đức Thƣợng Phẩm Hiệp-Thiên Đài, trợ Thần.
Nhờ tất cả đều chung gánh Đạo Đời tƣơng đắc nên công trình
mới đôi đàng vẹn vẻ. Thật là "Đồng vợ đồng chồng tát bể
Đông cũng cạn".
Một vị thứ ba là Bà Đầu Sƣ Hồ Hƣơng-Lự: Phải là một bậc
nữ lƣu tuyệt vời, chính nơi đây là lò đạo đức. Nơi Bà đã sản
xuất ra những bậc tài-hiền cho nền Đại-Đạo hầu chống vững
bƣớc gian-nan nguy khó buổi ban đầu "Vạn sự khởi đầu nan"
mà!. Các Ngài đã chung sức cùng nhau đƣa chiếc thuyền ĐạiĐạo đến bến vinh quang nhƣ ngày nay. Cả gia đình của Bà
thật đã nêu cao tấm gƣơng đạo đức, chẳng những rạng danh
Tông tổ Cao-đƣờng quí tộc, mà còn chói sáng danh Đại-Đạo
đến thất ức niên. Phút đăng Tiên của Bà đƣợc Hội-Thánh thiết
đàn cầu Cơ, Bà Bát Nƣơng giáng cho Bài thài để tế điện. Bà là
vị Nữ Đầu Sƣ Hàm phong vì tuổi Bà đã gần tròn thế kỵ.
Bài thài hiến Lễ:
HƢƠNG thơm ngào-ngạt Đạo Kỳ ba,
LỰ tỉnh hồng quần Thánh đức ca.
NƢƠNG bóng Từ-bi dìu chủng tộc,
NƢƠNG Cơ thoát tục thức con nhà.
(Hƣơng-Lự Nƣơng Nƣơng)
Bà đã chuẩn bị cho bƣớc đăng trình 95 tuổi thọ, hầu có đủ thời
gian mà lo cho Đạo nghiệp trọn cả gia đình với tấc lòng Hiến
dâng và Phụng-sự.

TAM VỊ THẦN
三位神
Ba vị Thần, đây là nhân viên của Đức Di-Lạc làm chủ thuyền
Bát-Nhã có bổn phận đƣa rƣớc Linh hồn của nhân sanh, nhất
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là các Chức sắc qui hồi cựu vị, qua phƣơng thức "Chèo
thuyền". Đặc biệt dùng trong trƣờng hợp này là ba vị Tổng:
Tổng Lái (tƣợng cho Thƣợng Phẩm), Tổng Mũi (tƣợng Hộ
Pháp), Tổng Thƣơng (tƣợng cho Thƣợng Sanh) điều khiển
khuôn thuyền tế độ, cũng nhƣ ba vị Tƣớng Soái của Đức Chí
Tôn điều khuyển con thuyền Đại-Đạo ngày nay vậy.
Đức Hộ Pháp nói: "Đức Chí-Tôn cũng sai Hộ Pháp tạo BátNhã-thuyền để đƣa và rƣớc vạn linh sanh chúng, có ý nghĩa
về mặt thể pháp và bí pháp: Đức Chí Tôn là Chúa tể Càn
Khôn vũ-trụ, hóa sanh vạn vật, cầm quyền thiêng liêng cũng
nhƣ hữu hình. Với lòng Đại-từ đại-bi chẳng nỡ ngồi nhìn con
cái của Ngài phải chịu trầm luân khổ hải, nên Ngài dụng Bí
pháp định cho Tam-vị Thần xuống thế, tƣợng trƣng Bí pháp là
Tổng lái, Tổng mũi, Tổng thƣơng, lái vững khuôn thuyền Bát
Nhã để độ dẫn các chơn linh nguyên nhân, hóa nhân, quỉ nhân
và các chơn hồn tức là trong chúng sanh; dầu xiêu lạc nơi nào
cũng tìm rƣớc về hội ngộ cùng Thầy. Trong nền Đại-Đạo Tam
Kỳ Phổ-Độ, dùng thuyền Bát-Nhã với Bí-pháp huyền-vi mầu
nhiệm thiêng-liêng là Đức Phật Di-Lạc-Vƣơng vâng lịnh Đức
Chí-Tôn làm chủ thuyền Bát-Nhã đặng khai Long-Hoa-Hội kỳ
ba. Ấy là: "Tam hội Long-Hoa Bạch Vƣơng Đại hội Di-Lạc Cổ
Phật Chƣởng giáo Thiên Tôn" Đức Ngài chủ thuyền Bát-Nhã
để rƣớc các bậc nguyên nhân từ Thập điện Diêm-cung, Thất
Thập Nhị Địa giới hay là U-Minh-giới Đại-địa-ngục.
Đức Phật ngự nơi thuyền mà kêu gọi tòan linh căn chơn tánh
Cửu nhị ức nguyên nhân hãy mau tỉnh mộng về cửa này,
nƣơng nơi Bát-Nhã-thuyền trở về Lôi-Âm-Tự, vào Bạch-Ngọc
Kinh mà hội ngộ cùng Thầy.
Nay Hạ nguơn Tam chuyển hầu mãn, khởi Thựơng nguơn Tứ
chuyển, địa cầu chúng ta lạc hậu nhiều lắm vậy. Đã ba ngàn
xa xuôi, đã thua Thủy đức, Kim đức và Mộc đức tinh quân.
Ngƣời ta đã bảy chuyển, mình mới tới Đệ Tứ chuyển. Vì vậy
nên Chí-Tôn mới mƣợn các đẳng chơn linh ở các địa cầu kia
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đến làm bạn với chúng ta. Không biết số bao nhiêu. Theo Phật
pháp thì đƣợc:
- 24 chuyến thuyền Bát-Nhã chở họ đến,
- Không chừng 100 ức nguyên nhân.
Phật Tổ độ đƣợc 6 ức, LãoTử độ 2 ức, còn lại 92 ức nguyên
nhân đến Hạ nguơn này chƣa thóat khổ nên Chí-Tôn mới đến
khai Đạo Cao-Đài".

TÁM PHẨM CẤP CHƠN HỒN
(Xem Bát phẩm chơn hồn. Vần B)
Đức Hộ Pháp nói: "Cả thảy con cái Đức Chí-Tôn đều biết,
chúng ta tu cốt yếu mong-mỏi một điều trọng yếu hơn hết là
đạt cho đặng cơ giải thoát hay là có phƣơng thế trở lại cựu vị
Thiêng-liêng của chúng ta. Các phẩm chơn hồn trong Cànkhôn Vũ-trụ của Đức Chí Tôn đã lấy quyền cho Phật-Mẫu đào
tạo tám phẩm chơn hồn, tức là chơn hồn vật chất, thảo mộc,
thú cầm, nhơn loại, Thần, Thánh, Tiên, Phật. Trong tám phẩm
chơn hồn ấy xuất hiện nơi Kim-Bàn do theo luật Thiêng-liêng
của Đức Chí-Tôn đã định, thì họ phải từ từ tăng tiến mãi, cái
luật tăng tiến ấy nó buộc ta mỗi kiếp sanh đều kiếm phƣơng
tu, đặng chi? Đặng tạo Thiêng-liêng-vị cho chúng ta, các đẳng
chơn hồn ấy khi đã đến Nhơn phẩm rồi chia ra hai phẩm hồn
đặc biệt:
- Ở trong vật loại tăng tiến lên đạt Nhơn phẩm của mình gọi là
Hóa nhân,
- Các chơn hồn ở trong Kim-Bàn đã xuất hiện với địa vị Nhơn
phẩm của mình là Nguyên-nhân.
Hai phẩm hồn ấy nếu không noi theo đạo đức đặng từ từ bƣớc
lên con đƣờng Thánh Đức của mình, đặng đạt cho tới địa vị
cuối cùng là Phật Vị lại làm tội lỗi thì phải sa vào Quỉ Vị.
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Ấy vậy phần ngƣời có Nguyên nhân, Hóa nhân, Quỉ nhân. Hại
thay 100 ức nguyên nhân do Đức Chí Tôn đã để lại mặt thế
này, đặng làm bạn với các đẳng chơn hồn trong Vạn Linh sanh
chúng của Ngài đã đào tạo thì Phật vị có sáu ức, Tiên Vị có
hai ức, còn chín mƣơi hai ức nguyên nhân bị đọa trần."

TAN TÀNH
F: Complètement détruit.
Tan: (nôm) Hòa lẫn vào nhau, biến thành nƣớc, rã ra thành
mảnh nhỏ. Tan tành: Vỡ, bể nát ra manh múng. Td: Tan
hoang, Tan tành.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Tan tành khó nỗi kết làm nguyên,
Nhƣ chỗ non cao muốn quá thuyền.
Mình biết phận mình an thú vị,
Chẳng phen bằng Phật cũng là Tiên.

TÁN TỤNG CÔNG ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU
Trƣớc khi có bài "Tán Tụng Công đức Diêu-Trì Kim Mẫu" thì
Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu có giáng Cơ cho bài thơ này làm tiền
đề. Xem nhƣ đây là phần vô vi; Tiếp theo thì Ngài Bảo Văn
đƣợc lịnh diễn thơ bài Kinh kế tiếp để nhơn sanh tụng đọc
hằng ngày, là một sự ngƣỡng vọng của nhân sanh. Ấy là thể
hiện cơ Âm Dƣơng phối hợp, nghĩa là Đạo Cao-Đài chủ
trƣơng Trời- Ngƣời đồng trị: Trời trị xác, ngƣời trị hồn.
Thảo Xá Hiền Cung
Phò loan: Hộ Pháp và Văn Pháp
***
DIÊU TRÌ KIM MẪU
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Thiếp chào chƣ Hiền Đồ Nam, Nữ. Có Từ-Bi giá ngự. Thiếp
nhƣợng cho Ngƣời, mà Ngƣời lại nhƣợng cho Thiếp giáng
trƣớc giáo-hóa đôi điều. Thiếp phải tuân mạng. Chƣ Hiền đồ
bình thân:
Từ hỗn độn Chí-Tôn hạ chỉ,
Cho Thiếp quyền Quản Khí Hƣ-Vô.
……………….
Bài thơ này do chính Đức Phật Mẫu giáng Cơ dạy Đạo tại
Thảo Xá Hiền Cung ngày 15-11-Tân Mùi (dl: 23-12-1931). Phò
loan: Đức Hộ Pháp và Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh
Diêu. Muốn để cho có Trời- Ngƣời hiệp Một, mới do Thánh-ý
đó mà Đức Hộ Pháp cho Ngài Bảo Văn nƣơng theo ý của bài
thơ trên mà phô diễn lại thành bài "Tán Tụng Công đức DiêuTrì Kim-Mẫu" bằng thể thơ Lục Bát, cả thảy có 50 câu dùng
Tụng đọc trong Tứ thời Nhựt Tụng ở đàn thƣờng tại điện Thờ
Phật-Mẫu; còn Đại Đàn và Tiểu Đàn chỉ đọc bài "Phật Mẫu
Chơn Kinh" mà thôi.
Bài "Tán Tụng Công Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu" này do Ngài Bảo
Văn viết xong ngày 18-05-Nhâm Thân (dl: 21-06-1932) đƣợc
sự chỉ định của Hộ Pháp, nhƣng cũng có dâng lên cho BátNƣơng Diêu-Trì-Cung nhuận sắc rồi mới đƣợc chính thức ấn
hành trong quyển Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo.
Nhƣ vậy Đàn thƣờng Cúng nơi Điện thờ Đức Phật Mẫu có các
Bài Kinh sau đây:
1- Niệm Hƣơng.
2- Khai Kinh.
3- Phật Mẫu Chơn Kinh.
4- Tán Tụng Công Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu.
5- Bài Dâng Rƣợu hoặc Bài Dâng Trà.
6- Bài Ngũ nguyện.
Nếu là Đàn Vía (Sóc, Vọng hoặc Đại lễ) thì đọc các bài nhƣ:
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1- Niệm Hƣơng.
2- Khai Kinh.
3- Phật Mẫu Chơn Kinh.
4- Dâng Tam Bửu: Hoa- Trà- Rƣợu.
5- Ngũ Nguyện. (Cộng chung là 7 bài kinh)
Bài Kinh này do lịnh của Đức Hộ Pháp giao cho Ngài Bảo Văn
Pháp Quân Cao-Quỳnh Diêu viết ra. Làm tại Thảo Xá Hiền
Cung ngày 18-05-Nhâm Thân (1932). Ký là Cao-Văn Pháp.
TÁN-TỤNG CÔNG-ĐỨC DIÊU-TRÌ KIM-MẪU
(Giọng Nam-Ai)
Kể từ hỗn-độn sơ khai,
Chí-Tôn hạ chỉ trƣớc đài Linh-Tiêu.
Lƣỡng-nghi phân khí Hƣ-vô,
Diêu-Trì Kim-Mẫu nung lò hóa sanh.
Âm-Dƣơng biến tạo chơn-thần,
Lo cho nhơn vật về phần hữu-vi.
Mớm cơm vú sữa cũng tay,
Dƣỡng-sanh đùm bọc với tài chí công.
Xét vì (2) nhơn vật lẽ đồng,
Chắt-chiu hằng để trọn lòng chung thƣơng.
Chí mong hòa-hảo âm dƣơng,
Thuận căn theo lối bƣớc đƣờng vẹn chơn.
Mẫu-Nghi hằng giữ lòng đơn,
Mảng lo cho trẻ đặng toàn mảnh thân.
Riêng thƣơng Kim-Mẫu khóc thầm,
Biển trần thấy trẻ lạc-lầm bấy lâu.
Đòi phen Mẹ luống ƣu sầu,
Cũng vì tà-mị dẫn đƣờng con thƣơng.
Đỉnh chung là miếng treo gƣơng,
Khiến nên trẻ dại lạc đƣờng quên ngôi.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

198

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Ngọt ngon trẻ nhiễm mến mùi,
Trẻ nào có biết khúc nôi đoạn-trƣờng.
Ngồi trông con đặng phi thƣờng,
Mẹ đem con đến tận đƣờng hằng sanh.
Xƣa con không thấu cội nhành,
Vì đƣờng Đạo bế biệt cành hoa rơi.
Từ con cách Mẹ phƣơng Trời,
Trầm-luân khổ-hải chơi-vơi sóng trần.
Dầu thƣơng nhắm mắt đƣa chơn,
Giờ nay gặp lối nghiệt trần giảm tiêu.
Ngọc-Hƣ định phép cũng nhiều,
Phái Vàng Mẹ lãnh dắt-dìu trẻ thơ.
Trƣớc kia trẻ vẫn mịt-mờ,
Từ đây mới hản ơn nhờ Mẫu-Nghi.
Đắc truyền khai mối Tam-Kỳ,
Dƣới tay cậy có Diêu-Trì Cửu Nƣơng.
Chín cô đã sẵn lòng thƣơng,
Mê tân độ chúng buồm trƣơng thoát vòng.
Lục-Nƣơng phất phƣớn truy hồn,
Tang-thƣơng nay lúc bảo tồn chúng-sanh.
Bát-Nƣơng thật đấng chí-linh,
Cùng chung giáo hóa chung cùng lo âu.
Thất-Nƣơng khêu đuốc Đạo đầu,
Nhờ Ngƣời gọi ánh nhiệm-mầu huyền-vi.
Môn sanh thiện niệm hằng ngày,
Cúi xin Kim-Mẫu muôn loài cứu ƣơng.
Đê đầu khấu bái Nƣơng-Nƣơng,
Nén hƣơng đạm bạc xin thƣơng chứng lòng.
"Nam-Mô Tạo-Hóa Huyền-Thiên Diêu-Trì Kim Mẫu"
"Nam-Mô Tạo-Hóa Huyền-Thiên Cửu Vị Nữ-Phật".
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TÀN (Tàn Lộng)

TÀN BẠO
F: Cruel et violent.
Tàn: Làm hại, ác độc, sót lại, sắp hết, tàn tật. Bạo: hung ác.
Tàn bạo là hung ác dữ dội.
Đức Hộ Pháp nói: "Trong thời-kỳ ấy Bần Đạo vâng lịnh Đức
Chí Tôn xuống thế mở Đạo, thì Đức Chí-Tôn mới hỏi rằng:
Con phục lịnh xuống thế mở Đạo, con mở Bí Pháp trƣớc hay
là mở Thể-Pháp trƣớc?
Bần-Đạo trả lời: - Xin mở Bí-Pháp trƣớc.
Đức Chí-Tôn nói: Nếu con mở Bí-Pháp trƣớc thì phải khổ đa!
Đang lúc đời cạnh tranh tàn bạo, nếu mở Bí Pháp trƣớc, cả
sự bí-mật huyền-vi của Đạo, Đời thấy rõ xúm nhau tranh giành
phá hoại thì mối Đạo phải ra thế nào? Vì thế nên mở ThểPháp trƣớc, dầu cho đời quá dữ có tranh-giành phá hoại cơ
thể hữu-vi hữu-hủy đi nữa thì cũng vô hại, xin miễn mặt Bí
Pháp còn là Đạo còn".
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TÀN Y
殘衣
F: Le reste des vêtements du défunt.
Tàn y: Áo ngƣời chết còn để sót lại, ở đây chỉ áo ngƣời vợ đã
chết. Khi ngƣời vợ chết, ngƣời chồng thƣờng thấy lại những
kỵ vật của vợ mà khiến lòng thêm đau buồn, nhứt là nhìn lại
tấm gƣơng soi hay mảnh tàn y, vua Tự Đức thấy lại những kỵ
vật mà khóc Bằng Phi với những câu rất thống thiết nhƣ sau:
Đập cổ kính ra tìm lấy bóng,
Xếp tàn y lại để dành hơi.
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu có câu:
"Khi để bước phòng đào lạnh ngắt,
"Mảnh tàn y dường nhắc nghi dung."

TANG CHỦ
喪 主
E: The chief of mourning.
F: Le chef de deuil.
Tang: còn đọc là TÁNG: lễ đám ma. Chủ: ngƣời làm chủ.
Tang chủ là ngƣời đứng ra tổ chức tang lễ cho ngƣời chết.
Thế Luật, điều 14: Trong bổn đạo xảy ra có ngƣời mãn phần,
qui vị thì chƣ tín đồ trong Họ phải chung cùng đến giúp và chia
buồn với tang chủ.
Tang chủ tựu vị: 喪主就位 Tựu là tới, vị là chỗ đứng. Tang
chủ tựu vị là ngƣời chủ tang đi tới chỗ đứng của mình.
Đây là câu xƣớng của lễ sĩ trong nghi tiết tang lễ để ngƣời chủ
tang vào đứng tại vị trí của mình, khởi sự tế lễ.
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Tang chủ dĩ hạ giai xuất: 喪主以下皆出 Dĩ hạ: lấy xuống.
Giai: đều. Xuất: đi ra. Tang chủ dĩ hạ giai xuất là tang chủ và
những ngƣời từ tang chủ trở xuống đều bƣớc ra ngoài.
Đây là câu xƣớng của lễ sĩ trong nghi tiết tang lễ để ngƣời chủ
tang và thân nhân bƣớc ra ngoài vì đã làm lễ xong.

TANG DU
桑榆
F: La vieillesse.
Tang du 桑榆. Về điển tích: Sách Tàu xƣa truyền rằng ở góc
biển Tây có cây tang du, mặt trời đến đó thì lặn, nên ngƣời ta
tả cảnh tƣợng ngƣời già gần chết thì nói "Tang du vãn ảnh"
桑榆晚影 "Lạc nhật tang du" 落日桑榆 là Mặt trời lặn về
phƣơng Tây (Tang du là chỉ phƣơng Tây) ý chỉ cảnh của
ngƣời già với tuổi xế chiều nhƣ mặt trời sắp lặn. Chỉ cảnh
ngƣời già gần ngày chết (cảnh già nua, tuổi già).
Dùng "Mộng tang du" là Mơ ƣớc sống đến tuổi già.
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu có câu:
"Nối Tông Tổ biết bao nghĩa trọng,
"Cơ nghiệp còn lưu mộng tang du."

TANG ĐIỀN NHỰT ĐẢO BIẾN NÊN THƢƠNG HẢI
HUÊ TRIỀU
Hộ Pháp Đƣờng, ngày 17-11-BínhTý (dl 30-12-1936)
Phò loan : Hộ Pháp - Tiếp Đạo.
Hầu đàn : Khai Pháp, Phong Chí.
Hầu bút : Đỗ Quang Hiển.
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TÔN SƠN CHƠN NHƠN
Bần Tăng chào quí vị.
Cƣời... Anh Phong Chí đứng chớ, làm bộ hoài.
Theo ý Bần Tăng tƣởng thì buổi nầy chƣa phải hiệp thế thời
cho Đạo phổ thông Trung Quốc, vì hai lẽ:
- Một là chánh phủ Pháp với Đông Dƣơng nầy chẳng phải thật
tâm trọng Đạo, cố ý giúp giùm, mà thật sự thì cho Đạo xuất
dƣơng nơi Trung Huê đặng mai phục ẩn binh toan phƣơng
hãm hại.
Anh Phong Chí nè, Anh chƣa bƣớc chơn đến nƣớc Tàu mà
tên của Anh đã treo nhỏng nhảnh nơi Phòng Mật thám Tsien
Tries, ấy là đợi Anh qua đặng ghim vào bằng cớ tụ họp thông
tƣ ngoại quốc vì Quốc sự, chớ chẳng phải vì Đạo. Các cớ ấy
chúng sẽ làm thế nào cho quả quyết hiển nhiên đặng toàn diệt
Đạo nơi đây cho đặng.
- Hai nữa là vì Thiên thơ đã định Huê - Nhựt hiệp chủng. Hại
nỗi lại là tay có trọng trách nơi phần tạo Tân Thế giới cho Đức
Chí Tôn, nên Ngọc Hƣ phải bảo trọng không cho diệt chủng,
duy chịu nạn diệt quốc mà thôi. Trong thế kỵ hai mƣơi mốt (21)
sẽ thấy "Tang điền Nhựt đảo biến nên thƣơng hải Huê
triều". Ấy vậy, lúc phối hiệp dân sanh sẽ có lắm trƣờng huyết
chiến. Em nói trong thời gian ngắn ngủi chi đây, sẽ có Nhựt Huê đại chiến. Em lại nói chắc rằng: Chức sắc giáo Đạo
những nơi Huê triều, ngày kia cũng phải chung mang khổ ách.
Anh hiểu rồi, gắng nghe lời Hộ Pháp khuyến giáo và hạ lịnh
mới gây nổi cơ đồ vĩ đại.
Nghe và tuân theo vì đó là lịnh dạy của Thầy.
Em đã trả lời những sự Anh cầu nguyện rồi, xin để nhƣợng bút
cho Phạm Phối Thánh.
Cao Tiếp Đạo, Bần Tăng xin dâng bài thi nầy:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Chém nƣớc chƣa ai nắm bửu đao,
Có phong trần mới định anh hào.
Thƣờng mƣu trối kệ đời toan tính,
Cái nghiệp thƣơng đời phải chịu đau.
Cƣời...THĂNG.

TANG GIA
喪家
E: Family in mourning.
F: La famille en deuil.
Tang: còn đọc là TÁNG: lễ đám ma. Gia: nhà. Tang gia là nhà
đang có tang.
Tang gia bối rối: Nhà đang có tang đau buồn nên rất bối rối,
mất đi sự bình tỉnh, quên trƣớc quên sau. Thành ngữ nầy
thƣờng dùng để xin quí khách đến phúng điếu thông cảm
những sơ sót của tang gia trong sự tiếp đãi.

TANG HÔN
喪婚
E: The mourning and marriage.
F: Le devil et mariage.
Tang: còn đọc là TÁNG: lễ đám ma. Hôn: việc hôn nhân, cƣới
vợ hay gả chồng. Tang hôn là việc tang và việc hôn. Đây là
hai việc rất quan trọng trong đời sống của một ngƣời.
Chức sắc và Chức việc của một địa phƣơng có nhiệm vụ lo
lắng việc tang hôn cho các tín đồ trong địa phận mình, để gây
tình đoàn kết thƣơng yêu gắn bó và nhất là thực hiện việc phổ
độ nhơn sanh.
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Pháp Chánh Truyền:
Chúng nó phải chăm nom về sự tang hôn của mỗi đứa.
(Chúng nó: Đức Chí Tôn nói các vị Giáo Sƣ).

TANG LỄ
喪 禮
E: Funeral rites.
F: Rites funèbres.
Tang: còn đọc là TÁNG: lễ đám ma. Lễ: nghi lễ. Tang lễ là
nghi thức làm lễ trong một đám tang.
Tang lễ gồm các phần sau đây:
Tẫn liệm
Thành phục phát tang
Cáo Từ Tổ
Cúng tế và Cầu siêu
An táng.
Theo tài liệu Hạnh Đƣờng Huấn luyện Chức việc Bàn Trị Sự
nam nữ (Khóa Canh Tuất 1970), phần Tang lễ cho Đạo hữu,
Chức việc và Chức sắc qui liễu nhƣ sau:
1. Phƣơng pháp hành lễ Tẫn liệm:
Phải cúng Thầy nhằm Tứ thời, có dâng sớ Tân cố và dâng
Tam bửu (bông, rƣợu, trà), vị chứng đàn là Chánh Trị Sự.
Khi hành lễ cúng thời xong, tất cả ngƣời trong gia quyến đều
quì cầu nguyện Đức Chí Tôn, rồi đến chỗ ngƣời chết, quì lạy
xác một lần, đồng nhi khởi tụng Kinh Tẫn Liệm (Dây oan
nghiệt... ). Tụng xong, tang chủ lạy xác một lần nữa, vị chứng
đàn trở về Thiên bàn xá Đức Chí Tôn và xả ấn.
Các chi tiết hành lễ vừa kể trên, từ phẩm Chánh Trị Sự trở
xuống Đạo hữu thì vị chứng đàn là Chánh Trị Sự thực hành;
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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còn từ phẩm Chức sắc Lễ Sanh trở lên thì phƣơng pháp cầu
hồn khi hấp hối, cầu hồn khi đã chết rồi, đến tẫn liệm, Bàn Trị
Sự chỉ hành lễ theo nghi thức nhƣ trên, riêng về phần chứng
đàn trƣớc đầu ngƣời bịnh hấp hối, chết rồi, phải nhƣợng cho
vị Đầu Phận Đạo (Đầu Tộc Đạo) hay Khâm Thành (Khâm
Châu Đạo) nếu có thỉnh đến.
Phần thƣợng sớ Tân cố, vị Chánh Trị Sự phải đƣa lên cho
Đầu Phận Đạo thay mặt Hội Thánh dâng sớ tại Thánh Thất
hay tƣ gia ngƣời đã chết.
2. Phần hành lễ Thành phục phát tang tại tƣ gia.
Trƣờng hợp nầy có lắm khi tùy hoàn cảnh gia đình tang chủ
thỉnh cầu nhƣ: Thành phục phát tang, kế tiếp hành lễ tế điện,
cầu siêu và an táng luôn, cũng có gia đình duy trì vì phải coi
giờ thành phục phát tang hay ngày an táng.
Do đó mới có việc không thỏa mãn giữa nhau. Vậy thì lễ thành
phục phát tang, kế tiếp cúng tế cầu siêu và an táng luôn là
phƣơng tiện cho gia đình hoặc Bàn Trị Sự là tốt nhất.
Còn coi ngày giờ thành phục phát tang hay an táng, nếu quá
hạn tam nhựt (ba ngày) thì buộc tang quyến phải bảo đảm
quan tài về hơi hám (điều đó bất đắc dĩ mà thôi). Bàn Trị Sự
cũng nên khuyên gia đình tang chủ trong ba ngày tống táng
hơn là duy trì lâu ngày có nhiều bất lợi.
Việc thành phục phát tang, Bàn Trị Sự chỉ cầu nguyện Chí Tôn
vì mới thiết lễ cúng Thầy hồi tẫn liệm.
3. Phần lễ Cáo Từ Tổ:
Có lễ nhạc hoặc không có, trƣớc phải đặt một bàn nghi ngoài
để kiếng Thần Hoàng bổn cảnh, đất đai ngũ phƣơng, một
mâm cơm chay hay hoa quả bánh nƣớc tùy gia vô hữu, còn
một mâm dâng lên bàn thờ Tổ Phụ (Cửu Huyền Thất Tổ), một
cái mâm đựng đồ tang để cáo Từ Tổ.
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Khi xong, bƣng mâm đồ tang qua bàn vong trƣớc quan tài
hành lễ. Vị Chánh Trị Sự đứng phát tang phải mặc đại phục.
Nghi tiết trên từ Lễ Sanh xuống Đạo hữu, lễ sĩ mặc áo màu
xanh đậm. Từ Giáo Hữu lên Phối Sƣ, lễ sĩ mặc áo màu đỏ.
Lễ Sanh, Giáo Thiện một cây lọng và phƣớn Thƣợng Sanh.
Giáo Hữu, Chí Thiện trở lên, hai cây lọng và phƣớn Thƣợng
Phẩm. Nên lƣu ý, dầu nam hay nữ, phƣớn Thƣợng Sanh đặt
bên tả (trái), phƣớn Thƣợng Phẩm đặt bên hữu (mặt) trong
ngó ra, chớ không phải để nam tả, nữ hữu.
Đảnh lễ Đức Chí Tôn trƣớc khi Cáo Từ Tổ.
4. Phần hành lễ cúng tế và cầu siêu cho Chức việc xuống
Đạo hữu.
Đoạn nầy chiếu theo quyển Tang lễ của Ngài Cố Tiếp Pháp
Chơn Quân thì hành lễ đủ kinh dầu thiếu trai giới 10 ngày. Chỉ
đặc biệt ngƣời qui vị giữ trọn 10 ngày chay thì thọ truyền bửu
pháp, nghĩa là thỉnh Chức sắc hành pháp Đoạn Căn mà thôi,
dƣới 10 ngày chay là không đƣợc hƣởng pháp nầy.
Trƣờng hợp vừa kể trên đối với trẻ em từ 10 tuổi trở lên, nếu
trƣờng trai hoặc thập trai cũng đƣợc thi hành theo nghi lễ nầy.
Còn 10 tuổi trở xuống thì chỉ thƣợng sớ và cầu siêu mà thôi.
Riêng về phần Chức sắc Lễ Sanh, Giáo Thiện, Giáo Hữu, Chí
Thiện trở lên đƣợc phép tạm để tƣ gia hành lễ chờ ngày di
quan vào Khách Đình hay Báo Ân Từ, thì Bàn Trị Sự hành lễ
theo các chi tiết đã nói trên, nghĩa là từ khi hấp hối, chết rồi,
đến cầu siêu để di quan và phải đƣa vào Khách Đình hay Báo
Ân Từ tùy theo phẩm vị, nên chung lo giúp đỡ tang quyến đến
khi an táng xong.
5. Phần lễ phát hành và an táng.
Đảnh lễ Đức Chí Tôn trƣớc khi Cáo Từ Tổ, cúng vong, cầu
siêu, khiển điện, di linh cữu ra Thuyền Bát Nhã, đi đến Báo Ân
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Từ, thỉnh linh vị vào bái lễ Đức Phật Mẫu, đến Đền Thánh
cũng thỉnh linh vị vào bái lễ Đức Chí Tôn. Nếu trƣờng hợp đi
ngoài ngang qua Thánh Thất hay Điện Thờ thì cũng thi hành
nhƣ vào Nội Ô.

TANG LỄ CHỨC SẮC THIÊN PHONG
• Phẩm: Giáo Tông - Hộ Pháp - Phật Tử - Chƣởng Pháp Thƣợng Phẩm - Thƣợng Sanh
• Phẩm: Ðầu Sƣ - Tiên Tử - Thập Nhị Thời Quân
• Phẩm: -Chánh Phối Sƣ và Phối Sƣ - Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn Chƣởng Ấn -Thánh Nhơn - Hiền Nhơn - Tiếp Lễ Nhạc
Quân - Thập Nhị Bảo Quân
• Phẩm: Giáo Sƣ -Cải Trạng - Giám Ðạo - Chơn Nhơn -Ðạo
Nhơn - Nhạc Sƣ - Ðốc Nhạc - Ðề Nhạc - Hộ Ðàn Pháp
Quân -Tả, Hữu Phan Quân
_________________________________

TANG LỄ CHỨC SẮC ĐẠI THIÊN PHONG
Phẩm: Giáo Tông - Hộ Pháp - Phật Tử - Chƣởng Pháp Thƣợng Phẩm - Thƣợng Sanh
Chƣơng trình:
Nghi tiết hành lễ
Di Liên Ðài vào Báo Ân Từ
Liên Ðài an vị tại Báo Ân Từ
Di Liên Ðài đến Ðền Thánh
Di Liên Ðài ra Cửu Trùng Thiên
Lễ di Liên Ðài nhập Bửu Tháp
Sơ Giải: Hành lễ theo Tiên Vị. Thi thể đƣợc liệm vào Liên Ðài
(hình bát giác), kỳ Long Mã (bông). Liên Ðài đƣợc quàn tại
Biệt Ðiện của mỗi vị một đêm, Báo Ân Từ một đêm, Ðền
Thánh một đêm và Cửu Trùng Thiên một đêm. Khi hành lễ
xong, di Liên Ðài nhập Bửu Tháp.
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Tại Ðền Thánh, Ðền Thờ Ðức Phật Mẫu, các Thánh Thất, Ðiện
Thờ Phật Mẫu, các dinh thự, các tƣ gia của toàn đạo, đều treo
cờ rũ từ bữa vào lễ cho đến ngày Liên Ðài nhập Bửu Tháp.
Miễn coi ngày giờ. Hội Thánh sẽ hành lễ Tiểu Tƣờng, Ðại
Tƣờng, kỵ niệm hàng năm và xây Bửu Tháp. Không có làm
Tuần Cửu và hành pháp độ thăng. Mỗi vị có bài thài riêng.
A. Nghi tiết hành lễ
1- Hấp hối: Tụng bài kinh Cầu Hồn (Rắp nhập cảnh..... )
2- Tắt hơi: Tụng bài "Kinh khi đã chết rồi" ( Ba mƣơi sáu
cõi.......)
Có Chức Sắc Ðại Thiên Phong chứng lễ.
Khi chơn hồn rời khỏi xác (qui thiên), tại Ðền Thánh đổ sáu (6)
hồi chuông, trống cho phẩm Giáo Tông, Hộ Pháp, Phật Tử;
còn phẩm Chƣởng Pháp, Thƣợng Phẩm, Thƣợng Sanh thì đổ
năm (5) hồi.
3- Thƣợng sớ Tân cố: Lễ Viện dâng sớ tại Ðền Thánh.
4- Tại Biệt Ðiện: Vọng một (1) bàn linh có bửu ảnh, dàn bát
bửu, 2 tàng, 2 lọng. Có Chức Sắc cơ quan luân phiên hầu.
5- Nhập mạch: Sau 24 giờ qui thiên (thi thể ngồi kiết già) đƣợc
Ðại liệm vào Liên Ðài, tụng bài "Kinh Tẩn Liệm" (Dây oan
nghiệt.......)
6-Thành phục: Lễ Viện hành lễ Phát tang, lễ Cáo từ Tổ, có Lễ
Nhạc.
7- Hành lễ tế điện: Tang quyến chánh tế. Chức Sắc, Chức
Việc, Ðạo hữu và Ðồng nhi nam nữ luân phiên tụng Di Lặc
Chơn Kinh. Ban ngày hành lễ Triêu Tịch, đêm có nhạc hòa
tấu.
B- Di Liên Ðài vào Báo Ân Từ
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- Ðạo Kỳ - Bảng Ðại Ðạo - Phƣớn Thƣợng Phẩm - Long Mã
múa.
- Dàn Bắc - Ðồng nhi hầu Nam tả, Nữ hữu.
- Dàn Bát Bửu, Bàn Hƣơng án có Bửu Ảnh, 2 tàng, 2 lọng, 2
Lễ Sĩ hầu. -Tràng hoa, vãng lụy và bàn đƣa.
- Liên Ðài kỳ Long Mã bông, có 2 vị Chức Sắc cao cấp của cơ
quan hầu, đạo tỳ đi hai bên. - Dàn Nam -Tang quyến và thân
bằng cố hữu.
- Chức Sắc Ðại Thiên Phong, Chức Việc và toàn Ðạo nam nữ.
- Liên Ðài đến Báo Ân Từ có đổ 6 hồi, hoặc 5 hồi chuông tùy
theo phẩm vị khi rƣớc cũng nhƣ đƣa.
C- Liên Ðài an vị tại Báo Ân Từ:
(Nghi lễ chƣng dọn y nhƣ ở Biệt Ðiện)
Hành lễ tế điện:
- Hội Thánh chánh tế. Thân quyến và thân bằng cố hữu phụ
tế.
- Nghi châm chƣớc: Lễ tế điện dâng Tam Bửu, Lễ Sĩ mặc y
phục màu phái Thƣợng (xanh da trời), chơn đi chữ Tâm, Ðồng
nhi đọc Ai chúc.
Hội Thánh và các Cơ quan Ðạo đọc bài "Kinh Cầu Bà Con
Thân Bằng Cố Hữu đã qui liễu" ( Khi dƣơng thế......)
- Tang quyến (tùy trong gia đình quì cúng mà đọc Ai chúc).
Cầu siêu:
- Tụng bài kinh (Ðầu vọng bái......) và bài (Ba mƣơi sáu
cõi.......), tụng mỗi bài 3 lần, niệm câu chú Chí Tôn 3 lần.
- Chức Sắc, Chức Việc, Ðạo hữu và Ðồng nhi nam nữ luân
phiên tụng Di Lặc Chơn Kinh.
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- Ban ngày hành lễ Triêu Tịch, đêm có Nhạc hoà tấu.
D- Di Liên Ðài đến Ðền Thánh:
- Nghi lễ rƣớc sắp đặt trật tự y nhƣ lễ Di Liên Ðài vào Báo Ân
Từ, chuông trống rƣớc cũng nhƣ khi đƣa, tùy phẩm cấp.
- Liên Ðài của Giáo Tông, Phật Tử, Chƣởng Pháp để trƣớc 7
cái Ngai (để chính giữa).
- Liên Ðài của Hộ Pháp, Thƣợng Phẩm, Thƣợng Sanh để nơi
Hiệp Thiên Ðài, cũng chính giữa (nghi lễ chƣng dọn y nhƣ ở
Báo Ân Từ).
- Chức Sắc, Chức Việc, Ðạo hữu và Ðồng nhi Nam Nữ tụng Di
Lặc Chơn Kinh. -Diễn văn tuyên dƣơng công trạng của vị Triều
Thiên.
- Hội Thánh cầu nguyện Ðức Chí Tôn và các Ðấng thiêng
liêng, bái lễ
E- Di Liên Ðài ra Cửu Trùng Thiên (Ðại Ðồng Xã)
- Nghi lễ rƣớc sắp đặt trật tự y nhƣ lễ rƣớc Liên Ðài đến Ðền
Thánh. - Liên Ðài an vị trên Cửu Trùng Thiên, nghi lễ chƣng
dọn y nhƣ ở Ðền Thánh, có 8 vị Chức Sắc Nam Phái của cơ
quan đứng hầu 8 góc Cửu Trùng Thiên.
- Chức Sắc, Chức Việc, Ðạo hữu và Ðồng nhi nam nữ tụng Di
Lặc Chơn Kinh. Ban đêm có Nhạc hòa tấu.
- Hành lễ tế điện: Hội Thánh và các cơ quan Ðạo, tang quyến
và thân bằng cố hữu tế lễ.
- Ðại Lễ dâng Tam Bửu: Ba nghi, Lễ Sĩ ba (3) phái hiến lễ. Lễ
Sĩ phái Ngọc điện đến Lễ Sĩ phái Thƣợng, Lễ Sĩ phái Thƣợng
điện đến Lễ Sĩ phái Thái, Lễ Sĩ phái Thái điện đến bàn linh
(Liên Ðài).
F- Lễ di Liên Ðài nhập Bửu Tháp:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Hành lễ châm chƣớc, Hội Thánh, Chức Sắc, Chức Việc, toàn
Ðạo nam nữ, thân bằng cố hữu và tang quyến vào bái lễ.
- Di Liên Ðài qua ngang mình Long Mã múa, rồi để lên lƣng
Long Mã bông đƣa đến Bửu Tháp.
- Khi khởi hành, trong Ðền Thánh có đổ chuông trống tùy theo
phẩm cấp. -Ðạo Kỳ.- Bảng Ðại Ðạo.- Phƣớn Thƣợng Phẩm.Long Mã múa.
- Dàn Bắc. - Ðồng nhi nam nữ đọc kinh đƣa linh.
- Dàn bát bửu, bàn hƣơng án có bửu ảnh, 2 tàng, 2 lộng, 2 Lễ
Sĩ hầu.
- Tràng hoa, vãng, lụy, và bàn đƣa.
- Liên Ðài kỳ Long Mã bông, có 2 vị Chức Sắc của cơ quan
hầu; Ðạo tỳ đi hai bên.
- Dàn Nam. -Tang quyến và thân bằng cố hữu.
- Chức Sắc Ðại Thiên Phong, Chức Việc và toàn Ðạo nam nữ.
- Ðến Bửu Tháp, Ðại diện Hội Thánh và các cơ quan đọc Ðiếu
văn.
- Tang quyến đáp từ. - Ðƣa Liên Ðài nhập Bửu Tháp.
- Ðồng nhi tụng kinh Hạ Huyệt và chú Vãng Sanh. Khi dứt,
niệm câu chú của Thầy 3 lần. -Giải tán
_______________________________

TANG LỄ CHỨC SẮC ĐẠI THIÊN PHONG
Phẩm: Ðầu Sƣ - Tiên Tử - Thập Nhị Thời Quân
Nghi tiết hành lễ.
Di Liên Ðài vào Báo Ân Từ.
Liên Ðài an vị tại Báo Ân Từ.
Di Liên Ðài đến Ðền Thánh.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

212

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Di Liên Ðài ra Cửu Trùng Thiên.
Lễ di Liên Ðài nhập Bửu Tháp.
Sơ Giải: Hành lễ theo Tiên Vị. Thi thể đƣợc liệm vào Liên Ðài
(hình bát giác), kỳ Long Mã (bông). Liên Ðài đƣợc quàn tại
Biệt Ðiện của mỗi vị một đêm, Ðền Thánh một đêm, Báo Ân
Từ một đêm. Khi hành lễ xong, di Liên Ðài nhập Bửu Tháp.
Tại Ðền Thánh, Ðền Thờ Ðức Phật Mẫu, các Thánh Thất, Ðiện
Thờ Phật Mẫu, các Dinh thự, các tƣ gia của toàn Ðạo hữu,
đều treo cờ rũ từ bữa vào lễ cho đến ngày Liên Ðài nhập Bửu
Tháp. Miễn coi ngày giờ.
Hội Thánh sẽ hành lễ Tiểu Tƣờng, Ðại Tƣờng, kỵ niệm hằng
năm và xây Bửu Tháp. Không có làm Tuần cửu và hành pháp
độ thăng. Mỗi phẩm có bài thài riêng.
A- Nghi Tiết Hành Lễ:
1- Hấp hối: Tụng bài Kinh Cầu Hồn (Rắp nhập cảnh......)
2- Tắt hơi: Tụng bài Kinh Khi Ðã Chết Rồi (Ba mƣơi sáu
cõi.......)
Có Chức Sắc Thiên Phong chứng lễ. Khi Chơn hồn rời khỏi
xác (qui thiên), tại Ðền Thánh đổ năm (5) hồi trống chuông.
3- Thƣợng sớ Tân cố: Lễ Viện dâng sớ tại Ðền Thánh.
4- Tại Biệt Ðiện: Vọng một bàn linh có bửu ảnh, dàn bát bửu, 1
tàng, 2 lọng, có Chức Sắc của cơ quan luân phiên hầu.
5- Nhập mạch: Sau 24 giờ qui thiên (thi thể ngồi kiết già) đƣợc
Ðại liệm vào Liên Ðài, tụng bài Kinh Tẩn Liệm (Dây oan
nghiệt........)
6-Thành phục: Lễ Viện hành lễ phát tang, lễ Cáo Từ Tổ, có Lễ
Nhạc.
7- Hành lễ tế điện: Tang quyến chánh tế.
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8- Nghi lễ châm chƣớc: Lễ Tế Ðiện dâng Tam Bửu, Lễ Sĩ mặc
y phục màu phái Thƣợng (xanh da trời), chơn đi chữ Tâm,
Ðồng nhi thài (bài thài riêng) và tụng Ai chúc. Tùy trong tang
quyến tế lễ mà đọc bài kinh......... (Lễ phẩm cúng tế tại Biệt
Ðiện do tang quyến hoặc của thân bằng cố hữu).
- Liên Ðài quàn tại Biệt Ðiện, có hành lễ Triêu Tịch.
B- Di Liên Ðài vào Báo Ân Từ:
- Ðạo Kỳ. - Bảng Ðại Ðạo. - Phƣớn Thƣợng Phẩm. - Long Mã
múa.
- Dàn Bắc. - Ðồng nhi Nam tả Nữ hữu. -Dàn Bát Bửu.
- Bàn Hƣơng án có Bửu ảnh, 1 tàng, 2 lọng, 2 Lễ Sĩ hầu.
- Tràng hoa, vãng, lụy.
- Liên Ðài kỳ Long Mã (bông), có 2 vị Chức Sắc cao cấp của
cơ quan hầu Liên Ðài, Ðạo Tỳ đi hai bên.
- Dàn Nam. - Tang quyến, Thân bằng cố hữu và Quan khách.
- Chức Sắc, Chức Việc, và toàn Ðạo nam nữ.
- Liên Ðài đến Báo Ân Từ, đổ năm (5) hồi chuông khi rƣớc
cũng nhƣ đƣa.
C- Liên Ðài an vị tại Báo Ân Từ:
(Nghi lễ chƣng dọn y nhƣ ở Biệt Ðiện)
- Hành lễ tế điện:
- Hội Thánh chánh tế. Tang quyến và thân bằng cố hữu phụ
tế.
- Nghi châm chƣớc: Lễ tế điện dâng Tam Bửu, Lễ Sĩ mặc y
phục màu Phái Thƣợng (xanh da trời), chơn đi chữ Tâm, Ðồng
nhi đọc Ai chúc.
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- Hội Thánh và các cơ quan Ðạo đọc bài Kinh (Khi dƣơng
thế........)
- Tang quyến tùy trong tang gia quì cúng mà đọc ai chúc.
- Cầu siêu: Tụng bài Kinh (Ðầu vọng bái Tây Phƣơng.........) và
bài (Ba mƣơi sáu cõi....) tụng mỗi bài 3 lần, niệm câu chú Chí
Tôn 3 lần.
- Chức Sắc, Chức Việc, Ðạo hữu và Ðồng nhi nam nữ luân
phiên tụng Di Lặc Chơn Kinh.
- Ban ngày hành lễ Triêu Tịch, đêm có Nhạc hòa tấu.
D- Di Liên Ðài đến Ðền Thánh:
- Nghi lễ rƣớc sắp đặt trật tự y nhƣ lễ Di Liên Ðài vào Báo Ân
Từ, trống chuông rƣớc cũng nhƣ khi đƣa.
- Liên Ðài của Ðầu Sƣ và Tiên Tử để trƣớc 7 cái Ngai (để
chính giữa).
- Liên Ðài của Thập Nhị Thời Quân để nơi Hiệp Thiên Ðài
(cũng chính giữa), nghi lễ chƣng dọn y nhƣ ở Báo Ân Từ.
- Chức Sắc, Chức Việc, Ðạo hữu và Ðồng nhi nam nữ luân
phiên tụng Di Lặc Chơn Kinh.
- Diễn văn tuyên dƣơng công trạng của vị Triều Thiên.
- Hội Thánh cầu nguyện Ðức Chí Tôn và các Ðấng Thiêng
Liêng, bái lễ.
E- Di Liên Ðài ra Cửu Trùng Thiên (Ðại Ðồng Xã)
- Nghi lễ rƣớc sắp đặt trật tự y nhƣ lễ rƣớc Liên Ðài vào Ðền
Thánh.
- Liên Ðài an vị trên Cửu Trùng Thiên, nghi lễ chƣng dọn y
nhƣ ở Ðền Thánh, có 8 vị Chức Sắc của cơ quan đứng hầu 8
góc Cửu Trùng Thiên.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Chức Sắc, Chức Việc, Ðạo hữu và Ðồng nhi nam nữ luân
phiên tụng Di Lặc Chơn Kinh, ban đêm có Nhạc hòa tấu.
- Hành lễ tế điện: Hội Thánh, các cơ quan Ðạo, tang quyến và
thân bằng cố hữu tế lễ.
- Ðại lễ dâng Tam Bửu: Ba nghi, Lễ Sĩ 3 phái hiến lễ, Lễ Sĩ
phái Ngọc điện đến Lễ Sĩ phái Thƣợng, Lễ Sĩ phái Thƣợng
điện đến Lễ Sĩ phái Thái, Lễ Sĩ phái Thái điện đến bàn linh
(Liên Ðài).
F- Lễ Di Liên Ðài nhập Bửu Tháp:
- Hành lễ châm chƣớc: Hội Thánh, Chức Sắc, Chức Việc, toàn
Ðạo nam nữ, thân bằng cố hữu và tang quyến vào bái lễ.
- Di Liên Ðài qua ngang mình Long Mã múa, rồi để lên lƣng
Long Mã (bông) đƣa đến Bửu Tháp.
-Khi khởi hành, trong Ðền Thánh có đổ năm (5) hồi trống
chuông.
- Ðạo Kỳ. - Bảng Ðại Ðạo. - Phƣớn Thƣợng Phẩm. -Long Mã
múa.
-Dàn Bắc. - Ðồng nhi Nam Nữ đọc Kinh Ðƣa Linh.
- Dàn Bát bửu, Bàn Hƣơng án có Bửu ảnh, 1 tàng, 2 lọng, 2
Lễ Sĩ hầu.
- Tràng hoa, vãng, lụy, và bàn đƣa.
- Liên Ðài kỳ Long Mã bông, có 2 vị Chức Sắc cao cấp của cơ
quan hầu, Ðạo Tỳ đi hai bên. Dàn Nam. - Tang quyến, thân
bằng cố hữu.
- Chức Sắc Ðại Thiên Phong, Chức Việc và toàn Ðạo Nam
Nữ.
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- Ðến Bửu Tháp: Ðại diện Hội Thánh và các cơ quan Ðạo đọc
Ðiếu văn. - Tang quyến đáp từ. - Ðƣa Liên Ðài nhập Bửu
Tháp.
- Ðồng nhi tụng Kinh Hạ Huyệt và chú Vãng Sanh. Hễ dứt,
niệm câu chú của Thầy 3 lần. Giải tán
Phụ chú:
- Quý vị Ðại Thiên Phong Giáo Tông, Hộ Pháp, Phật Tử,
Chƣởng Pháp, Thƣợng Phẩm và Thƣợng Sanh, khi qui thiên
hành lễ Ðạo táng, thì Chức Sắc và toàn Ðạo đồng thọ tang
cho đến ngày mãn Lễ Ðại Tƣờng.
- Ðầu Sƣ, Tiên Tử và Thập Nhị Thời Quân khi hành lễ Ðạo
táng, thì Chức Sắc và toàn Ðạo đồng thọ tang cho đến ngày
Liên Ðài nhập Bửu Tháp.
_______________________________

TANG LỄ CỦA CHỨC SẮC ĐẠI THIÊN PHONG (Nam nữ)
Phẩm: -Chánh Phối Sƣ và Phối Sƣ - Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn Chƣởng Ấn -Thánh Nhơn - Hiền Nhơn - Tiếp Lễ Nhạc
Quân - Thập Nhị Bảo Quân
Nghi tiết hành lễ.
Di Linh Cửu vào Báo Ân Từ.
Lễ An Táng.
Trật tự đƣa đám
Sơ Giải: Tƣớc phẩm nầy hành lễ theo Thánh Vị, chèo hầu,
chèo đƣa, làm tuần cửu, Tiểu Tƣờng, Ðại Tƣờng, bài thài theo
hàng Thánh Vị. Ðặc biệt, Chánh Phối Sƣ mới có dàn Bát Bửu
rƣớc và đƣa.
Hội Thánh xây Kim tỉnh và nấm mộ.
A- Nghi tiết hành lễ:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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1. Hấp hối: Tụng bài Kinh Cầu Hồn (Rắp nhập cảnh Thiêng
Liêng)
2. Tắt hơi: Tụng bài Kinh Khi Ðã Chết Rồi (Ba mƣơi sáu cõi
…)
Tại Ðền Thánh, đổ 4 hồi trống chuông.
3. Thƣợng sớ Tân cố: Dâng sớ nơi Ðền Thánh.
4. Nhập mạch: Tụng Kinh Tẩn Liệm (Dây oan nghiệt........)
B- Di Linh Cửu vào Báo Ân Từ:
-Bảng Ðại Ðạo. -Phƣớn Thƣợng Phẩm. - Dàn Bắc.
- Ðồng nhi rƣớc (không có đọc kinh).
- Bàn Hƣơng án 2 lọng, 2 vị Chức Sắc của cơ quan và 2 Lễ Sĩ
mặc áo Phái Ngọc hầu.-Thuyền Bát Nhã chở Linh Cửu. -Dàn
Nam. -Tang gia
-Thành phục tại Báo Ân Từ: Lễ Cáo Tiền Bối, nghi châm
chƣớc, Lễ Viện phát tang, lễ tế điện dâng Tam Bửu, Lễ Sĩ mặc
áo phái Ngọc đi chữ Ðinh. Tiếp theo là lễ tế dành cho các cơ
quan Ðạo, và thân bằng quyến thuộc.
Cầu siêu: Tụng bài Kinh Cầu Siêu, tụng bài Kinh Khi Ðã Chết
Rồi, mỗi bài tụng ba lần, niệm chú Chí Tôn 3 lần.
-Ban Tổng Trạo Thuyền Bát Nhã chèo hầu, ban ngày có làm lễ
Triêu Tịch, đêm có Nhạc hòa tấu, chƣ Chức Sắc phải tề tựu
dự lễ và để chia buồn cùng tang quyến. Ðồng nhi nam nữ luân
phiên tụng Di Lặc Chơn Kinh.
C- Lễ An Táng:
- Tại Báo Ân Từ, hành lễ châm chƣớc, khiển điện, di Linh cữu
ra thuyền Bát Nhã đƣa vào Ðền Thánh do cửa Nghinh Phong
Ðài an vị (ngay chính giữa). Hành pháp độ thăng, Ðồng nhi

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

218

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

tụng Kinh Cầu Siêu, Diễn Văn tuyên dƣơng công nghiệp, Hội
Thánh vào bái lễ.
- Di Linh cữu ra thuyền Bát Nhã, 2 vị Chức Sắc của cơ quan
hầu.
D- Trật tự đƣa đám:
- Bảng Ðại Ðạo. -Phƣớn Thƣợng Phẩm. -Dàn Bắc.
- Ðồng nhi tụng bài Kinh Ðƣa Linh Cữu có đờn.
- Bàn Hƣơng án 2 lọng, có 2 vị Chức Sắc của cơ quan và 2 Lễ
Sĩ phái Ngọc hầu. - Bàn đƣa, vãng lụy.-Thuyền Bát Nhã chở
Linh cữu, chèo đƣa. -Dàn Nam. - Tang gia và thân bằng cố
hữu.
- Chức Sắc, Chức Việc, Ðạo hữu nam nữ.
- Ðến Cực Lạc: Ðại diện các cơ quan đọc Ai điếu nếu có.
- Ðồng nhi tụng Kinh Hạ Huyệt và tụng tiếp chú Vãng Sanh,
khi dứt, niệm chú Chí Tôn 3 lần. Giải tán.
Phụ chú:
Nếu muốn để tại tƣ gia làm lễ Thành phục, phát tang, thì tang
chủ phải xin phép Hội Thánh. Xong rồi, phải di Linh Cữu vào
Báo Ân Từ cúng tế.
_______________________________

TANG LỄ CỦA CHỨC SẮC THIÊN PHONG (Nam - Nữ)
Phẩm: Giáo Sƣ -Cải Trạng - Giám Ðạo - Chơn Nhơn -Ðạo
Nhơn - Nhạc Sƣ - Ðốc Nhạc - Ðề Nhạc - Hộ Ðàn Pháp
Quân -Tả, Hữu Phan Quân
Nghi tiết hành lễ.
Di Linh Cửu vào Báo Ân Từ.
Lễ An Táng.
Trật tự đƣa đám.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Sơ Giải: Phẩm tƣớc nầy đƣợc thọ Bửu pháp, hành lễ theo
Thánh Vị, chèo hầu, chèo đƣa, làm Tuần Cửu, Tiểu Tƣờng,
Ðại Tƣờng. Bài thài theo hàng Thánh Vị. - Hội Thánh xây Kim
tỉnh và nấm mộ.
A- Nghi tiết hành lễ:
1. Hấp hối: Tụng bài Kinh Cầu Hồn (Rắp nhập cảnh Thiêng
Liêng.. )
2. Tắt hơi: Tụng bài Kinh Khi Ðã Chết Rồi (Ba mƣơi sáu
cõi.........)
3. Tại Ðền Thánh: Ðổ (3) hồi trống chuông.
4. Thƣợng sớ Tân cố: Dâng sớ tại Ðền Thánh.
5. Nhập mạch: Tụng Kinh Tẩn Liệm (Dây oan nghiệt...........)
B- Di Linh Cữu vào Báo Ân Từ:
- Bảng Ðại Ðạo. -Phƣớn Thƣợng Phẩm. -Dàn Bắc.- Ðồng nhi rƣớc Linh cữu.
- Bàn Hƣơng án, 2 lọng, 2 vị Chức Sắc của cơ quan và 2 vị Lễ
Sĩ mặc áo phái Ngọc hầu. - Thuyền Bát Nhã.
- Tang gia và thân bằng cố hữu.
- Thành phục: Lễ cáo tiền bối, nghi châm chƣớc, Lễ Viện phát
tang, hành lễ tế điện, Lễ Sĩ mặc áo phái Ngọc, chơn đi chữ
Ðinh. Tiếp theo, lễ dành cho các cơ quan Ðạo hay thân bằng
quyến thuộc.
- Cầu siêu: Tụng bài Kinh Cầu Siêu, tụng xen Kinh Khi Ðã
Chết Rồi, mỗi bài tụng 3 lần, niệm chú Chí Tôn 3 lần.
- Lễ chèo hầu, Ðồng nhi nam nữ tụng Di Lặc Chơn Kinh.
C- Lễ An Táng:
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-Tại Báo Ân Từ: Hành lễ châm chƣớc, khiển điện, di Linh cữu
ra thuyền Bát Nhã, đƣa vào Ðền Thánh, do cửa Nghinh Phong
Ðài an vị (ngay chính giữa). Hành pháp độ thăng, Ðồng nhi
tụng Kinh Cầu Siêu, Diễn Văn tuyên dƣơng công nghiệp, Hội
Thánh vào bái lễ.
- Di Linh cữu ra thuyền Bát Nhã, 2 vị Chức Sắc của cơ quan
và 2 vị Lễ Sĩ mặc áo phái Ngọc hầu.
D- Trật tự đƣa đám:
- Bảng Ðại Ðạo. -Phƣớn Thƣợng Phẩm. -Dàn Bắc.
- Ðồng nhi tụng Kinh Ðƣa Linh, có đờn.
- Bàn Hƣơng án 2 lọng, 2 vị Chức Sắc của cơ quan và 2 Lễ Sĩ
mặc áo phái Ngọc hầu. - Bàn đƣa, vãng, lụy. -Thuyền Bát Nhã
chở Linh cữu.
- Dàn Nam. - Tang gia. -Chức Sắc, Chức Việc, Ðạo hữu Nam
Nữ.
- Ðến Cực Lạc: Ðại diện các cơ quan Ðạo đọc ai điếu (nếu có).
- Ðồng nhi tụng Kinh Hạ Huyệt và tụng tiếp chú Vãng Sanh,
khi dứt niệm chú Chí Tôn 3 lần. Giải tán
Phụ chú:
Nếu muốn để tại tƣ gia làm lễ thành phục, phát tang, thì tang
chủ phải xin phép Hội Thánh. Xong rồi, di Linh Cữu vào Báo
Ân Từ cúng tế.

TANG PHỤC
喪服
E: The mourning clothers.
F: Les vêtements en devil.
Tang: còn đọc là TÁNG: lễ đám ma. Phục: y phục, quần áo.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tang phục là quần áo mặc để tang.
Tân Luật: Tang phục thì y nhƣ xƣa.

TANG SỰ
喪事
E: The funeral affairs.
F: Les affaires funérales.
Tang: còn đọc là TÁNG: lễ đám ma. Sự: việc. Tang sự là việc
tang, tức là những việc lo cho ngƣời chết, nhƣ hòm, đồ tẫn
liệm, tế lễ, cầu siêu, chôn cất.
Đức Khổng Tử nói: Tang sự hữu lễ nhi ai vi bổn. Nghĩa là: việc
tang có lễ mà lấy sự bi ai làm gốc.

TANG THƢƠNG
桑 蒼
F:Fané,ruiné.
Tang: Cây dâu. Thương: màu xanh là chữ viết tắt của câu Hán
văn "Tang điền biến vi thƣơng hải", nghĩa là: ruộng dâu biến
thành biển xanh. Tang thƣơng ý noi Cảnh đời luôn luôn biến
đổi, không có gì gọi là bền vững vĩnh viễn.
Đức Thƣợng Phẩm nhận định về việc Chí-Tôn chia quyền:
"Nếu một thời-kỳ mà Giáo lý đã Thất Chơn-truyền thì đem đến
cho nhơn-sanh biết bao tang-thƣơng biến đổi. Cũng vì lẽ ấy
mà nay Đức Chí-Tôn giáng trần lập Đạo lại chia hình thể của
Ngài ra hai phần để có phƣơng kềm thúc nhau trên bƣớc
đƣờng lập vị.
- Phần Cửu-Trùng-Đài chuyên về mặt giáo hóa nhơn-sanh.
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- Còn phần của Hiệp-Thiên-Đài thì lo về mặt Luật Pháp để
bảo-thủ chơn-truyền của Đạo. Nhờ đó nền Thánh giáo của
Đức Chí-Tôn khỏi phải qui thành phàm-giáo.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Tang thƣơng đã biến cuộc hầu gần,
Bắc Hải rồi sau lại hóa sân.
Thanh thế con ngƣời toan cải ác,
Tùng theo nhơn cách đặng phong thần.

TANG TRÍ KỲ AI
喪致其哀
Tang trí kỳ ai
nghĩa là cử hành
lễ tang phải hết
sức bi ai. Thông
thƣờng trong gia
đình có ngƣời
quá vãng, sau
khi chôn cất
xong thì thiết bàn
thờ cúng vong
linh ngƣời mới
quá vãng có đặt
một tấm Phủ
nghi là một tấm
vải trắng che trƣớc Bàn vong, trong đó ngƣời ta viết những
câu nói về ý nghĩa sự chết, hay sự buồn đau, hay sự thƣơng
nhớ.
Từ trƣớc đến nay Phủ nghi thƣờng đƣợc viết bằng chữ Nho,
chỉ một vài nơi vì không ngƣời biết Hán tự nên phải viết bằng
chữ Quốc ngữ.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hàng ngang trên tấm Phủ nghi ngƣời ta thƣờng viết bốn chữ:
"喪 致 其 哀" Tang trí kỳ ai, nghĩa là cử hành lễ tang phải hết
sức bi ai. Bốn chữ này đƣợc mƣợn trong câu nói của Đức
Khổng Tử: "Hiếu tử chi sự thân: cƣ tắc trí kỳ kính, dƣỡng tắc
trí kỳ lạc, bệnh tắc trí kỳ ƣu, tang tắc trí kỳ ai, tế tắc trí kỳ
nghiêm" 孝子之事親, 居則致其敬, 養則致其樂, 病則致其 憂,
喪則致其哀, 祭則致其敬, nghĩa là ngƣời con hiếu thờ cha mẹ,
lúc ở thì hết lòng cung kính, khi nuôi thì hết sức vui vẻ, khi bịnh
thì hết lòng lo lắng, khi mất thì hết sức bi ai, lúc tế thì hết mực
nghiêm kỉnh.

TÀNG ẨN
藏 隱:
F: Se cacher.
Tàng 藏: Ẩn náu, Không lộ diện. Ẩn: giấu kín. Tàng ẩn là ẩn
náu kín đáo bên trong.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy than: "Hại nữa, các con bị nó tàng ẩn xô cho
dang nhau, bứt nghiến tình đoàn thể, chặt lìa dây liên
lạc, giành xé cắn rứt nhau nhƣ kẻ khác nhà, gà riêng ổ,
cho đừng có thế lực chi mà kình chống với chúng nó,
rồi rốt cuộc lại thì các con phải lần lần bị manh mún
phân chia, sa vào hang sâu vực thẵm."

TÀNG KINH KHỐ
藏 經 庫
E: The religion library.
F: La bibliothèque réligieuse.
Tàng: Ẩn náu, giấu kín, chứa trữ. Kinh: kinh sách của tôn giáo.
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Khố: kho chứa. Tàng kinh khố là cái nhà dùng làm kho chứa
các kinh sách của Đạo.
Tàng kinh khố có nhiệm vụ kiểm điểm và làm thủ tục nhập kho
các loại kinh sách của Đạo đã đƣợc ban in ấn mang về, đồng
thời làm thủ tục xuất phát và sổ thu tiền bạc.
Tàng kinh khố trực thuộc Ngọc Chánh Phối Sƣ và có một vị
Chức sắc cai quản.
Tàng Kinh Các: cái lầu dùng làm kho chứa kinh sách.

TÁNH ĐỨC
性德
Tánh: 性 - Cái nguyên lý sở dĩ sanh ra nhơn loại. - Tánh hạnh,
bản chất. Td: Tánh mạng, Tánh linh, Tánh phàm.
Thầy dạy: Thứ hai, 6-12-1926 (âl: 2-11-Bính Dần):
"Ta vì lòng Đại Từ - Đại Bi, vẫn lấy đức háo sanh mà dựng
nên mối Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, tôn chỉ vớt những kẻ hữu
phần vào nơi địa vị cao thƣợng, để tránh khỏi số mạng luân
hồi và nâng những kẻ tánh đức bƣớc vào cõi nhàn, cao hơn
phẩm hèn khó ở nơi trần thế nầy".
Thi văn dạy Đạo có câu:
Ðạo hạnh khuyên con gìn tánh đức,
Cửa Cung Bạch Ngọc đã gần khai.

TÁNH CHẤT
性質
F: Caractère, qualité (Bản tính).
Đức Hộ Pháp nói về tình Thƣơng yêu của Đức Chí-Tôn đối

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cùng vạn lọai: "Hèn chi cái tánh chất làm Cha của con ngƣời
cũng phải tùng theo khuôn linh đã định vậy. Nhọc cũng không
nài, khổ không biết kể, chỉ trông mong cho con khôn lớn, đủ trí
khôn ngoan, đặng nắm giữ nghiệp nhà, nhiều phen chẳng kể
phận già, miễn cho trẻ cao danh trọng vị."
Loài ngƣời từ tạo thiên lập địa đồng một nguyên do một tánh
chất, đồng một nguyên linh, thúc kết triết lý ấy hơn hết là từ
Ðức Chúa Jésus tạo nên Thánh Giáo Gia Tô. Ngày nay Ðạo
Cao Ðài cũng theo đuổi mục đích ấy. Trên mặt địa cầu, ngƣời
ta tìm hiểu loài ngƣời đƣợc hai ngàn bảy trăm triệu
(2.700.000.000) vì nguyên căn tinh thần hình thể, chủng tộc
loài ngƣời là một nguyên do, một căn bản. Rồi đến thế nầy
biến cải sắc da đen, lên xám, lên xanh, lên đỏ, lên vàng, cuối
cùng là da trắng. Ðƣơng nhiên là mãn Hạ Nguơn Tam
Chuyển, lên Thƣợng Nguơn Tứ Chuyển (1er cycle du 4e
manvantara) vì chuyển tiến nên loài ngƣời phải chịu khảo-đảo
đặng vào trƣờng thi hầu thoát khỏi mặt địa cầu nầy để đến thế
giới cao trọng hơn, còn rủi rớt thì ở lại địa cầu nầy mà làm
Thần Thông Nhơn (Race lucidé) do hai sắc da vàng và trắng
hiệp lại xuất hiện.

TÁNH HẠNH
性行
Tánh : Cái nguyên lý sở dĩ sinh ra ngƣời, cái bản nguyên về
tinh thần của ngƣời, bản chất của ngƣời hoặc vật. Hạnh: hành
vi giữ theo mực thƣớc. Tánh hạnh là tính tình và hạnh kiểm.
Kinh Sám Hối có câu:
"Trên đầu có bũa giăng Thần Thánh,
"Xét xem người tánh hạnh dữ hiền."
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TÁNH HIỆP VÔ VI
性合無為
Tánh là tính thực của chúng sanh, tức là phần thiêng liêng, trời
ban cho cho con ngƣời, nên còn gọi là Thiên tánh hay Phật
tánh. Theo Phật giáo, Tánh là cái bản thể chơn thật của mình
vốn sáng suốt, an lạc, trong lặng. Tánh là cái nguyên lý chẳng
dời đổi, chẳng tiêu mất. Hiệp là hợp lại, Vô vi là Hƣ không,
nghĩa thƣờng dùng là vô hình vô ảnh nhƣng rất huyền diệu.
Theo Thiền Tông thì cái Bổn lai Tự Tánh của ta tức cái Bổn lai
Diệu giác Chơn tâm, cũng là cái Bổn lai Diện Mục.
Ðức Lục Tổ Huệ Năng nói kệ về Tánh:
- Nào dè Tánh mình vốn tự nhiên trong sạch,
- Nào dè Tánh mình chứa đầy đủ muôn Pháp,
- Nào dè Tánh mình vốn không lay động,
- Nào dè Tánh mình có thể sanh ra muôn Pháp.
Nếu chẳng biết Bổn Tâm thì học Pháp vô ích. Bằng biết Bổn
Tâm và thấy Bổn Tánh mình, tức gọi là Phật.
Vì bản thể của Tánh vốn là không: khi tịnh nó không là gì hết,
nhƣng khi động thì nó ứng hóa muôn vật. Thể tánh hƣ tịch, vô
vi ứng dụng ra cái biết khi đối tiếp với cơ duyên, tánh tức là
biết, một cái biết tức thì, thuần túy. Cho nên Đạt-Ma-Tổ Sƣ
dạy: "Giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh
thành Phật" 教外別傳直指人心見性成佛 (Truyền ngoài giáo lý,
chỉ thẳng tâm ngƣời, thấy tánh thành Phật) và Phật cũng có
dạy: "Minh tâm kiến tánh" tức là làm sáng cái Tâm thì tức
nhiên thấy đƣợc cái Tánh, nhƣng phải hiểu làm sáng là sáng
cái "Tâm không" kia mà!
Trong Ðạo Cao Ðài, Ðức Phạm Hộ Pháp thuyết Đạo phân biệt
thế nào là Tâm và thế nào là Tánh:
"Nhà Nho nói: Tánh tự Tâm sanh.性自心生 (Cái Tánh từ cái
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tâm sanh ra. Chiết tự thì trong chữ tính 性 họp bởi bộ Tâm忄
và chữ sinh 生). Ðó là lý thuyết của Ðạo Nho. Chỉ biết có một
điều là ta quan sát có thể thấy hiện tƣợng mà tả trạng hình
đƣợc, vì Ðạo Nho chƣa phải là một Tôn giáo huyền bí. Còn
Ðức Chí Tôn dạy ta biết rằng: Tánh là chơn tƣớng của Chơn
Thần, còn Tâm là chơn tƣớng của Chơn linh.
Ðức Chí Tôn dạy: TÁNH của mỗi chúng ta là hình thể thứ nhì
của ta. Hình thể thứ nhứt là TÂM, tức Chơn linh; thứ nhì là
Tánh tức Chơn Thần; thứ ba là xác phàm thú chất nầy. Ðức
Chí Tôn hỏi: Tại sao từ trƣớc đến giờ, theo Triết lý Ðạo Nho
lấy nghĩa "Tánh tự Tâm sanh" mà tả ra? Bởi vì nó liên quan
mật thiết cùng nhau. Trong Tâm mình nhƣ thế nào thì xuất
Tánh ra y nhƣ vậy. Nhà Nho thấy hiện tƣợng mà đặt tên, còn
Ðức Chí Tôn chỉ rõ cho biết: Chơn thần cũng tấn bộ nhƣ Chơn
linh. Mỗi cá nhân đều có hai năng lực ấy, có đủ quyền năng
đào tạo ra hình hài xác thịt ta. Một Chơn linh cao trọng tự
nhiên có một Chơn thần cao trọng."
Tánh hiệp vô vi là đem Tánh hiệp với Hƣ Vô, tức là huờn Hƣ.
Nói cách khác, luyện Chơn thần huờn Hƣ (vì Tánh là Chơn
thần), Tinh-Khí-Thần hiệp nhứt là đắc đạo.
Khi khai phá một Khiếu Huyền Quan cho thông suốt thì cái
Tánh đƣợc huờn Hƣ, tức là Tinh-Khí-Thần hiệp nhứt, tạo
đƣợc Chơn thần huyền diệu là đắc đạo.

TÁNH LINH
性 靈
E: The divine nature.
F: La nature divine.
Tánh: - Cái nguyên lý sở dĩ sanh ra nhơn loại. - Tánh hạnh,
bản chất. Linh: thiêng liêng. Tánh linh là cái bổn tánh thiêng
liêng của con ngƣời.
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Thầy dạy: "Khí khinh-thanh bay lên làm trời, khí trọng trƣợc
ngƣng xuống làm đất, không hề có một vật nào đi sái luật đó
cho đƣợc. Tỵ nhƣ đất không thể bay bổng lên từng không khí,
quả bóng không thể chìm xuống đáy nƣớc là vậy. Đời thƣờng
cho những vật ấy là vô-tri vô-giác theo đúng nghĩa của nó.
Vạn-vật thảy có tánh linh và đều cùng một điểm linh quang
nhƣ nhau, có chăng vật này đƣợc phát-triển, vật kia linh tánh
vẫn ẩn-tàng, nên trƣớc mặt Thầy các con vốn cũng nhƣ nhau,
không có ai trọng cũng chẳng ai khinh, dầu cho phẩm-vật tối
linh hay thấp kém cũng vậy. Thầy tạm dùng danh-từ trần tục
mà giải, chứ thật ra chẳng vật nào thấp kém hơn vật nào theo
nguyên-lý thiên-nhiên".

TÁNH MẠNG
性 命.
E: The caracter and the life.
F: Le caractère et la vie.
Tánh mạng là cái tánh và cái mạng sống của con ngƣời.
Đức Hộ Pháp cho biết: "Hiện nay nhơn loại thiếu sự Từ Bi Bác Áí cho nên tạo ra trƣờng tranh đấu, quyết chiến với nhau,
sát hại đồng bào tƣơng tàn cốt nhục, Ðức Chí Tôn giáng trần
hoằng khai Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ là cốt yếu đem chủ nghĩa
từ bi bác ái làm tôn chỉ, để cho nhơn sanh theo đó mà làm một
cơ quan bảo tồn tánh mạng và bảo an quốc thể đƣợc hòa
bình." Thế rồi khi Ngài nói về Chúa Cứu thế, thì rằng:
"Bần-Đạo đã thuyết minh tới đây, kẻ thì nói Ngài đến lập nền
Thánh-Giáo của Ngài, Ngài lập cái đền thờ thiêng liêng ĐạoGiáo của Ngài tại thế gian này, Ngài xƣng mình là con chiên
hy sinh đặng làm con tế vật của Đức Chúa Trời, để cứu rỗi tội
tình thiên hạ, tức nhiên con chiên chí Thánh. Tánh mạng của
Ngài, thi hài của Ngài chịu chết trên cây Thập-Tự Giá, cốt yếu

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

229

làm con tế vật ấy để dâng cho Đức Chí-Tôn đó vậy. Sự hy
sinh của Ngài làm con tế vật ấy là Thánh Thể, tức nhiên của
toàn cả tín đồ tin tƣởng nơi Ngài, đã thọ phép chơn giáo của
Ngài coi nhƣ Đấng chí Thánh".

TÁNH MẠNG SONG TU
性命雙修
Tánh Mạng: đã giải ở bên trên. Song tu: hai phép tu thực hành
song song với nhau. Tánh Mạng song tu là vừa tu Tánh vừa
luyện Mạng, hai phép tu cùng thực hiện song song với nhau.
Đức Hộ Pháp thuyết: "Từ Thƣợng Cổ đến giờ có thuyết nào
giải rõ nó chƣa? Chúng ta đã ngó thấy rất ít, chúng ta định
trƣớc, chúng ta đã thấy cái thuyết "Tánh mạng song tu" rõ
rệt, ta có thể nói hai cái thuyết ấy nhƣ lý thuyết Pythagore và
Đức Chí-Tôn. - Pythagore lấy cách vật trí tri làm căn bản đặng
đi đến siêu hình, văn từ cách vật trí tri đến siêu hình; -còn Đức
Phật Thích-Ca lấy siêu hình làm căn bản dìu dắt cách vật. Hai
lý thuyết ấy đƣơng đầu với nhau, mà đã thấy thật sự thì
Pythagore không khi nào cầm lấy nó, nó không có vật, nó
không có hình, nó cho rằng cái sống của vạn vật nơi mặt thế
gian này do nơi vô hình xuất hiện, tức nhiên siêu hình kia làm
căn bản của cách vật trí tri; mà nếu không có cách vật trí tri
đứng chung đó, chẳng hề khi nào chúng ta thấy hai bên tƣơng
hội cùng nhau, vì vậy Ngài để chữ Dyade, hồi trƣa Bần-Đạo
đã triết lý hai chữ ấy mà hầu hết ngƣời Việt-Nam dịch chƣa rõ.
Bần-Đạo nghe chữ Dyade tƣởng rằng chúng ta có dịp đem cái
siêu hình tả ra, tức nhiên đem chữ Dyade đến cùng Ngài, chữ
đó giải không ra.
Ấy vậy, cái lời của Chí-Tôn để trên mặt thế gian này có hai
phƣơng pháp, siêu hình cũng trong đây, mà siêu vật cũng
trong cửa Đạo này. Tại sao? Tại vì có một Đạo Giáo Ngài đến
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một thân Ngài mà thôi. Cả con cái của Ngài đã cho đầu kiếp
dƣới thế gian này trƣớc, rồi Ngài mới đến sau, Ngài chung
hiệp lại làm Thánh Thể của Ngài, Ngài biểu nó dâng Tam-Bửu
là dâng xác thịt, trí não, dâng cả tâm hồn tức nhiên dâng cả
sanh mạng của nó cho Ngài để làm chữ Khí, rồi Ngài trả chữ
Khí của Càn Khôn Vũ Trụ, tức nhiên cái sống của nhơn loại đi
đến mục đích chữ Tu, Ngài biểu cả toàn thể dâng xác thịt cho
Ngài, Ngài trả lộn lại cái sống của Càn Khôn Vũ Trụ, trong
mình nó sống dậy mà làm Thánh Thể của Ngài.
Chúng ta tƣởng tƣợng một ngày kia, toàn cả nhơn sanh đứng
làm phần tử Thánh Thể của Ngài phụng sự cho Vạn Linh, tức
nhiên phụng sự cho nhơn loại, hiệp trí não tâm hồn dâng cho
Ngài hết, còn trở lực nào ngăn cản nữa, nhơn loại sẽ đến một
cái tối trọng và thiên hạ nhứt gia nhƣ Đức Chí Tôn đã muốn."
(Đức Hộ Pháp thuyết tại Đền Thánh đêm 14-02 năm NhâmThìn (1952)

TÁNH PHÀM - TÁNH TỤC
E: The low character.
F: Le bas caractère.
Tánh phàm: Hay phàm tánh 凡性: Cái tánh của kẻ phàm phu,
tánh này thƣờng xu hƣớng theo vật dục, nên có tính hẹp hòi
ích kỵ. Tâm của kẻ phàm phu cũng do Trời phú cho, nhƣng vì
con ngƣời phàm phu thƣờng xu hƣớng theo vật chất, nên tâm
bị lôi cuốn theo, khiến cho tâm bị động. Khi tâm động thì phát
xuất ra ý, ý mới hiệp với thức của thân ngũ-uẩn mà có khuynh
hƣớng dục vọng, là đầu mối của vô minh,là tánh phàm.
Kinh Thuyết Pháp có câu:
"Trường Phổ-tế khó-khăn lắm nỗi,
"Mượn Thánh tâm sửa đổi tánh phàm."
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TÁNH THẦN
性 神
E: The divine character.
F: Le caractère divin.
Tánh thần là cái tánh thiêng liêng do Trời phú cho, nên cũng
đƣợc gọi là: Thiên tánh, Linh tánh.

TÁNH THIỆN
性善
E: The good character.
F: Le bon caractère.
Tánh: - Cái nguyên lý sở dĩ sanh ra nhơn loại.Tánh hạnh, bản
chất. Thiện: lành. Tánh thiện là cái bổn tánh lành mà Trời phú
cho ngƣời.

TÁNH THÚ
性獸
Tánh thú là cái tính của loài vật có bốn chân, khác với tánh
ngƣời, tánh hung bạo.
Ngƣời nhƣng mà có nhiều thú tánh..Vốn con ngƣời có ba
nguồn phát xuất đó là: Nguyên nhân, Hóa nhân và Quỉ nhân.
Phần Hóa nhân và Quỉ nhân thì có lẽ tánh thú còn nhiều, vì họ
chuyển kiếp lên ngƣời từ con thú. Tánh thú là ham thích về vật
chất, thỏa mãn về dục vọng thấp hèn, háu ăn nhiều, ăn tạp.
"Luận về tánh thú của nó thì nó cũng nhƣ con thú kia vậy.
Tánh của nó buộc nó đói phải cần kiếm ăn, lạnh rách phải
kiếm mặc, nó khổ nó phải kiếm phƣơng làm cho nó hạnhphúc, nó khó khăn nó phải làm cho nó sung sƣớng cái phàm
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nghiệp của nó, thích cái gì phải kiếm phƣơng thế nào làm cho
nó thỏa thích, thỏa thích ấy là cái tánh thú dục nó vậy. Huống
chi nó sanh nơi thế gian này chịu trong luật định của nó là Tứ
khổ, thì bây giờ nó phải tìm phƣơng kiếm thế thoát khổ cho
đặng; thoát khổ và tìm hạnh phúc với hình thể thì chẳng hề
buổi nào tìm đặng, chẳng khi nào thấy hƣởng đƣợc hạnh phúc
do nơi hình thể mà nó chịu khổ, tức nhiên tánh thú của nó cốt
yếu đến đặng chịu khổ, mà nó muốn thoát khổ, ấy là nó nghịch
lại tánh đức luật định thiêng liêng của nó.
Đức Hộ Pháp giảng: "Ấy vậy, khi nó còn tánh thú, nó muốn
làm sao thỏa mãn, hể thỏa mãn thú tánh của nó, thì nhân cách
của nó bị hủy diệt, nhân cách không thể bảo thủ đƣợc cho lâu,
thiên mạng nó không có phƣơng bảo thủ, tâm linh của nó
không có phƣơng làm chủ nó đặng thì nó phải trở nên con vật
mà thôi. Vì cớ cho nên các Đạo Giáo, các triết lý cốt yếu tìm
phƣơng nào dung hòa tánh thú của nó cho phù hạp với chơn
mạng của nó, tức nhiên làm phƣơng nào bảo trọng sống thú
của nó, phù hạp với nhân cách đó vậy. Muốn cho đặng thế ấy,
phải giải quyết cái khổ của nó, nó muốn thoát khổ có một
đƣờng tồn tâm mà thôi, tồn tâm tức nhiên một thiện pháp giữ
Thiên mạng đó vậy… Ấy vậy làm chủ cái tánh thú đặng bảo
trọng Thiên mạng, tức nhiên phải giồi mài, sửa đổi, luyện cả
tinh thần và hình chất của mình thoát khỏi tánh thú, đặng bảo
tồn nhân cách, tức nhiên bảo tồn Thiên mạng của mình gọi là
Tu. Chữ Tu cốt yếu là để trau giồi cho đặng thoát cái tánh thú,
bảo vệ nhân cách của mình đó vậy."

TÁNH TÌNH
性情
Tánh tình: tính chất của ngƣời ta sinh ra đã có là mừng giận,
thƣơng, ghét…còn gọi là thất tình đó vậy.
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Thi văn dạy Đạo có câu:
Nho nhã con tua tập tánh tình,
Dƣới đời đừng tƣởng một mình lanh.

TÁNH TỰ TÂM SINH
性似心生
Có nghĩa rằng Tánh do nơi Tâm mà sinh ra . Đây là một lố i giải
thích chữ bằng cách chiết tự . Vì chữ Tánh 性 là tính tình con
ngƣời, kế t hợ p bởi bộ Tâm 忄là tấm lòng đặt ở phía trƣớc , kế
là chữ sinh 生 là sanh ra. Đó là quan niệm Nho giáo.
Đức Hộ-Pháp nói : "Nhà Nho nói: Tánh tự tâm sanh. Ðó là lý
thuyết của Ðạo Nho, chỉ biết có một điều là ta quan sát có thể
thấy hiện tƣợng mà tả trạng hình đƣợc, vì Ðạo Nho chƣa phải
là một Tôn-Giáo huyền-bí. Còn Ðức Chí-Tôn đến dạy ta biết
rằng tánh là chơn tƣớng của Chơn thần, còn tâm là chơn
tƣớng của Chơn linh. Chí Tôn dạy:
- Hình thể thứ nhứt là Tâm tức là chơn linh.
- Tánh của mỗi chúng ta là hình thể thứ hai tức là chơn thần.
- Thứ ba là xác phàm thú chất nầy.
Chí-Tôn hỏi: Tại sao từ trƣớc đến giờ theo triết lý Ðạo Nho lấy
nghĩa "Tánh tự tâm sanh" mà tả ra? -Bởi vì nó có liên-quan
mật thiết cùng nhau. Trong tâm mình nhƣ thế nào xuất tánh ra
y nhƣ vậy. Nhà Nho thấy hiện tƣợng mà đặt tên, còn Chí-Tôn
chỉ rõ cho biết: Chơn-thần cũng tấn bộ nhƣ Chơn-linh. Mỗi cá
nhân đều có hai năng lực ấy có đủ quyền năng đào tạo ra hình
hài xác thịt của ta. Một Chơn linh cao trọng tự nhiên có một
Chơn thần cao trọng, bởi cả hai vẫn đi đôi đồng đƣờng với
nhau, cùng tấn triển trong con đƣờng Thánh-đức của Chí Tôn.
Cả hai có liên-quan mật thiết, nên hễ chừng nào đạt pháp
đặng có đủ quyền năng định vận mạng, nghĩa là nó đã tấn tới
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đúng mức rồi, dầu quyền của Ngọc-Hƣ-Cung cũng không còn
lãnh hội nó nữa. Quyền tự chủ đã đạt đặng nhƣ các cơ quan
hiển vi tấn triển tới mục-đích, tới giới định hiển nhiên ta thấy
nơi mặt thế đây vậy. Trong Ðạo-giáo của Ðức Chí Tôn trích ra
một hạng Tiên, không còn chịu quyền của Ngọc-Hƣ-Cung định
luật. Họ tự làm chủ họ, tự dùng quyền-năng đặng đào tạo xác
thân của họ, tạo y khuôn khổ họ đã muốn. Họ tự vi chủ mà tạo
hình thể ấy, bằng chẳng vậy thì con thú là xác phàm của họ,
sẽ lôi kéo ràng buộc, phản lại họ, làm cho họ phải đọa lạc. Còn
nhƣ con thú nầy không còn quyền lôi kéo họ đƣợc thì họ mới
đủ quyền-năng vi chủ nó mà dục tấn trên con đƣờng tận thiện
tận mỷ, toàn tri toàn năng mà họ đã định đạt đến cùng tận sởhƣớng."

TAO NGỘ
遭遇
F: Rencontre.
Tao ngộ là Tình cờ găp gỡ, không hẹn mà gặp:
- Nếu hữu duyên thì có thể gặp một cách dễ dàng gọi là "Năng
tao ngộ" 能遭遇 Cổ nhân cũng thƣờng thƣờng nói:
Hữu duyên thiên lý năng tao ngộ,
Vô duyên đối diện bất tƣơng phùng.
有 緣 千 里 能 遭 遇,
無 緣 對 面 不 相 逢.
Muốn nói nếu có duyên phần thì dù xa ngàn dặm cũng có thể
gặp nhau, không duyên phần dù đối mặt nhau cũng khó gặp
gỡ.
Trƣờng hợp khó gặp gỡ nhƣ vậy thì gọi là "Nan tao ngộ"
難遭遇 tức nhiên khó mà gặp đƣợc. Đây chỉ sự không có
duyên phần gặp gỡ Đức Phật.
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Thật vậy, dù trăm ngàn muôn kiếp mà không có duyên phần
thì cũng khó gặp đặng Phật. Trong kinh Pháp Cú, Phật có dạy
nhƣ sau: "Đƣợc sinh làm ngƣời là khó, đƣợc sống còn là khó,
đƣợc nghe chánh pháp là khó, đƣợc gặp Phật ra đời lại càng
khó hơn".
Thánh giáo dạy: "Đạo Trời dìu bƣớc nhơn sanh, đƣờng Thánh
dẫn ngƣời phàm tục. Sanh nhằm lối may mắn đặng gặp một
Đạo Chánh, nếu chẳng lo dƣỡng tánh trau mình, để bƣớc vào
đƣờng Cực Lạc, thoát đọa Tam Đồ, một mai cảnh ủ bông tàn,
rốt lại ăn năn vô ích".
Đức Lý Thái Bạch cũng có nói: "Mở một mối đạo chẳng phải là
sự thƣờng tình, mà sanh nhằm đời đặng gặp một mối đạo
cũng chẳng phải dễ".
Kinh Di-Lạc có câu:
"Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ":
(Trăm ngàn muôn kiếp rất khó khăn mới gặp đặng
Phật).

TÀO KHƢƠNG
糟糠
"Phần đông bực thông minh, lại đem trí khôn làm món binh khí
hại ngƣời; kẻ tƣớc trọng lại dùng thế quyền mà đè ép dân đen
ra bạc trắng. Quanh năm chỉ lo xác thân hƣởng điều khoái lạc,
vợ ấm con no, đƣợc ngày nào vui ngày ấy; cho kiếp chết là
kiếp mất; gọi Thiên-đƣờng, Ðịa ngục là câu chuyện hoangđàng. Bậu bạn lỗi câu tín-nghĩa, vợ chồng quên đạo tàokhƣơng; mảng vụ chữ kim thời mà phong dời tục đổi".
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TÀO QUỐC CỰU (TÀO QUỐC CỮU)
Tào Quốc Cựu (hay Cữu) một trong Bát Tiên
Nguơn linh của ông Ngô Văn Chiêu (1878-1932). Đệ-Tử
đầu tiên của Thƣợng Đế.
Tào Quốc Cữu (hay Cựu) tên
Hữu, là con trai thừa tƣớng
Tào Ban, ngƣời đất Linh Thọ,
em Hoàng Hậu, vợ của Tống
Thái Tổ. Tào Hữu, tƣớng khôi
ngô đẹp đẽ, đƣợc Vua và
Hoàng hậu qúi mến, nên tặng
cho một bài vàng. Ngƣợc lại,
ngƣời em ỵ thế hại dân. Sợ
liên lụy, Tào Hữu bán hết sản
nghiệp bố thí cho dân nghèo,
rồi mặc đồ đạo sĩ đi tu. Tào
Hữu gặp Lữ Thuần Dƣơng, bị
Tiên ông nầy gạn hỏi: Đạo ở
đâu mà tu? Tào Quốc Cữu chỉ
trái tim Thuần Dƣơng cƣời
nói: lòng là trời, trời là Đạo, đã biết cội rễ, tu chắc thành Tiên.
Tào Quốc Cữu hay Cựu xin thọ giáo và đắc Đạo. Tay cầm
cặp sanh. Năm 1923 Tào Quốc Cựu giáng đàn Bến Cát (Gò
Vấp) "Hữu duyên đắc ngộ Tam Kỳ độ" báo trƣớc Đạo Tam Kỳ
xuất hiện.
Nay, Ông NGÔ VĂN CHIÊU là hậu thân của Tào Quốc Cựu,
sinh tại Bình Tây, Chợ Lớn, là nguơn linh của Tào Quốc Cựu.
Hai vị giống nhau ở điểm lánh trần. Năm 1920 ông làm chủ
quận Hà Tiên, rồi ra Phú Quốc mà ngộ Đạo Cao Đài. Năm
1921, Tiên Ông giáng dạy "Chiêu, tam niên trƣờng trai".
Ngài Ngô Văn Chiêu, sanh ngày 7 tháng Giêng năm Mậu-Dần
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(dl 8-2-1878) Thân mẫu là bà Lâm-Thị Quí và thân phụ là ông
Ngô-Văn Xuân thuộc dòng dõi quan Thị Lang của triều đình
Huế. Khi Ngài Chiêu đƣợc 6 tuổi, ông bà thân của Ngài tìm
đƣợc việc làm ở Hà-Nội nên đem Ngài gởi cho ngƣời em ruột
là bà Ngô Thị Đây ở Mỷ Tho. Bà Đây có chồng là ngƣời Hoa,
mở tiệm thuốc Bắc tại xã Điều Hòa, cạnh nhà việc, thuộc Mỷ
Tho. Ngài Chiêu ở với cô ruột và đƣợc cô cho đi học đến năm
12 tuổi thì nhờ ngƣời quen cũ của cha bảo lãnh xin vào học
nội trú tại Collège Mỷ Tho. Sau đó Ngài lên Sài Gòn học tại
trƣờng Chasseloup Laubat và đậu bằng Thành Chung năm
Ngài đƣợc 21 tuổi.
Lý do Ngài Ngô Văn Chiêu không đƣợc làm Giáo Tông trong
thời Đại- Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ:
Thầy giáng Cơ nói:
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
lịnh Ta mà khảo nó và 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
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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:
- 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." Thầy
thăng. (Trích trong tập Thánh Ngôn chép tay của Ngài Đầu Sƣ
Thái Thơ Thanh, trang 237)
Ngày 9-1 Bính-Dần (dl 21-2-1926)
Đức Chí-Tôn giáng Cơ ban Thi cho Ông Chiêu bài:
Bao năm dạy-dỗ quá dày công,
Lời hứa năm xƣa gắng giữ lòng.
Siêu đọa đôi đƣờng tua chọn lấy,
Lơi chơn một bƣớc sẽ hoàn không.
Cao Đài
Theo Đạo-sử của Bà Đầu Sƣ Hƣơng-Hiếu
(Ngày 21-10 Bính Dần - dl 26-11-1926)
Thầy nói: "Thầy cũng thƣơng đó chút. Thầy đã nói cái lòng
thƣơng của Thầy hơn biếm trách, nên Thầy chẳng hề biếm
trách các con, ngặt trƣớc quyền của Thần, Thánh, Tiên, Phật
biết sao cứu rỗi cho đặng. Thầy lại phải làm thinh cho kẻ thì
mất lẽ công bình. Thơ nó tƣởng Thầy giận mà nài xin tha-thứ.
Thầy thì đặng còn chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật mới nài sao?
Nhất là Thái-Bạch Kim Tinh rất khó. Chiêu cũng vì vậy mà mất
ngôi. Các con chớ dễ ngƣơi mà phạm thƣợng nghe à!".
Trƣớc đó thì chƣ Môn-đệ đồng quì lạy Thầy xin thứ tội cho ông
Chiêu.
Ông Vƣơng-Quan-Kỳ bạch hỏi Thầy: Bạch Thầy: Anh Cả Ngô-
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Văn-Chiêu bảo Thầy giao cho Ảnh thay Thầy làm Chủ mối
Đạo, dạy-dỗ Môn Đệ mà Ảnh không chịu tiếp xúc với chúng
con, phải làm sao?..
Tào Quốc Cựu là vị Tiên thứ 6 trong Bát Tiên
Đàn tại Miếu Nổi, Bến Cát, Gò Vấp, Gia Định, đêm 17-6-Quí
Hợi (dl 30-7-1923), Đại Tiên Tào Quốc Cựu giáng dạy nhƣ
vầy:
"Khá rán luyện cho nên Đạo, kẻo uổng, ngƣời sanh trong đời
khó gặp đặng, vì Đạo là rất báu trong đời, không chi bì kịp, nên
mới gặp Đạo mở kỳ nầy là kỳ thứ ba. Thiệt chƣ nhu có đại căn
mới gặp trƣớc thiên hạ đó. "Hữu duyên đắc ngộ Tam Kỳ độ."
Vị Đại Tiên Tào Quốc cựu giáng cơ dạy tiếp:
"Rất hữu duyên mới gặp Đạo Tam Kỳ đến độ rỗi, khá rán
luyện cho nên Đạo kẻo uổng. Ngƣời sanh trong đời khó gặp
đặng, vì Đạo là rất báu trong đời không chi bì kịp. Chƣ Nhu có
phƣớc, có duyên nên mới gặp Đạo mở kỳ này là kỳ thứ ba.
Thiệt chƣ Nhu có đại căn mới gặp trƣớc thiên hạ đó.
Chƣ Thánh đều lâm phàm mà độ kẻ nguyên nhân, chƣ Nhu là
kẻ nguyên nhân. Hễ thành tâm hành Đạo thì tự nhiên đặng
(17-6 Quí Hợi 1923)

TẠO CHÚC CẦU MINH ĐỌC KINH CẦU LÝ
Câu "Tạo chúc cầu minh, đọc kinh cầu lý" có nghĩa rằng:
Nhờ ánh sáng ngọn đuốc rọi đƣờng dẫn bƣớc đi vững chắc.
Ðọc kinh sách cần rõ thấu nghĩa lý cao siêu thấm nhuần trong
tâm hồn thanh khiết diệu mầu, khi tụng đọc thể hiện bên ngoài
mới tạo đƣợc luồng tƣ tƣởng kính tin hiệp hòa từng tiếng kinh
nhịp nhàng bên trong dâng lên khi chầu lễ các Đấng. Ðƣợc
vậy là mình đã có biết và cảm, tức nhiên thấu đáo "Chín từng
Trời Ðất thông truyền chứng tri.". Ðƣơng nhiên, luồng tƣ
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tƣởng và tâm ta mới tiếp nhận sự ứng của Ơn Trên ban cho,
bởi có CẢM mới có ỨNG, sự tu hành mới đoạt thành quả vị,
mới hƣởng đƣợc Bí Pháp huyền vi.

TẠO ĐOAN
造 端
E: To create.
F: Créer.
Tạo: Làm ra, dựng nên, gây ra. Đoan: cái đầu mối. Tạo đoan
là tạo ra cái mối đầu của sự vật. Đấng Tạo đoan là Đấng Tạo
hóa, Đấng sáng tạo ra CKVT và vạn vật.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Mình đã xuất hiện trong khuôn luật của Tạo đoan, tức
nhiên mình thọ ân tạo hóa của Chí Tôn ban cho mình
một tánh linh, cốt yếu để cho mình đảm nhiệm phần
bảo vệ cơ quan tạo đoan của Ngài, tức nhiên dễ dàng
bảo thủ luật tạo đoan chớ không phải tiêu diệt luật tạo
đoan.

TẠO ĐỜI CẢI DỮ RA HIỀN
Kinh Đại Tƣờng có câu:
"Tạo Đời cải dữ ra hiền,
"Bảo-sanh nắm giữ diệu huyền CHÍ-TÔN."

TẠO HÓA
造化
E: Creator.
F: Le Créateur.
(Tạo: làm ra; Hóa: biến ra một hình thể mới) là một sự nắn
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đúc, tạo dựng, lập nên những hình thể mới khác nhau, nhƣng
chung một tay thợ Tạo và cùng một định luật. Tạo Hóa 造化 là
Đấng Tạo-hóa hay Đức Chí Tôn, cũng là Đấng Chí linh.
Đức Chí Tôn hóa ra vạn vật, tạo nên hình thể con ngƣời giống
nhƣ Trời đất. Thế nên con ngƣời là một Tiểu Vũ trụ, nên thân
ngƣời cũng gồm đủ Thái cực, Âm Dƣơng, Tam bửu, Ngũ hành
và các lẽ mầu nhiệm của Trời Đất, vì vậy mà sách Lễ Ký nói
rằng: Ngƣời ta lấy đức của Trời Đất, chỗ giao cảm khí Âm
Dƣơng, chỗ hội tụ của Quỉ thần và những tú khí Ngũ hành
"Nhơn giả kỳ vi Thiên địa chi đức, Âm Dƣơng chi giao, Quỉ
Thần chi hội, Ngũ hành chi tú khí dã" 人者其為天地之德, 陰
陽之交, 鬼神之會, 五行之秀氣也.
Khi nói: Trời đất, Càn Khôn là do Âm Dƣơng sinh hóa thì con
ngƣời cũng do Âm Dƣơng phối hợp mà thành:
- Trời có
- Đất có
- Ngƣời có

Tam bửu là
Tam bửu là
Tam bửu là

• Trời có Ngũ hành là
• Đất có Ngũ phƣơng là
• Ngƣời có Ngũ tạng là

Nhựt - Nguyệt - Tinh,
Thủy- Hỏa - Phong,
Tinh- Khí - Thần.
Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ,
Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung ƣơng,
Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận.

Nếu không có Ngũ hành và Ngũ phƣơng thì không có Càn
Khôn Thế giới; không có Ngũ tạng thì không có nhơn loại.
Tóm lại, con ngƣời cũng giống nhƣ trời đất, cho nên mới đƣợc
gọi là một Tiểu Thiên Địa.
"Chúng ta nhờ tìm mà hay, nhờ học mà hiểu, đào luyện trí lự;
đặng nối chí của ngƣời tiền nhơn. Trƣớc qua, sau tới, nong nã
cho trí lự tăng tiến thêm hoài; tƣởng khi đến ngày tận thế, thì
có lẽ nhơn loại sẽ đạt đặng biết bao sự bí mật huyền vi cơ
Tạo. Ấy là cớ chỉ rõ và chứng chắc rằng, quả có Ðấng Chí
Linh đƣa tay thúc giục cả vạn loại vào đƣờng tấn hóa trí thức
tinh thần".
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

242

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Nay ngƣời Môn đệ của Đức Chí-Tôn tìm cơ mầu nhiệm hay
tìm bí pháp của Đức Chí Tôn dạy để đắc Đạo, hầu để rõ:
- Nơi Cung Ngọc thông suốt nền Đại Đạo của Đức Chí Tôn.
- Hầu tìm ra cơ mầu nhiệm của Tạo Hóa nơi cõi Hƣ linh.
Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Ðã Qui Liễu có câu:
"Nơi Cung Ngọc học thông Đạo Cả,
"Chốn Hư vô Tạo Hóa tìm cơ."
Kinh Tắm Thánh có câu:
"Đại-Từ-Phụ Từ bi Tạo hoá,
"Tượng mảnh thân giống cả Càn Khôn.
"Vẹn toàn đủ xác đủ hồn,
"Xây Cơ chuyển thế bảo tồn Vạn linh."

TẠO HÓA THIÊN
造化天
E: The Celestial sphère of the creation.
F: La sphère céleste de la création.
Tạo Hóa Thiên 造化天 là tầng Trời do Đức Diêu Trì Kim Mẫu
瑤池金母 chƣởng quản. Tầng Tạo Hóa Thiên, Đức Phật Mẫu
vận chuyển Bát Phẩm chơn hồn trong vùng Hỗn nguơn khí để
sinh hóa mà tạo ra vạn linh sanh chúng. Trong bài Phật Mẫu
Chơn Kinh có câu:
Tạo Hóa Thiên Huyền Vi Thiên Hậu,
Chƣởng Kim Bàn Phật Mẫu Diêu Trì.
造化天玄微天后
掌金盤佛母瑤池
Đức Hộ Pháp giải: "Tạo Hóa Thiên là từng Trời thứ chín gọi
là Cung Tạo Hóa Thiên, có vị cầm quyền năng tạo đoan gọi là

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

243

Thiên Hậu, nắm cả Kim Bàn tức là nắm đẳng cấp thiêng liêng
điều khiển Chơn linh gọi là Phật Mẫu Diêu Trì. Bên Á Ðông
ngƣời ta thƣờng kêu Phật Mẫu là Mẹ Sanh thờ bằng cốt
tƣợng, cũng nhờ nơi Cửu Vị Tiên Nƣơng truyền bá còn lƣu lại
ngày nay, là bọn đồng cốt, nhờ đồng cốt mà cả Á Ðông đều
biết Phật Mẫu là Mẹ sanh của nhơn loại.
"Tạo Hóa Thiên hay Tạo hóa Huyền Thiên. Phật Mẫu cầm
pháp chuyển cơ sanh hóa không cùng tận, cả loài ngƣời, cây,
cỏ, sắt, đá, cũng tấn lên phẩm ngƣời nữa, là nhờ tay của Ðức
Phật Mẫu nắm Pháp biến xuất. Cả thi hài, chơn linh, trí não
pháp thân luân chuyển sanh sanh tử tử. Nợ sanh tử ấy là bài
học của Tạo hóa trong các cơ thể ấy, loài ngƣời học làm đặng
biết, đặng chi? Ðặng tạo Pháp thân huyền diệu đƣợc toàn
thiện toàn mỷ, toàn tri toàn năng nhƣ Phật Mẫu đã làm, ta làm
đặng học hỏi tạo Pháp thân do quyền lực thuộc Pháp, hình hài
xác thịt thuộc Tăng. Thây chúng ta thay đổi lăn lóc trên đƣờng
sanh sanh tử tử. Cũng nhƣ Phật ở tối cao tối trọng, gần Chí
Tôn là Hạo Nhiên Pháp Thiên. Các Ðấng ấy hữu sanh hữu tử
tri khổ nghiệp chƣớng luân chuyển hoá sanh, năng du ta bà
thế giái độ tận vạn linh đắc qui Phật vị.
Các Ðấng ấy đã chịu nhƣ chúng ta ngày nay đặng đi đến toàn
thiện, đặng toàn tri toàn năng, họ đi trƣớc, mình đi sau, họ cao
mình thấp thỏi, con đƣờng họ đi mình cũng sẽ tới. Một điều ta
nên để ý hơn hết là chúng ta phải hiểu rằng: Mặt thế nầy chƣa
biết ai cao ai thấp. Nơi Hạo Nhiên Pháp Thiên một vị Phật cao
trọng toàn tri toàn năng gần nhƣ Ðức Chí Tôn nữa mà xuống
tại thế nầy đặng học, bài học khổ dám làm kẻ ngu dốt lắm".
Chúng ta thấy hình thể một vị Phật Mahâsarouth là một vị Chí
Phật nhƣ Ðức Cakya-Mouni đến thế gian bƣng Bình Bát Du để
xin cơm đặng nuôi kẻ khổ. Một ngƣời ăn mày ở thế gian nhƣ
vậy mà nơi cửa hƣ không lại có quyền năng vô tận vô đối. Ðến
Ðức Chúa Jésus Christ là một vị Christna Vichnou đệ nhị kiếp
Chí Tôn giáng linh xuống làm một vị bần hèn khổ não để đi xin
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từ chén cơm, từ miếng bánh mì đặng nuôi kẻ đói khó. Ðó là
bài học trƣớc mắt phàm chúng ta đã thấy.
Ðấng Tạo Ðoan đƣa tay xin cho loài ngƣời ăn, đó là Ngƣời
cầm quyền năng nuôi khắp vạn vật Càn Khôn Võ Trụ. Thế
gian chƣa hề thấy và chƣa hề biết."
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Tạo-Hóa Thiên Huyền-Vi Thiên-Hậu,
"Chưởng Kim-Bàn Phật-Mẫu Diêu-Trì."
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu
"Vùng thoại-khí bát hồn vận-chuyển,
"Tạo-Hóa-Thiên sanh biến vô cùng.
"Hội Bàn-Đào Diêu-Trì-Cung,
"Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban."

TẠO NHÂN KẾT NGHĨA
Vì chƣ Nhu "Quên hẳn lời dạy của Đức Khổng-Tử giữ Đạo
Nhân luân, tạo nhân kết nghĩa để làm cửa điều-hoà xã hội và
vì khinh-thƣờng Huấn-ngôn của các Đấng ấy, nên cơ Đời thuở
nọ lâm cơn hỗn-độn thì Cơ-Đốc-Giáo ra đời Cứu Thế. Chƣa
mãn hai ngàn năm hoằng khai Công-giáo thì nhơn loại lần lần
không quan-tâm đến lời của Đấng Christ tiên-tri số-phận điêu
linh của loài ngƣời trong khoảng đời mạt kiếp này. Lời tiên-tri
đã ứng-nghiệm thì ĐẠI-ĐẠO CAO-ĐÀI xuất hiện."

TẠO THẾ
造 世
E: The creation of the world.
F: Immortel et laïquea création du monde.
Tạo: Làm ra, dựng nên, gây ra. Thế: cõi đời, cõi thế gian. Tạo
thế là tạo lập cõi thế gian.
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Các con coi đó mà hiểu rằng: Các con có sự mà thiên
hạ từ tạo thế đến chừ chƣa hề có đặng.
Tạo thế sửa đời: tạo lập cuộc đời và sửa chữa cuộc đời cho
tốt đẹp.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Lão đây cũng vậy mà chƣ Hiền hữu cũng vậy, chúng ta
đã đến tạo thế sửa đời, vẫn là phận sự của chúng ta
đã hẳn, hãy biết phận mình mà an tâm, liệu thế chuyển
xây....

TẠO THIÊN LẬP ĐỊA
E: The creation of universe.
F: La création de l’univers.
Thầy dạy: "Các con nghe Thầy: Thầy chẳng biết vì cớ nào các
con không để trí khôn ngoan mà xét đoán cho minh lý Đạo của
Thầy đã giao cho các con. Thầy hỏi, từ tạo Thiên lập Địa, các
con có thấy những vật loại hồn tính nào Thầy đã sanh trên mặt
địa cầu nầy mà không trật tự phẩm vị chƣa, vậy hử?"

TẠO THỜI CẢI THẾ
造時改世
Tạo: Làm ra, dựng nên, gây ra. Thời: thời kỳ. Cải: sửa. Thế:
đời. Tạo thời cải thế là tạo ra thời kỳ tốt đẹp và sửa đổi cuộc
đời cho đƣợc hiền lƣơng.
Đức Hộ Pháp nói: "Cái tƣ-tƣởng vô cùng chiều theo thời thế
của đời đặng nâng-đỡ trí-thức của nhơn-sanh tạo thời cải
thế. Nếu hiểu rằng nghĩa lý của Đạo là đƣờng duy nhất của
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tâm-lý nhơn sanh ắt phải nhìn-nhận rằng: phải để cho tinhthần đặng tự-do tín-ngƣỡng, miễn là làm thế nào cho Đạo
thuận cùng đời, đời không nghịch Đạo, mới gọi là lý-thuyết
cao-siêu làm cho thái-bình tâm-lý. Thái-bình tâm-lý đặng mới
làm cho thái-bình thiên-hạ đặng, thái-bình thiên-hạ đặng mới
Đại Đồng Thế Giới đặng".
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Sức quyền tƣơng đắc mới mong tạo thời cải thế.

TẠO VẬT
造 物
E: The creature.
F: La créature.
Tạo: Làm ra, dựng nên, gây ra. Vật: đồ vật. Tạo vật là các vật
do Thƣợng Đế tạo ra.

TẢO KHAI
早開
Tảo: Sớm. Khai: mở, hoa nở. Tảo khai : sớm mở ra.
Thi văn dạy đạo có câu:
Hảo Nam Bang! Hảo Nam Bang!
Tiểu quốc tảo khai hội Niết Bàn.

TẢO TẦN
藻 蘋
F: Économiser et s' arranger bien.
Tảo tần: Trong Kinh Thi, bài Thái tần có câu: "Vu dĩ thái tần,
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nam giản vu chi tân, vu dĩ thái tảo, vu bỉ hàng lạo" nghĩa là: Đi
hái rau tần, bên bờ khe phía nam, đi hái rau tảo bên lạch nƣớc
kia. Cho nên dùng chữ Tảo tần để chỉ ngƣời vợ hiền hiếu thảo
cần kiệm, đi hái rau tần rau tảo về làm cỗ cúng tổ tiên.
Đây là điều ba trong 10 điều Khuyến tu của Đức Chí-Tôn:
Ðiều thứ ba: Vẹn tròn hạnh đức,
Tuy bán buôn cực khổ tảo tần;
Ðủ công nuôi nấng tấm thân,
Ðừng ham những chuyện phi nhân gạt lƣờng.
Dầu tiền bạc đầy rƣơng tràn tủ,
Cuộc trần nầy chƣa đủ con ơi!
Ác gian cũng chỉ một đời,
Thà nghèo trong sạch thảnh thơi linh hồn.

TẠP NIỆM
雜念
E: The diverse thougts.
F: Le pencée diverses
Tạp: nhiều thứ pha trộn. Niệm: nghĩ đến. Tạp niệm là nghĩ
tƣởng nhiều việc tạp nhạp, tƣ tƣởng nhảy qua nhảy lại lung
tung.

TÀY NON TỢ BIỂN
E: like mountain.
F: comme la montagne.
Tày: bằng. Non: núi. Tày non là bằng núi, lớn nhƣ núi. Rộng
nhƣ biển.
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
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"Tình huynh-đệ tày non tợ biển,
"Nghĩa hữu bằng phải kiếng phải tin.
"Cang tam, thường ngũ phải gìn,
"Chứa đức, làm lành, làm phước, làm doan."

TẮC (PHẠM CÔNG TẮC) (Tên)
Giáo Chủ Đạo Cao-Đài.
Ngày 30-12-Ất Sửu (dl: 12-2-1926) hiệp với ông Ngô văn
Chiêu, là trong số 12 Môn đệ đầu tiên của Đấng Chí Tôn, kỵ
niệm qua bài thi, câu "HẬU, ĐỨC, TẮC, CƢ thiên địa cảnh"
Cách đây ít ngày, Đức Thƣợng Đế giáng cơ dạy mấy ông:
Trung, Cƣ, Tắc, Sang, Hậu, Đức phải hiệp với ông Phủ Ngô
Văn Chiêu mà lo mở Đạo.
Ngài lại dạy rằng, mỗi mỗi phải do nơi ông Chiêu là Anh Cả.
Lúc nầy trong Đạo kể đƣợc 13 ngƣời:
1-Ngô Văn Chiêu
4-Nguyễn Văn Hoài
7-Lê Văn Giảng
10-Phạm Công Tắc
12-Nguyễn Trung Hậu

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

Đến đêm 30 tháng chạp năm Ất Sửu (dl 12-2-1926),
Đấng Thƣợng Đế giáng cơ cho mỗi ngƣời một bài thi Đêm
nay, hai ông Trƣơng Hữu Đức và Cao Hoài Sang vắng mặt,
thế nên hai vị này Đức Thƣợng Đế không cho Thi.
- Bài thi cho ông Phạm Công Tắc:
Ngao ngáo không phân lẽ thiệt không,
Thấy thằng áp út quá buồn lòng.
Muốn giàu Thầy hứa đem cho của,
Cái của cái công phải trả đồng.
Nghe con! Ráng học Đạo, không Thầy biểu Chiêu đánh.
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Đức Ngài nói rằng: "Qua nhớ lại khi Đức Chí-Tôn vừa đến, tức
nhiên năm 1925 khi đó trong các Môn-Đệ của Ngài, Qua
chẳng biết mỗi ngƣời đã lãnh sứ mạng đặc biệt riêng nhau làm
sao! Đức Chí Tôn đến với họ một cách riêng biệt thế nào Qua
không hiểu. Chỉ Qua biết phận sự của Qua là Đại-Từ Phụ giao
phó với một lời yếu thiết nhƣ thế này:
-Tắc, đời quá khổ chẳng phải khổ về xác thịt mà thôi, mà lại
khổ đến tinh thần nữa, nạn của nhơn loại tƣơng tàn tƣơng sát
sắp đến. Thầy giao cho con một cây Cờ Cứu Khổ, chẳng phải
cứu khổ tinh thần mà thôi, lại lẫn cả thể xác nữa. Trọng hệ hơn
hết là điều ấy Thầy giao phó cho con, nhƣng mà con phải
hiểu: có khổ về tinh thần mới biến sanh ra khổ của thể xác.
Thầy nói rõ Thầy giao cho một gánh Đạo và Đời. Thật sự ra
Bần Đạo xin thú thật, gánh của Đạo chẳng hề khi nào làm cho
Bần-Đạo khủng khiếp. Duy có gánh của Đời Ngài giao phó nó
nặng nề hơn hết."
Thầy chào các con: "TẮC! Con nghe Thầy dặn: Con ngày nay
đã cầm sanh mạng của Đạo nơi tay, con lại đủ quyền năng
đạo đức với nghị lực tinh thần, con phải có dạ yêu thƣơng
những ngƣời vô duyên bạc phƣớc. Con cầm một cây phƣớn
Chiêu hồn đi đầu Thánh thể của Thầy thì con phải nhớ đƣờng
trƣờng sơn hải, nguy hiểm khó khăn của bƣớc thiêng liêng là
dƣờng nào, rồi chậm chậm dừng chơn đợi đoàn con dại của
Thầy với nghe.! Con ráng lấy chút dạ từ bi chở che đứa bịnh,
ấy là con làm ơn riêng cho Thầy đó".
Tắc! Con phải tuyên bố lịnh Thầy cho nhơn sanh đều biết
nghe. Con đã cầu xin, lần lƣợt Thầy sẽ ban chức phẩm.

TẮM THÁNH
E: Baptism of water.
F: Baptême de l’eau.
Tắm Thánh là một pháp tắm gội bằng nƣớc Thánh do luyện
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Ma-Ha-thủy rồi rƣới lên đầu đứa bé, mục đích là để Hội Thánh
nhìn nhận đứa bé đã vào cửa Đạo, ghi vào bộ sanh và cấp
cho giấy Tắm Thánh. Ngoài ra, đứa bé cũng đƣợc hƣởng
Hồng Ân của các Đấng ban cho để rửa sạch những tội lỗi tiền
khiên và giữ gìn Thánh hình cho thanh bạch.
Bài Kinh Tắm Thánh là một bài Kinh do Đức Nguyệt Tâm
Chơn Nhơn giáng cơ ban cho chúng sanh trong thời Tam Kỳ
Phổ Độ này. Bài Kinh Tắm Thánh dùng để đồng nhi tụng khi
hành lễ Tắm Thánh cho các con cháu ngƣời Đạo từ một tháng
tuổi đổ lên.
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn là một vị Thánh trong Tam
Thánh Bạch Vân Động mà nơi Tịnh Tâm Điện của Toà Thánh
có vẽ bức họa, đó là hình ảnh ba vị Thánh:
-Thanh Sơn Đạo Sĩ tức là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm,
-Nguyệt Tâm Chơn Nhơn tức là văn hào Pháp Victor-Hugo,
-Tôn Sơn Chơn Nhơn là nhà cách mạng Trung Hoa Tôn Dật
Tiên.
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn cầm quyền Chƣởng Đạo Hội
Thánh Ngoại Giáo của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Ngài
thƣờng giáng cơ dạy Đạo và ban cho nhiều bài Kinh, trong đó
có bài Kinh Tắm Thánh.
Hành lễ Tắm Thánh tại Tòa Thánh hay các Thánh Thất là do vị
Chức sắc hành pháp nhƣ lời Kinh đã dạy:
KINH TẮM THÁNH
(Giọng Nam-Xuân)
Những vạn vật Âm Dƣơng tạo hóa,
Dầu cỏ cây hoa quả biến sanh,
Con ngƣời đứng phẩm tối linh,
Nửa ngƣời nửa Phật nơi mình anh nhi.
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Đại Từ Phụ từ bi Tạo hóa,
Tƣợng mảnh thân giống cả Càn Khôn.
Vẹn toàn đủ xác đủ hồn,
Xây cơ chuyển thế bảo tồn vạn linh.
Xin gìn giữ Thánh hình thanh bạch,
Xin xá ân rửa sạch tiền khiên.
Căn xƣa ví dữ cũng hiền,
Dầu ra cửa tội đủ quyền cao siêu.
Công nuôi dƣỡng nâng niu khổ nhọc,
Phép Thƣơng yêu cũng học nơi Thầy.
Sanh nơi đây, ở nơi đây,
Trăm năm là tuổi đủ đầy mạng căn.
Chốn hồng trần quen lằn gió bụi,
Cảnh phù ba may rủi cũng duyên.
Đã gan dốc kiếm diệu huyền,
Sanh sanh là phận, hiền hiền là công.
Đừng thối chí ngã lòng trở gót,
Để cho đời chua xót tình thƣơng.
Trăm năm thọ khảo vĩnh trƣờng,
Thuận căn thuận mạng đôi đƣờng cao thăng.
(Nguyệt Tâm Chơn Nhơn)

TĂNG ĐỒ
僧徒
E: The clergy.
F: Le clergé.
(Tăng là ngƣời xuất gia tu hành, nói chung là các Thầy tu.
Tăng đối với Đạo Cao Đài chỉ những Chức sắc, Chức việc
hiến thân hành Đạo. Đồ là chỉ tất cả các tín đồ). Tăng đồ cũng
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nhƣ tăng chúng, là từ chỉ chƣ tăng và chƣ tín đồ, tức là các
hàng Chức sắc và tín đồ của một Tôn giáo.
Thánh giáo của Phật Thích Ca giáng: "Trong Phật Tông
Nguyên Lý đã cho hiểu trƣớc đến buổi hôm nay rồi; tại Tăng
đồ không kiếm chơn lý mà hiểu. Lắm kẻ đã chịu khổ hạnh
hành đạo... Ôi! Thƣơng thay! Công có công, mà thƣởng chƣa
hề có thƣởng; vì vậy mà TA rất đau lòng."
Thất Nƣơng giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Phƣớc Thiện cứu cấp đơn cô,
Phƣớc Thiện lựa những tăng đồ Chí Tôn.
Phƣớc Thiện nắm luật bảo tồn,
Phƣớc Thiện để rƣớc chơn hồn nguyên nhân.

TĂNG VIÊN ĐẮC THỌ
曾隆得壽
Tăng long đắc thọ 曾隆得壽 là tăng thêm điều tốt lành và
đƣợc sống lâu.
Lòng Sớ dâng về Thiêng liêng có câu:
"Bố hóa Chƣ Đệ tử Thánh thể tinh anh, tăng long đắc thọ,
phụng thừa mạng lịnh, thể Thiên hành hóa".
布化諸弟子聖體精英, 曾隆得壽, 奉承命令, 替天行化
Câu 15 trong bài U-Minh-Chung có câu:
"Viễn cận đàn na tăng viên phƣớc thọ" cũng có nghĩa nhƣ
nhau.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TĂNG XÁN (Phật Học)
僧璨
Tăng Xán 僧璨 (C: sēngcàn; J: sōsan;?-606) Tổ thứ ba của
Thiền Tông Trung Quốc, nối pháp của Nhị Tổ là Huệ Khả và là
Thầy của Tứ Tổ Ðạo Tín. Sau khi đƣợc ấn khả, Sƣ lang thang
đây đó, sống ẩn dật không ai biết. Ngoài Thiền sƣ Ðạo Tín, Sƣ
có truyền pháp cho Tì-ni-đa Lƣu-chi, ngƣời sau này đem Thiền
Tông sang Việt Nam. Sƣ cũng là tác giả của Tín tâm minh,
một tác phẩm trứ danh, rất phổ biến trong giới Thiền.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

TẤC CỎ
(Tấc là một phần mƣời của một thƣớc, ở đây nói tấc là chỉ tấc
lòng; Cỏ là loài thảo, loài cỏ cây) chữ Hán là Thốn Thảo tâm
Một tấc cỏ, nghĩa bóng là một tấm lòng nhỏ, đơn sơ để diễn tả
một sự biết ơn.
Thơ Mạnh Giao có câu:
Từ mẫu thủ trung tuyến (Mẹ hiền nhƣ sợi chỉ trong tay)
Du tử thân thƣợng y
(Con ra ngoài nhƣ áo mặc trên thân)
Dục tƣơng thốn thảo tâm (Muốn đem tấc lòng cỏ cây)
Báo đáp tam xuân huy (Mong đền đáp ánh sáng ba xuân)
Ý nói: Ánh sáng và khí tiết của ba tháng mùa Xuân làm cho
cây cỏ đƣợc tƣơi tốt, nên cỏ cây cần phải báo đáp công ơn ấy.
Ánh sáng và khí tiết của mùa xuân nhƣ Từ mẫu, cỏ cây ví với
con cái. Con cái cần phải báo đền công ơn cha mẹ trong muôn
một. Trong văn chƣơng các văn gia thi sĩ thƣờng dùng hai chữ
này: Tấc cỏ hay "Thốn thảo tâm" để nói lên lòng biết ơn của
con cái đối với cha mẹ sanh thành. Hơn nữa chỉ có hai chữ mà
đã cô đọng đƣợc ý nghĩa của ngƣời muốn diễn đạt tƣ tƣởng
và làm hoa mỷ câu văn.
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Truyện kiều có câu:
Hạt mƣa sá nghĩ phận hèn,
Liều đem tấc cỏ quyết đền ba xuân.

TẤC ĐẤT NGỌN RAU
Ơn tấc đất ngọn rau: Ơn nghĩa của nhà vua ban cho dân
chúng từng tấc đất, từng ngọn rau.
Vào thời Quân chủ, vua đƣợc coi nhƣ là thiên tử, tức con của
Trời, có quyền thay Trời để cai trị muôn dân. Chính vì vậy, tất
cả đất đai, rừng núi, sông biển đều thuộc quyền sở hữu của
nhà vua. Nhà vua mới có chế độ ban cấp đất đai cho dân để
làm ăn sinh sống. Nhƣ chế độ nhà Chu cấp ruộng đất cho dân
theo phép tỉnh điền 井田, tức chia đất ruộng làm 9 khu theo
hình chữ tỉnh 井, mỗi khu 100 mẫu, khu giữa là công điền, 8
khu ngoài là tƣ điền, cấp cho mỗi nhà một khu làm mà thu hoa
lợi, song 8 nhà chung quanh phải chung sức lo khu công điền
cho nhà nƣớc. Khi thu hoạch công điền bỏ vào kho nhà nƣớc,
thu hoạch tƣ điền thì thuộc về nhân dân. Chính vì đất đai của
nhà vua ban cho, mà ngƣời dân đƣợc hƣởng tấc đất, ngọn
rau, nên phải biết ơn quốc vƣơng rất là thâm trọng.
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà.
"Ơn tấc đất ngọn rau nên nặng,
"Đạo quân vương chữ dặn nơi lòng."

TẤC LÒNG
E: My heart.
F: Mon coeur.
Tấc lòng là do chữ thốn tâm 寸心, tức chỉ tấm lòng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Tấc lòng đòi đoạn đau thương,
"Chơn mây vái với hương hồn hiển linh."
Kinh Sám Hối có câu:
"Trước người giả bộ siêng lo,
‘Sau lưng gian-trá so-đo tấc lòng."

TÂM (1)
TÂM 心 có nhiều nghĩa tùy trƣờng hợp:
• TÂM: trái tim.Td: Tâm can, Tâm huyết.
• TÂM: chính giữa. Td: Tâm điểm.
• TÂM: lòng dạ. Td: Tâm hƣơng, Tâm trung.
• TÂM: lƣơng tâm, chơn linh, linh hồn. Td: Tâm tánh, Tâm
truyền, Tâm pháp.
Quan niệm chung sẽ thấy "Tâm là gì? -Tâm là phần vô hình
của con ngƣời, nó khiến con ngƣời làm điều lành sự phải, nên
gọi là Lƣơng tâm. Cái Lƣơng tâm ấy do Trời ban cho mỗi
ngƣời, cũng đƣợc gọi là Chơn linh, linh hồn, hay điểm Linh
quang chiết ra từ khối Ðại Linh quang của Ðức Chí Tôn, nên
nó vốn lành. Con ngƣời sở dĩ làm điều ác là vì các vật dục che
khuất cái Tâm, không cho nó tỏ lộ ra để điều khiển con ngƣời.
Thuần tâm mỷ tánh là cái tâm thật thà và cái tánh tốt đẹp.
Thuần là thật thà mộc mạc, không trau chuốt. Tâm 心 là trái
tim hay là lòng dạ con ngƣời. Ngày xƣa, tƣởng lầm rằng trái
tim là chỗ nghĩ-ngợi lo-lắng; nên phàm cái gì thuộc về nghĩ
ngợi, lo-lắng đều gọi là Tâm. Đã hẳn rằng: Sự sống của con
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ngƣời là tùy thuộc vào trái tim, Tim ngƣng đập là ngƣời chết.
Thánh-nhân diễn dịch cái TÂM, nhƣ:
Tam điểm nhƣ tinh tƣợng
Hoành câu tự nguyệt tà
Phi mao tùng thử đắc
Tố Phật giả do tha

三點如晶象
橫鉤似月斜
飛毛從此得
做佛者由他

Nghĩa của bài thơ đây là tả hình dạng của cái tâm:
Câu 1 : Trên ba điểm tƣợng nhƣ ba ngôi sao,
Câu 2 : dƣới một vòng câu nhƣ vành nguyệt xế,
Câu 3, 4: cánh lông theo ấy đƣợc thành Phật do bởi gì?
Câu "Phi mao tùng thử đắc" là chỉ loài có cánh biết bay cũng
nhƣ loài có lông biết chạy, nếu tùng theo tâm-lý cũng thành
Phật huống lựa là ngƣời.
"Thánh-nhân cũng dạy rằng biết cái tâm của mình là biết cái
tánh của mình. Biết cái tánh của mình là biết Trời vậy. Giữ cho
còn cái tâm của mình, nuôi cái tánh của mình là để thờ Trời,
nên cái tâm đặt vào nơi nào đều trở thành có linh hồn". Chữ
Nho đã biểu tƣợng hình ảnh ấy.
Ví nhƣ:
- Chữ Sĩ 士 là học trò, đặt chữ tâm 心 vào dƣới sẽ thành chữ
chí 志 tức nhiên kẻ Sĩ là ngƣời lập chí.
- Chữ điền 田 là ruộng, đặt chữ tâm 心 ở duới sẽ thành chữ tƣ
思 Nhà nông luôn để tâm nghĩ về ruộng.
- Chữ tƣơng 相 là cùng nhau, đặt chữ tâm 心 ở dƣới sẽ thành
chữ tƣởng 想 Khi tƣởng nhớ thƣờng để cái tâm hƣớng về
nhau.
Nhƣ vậy Tâm là cái Thần-linh của con ngƣời:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tâm ấy là gì? Ấy cũng là một định từ để chỉ cái hình bóng trí
thức tinh thần, Đạo gọi là nhứt điểm linh quang chiếu giám.
- Đức Chúa Jésus khi thọ pháp Giải oan nơi Jourdain thì điểm
linh quang ấy giáng nhƣ hình khối lửa.
- Đức Lão-Tử khi thiền định tại Thơ viện nhà Châu, thì điểm
linh quang ấy giáng nhƣ hình sấm sét.
- Đức Khổng-Phu-Tử khi vấn đáp với Thần Đồng Hạng Thác
thì điểm linh quang ấy giáng nhƣ hình sợ sệt.
- Nhƣ Abraham và Moise thấy Đức Chúa Trời trong đạo hào
quang sáng suốt.
- Nhƣ Đức Lão-Tử, Nguơn Thỉ Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo
chủ thấy Hồng-Quân Lão-Tổ trong năm sắc tƣờng vân.
- Nhƣ Phục Hi đã thấy Long Mã hóa Hà Đồ" (Ðức Hộ Pháp:
15-7 Ất-Sửu - 1937)
Năm 1928 (Mậu Thìn) Đức Nhàn Âm Đạo giáng dạy: "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 mỷ 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.
"Đaọ tại tâm, mà Tâm là chủ. Tâm khác nhau tùy theo trạngthái tinh thần của mỗi cá nhân, Tâm vô ngã, Tâm không khuấtphục và tâm do Thƣợng-Đế sáng tạo; có nhiều tên gọi cho cái
Tâm, nhƣ là thiên lƣơng, là tâm linh. Tâm linh không Tổ-quốc,
tâm linh phổ biến ở nơi nào phù hợp. Tâm không phân biệt
màu da, Tôn giáo hay tín ngƣỡng. Tất cả những trở lực chia rẻ
loài ngƣời đối với tâm linh không bao giờ có, vì Tâm-linh là
một vị Chúa tể ở ngôi ba tức là "Thánh Thần".
Theo Dƣơng Minh, ngƣời là tâm của Trời đất muôn vật. Tâm
là chủ của Trời đất muôn vật. Tâm tức Trời, nói tâm là nói cả
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Trời đất muôn vật rồi "Nhân giả thiên địa vạn vật chi tâm dã,
tâm giả thiên địa vạn vật chi chủ dã. Tâm tức thiên, ngôn tâm
tắc thiên địa vạn vật giai cử chi hĩ" 人者天地萬物之心也,
心者天地萬物之主也, 心即天 言心則天地萬物皆舉之矣.
Theo Cao Đài, Tâm hay Lƣơng tâm là khiếu Thiêng liêng của
Đức Chí Tôn ban cho con ngƣời, nhƣ lời Thánh giáo đã dạy:
"Lƣơng tâm của các con là một khiếu thiêng liêng của Thầy
ban để sửa trị riêng các con trong đƣờng tội lỗi và ban thƣởng
trong việc nhơn đức".

TÂM (2) (Phật Học)
心
Tâm 心 ( C: xīn; J: shin; S: citta, hṛdaya, vijñāna).
Thuật ngữ quan trọng của Đạo Phật, có nhiều nghĩa:
1- Tâm đƣợc xem đồng nghĩa với Mạt-na (s: manas, thức suy
nghĩ phân biệt) và Thức (s: vijñāna). Tâm chỉ toàn bộ sinh hoạt
và hiện tƣợng của tâm trí.
2- Trong luận A-tì-đạt-ma câu-xá, tâm đƣợc xem nhƣ một thể
riêng biệt, trên thể đó thế giới hiện tƣợng xuất hiện.
3- Trong Duy thức tông, tâm đƣợc xem là A-lại-da thức (s:
ālayavijñāna; còn đƣợc gọi là Tạng thức), gốc của tất cả mọi
hiện tƣợng tâm trí. Theo quan điểm này, thì toàn bộ vũ trụ này
chính là "tâm thanh tịnh" Nhiều quan điểm cho rằng tâm này
chính là "vô thủy vô minh", vô minh nguyên thủy của Phật tính
và là thật tại tối thƣợng của mọi hiện tƣợng Nhị nguyên.
Tổng quát lại, ngƣời ta có thể phân biệt sáu loại tâm:
1. Nhục đoàn tâm (肉團心), trái tim thịt;
2. Tinh yếu tâm (精要心), chỉ cái tinh hoa cốt tủy;
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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3. Kiên thật tâm (堅實心), chỉ cái tuyệt đối, cái Chân nhƣ của
các Pháp – ba loại tâm trên đƣợc dịch từ danh từ Hṛdaya của
Phạn ngữ (sanskrit);
4. Tập khởi tâm (集起心; citta), là thức thứ 8 – A-lại-da thức
(ālayavijñāna);
5. Tƣ lƣợng tâm (思量心), là thức thứ 7, Mạt-na (manas);
6. Duyên lự tâm (緣慮心), là thức thứ sáu, Ý thức (s:
manovijñāna).
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

TÂM (3) (Nho Giáo)
心
Tâm là Tim, đời xƣa cho tim là vật để nghĩ ngợi, cho nên cái gì
thuộc về tƣ tƣởng đều gọi là Tâm. Nhƣ Tâm cảnh 心境 Tâm
địa 心地. Nghiên cứu về chỗ hiện tƣợng của ý thức ngƣời gọi
là Tâm-lý-học 心理學. Phật học cho muôn sự muôn lẽ đều do
TÂM ngƣời tạo ra gọi là phái Duy tâm 唯心 Nhà Phật chia ra
làm nhiều thứ. Nhƣng rút lại có hai thứ tâm trọng yếu nhất: (1)
Vọng tâm 妄心 cái tâm nghĩ ngợi lan man sằng bậy, (2) Chân
tâm 真心 cái tâm nguyên lai vẫn sáng láng linh thông, đầy đủ
mầu nhiệm không cần phải nghĩ mới biết, cũng nhƣ tấm
gƣơng trong suốt, vật gì qua nó là soi tỏ ngay, khác hẳn với
cái tâm phải suy nghĩ mới biết, phải học hỏi mới hay. Nếu
ngƣời ta biết rõ cái chân tâm (minh tâm 明心) mình nhƣ thế
mà xếp bỏ sạch hết cái tâm nghĩ ngợi lan man sằng bậy đi thì
tức thì thành Đạo ngay.
- Giữa: phàm nói về phần giữa đều gọi là tâm. Nhƣ viên tâm
圓心 giữa vòng tròn, Trọng tâm 重心 cốt nặng,
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- Sao Tâm 心, một ngôi sao trong nhị thập bát tú. Cái gai.
Thánh Giáo của Ðức Diêu Trì Kim Mẫu dạy về Chữ Tâm
"Ðời hay Ðạo cũng vậy, muốn lập nền tảng cho sự thái bình,
phải cần lập tâm chơn chánh đỉnh đạt để gieo sự hòa nhã yêu
đƣơng rồi mới Gia tề Quốc trị. Thiếu nhân kém đức, tâm chí
nông nỗi, chủ hƣớng mơ màng, chẳng qua tạo cảnh khổ cho
nhơn sanh mà thôi. Vậy các con nên trau giồi chữ Tâm cho
lắm. MẸ để ít lời dƣới đây cho các con làm chuẩn thằng trong
bƣớc Ðạo:
Gắng sức trau giồi một chữ TÂM,
Ðạo đời muôn việc khỏi sai lầm.
Tâm thành ắt đoạt đƣờng tu vững,
Tâm chánh mới mong mối đạo cầm.
Tâm ái nhơn sanh an bốn biển,
Tâm hòa thiên hạ trị muôn năm.
Ðƣờng tâm cửa Thánh dù chƣa vẹn,
Có buổi hoài công bƣớc Ðạo tầm.

TÂM ẤN
心印
E: The seal of heart.
F: Le sceau du cœur.
Tâm ấn là dấu hiệu của tâm. Truyền tâm ấn có nghĩa là sự
truyền yếu chỉ Phật pháp của Thầy cho Đệ tử. Ai đƣợc truyền
tâm ấn là ngƣời đó đƣợc Ấn khả, đƣợc phép hoằng hóa nối
pháp của Thầy. (Theo Phật giáo) Đối với Đạo Cao Đài thì
không có danh từ "Truyền Tâm ấn", mà chỉ có từ "Truyền Bí
Pháp" mà thôi.
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TÂM CHÍ
心志
E: The will.
F: La volonté.
Thánh ngôn Ðức Chí Tôn dạy rằng: "Các con phải biết Ðạo
gốc bởi lòng bác ái và chí thành. Bác ái là lòng đại từ bi
thƣơng xót sanh linh hơn thân mình. Cho nên kẻ có lòng bác
ái coi mình nhẹ hơn mảy lông mà coi thiên hạ trọng bằng Trời
Ðất. Còn chí thành là mỗi việc đều lấy lòng thành thật mà đối
đãi trong Ðời và trong Ðạo. Dầu kẻ phú quí bực nào đi nữa mà
không có lòng bác ái và chí thành thì không làm chi nên việc.
Vậy nên Thầy khuyên các con trƣớc hết phải ở sao cho ra vẻ
đạo đức, đừng để ý gì việc công quả mà nêu danh nơi cõi tạm
nầy. Các con phải mở rộng tâm chí ra mà hành Ðạo mới nên
cho, chớ đừng mờ hồ rằng Ðạo thành thì mình đƣợc làm một
vị xứng đáng và đại ích trong Ðạo".
Từ Lâm Tự: 19-10-Bính Dần (dl: 23-11-1926)
Thầy tiếp: "Các con chớ phiền hà chuyện Thánh Thất xảy ra,
ấy cũng một bƣớc trắc trở trong đƣờng Ðạo của Thầy. Thầy
còn phải đau lòng thay, nhƣng cũng là nơi Thiên cơ vậy. Thầy
hằng biết công của các con, nhƣng Thầy phải cực lòng chìu ý
của mỗi đứa mà xây đắp nền Ðạo. Vì vậy mà nhiều sự xảy ra
đều do nơi tâm chí của nhiều đứa. Thầy hằng dùng tâm chí
của các con mà bố mọi điều thiết yếu trong việc đạo đức."

TÂM ĐẠO
心道
Năm Ðinh Mão (1927).
"THẦY- Các con, Thầy lau giọt nƣớc mắt mừng lòng tâm Ðạo
của các con, vậy các con ôi! Ðạo Thánh ba lƣợt khai, quỉ mị
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muôn lần phá, Thầy đau lòng biết mấy! Nhƣng Thầy hằng dựa
cửa trông hoài, trông cho các con thoát đƣợc tục trần, dứt dây
oan trái mà nhẹ bƣớc về cùng Thầy, thời gẫm âu điều hân
hạnh ấy. Thầy hằng sợ là một giấc Nam Kha chăng? Rán
nghe các con!"

TÂM ĐẮC
心 得
E: To have self-confidence.
F: Être sur de soi-même.
Tâm: lòng dạ. Đắc: đƣợc. Tâm đắc là hiểu sâu sắc và thích
hợp với lòng mình.

TÂM ĐĂNG
心 燈
E: Lamp of heart.
F: Lampe du cœur.
Tâm: lƣơng tâm, chơn linh, linh hồn. Đăng: ngọn đèn. Tâm
đăng là ngọn đèn của tâm, ý nói cái tâm giác ngộ trong sạch ví
nhƣ ngọn đèn chiếu sáng khắp nơi, thấy biết tất cả. Tâm đăng
đồng nghĩa: Huệ đăng, Tâm linh.

TÂM ĐIỀN
心田
E: Field of heart.
F: Le champ du cœur.
(Tâm là tim, ở giữa. Điền là ruộng, là hình chữ Điền). Là ruộng
tâm. Ruộng bên ngoài là nơi để gieo trồng thóc lúa nuôi sống
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ngƣời và vật. Ruộng nơi tâm con ngƣời là nơi gieo trồng đạo
đức, nhân nghĩa để làm hột giống yêu thƣơng cho ngƣời đời.
Thanh Tâm Tài Nữ giáng Cơ ngày 23-4-1928 (Thánh Ngôn
Hiệp Tuyển) nói lại lời than của Phật Thích Ca rằng: "Ðạo mở
rộng, giống Ðạo gieo đã trót hai thu, mà ngƣời thiệt vì Ðạo
chẳng có bao nhiêu, thế nên hồi chƣa mở rộng nền Ðạo, Ðức
Thích Ca dòm vào thế cuộc mà than rằng:
"Lộ vô nhơn hành, điền vô nhơn canh,
"Đạo vô nhơn thức, ta hồ tận chúng sanh!"
Ba Anh có hiểu chăng? Sao gọi: Lộ vô nhơn hành? Anh M. N?
Ðƣờng có ngƣời đi nhiều, mà không ai là ngƣời phải, đƣờng
đi dập dìu thiên hạ mà toàn là ma hồn quỉ xác, tâm giả dối,
hạnh hung bạo, mật chứa đầy tà khí, thế nào gọi là ngƣời.
Còn điền vô nhơn canh là sao? Anh N.Ð.? -"Ruộng đây, là tỵ
với tâm, tâm không ai giồi trau. Ðạo nơi tâm, thì tâm ví nhƣ
điền, có điền mà chẳng có cày bừa, đặng đem hột lúa gieo
vào, cho đặng trổ bông đơm hột, thì ruộng tất phải bỏ hoang;
bỏ hoang thì sâu bọ rắn rít xen vào ẩn trú; ngƣời mà có tâm
nhƣ vậy ra thế nào? Ruộng sẵn, giống sẵn, cày bừa sẵn, duy
có ra công làm cho đất phì nhiêu, đặng cho buổi gặt hƣởng
nhờ, mà không chịu làm, thế thì phải diệt tận chơn linh. Hai
câu sau là kết cuộc".
Chữ ĐIỀN 田 đây là trọng tâm của Bát Quái Hậu Thiên, mà
quan trọng nhất là Bát Quái Đồ Thiên của Đạo Cao-Đài, theo
nhƣ đồ hình bên đây thì đầu tiên là vẽ một vòng tròn tƣợng
trƣng Càn Khôn vũ trụ, Tâm 0 là ngôi Thƣợng Đế ngự trị. Hai
hình tam giác gát chồng lên nhau là hình ảnh của hai quẻ Càn
☰ (tam Dƣơng) Khôn ☷ (tam Âm). CÀN có 3 nét liền (3)
KHÔN có 3 nét đứt nên thành (6) con số 36 cũng là nói lên ý
nghĩa của Càn Khôn mà thôi. Nếu nói 9 là cộng (3+6). Sự biến
hóa của Dịch là thế!
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Trong đồ hình còn thấy hai
hình vuông xếp lên nhau, đó là
Tứ Âm, tứ Dƣơng Tất cả đều
nằm trong vòng tròn và tạo
nên một Bát Quái. Bát Quái
hiểu cho đúng nghĩa là 8 thứ
kỳ lạ mà thôi. Bởi nó biến hóa
vô cùng, cho nên ngƣời học
Đạo không chấp mới thấy
đƣợc lẽ biến thiên của Trời
đất. Vì căn bản hai quẻ Càn
☰ (tam Dƣơng) Khôn ☷ (tam
Âm) luôn luôn lấy đây làm
chuẩn. Nhƣng khi biến là nó làm cho mất đi hình dáng ban
đầu, mà hóa thành một dạng thức khác, gọi là biến hóa.
*Xem nhƣ lần biến thứ nhứt là Càn Khôn thành hai hình tam
giác (gọi là tam Âm tam Dƣơng, nhƣ nói trên).
*Biến lần thứ hai: thành ra chữ ĐIỀN 田 tức nhiên 3 nét liền
của quẻ Càn đặt nằm ngang ☰, ba nét đứt của quẻ Khôn đặt
đứng
hai hình này đặt chồng lên nhau thành ra chữ Điền
gọi là "Tâm điền" ấy là ruộng tâm hay tâm tu.
*Biến lần thứ ba tạo thành bản số ma phƣơng, tức chữ Điền
mà có mang những con số làm tín hiệu của Bát Quái.Tuy
nhiên, phải tùy theo phƣơng hƣớng của các quẻ đặt lên mà
tên Bát Quái có khác nhau: hoặc Bát Quái Hậu Thiên hay Bát
Quái Đồ Thiên, công dụng của các Bát Quái này hoàn toàn
khác nhau.
Sao gọi là số Ma phƣơng?
Nhìn vào Bát-Quái Đồ Thiên trên ta thấy ngay một bảng ô số,
đó là hình thành của hình vuông, là những con số ứng với các
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quẻ. Tỵ nhƣ số 1 là Khảm, 2 là Khôn, 3 là Chấn, 4 là Tốn, 5 ở
chính giữa (ngũ trung), 6 là Càn, 7 là Đoài, 8 là Cấn, 9 là Ly.
Đặc biệt 4 góc là số chẵn (số
âm), bốn cạnh là số lẻ (số
Dƣơng). Âm Dƣơng cũng đi
theo chiều tiến thoái.
Các con số này cọng lại qua
các chiều đều có một tổng số
giống nhau là 15, nên gọi là
Ma
phƣơng-số
(carré
magique) đƣợc cấu tạo theo
phƣơng thức hình Lạc-Thƣ,
sắp xếp 9 con số vào một hình
vuông. Các số lẻ, trừ số 5 ở
giữa, còn 4 số kia nằm ở
chính giữa 4 cạnh của hình vuông. Các số chẵn nằm 4 góc
của hình vuông. Hình vuông này đƣợc gọi là bản Ma phƣơng,
tức nhiên các con số đều xếp theo một dạng thức kỳ lạ có tên
Ma-phƣơng-số.
Có một bài thơ sau, cốt-yếu là cho dễ nhớ vị trí các con số ấy,
đọc theo hàng ngang của bản số, là:
Tứ hải, Tam sơn, hội Bát Tiên.
Cửu long, ngũ hổ, nhứt đoàn viên.
Nhị tƣớng, thất trì, phò lục quốc.
Nếu cộng những số này theo các chiều ngang, dọc, đƣờng
chéo, sẽ có đƣợc tổng-số là 15. Nghĩa là có tất cả 8 lần tổngsố 15 nhƣ vậy. Đây là:
*Cộng hàng ngang:

*Cộng hàng dọc:

4 + 3 + 8 = 15
9 + 5 + 1 = 15

8 + 1 + 6 = 15
3 + 5 + 7 = 15
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2 + 7 + 6 = 15

4 + 9 + 2 = 15

Cộng hai đƣờng chéo:
8 + 5 + 2 = 15

4 + 5 + 6 =15

Tổng-số 15 nhƣ thế có nhiều ý-nghĩa, từ đó suy ra các việc về
Đạo-pháp:
*Lễ Vía Đức Phật Mẫu ngày 15 tháng 8 âm lịch hằng năm.
Vì Phật Mẫu làm chủ Bát-Quái Đồ Thiên về mặt hữu vi, Đức
Chí-Tôn làm chủ về phần vô-vi. Âm Dƣơng hiệp nhứt mới phát
khởi Càn Khôn là đó.
*Hai con số 9 và 1 nằm trên đƣờng ngang của trục hoành
(Khảm-Ly) tƣợng trƣng ngày Đại lễ Đức Chí-Tôn ngày 9
tháng Giêng âm lịch hằng năm. Chứ thực ra các Đấng ấy là
Đấng tự hữu, hằng hữu thì làm gì có ngày thăng thiên hay
giáng hạ mà gọi là ngày Vía.!
Bây giờ: nếu cọng các số nhƣ trên, nhƣng trừ ra số 5 ở giữa
thì tổng các số sẽ là 10. Hòa hợp với tổng là 15 ở trên. Chính
là ngày Khai Đại-Đạo 15 tháng 10 đó vậy.
3+7=10

9+1=10 8+2=10

6+4=10

Nếu phân các số Âm Dƣơng theo chiều với nhau; tức là
1,3,5,7 là số Dƣơng, 2,4,6,8 là số âm, định 2 phần Âm dƣơng
rõ rệt. Hòa hợp với số 15, sẽ là ngày Vía của Đức Lão-Tử:
ngày 15 tháng 2 Âm lịch. Vì Ngài đã vô thƣ phòng nhà Châu
chiếm đƣợc Bát-Quái-Đồ mà đắc Đạo Dịch, lại nữa Ngài chu
du tứ hải ngũ hồ, nên không ai biết Ngài sanh, tử là ngày nào,
mà định ngày Vía là "Nhị Ngoạt thập Ngũ phân tánh giáng
sanh" là do ý-nghĩa ấy.
Tóm lại; hai chữ Tâm điền nhƣ những hình ảnh trên, mà còn
nói lên tinh thần Dịch học trong Đạo CAO ĐÀI ngày nay thật là
quan trọng, phải nắm vững yếu lý mới mong suốt thông lẽ biến
thiên của Tạo hóa.
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TÂM ĐỊNH THẦN ỨNG
心定神應
Mọi việc đều phát xuất nơi Tâm. Khi Tâm đƣợc yên tịnh thì
mọi việc cầu xin đều đƣợc ứng lại. Câu này cũng tƣơng tự
nhƣ "Tâm động quỉ thần tri" vậy.
Năm Canh Ngọ (1930). Đức Thƣợng Phẩm giáng dạy:
"Chào... Lâu ngày về ngƣời này vái hỏi sự này ngƣời kia vái
hỏi sự khác, vậy Bần Ðạo nói tắt lại rằng bất kỳ là việc gì hễ
tâm định thì Thần có ứng thì Thầy giáng, vậy thì lựa điều chi
nên và lành thì làm còn điều chi hƣ và dữ thì chừa.
Sóc! Bần Ðạo nhiều phen trông mong săn sóc dạy khuyên mọi
kẻ, thấy làm trúng Thánh ý thì mừng, còn đôi phen dạy một
đƣờng lại làm một ngã gây tội thêm thì buồn mà biết liệu sao
cho cùng tột, đặng phần này mất phần kia thế thƣờng phải
vậy".

TÂM ĐỨC
心德
E: Soul and virtue.
F: L’âme et vertu.
Tâm: lƣơng tâm, chơn linh, linh hồn. Đức: cái kết quả vô hình
của những việc làm giúp đời giúp ngƣời, tức là hợp lòng
ngƣời, thuận đạo Trời.
Ăn chay là tránh đƣợc việc sát sanh, thuận tánh háo sanh của
Trời, nên cũng là một cách lập đức.
Cái đức làm cho chơn thần của mỗi ngƣời đƣợc trong sáng,
tạo ra hào quang. Hào quang có độ trong sáng nhiều ít tùy
theo có đức nhiều hay ít. Cặp mắt thiêng liêng của các Đấng
đều nhìn thấy rõ cái tâm đức của mỗi ngƣời.
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Đức Hộ Pháp khi thuyết về Phật Thích Ca, Ngài nói: "Nghĩ thử
coi tâm-đức của các chủng-tộc trên mặt địa-cầu này không
giống tâm-lý tinh thần. Đừng nói chi vạn quốc, trong một quốc
gia, một nòi giống, tánh đức nhơn-sanh còn không đồng thay.
Không gì khác lạ, các Ngài buộc Phật Thích-Ca Mâu-ni, ngƣời
Ấn-độ lập giáo tại xứ-sở Ấn-độ của Ngài, thì Ngài có đồng
tánh, đồng tâm với sắc dân nào khác với Ngài đƣợc, nhƣng
Đạo Phật vẫn truyền-bá làm chủ tinh-thần khắp Á Đông, hỏi do
đâu? - Do nơi Bác-ái và Công-bình".

TÂM HỒN
心魂
E: The soul.
F: L’âme.
Tâm: lòng dạ. Hồn: cái tinh thần của con ngƣời. Tâm hồn là
chỉ chung các ý nghĩ, tình cảm, tạo thành đời sống tinh thần
của con ngƣời.

TÂM HUYẾT
心血
E: With all the heart.
F: De tout cœur.
(Tâm: tấm lòng, trái tim; Huyết: máu) bằng cả tim máu, tức là
cả tấm chân tình của ngƣời này đối với kẻ khác.
Lời đáp từ của Đức Hộ Pháp tại Giáo Tông Đƣờng trong dịp lễ
các Cơ quan chúc xuân Đức Ngài. (ngày 01-01-Quý Tỳ). Bần
Đạo lấy làm cảm khích đƣợc nghe mấy lời tâm huyết của toàn
các cơ quan Chánh Trị Đạo đã chúc thọ cho Bần Đạo. Hồi
tƣởng lại khi Bần Đạo để bƣớc trở về cố quốc sau năm năm bị
đồ lƣu nơi Hải Ngoại, thì cũng tƣởng rồi cái vận mạng của
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nƣớc Việt Nam, có lẽ chờ đến ngày về của Bần Đạo nó sẽ
đặng hoàn tất và đem sở năng hạnh phúc đặng thành tựu, thì
cả tinh thần anh dũng của toàn quốc dân đứng dậy phá hủy
xiềng xích lệ thuộc, điều ấy Bần Đạo đã nghe ra từ khi còn ở
nơi Hải Đảo".
Đây là điều chót trong 10 điều Khuyến tu của Đức Chí-Tôn:
Ðiều chót hết: Mƣời ghi trăm nhớ,
Phật - Pháp - Tăng con chớ quên ơn.
Gia đình nghĩa trọng nhiều hơn,
Tình thƣơng xã hội trong cơn thiết cần.
Ơn Tổ Tiên dành phần con cháu,
Do những lời dạy bảo Thầy mong.
Con ơi! Hãy khá ghi lòng,
Bấy nhiêu tâm huyết mấy dòng thi văn.

TÂM HƢƠNG
心香
E: The incense of true heart.
F: L’encens du vrai cœur.
Tâm hƣơng 心香 là Hƣơng lòng, tức là lấy cái lòng thành
(tâm) để làm hƣơng dâng cúng. Nghĩa là hằng ngày, hằng giờ
phải cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ đƣợc siêu thăng tịnh
độ. Tức là cầu nguyện bằng tấm chân thành của mình.
Khi con cháu nhớ đến nỗi niềm hiếu thảo mà lòng khó ngăn
đƣợc sầu thảm. Cũng nhƣ khi tƣởng đến ơn nghĩa của Tổ
phụ, thì thành tâm dâng lên nén hƣơng lòng. Chỉ có con cháu
mới cứu độ cho ông bà, cha mẹ mình có hiệu quả mà thôi.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Nhớ nỗi hiếu khó ngăn nét thảm,
"Tưởng nguồn ân đốt nắm tâm hương."
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TÂM KHÔNG
心空
E: The vacuity of mind.
F: Le vide de l’esprit.
Tâm: lòng dạ. Không: rỗng, không có gì hết, tự tại, vô nhứt vật,
bất nhiễm trần. Tâm không là cái tâm ở trạng thái trống
không, không ham muốn, không lo buồn, không giận hờn,
không thƣơng ghét, không bị ngoại cảnh chi phối, không
không....
Giữ đƣợc tâm không thì an lạc tự tại, tức là đắc đạo.

TÂM KINH
心經
E: The prayer of heart.
F: La prière du cœur.
Tâm: lƣơng tâm, chơn linh, linh hồn. Kinh: bài kinh để tụng.
Tâm kinh là bài kinh dạy về tâm, nên phải dùng cái tâm thì
mới có thể lãnh hội hết ý nghĩa của bài kinh.
Nếu chúng ta dùng trí não để tìm hiểu thì chúng ta phải căn cứ
theo văn tự, ý nghĩa của từng chữ. Đó là cái học căn bản
thuộc hạ thừa, chỉ hiểu bài kinh với cái vỏ bề ngoài, còn cái cốt
lõi bên trong, tức là cái tâm pháp thì trí não không thể hiểu
thấu. Lúc đó chúng ta phải dùng cái tâm, để vƣợt lên khỏi văn
tự, không chấp văn tự thì mới có thể lãnh hội đƣợc các ý
nghĩa cao siêu mà các Đấng đặt ẩn trong bài kinh.
Trong Kinh Cúng Tứ Thời, ba bài kinh Tam giáo là ba bài Tâm
kinh, cho nên Lễ sĩ xƣớng:
-Thành kỉnh tụng Phật giáo Tâm kinh.
-Thành kỉnh tụng Tiên giáo Tâm kinh.
-Thành kỉnh tụng Thánh giáo Tâm kinh.
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TÂM LINH
心靈
E: The soul.
F: L’âme.
Tâm: lƣơng tâm, chơn linh, linh hồn. Linh: thiêng liêng. Tâm
linh là cái tâm thiêng liêng. Đó là chơn linh hay linh hồn của
mỗi ngƣời.
Đức Hộ Pháp trả lời đài Pháp Á ngày 20-06-1953 về tâm linh:
"Chúng tôi là Cao Đài và danh hiệu Cao Đài cũng nhƣ danh
hiệu Thông Thần và Giáng Thần; vậy con ngƣời phải luân hồi:
sanh, thác, tái sinh và tiến hóa là "Luật Trời". Tâm Linh không
có Tổ Quốc, Tâm Linh phổ biến ở nơi nào cần, Tâm Linh tu ở
nơi nào phù hạp, không phân biệt màu da, tôn giáo, tổ quốc.
Tất cả những trở lực chia rẽ loài ngƣời đối với Tâm Linh không
bao giờ có; vì Tâm Linh là một vị Chúa tể, Chúa tể ở ngôi ba
tức là Thánh Thần. Tất cả ngƣời Cao Đài không bao giờ nghĩ
đến những sự dị đồng về chủng tộc đang chia rẽ nhơn loại
hiện giờ. Tổ Quốc thật của tinh thần ở trong vũ trụ."

TÂM LÝ
E: Psychology.
F: Psychologie.
Đức Hộ Pháp khi thuyết về Lý Lão Tử, Ngài nói: "Đức Lão-Tử
thấy loài ngƣời không biết điểm tinh-thần mình, không biết
chơn-tƣớng tinh-thần mình để nơi nào định vị cho có giá trị,
Ngài sanh tại Trung-hoa, tâm-lý nhơn-sanh không biết phẩmgiá tinh-thần của con ngƣời là gì, đến đỗi tâm-lý loài ngƣời
buổi ấy sa-đoạ, không biết phẩm-vị mình nơi nào, không biết
tôn-trọng phẩm-vị đó nên đọa xuống thú- chất vật loại, nếu
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không vì Bác-ái, Từ-bi thức tỉnh nhơn-loại, cho biết phẩm-vị tối
cao của họ, đừng làm con vật nữa".
Còn về Chúa Cứu Thế thì sao? -"Ngài chịu chết trên cây
Thánh Giá. Ngài chƣa biết buổi nào là hạnh phúc trong kiếp
sanh của Ngài hết. Ngài chết trên cây Thánh-Giá với mảnh
thân tù và tội tử hình. Chỉ có Ðức Jésus Christ cho một Ðấng
thiếu nợ mà thôi, mà Ðấng ấy là Ðức Chí-Tôn là Ðại-Từ Phụ là
Thầy của chúng ta ngày nay đó vậy. Có một Ðấng đó thiếu nợ
tiền-khiên, mà đã hai ngàn năm Ðạo Thánh Gia-Tô làm chủ
tâm lý cả toàn thiên hạ trên khắp mặt địa cầu nầy. Còn cái vinh
diệu của Ngài, ôi vô đối!"

TÂM LÝ HUỠN HUỢT
Đức Hộ Pháp nói: "Đạo Cao-Đài này, là một đại-nghiệp không
phải riêng của nƣớc NAM mà thôi, mà có tâm-lý huỡn huợt,
ngƣời Pháp sẽ làm đàn anh đƣa tay ra đó mà giải-quyết vấn
đề rắc-rối mâu-thuẫn của Pháp và Nam."

TÂM LÝ THẤP THỎI
Ngài Tiếp Thế gởi thơ cảnh báo một số ngƣời đang phá Đạo
để sau cùng chia phe phân phái: "Biết bao phen Tệ Đệ nghĩ
đến tâm lý thấp thỏi của nhiều Đạo-hữu mà phải đau lòng ứa
luỳ. Tệ Đệ chán rõ họ đã không đủ đức hạnh thâu phục nhơn
tâm, mà không đủ tài trí đặng cầm vững nền Đạo, họ chỉ có đủ
mƣu để giục loạn chứ không đủ sức để trị bình. Cả bằng cớ
Tệ Đệ đều nắm sẵn nơi tay đặng đợi ngày giải kẻ phạm ra Toà
Tam giáo, sẽ cho toàn Đạo biết rõ rằng: "Hai Đạo-Hữu Lê-Bá
Trang và Nguyễn-Ngọc Tƣơng là ngƣời phản Đạo".
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TÂM NGUYỆN
心愿
E: The wish in one’s heart.
F: Le souhait dans son cœur.
Tâm: lòng dạ. Nguyện: ƣớc muốn. Tâm nguyện là điều ƣớc
muốn trong lòng.

TÂM NIỆM
心 念
E: To meditate in one’s heart.
F: Méditer dans son cœur.
Đức Thƣợng Phẩm dạy: "Qua thời-kỳ thứ nhì của phƣơng tu
theo Thể pháp Thiên đạo là đem ĐỨC TIN đã thụ đƣợc đặng
tập luyện tâm tánh và khởi lập công trừ quả đặng tự giải khổ
cho mình và giúp phƣơng cứu khổ cho toàn nhân loại. Ấy là
phƣơng tập luyện tánh thành, tâm niệm đó vậy".
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tâm niệm tự nhiên đặng thấy Tiên.

TÂM PHÀM
心 凡
E: The profane heart.
F: Le cœur profane.
Tâm: lƣơng tâm, chơn linh, linh hồn. Phàm: tầm thƣờng thấp
kém. Tâm phàm hay Phàm tâm là cái tâm thấp kém của ngƣời
phàm tục, với đầy đủ lục dục thất tình và tham sân si.
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Bản chất của cái Tâm thì thiêng liêng sáng suốt, nhƣng vì vật
dục che phủ nên cái Tâm trở nên vô minh, thành ra tầm
thƣờng thấp kém. Ngƣời tu vẹt đƣợc tấm màn vô minh thì cái
Tâm sáng tỏ lộ ra, lúc đó gọi là Thánh tâm.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Lần gội tâm phàm vui cảnh trí.

TÂM PHÀM TÁNH TỤC
Thầy dạy: "Trung! Nếu chúng nó không vậy, Thầy đâu có cậy
các con dạy dỗ há? Trung, con ôi! Thầy đã chẳng có xác phàm
mà dìu dắt các con, chỉ nhờ ngọn Cơ Bút hèn hạ nầy mà dạy
dỗ các con, hầu làm cho tâm phàm tánh tục của các con
giảm bớt đặng chen nhét vào đó mảy mún Thánh đức của
Thầy trông cậy cho nên phẩm hạnh, dạy lại cả chúng sanh mà
các con xét mình thử coi, Thầy đã đặng thỏa nguyện cùng
chăng? Thầy nói rõ chẳng phải Thầy để lời trách cứ chi con,
lòng con thế nào Thầy thấy rõ, biết bao phen Thầy nghe con
kêu réo than thở cùng Thầy, biết bao phen Thầy thấy con khổ
cực vì Thầy, song con chẳng đủ sức trông cậy Thầy. Con hiểu
vì cớ nào mà nền Đạo loạn pháp chăng?"

TÂM PHÁP BÍ TRUYỀN
心 法 祕 傳
E: The esoterism.
F: L’ésotérisme.
Tâm: lƣơng tâm, chơn linh, linh hồn. Pháp: giáo lý, phép tu. Bí
truyền: trao lại một cách bí mật, không cho ngƣời ngoài biết
đƣợc.
Tâm pháp là phép tu về tâm, tức là phép luyện đạo.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tâm pháp bí truyền là giáo pháp luyện đạo đƣợc truyền bí
mật từ tâm của thầy qua tâm của trò.
Tâm pháp bí truyền còn đƣợc gọi là Bí pháp tâm truyền, hay
nói tắt là Bí pháp, là những phƣơng pháp tu luyện đƣợc giữ bí
mật trong Tịnh Thất, chỉ dạy cho các đệ tử đã đƣợc chọn lọc
và thử thách, luyện đạo một thời gian thì có ấn chứng đắc đạo.
Tâm pháp bí truyền khác với Chơn pháp bí truyền, vì Chơn
pháp bí truyền là các phép bí tích để các Chức sắc hành pháp
cho các tín đồ nhƣ: Phép Tắm Thánh, Phép Giải Oan, Phép
Xác, Phép Đoạn Căn, v.v...

TÂM SỰ
心 事
F: sentiments intimes.
Tiên Cô Thất-Nƣơng Vƣơng thị Lễ chính danh là Nữ Tiên ở
Diêu-Trì-Cung, còn tên Đoàn Ngọc Quế cho thi:
Nỗi niềm tâm sự tỏ cùng ai?
Mạng bạc còn xuân uổng sắc tài.
Những ngỡ trao duyên vào ngọc các,
Nào dè phủi nợ xuống tuyền-đài.

TÂM TANG
心喪
E: The moral mourning.
F: Le deuil moral.
Tâm tang 心喪 Cái tang ở trong lòng. Một sự nhớ nhung đến
tột độ không lúc nào nguôi, dù làm việc gì, mỗi mỗi đều nhắc
nhở hình ảnh cũ, luôn canh cánh bên lòng.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

276

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Với tinh thần ngƣời Á-Đông rất trọng phần linh hồn, khi có một
ngƣời quá vãng thì con cháu phải tang phục chỉnh tề theo nghi
thức, nhất là Cao Đài, có nghi tiết rõ rệt đó là phần tang chế,
cho nên sau đó vẫn còn cúng giỗ, kỳ cơm, xem sự tử nhƣ sự
sanh. Khác với Tây phƣơng ngƣời ta chỉ có ngày Sinh nhựt,
mừng ngày ra đời mà thôi.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Cha ở đâu, mẹ nơi đâu?
"Tâm tang kính gởi một bầu lệ châu."

TÂM TÁNH
心 性
E: The conscience.
F: Le caractère.
Tâm: lòng dạ. Tánh: tánh tình, tánh nết. Tâm tánh là lòng dạ
và tánh nết.Tánh tức tâm, tâm tức thị tánh, tánh là cái biểu
hiện ra bên ngoài. Ta thƣờng nghe nói "tánh tự tâm sinh, tánh
tùng tâm diệt". Tâm và Tánh tuy hai mà một, tuy một mà hai.
Nói đến tâm tức là nói đến cái tánh nết của ngƣời ta.
Kinh Sám Hối có câu:
"Làm người phải kỉnh thờ Thần, Thánh,
"Giữ lời nguyền tâm-tánh tưởng tin."

TÂM THÁNH
心聖
Đức Lý nói: "Tâm Thánh là ngôi vị của Ðấng thiêng liêng,
không lo trau giồi thì cũng còn tự nhiên vì vẻ đẹp, còn vẻ đẹp
thiên nhiên đã mang nặng thi hài nơi khổ cảnh nầy mà không
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mất thì đoạt vị đã đặng rồi, lại cần ai nâng đỡ. Ấy vậy, Lão đến
mà gieo hột Thánh cốc nơi lòng kẻ tà tâm, mong cho đơm
bông kết quả, đặng liệu thế hồi tâm, chớ chẳng phải đến rƣớc
ngƣời hiền ngõ."

TÂM THÀNH
心 誠
E: The sincerity.
F: La sincérité.
Tâm: lòng dạ. Thành: thành thật. Tâm thành là lòng thành
thật. Nghe lời nói mà biết đƣợc Tâm ngƣời có thành không?
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tâm thành có thuở nghiệp nhà nên.

TÂM THẦN
心 神
E: The mind.
F: L’esprit.
Tâm: lòng dạ. Thần: cái tinh thần của con ngƣời. Tâm thần là
lòng dạ và tinh thần. Tâm thần bất định: lòng dạ và tinh thần
không yên ổn, nên tƣ tƣởng lộn xộn, không sáng suốt.
Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Ðã Qui Liễu:
"Định tâm thần giải mộng Nam Kha."

TÂM TRÍ
心致
Ngài Tiếp Thế bày tỏ tâm thành của Ngài khi đứng trƣớc nguy
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cơ của những ngƣời toan phá Đạo: "Tệ Đệ đâu có dám cho là
toàn vẹn, nhƣng từ ngày Tệ Đệ nhứt định phế Đời đặng trọn
hiến thân cho Đạo từ ngày về Toà-Thánh hành Đạo cho đến
nay thì Tệ Đệ hằng nguyện đem hết tâm trí để giúp ích cho
Đạo và hằng giữ trọn lành trung can thanh bạch, hầu quan sát
cho việc Đạo một cách chơn thật chánh đáng".

TÂM TRUNG CHÁNH ĐÁNG
Từ Lâm Tự: 19-10-Bính Dần (dl: 23-11-1926)
Thầy dạy: "Sự xảy ra nơi Thánh Thất, tuy là nơi mối Ðạo chậm
trễ, nhƣng cũng do nơi lòng tà vạy của nhiều đứa mà ra, vì
tâm trung chánh đáng thì làm cốt cho Tiên Thánh, còn tâm
chí vạy tà là chỗ của Tà quái xung nhập. Chi chi cứ tƣởng có
Thầy giúp mà lập xong nền Ðạo cho các con là đủ."

TÂM TRUYỀN
心 傳
E: Heart to heart.
F: Cœur à cœur.
Tâm: lƣơng tâm, chơn linh, linh hồn. Truyền: trao lại. Tâm
truyền là trao lại bí pháp trực tiếp từ tâm của thầy qua tâm
của trò, không dùng lời nói hay văn tự. Cho nên gọi là: Bí pháp
Tâm truyền.

TÂM TRUYỀN - BÍ TRUYỀN
Đức Hộ Pháp nói: "Lấy cái thực học Âu Mỷ để so sánh với
thực-học Á đông cân nhắc nhau thì phần nhiều cái học Á Đông
bị lu mờ chỉ vì cách trình bày, luận-lý không rõ ràng, còn về
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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phần tinh thần thì bao trùm đƣợc khắp võ-trụ nhƣ: Thiên văn,
Địa-lý, Dịch-lý mà Ông Cha ta vẫn cho là những môn học khókhăn, huyền-diệu.Vì những lẽ trên, ta thấy sự khó-khăn, khúc
chiết mà xếp đặt cái học-thuyết âý vào hàng Tâm-truyền hay
Bí truyền.

TÂM VIÊN Ý MÃ
心猿意馬
Tâm viên ý mã 心猿意馬 là Tâm ngƣời không định đƣợc nhƣ
con vƣợn, con khỉ, để buông lung gọi là phóng tâm và Ý tƣởng
chạy nhảy nhƣ ngựa, thế mới ví tâm nhƣ con khỉ (khỉ hay lật
đật buông vật nọ bắt vật kia) và ý thì chạy lung tung nhƣ con
ngựa. Gọi là "Tâm viên ý mã".
Do đó, ngƣời tu cần phải điều-phục tâm ý cho đƣợc định tỉnh,
tập trung không cho phóng đãng, tán loạn, vì ngƣời không có
cách kềm chế nên dễ bị phân tâm, còn ý tƣởng thì suy nghĩ đủ
điều. Thế nên Phật giáo cho rằng "Tâm viên ý mã".
Thánh giáo Chí Tôn ngày 17-07- Bính Dần (1926):
"Thầy vốn nhƣ ngƣời tạo thành một cái máy thì định trƣớc
rằng: Nó bền vững đặng bao lâu, y nhƣ số Nam Tào đã chép
trƣớc. Nhƣ kẻ dùng cái máy ấy chẳng biết gìn giữ lại tự mình
đập phá thì thế nào nó cũng tiêu huỵ trƣớc buổi tiền định. Bởi
vì tâm con ngƣời nhƣ vuợn chuyền cây, nhƣ ngựa chạy,
không hề dứt. Trong một giờ nó đi cùng bầu trời, thế giới. Hễ
nó phóng tâm ra thì có chuyện hại cho mình. Tính việc hơn
mọi ngƣời nó còn hại các tạng là khác nữa. Cũng vì tâm trí
con ngƣời loạn, không định đoạt đặng cho an ổn đƣợc vì danh
lợi, vì màu sắc, quá ham mê cảnh trần, bởi con ngƣời quên
rằng đây là một sân khấu trần gian."
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TẤM THÂN TRẦN CẤU
Ngài Bảo Thế Lê-Thiện-Phƣớc có nói: "Ngƣời Việt chúng ta từ
ngàn xƣa đã sẵn chất chứa trong cõi lòng một nguồn tri ân
nồng hậu đối với những nhân vật nào, dầu xa dầu gần, bất
luận ngƣời bổn xứ hay khách ngoại bang, đã chơn thành hy
sinh tấm thân trần cấu, giúp hộ cho quốc dân ta, tạo dựng
một uy lực hùng cƣờng trong quốc nội hay lập nên một ngôi
thứ gì trong vạn chủng".

TẦM NGÔI THIÊN
Tầm ngôi Thiên là Tìm kiếm ngôi vị ở cõi Thiêng Liêng. Muốn
đƣợc vậy thì hành giả: Xin hãy cầm lấy cây kiếm trí huệ để
chặt đứt những món nợ oan trái hầu có thể trở về cõi Thiêng
Liêng đặng tìm lại ngôi xƣa vị cũ.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Dâng gươm huệ kiếm xin cầm,
"Chặt lìa trái chủ đặng tầm ngôi Thiên."

TẦM NGUYÊN TỪ ĐIỂN
尋 源 詞 (辭) 典
E: Etymological dictionary.
F: Dictionair étymologique.
Tầm: tìm kiếm, truy cứu. Nguyên: gốc gát, nguồn cội, nơi phát
sinh. Từ: chữ. Điển: điển tích. Tầm nguyên từ điển: là quyển
sách ghi lại, chỉ rõ tận nơi phát xuất ra lời nói, câu văn đó.
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TÂN CỐ
新 故
E: The new deceased.
F: Le nouveau défunt.
Tân: Mới, bắt đầu. Cố: chết. Tân cố là ngƣời mới chết.
Thƣợng sớ Tân cố: Sớ văn tâu lên Đức Chí Tôn, Đức Phật
Mẫu và các Đấng thiêng liêng, trình báo có một tín đồ Cao Đài
mới chết.

TÂN DÂN
新 民
E: New citizen.
F: Nouveau citoyen.
Đức Hộ Pháp nói: "Trọng hệ hơn hết là cái huyền vi bí mật của
Ðền Thánh nầy, buộc lòng Qua phải lên giảng. Mấy em có biết
tƣơng lai nền Chơn-giáo nầy của mấy em là tạo đại nghiệp gia
đình cho một sắc dân gọi là TÂN-DÂN của Chí Tôn, để nơi
mặt thế nầy, là Thần-Thông Nhơn. Mấy em kiếm hiểu hai tiếng
Thần-Thông, dầu không thấu lý mà nghe nói tiếng ấy cũng
hiểu sự quan hệ của nó ra sao. Ấy vậy, muốn tạo một tinh thần
tới Thần-Thông cho sắc dân Tân-Dân của Chí-Tôn đem đến
mặt địa-cầu nầy, do trong mấy em hiện tƣợng ra mà mấy em
không tầm cái giống Thần-Thông thì làm sao tạo Tân-Dân ấy
cho đƣợc. Cả huyền vi bí pháp của Chí-Tôn để tạo Thần
Thông-Nhơn ấy, mắt mấy em nhìn thấy không biết hình ảnh thì
làm sao đạt thành đƣợc?"
Thất Nƣơng giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Phƣớc Thiện hồn đặng cao thăng,
Về nơi Cực Lạc trƣờng sanh đời đời.
Phƣớc Thiện là chốn thảnh thơi,
Trở nên Thánh đức ra đời Tân dân.
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TÂN DÂN THỊ
新民巿
Gần bên Trƣờng Qui Thiện, Ban Giám đốc Trƣờng có lập một
cái chợ nhỏ, đặt tên là Tân-Dân-Thị (Chợ Tân Dân) để cho các
Tín đồ cƣ ngụ trong vùng có nơi mua bán. Nhƣng mãi đến
ngày 29-11-Giáp Ngọ (dl: 23-12-1954) Đức Hộ Pháp mới
khánh thành Tân-Dân-Thị.
Đôi liễn nầy đặt trƣớc nhà lồng Chợ Tân Dân.
- TÂN thế khai nguơn hội Cửu nhị ức nguyên nhơn qui thƣợng
cổ.
- DÂN Thiên giáo hóa chuyển bát hồn hòa vũ trụ hiệp Càn
Khôn
新世開元會九二億元人歸上古
民天敎化轉八魂和宇宙合乾坤
Giải thích:
Câu 1: Nay là buổi Khai nguơn tức là mở ra một nguơn hội
mới, kêu gọi Cửu nhị ức Nguyên nhơn (92 ức = 9.200.000). Ấy
là ngƣời mà linh hồn đƣợc sanh ra từ lúc khai Thiên. Ngƣơn
hội này Đức Chí-Tôn đến để qui lại thời Thƣợng cổ là hình ảnh
con ngƣời hiền lƣơng đời Thánh đức.
Câu 2: Dân thời mới là Dân Thiên, dân của Trời, giáo hóa và
vận chuyển bát hồn hòa hợp vào Càn khôn Vũ trụ. Nay, qua
sự vận chuyển, tám phẩm chơn hồn gồm: Kim Thạch, Thảo
mộc, Thú cầm, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn,
Phật hồn hầu tiến hoá trong Càn khôn Vũ trụ.
Đức Hộ Pháp nói: "Thiên hạ thấy mấy em khổ-não, cái khổ ấy
nó đã làm cho Qua đổ biết bao nhiêu giọt huyết lệ từ khi mới
biết Đạo."Tân-Dân-Thị chính của mấy em tìm phƣơng chui
đụt, tìm phƣơng giải khổ cho mấy em. Mấy em đƣợc hạnh
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phúc hay chăng là do lòng đạo đức của mấy em. Qua còn
sống đây thì Qua cũng lo tạo dựng mảy may hạnh phúc cho
mấy em. Tạo hạnh phúc ấy chỉ có một đƣờng lối duy nhứt là
Qua làm sao cho mấy em giải khổ, phận sự Thiêng Liêng của
Qua là vậy.
Trong Bí-pháp Qua viết chữ Hòa, nơi Tân-Dân-Thị nhờ chữ
Hòa mà thêm lòng yêu ái. Qua gởi hai chữ Hòa Ái nơi lòng của
mấy em đó vậy. Qua cầu xin mấy em có một điều là chung
sức cùng nhau đặng tạo hạnh phúc cho nhau mấy em đã có
sẵn tình đức của Đức Chí Tôn đã đến trong ba chục năm nay
thôi, chỉ trong ba chục năm hƣởng đƣợc đặc ân của Đại-TừPhụ đã đến tạo cả tâm hồn mấy em. Tình đức trong Đạo ấy,
mấy em tu thân dễ quá chừng quá đỗi. Tu thân mấy em là làm
nền móng vững chắc đặng lập công danh, đừng ngó ra ngoài
những giả dối đó mà cho là sự thật. Chƣa có thật đâu mấy em.
Đứng trong cửa Đạo nƣơng tình đức lập thân danh. Qua dám
nói chắc cả con cái Đức Chí Tôn Nam, Nữ để ý, do căn bản
tình đức ấy chẳng hề khi nào hƣ, nếu Qua không nói mấy em
ngồi trên đầu thiên hạ." (đêm 14-11 Giáp Ngọ)
Với tinh-thần ấy, với tình đức ấy, hỏi vậy các bậc tiền bối, nhất
là Đức Hộ Pháp, đã phơi gan trải mật lo cho nền Đạo nhƣ thế
này là do động-lực nào đã thôi-thúc mà phải chịu đắng cay
dƣờng ấy? Phải chăng từ trong trái tim yêu-ái, trái tim yêu
thƣơng xuất phát từ trong bổn nguyên của đức tánh TRUNG
HIẾU NGHĨA mà ra? Thử tìm hiểu xem nguồn phát xuất ấy.

TÂN GIÁO
新 敎
E: New religion.
F: Nouvelle réligion.
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Tân: Mới, bắt đầu. Giáo: tôn giáo. Tân giáo là tôn giáo mới
thành lập: Cao-Đài giáo có tôn chỉ và luật pháp minh chánh rõ
ràng: "qui nguyên tam giáo, phục nhất ngũ chi".

TÂN HỢI CÁCH MỆNH (Chính)
辛亥革命
Cuộc cách mệnh năm Tân Hợi (1911) của Trung Hoa. Từ cuối
thế kỵ XIX trở đi, chính phủ Mãn Thanh quá mục nát, việc
ngoại giao luôn bị thất bại. Dân chúng Trung hoa phải gánh
nhiều đau khổ. Mùng 9 tháng 10 năm 1911, một số đảng viên
Cách mệnh bị bắt ở Hán Khẩu. Triều Thanh bấy giờ lại bận
việc phái quân Hồ Bắc đi đàn áp bọn thân sĩ và nhà buôn ở Tứ
xuyên. Đảng Cách mạng bèn thừa cơ hoạt động. Mùng 10
tháng 10 năm ấy họ khởi nghĩ ở Vũ Xƣơng. Trong khoảng vài
ngày, cờ "Đánh Thanh hƣng Hán" bay khắp một dải Trƣờng
giang. Rồi, không đầy ba tháng, có tới 16 tỉnh hƣởng ứng cuộc
Cách mệnh. Ngày 12 tháng chạp năm 1911, quân Cách mệnh
lấy đƣợc Nam Kinh, liên hợp các tỉnh, tổ chức chánh phủ lâm
thời, cử Lê Nguyên Hồng làm Tổng Tƣ lệnh, Hoàng Hƣng làm
Phó Tƣ lịnh. Sau đó, Tôn Trung Sơn cũng từ hải ngoại về
nƣớc, đƣợc cử làm Tổng Thống lâm thời, tựu chức ở Nam
Kinh vào ngày tết Nguyên đán 1912; đổi dùng Dƣơng lịch, lấy
cờ "Năm sắc" làm Quốc kỳ. Sau cuộc Hội nghị giảng hòa
(Đảng Cách mệnh miền Nam giảng hòa với Viên Thế Khải
miền Bắc) nhóm ở Thƣợng Hải, vua Thanh Tuyên thống
(1909-1912) tuyên bố thoái vị. Trung hoa lập Cộng-Hòa Dân
quốc (1912). Hán tộc từ đó mới thoát ách thống trị hằng hơn
200 năm của Mãn Thanh. Hiện nay Hoa Kiều ở Việt Nam giữ
lễ Song Thập (10-10) chính là kỵ niệm Cách Mệnh Tân Hợi
này.
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TÂN KHỔ
辛 苦
E: Hot and bitter.
F: Brûler et amer.
Tân: Cay, khổ sở. Khổ: đắng. Tân khổ là cay đắng. Tân khổ là
chỉ những nỗi khó khăn và những gian nan vất vả trong cuộc
sống.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nhƣng Thầy vì thƣơng các con mà phải sửa nét tân
khổ ra đƣờng lo liệu.

TÂN KINH
新經
E: The new Prayers.
F: Les nouvelle Prières.
Tân kinh 新經 là loại Kinh mới (Tân là mới), tức là những bài
kinh do các Đấng Thiêng Liêng giáng cơ ban cho chúng sanh
trong thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Cũng nhƣ Tân Luật là
Luật mới dùng về việc tu hành của Tam Kỳ Phổ Ðộ vậy. Kinh
và Luật của thời Nhị Kỳ Phổ Ðộ đƣợc gọi là Cựu Kinh, Cựu
Luật. (Cựu là cũ, trái với Tân là mới). Vậy, Tân Kinh là Kinh
của Đạo Cao Ðài còn gọi là Kinh Tận độ.
Những bài kinh này đƣợc Hội Thánh in trong quyển kinh
"Thiên Đạo và Thế Đạo". Còn những bài kinh trƣớc Tam Kỳ
Phổ Độ đƣợc gọi Cựu kinh. Thế nên trong Bài Di-Lạc Chơn
kinh nói là "Nguyện giải TÂN KINH chơn thiệt nghĩa", nhƣng
bên Phật Giáo, câu kệ này đƣợc viết: "Nguyện giải Nhƣ Lai
chơn thiệt nghĩa".
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Tân Kinh là Kinh mới tức là Kinh dùng trong thời kỳ Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Ðộ:
Thiên Ðạo là Ðạo Trời, tức là con đƣờng tu với mục đích cuối
cùng là giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, để linh hồn trở về hiệp
nhứt với Trời, tức là hiệp với Ðức Chí Tôn Ngọc Hoàng
Thƣợng Ðế. Con đƣờng tu Thiên Ðạo dành cho bực Thƣợng
thừa quyết chí tu hành, phế đời hành Ðạo, nghiêm giữ giới luật
tu hành, thực hành Tam Lập: Lập Ðức, Lập Công, Lập Ngôn.
Trƣớc khi bƣớc vào Thiên Ðạo, ngƣời tu phải trải qua bực Hạthừa tu phần Nhơn-Ðạo. Nhơn Ðạo tức là Ðạo làm Ngƣời, là
đƣờng lối dạy con ngƣời phải làm tròn bổn phận của một
ngƣời đối với gia đình: trong đó có cha mẹ, anh chị em, vợ
chồng con cái; đối với thân tộc, bạn bè và sau cùng là bổn
phận đối với quốc gia xã hội.
Thế Ðạo: Ðạo ở đời (Thế là đời), tức là đƣờng lối dạy con
ngƣời bổn phận làm một ngƣời ở đời thế nào cho hợp với Ðạo
lý, lẽ phải. Ðó chính là Nhơn Ðạo. Thế Ðạo cũng là Nhơn Ðạo:
đây là nền móng; Thiên Ðạo ví nhƣ nhà cao tầng Thế đạo là
nền móng vững chắc mới không bị sụp đổ. Nên, phải tu Nhơn
Ðạo mới mong tiến lên tu Thiên Ðạo. Câu "Dục tu Thiên đạo,
tiên tu Nhơn đạo; Nhơn đạo bất tu Thiên đạo viễn hĩ."
Tân Kinh có từ bao giờ? - "Từ khi mở Đạo, CHÍ TÔN duy
giáng cơ truyền cho Phật-giáo, Minh-Sƣ, Minh-Đƣờng, MinhLý dạy dâng kinh cho Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, song kinh
Tận-Độ vong-linh chƣa hề giáng cơ cho nơi nào tất cả. Đức
Quyền Giáo Tông (khi còn tại thế) và Đức Hộ Pháp, trót mười
năm trường: nghĩa là từ ngày mở Đạo, đã nhiều phen dâng sớ
lên Đại Từ-Phụ và các Đấng Thiêng-Liêng đặng xin Kinh TậnĐộ, nhưng mà CHÍ-TÔN cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật
vẫn chưa định ban ân cho toàn sanh chúng. Mãi đến ngày 23
tháng 7 tới mùng 4 tháng 8 Ất Hợi (dl: 21 đến 31-8-1935)
mới giáng cho Tân-Kinh. Ấy là một giọt nƣớc Cam-Lộ của
Đức Từ-Bi rƣới chan đặng gội nhuần cho các đẳng linh-hồn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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của toàn Thế-Giới. Chúng ta thầm xét thì đủ hiểu rằng: Đã trải
qua mƣời năm CHÍ-TÔN mới mở cơ tận-độ. Cơ tận độ nhơn
sanh duy kể từ ngày ban Tân-Kinh nầy mà thôi. Thƣơng thay
cho những kẻ vô phần chịu phận thiệt thòi qui-liễu trƣớc ngày
Tân-Kinh chuyển Pháp. Ấy cũng là quả kiếp của Nhơn-sanh
do Thiên-Thơ tiền định. Nếu chúng ta thƣơng tƣởng thì duy có
một phƣơng độ-rỗi là trì tụng Di-Lặc Chơn-Kinh hầu các đẳng
linh-hồn đặng siêu-thăng Tịnh-độ. Ấy vậy, bổn kinh nầy
nguyên của chƣ Phật, chƣ Tiên đã giáng-cơ truyền thế trong
kỳ Trung-Ngƣơn Ất-Hợi. Khi tụng phải thành-tâm và phải để
nơi tinh-khiết." (Lời Tựa kinh Thiên Đạo và Thế Đạo)

TÂN LUẬT
新律
E: The New Religions Code.
F: Le Nouveau Code Religieux.
• Tân Luật là gì?
• Ban hành Tân Luật: Ngày: 02-05-Đinh Mão (dl: Thứ Tƣ,
01-06-1927)
• SỰ THÀNH HÌNH BỘ TÂN LUẬT
A-Ý nghĩa Tân Luật
B-Khởi soạn Tân Luật
C-Sự diễn tiến của việc lập Tân Luật
1-Soạn thảo Tân Luật
2-Bàn thảo Tân Luật
3-Dâng Tân Luật
4-Thành Tân Luật
• Trọng-yếu của Tân Luật
_________________________________

Tân Luật là gì? (Tân là mới. Luật là cái đồ ngày xƣa dùng để
thẩm xét thanh-âm, nói rộng ra là những phép khuôn đã đặt
định để làm chuẩn, cứ do theo đó mà thực-hiện, không làm sai
trái; ví nhƣ pháp-luật là những qui-tắc, hành-vi để cho nhơn-
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sanh tùy theo tập-quán của dân-tộc mà thi hành, mục đích để
giữ vững trật-tự an-ninh cho cuộc sống).
Gọi là TÂN LUẬT để phân biệt với Cựu luật. Chữ tân là mới, ýnghĩa ở đây rất linh-động, thể hiện tinh-thần của Tiên Nho
"Nhựt tân, nhựt nhựt tân, hựu nhựt tân" (ngày mới, ngày ngày
mới, mỗi ngày mỗi mới). Có nhƣ vậy mới phù hợp với trào-lƣu
tiến-hóa của nhơn-sanh. Có nghĩa là Tân Luật của Đại Đạo
Tam-Kỳ Phổ-Độ ngày nay sẽ đƣợc thay đổi theo từng thời
gian cho hợp theo dân-trí chớ không phải bất di bất dịch.
Ban hành Tân Luật: Ngày: 02-05-Đinh Mão (dl: Thứ Tƣ, 0106-1927)
Ngày này, tại Cửu Trùng Đài Tòa Thánh, sau khi đọc xong bộ
Tân Luật, Đức Hộ Pháp cầm bộ Tân Luật ấy đƣa lên và tuyên
bố ban hành.
- Tân Luật là Luật tu thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, các luật tu
thời Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ là luật tu cũ nên gọi là Cựu
Luật.
- Tân Luật do Đức Chí Tôn ban lịnh lập thành, do Hội Thánh
thay mặt cho Nhơn sanh lập nên, đƣơng nhiên phù hạp với
trình độ tiến hóa của nhơn sanh.
Nhƣ ngày sau, nếu Đức Chí Tôn ban quyền cho Nhơn sanh
lập Luật lại nữa, khi nhơn sanh tiến hóa đến một giai đoạn cao
hơn, thì Luật sẽ đƣợc nhơn sanh chỉnh đốn cho phù hạp với
nhơn trí, làm cho Đạo - Đời tƣơng đắc mà dìu dắt cả nhơn
sanh đời đời kiếp kiếp.
- Tân Luật gồm 3 phần: Đạo pháp, Thế luật và Tịnh thất
1- Đạo pháp gồm 32 điều, 8 chƣơng.
2- Thế Luật : có 23 điều.
3- Tịnh thất : có 8 điều.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đạo Đức Học Đƣờng đƣợc Hội Thánh lập thành căn cứ theo
Tân Luật, phần Đạo pháp chƣơng VI về Giáo-huấn.
Pháp Chánh Truyền: "Thí dụ: Nhƣ có kẻ hỏi: "Sao Thầy không
dùng Cựu Luật trong Tam Giáo đã có sẵn rồi, lại lập chi Tân
Luật nữa, mà buộc nhơn sanh phải yểm cựu nghinh tân vậy?"
Ta lại đáp: "Chính Thầy đã giáng cơ nói: Ngọc Hƣ Cung bác
luật, Lôi Âm Tự phá cổ; ấy vậy Cựu Luật thì Ngọc Hƣ Cung đã
biếm bác, còn Cổ Pháp thì Lôi Âm Tự đã phá tiêu, vậy thì ngày
nay Cựu Luật và Cổ Pháp chẳng còn ý vị chi hết. Những bực
tu hành mà tƣởng lầm phải tùng Cựu Luật hay là Cổ Pháp thì
trái hẵn với Thiên Ðiều của Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ thể Thiên
hành chánh.
Bởi cớ ấy nên CHÍ TÔN đã cấm ngũ chi phái Ngọc, dùng Cổ
Luật mà mê hoặc nhơn sanh nữa. Hễ tùng Cựu Luật tức phải
tùng Thiên Ðiều, mà hễ tùng Thiên Ðiều thì khó lập vị cho
mình đặng".
SỰ THÀNH HÌNH BỘ TÂN LUẬT đƣợc dẫn giải qua các giaiđoạn sau đây, diễn tiến theo từng thời-gian mà các Đấng
giáng cơ chỉ dẫn buổi đầu, nghĩa là lúc mới khai Đại-Đạo:
- Một là ý-nghĩa Tân Luật.
- Hai là sự diễn-tiến của việc lập thành Tân Luật
A- Ý NGHĨA TÂN LUẬT
Đã nói rằng "Ngọc-Hƣ-Cung bác luật, Lôi Âm-tự phá cổ" tức là
không tùng Cựu-luật, mà hễ không tùng Cựu-luật tất nhiên
phải tùng TÂN LUẬT. Buổi Tam-kỳ Phổ-Độ Đức Chí Tôn dùng
huyền-diệu Cơ bút giáng trần dạy Đạo xƣng mình là Thầy, kêu
chúng-sanh là Môn-đệ, chính mình Thầy đến để độ rỗi con cái
của Thầy. Thầy không giao Chánh-giáo cho tay phàm, vì
phàm-gian hữu hình hữu hoại, lần lần canh-cải chánh giáo ra
phàm-giáo. Giáo-điều của các Tôn-giáo xƣa phát-xuất nhằm
nguơn hội Nhị Kỳ Phổ-Độ tuy tƣơng-đối cao siêu đặc sắc,
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nhƣng cũng phải do ảnh-hƣởng dân tâm, dân trí địa phƣơng
khai Đạo, do các Đấng Giáo-chủ cũng phải mang hình thể con
ngƣời của địa-phƣơng để dễ bề truyền Đạo.
Nay là buổi Hạ-nguơn, Càn Khôn dĩ tận thức, tức nhiên nhânloại đã thực sự hiểu biết nhau, thông-cảm nhau qua phongtục, tập-quán, phƣơng-tiện giao-thông, hệ-thống truyền thanh,
truyền hình các thứ, xem nhƣ năm Châu chung chợ, bốn biển
chung nhà, ấy là nhân-loại đã hiệp đồng. Do vậy mà Đức ChíTôn đến lập Tam-Kỳ Phổ Độ, không lâm phàm với xác thân
hình-hài sắc tộc; mà chính Đại-Từ-Phụ giáng cơ lập nên mối
Đạo Đại-Đồng, vì vậy Luật Đạo cũng lập trên căn bản Đại
Đồng, nghĩa là phải do toàn cả chúng sanh, phát xuất từ các
Tôn-giáo cổ-truyền tổng hợp thành TÂN LUẬT. Chí đến việc
thờ-phƣợng Đức Chí-Tôn phải dùng THIÊN-NHÃN làm tiêu
biểu lƣơng-tâm (La conscience) của cả nhơn-loại để tránh nạn
hình cốt (Idolâtrie).
Bí-quyết của Đạo Cao-Đài là luôn luôn có quyền Thiên
Thƣợng và Thiên-hạ (Dieu et Humanité) tức là quyền Chí-linh
và Vạn linh hiệp một. Thánh-ý Đức Chí-Tôn muốn để con cái
của Ngài tự lập Luật, tùy theo sức khép mình vào con đƣờng
tu-luyện để khỏi than rằng: Luật quá mắc mỏ rồi không đoạt
thành phẩm-vị sanh ra chán nản, hoặc viện lẽ rằng quá rẻ mà
sanh dạ dễ-duôi. Bởi cớ nên bộ Luật của Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ gọi là TÂN LUẬT do chƣ Môn-đệ của Thầy hợp nhau
lập thành rồi dâng lên cho Đức Lý Giáo Tông phê-chuẩn.
Tân Luật sau này có thể tu-chỉnh tùy trình độ tiến hóa của
nhân-sanh từng thế-hệ nhƣng dù đƣợc sửa đổi hay bổ-túc
cũng phải cầu xin phê chuẩn nhƣ trƣớc. Cũng bởi lẽ tùy sự
tiến hóa của loài ngƣời, sửa đổi Luật cho phù-hợp trình-độ dân
trí nên dù trải bao thế-kỵ hậu lai Luật vẫn mang tính cách mới
mãi mãi nên gọi là TÂN LUẬT.
B- KHỞI SỌAN TÂN LUẬT
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Thiền Lâm Tự - Gò Kén- Tây Ninh: ngày 29-7-Bính Dần (Chúa
nhựt: 05-09-1926) Thầy dạy ông Nhƣ Nhãn lập Tân Luật:
"Rằm tháng 10 nầy, Thầy xin con hội cả chƣ Hòa Thƣợng tại
Thánh-Thất đây chung lo lập Tân Luật. Ngày ấy Thầy sẽ dạy
cho hai vị Hòa-Thƣợng phò loan, đặng có điều chi bợ ngợ thì
cầu Thầy mà hỏi.Thầy phú thác một trách nhậm nặng nề cho
con, nhƣng mà con đừng ái-ngại. Danh giá con, Thánh Đạo
THẦY trong ấy, con khá hết lòng. Con phải hiểu rằng, hội chƣ
Hòa Thƣợng trọn đôi ba tháng thì là hao tốn, song chẳng hề
chi, để THẦY định liệu. Tuy vân, Thầy biết sức một mình con
cũng đủ lập TÂN LUẬT nhƣng mà Thầy muốn có Hòa Thƣợng
đặng cho khỏi trành-tròn, lại còn làm tay chơn Thầy để thâu
phục Thích Đạo. Thầy cậy con một điều là đòi MINH, vì nó là
Môn đệ của con, đặng giao chức THÁI ĐẦU SƢ cho nó đi phổ
độ nhơn sanh. Cái trách nhậm ấy đáng lẽ về phần con, song
con tuổi đã cao rồi, khó bề cực nhọc, nghe à!
Thầy để con trọn quyền mà Thầy xin con an lòng, Thầy lo
chung cùng con, Thầy trông cậy nơi con lắm đó!
_______________________________
Chú thích:
- Trung: Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt (Lê Văn Trung)
- Tương: Ngài Chánh Phối Sư Thượng Tương Thanh.
- Trang: Ngài Chánh Phối Sư Ngọc Trang Thanh.
- Như Nhãn: Hòa Thượng Như Nhãn, pháp danh là Thích Từ
Phong, thế danh là Nguyễn Văn Tường (1874-1938), trụ trì
tại chùa Giác Hải ở Phú Lâm, Chợ Lớn, nên Ngài còn được
gọi là Hòa Thượng Giác Hải. Ngài có góp tiền trong bổn đạo
mua đất cất chùa Từ Lâm Tự ở Gò Kén, Tây Ninh. Ngài
được Đức Chí Tôn phong là Thái Chưởng Pháp.
Từ Lâm Tự, thường được gọi là chùa Gò Kén, còn có tên là
Thiền Lâm Tự.
Minh: Hòa Thượng Thích Thiện Minh, học trò của Hòa
Thượng Như Nhãn. Ngài Thiện Minh được Đức Chí Tôn
phong chức Thái Đầu Sư Thái Minh Tinh.
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C- SỰ DIỄN-TIẾN của việc LẬP TÂN LUẬT
Tân Luật của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ đƣợc diễn tiến qua bốn
giai-đoạn:
- Soạn thảo Tân Luật.
- Bàn thảo Tân Luật.
- Dâng Tân Luật.
- Thành Tân Luật.
Với thời-gian 3 tháng kể từ ngày 15 tháng 10 năm Bính Dần
(dl: 19-11-1926) các vị Hoà Thƣợng họp bàn thảo đến ngày 08
tháng 01 năm Đinh-Mão (dl: 09-02-1927).
1- Soạn thảo Tân Luật:
Việc soạn thảo Tân Luật Đức Chí-Tôn giao cho Hòa Thƣợng
Nhƣ-Nhãn hội các Hòa-thƣợng, từ ngày rằm tháng mƣời năm
Bính-Dần, phải nạp bản dự thảo Luật để họp chƣ Thánh bàn
thảo do chứng tích và ý-nghĩa còn ghi trong Đạo-sử của Bà
Hƣơng-Hiếu.
Đức Chí-Tôn dạy: "Thời-kỳ dấu-diếm Thiên-cơ đã qua rồi,
Thầy phong cho con (Hòa-Thƣợng Nhƣ-Nhãn) là Quảng Pháp
Thiền-sƣ Thích-Đạo chuyển Luật-lịnh Diêu-đạo-sĩ, con vừa
lòng chăng? Con đã giúp Thầy gìn-giữ Thích-Đạo nguyên luật
từ thử nay mới còn đặng nhƣ vậy, không thì đã ra Bàng môn
Tả đạo rồi, con phải biết Thầy ngày nay trông công con mà lập
thành Tân Luật Thích-giáo. Con phải đại tịnh kể từ tháng 09
cho tới rằm tháng 10. Thầy không muốn cho con lo lắng điều
gì khác hơn là xét xem kinh điển lại. Con biết Ngũ Chi: Minh
Đƣờng, Minh-Sƣ, Minh-Lý, Minh-Thiện, Minh Tân cũng đều do
nơi Phật-giáo mà ra, duy có giáo-lý của các Chi ấy thì có Tiểuhọc, Đại-học, Trung-dung và Tứ thƣ là kinh-điển mà thôi. Còn
phái Lão duy có Đạo Đức-kinh và Huỳnh-Đình kinh làm cănbản, con phải xem-xét hết lại mà lập Tân Luật. Thầy nhứt định
giao Thánh-Thất này lại cho Thơ lo-lắng thế cho con, song sự
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thờ-phƣợng phải có thay đổi chút ít. Sau Thầy sẽ dạy chƣ
Đạo-hữu con định-liệu. Rằm tháng mƣời này Thầy xin con hội
cả chƣ Hòa-Thƣợng tại Thánh Thất đây chung lo lập Tân Luật,
ngày ấy Thầy sẽ dạy cho hai vị Hòa Thƣợng phò-loan, đặng
có điều chi bợ-ngợ thì cầu Thầy mà hỏi. Thầy phú-thác một
trách nhiệm nặng-nề cho con, nhƣng mà con đừng ái-ngại,
danh giá con, Thánh-đạo Thầy trong ấy con khá hết lòng, con
phải hiểu rằng hội chƣ Hòa-Thƣợng trong đôi ba tháng thì là
hao tổn. Song chẳng hề chi, để Thầy định-liệu. Tuy vân, Thầy
biết sức một mình con cũng đủ lập Tân Luật, nhƣng mà Thầy
muốn có Hòa Thƣợng đặng cho khỏi trành-tròn lại còn làm tay
chơn Thầy để thâu phục Thích đạo".
Đức Chí-Tôn còn dạy thêm rằng: "Các con! Thầy đã lập
Thánh-Thất, nơi ấy là nhà chung của các con, biết à?
- Thầy lại qui Tam-giáo lập Tân Luật trong rằm tháng mƣời, có
Đại-hội cả Tam-giáo nơi Thánh-Thất, các con hay à?
- Sự tế lễ sửa theo "Tam-Kỳ Phổ-Độ" cũng nơi ấy mà xuất
hiện ra, rõ à?
- Thầy nhập ba chi lại làm một, Thầy là Cha Chƣởng quản,
hiểu à?
- Từ đây trong nƣớc Nam duy có một Đạo chơn-thật là Đạo
Thầy đã đến lập cho các con, gọi là "Quốc-Đạo" hiểu à?.
- Thầy phải buộc các con hiệp chung trí mà lo vào đó, nghe à!"
(TNI/46)
2- Bàn thảo Tân Luật:
*Ngày 02-11-Bính-Dần (Lundi 6 Décembre 1926)
(Lẽ ra phải nạp bản Tân Luật vào ngày 02-11 Bính-Dần. Vì lýdo trễ nãi Ngài Thƣợng-Đầu Sƣ cầu xin dừng lại một tuần và
nhân dịp này Đức Chí-Tôn giải-thích thêm).
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NGỌC HOÀNG THƢỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƢƠNG
Hỉ chƣ Môn Ðệ, chƣ Ái Nữ, chƣ Nhu, chƣ Tín Nữ,
Trung bạch Thầy xin cho đình lại qua ngày Thứ Bảy tới sẽ nạp
Luật cho Thầy phê-chuẩn. Phải ở luôn luôn nơi Thánh-Thất
đặng lập Luật sẵn. Nghe Thầy dạy, khởi đầu lập:
- "Luật TU" gọi là "Tịnh-thất-luật"
- Kế nữa, lập "Luật trị" gọi là "Đạo-pháp-luật"
- Ba là lập Luật đời gọi là "Thế-luật" các con hiểu à?
Sau khi soạn thảo Tân Luật xong ngày 14 tháng 11 Bính-Dần
(Samedi, 18 Décembre 1926)
Đức Lý Giáo Tông dạy: "Thƣợng-Trung-Nhựt, Hiền Hữu nghe
dạy: Phải viết thơ cho các Thánh nói rằng "buổi lập Luật phải
ngƣng sự Phổ-Độ lại đôi chút" lo cho xong "Tân Luật" thì mới
truyền-bá chơn đạo rõ lý hơn. Vậy ngày Đại-lễ Thánh-giáo
giáng-sanh phải có mặt tại đây cho đủ và nạp Luật cho kịp
ngày ấy. Làm lễ xong qua ngày kế thì chƣ Thánh mặc Đạiphục vào Điện bái rồi Hiền-Hữu biểu sắp ghế vòng theo Đạiđiện. Hiền-Hữu và Ngọc Lịch-Nguyệt lên tọa Bửu-vị, rồi theo
chức-phận chƣ "Thánh" ngồi vòng hai bên nhƣ lúc Hiền Hữu
còn tại "Thƣợng-Nghị viện" đặng cải Luật đó vậy. Hiền Hữu
Chƣởng-quản làm chủ Hội, mỗi vị "Thánh" đều đặng quyền cải
lẽ, nghe à! Phải giữ phép kẻ trƣớc ngƣời sau, tùy phiên nhau
cho có lễ: Phái Thái trƣớc, phái Ngọc giữa, phái Thƣợng chót.
Phải viết thơ cho Tƣơng và Trang nạp Luật cho kịp một lƣợt
với Thơ, nghe à!"
*Qua ngày 16-11 Bính-Dần (dl 20-12-1926)
Đức Chí-Tôn giáng dạy: Chƣ môn-đệ nghe!
"Thầy đã nói muốn cho hoàn-toàn phải có Luật, mà hễ có Luật
thì cần phải do theo đó mà hành Đạo mới khỏi điều sơ thất
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đặng. Nhiều đứa nhờ công-quả chút ít mà đƣợc Thầy trọng
dụng là có ý để cho chúng nó đặng vui lòng mà bƣớc tới, dè
đâu chẳng trọng sợ lịnh Thầy, lại lấy ý riêng mà làm cho có lời
kích-bác trong Đạo. Nếu Thầy chẳng lấy Đức từ-bi mà dìu dắt
các con thì chƣ Thần, Thánh đã phạt mấy đứa âý một cách
nặng nề hơn, các con khá liệu mà hành Đạo."
*Ngày 20-11-Bính Dần (Vendredi 24-12-1926)
THÁI BẠCH. Đại Hỉ! Đại Hỉ! Lão mừng chƣ Ðạo Hữu.Chỉnh
Đàn Thầy ngự. Trung, Hiền-Hữu nhớ mời hội:
- Từ 6 giờ mơi chí 11 giờ, nghỉ.
- Từ 2 giờ tới 6 giờ, nghỉ.
- Tối từ 8 giờ tới 11 giờ, nghỉ.
Nhƣ chƣa hoàn-toàn, ngày mai cũng phải vậy. Thầy dặn phải
tuân y lời. Luật-lệ truyền lâu dài chƣ Đạo-hữu phải ráng cẩnthận, nghe à!
Cùng ngày, có Đức Chí-Tôn giáng:
NGỌC HOÀNG THƢỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƢƠNG
"Các con ôi, nếu nói rằng Thầy đã chịu cực nhọc từ ngày Khai
Ðạo đến chừ, Ðạo đặng phổ thông mau chóng dƣờng nầy, thì
đáng lẽ Thầy mừng cho các con lắm mới phải, sao Thầy lại
buồn? Các con ôi, các con đã chịu lắm khổ não nơi biển trần
nầy, từ mƣời ngàn năm rồi đã ở dƣới quyền tà quái áp chế, vì
vậy mà Thầy phải phế Bạch Ngọc Kinh, Huỳnh Kim Khuyết,
giáng trần độ rỗi các con. Chớ chi Thầy đến mà làm giảm bớt
sự khổ não các con chẳng đặng nữa thì thôi, lẽ nào lại còn lập
"TÂN LUẬT" ràng buộc các con thêm nữa, vì cớ mà Thầy
buồn.Thầy tỏ thật, cái Luật lệ Thầy khiến các con hiệp chung
trí lập thành đây, nó có ảnh hƣởng về Thiên phong Phật sắc
của các con, nên Thầy buộc mình cam chịu vậy. Chẳng Luật lệ
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thì là trái phép, mà trái phép thì làm thế nào vào Bạch Ngọc
Kinh cho đặng.
Vậy các con gắng làm phận sự cho hoàn toàn rồi có Thái Bạch
giáng cơ sửa Luật."
*Ngày 21-11 Bính-Dần (Samedi, 25-12-1926)
(Nay, ngày chính thức bàn thảo Tân Luật, nhưng buổi hội chư
Thánh suốt ngày hôm đó không đem lại kết quả nên Đức Lý
giáng cơ chỉ vẽ dặn-dò)
THÁI BẠCH
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.... chƣ Thiên Phong.
*Ngày 22-11 Bính-Dần (Dimanche 26-12-1926)
Đức Lý nhắc: Trung, Hiền-Hữu nhớ viết thơ cho chƣ Thánh,
ngày Cải Luật phải đủ mặt, bằng ai chẳng tuân mạng Lão trục
xuất, nghe à!
*Ngày 12-12 Bính-Dần (Samedi 15-1-1927)
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Đức Lý Giáo Tông giáng dạy:
Thƣợng-Trung-Nhựt, Hiền-Hữu cũng nên để tịnh tâm đặng lo
Cải Luật, chẳng nên ham vui quá nghe! Thầy sẽ ngự trong lúc
Cải Luật. Lão giáng cơ trƣớc khi mở hội. Vậy khi chƣ Thánh
đủ mặt phải cầu cho Lão dạy việc, chừng Lão ngự Đại Điện thì
tức cấp khai hội liền. Hết thảy đều mặc Đại-phục trong khi Cải
Luật chẳng nên thay Tiểu phục, chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật
ngự xem, coi ra khiếm lễ vậy…nghe à! Tuân! Ngày nay chẳng
dạy văn. Lão để cho chƣ Đạo-hữu tịnh trí.
Tái cầu: Đức Chí-Tôn nhắc-nhở:
"Trƣớc mắt chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật phải Cải Luật cho
nghiêm-chỉnh, Thầy khuyên Thái-Bạch cho kẻ hầu săn-sóc các
con" …
(Đây là ngày cuối cùng về việc cải Luật (bàn thảo xong)
3- Dâng Tân Luật:
Ngày: 13-12-Bính Dần (Dimanche 16 Janvier 1927)
THÁI BẠCH
(Đức Lý Giáo Tông dạy cách dâng Tân Luật):
Lão khen chƣ Hiền-Hữu. Đại hỉ! Đại hỉ! Đại hỉ!
Thƣợng-TƢƠNG-Thanh! Coi Lão hành-sự mà bắt chƣớc.
Mời Chƣởng-Pháp phái Nho, chƣ Hiền Hữu bình thân.
Đứng bài ban:
Chƣởng-Pháp, Đầu Sƣ toạ vị, Phối Sƣ Tam-giáo tới trƣớc:
Thái-THƠ-Thanh phải ôm bộ Chú giải các Luật: Tân Luật của
chƣ Hiền-Hữu cải đó nữa. THƠ-Thanh ôm chí mày dâng cho
TƢƠNG Thanh, rồi Tƣơng-Thanh cũng phải làm nhƣ vậy mà
trao cho TRANG Thanh phò.
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Bái nhau.
TRANG Thanh ôm Luật, hiệp với nhị vị Hiền Hữu đến dâng
cho ba vị Đầu Sƣ. Ba vị Ðầu Sƣ đồng đứng dậy bái nhau mà
tiếp Luật một lƣợt, thế nào sáu bàn tay đều có trong mấy bộ
Luật
Ngay giữa. Cả ba tiếp dâng lên Chƣởng-Pháp.
Hai vị Chƣởng-Pháp cũng phải bái mà tiếp một lƣợt, đội dâng
lên Đại-Điện.
Day vô...Đƣa lên chí trán nghe dạy:
LÃO giao Luật này cho nhị vị Chƣởng-Pháp xem-xét lại nữa
trong một tháng phải rồi mà giao lại cho Hộ Pháp cầu Lão sửa
Luật, phải làm một phòng thanh-tịnh mà giả Hiệp Thiên Đài;
Thập Nhị Thời-Quân phải có mặt; Thƣợng Sanh, Thƣợng
Phẩm phải có mặt khi cầu Lão.
Phải tái cầu nghe dạy:
Nhị vị Chƣởng-Pháp đem LUẬT để ngay tƣợng Lão một đêm
nay. DƢƠNG! Phải đội Hiệp Chƣởng nhƣ Luật và đắp khậu
nhƣ Luật (Yết-Ma).
NƢƠNG! Phải sắm Thiên-phục nhƣ Thơ Thanh vậy nghe!
Đem Luật để lên rồi xuống tọa vị.
Lên đầu…để xuống.
Chƣ Thiên-phong đồng lạy Thầy".
Tái Cầu: THÁI BẠCH
Ðại hỉ! Nhiều điều mầu nhiệm của Ðạo còn thiếu sót lắm...
Cƣời.... Những điều ấy chƣ Hiền Hữu biết đâu mà lập cho
đặng; mà lập quyền hành gì mà lập cho đặng? Hại thay, nếu
chẳng có những cơ mầu nhiệm bí mật ấy thì chẳng thành Luật.
Nếu chẳng thành Luật thế nào đặng thành Ðạo... Cƣời.!...
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Lão sẽ tâu cùng Ðại Từ Ðại Bi, xin thêm vào LUẬT những điều
bí mật yếu trọng ấy.
Vậy chƣ Hiền Hữu cũng phải cầu khẩn với Lão nội hạ tuần
tháng nầy thì khởi nguyện. Dặn các Thánh Thất, các Ðạo Hữu
phải để lòng thành khẩn nguyện, hiệp sức làm một với Lão mà
nài xin Thánh-Luật nghe à... Cƣời!
Ðạo đã thành, Ðạo đã mạnh, cho đến đổi trái CÀN KHÔN này
dở hổng lên khỏi ngất mấy từng, làm cho các Tôn Giáo đã lập
thành trên mặt địa cầu nầy phải kinh khủng sợ sệt... Cƣời!...
Chƣ Hiền Hữu cầm trọn nhơn loại vào tay, Lão hỏi có chi quí
trọng mạnh mẽ bằng chăng?... Hay.!...
Hễ Ðạo trọng thì tức nhiên chƣ Hiền Hữu trọng. Vậy thì chƣ
Hiền Hữu biết trọng mà lo sửa vẹn ngƣời đời. Từ đây Lão
hằng gìn giữ chƣ Hiền Hữu hơn nữa, nếu thoảng Lão ép lòng
cầm quyền thƣởng phạt phân minh là cố muốn giồi giá trị của
chƣ Hiền Hữu thêm cao trọng nữa. Vậy Lão xin đừng để dạ
phiền hà nghe.!...
Thượng Trung Nhựt bạch trả lời câu hỏi của Lý Ðại Tiên
về sự CƠ BÚT:
.... Chẳng phải vậy gọi là chắc chánh trị; muốn thế nào đặng
thế ấy. Nhứt là quốc gia chƣ Hiền Hữu còn dƣới quyền Chánh
Phủ Lang-Sa cai trị, Lão tƣởng chẳng nói thì chƣ Hiền Hữu
cũng đủ hiểu, mấy đứa nhỏ là mấy Tƣớng Soái, Thầy lập
thành Ðạo. Vậy cứ tuân y theo lời Lão dặn, nếu muốn chắc
nữa cứ đem tên chúng nó cả thảy là mƣời lăm đứa với Mỷ
Ngọc mà tuyên bố cho cả quốc gia biết thì đủ.
Nhƣng Lão dặn thêm một điều nầy là cả thảy mấy em chẳng
phải phò loan đặng huyền diệu hết. Nhƣ kể ra thì có ba cặp
mà thôi, còn các cặp khác phải cẩn thận cho lắm vì Thần
chúng nó không đủ trọn mà cầm tánh mạng nhơn sanh hay là
ngăn ngừa tà ma quỉ mị xung nhập nghe à.!
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Viễn Thanh, đến ngày nay Hiền Hữu cũng chƣa có Thiên phục
há! Cƣời.... mà cũng vì Hiền Hữu chƣa cố công hành Ðạo đó
nữa, Lão cám ơn Hiền Hữu.
Thƣợng Trung Nhựt, những mấy miếng Thiên Nhãn Hiền Hữu
cũng nên thâu nạp cho đẹp lòng Thầy... Cƣời.!...
CHIÊU khẩn vái thƣờng ngày ăn năn sám hối, lo tận tâm cùng
chƣ Hiền Hữu hành Ðạo.
Thầy xin Lão tha, song tha sao cho tiện, nếu chẳng giữ
nghiêm, Ðạo phải loạn. Lão chẳng tha, nhƣng mà Thiên Nhãn
chƣ Hiền Hữu thâu dụng đặng cho thuận theo Thánh ý, lại
cũng chỉ rõ cho đời hiểu rằng chƣ Hiền Hữu đã mang hàm oan
buổi trƣớc vậy.
Lão dạy để Luật nơi Ðại Ðiện trọn đêm nay, mai hai vị Chƣởng
Pháp phải cầu cơ cho Lão giao lại. Chƣ Hiền Hữu đặng đầy
ơn Thầy. Lão rất cám ơn lắm đó.!
Về điểm này sau Đức Hộ Pháp có giải thích:
"Buổi ba vị Chánh-Phối Sƣ Dâng Luật, Hộ Pháp và Thƣợng
Phẩm phò-loan cho Đức Giáo Tông sửa (13 tháng chạp năm
Bính-Dần). Ngài có truyền dạy ba vị Đầu Sƣ và Chƣởng Pháp
phải ngự trên ngai; đoạn đòi ba vị Chánh Phối Sƣ vào hành lễ,
rồi kêu Chánh-Phối Sƣ Thƣợng Tƣơng-Thanh mà dạy rằng
"Hiền-Hữu coi Lão hành-sự đây mà bắt chƣớc".
- Ngài lại dạy ba vị Chánh-Phối Sƣ mỗi ngƣời phải dâng Luật
thế nào cho đủ sáu bàn tay dâng Luật ấy, chẳng nên cho hở,
đặng dâng lại cho Đầu Sƣ.
- Đầu Sƣ cũng phải cho đủ sáu bàn tay mà dâng lên cho
Chƣởng-pháp;
- Rồi Chƣởng-Pháp cũng đủ sáu bàn tay mà dâng lên cho
Ngài.
Khi ấy Ngài dạy phải đi ngay lên Đại-điện đƣa qua khỏi đầu Hộ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Pháp và Thƣợng Phẩm. Ngài hạ Ngọc-Cơ xuống dƣới, đặng
đi ngang qua cho khỏi Ngài nữa (1) (Hay!) Chƣởng-Pháp tiếp
LUẬT rồi, lại đƣa ngay qua khỏi đầu Khƣơng-Thái-Công và
Thánh Chúa Jésus nữa. Sau Hộ Pháp có để lời than cùng
Thầy về điều ấy, thì Thầy cƣời mà phán dạy rằng "Mắc Tiên-vị
của Thái-Bạch còn ở dƣới Thích-Ca, Khổng-Tử và Lão-Tử,
bằng chẳng vậy thì bộ LUẬT cũng đi ngang qua đầu các Đấng
ấy nữa, vì nó là THIÊN LUẬT đó con! (2)
Bộ Tân Luật để trƣớc Tiên-vị của Đức Giáo Tông một ngày
một đêm cho Ngài xét đoán; bữa sau Ngài giáng cơ than rằng:
"Thiên-điều mầu-nhiệm của Đạo còn thiếu sót lắm" Ngài cƣời
rồi nói tiếp "những điều ấy chƣ Hiền Hữu biết đâu mà lập cho
đặng". Hại thay! Nếu chẳng có cơ mầu-nhiệm bí mật ấy, thì
chẳng thành Luật; nếu chẳng thành Luật, thế nào thành Đạo.
Ngài cƣời rồi tiếp "Lão tâu cùng Đại-Từ-Phụ xin thêm vào Luật
những điều bí-mật yếu-trọng.
Ấy vậy chƣ Hiền-Hữu cũng phải cầu-khẩn với Lão, nội hạ tuần
tháng này thì khởi nguyện, dặn các Thánh Thất, các Đạo-hữu
phải để lòng thành-khẩn; hiệp sức làm một với Lão mà nài xin
Thánh-Luật, nghe à! (Cƣời!).
Ngài liền kêu hai vị Chƣởng-pháp lên lấy bộ LUẬT xuống đặng
dâng qua cho Hiệp-Thiên Đài, lại dạy Hộ Pháp và Thƣợng
Phẩm xuống Cửu-Trùng-Đài đứng nơi vị mình. Hộ Pháp thì bắt
ấn Hộ Pháp trấn trên bộ Luật, còn Thƣợng Phẩm thì cầm
Long-Tu-phiến che trên ấn ấy, rồi dạy hai vị Chƣởng-Pháp
nhƣ vầy "Ta kỳ cho một tháng phải nạp Luật".
Hai vị Chƣởng-Pháp lãnh kiểm-duợt Luật trong một tháng đem
nạp hồi cho Lý Giáo Tông; rồi Ngài mới cậy hai vị Đầu Sƣ thay
mặt cho Ngài, đệ lên Hiệp-Thiên Đài dâng cho Hộ Pháp cầu
Thầy giáng xuống sửa lại. Nhờ Ngài và Hội Thánh cầu-khẩn,
Thầy đã giáng bút truyền các BÍ-PHÁP ấy cho Hộ Pháp (3)
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Coi theo đây thì thấy rõ: Đức Giáo Tông kêu Chánh Phối Sƣ
Thƣợng-Tƣơng-Thanh xem ngƣời hành-sự đây mà bắt chƣớc,
thì đủ chỉ rõ rằng: Ngài ban quyền hành-sự trọn vẹn cho
Chánh-Phối Sƣ lại buộc cả ba đều để sáu bàn tay vào cho đủ,
tức là buộc cả ba hiệp một mới đặng.
Đầu Sƣ cũng vậy, mà Chƣởng-Pháp cũng vậy, phải hiệp một
mới phù-hạp câu Thánh-ngôn "Một thành ba mà ba cũng nhƣ
một".
Sao lại giao cho Chánh-Phối Sƣ chỉnh-đốn TÂN LUẬT? Ngày
sau có phải giao cho Chánh Phối Sƣ nhƣ vậy nữa chăng?
- Trên kia đã nói: Chánh-Phối Sƣ là ngƣời thay mặt cho cả
nhơn-sanh giữa Hội-Thánh, ấy là ngƣời làm chủ nhơn-sanh
trong nền Đạo (4), hễ gọi là chủ nhơn-sanh ấy là nhơn-sanh
vậy.
Đức Lý dạy tiếp "Đạo đã thành, Đạo đã mạnh, cho đến đỗi trái
càn-khôn này dở hổng lên khỏi ngất mấy từng,
Chƣ Hiền-hữu cầm trọn nhơn-loại vào tay, Lão hỏi có chi quí
trọng mạnh-mẽ bằng chăng?
Ngày: 14-12-Bính Dần (Lundi 17 Janvier 1927)
THÁI BẠCH
Hỉ chƣ Ðạo Hữu, Nhị Ðạo Muội, Lão rảnh sẽ nói chuyện nghe.
Khai môn.
Lão đƣơng quyền là Giáo Tông, ngặt nỗi Lễ chức chƣa có
đặng giao LUẬT lại. Vậy Lão cậy nhị vị Hiền Hữu: Thƣợng
Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt, thế giùm chức ấy, lên Ðại
Ðiện phò Luật, đặng giao Hiệp Thiên Ðài cho Hộ Pháp
(Thƣợng Sanh vắng mặt)... Một ngày bỏ làm việc, chẳng đặng
sao há?
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Hộ Pháp, Thƣợng Phẩm nghe dạy: Nhị vị Hiền Hữu lên bàn
đứng theo phẩm mình đợi LUẬT đến, bái tiếp rồi Hộ Pháp bắt
ấn tay mặt của Hộ Pháp mà để trên chồng Luật ấy. Còn
Thƣợng Phẩm thì lấy cây quạt mà che trên. Nhị vị Chƣởng
Pháp khi tọa vị rồi đến Ngai bái thì hai ngƣời phải bái lại nhƣ
lúc hành lễ hôm qua.
Hộ Pháp khi đƣa Luật thì nói: Kỳ một tháng nạp lại.
Ngọc Lịch Nguyệt dạy em bắt ấn Tý, khai môn cho hết thảy
chúng sanh xem; vì là LUẬT truyền thế ai cũng nhƣ nấy.
_______________________________
Chú thích:
(1) Hay! Ấy là lời khen của Đức Lý
(2) Cái giá-trị của Tân Luật dường đó, mà cả Hội-Thánh coi
rẻ rúng chẳng kể, làm cho Lão phải từ ngôi Giáo Tông, đặng
lấy Thiên-điều khảo tội. Ôi thôi! Biết bao kẻ đoạ lạc Phongđô vì đó.
(3) Mừng thay cho nhân-loại chút ít rồi. Hội-Thánh chơn
truyền Tân-Pháp đã đạt đặng như phép "Giải oan", phép
"khai sanh-môn, Ban kim-quan"…lại còn nhiều Bí-pháp nữa
mà Hộ Pháp chưa có lịnh truyền và lại bị chúng sanh và Hội
Thánh còn mờ-hồ không nạp dụng. Ngày nay chẳng biết các
Đấng Thiêng-liêng là chư Thần, Thánh, Tiên, Phật tại Bát
Quái-Đài đã…làm cho các Tôn-giáo đã lập thành trên mặt
địa cầu này phải kinh-khủng, sợ sệt. Cười!

4- Thành Tân Luật:
* Ngày 8-1 Tân-Mão. Đức Lý giáng cơ cho biết:
Đại hỉ! Đại hỉ! Lão đã nói Đạo đã lập thành, vậy cây cờ chơn
chánh đã vững gốc đặng làm biểu-hiệu cho cả chúng-sanh
dòm lấy đó mà đến nơi Bạch-Ngọc-Kinh, nghĩ mà mừng, mà
hễ mừng thì lại càng thêm giận lẫn vào trong.
Thƣợng-Trung-Nhựt! Lão đã nói, mà Thầy cũng đã nói trƣớc
rằng: Khi thành Đạo, nghĩa là khi "TÂN LUẬT" phát hành thì
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trong hàng Môn-đệ may lắm còn lại nửa phần, trong đám
Thiên-phong nhiều kẻ e còn bị trục-xuất thay! Thầy vì lòng Từ
bi can-gián Lão, bằng chẳng Lão đã dụng hình-phạt mà răn
những kẻ giả dối ấy và nay là ngày Vía của Chí-Tôn, nhiều kẻ
cầu Đạo không đáng dung-nạp, nhƣng mà Từ-Bi biểu Lão ân
xá, nên toàn thâu không đuổi ai hết. Ban phƣớc cho cả chƣ
Đạo-hữu, chƣ Đạo muội.
Chƣ Đạo-muội khá hội đủ mặt ngày nạp LUẬT đặng Lão ban
"THIÊN PHỤC".
_______________________________
Chú Thích:
…… thọ lịnh của Thầy mà hành-pháp vì thuộc về quyềnhành của các Đấng ấy, ngày nay mới tính sao? Trong các
Bí-pháp có cơ mầu-nhiệm đắc Đạo, bây giờ các Đấng ấy có
cho hay là không? Thảm! (cười!) nếu Lão có phương chỉnh
đốn nền Đạo lại thì đặng, bằng chẳng vậy, thì không có một
người đắc Pháp, Cửu-Trùng-Đài cũng đã yểm quyền BátQuái Đài mà chớ!. Thật vậy đó chút" Ấy là cơ vô-vi: TINHKHÍ -THẦN hiệp nhứt, chư Hiền-Hữu có biết à! Ngọc là
TINH, Thượng là KHÍ, Thái là THẦN, nếu cả ba không hiệp
thì chẳng hề thành Đạo đặng mà chớ!
(4) Đây cũng nên giải vì cớ nào kể từ phẩm Chánh-Phối Sư
trở xuống thuộc về THẾ, nghĩa là ĐỜI và từ phẩm Đầu Sư đổ
lên thuộc về THÁNH, nghĩa là ĐẠO, bên Hiệp-Thiên-Đài
cũng có Đời và Đạo, mà Bát-Quái-Đài cũng phải có vậy, mới
nhằm cơ hiệp một Đời cùng Đạo. Tức là trong Đạo có Đời,
mà trong Đời cũng có Đạo.
(5) Có việc chi phải cầu cơ? Bạch-Ngọc-Kinh có Đại-hội cải
Luật cho buổi Tam-kỳ Phổ-Độ. Đức Lý Đại-Tiên có trọng
trách lớn, nhiệm-vụ lớn, bận vấn đáp chơn-lý Tam-Kỳ lo cứu
độ chúng-sanh, ngày ngày phải có mặt nên không thể giáng
cơ để tiếp xúc với trần thế mà chỉ dạy được. Chư Đạo-hữu
chớ khá khi lịnh mà xem thường. Đợi đến ngày đầu năm mới
sẽ gặp lại.
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*Trọng-yếu của TÂN LUẬT:
Là ngƣời giữ Đạo phải biết "giữ Ngũ giới-cấm và Tứ đại điềuqui". Nhất là về Thế-Luật ở điều thứ ba là:
"Phải giữ Tam Cang Ngũ Thƣờng là nguồn cội của Nhơn đạo:
- Nam thì hiều-đễ, trung-tín, lễ-nghĩa, liêm sĩ.
- Nữ thì Tùng phu, Tùng phụ,Tùng tử và Công, Dung, Ngôn,
Hạnh".
"Trong Tân Luật ấy Chí-Tôn định cho Ngũ-Giới-Cấm, Tứ Đại
Điều Qui và trong ấy cốt yếu bảo-vệ Tam Cang Ngũ Thƣờng
của toàn thể con cái của Ngài. Thật ra cái Thiên Luật của Ngài
mà Ngài đã để trong tâm não con cái của Ngài.
Đây là vấn-đề căn-bản của Nhơn-đạo nên trong Thánh ngôn
Hiệp-tuyển: Thầy dạy Nữ-phái biết trọng Tam Tùng Tứ Đức,
Nam-phái Tam Cang Ngũ Thƣờng. Hễ Nhơn-đạo thành thì là
phù-hạp Thiên-đạo,nghe à!" (TNI/ 101)
Tân Luật đã gồm trọn Tam giáo:
Nay Thầy đã quyết-định: "Tân Luật đã gồm trọn Tam giáo mà
ba Cựu luật của Tam-giáo hiệp nhau thì cũng nhƣ một, nghĩa
là "TÂN LUẬT". Vậy một mà thành ba, mà ba cũng nhƣ một.
Chẳng luật-lệ thì là trái phép, mà trái phép thì thế nào vào
Bạch Ngọc-Kinh cho đặng. TÂN LUẬT có ảnh-hƣởng đến Tiên
phong Phật-sắc của ngƣời tu. Bởi Tân Luật đã thể hiện đƣợc
Tinh-Khí-Thần hiệp nhứt".
Cửu-Trùng-Đài thể hiện cơ vô-vi Tinh-Khí-Thần ấy: Ngọc là
TINH, Thƣợng là KHÍ, Thái là THẦN. Nếu cả ba không hiệp thì
chẳng hề thành Đạo đặng mà chớ!
Từ phẩm Chánh-Phối Sƣ trở xuống thuộc về Thế là Đời, từ
Đầu Sƣ trở lên thuộc về Thánh nghĩa là Đạo.
Bên Hiệp-Thiên-Đài cũng có đời và Đạo.
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Mà Bát-Quái-Đài cũng phải vậy, tức là trong Đạo có Đời mà
trong Đời cũng có Đạo. Nghĩa là trong Âm có Dƣơng, trong
Dƣơng có Âm. Con số 3 đã đứng vào vị-thế tối ƣ quan trọng
trong Tân Luật này.
Ngày 17-09-1927.
Trung, Thơ, Lâm Thị Ái Nữ, ba con,
Thầy vì lòng từ bi hay thƣơng Môn Ðệ phong tịch lần nầy là
chót vì Tân Luật đã hoàn toàn, nếu chẳng do theo đó thì Lý
Bạch hằng kêu nài; Quan Thánh và Quan Âm cũng hiệp sức
mà dâng kêu về sự ấy. Vậy sau nầy nếu có ai đáng thì do TÂN
LUẬT mà công cử; còn về phong TỊCH thì có Lý Giáo Tông
tiến cử, Thầy mới nhậm phong nghe.!"

TÂN LUẬT SỰ
Ngài Hiến Pháp phủ dụ trong lễ tấn phong Tân Luật Sự ngày
20-11-Giáp Thìn (1964): "Nay mấy em Tân Luật Sự đã đƣợc
tấn phong và sẽ lãnh trọng trách trong đại gia đình Hiệp Thiên,
các em nên hết lòng thận trọng, đề cao nhiệm vụ của mình
cho xứng phận, phải lo bảo tồn nghiệp Đạo bằng các xây
dựng và làm cho Đạo ngày càng chói rạng khắp cả Năm châu,
bốn biển để khỏi hổ mặt với Đời, cùng Đạo. Vì tên tuổi của
chúng ta đã ghi chép rõ ràng trong cửa Đạo, hễ Đạo nên thì
chúng ta nên, Đạo hƣ thì chúng ta cũng hƣ luôn. Nói đến đây
Bần Tăng cảm nghĩ và tin tƣởng rằng các em có đủ tinh thần
phục vụ và khả năng xây dựng. Các em sẽ làm nên cho Đạo".

TÂN LUẬT THÍCH GIÁO
Dimanche 5 Septembre 1926 (29-7-Bính Dần).
Thầy dạy: "Thời kỳ giấu diếm Thiên cơ đã qua rồi, Thầy phong
cho con là Quản Pháp Thiền Sƣ Thích Ðạo Chuyển Luật Lịnh
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Diêu Ðạo Sĩ, con vừa lòng chăng?
Con đã giúp Thầy gìn giữ Thích Ðạo nguyên luật từ thử nay
mới còn đặng nhƣ vầy, không thì đã ra Bàng Môn Tả Ðạo rồi.
Con phải biết Thầy ngày nay trông công con mà lập thành Tân
Luật Thích Giáo. Con phải đại tịnh kể từ tháng 9 cho tới Rằm
tháng 10, Thầy không muốn cho con lo lắng điều gì khác hơn
là xét xem kinh điển lại. Con biết Ngũ Chi: Minh Ðƣờng, Minh
Sƣ, Minh Nghĩa, Minh Lý, Minh Thệ, cũng đều do nơi Phật
Pháp mà ra, duy có giáo lý của các Chi ấy thì có: Tiểu học, Ðại
học, Trung dung, và Tứ thơ là Kinh điển mà thôi. Còn phái Lão
duy có Ðạo Ðức Kinh và Huỳnh Ðình Kinh là căn bổn, con phải
xem xét hết lại mà lập Tân Luật.Thầy nhứt định giao Thánh
Thất nầy lại cho Thơ lo lắng thế cho con, song sự thờ phƣợng
phải có thay đổi chút ít. Sau Thầy sẽ dạy chƣ Ðạo Hữu con
định liệu. Rằm tháng 10 nầy Thầy xin con hội cả chƣ Hòa
Thƣợng tại Thánh Thất đây chung lo lập Tân Luật. Ngày ấy
Thầy sẽ dạy cho hai vị Hòa Thƣợng phò loan, đặng có điều chi
bợ ngợ thì cầu Thầy mà hỏi."

TÂN PHÁP
E: The new doctrine.
F: La nouvelle doctrine.
Tân Pháp là nói tắt của hai từ TÂN LUẬT và PHÁP CHÁNH
TRUYỀN.
"Đức Chí-Tôn lập TÂN PHÁP là lập chủ quyền cho Đạo. Nếu
chúng ta biết Đạo và ý thức rằng Pháp-Luật là do Thiên-ý và
công-lý mà lập ra thì tự nhiên phải tuyệt-đối tôn-trọng chủ
quyền đó là tuân-hành qui điều pháp-luật Đại Đạo.
(Xem Pháp Chánh Truyền và Tân Luật)
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TÂN PHONG
新封
E: Newly confered.
F: Nouvellement conféré.
Tân phong là mới đƣợc phong thƣởng vào một chức tƣớc
mới, phẩm vị mới trong hàng Chức sắc của nền Đại Đạo trong
bất cứ cơ quan nào: Cửu Trùng, Hiệp Thiên, Phƣớc Thiện.
Đức Lý dạy: "Những vị Lễ Sanh tân phong, ta cũng nên rộng
ân phong thƣởng, nhƣng mà ra lịnh cho ba vị Quyền Chánh
Phối Sƣ xem xét lại hồ sở kỷ lƣỡng đặng bôi xóa những vị mới
phạm tội, còn những vị không Phổ tế, không giáo đạo thì nên
đình đãi lại. Khi chỉnh đốn xong, cầu Lão đến định phái".

TÂN SẤM TRUYỀN
"Hiện thời cái Bí pháp có ảnh hƣởng đến tƣơng lai của nền
Đạo, ta đã có việc nào trong trăm việc chƣa? Thí dụ: Nơi HiệpThiên-Đài, phải lấy Bí pháp tạo Huyền Linh Đài để dùng cho
Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài tƣơng liên với quyền năng vô hình
của chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật và Chí Tôn. Ngoài ra còn
quan sát Giáo lý của các Tôn giáo khác đặng tạo Tân Sấm
Truyền của Đại Đạo."

TÂN THẾ GIỚI
F: ère nouvelle.
Đức Hộ Pháp nói: "Đức Chí-Tôn đến đặng hiệp con cái lại một
nhà của Ngài. Trong Thánh-ngôn Ngài còn quả-quyết đó, Ngài
đến tạo ra TÂN THẾ-GIỚI làm cho nhơn-loại ĐẠI ĐỒNG. Nếu
sự tìm-tàng sắp đặt không đặng kết liễu thì Chí Tôn sẽ thất
hứa với con cái của Ngài mà chớ! Bần-Đạo dám chắc rằng:
Ngài không bao giờ thất hứa vì đã đƣợc 99 điều rồi Ngài đã
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thật hành vẹn hứa, không lẽ còn một điều nữa mà Ngài làm
không đặng."
Ðức Quyền Giáo Tông đọc Diễn văn tại Tòa Thánh, ngày
mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).
"Ngƣời phải thƣơng nhau nhƣ con một cha. Cả hoàn cầu là
đại chánh chung cả nhơn loại, không hại lẫn nhau, lấy lễ phép
mà giao thiệp cùng nhau, lấy công bình mà đối đãi cùng nhau.
Lo cho Ðạo hữu trong nền Ðạo có cơ sở làm ăn, biết làm lành
là quí.
Que l'humanité soit une, une comme race, une comme
religion, une comme penseé (nhân loại chỉ có Một: một nòi
giống, một tôn giáo, một tƣ tƣởng).
Ấy là cuộc sửa đời lập Tân Thế Giái (Ere nouvelle) của Ðại Từ
Phụ đã tuyên ngôn từ buổi khai Ðạo.

TÂN TOAN
辛 酸
E: Hot and sour.
F: Brûler et aigre.
Tân: cay. Toan chua. Tân toan là chua cay chỉ sự gian lao, vất
vả, khổ sở.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tân toan khổ hạnh phải trau giồi.

TÂN TÔN GIÁO (TÂN GIÁO)
Đức Qu.Giáo Tông nói: "Chúng tôi trân-trọng và thành kính
thông-báo cùng quí Ngài, Đấng tối cao tức là Đấng ThƣơngĐế toàn năng mà cũng là Đại-Từ-Phụ của tất cả nhơn loại, đã
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giáng lập trên một góc của nƣớc Việt Nam thuộc Tỉnh TâyNinh, một nền Tân-Tôn-giáo. Nền Tôn-giáo này có thể canhtân toàn thể thế-giới bằng một lý-tƣởng cao-quí đó là TÌNH
THƢƠNG VẠN-VẬT. Rồi đây, bởi sự chuyển xây của Tạo
hóa, các sắc dân sẽ đồng tâm hiệp lực kết tình anh em với
nhau và chừng ấy nền Hòa-bình Thế giới sẽ phát hiện…Tin
tƣởng mãnh-liệt vào hiệu-năng của một nền Tân giáo này và
hoàn toàn vững tin nơi thiện-ý của mình, chúng tôi đã trình lên
nhà cầm quyền thuộc địa Pháp một bản Minh-thệ viết tay (kèm
theo đây có một bản), mà nội dung chúng tôi cam kết với lời
hứa chịu tử-hình rằng: chỉ chăm lo về mặt Đạo-giáo chớ không
mảy-may nào làm rối-loạn an-ninh trật-tự. Ngƣợc lại, chúng tôi
yêu cầu đƣợc sự giúp-đỡ và hỗ-trợ của nƣớc Pháp để thihành sứ mạng truyền-bá nền Tân-giáo này khắp hoàn cầu."

TÂN XUÂN NGUYÊN ĐÁN
新春元旦
Tân xuân nguyên đán 新春元旦 là ngày đầu tiên của Xuân
mới, tức là ngày mùng một tết Âm lịch đầu năm.
Trong lòng Sớ dâng về Thiêng liêng tại các Thánh Thất nhân
ngày đầu Xuân có câu này:
"Kim vì Tân Xuân Nguyên đán phong khí ôn hòa, Thiên địa
giao thừa, lý đoan du thỉ, vạn vật giai đắc hữu sanh.
今為新春元旦風氣溫和,天地交承, 理端于始, 萬物皆得有生.
Có nghĩa rằng: Nay vì nhân ngày Xuân mới của ngày tết Âm
lịch, khí hậu ấm áp, mát mẻ; trời đất giao tiếp nhau theo một
trật tự điều hòa của Càn Khôn vũ trụ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TẤN Quẻ 35. Quẻ Hoả Địa Tấn
Quẻ 35. Quẻ Hoả Địa Tấn 火 地 晉
Tƣợng: Phước Thiện – Phạm Môn
Đây là Quẻ Hoả Địa Tấn. Ly thƣợng là ngoại Ly, Khôn hạ là
nội Khôn. Ly là Hoả, Khôn là Địa, nên tên quẻ đọc là Hoả-Địa
Tấn.
Ý sắp đặt thứ tự quẻ: sau quẻ Đại-Tráng tiếp lấy quẻ Tấn là vì
sao?
Sau quẻ Đại-tráng tiếp lấy quẻ Tấn là vì các vật không thể lớn
mạnh mãi đến cùng, cho nên thụ đƣợc đức ấy thì đến quẻ
Tấn. Hễ đã tráng thịnh thì tất nhiên phải tiến lên, tiến lên là
nghĩa của quẻ Tấn vậy. Mọi việc đƣơng sức mạnh mẽ thì thích
hoạt động mà tiến bƣớc lên cho đến chỗ sáng tỏ.
Lấy đức quẻ mà nói thì trong có quẻ Khôn tƣợng sự thuận
theo, ngoài có quẻ Ly tƣợng sự sáng sủa văn minh, nghĩa là
trong tâm có sự thuận theo với cái văn minh sáng-sủa ở ngoài;
theo thuận thì phải tiến tới, tiến đến chỗ chính-đại quang-minh,
cho nên mới gọi là Hoả Địa Tấn.
Theo về tƣợng quẻ thì Ly ở trên, Khôn ở dƣới là tƣợng cho lúc
mặt Trời đã nhô lên khỏi mặt đất, càng lên cao càng thêm
sáng, tƣợng nhƣ thế là Tấn mạnh lắm, tấn tới khắp nơi trên
mặt đất, ánh sáng tới đâu là vạn-vật theo tới đó.
Về thể quẻ theo lý Ngũ hành và lấy vị trí của quẻ ở trong Bátquái mà giải thì quẻ Ly là Hoả, Khôn là Thổ, mà Hoả sinh Thổ;
Thổ nhờ sự sinh đó mà lớn mạnh lên, nên mới có sự tiến hoá
ấy vậy.
Quẻ Ly ở cung Ngọ theo địa bàn và quẻ Khôn ở cung Mùi
Thân. Theo thứ-tự trong Hậu-thiên Bát-quái của Văn-Vƣơng
thì Ly rồi đến Khôn, Ly tiến lên một bậc là Khôn. Đó là theo
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chiều thuận, tức là đến Ly ở ngoài rồi mới đến Khôn ở trong
vậy.
Đức Hộ Pháp nói Ngày 1 tháng Giêng Ất Mùi
… "Các con Phƣớc Thiện! Hội Thánh Phƣớc Thiện của mấy
con tức nhiên Hội Thánh Hiệp Thiên Đài. Chúng Qua có mƣời
mấy ngƣời, chúng Qua không có thế gì an ủi sự thống khổ của
toàn thể con cái Đức Chí Tôn cho đặng.
Chúng Qua có mƣời mấy ngƣời, biến thân ra mấy con, mấy
con là hiện thân của chúng Qua, thay thế cho chúng Qua đặng
tìm phƣơng giải khổ cho thiên hạ làm cho ngọn Cờ Cứu Khổ
của Đức Chí Tôn giao cho chúng Qua đặng thiệt hiện ra mãi
mãi."

TẤN HÓA
進化
F: Le progrès, progression.
Tấn hóa 進化 hay tiến hóa. Quá trình của vạn vật theo thiên
nhiên đào thãi mà thay đổi tiến lên mãi. Sự thay đổi này mỗi
lúc một tốt đẹp hơn, cao siêu hơn, ấy là đã có tiến hóa.
Lời bí mật của Chí Tôn dạy rằng:"Thầy là các con, các con là
Thầy" và lời thƣơng yêu vô tận là "Cho các con tấn hóa đến
ngang bực cùng Thầy, hay là Thầy lại hạ mình cho các con
còn cao hơn nữa."
Thánh giáo có dạy: "Thầy phân tánh Thầy sinh ra vạn vật là
vật chất, thảo mộc, côn trùng, gọi là chúng sanh".
Do mỗi chơn linh đều có điểm Linh quang của Thƣợng Đế, gọi
là thiên tánh, nên chúng sanh luôn luôn lúc nào cũng có tính
hƣớng thƣợng hay cầu sự tiến hóa. Từ vật chất hồn là nấc
thang cuối cùng trong vạn vật, mà tiến hóa lên đến thảo mộc,
thú cầm, rồi nhơn loại. Nhơn hồn còn phải tu nhiều kiếp nữa
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để đạt đƣợc ngôi vị Thiêng Liêng nhƣ Thần, Thánh, Tiên,
Phật, và cuối cùng phải tu nữa để trở về với Thƣợng Đế. Đây
là vòng xây chuyển của các vong hồn tiến hóa.
Kinh Giải Oan có câu:
"Vòng xây chuyển vong hồn tấn hóa,
"Nương xác thân hiệp ngã Càn Khôn."

TẤN PHONG
E: The investiture.
F: L’investiture.
Huấn-từ của Đức Thƣợng Sanh nhân lễ tấn-phong Hiền-Tài.
08-02-Canh -Tuất (dl:15-03-1970).
Đức Thƣợng Sanh nói: Các bậc hiền thời xƣa đựơc có cái tiết
tháo nhƣ vậy là nhờ biết phân biệt cái tƣớc của Trời cho và cái
tƣớc của ngƣời cho: Nhân-Nghĩa, Trung-tín, vui làm điều lành
không mỏi là cái tƣớc của Trời cho, tức là Thiên tƣớc. Công
khanh, đại-phu là cái tƣớc của ngƣời cho, tức là Nhơn tƣớc.
Ngƣời xƣa lo 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 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!"

TẦN NHƠN
E: Cambodian.
F: Cambogien.
Tần nhơn là ngƣời Cao Miên, ngày nay gọi là ngƣời
Campuchia, vì họ cho rằng nguồn gốc của dân tộc họ là ngƣời
nƣớc Tần bên Tàu sang lập nghiệp.
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Nay, Tần là chỉ nƣớc Cao Miên (gọi là Tần quốc) ngƣời Miên
gọi là Tần Nhơn. Nƣớc Cao Miên (Campuchia) có thủ đô là
Phnom-Pênh, phiên âm là Nam-Vang, Đạo Cao Đài gọi là Kim
Biên. Sau khi Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn từ chức Chƣởng
Đạo Hội Thánh Ngoại Giáo thì Đức Hộ Pháp giải tán Hội
Thánh này và thành lập Tông đạo Kim Biên tại Nam Vang.
Đôi Liễn Tông Đạo Kim Biên (Nam vang)
Tông đạo Kim Biên có Văn phòng thƣờng trực gọi là Tông đạo
Tần Nhơn, nơi cổng có đặt đôi liễn đối:
- TẦN quốc lân bang phổ độ chúng sanh qui thiện giáo.
- KIM Biên Tông đạo ngoại giao dân tộc chánh nhơn tâm.
秦國鄰邦普度眾生歸善敎
金邊宗道外交民族正人心
Giải thích:
Câu 1: Nƣớc Cao Miên láng giềng với Việt Nam, cứu giúp
nhơn sanh khắp nơi trở về nền Tôn giáo tốt lành. (Tần quốc là
nƣớc Cao Miên. Lân bang: nƣớc láng giềng với Việt Nam. Phổ
độ chúng sanh: cứu giúp nhơn sanh khắp nơi. Thiện giáo: tôn
giáo lành (chánh giáo).
Câu 2: Tông đạo Kim Biên phổ độ các dân tộc ngoại quốc, làm
cho chơn chánh lòng ngƣời. (Ngoại giao: Thuở xƣa, Hội
Thánh Ngoại Giáo bị đọc lầm là Hội Thánh Ngoại Giao, nên
chữ Ngoại Giao trong câu liễn nầy phải đƣợc hiểu là Ngoại
Giáo, nghĩa là: Dạy đạo cho ngƣời ngoại quốc, tức là phổ độ
ngƣời ngoại quốc theo Đạo Cao Đài. Chánh: ngay thẳng.
Nhơn tâm: lòng ngƣời).
*Đôi Liễn Tông Đạo Kim Biên (Tòa Thánh Tây Ninh)
Riêng trong Nội-Ô Tòa Thánh Tây Ninh có lập một Văn phòng
thƣờng trực là Tông Đạo Tần Nhơn: gồm tất cả ngƣời Cao
Miên theo Đạo Cao Đài. Đôi liễn nơi cổng vào Văn phòng:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- TÔNG ĐẠO đồng môn tích nhựt khai lâm thành thành Thánh
vức.
- TẦN NHƠN hiệp chủng kim triêu hƣớng thiện hƣởng Thiên
ân.
宗道同門昔日開林成聖域
秦人合種今朝向善享天恩
Giải thích:
Câu 1: Những tín đồ Cao Đài trong Tông đạo Tần nhơn, ngày
xƣa, đã khai phá rừng mở mang khu vực nầy thành vùng
Thánh địa. (Tông đạo: tất cả tín đồ Cao Đài trong một nƣớc
họp thành một Tông đạo. Đồng môn: cùng ở trong một cửa
đạo, tức là cùng chung một tôn giáo. Tích nhựt: ngày xƣa.
Khai lâm: khai phá rừng. Thành: trở nên. Vức: cũng đọc Vực,
nghĩa là khu vực. Thánh vức: vùng đất Thánh, Thánh địa).
Câu 2: Ngƣời Cao Miên hợp cùng chủng tộc của họ, ngày nay
hƣớng về điều lành, sẽ hƣởng đƣợc ơn huệ của Đức Chí Tôn
ban cho. (Tần nhơn: ngƣời Cao Miên. Hiệp: hợp vào. Chủng:
giống nòi, chủng tộc. Kim triêu: ngày nay. Hướng thiện: hƣớng
về điều lành để lo làm lành. Thiên ân: ơn Trời).

TẦN QUỐC
Đất nƣớc của ngƣời Cao-Miên (Cambodge) gọi là Tần quốc.
Một nƣớc láng giềng với Việt Nam. Ngày xƣa khi Pháp đô hộ
cả ba nƣớc: Lào, Việt Nam, Campuchia gọi là ba nƣớc Đông
dƣơng, cùng xài chung một thứ tiền, gọi là "Đồng bạc Đôngdƣơng".
Đức Hộ Pháp cũng có lời tiên tri về đất nƣớc và dân tộc
Cambodge nhƣ sau: "Một ngày kia Trung-Cộng với Cambodge
(Căm-bốt) chết không còn một con đỏ, bởi vì Cambodge nghe
lời xúi giục của ngƣời ta thành ra phải chết hết. Các con biết
sau này sắc tộc, sắc tộc đánh nhau; Tôn giáo, Tôn giáo đánh
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nhau. Đài-loan từ Hồng-Kông tản cƣ qua Việt-Nam trƣớc, bởi
vậy ngƣời hành ác mà mình theo họ, mình ôm eo-ếch họ rồi
họ trật chân, sút tay, họ té chết thì mình cũng chết theo họ mà
thôi, thành ra ngƣời Miên (Cambodge hay Campuchia) còn có
bao nhiêu giống bên Việt Nam đó thôi,các con rán thƣơng
giùm họ".
Các bậc tiền Thánh để lòng lo cho ngƣời dân Miên sau này
chịu nhiều thảm họa nặng nề vì quả kiếp không tránh khỏi.
Anh hùng Nguyễn Trung Trực có lời tiên tri:
Nạn tƣơng sát thần sầu quỉ khốc,
Nạn thủy tai động đất lan tràn.
Bập bồng Tần quốc tan hoang,
Hoàng cung không Chúa, ngai vàng không vua.
Bom đạn nổ đền chùa sụp đổ,
Xác thây ngƣời chật lộ đầy sông.
Đế Thiên cho đến Cửu Long,
Xƣơng vun nhƣ núi, máu hồng nhƣ sông…
Đức Tiêu Diêu Đạo Sĩ giáng Cơ nói về nƣớc Tần cũng nhƣ
dân tộc Tần nhƣ sau:
Nhơ bợn lợi danh đã hết mùi,
Nạn dân Tần nhớ đến không nguôi.
Mặt sông Cửu khúc bao nhiêu thảm,
Thì tấc lòng đây vẫn sụt sùi.
Đức Tiêu Diêu Đạo Sĩ giáng Cơ tại Thánh địa Bạch Vân ngày
25-8-Ất Hợi (dl: 22-9-1935). Lúc 20 giờ, có lời rằng:
Bần Tăng chào chƣ quí vị. Bần Tăng lấy làm thậm cảm nhƣng
cơ phổ tế Tần-nhơn hỡi còn trở ngại trong năm ba tháng nữa
mới yên. Cho Thi:
Lƣợng trên đã mở nỗi oan xƣa,
Tần quốc từ đây hƣởng phƣớc thừa.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Dặm khổ dân chƣa an bƣớc thảm,
Đƣờng hay nƣớc đã vẹn danh xƣa.
Nóc chiền thiên cổ di hồn tục,
Cửa Thánh kỳ ba độ nghiệp vua.
Ngán lỡ công bình mƣơi tuế lụn,
Khuôn hồng soi rạng đất mây mƣa.
Cƣời...Các tôi con của Rồng nay độ rắn, hỏi dƣới mắt Tạo
Công còn chi hay hơn nữa chăng? Rồng rắn, rắn rồng, có rắn
mới hóa rồng, có rồng mới nên phận rắn. Xin lấy ý nghĩa sâu
xa mà hiểu thì cái vui mới ra thú vị.
Ðức Chí Tôn dùng huyền diệu sắp xếp việc sai Ðức Hộ Pháp
đi Nam Vang (Tần quốc)
Thủ đô của Tần quốc là Nam-Vang. Có một đàn cơ: Đêm hôm
đó Đức Chí Tôn lịnh cho Đức Hộ Pháp đi Nam Vang (Cao
Miên) mở Đạo. Đức Hộ Pháp tuân lịnh, nhƣng lòng vẫn suy
nghĩ là làm sao đi đây? Nào là xin phép nghỉ việc, xin phép
chánh quyền rời địa phƣơng ít nữa cũng phải ba tháng, rồi tài
chánh lấy đâu tiêu xài.! Sáng hôm sau, đi vào sở làm, mới vào
tới nơi thì gặp một ngƣời bạn Pháp cùng làm việc ở sở bảo
rằng: - Ê! Ông đi Nam-Vang nghe!
Đức Hộ Pháp nghĩ ngay:
- "Vậy là có dịp đi mà khỏi xin phép".
Ngài mừng thầm chƣa kịp phản ứng thì ông bạn Pháp hỏi tiếp:
Sao? Chịu đi không? Đức Ngài vội trả lời ngay vì sợ bỏ qua cơ
hội. Ngài đáp nhanh:
- Ờ - Đi! Đi!. Sau đó Sở đánh công văn và xuất tiền quỷ cấp
cho Đức Ngài đi công tác ở Nam Vang, sẵn dịp một công hai
việc; vừa việc đời, vừa việc Đạo.
Đức Hộ Pháp nghĩ Đức Chí Tôn đã sắp xếp sẵn cho Đức
Ngài. Đức Chí Tôn là Đấng cao cả đủ quyền năng dùng huyền
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diệu làm cho Đức Ngài càng tin tƣởng Đức Chí Tôn thêm hơn
nữa. Có công lịnh cho nên Đức Hộ Pháp lại dễ dàng trong
công việc mở Đạo tại Nam Vang.
Câu chuyện xe của Đức Hộ Pháp bị "tuột dên hƣ láp" giữa
đƣờng
Có một lần Đức Hộ Pháp đi từ Nam Vang về Biển Hồ, khi xe
đến Gò-Sặc gần cầu thì tự nhiên xe bị "tuột dên hƣ láp". Vì xa
chợ, lại ở giữa đƣờng, mà xe thì phải ngừng lại để chờ ngƣời
đi chợ mua đồ về sửa. Do đó, phải ngủ ở ngoài trời một đêm,
Đức Ngài cùng mọi ngƣời lấy cơm ăn xong thì trời tối.
Đức Ngài cầu cơ. Có Bát Nƣơng về, bà chế giễu:
"Nếu em làm Đạo-hữu ví nhƣ mấy anh thì em sẽ đắp một tấm
bia đề là: Đây là chỗ của ông Phật Tắc nằm lại một đêm để
cầu nguyện cho Tần Quốc đƣợc an cƣ lạc nghiệp".
Đức Ngài hỏi: Xe bị hƣ là tại xe hay có gì không?
Bà Bát Nƣơng tiết lộ rằng: Nếu chƣ Thần không chận xe lại,
níu lại thì nó "tuột dên hƣ láp" đi thì chiếc xe và cả đoàn ngƣời
đã nhào xuống ruộng rồi còn gì?
Bà nói: "Ông Thừa Sử Lợi đang đi chung xe với Đức Hộ Pháp,
kiếp trƣớc là em của bà Hoàng Hậu Miên tên là Pha Sey. Bà vì
thƣơng em, còn Ông thì hay say sƣa không chừa bỏ, vừa
thƣơng vừa giận nên muốn xô cho lật xe để ông bỏ xác đặng
bà bắt đem về dạy dỗ. Bà lại không biết trong xe kia cùng đi
với em mình là một vị Phật Thiên mạng. Chƣ Thần bảo hộ vì
thế mà không cho Bà nhƣ ý định.

TẦN THỈ HOÀNG ĐẾ (Vua Tàu)
Đức Hộ Pháp nói: "Giờ trái ngƣợc lại, sống chúng ta ngó thấy
trƣớc kia sống của Tần Thủy Hoàng, sống nhƣ Sở Bá Vƣơng,
hai tay trắng lập nên nghiệp đế, đè ép cả tinh thần dân chúng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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buổi nọ, vị Chúa của họ sanh sát tàn ác không có điều chi mà
họ không làm, quyền hành của họ tàn sát lắm. Cái sống của
Tần Thủy Hoàng thế nào? Dòm lụng lại, thấy cái chết của
Ngài, Ngài than: Cái tài tình thâu cả nghiệp Đế ta thắng đƣợc,
duy có cái chết ta thắng không đƣợc, vì thế mới cho ngƣời đi
kiếm thuốc trƣờng sinh bất tử, mê tín đến nƣớc ngƣời ta cho
ăn dái ngựa mà cũng ăn nữa, ăn đặng sống mà anh ta cũng
chết."
Luận về nhơn quả cá nhân ta hay một đại nghiệp ta nói: Tỉ nhƣ
Tần Thủy Hoàng, muốn đem văn hiến của Ấn thay thế văn
hiến Nho dám đang tay khi Nho, đốt sách chôn học trò, tƣởng
thi hành thủ đoạn ấy tiêu diệt nhà Nho đƣợc. Chúng ta thấy
nhà Nho vẫn còn, còn cơ nghiệp của Tần đã tiêu diệt. Bần Đạo
không nói cả cơ nghiệp của Tần mà thôi, mà cả cá nhân của
Tần Thủy Hoàng cũng vậy. Ngài Sở Bá Vƣơng vô lấy Ly Sơn
rồi biết Tần Thủy Hoàng chôn nhiều vật báu, khi đào lên thì
của báu ấy đã tiêu hủy".
"Xét cho kỷ Tần Thỉ Hoàng tìm thuốc trƣờng sanh lòng muốn
giữ chặt ngôi muôn thuở; ngăn Hồ Lỗ, lập Vạn Lý Trƣờng
Thành công sánh mồ hôi giọt nhỏ."
"Các con để tâm suy nghĩ; ngó thấy ở dƣới thế gian này ai
mạnh cho bằng Tần Thủy-Hòang, Thành Cát Tƣ Hãn? Có ai
mƣu sĩ cho bằng Tào-Tháo? Còn Đức Thích-Ca, Đức Chúa
Jésus-Christ không có một tấc thép trong tay để bảo vệ lấy
thân mà làm bá chủ hòan cầu mới là lạ cho chớ!"
Thi văn dạy Đạo rằng:
Sang nhƣ Tần Thỉ lúc đƣơng hƣng,
Chừng quá ba đời hết các lân.
Lấp biển còn chờ ngày biển sụp,
Thành Tiên, thành Phật khó trăm lần.
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TẪN LIỆM
E: To wrap a corpse in a shroud and to coffin.
F: Envelopper le mort et le mettre en bière.
Tẫn-liệm là gói kín xác hài ngƣời chết đặt trong cỗ quan tài
(Hòm) theo nghi thức của Tôn giáo, đặc biệt là Cao-Đài.
Cách thể nghi-tiết làm cũng nhƣ cầu hồn vậy, nghĩa là phải
cúng Thầy trƣớc, rồi đến chỗ ngƣời chết nằm, tụng kinh TẨNLIỆM (3 lần). Tụng rồi thì Tang-chủ lạy vong-linh, nghĩa là lạy
xác rồi mới tẩn-liệm. Dƣới đây là bài:
KINH TẪN-LIỆM
(Giọng Nam-Ai)
Dây oan-nghiệt dứt rời trái-chủ,
Nƣơng huyền-linh sạch giũ thất-tình.
Càn khôn bƣớc Thánh thƣợng trình,
Giải xong xác tục mƣợn hình Chí-Tôn.
Khối vật chất vô hồn viết tử,
Đất biến hình tự thử qui căn.
Đừng vì thân ái nghĩa nhân,
Xôn-xao thoát khổ xa lần bến mê.
Hồn Trời hóa trở về Thiên cảnh,
Xác Đất sanh đến lịnh phục hồi.
Từ từ Cực-Lạc an vui,
Lánh nơi trƣợc khí hƣởng mùi siêu-thăng.
Nam-Mô Cao-Đài... (Niệm 3 lần)
NGUYỆT-TÂM CHƠN-NHƠN

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TẬN DIỆT
盡滅
E: To destroy completely.
F: Détruire complètement.
(Tận là cùng cuối, Diệt là tiêu hao, mất mát nhiều). Tận diệt là
chỉ thời cuối cùng của Hạ nguơn Tam chuyển sắp bƣớc qua
Thƣợng nguơn Tứ chuyển. Mọi sự đều biến chuyển nhất là
thiên tai, địa ách, không chừa bất cứ một nƣớc nào trên thế
giới, chính là thời điểm này đây; Năm 2010 là một năm tồi tệ
nhất của lịch sử nhân loại ngót hằng trăm năm nay.
"Đạo Cao-Đài tức là ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ ĐỘ khai sáng
vào thời-kỳ này là do Thiên-cơ tiền định và cũng hợp với lời
tiên-tri của các Đấng Giáo-Chủ đã khai mở các Đạo-giáo trên
thế-giới. Theo Phật-giáo, Lão-giáo và Khổng-giáo thì đều dạy
rằng: thời-kỳ này là thời-kỳ Hạ nguơn khiến đời tận diệt để
chuyển xây trở lại Thƣợng nguơn Thánh-đức với một kỵ
nguyên mới. Đặc biệt Đức Thích-Ca Mâu-Ni khi lập giáo có
cho biết đến năm 2.500 kỵ-nguyên Phật giáo, là thời-kỳ để cho
Đức Di Lạc ra đời mở Hội-Long Hoa lập một kỵ nguyên mới đó
vậy". Thầy nhắc cho biết: "Hạ nguơn tận diệt, Thầy sai Thần
Thánh, Tiên Phật và chính mình Thầy, vì thƣơng chúng sanh
cũng hạ mình đến với các con, mƣợn việc Xây bàn đùa giỡn
với các con, để các con vui mà học Đạo, hầu khai Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ cứu vớt chúng sanh".

TẬN ĐỌA TAM ĐỒ BẤT NĂNG THOÁT TỤC
E: To be punished by three ways of pain, without out going
from the world.
F: Être puni à trois voies de peine, sans pouvoir sortir du
monde.
Câu thề "Tận đoạ tam đồ bất năng thoát tục" để thấy sự
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nhiệm mầu của Đạo pháp: Chơn linh nào bị "Tận đoạ Tam đồ"
thì bị ngăn cản, không hiệp đƣợc với Chơn thần (tức đệ Nhị
xác thân) phải chuyển kiếp trở lại từ Kim thạch cho tới con
ngƣời, nhƣ thế ba vòng. Nói cách khác: là ai phạm thệ thì bị
đoạ xuống cấp chót là vật chất rồi tiến lên thảo mộc, thú cầm
mới tới nhơn phẩm. Đây là một vòng. Mỗi vòng tiến hoá nhƣ
thế gọi là "Đồ" (nghiã là con đƣờng) khoảng ngàn (1.000) năm.
Ba vòng cộng lại là ba ngàn năm (3.000 năm).
"Bất năng thoát tục" là lẩn quẩn trong cõi đoạ đày, không trở
về với Đức Chí-Tôn đƣợc. Tại sao vậy? Bởi vì trong ba ngàn
năm "Tam đồ" Chơn linh lỗi thệ phải trả quả nghiệp, không
rảnh rang lập công mà về Thiên Đàng đƣợc.
Thể hiện lời thề này là sau khi tốt nghiệp Luật sự Pháp Chánh
Hiệp-Thiên Đài, các Tân khoa phải thề trƣớc Cung Đạo BátQuái Đài, câu này:
"Chúng tôi là Luật sự Pháp Chánh thề luôn luôn trung thành
với Đạo và giữ dạ vô tư hành sự, nếu phạm lời Minh Thệ này
sẽ bị các Đấng Thiêng liêng hành pháp "Tận đoạ Tam đồ bất
năng thoát tục".
Nếu còn giữ theo Cựu luật thì Tam đồ là: Thuỵ đồ, Hoả đồ,
Đao đồ, nhƣ thời quân chủ xƣa ở Á-Châu có hình phạt tam
ban trào điển để xử tử phạm nhơn về mặt hữu hình, về thể
xác.
Trên phƣơng diện Đạo học, nếu hiểu Tam đồ là hình phạt tử
hình nhƣ Tam ban trào điển là không đúng, bởi vì Tam đồ
nhắm vào linh hồn của kẻ phạm tội sau khi thoát xác. Mà linh
hồn bất tử, không bị diệt nhƣ xác thân, mà phải dùng nƣớc
(Thuỵ đồ), Lửa (Hoả đồ), Đao (Đao đồ) sẽ không có hiệu quả.
Đàn đêm 12 rạng 13-3-Bính Dần (dl: 22-4-1926) Đức Chí Tôn
dạy hai vị Đầu Sƣ lập thệ trƣớc bàn Ngũ Lôi, riêng tại bàn ViHộ Pháp nhƣ vầy: "Nhƣ ngày sau phạm thiên điều, thề có Hộ
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Pháp đọa Tam đồ bất năng thoát tục" (Thánh Ngôn, Hiệp
Truyền, quyển I 1950, trang 15).
Lời thề ấy nghe nhƣ trái ngƣợc tuyên ngôn của Ngọc Hƣ
Cung: "Đại ân xá, tận độ chúng sanh". Cái chìa khóa của câu
trên là "Hộ Pháp đọa tam đồ" mà kỳ ba phổ độ có Hộ Pháp là
ngƣời giữ gìn Pháp luật, Ngài buộc tội thì Ngài cũng có quyền
ân xá.
Theo ngày xƣa: Tam đồ là ba đƣờng đi, ba cõi hành phạt kẻ
phạm luật điều:
1-Hỏa đồ: Hồn bị đọa ở địa ngục, thấy thân mình bị lửa nung
đốt cao độ.
2-Huyết đồ: Hồn đầu thai làm súc sanh, bị con ngƣời thọt
huyết và ăn thịt.
3-Đao đồ: Hồn ở trong cõi ngạ qủi (ma đói) không những bị
đói khát mà còn bị gƣơm đao róc thịt, xẻ xƣơng.
Vậy Tam đồ là ba nơi hành phạt gồm: địa ngục, ngạ quỉ, súc
sanh khó thoát tục. Thật ra, ai lỡ phạm thiên điều cầu khẩn nơi
Đức Hộ Pháp, ăn năn hối lỗi nhờ Ngài mở huệ quang khiếu
bằng cách:
-Văn Kinh: Dạy nghe Kinh, đọc Kinh đi cúng kiến thƣờng
xuyên: "Lễ bái thƣờng hành tâm đạo khởi".
-Tƣ Kinh: suy xét những nghĩa lý trong kinh vì đọc kinh phải
tầm lý, không hiểu nghĩa dễ bị u mê sai lạc.
- Thiền định: Phải tu tịnh ít nhất ngày một lần để tiếp điển lành
của các Đấng Thiêng Liêng. Nhờ đó, khi hào quang của Đức
Phật chiếu tới trí tuệ ta mới tiếp nhận khai khiếu, dù lúc đó ở
trong cõi Tam đồ cũng đƣợc giải thoát ngay. Nhƣ thế, chìa
khóa "đại ân xá, tận độ chúng sanh" đƣợc mở ra, nếu ta biết
ăn năn và tu luyện kiếp sanh trở nên tốt đẹp.
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TẬN ĐỘ
盡度
Tận độ 盡度 là Cứu giúp hết tất cả chúng sanh không chừa
một ai, không chừa một ngƣời nào. Chữ tận-độ còn có nghĩa
là: Đƣa ngƣời đến nơi đến chốn, không bỏ rơi giữa đƣờng
mới tròn câu tận-độ.
Kinh Đại Tƣờng có câu:
"Tái sanh sửa đổi Chơn truyền,
"Khai cơ tận độ Cửu tuyền diệt vong."

TẬN ĐỘ CHÚNG SANH
盡渡眾生
E: To save all the living beings.
F: Sauver tous les êtres vivants.
(Tận độ 盡渡 là cứu giúp để độ rỗi hết, Chúng sanh 眾生 là chỉ
chung muôn loài vạn vật trong buổi tàn nguơn này). Nhờ Đức
Chí-Tôn đến ban cho Kinh Tận độ các đẳng vong linh thoát
vòng tục lụy. Mỗi lần cầu xin đều có nguyện ơn Đức Chí Tôn
Ngọc Hoàng Thƣợng Đế xin mở ra Cơ Tận độ để cứu giúp hết
các linh hồn đƣợc nhẹ nhàng siêu thăng thoát hóa.
Tận độ chúng sanh là cứu vớt tòan cả vạn linh sanh chúng.
Sanh chúng đây là nói luôn cả vật chất hồn, thảo mộc hồn, thú
cầm hồn và nhơn hồn nữa.
Đức Hộ Pháp thuyết: Trí Huệ Cung, 26-12-Canh Dần (1950)
"Trí Huệ Cung là một cơ quan tận độ chúng sanh đã xuất
hiện nơi cửa Đạo Cao Đài nầy. Bần Đạo nói rằng: nó không
phải của ta, của đặc biệt của chúng ta, mà nó là của toàn thể
nhơn loại nơi mặt địa cầu nầy; bởi nó tƣợng trƣng hình ảnh
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Chí Linh Đức Chí Tôn nơi thế nầy, mà hễ tƣợng trƣng hình
ảnh Chí Linh tức nhiên không có quyền nào nắm nó đƣợc, vì
nó là của đặc biệt của toàn thể nhơn loại, tức nhiên toàn thể
con cái Đức Chí Tôn. Nó không có phép phân biệt đảng phái,
Tôn giáo hay nòi giống nơi mặt địa cầu nầy".
Kinh Đƣa Linh Cữu có câu:
"Nam Mô Thượng Đế Ngọc Hoàng,
"Mở cơ tận độ nhẹ nhàng chơn linh."

TẬN ĐỘ VẠN LINH
盡渡萬靈
Nói cho đủ nghĩa là "Tận độ Vạn linh sanh chúng" cũng đồng
nghĩa với câu Tận độ chúng sanh ở trên. Nhƣng đây là phần
hành của Đức Phật-Mẫu.
Đức Hộ Pháp nói: Ngày nay "Chính mình Đức Chí-Tôn biểu
Đức Phật Mẫu tức nhiên Mẹ sanh của chúng ta cầm cả quyền
năng giải thoát trong tay đến lập Hội Yến Diêu Trì tại mặt thế
này và cả con cái của Ngài, nhứt là 92 ức nguyên nhân ấy,
nếu nhập vào cửa Đạo tùng theo Chơn pháp thì đặng hồng ân
của Đức Chí Tôn cho hƣởng cái Bí Pháp Hội Yến Diêu Trì tại
thế này, cái cơ siêu thoát thiên hạ đã đạt trong tay họ sẵn, tức
nhiên giờ phút cuối cùng này là giờ phút hứng thú, giờ phút
chết của họ thì họ đạt vị một cách dễ dàng, ngôi vị nào cơ
quan siêu thoát Đức Chí Tôn đã cho không họ đó vậy. Nhờ đó
mà cơ quan tận độ Vạn Linh của Đức Chí Tôn đã lập lại tại
thế này, từ đây sẽ mở rộng cửa Thiêng Liêng Hằng Sống đặng
đến gom góp cả con cái của Ngài trở về hiệp một cùng Ngài,
Bí pháp Hội Yến Diêu Trì là vậy đó."
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TẬN NHƠN LỰC TRI THIÊN MẠNG
盡人力知天命
Có nghĩa là hãy làm hết sức mình Trời sẽ giúp cho, tức nhiên
năng lực của mình chính là quyền năng của Trời vậy.
Đức Hộ Pháp thuyết 12-07-Mậu Tý (1948): Phƣơng ngôn
Pháp có câu "Aide-toi le ciel t'aidera" và Tiên Nho chúng ta nói
"Tận nhơn lực tri thiên mạng" điều nầy hiển nhiên chơn thật
lạ lùng chúng ta rán cố gắng hết sức mình thì Chí Tôn mới ban
cho cái huyền linh của Ngài, nếu không rán không thế gì
hƣởng đƣợc, mấy Em nhận biết điều ấy, chúng ta do Chí Tôn
kêu gọi đặng gầy dựng, ta phải cố gắng, vì lẽ không thăng tức
ta phải đọa. Mấy Em nhớ, Ðạo của mấy Em chúng Qua đã tạo
dựng cho mấy Em đặng ngày kia mấy Em tiếp theo Chơn
Truyền Luật Pháp thay thế cho mấy Qua đặng truyền nghiệp
cho hậu tấn. Pháp nói "Chaque soldat a un bâton de maréchal
dans son sacoche", nghĩa là mỗi tên lính đều có cây giản của
ông Thống Chế trong bị của họ, Qua nói rằng: Mỗi vị Tín đồ
đều có cái Mão của Giáo Tông và Hộ Pháp đội trƣớc trên đầu,
không lấy đƣợc là lỗi tại mấy Em, chẳng lẽ có một ngƣời mà
ngƣời đó chết rồi là diệt tiêu nền Ðạo. Ngày kia không có gì vui
hứng cho Qua hơn, khi thấy xuất hiện trong mấy Em, khi Qua
đã già vô Tịnh thất an dƣỡng tinh thần, mà thấy đặng mấy Em
ở dƣới bƣớc lên ngồi địa vị cao trọng của Qua".

TẬN SỐ
盡 數
E: To die.
F: Mourir.
Tận: Hết, hết dứt, xong, hoàn toàn, chết. Số: số mạng, vận
mạng. Tận số là vận mạng đã hết, tức là chết.
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TẬN TÂM
盡 心
E: With all one’s heart.
F: De toutes son cœur.
Tận tâm là làm hết sức mình, hết lòng lo lắng.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Thấy ngƣời lâm cơn hoạn nạn nguy nan, phải tận tâm
điều độ, lo lắng châu toàn cũng nhƣ anh em ruột lo cho
nhau vậy.

TẬN THẾ
盡世
E: The end of the world.
F: La fin du monde.
(Tận: mức cuối cùng, Thế: đời) Cuối cùng của cái Đời thì ra lý
Đạo. Tức là văn minh vật chất đã lên đến tuyệt đỉnh tất nhiên
phải trở lại với văn minh tinh thần. Thế nên văn minh vật chất
đã bắt đầu hủy diệt để cho nhân loại thấy rằng vật chất dù cao
xa đến đâu cũng có giới hạn của nó.
Đức Hộ Pháp nói: 24-12-Đinh Hợi (1948):
"Nay qua Hạ Nguơn Tam Chuyển, khởi đầu Thƣợng Nguơn
Tứ Chuyển chẳng khác gì đêm 30 sáng mùng 1 Tết của chúng
ta vậy. Tới mức giữa không gian thì nhơn loại tới hồi khổ não
đủ điều, ngƣời ta nói là tận thế, cái thuyết ấy không có đâu,
nếu chúng ta dùng lời đặng nói chẳng qua là một Giáp đó thôi,
tức nhiên là một nền văn minh Tôn Giáo chớ không phải tận
thế. Kiếp số địa cầu nầy còn vĩnh cửu, chỉ thay đổi hình thể,
vạn loại mà thôi, nó vẫn còn tăng tiến mãi. Chúng ta đã ngó
thấy qua chừng một trăm năm trƣớc, văn minh con ngƣời
không đạt đến mức hiện tƣợng nhƣ bây giờ. Cơ tấn bộ tinh
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thần vật chất dữ dội nhất là trong vòng 50 năm sau. Theo đó
mà tính toán lại coi, trong 500 năm nữa, nhơn loại sẽ ra sao?
Phật Giáo nói: Qua sắc dân da trắng, tinh thần vi chủ tới sắc
dân Thần Thông Nhơn, qua khỏi dân Thần Thông, thì có sắc
dân Chí Linh, lúc đó ngƣời là Thần, Thánh, Tiên, Phật tại thế.
Nhƣ vậy còn hai sắc dân nữa cho 500 năm sau.
Mỗi sắc dân vi chủ một nguơn niên, kể hai sắc dân nữa chƣa
xuất hiện, ta cũng kể là 30.000 năm nữa đời sẽ thay đổi khác
hơn. Nhơn vật và địa cầu cứ tăng tiến mãi, trên con đƣờng tận
thiện mỷ, vật xinh, ngƣời đẹp, vật bỏ ngu đến khôn, ngƣời
khôn đến Chí Linh, đến ngày cùng chót toàn là Thần, Thánh,
Tiên, Phật xuống ở cõi trần nầy. Lời Chí Tôn tiên tri và quyết
định hẳn hòi:
"Chừng nào đất dậy Trời thay xác,
"Chƣ Phật, Thánh, Tiên xuống ở trần".

TẬN THIỆN TÂN MỸ
盡善盡美
E: Perfectly good and fine.
F: Parfaitement bon et beau..
(Tận là đến mức tuyệt đỉnh của sự việc. Thiện là điều lành,
điều đạo đức cao thƣợng. Mỹ là đẹp) tức nhiên sự việc đƣợc
hoàn hảo. Nói đúng ra là toàn Thiện- Mỷ -Chân mới đủ.
- "Trong Hiệp-Thiên-Đài thì có Hộ Pháp thay quyền cho các
Đấng Thiêng-Liêng và Thầy mà gìn giữ công bình Tạo hóa,
bảo hộ nhơn loại và vạn vật lên cho tới địa vị tận thiện tận
mỷ. Ngƣời thì tận thiện, còn vật thì tận mỷ. Chẳng cần lấy sức
mình mà lập, chỉ bảo hộ cho sự tấn hóa tự nhiên khỏi điều trở
ngại, nếu nói có quyền bảo hộ thì phải có Luật Pháp, lấy Luật
Pháp mà kềm chế nhơn sanh, cũng nhƣ các Đấng Trọn Lành
lấy Thiên điều mà sửa trị Càn Khôn Thế giới".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

329

TẬN TỤY
盡瘁
E: To be entirely devoted.
F: Être très dévoué.
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?"

TẬN TUYỆT
盡絕
E: Absolutely finished, To annihilate completely.
F: Absolument fini, Anéantir complètement.
Tận: tột cùng. Tuyệt: dứt, hết. cùng tận, tới cùng, hết sạch.
Tận tuyệt là dứt hết, không còn gì sót lại.
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
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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!"

TẦNG TRỜI
Tầng Trời là khoảng từ hạ giới, tức cõi phàm của con ngƣời
đang sinh sống lên đến Bạch Ngọc Kinh chia ra nhiều cảnh
giới có ba tầng Trời từ thấp lên cao: Hạ giới, Trung giới và
Thƣợng giới.
Con ngƣời khi giải thể thì Chơn linh đi lên theo từng cõi, mỗi
cõi từ thấp dần lên cao tựa nhƣ từng nấc thang vậy. Các
Chơn thần phải vƣợt qua từng cõi một cách cố gắng, bởi vì nó
phát xuất từ quả nghiệp mà đã tạo ra nơi cõi phàm. Hay nói
cách khác, ngôi vị thiêng liêng là tự do quyền định đoạt, đó là
cái kết quả của những hành vi thiện ác khi còn tại thế.
Kinh Khai Cửu Ðại Tƣờng Tiểu Tƣờng có câu:
"Tầng Trời gắng bước lên thang,
"Trông mây nhìn lại cảnh nhàn buổi xưa."

TẬP LUYỆN TÂM TÁNH - TẬP SỬA TÁNH THÀNH
Ngƣời tu tức là tập sửa tánh tình ngày một cao thƣợng hơn.
Bởi chữ Tu có nghĩa là sửa, nhƣ vật chƣa tròn làm cho tròn,
vật chƣa thẳng làm cho thẳng. Ngƣời là một sản phẩm tuyệt
vời của tạo hóa, tuy nhiên khi đến trần đã phải nhiễm trần.
Ngay từ lúc cha mẹ âm dƣơng phối hợp thì đã nhuốm trần rồi.
Giờ đây phải tự mình soát lại xem để bỏ đi tánh ích kỵ, trừ đi
các tật ố, nộ, tham, sân, si. Vì sự có mặt của các tật xấu này
thì khó tu lắm. Thay vào đó lòng Bác ái, từ tâm, vị tha, xả kỵ
vậy.
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Đức Thƣợng Phẩm nói: "Qua thời-kỳ thứ nhì là đem ĐỨC TIN
đã thụ đƣợc đặng tập luyện tâm tánh và khởi lập công trừ
quả đặng tự giải khổ cho mình và giúp phƣơng cứu khổ cho
toàn nhân loại. Ấy là phƣơng tập luyện tánh thành, tâm niệm
đó vậy."
Bài khen ngợi Kinh Sám Hối có câu:
"Ngày ngày tập sửa tánh thành,
"Đêm đêm tự tỉnh tu hành ăn năn:
"Một là hối ngộ tội căn,
"Hai là cầu đặng siêu thăng Cửu Huyền."

TẬP QUÁN
習 慣
E: Habit.
F: Habitude.
Tập: Năng làm cho quen, thói quen. Quán: từng quen. Tập
quán là thói quen.

TẤT ĐẠT ĐA CỒ ĐÀM (Phật Học)
悉達多瞿曇
(Còn có danh gọi là THÍCH CA MÂU NI)
Tất-Đạt-Đa Cồ-Đàm 悉達多瞿曇 (S: Siddhārtha gautama; P:
Siddhattha gotama) Tất-Đạt-Đa có nghĩa là Nhất thiết nghĩa
thành 一切義成 thành tựu chúng sinh 成就眾生 dịch từ dạng
dài của tên Phạn ngữ là Sarvārthasiddha.
Tên của Đức Phật lịch sử, từng sống trên trái đất, ngƣời sáng
lập Phật giáo. Ngài sinh khoảng năm 566 (hay 563) trƣớc
Công nguyên trong một gia đình quí tộc thuộc dòng Thích-Ca
(s: śākya) tại Ca-tì-la-vệ (s: kapilavastu) thuộc Nepal ngày nay.
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Cha Ngài là vua Tịnh Phạn (s, p: suddhodana) Mẹ là Ma-Da (s,
p: māyādevi) sinh Tất-Đạt-Đa trong vƣờn Lam-Tì Ni (lumbinī).
Sau khi mẹ mất, 7 ngày sau khi sinh, Tất-Đạt-Đa sống với
ngƣời dì Ma-Ha Bà-xà-bà-đề (mahāprajāpatī).
Năm 16 tuổi,Tất-Đạt-Đa cƣới Gia-du-đà-la (yaśodharā). Năm
29 tuổi, sau khi sinh La-Hầu-La (rāhula), Tất-Đạt-Đa thoát ly,
sống không nhà, cùng tu khổ hạnh với nhiều nhóm Tăng sĩ
khác nhau. Không đạt giải thoát với cách tu khổ hạnh, Tất-ĐạtĐa từ bỏ phép tu này, chú tâm Thiền định và đạt Giác ngộ
hoàn toàn năm 35 tuổi. Biết rằng không dễ truyền đạt những gì
mình giác ngộ, mới đầu Ngài không định truyền bá giáo pháp.
Cuối cùng, đƣợc sự thỉnh cầu nhiều nơi, Ngài mới quyết định
chuyển Pháp-luân. Ngài đƣợc mang danh hiệu Thích-Ca MâuNi – "Trí giả của dòng dõi Thích-ca". Sống đến năm 80 tuổi,
Đức Thích-Ca từ trần. Qua 45 năm giảng dạy, sợ rằng Đệ tử
chấp lời mình nói là chân lý, chứ không phải chỉ là phƣơng tiện
giác ngộ, Ngài tuyên bố chƣa từng nói lời nào. Lời dạy cuối
cùng của Ngài là "Tất cả các pháp đều vô thƣờng, hãy tinh
tiến tu học".
Có nhiều truyền thuyết về Tất-Đạt-Đa:
- Mẹ Ngài nằm mơ thấy một vị Bồ Tát với dạng một con voi
trắng nhập vào ngƣời mình. Ngài sinh ra từ hông bên mặt của
mẹ, sau đó đi bảy bƣớc, một tay chỉ lên trời, tay kia chỉ xuống
đất, nói: "Trên trời dƣới đất chỉ có TA là ngƣời đáng tôn kính
"Thiên thƣợng thiên hạ duy ngã độc tôn", đây là lần sinh cuối
cùng, TA sẽ chấm dứt Khổ của Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Dƣới mỗi
bƣớc chân đi của Ngài là một đóa sen. Ngày nay, trong tranh
tƣợng, ta còn thấy tích này.
Ngay lúc sinh ra, Tất-Đạt-Đa đã có đầy đủ hảo tƣớng (Ba
mƣơi hai tƣớng tốt). Các nhà tiên tri cho rằng, Ngài sẽ trở
thành hoặc một Đại Đế hay một bậc giác ngộ. Vua cha Tịnh
Phạn muốn con mình nối dõi nên tìm mọi cách dạy dỗ cho
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con, nhất là không để Tất-Đạt-Đa tiếp cận với cảnh khổ, xa
một cuộc sống tu hành.
Tuy thế, sau bốn lần ra bốn cửa thành và thấy cảnh ngƣời già,
ngƣời bệnh, ngƣời chết và một vị tu sĩ, Tất-Đạt-Đa từ biệt
Hoàng cung, sống cảnh không nhà. Tƣơng truyền rằng bốn
cảnh ngộ vừa kể là những cảnh tƣợng do các vị Thiên-nhân
tạo ra nhằm nhắc nhở Tất Đạt-Đa lên đƣờng tu học Phật quả.
Ngài thấy rằng ba cảnh đầu tƣợng trƣng cho cái Khổ trong thế
gian và hình ảnh tu sĩ chính là cuộc đời của mình. Ngài quyết
tâm tìm cách diệt khổ và tìm mọi Đạo sƣ với các giáo pháp
khác nhau. Theo truyền thống Ấn Ðộ bấy giờ chỉ có con
đƣờng khổ hạnh mới đƣa đến đạt Đạo. Các vị đạo sƣ khổ
hạnh danh tiếng thời đó là A-la-ra Già đa-na (s: ārāda kālāma;
p: āḷāra kālāma) và Ƣu-đà-già La-ma tử (s: rudraka rāmaputra;
p: uddaka rāmaputta). Nhƣng Tất-Đạt Đa cũng không tìm thấy
nơi các vị đó lời giải cho thắc mắc của mình. Ngài quyết tâm
tự mình tìm đƣờng giải thoát và có Năm tỉ-khâu cùng đi với
Ngài. Sau nhiều năm tu khổ hạnh gần kề cái chết, Ngài nhận
ra đó không phải là phép tu dẫn đến giác ngộ, bắt đầu ăn uống
bình thƣờng, năm Tỉ-khâu kia thất vọng bỏ đi.
Sau đó Tất-Đạt-Đa đến Giác Thành, ngồi dƣới gốc một cây Bồ
đề và nguyện sẽ nhập định không rời chỗ ngồi cho đến lúc tìm
ra nguyên nhân và cơ chế của Khổ. Sau 49 ngày Thiền định mặc dù bị Ma Vƣơng quấy nhiễu – Ngài đạt Giác ngộ hoàn
toàn ở tuổi 35. Từ thời điểm đó, Ngài biết mình là Phật, là một
bậc Giác ngộ và biết rằng mình sẽ không còn tái sinh. Kinh
nghiệm giác ngộ của Phật đƣợc ghi lại nhƣ sau trong kinh
sách theo chính lời của Ngài:
"... Sau khi hoàn lại sinh lực (sau khi tu khổ hạnh vô ích) TA
chú tâm giải thoát khỏi những tƣ tƣởng tham ái, bất thiện và
đạt đƣợc Sơ thiền, sau đó Nhị thiền, Tam thiền và Tứ thiền,
nhƣng những cảm giác Hỉ, Lạc này không để lại dấu vết gì
trong tâm Ta.
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Khi tâm (citta) TA đƣợc an tịnh, thanh lọc, không bị dục vọng
cấu uế, nhạy bén, chắc chắn, bất động, TA hƣớng nó về
những ký ức và nhận thức về các kiếp trƣớc. Ta nhớ lại nhiều
tiền kiếp, một, hai, ba, bốn, năm,...trăm ngàn kiếp trƣớc, nhớ
những chu kỳ của thế giới. Nơi đó TA đã sống, tên của TA đã
nhƣ thế, gia đình của TA là nhƣ thế, nghề nghiệp của TA, giai
cấp xã hội của TA... TA đã chết nhƣ vầy..." Sự hiểu biết (p:
vijjā) đầu tiên này TA đã đạt đƣợc trong canh đầu (từ 21 đến
24 giờ đêm)...
Sau đó TA chú tâm đến sự sinh thành và hoại diệt của chúng
sinh. Với con mắt của chƣ thiên, trong sáng, siêu việt vƣợt qua
mọi giới hạn nhân thế, TA thấy chúng sinh hình thành và tiêu
hoại,...chúng sinh tái sinh theo nghiệp lực. TA nhận ra rằng
Chúng sinh tạo nghiệp bất thiện qua ba ải: thân- khẩu- ý, đều
chìm đắm sau khi chết, tái sinh trong đọa xứ, địa ngục. Các
chúng sinh nào tạo thiện nghiệp bằng thân- khẩu- ý, đƣợc tái
sinh trong thiện đạo, sau khi chết đƣợc lên cõi thiên... Sự hiểu
biết thứ hai này TA đã đạt đƣợc trong canh hai (từ 24 giờ đêm
đến 3 giờ sáng).
Sau đó TA chú tâm nhận thức về sự tiêu diệt các Ô nhiễm 漏
lậu ( p: āsava) và nhìn nhận nhƣ thật: Ðây là KHỔ, đây là
nguyên nhân của khổ, đây là phƣơng pháp tiêu diệt khổ, đây
là con đƣờng tiêu diệt khổ và khi ta nhận thức đƣợc điều này,
tâm ta thoát khỏi dục vọng, ham muốn tồn tại, vô minh. TA tự
hiểu chân lý hoàn thành những gì phải làm. Cuộc sống (khổ
đau) này TA đã vƣợt qua... Sự hiểu biết thứ ba này TA đã đạt
đƣợc trong canh ba (3 đến 6 giờ sáng)..." (Trung bộ kinh 36,
tóm tắt).
Bậc giác ngộ lúc đó biết rằng kinh nghiệm giác ngộ của mình
không thể dùng ngôn từ hay bất cứ một cách nào khác để
truyền đạt nên Ngài tiếp tục yên lặng ngồi Thiền định dƣới gốc
cây Bồ-đề. Sau đó Ngài gặp lại năm vị tỉ-khâu, các vị đó nhận
ra rằng Ngài đã hoàn toàn thay đổi. Qua hào quang tỏa ra từ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

335

thân Ngài, các vị đó biết rằng Ngài đã đạt Đạo, đã tìm ra con
đƣờng thoát khổ, con đƣờng mà các vị đó không thể tìm ra
bằng phép tu khổ hạnh. Các vị đó xin Ngài giảng pháp và vì
lòng thƣơng chúng sinh, Ngài chấm dứt sự im lặng.
Ðức Phật bắt đầu giảng pháp bằng cách trình bày con đƣờng
dẫn đến kinh nghiệm giác ngộ và giải thoát. Trên cơ sở kinh
nghiệm giác ngộ của mình, Ngài giảng Tứ Diệu Đế, Mƣời hai
nhân duyên và qui luật Nhân quả (Nghiệp). Tại Lộc uyển này,
Ngài bắt đầu những bài giảng đầu tiên, bắt đầu "Chuyển Pháp
Luân". Năm vị tỉ-khâu đó trở thành năm Đệ tử đầu tiên của
Ngài và là hạt nhân đầu tiên của Tăng-già. Sau đó Ngài thuyết
pháp từ năm này qua năm khác. Ngài hay lƣu trú tại Vƣơng xá
(s: rājagṛha) và Vệ-xá-li (s: vaiśālī), sống bằng khất thực, đi từ
nơi này qua nơi khác. Ðệ tử của Ngài càng lúc càng đông,
trong đó có vua Tần-bà-sa-la (bimbisāra) của xứ Ma-kiệt đà. Vị
vua này đã tặng cho Tăng đoàn một tu viện gần Vƣơng xá.
Các Đệ tử quan trọng của Ngài là A-nan-đà, Xá-lị-phất và
Mục-kiền-liên. Cũng trong thời gian này, đoàn Tỉ-khâu-ni (s:
bhikṣuṇī) đƣợc thành lập.
Ðức Phật cũng có kẻ thù muốn ám hại. Ðề-Bà Ðạt-đa, ngƣời
em họ, thống lĩnh Tăng-già muốn giết Phật nhƣng không
thành. Tuy thế Ðề-bà đạt-đa thành công trong việc chia rẻ
Tăng-già ở Vệ-xá-li. Ngƣợc lại với Đức Phật, Ðề-Bà Ðạt-Đa
chủ trƣơng một cuộc sống khổ hạnh.
Theo kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (p: mahāparinibbāna-sutta) Đức
Phật nhập diệt tại Câu-Thi Na (s: kuṣinagara) năm 486 (hay
483 trƣớc Công nguyên) vì một thức ăn độc. Ngài nằm
nghiêng bên mặt, hƣớng về phía Tây và nhập Niết-Bàn. Theo
truyền thuyết Pā-Li thì Phật diệt độ ngày rằm tháng tƣ, văn
bản Phạn ngữ (sanskrit) cho rằng ngày rằm tháng 11. Trong
buổi hỏa thiêu xác Phật có nhiều hiện tƣợng lạ xảy ra. Xá-lị
của Ngài đƣợc chia làm 8 phần và đƣợc thờ trong các tháp
khác nhau.
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Mặc dù cuộc đời Đức Phật có nhiều huyền thoại bao phủ
nhƣng các nhà khảo cổ học và nhân chủng học – vốn hay có
nhiều nghi ngờ và thành kiến – cũng đều nhất trí công nhận là
một nhân vật lịch sử và là Giáo chủ của Đạo Phật.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

TẤT KIẾN
悉 見
E: To understand thoroughly.
F: Connaitre à fond.
Tất: biết rõ. Kiến: thấy biết. Tất kiến là thấy biết rõ, thông suốt.
Kinh Ngọc Hoàng Thƣợng Đế:
"Vạn loại thiện ác tất kiến."

TẤT NIÊN
畢 年
E: The end of the year.
F: La fin de l’année.
Tất: hoàn tất, hết. Niên: Năm. Tất niên: hết năm.

TẤT YẾU
必 要
E: Necessary.
F: Necessaire.
Tất: ắt hẳn. Yếu: cần thiết không thể thiếu đƣợc. Tất yếu là ắt
hẳn rất cần thiết.
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TẬT NGUYỀN
F: Infirme, infirmité.
Kinh Sám Hối có câu:
"Xót thương đến kẻ tật nguyền,
"Đỡ nâng yếu thế binh quyền mồ côi."

TẤU NHẠC
奏 樂
E: To play music.
F: Jouer de la musique.
Tấu: Đánh nhạc. Nhạc: âm nhạc, các dụng cụ phát ra âm
nhạc. Tấu nhạc là dùng các loại nhạc khí đánh lên các bài bản
cho hòa âm vào nhau.

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

TÂY LANG (NỮ)
E: The occidental outbuiding,
F: Les dépendanse occidentales.
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TÂY NINH (Địa Danh)
西寧
1-Lịch sử:
2-Tây Ninh là Tỉnh thứ 12 trong số 20 tỉnh của miền Nam ViệtNam: Từ năm 1895 chia thành 20 hạt (sau đổi thành Tỉnh). Ghi
các chữ đầu của mỗi Tỉnh nhƣ sau:
Gia, Châu, Hà, Rạch, Trà.
Sa, Bến, Long, Tân, Sóc.
Thủ, TÂY, Biên, Mỷ, Bà.
Chợ, Vĩnh, Gò, Cần, Bạc.
Tây-Ninh là Tỉnh thứ 12 trong số 20 Tỉnh của miền Nam:
Gia-Định,
Châu-Đốc, Hà-Tiên,
Rạch-Giá, Trà-Vinh.
Sa-Đéc,
Bến-Tre, Long-Xuyên, Tân-An, Sóc-Trăng.
Thủ-Dầu-Một, TÂY NINH, Biên-Hòa,
Mỷ-Tho, Bà-Rịa.
Chợ-lớn,
Vĩnh-Long, Gò-Công,
Cần-Thơ, Bạc-Liêu.
Phần lớn miền Nam Việt Nam vào khoảng Thế kỵ 17 đƣợc gọi
là Gia-định, đất này xƣa vốn thuộc về Phù-Nam. Nƣớc này bị
diệt vong vào thế kỵ thứ 7. Thời gian sau, nơi đây sống chung
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đụng nhiều dân tộc nhƣ Việt, Trung Hoa (lƣu vong)
Cambodge.. Năm Mậu-Dần (1698) Chƣởng Cơ Nguyễn Hữu
Cảnh nhận lịnh Chúa Minh Vƣơng Nguyễn Phúc Chu vào thâu
phục và bình định vùng Gia Định – Biên Hòa. Ông Nguyễn
Hữu Cảnh trở nên Kinh lƣợc đầu tiên ở Phủ Gia định. Dần
dần, biên giới Nam Việt mở rộng thêm theo chánh sách của
ông Nguyễn Cƣ Trinh (đời Võ Vƣơng Nguyễn Phúc Khoát).
Sau nhiều lần tranh chấp với quân Tây Sơn (từ 1776-1788)
Nguyễn Phúc Ánh chiếm lại miền Nam tiến quân ra đánh lấy
Phú xuân, sau đó thống nhất non sông. Năm 1802, Nguyễn
Phúc Ánh lên ngôi, đặt kinh sƣ tại Huế, chọn hiệu là Gia-Long,
đổi quốc hiệu là Việt Nam. Năm 1808, vua Gia-Long định lại
bờ cõi, chia thành 23 Trấn và 4 dinh: Bắc thành 11 Trấn, miền
Trung gồm 7 Trấn và 4 dinh vùng Kinh Kỳ, Gia-Định-thành
gồm 5 Trấn: Phiên an, Biên-Hòa, Vĩnh Thanh (Vinh long và An
giang), Định tƣờng và Hà Tiên. Năm Minh Mạng thứ 13 (1832)
cả nƣớc chia thành 30 Tỉnh (lúc này tổng dân số khoảng hơn 6
triệu ngƣời). Năm trấn Gia Định đƣợc đổi thành 6 Tỉnh: Gia
định, Biên hòa, Định tƣờng, Vĩnh long, An giang và Hà
Tiên. Do đó miền Nam Việt-Nam xƣa gọi là LỤC TỈNH. Danh
Lục Tỉnh đƣợc dân gian dùng đến giữa thế kỵ thứ 20.
Năm Tự Đức thứ 15 (1862) triều đình Huế ký Hòa ƣớc Nhâm
Tuất (05-6-1962) nhƣợng ba Tỉnh miền Đông. Đến năm 1874,
Hòa ƣớc Giáp-Tuất nhƣợng thêm ba Tỉnh miền Tây. Mất sáu
Tỉnh, trọn đất Nam kỳ trở thành thuộc địa của Pháp. Toàn xứ
Việt Nam sau chia thành ba miền: Nam-Kỳ (Cochinchine),
Trung Kỳ (An-Nam), Bắc kỳ (Tonkin). Ba miền có các thể chế
chánh trị tƣơng đối khác nhau: Nam kỳ là thuộc địa, Trung và
Bắc là đất bảo hộ của Pháp. Đất Nam kỳ thuộc Pháp đƣợc cải
sửa nền hành chánh từ năm 1895 chia thành 21 Hạt
(Arrondissement). Nhƣng từ ngày 16-01-1899 lại đổi thành
Tỉnh (Province), sau đó mới đổi thành Quân (Délégation).
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Quận chia ra Tổng (Canton). Dƣới nữa là Xã, làng.) Toàn Nam
kỳ có 78 Quận, 197 Tổng Kinh và 10 Tổng Thƣợng, 1470 Xã.
Đức Hộ Pháp nói: "Đức Chí-Tôn sai hết chúng tôi, tức ThậpNhị Thời-Quân đi phò-loan cùng hết, không chỗ nào không có
Cơ Bút. Ngƣời thì xuống miền Tây, ngƣời đi miền Trung, đi
cùng hết. Thâu Môn đệ xong, Thầy dạy chúng tôi về Tây Ninh
mở Đạo".
Đức Hộ Pháp có tóm tắt các sự kiện lịch sử qua thời gian
trong bài thơ sau đây:
Tòa Thánh Tây Ninh lệnh CỬU trùng,
Hoàn cầu thắng bại luật triều trung.
Tiến chinh Đại chiến hòa mƣời tám, (1918)
Đệ Nhị bốn lăm Đức, Nhựt sùng. (1945)
Năm bốn Mỷ, Nga chia Việt chủng, ( 1954)
Sáu ba đổ Diệm tận Ngô cùng. (1963)
Bảy hai Mỷ rút vô điều kiện, (1972)
Tám mốt hoàn cầu Mỷ tái sung. (1981)
3- Chi chi cũng tại Tòa Thánh Tây Ninh nầy mà thôi:
Lời Ngài tiếp rằng: "Bần Đạo còn nhớ lại buổi mới mở Đạo tại
Tây Ninh nầy, về một lời quả quyết của Đức Chí Tôn, đã hứa
với chúng sanh, Ngài quyết hẳn rằng: Chi chi cũng tại Tây
Ninh nầy mà thôi, bất kỳ dầu Thể pháp hay là Bí pháp, dầu cả
hình trạng Đạo Giáo hay tƣớng diện của nền Tôn Giáo của
Ngài xuất hiện đều do nơi nầy mà thôi.
"Đức Chí Tôn nói "chi chi cũng tại Tòa Thánh Tây Ninh nầy
mà thôi". Ngó lại thấy hiện tƣợng của Đạo nghèo đến nƣớc
không phƣơng thế làm chùa để mƣợn Từ Lâm Tự của nhà
Thiền tức của Hòa Thƣợng Giác Hải làm mới nửa chừng, họ
muốn cho mƣợn đặng lợi dụng mình làm cho xong. Xuất của
ra làm, chừng mở Đạo vừa xong quyền Đời quyền Đạo xúm lại
đè nén muốn hạ nhục làm cho rẻ giá trị, đòi chùa lại, đuổi đi.
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Thật vậy, họ đuổi đi, phải đi cấp thời, mua đƣợc đất Long
Thành ngó lại toàn rừng già thú dữ đầy cọp beo đủ thứ. Nhƣ
thế ấy mà nói chi chi cũng tại Tòa Thánh Tây Ninh nầy mà
thôi. Nếu buổi ấy ai đức tin không vững chắc còn có nƣớc trốn
mà đi. Một phần đã từ bỏ Đạo vì lẽ ấy, còn những ngƣời có
đức tin một chút nói rằng ở coi, coi họ làm sao tƣơng lai sẽ
nhƣ thế nào? Nếu nên thì mình theo, bằng không nên thì đả
đảo rồi bỏ đi. Nhƣ vậy mà vẫn còn một đám ngƣời nữa vì
thƣơng chúng sanh kính trọng con cái Đức Chí Tôn đem đức
tin để trọn vẹn nơi Ngài lo lắng cho tƣơng lai của nhơn sanh,
tự hỏi: nếu lời hứa của Đức Chí Tôn không thành tựu thì Đạo
Cao Đài thành sao đặng, vì cớ, những kẻ ấy đem tất cả nhiệt
huyết của mình đặng cứu dân, lời hứa của Đức Chí Tôn đem
cả đức tin thực hiện cho thành tựu mong mỏi cứu tình thế,
thấy khổ nhơn loại mà hy sinh tạo nghiệp. Bần Đạo ngó lại hai
mƣơi mấy năm rồi biết bao nhiêu sanh mạng về gởi rừng nầy
nơi nƣớc độc bệnh chƣớng, nhìn lại Thánh Địa biết bao nhiêu
mồ mã, biết bao xƣơng máu."
4-Tây Ninh là Thánh địa:
Chi chi cũng tại Tây-Ninh đây mà thôi
Đạo Cao-Đài đã khởi khai tại Tây-ninh, địa điểm là Chùa GòKén còn gọi là Từ-Lâm-Tự. Ngày Khai Đại-Đạo là đêm 14 rạng
ngày rằm tháng 10 năm Bính-Dần (dl ngày 19-11-1926). Thế
nên tất cả Luật Pháp Đại-Đạo nhƣ Tân Luật, Pháp ChánhTruyền, phong thƣởng Chức-sắc đều khởi nguyên từ đây. Do
nơi Tây-Ninh là gốc Đạo, nên đƣợc gọi là Tây-ninh Thánh-Địa.
Từ đây về sau bất cứ một dân tộc nào muốn tìm hiểu về Tôngiáo Cao-Đài phải tìm về Tây-Ninh là gốc Đạo, vì thế TòaThánh Tây-Ninh là cội nguồn Đại-Đạo.
Thầy dạy: "Con nghe: nơi nào Thầy ngự, thì nơi ấy là Thánh
Địa. Thầy đã ban sắc cho Thần Hoàng Long-Thành, thăng lên
chức Văn-Xƣơng vào trấn-nhậm làng Hiệp Ninh dạy dỗ dân vô
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Đạo. Thầy ban trọn quyền thƣởng phạt đặng răn làng ấy cho
đến ngày biết ăn-năn cải-hóa.. Vậy thì làng Long Thành các
con khá an lòng. "Còn Tòa-Thánh thì Thầy muốn cho có nhơnlực hiệp cùng Thiên-ý, ấy là hạnh của Thầy, các con nên xem
gƣơng mà bắt chƣớc. Từ Thầy đến lập Đạo cho các con đến
giờ Thầy chƣa hề một mình chuyên-quyền bao giờ. Các con
lựa chọn nơi nào mà Hội-Thánh vừa lòng ắt đẹp lòng Thầy.
Các con phải chung hiệp nhau mà lo cho hoàn-toàn Tòa
Thánh, chi chi cũng tại Tây-Ninh đây mà thôi; Các con đã hiểu
Thánh-Ý Thầy phải cần-kiệm, mỗi sự chi vì phƣơng tiện mà
thôi " (TNI/98)
Qua bao cuộc biến, Quả Càn Khôn bị cháy và bị đập phá
nhƣng Thiên Nhãn vẫn còn; nhờ linh thiêng nên về sau Hội
Thánh làm quả Càn Khôn mới nhƣng vẫn dán lại Thiên Nhãn
cũ. Đức Chí-Tôn giáng Cơ cũng đã tiên tri trong bài Thi sau:
Chẳng phải Tây Ninh chịu nạn nghèo,
Cuộc đời biến chuyển rất cheo leo.
Trời còn đất lở tang thƣơng biến,
Ruộng rẫy phố phƣờng lộ mốc meo.
Sắc tƣớng thinh âm tua giảm bớt,
Thêm đƣờng công quả chúng làm theo.
Văn chƣơng đâu rõ thông cùng lý,
Chánh trị hƣng suy đã thấy dèo.

TÂY PHƢƠNG
西方
E: The west.
F: L’occident.
Tây phƣơng là chỉ cõi Tây Phƣơng Cực Lạc 西方極樂 hay là
Cực Lạc Thế Giới, vì cõi nầy ở về hƣớng Tây so với Ngọc Hƣ
Cung. Tây Phƣơng Cực Lạc có chùa Lôi Âm (Lôi Âm Cổ Tự).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

343

Thời Nhị Kỳ Phổ Ðộ, Ðức Phật A-Di-Ðà làm Chƣởng giáo Cực
Lạc Thế Giới: "Tây-phƣơng Phật-Tổ Di-Đà".
Kinh xác định rằng: "Trên Bạch Ngọc Chí Tôn cao ngự. Giữa
Tây phương nắm giữ Thiên điều."
Qua thời Tam Kỳ Phổ Ðộ, Ðức Phật A-Di-Ðà trao quyền hành
nầy lại cho Ðức Di-Lạc Vƣơng Phật vì Ngài là Giáo Chủ Hội
Long Hoa. Riêng Ðức A-Di-Ðà vào ngự nơi Lôi Âm Cổ Tự.
Nhiệm vụ của các Ngài đƣợc minh chứng qua bài Kệ khai Uminh-Chung, có câu:
- "Nam Mô Nhì Hội Long Hoa Hồng Vƣơng Đại Hội Di Đà Cổ
Phật Chƣởng giáo Thiên Tôn."
- "Nam Mô Tam Hội Long Hoa Bạch Vƣơng Đại Hội Di Lạc Cổ
Phật Chƣởng giáo Thiên Tôn".
Nơi đây thì Tây Phƣơng Phật Tổ 西方佛祖 tức là Đức Thích
Ca Mâu Ni đƣợc gọi là Phật Tổ ở cõi Tây Phƣơng: vì Ngài là
một vị Tổ Sƣ và lại là ngƣời sáng lập ra Phật giáo ở phƣơng
TÂY nƣớc ẤN ĐỘ.
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Đầu vọng bái Tây Phương Phật Tổ,
"A-Di-Đà-Phật độ chúng dân".
Thầy đến từ phƣơng Tây và bày việc Cơ Bút:
Nay là buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ, Đức Chí-Tôn mở ra nền Đại-Đạo
với mục đích "Phổ-Độ chúng sanh". Ngài lập ra Đền Thánh là
Toà ngự của Đức Ngài ấy là Bạch-Ngọc Kinh tại thế, tức nhiên
HƢỚNG TÂY và mẫu mực đều do chính Thầy dẫn giải bằng
Huyền Diệu Cơ Bút. Ngày nay Thầy đến từ hƣớng TÂY là nơi
TÂY-NINH Thánh-Địa, cũng nhƣ Phật đến từ Tây Thiên Trúc,
ngƣời tu tìm đến cảnh Tây phƣơng Cực lạc với cả một Huyềndiệu Thiêng liêng nhƣ lời Thầy dạy:
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"Toà-Thánh day mặt ngay hƣớng TÂY, tức là chánh cung
ĐOÀI, ấy là Cung Đạo, còn bên tay trái Thầy là cung CÀN, tay
mặt Thầy là Cung KHÔN, đáng lẽ Thầy phải để bảy cái Ngai
của phái Nam bên tay trái Thầy, tức bên Cung Càn mới phải,
song chúng nó vì thể Nhơn Đạo cho đủ Ngũ Chi, cho nên Thầy
buộc phải để vào Cung Đạo là Cung Đoài cho đủ số. Ấy vậy
cái Ngai của Đầu Sƣ Nữ phái phải để bên Cung Khôn, tức là
bên tay mặt Thầy. Hộ Pháp hỏi cái Ngai ấy ra sao? Thì Thầy
dạy: Giống y nhƣ cái Ngai của Quan-Thế-Âm Bồ-Tát, nghĩa là
một cái Cẩm-Đôn để trong vƣờn Trƣớc-Tử trên Nam Hải, dƣới
chân đạp hai bông sen nở nhuỳ".

Nhƣ vậy là Đền Thánh kết tụ các phƣơng hƣớng trên để thành
hình một BÁT-QÖAI ĐỒ THIÊN, nhƣng Bát-Quái này chỉ duy
nhứt Đạo Cao-Đài mới có, phối hợp bởi Bát Quái Tiên Thiên
và Hậu Thiên trƣớc đây. Đặc biệt là chiều quay nghịch với
chiều của kim đồng hồ. Đó là con đƣờng trở về với Thƣợng
Đế mà Đạo Cao-Đài hân hạnh đƣợc gọi Ngài là Đức Chí-Tôn,
Đại-Từ Phụ trong nguơn hội này mà thôi. Kinh rằng:
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"Tiên Thiên, Hậu Thiên. Tịnh dục Đại-Từ-Phụ.
"Kim ngƣỡng cổ ngƣỡng. Phổ tế tổng pháp tông"
Nhƣ vậy: Mọi việc trong vũ-trụ khi phát-huy đều cũng do một
duyên cớ tế nhị, nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ cũng nằm trong
công lệ ấy.
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Tây phương Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn,
"Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi Âm."

TÂY PHƢƠNG CỰC LẠC
西方極樂
E: The Nirvana at the West.
F: Le Nirvana à l’Ouest.
Thánh giáo của Phật Thích Ca giáng Cơ tại Hội Phƣớc Tự
(Cần Giuộc). Ngày 05-04-Bính Dần (Samedi 5 Juin 1926)
"Chƣ sơn nghe dạy: "Vốn từ LỤC TỔ thì Phật Giáo đã bị bế
lại, cho nên tu hữu công mà thành thì bất thành; Chánh Pháp
bị nơi Thần Tú làm cho ra mất Chánh Giáo, lập riêng pháp luật
buộc mối Ðạo Thiền. TA vì luật lịnh Thiên mạng đã ra cho nên
cam để vậy, làm cho Phật Tông thất chánh có trên ba ngàn
năm nay. Vì Tam Kỳ Phổ Ðộ, Thiên Ðịa hoằng khai, nơi "Tây
Phƣơng Cực Lạc" và "Ngọc Hƣ Cung" mật chiếu đã truyền
siêu rỗi chúng sanh. Trong Phật Tông Nguyên Lý đã cho hiểu
trƣớc đến buổi hôm nay rồi; tại Tăng đồ không kiếm chơn lý
mà hiểu. Lắm kẻ đã chịu khổ hạnh hành đạo... Ôi! Thƣơng
thay! Công có công, mà thƣởng chƣa hề có thƣởng; vì vậy mà
TA rất đau lòng. Kỳ truyền đã thất, chƣ Sơn chƣa hề biết cái
sai ấy do tại nơi nào; cứ ôm theo luật Thần Tú, thì đƣơng
mong mỏi về Tây Phƣơng mà cửa Tây Phƣơng vẫn cứ bị
đóng, thì cơ thành chánh quả do nơi nào mà biết chắc vậy. TA
đã đến với huyền diệu nầy, thì từ đây TA cũng cho chƣ Tăng
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dùng huyền diệu nầy mà học hỏi, ngày sau đừng đổ tội rằng vì
thất học mà chịu thất kỳ truyền. Chƣ Tăng từ đây chẳng đặng
nói Phật giả vô ngôn nữa".

Ƥ JÉSUS CHRIST
TÂY PHƢƠNG GIAƧO CHU
Đức Hộ-Pháp thuyết : "Trƣớc buổi Ðức Thích-Ca gần qui liễu,
ANANDA và A-Nan-Ca-Diếp đến bên Ngài khóc-lóc hỏi Ngài
rằng: Thầy qui vị rồi ai dạy chúng con, Ðức Thích-Ca nói: Có
một Ðấng đến sau ta, oai quyền hơn ta nữa. Ðức Phật ThíchCa đã nói một vị Tây-Phƣơng Giáo-Chủ Jésus-Christ đó
vậy. Ấy là một đàn anh đã thông tri cho nhơn loại biết ngƣời
em kế vị của mình sắp đến, Ngài có nói trƣớc còn oai quyền
hơn ta nữa, thì thật quả vậy… Ðức Phật Thích-Ca nói sau nầy
Ðấng ấy còn oai quyền hơn ta nữa, Ðấng ấy tức nhiên là Tây
Phƣơng Giáo-Chủ Jésus-Christ."

TÂY PHƢƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI
Gọi Tây-Phƣơng Giáo Chủ tức là Phật Thích Ca, có tên thật là
Tất-Đạt-Ta (Siddârtha) họ Cồ Đàm (Gotama) thuộc dòng
Thích-Ca (Sakya), một gia tộc lớn đã nối nghiệp làm vua đƣợc
mấy đời. Thân phụ Ngài là Tịnh Phạn Vƣơng (Suddhodona)
vua của xứ Ca-Tì-La-vệ (Kapilavastu), một nƣớc nhỏ ở phía
bắc Ân-Độ dƣới chân Hy-Mã-Lạp-Sơn. Thân Mẫu Ngài là
Hoàng Hậu Mada (Mahà Mayà) nguyên là công chúa, con gái
vua A-Nậu (Anu) nƣớc Câu-Ly (Koli) một nƣớc nhỏ đối diện
với nƣớc Ca-Tì-La-Vệ. Ngài giáng sinh vào ngày 8 tháng tƣ
năm 624 trƣớc Tây lịch, đi tu vào năm 29 tuổi và thành Phật
vào năm 35 tuổi. Sau khi đắc Đạo, Ngài tự xƣng là Nhƣ-Lai
hiệu là Thích Ca Mâu-Ni và đi truyền đạo đƣợc 45 năm. Đến
năm 80 tuổi, nhằm ngày rằm tháng hai năm 544 trƣớc Tây lịch
Ngài nhập Niết-Bàn.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tây-Phƣơng Giáo Chủ tức nhiên là Phật Thích Ca dạy Đồng
Tử "Medium" nhƣ vầy:
TÂY sang Nam Việt hỉ chƣ Nhu,
PHƢƠNG độ trần gian kẻ thiện tu.
GIÁO Đạo mở lòng ngƣời ám muội,
CHỦ điều phƣớc đức rạng ngàn thu.
"Ta thấy chƣ Nhu là ngƣời lƣơng thiện hết, nên ta giáo Đạo
mà khuyến dạy. Chƣ Nhu hữu duyên lắm mới gần đặng yến
sáng của Đại Tiên nầy. Chƣ Nhu hãy ngó xuống chơn và nhìn
cho kỷ cái bóng của chƣ Nhu có phải đen sậm và đậm đó
chăng? Chƣ Nhu xa lần ánh sáng nầy thì cái bóng trở nên lợt
lạt và yếu ớt, dài và quái dị chẳng còn giống hình ngƣời nữa.
Cái bóng ấy là ai? - Là Chƣ Nhu đó. Vậy chƣ Nhu hãy tập
thêm đồng (Médium) cần thỉnh Tiên gia đặng nghe dạy cho
thƣờng mới biết việc phƣớc mà làm, điều tội mà tránh. Cũng
nhƣ chƣ Nhu muốn tạo một món chi đó mà chẳng có sẵn đồ
nghề thì làm sao khéo đặng? Cũng nhƣ chẳng có "Đồng thuộc
thì Thần Tiên ít giáng".
Lòng sớ dâng lên Chí-Tôn có câu:
Tam Tông chơn giáo:
- Tây Phƣơng Giáo Chủ Thích-Ca Mâu-Ni Thế Tôn,
- Thái Thƣợng Đạo Tổ Tam Thanh ứng hóa Thiên Tôn.
- Khổng Thánh Tiên Sƣ Hƣng Nho thạnh thế thiên Tôn.

TÂY PHƢƠNG TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN
西方接引道人
Tây Phƣơng 西方 là một cõi Tịnh độ do Đức Phật A-Di-Đà giáo
hóa, đó là Cực Lạc Thế Giới hay An Lạc Quốc. Cõi này nằm ở
hƣớng Tây nên còn gọi là Tây Phƣơng Cực Lạc, Tây Phƣơng
Tịnh Độ.
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Tiếp Dẫn Đạo Nhơn 接引道人 hay còn gọi Tiếp Dẫn Phật là vị
Phật cầm cây phƣớn Tiếp Dẫn có nhiệm vụ tiếp rƣớc và dẫn
dắt các Chơn linh đắc Đạo về cõi Tây Phƣơng Cực Lạc.
Kinh Cầu hồn khi hấp hối có câu:
"Tây phương Tiếp-Dẫn Đạo-Nhơn,
"Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi-Âm."

TÂY QUI
西歸
Tây Qui 西歸 là Đi về hƣớng Tây, tức là cõi Cực Lạc Thế Giới.
Hƣớng Tây thuộc Cung Đoài.
Kinh Đệ Thất Cửu có câu:
"Dà Lam dẫn nẻo Tây Qui,
"Kim chung mở lối kịp kỳ kỵ sen."

TÂY SƠN NGUYỄN NHẠC
Ngƣời viết sử thƣờng hay định danh theo tƣ ý của mình, họ
thƣờng gọi Tây Sơn là Ngụy, là lọan. Thời Gia Long,Minh
Mạng … mãi đến Bảo Đại thì Tây Sơn phải mang danh "Loạn
Tây Sơn" một cách ức lòng, nên ông Nguyễn Nhạc mới đính
chính với dƣ luận quần chúng Việt Nam rằng mình làm theo ý
dân, thuận theo lòng dân, hợp với ý Trời. Nhờ ông mà ra thời
thế, loạn trở nên trị, dân chúng đƣợc hƣởng thái bình không
còn bị án vua bất minh, chúa bất trung bóc lột nữa.
Ngày 26-3-1934 tại Phạm Môn Nguyễn Nhạc bày tỏ: "Tây Sơn
Nguyễn Nhạc. Xin chào chƣ Đại Triết. Cƣời! Cám ơn hoài cố
hậu tình. Thƣa cùng chƣ vị tục ngữ có câu: Đồng bịnh tƣơng
thân, Đồng khí tƣơng cầu. Nên Tiểu nhân nầy mạo hiểm đến
thỏ-thẻ đôi lời:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

349

Ôi! chẳng biết công trình của thế là dƣờng nào mà ngẫm lại
nhiều mặt anh hào oan để nhục nơi cõi hƣ không thanh bạch,
mà thỉnh thoảng lại nghe Tây Sơn thế nầy, Tây Sơn lẽ nọ
chiếu theo một đoạn lịch sử láo xƣợc, dối gian, làm cho nhục
đến kẻ tận trung vì nƣớc, thật là buồn! Tiểu nhân nhớ khi sanh
thời, nhầm một thế kỵ Việt Quốc khuynh nguy, thần gian
nghịch thạnh: nào là xua quyền, nào là cầu mị, Trịnh thắng
Mạc suy, Nguyễn cƣờng Bắc phản. Trong vua không biết cầu
hiền, ngoài Chúa cả lòng soán nghiệp. Ai đã để trí cùng suy thì
thấy rõ "ác cƣờng hiền bại". Một khoảnh đất Thanh Hóa sản
xuất lắm tài tình, nhƣng mỗi khoa mục tại kinh thì bị quan gian
đánh rớt. Dân đồng dân, nƣớc đồng nƣớc mà thân tôi tớ với
quan viên xa xách nhƣ Trời với vực. Thƣa cùng chƣ vị, lẽ thử
đổi quốc quyền chƣa dễ tự nhiên gây loạn lạc. Cái sợ oai
quyền cho đến nỗi ngoại hình hèn yếu là bịnh của nhà Nam,
chẳng dễ chi một đứa Tiểu nhơn nầy làm cho nao động sôi nổi
dân khí. Dân Nam khi ấy vì ăn oán nuốt hờn nên mới giúp cho
Tệ đây ra khởi nghĩa vì dân vì nƣớc, đành dùng mảnh tâm hồn
phá hoại Chúa điêu tàn giúp Nam bang thống nhứt. Hỏi nếu
nói lẽ công suy đoán thì tội phƣớc định lẽ nào? chƣ vị phân
dùm nghe thử?
- Dạ đa tạ.-……………
- Dạ nhục vinh chẳng qua thắng bại mà thôi có phải? Vậy thì
sở hành quyết thắng của chƣ vị sẽ mỷ mãn, nồng nàn. Ƣớc
sao chƣ vị lớn gan nhƣ chúng tôi buổi nọ.
Hoàn cảnh của Đạo Cao Đài hôm nay cũng giống nhƣ hoàn
cảnh của Nguyễn Nhạc buổi nọ: công đảo chánh Pháp để đem
lại độc lập ngày mùng 9-3-1945 bị thiên hạ phủ nhận bằng
cách gỡ tay giành giựt. Không ai nhìn nhận công hạng mà lập
quốc của chiến sĩ tầm vong, chịu bom đạn nơi hãng tàu
Nitinan, chịu đày ải Sơn La, Lao Bảo, Côn Lôn, Madagascar,
chịu chết rụt nơi các khám đƣờng…..
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TÂY TÀ (TÀ TÂY)
E: Perverse and partial.
F: Pervers et partiale.
Tây tà cũng đồng một nghĩa nhƣ Tà tây là lòng tà vạy và lo
riêng cho mình, tâm ý không ngay thẳng (Tây là tiếng nôm, lo
riêng cho mình, Tà là nghiêng lệch, không ngay thẳng).
Đêm 10-11-1925, Ðức Tả Quân Lê-Văn Duyệt giáng cho thi:
Ðã ghe phen phấn khởi can qua,
Thuộc-địa trách ai nhƣợng nghiệp nhà.
Trăm họ than van nòi bộc lại,
Ba kỳ uất ức phép tây tà.

TÂY TÔNG VÔ CỰC CUNG (Chi Phái)
Tây Tông Vô Cực Cung, đứng đầu là Ông Nguyễn Bửu Tài, ở
Bến Tre. Ông Tài hiệp nhứt với Tòa Thánh Tây Ninh năm
1948, nhƣng sau rồi cũng tách riêng. Ngài Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn
Gabriel Gobron kể ra 11 Chi phái vào năm 1948 nhƣ vậy.
Nhƣng theo tài liệu nầy thì Ông Gabriel Gobron không cho Tòa
Thánh Tây Ninh là một Chi phái, vì đây là cái gốc của Ðạo, cái
gốc thì sanh ra các nhánh, sanh ra Chi phái. Theo ông Quế
Tây Tông Vô Cực Cung, quí Ngài: Ðãi, Tài. Ðây chỉ là một
nhóm tu đơn, do Ngài Nguyễn Bửu Tài, pháp danh Thiện
Pháp, lập ra tại quê nhà của Ngài là làng Phú Hƣng, tục gọi
làng Chẹt Sậy, quận Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Phái nầy cho
rằng phái tu đơn của Ngài Ngô Văn Chiêu từ Phú quốc chuyển
về Sài Gòn là phái Ðông Tông, còn Ngài Nguyễn Bửu Tài ở
Bến Tre là Tây Tông, nên Ngài gọi Thánh Tịnh của Ngài lập ra
ở Chẹt Sậy là Tây Tông Vô Cực Cung. Nhƣ vậy, Tây Tông Vô
Cực Cung không phải là một Chi phái của Ðạo Cao Ðài và
cũng không dính dáng gì đến Ðạo Cao Ðài, chỉ có điều là sau
đó Ngài Nguyễn Bửu Tài gia nhập phái Tiên Thiên, trở thành
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Chức sắc cao cấp (Thƣợng Ðầu Sƣ) của Tiên Thiên, rồi lãnh
đạo phái Tiên Thiên qui hiệp về Tòa Thánh Tây Ninh. Sau khi
Ngài Nguyễn Ngọc Tƣơng Giáo Tông phái Bến Tre qui liễu,
Ngài Nguyễn Bửu Tài rút lui khỏi Toà Thánh Tây Ninh, trở về
tái lập phái Tiên Thiên, sau đó Cơ Bút của Ngài phong Ngài
chức Giáo Tông của phái Tiên Thiên. Tây Tông Vô Cực Cung
chỉ là một nhóm tu đơn, không liên quan đến Ðạo Cao Ðài,
nên không phải là một Chi phái, có điều ngƣời đứng đầu nhóm
nầy là ông Thiện Pháp Nguyễn Bửu Tài sau nầy nhập qua
phái Tiên Thiên, rồi qui hiệp về Tòa Thánh Tây Ninh, sau lại
trở về phái Tiên Thiên.

TÂY THI - PHẠM LÃI
Phạm Lãi là vị tƣớng tài ba đã giúp vua nƣớc Việt là Việt
Vƣơng Câu Tiễn đánh thắng và giết chết Vua Ngô Phù Sai, trả
đƣợc cái nhục mất nƣớc, vào thời Xuân Thu Chiến Quốc bên
Tàu. Sau khi thành công, Phạm Lãi bí mật rút lui khỏi quan
trƣờng "Công thành thân thoái" cùng với ngƣời đẹp Tây Thi,
lên thuyền đi vào Ngũ Hồ, sống cuộc đời phóng khoáng tự do.
Sau đó, Phạm Lãi thay đổi tên họ, trở thành Đào Châu Công,
chỉ huy một đoàn thƣơng thuyền và một đoàn thƣơng xa,
chuyên đi buôn bán, mua hàng hóa từ nơi dƣ thừa, chở đến
bán ở các nơi thiếu thốn, rất đƣợc các nƣớc chƣ hầu hoan
nghinh. Đào Châu Công có một hệ thống xe, thuyền vận tải
hàng hóa đi khắp các thị trấn lớn của nƣớc Tàu thời bấy giờ.
Việc thƣơng mãi của Đào Châu Công thật là phát đạt.
Tây Thi, là ngƣời con gái rất đẹp của nƣớc Việt, giặt lụa ở Trữ
La thôn. Vua nƣớc Việt là Câu Tiễn muốn đem quân sang
đánh nƣớc Ngô. Phạm Lãi can rằng: không nên, tôi nghe nói
việc binh là điều khó, đánh nhau là điều trái với đức, tranh
nhau bằng quân sự là việc thấp nhứt. Lo âm mƣu làm trái với
đức là việc Thƣợng Đế cấm. Nếu làm tất bất lợi. Việt Vƣơng
không nghe, đem binh đánh Ngô, bị vua Ngô Phù Sai và
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Tƣớng quốc Ngũ Tử Tƣ đánh cho đại bại, bị bắt làm tù binh.
Ngũ Tử Tƣ yêu cầu vua Ngô giết ngay Câu Tiễn để khỏi lƣu
hại về sau. Nhƣng Văn Chủng đã dùng nhiều tiền bạc lo lót
cho Thái Tể Phỉ, một đại thần của vua Ngô, tìm cách cứu
mạng Câu Tiễn, nên Thái Tể Phỉ tâu với vua Ngô, không nên
giết Câu Tiễn, chỉ nên giam cầm mà thôi. Vua Ngô sắp ƣng
thuận thì Ngũ Tử Tƣ lại can nữa: - Nếu nay mà Đại Vƣơng
không tiêu diệt nƣớc Việt, thì sau nầy sẽ hối hận. Câu Tiễn là
ngƣời có chí khí, lại có hai bề tôi tài giỏi là Phạm Lãi và Văn
Chủng phò tá, nƣớc Việt sẽ mau hùng cƣờng, nhứt định sẽ
đánh lại nƣớc Ngô. Vua Ngô không nghe, chỉ bắt Câu Tiễn
giam cầm đày đọa một thời gian rồi thả cho trở về nƣớc. Việt
Vƣơng đƣợc tha về nƣớc rồi thì giấu mình, nuôi chí phục thù,
nhƣng ngoài mặt giả bộ an phận phục tùng vua Ngô, hằng
năm triều cống. Phạm Lãi bí mật luyện tập quân đội, tích thảo
đồn lƣơng; Văn Chủng lo sửa sang việc chánh trị và kinh tế,
đồng thời tuyển lựa một đoàn mỷ nữ, huấn luyện đủ các ngón
nghề mê hoặc Ngô Phù Sai, để Việt Vƣơng dâng hiến cho vua
Ngô. Trong đoàn mỷ nữ có nàng Tây Thi đứng đầu, lại là
ngƣời yêu của Phạm Lãi. Nhƣng cả hai ngƣời đều hy sinh tình
riêng để lo báo đền ơn nƣớc. Ngô Phù Sai hết sức bằng lòng
đoàn mỷ nữ nầy và đặc biệt sủng ái Tây Thi. Ngũ Tử Tƣ vội
vào triều can vua Ngô nhiều lần, nhƣng vua không nghe, lại
còn có ý phẫn nộ. Bảy năm trôi qua, nƣớc Việt đã hùng mạnh.
Việt Vƣơng nóng lòng phục thù, muốn đem binh đánh Ngô,
nhƣng Phạm Lãi can vì chƣa phải lúc. Trong lúc đó Ngô Phù
Sai tin dùng Thái Tể Phỉ, lại đƣợc Văn Chủng đem vàng bạc
đút lót ngƣời để cố ý gièm pha hãm hại Ngũ Tử Tƣ. Âm mƣu
nầy dần dần thành công. Ngũ Tử Tƣ bị vua Ngô bức tử. Trƣớc
khi chết, Ngũ Tử Tƣ bảo: - Các ngƣơi hãy móc cặp mắt của ta
đặt ở cửa thành phía Đông để ta xem quân nƣớc Việt tiến vào.
Việt Vƣơng Câu Tiễn hay tin Ngũ Tử Tƣ bị bức tử chết thì rất
mừng, liền vời Phạm Lãi đến thƣơng nghị việc đánh Ngô,
nhƣng Phạm Lãi vẫn can, vì tuy nƣớc Ngô mất tƣớng tài là
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Ngũ Tử Tƣ, nhƣng thế của nƣớc Ngô còn mạnh lắm. Mùa
Xuân năm sau, vua Ngô Phù Sai làm Bá Chủ chƣ Hầu ở phía
Nam, đem đại quân lên phía Bắc, họp với các chƣ Hầu ở
Hoàng Tri. Tinh binh của nƣớc Ngô đều đi theo, chỉ chừa lại
những lính già giữ thành mà thôi. Việt Vƣơng lại thƣơng nghị
với Phạm Lãi và Văn Chủng xem lúc nầy đánh Ngô đƣợc
chƣa. Phạm Lãi đáp: - Đúng lúc nầy mà Đại vƣơng tấn binh thì
nhứt định đại thành công, giết đƣợc Ngô Phù Sai, trả cái thù
thuở trƣớc. Việt Vƣơng Câu Tiễn xuất toàn lực bất ngờ tấn
công nƣớc Ngô. Quả nhiên quân Ngô đại bại. Ngô Phù Sai
dẫn binh trở về tiếp cứu, nhƣng Ngũ Tử Tƣ đã chết rồi, trong
triều không còn trung thần, đâu có ai chống nổi Phạm Lãi và
Văn Chủng. Ngô Phù Sai đành thảm bại, che mặt ân hận nói: Ta không còn mặt mũi nào nhìn thấy Ngũ Tử Tƣ nữa. Nói rồi,
Ngô Phù Sai rút gƣơm tự sát. Toàn quân Ngô đều tan rã đầu
hàng. Phạm Lãi đã có kế hoạch chuẩn bị sẵn từ trƣớc, liền
chạy thẳng lên Cô Tô Thành, vào ngay cung cấm để tìm nàng
Tây Thi, ngƣời yêu cũ 17 năm về trƣớc, đƣa nàng xuống ngay
một chiếc thuyền lớn đã đậu chờ sẵn, rồi dùng mũi kiếm khắc
vào thẻ trúc một mật thơ gởi cho Văn Chủng:
"Việt Vƣơng có nói: Chim đã hết thì cung tốt phải cất, thỏ khôn
đã chết thì chó săn bị làm thịt. Vua Việt là ngƣời cổ dài, miệng
diều hâu, có thể cùng chung lo lúc hoạn nạn, nhƣng không thể
cùng chung hƣởng với ông ta khi thành công. Sao bạn không
bỏ đi? Nếu Tử Hội còn tham mến công danh, ắt ngày sau
không khỏi bị tai họa". Phạm Lãi gọi một cận thần đến dặn:
"Đợi ta đi khỏi Cô Tô Thành chừng nửa giờ thì ngƣơi đem bức
mật thƣ nầy giao cho Đại Phu Văn Chủng". Xong, Phạm Lãi
cho thuyền rời ngay Cô Tô Thành, đi về phía Ngũ Hồ. Gió thổi
mạnh, thuyền lƣớt nhanh, Thái Hồ mênh mông nhìn thấy trƣớc
mặt. Phạm Lãi và Tây Thi cùng nhìn lại phía sau, Cô Tô Thành
đang còn ngập trong biển lửa, kết thúc một triều đại trong
những mối oan cừu. Phạm Lãi thở dài: "Tất cả đã kết thúc,
hận cũ đƣợc tiêu tan, thì thù mới sẽ tới. Việt Vƣơng ngày nay
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rồi sẽ theo vết xe đổ của Ngô Vƣơng. Văn Chủng không chịu
bỏ đi hôm nay thì ngày kia cũng giống nhƣ Ngũ Tử Tƣ mà
thôi."

TÂY VỨC
西域
F: La province de Tây Ninh.
Thánh Ngôn dạy: "Đấng Chí-Tôn đã gieo giống quí hóa rồi, thì
cần phải vun-trồng cho cội sởn-sơ. Cội sởn-sơ mới có đâm
chồi trổ tƣợc nhành lá sum-sê, hoa đơm sắc-sảo, rồi mới đến
trái oằn sai mà thành kết-quả xứng-đáng. Chừng hƣơng nực
mùi, hoa đơm trái rồi, ngàn dặm cũng tìm đến hƣởng nhờ
giống qúi, nhọc chi phải hạ mình mà làm cho nhẹ nhàng
phẩm-giá. Các Đạo-Hữu cứ đƣờng ngay thẳng tới, chung lƣng
đâu cật mà lo việc mình, thì muôn việc đều nơi Chí-Tôn sắpđặt nghe. Tòa Thánh là cội nguồn, ngày nào đƣợc sừng sựng
đứng-vững nêu trên miền Tây-Vức nầy, ấy là ngày họ cầuthỉnh các Đạo-Hữu đó. Nên biết mà lo..... (trg 184)
Lời Thầy dạy Nữ phái: Huệ con, Lâm thị con, khá nghe lời dạy.
Con ôi!
Đƣờng Tây vức từ khi bị bế,
Tiếng Phật Tông đổi lệ thay thoàn.
Giữa trần ai ai có mắt tàng,
Phòng hiểu thấu mối mang chơn giả.

TÂY VƢƠNG MẪU
西王母
E: The Buddha-Mother.
F: La Bouddha-Mère.
Tây Vƣơng Mẫu 西王母: Tức là Đức Diêu Trì Kim Mẫu. Nơi
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đây có Vƣờn Đào tức là vƣờn trồng những Đào Tiên nơi Diêu
Trì Cung. Đào Tiên là một loại cây có trái rất quí, chín ngàn
năm mới có trái chín một lần, nên khi ăn đƣợc trái Đào Tiên thì
đƣợc trƣờng sanh bất tử.
Theo Đức Hộ Pháp: nơi Diêu Trì Cung, "Phật Mẫu trụ sanh
quang lại thành một khối gọi là quả Đào Tiên, đủ phép sống
vĩnh viễn trƣờng tồn nơi cõi Hƣ Linh".
Hội Yến Bàn Đào là một bữa tiệc mà Đức Phật Mẫu dành ban
thƣởng cho các Chơn linh đắc quả về hội hiệp cùng Ngài. Nơi
Diêu Trì Cung có vƣờn Đào Tiên của Phật Mẫu, trái vừa sắp
sửa chín. Chơn hồn đƣợc Đức Phật Mẫu ban cho chén rƣợu
trƣờng sanh.
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, hỗphách san hô, Điện đài lãng phƣơng trong cảnh Nhị châu
chơn võ."
Kinh Đệ Nhị Cửu có câu:
"Tây Vương Mẫu vườn đào ướm chín,
"Chén trường sanh có lịnh ngự ban.
"Tiệc hồng đã dọn sẵn-sàng,
"Chơn-Thần khá đến hội hàng chư-linh."

TẨY TRẦN
洗 塵
E: To wash away the dust.
F : Laver les poussière.
Tẩy: Rửa cho sạch, giặt rửa. Trần: bụi.Tẩy trần, nghĩa đen là
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rửa cho sạch bụi, nghĩa bóng là nói ngƣời đi xa mới về còn
dính bụi đƣờng, đƣợc ngƣời thân đặt một tiệc rƣợu để tiếp
rƣớc mừng rỡ, gọi là tiệc rƣợu tẩy trần, và dâng lên ly rƣợu
gọi là ly rƣợu tẩy trần.

TẨY TRƢỢC
洗 濁
E: To disinfect.
F: Désinfecter:
Tẩy: Rửa cho sạch, giặt rửa. Trược: Trọc: nƣớc đục dơ dáy.
Uế: hôi hám. Tẩy trƣợc đồng nghĩa Tẩy uế, là rửa cho mất hết
các chất dơ bẩn tanh hôi.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Còn nhƣ nhờ lửa mà nấu thì là phƣơng pháp tẩy
trƣợc đó thôi, chớ sanh vật bị nấu chƣa hề phải chết.

TẾ BẠT
濟拔
F: Sauver l'âme.
Tế bạt 濟拔 là Cứu giúp để cất nhắc lên. Cầu xin Đấng Đại
Thánh là Địa Tạng Vƣơng Bồ Tát ban rải lòng từ bi mà cứu
giúp để cất nhắc các vong hồn cho đƣợc siêu thoát.
Chú thích: Từ "bạt" có nhiều chữ đồng âm, nhƣng phù hợp với
ý câu kinh chỉ là chữ 拔 (bạt): Chọn để cất nhắc lên. Nhƣ đề
bạt 提拔. Chữ bạt tiến hoặc tiến bạt 薦拔 chính là từ bạt này.
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát.
"Bố từ bi tế bạt vong hồn."
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TẾ BẦN
濟 貧
E: To succour the poors.
F: Secourir les pauvres.
Tế: Đƣa qua sông, cứu giúp. Bần: nghèo. Tế bần là cứu giúp
ngƣời nghèo.

TẾ CHẨN
濟 賑
E: To give charity.
F: Distribuer des aumônes.
Tế: Đƣa qua sông, cứu giúp. Chẩn: cấp phát lƣơng thực cho
ngƣời nghèo. Tế chẩn là cứu giúp ngƣời nghèo bằng cách
đem tiền bạc, lƣơng thực, thuốc men, quần áo đến cấp phát
cho.

TẾ CHỦ
祭 主
E: The sacrificer.
F: Le sacrificateur.
Tế: Cúng tế theo nghi thức long trọng. Chủ: ngƣời làm chủ. Tế
chủ là ngƣời đứng làm chủ trong việc tế lễ.
Hai câu xƣớng của Lễ sĩ thƣờng gặp trong nghi thức tế lễ: Tế
chủ tựu vị, Tế chủ dĩ hạ giai xuất.
Tế chủ tựu vị: ngƣời chủ tế đến đứng tại vị trí của mình để
bắt đầu tế lễ. (Tựu: đến. Vị: vị trí).
Tế chủ dĩ hạ giai xuất: ngƣời chủ tế và những ngƣời từ chủ
tế trở xuống.
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TẾ CHÚNG
濟 眾
E: To help the living beings.
F: Secourir les être vivants.
Tế: Đƣa qua sông, cứu giúp. Chúng: nhiều ngƣời, dân chúng.
Tế chúng là cứu giúp dân chúng.
Thi văn dạy đạo có câu:
Thi ân, tế chúng thiên tai tận,
Nhƣợc thiệt, nhƣợc hƣ vạn đại an.

TẾ ĐÀN
祭壇
E: Altar.
F: Autel.
Tế: Cúng tế theo nghi thức long trọng. Đàn: cái đàn để làm nơi
tổ chức cúng tế. Tế đàn là đàn cúng tế.

TẾ ĐIỆN
祭 奠
E: To make offering to.
F: Présenter les offrandes à…
Tế: Cúng tế theo nghi thức long trọng. Điện: cách thức trang
trọng của Lễ sĩ đem phẩm vật dâng cúng đi lên từng bƣớc
theo điệu trống nhạc. Tế điện là việc Lễ sĩ đem phẩm vật cúng
tế dâng lên, trao cho ngƣời chủ tế với cách đi cung kính nhún
bƣớc theo điệu trống nhạc đặc biệt của Đạo Cao Đài.
• Trong Tang lễ của Chức sắc vào hàng Tiên vị, lễ Tế điện
dâng Tam bửu (bông, rƣợu, trà), Lễ sĩ mặc lễ phục màu xanh,
chơn bƣớc theo hình chữ Tâm 心.
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• Trong Tang lễ của Chức sắc vào hàng Thánh vị, lễ Tế điện
dâng Tam bửu (bông, rƣợu, trà), Lễ sĩ mặc áo màu đỏ, chơn
bƣớc theo hình chữ Đinh 丁.

TẾ ĐỘ
濟度
E: To save.
F: Sauver.
Tế độ 濟度 (Tế là đƣa đò qua sông. Độ là giúp đỡ). Tế độ là
dùng Phật Pháp để đƣa ngƣời qua khỏi biển khổ. Nghĩa rộng:
Cứu giúp, độ dẫn bằng con đƣờng đạo đức, nghĩa nhân.
Hoàng quyền nghiêng ngửa chia dân quốc,
Đế Pháp chơi vơi thống bạch cờ.
Thắng bại một trƣờng lƣu huyết trận,
Thừa nguy Việt mới định xa thơ.
Chào chƣ Thánh, các em nam nữ. Để tỏ một vài lời bí ẩn của
cơ Đời và lẽ Đạo, sau nầy sẽ đem ra bàn luận chơi.Hiện giờ
nầy, ván bài Việt Nam tới giai đoạn "Thừa nguy Việt mới định
xa thơ" rồi đó, mà nó phải đi đến đƣờng lối nào nói nghe thử?
- Đã luận biện thì luận, chớ có hỏi ra sao thì khó coi lắm!
- Đã đành, nhƣng phải nói thử coi chớ. - Chƣa phải vậy đâu.
Nói nhƣ thế nầy mới hợp pháp hóa: Phải có một trận thứ ba
mà bao nhiêu cũng đem toàn lực ra Thái Bình Dƣơng để kình
địch, rồi 24 giờ mới ngã ngũ ra sao, chờ kết luận. Nếu đánh
Nga thì còn ngăn biển Bắc Hải, còn đánh Mỷ thì có Đại Tây
Dƣơng, còn đánh Anh thì có biển Manche, còn chú Lùn thuộc
về Đông Á. Chừng ấy Thái Bình Dƣơng là cơ khí chận đƣờng
tiến thối của các cƣờng quốc mặc sức tranh hùng. Khi binh
kiệt thì chỉ cậy nơi vùng Đông Á tiếp cứu. Cƣời... tiếp lƣơng.
Chừng ấy ai đói khát phải quị lụy, mình làm nghĩa. Còn bên ấy
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lại do nguyên tử, khinh khí thì còn đâu chi độ binh nhung. Chỉ
còn Đông Á là tránh nạn ấy đƣợc do có Thái Bình Dƣơng
ngăn hộ nên mới ra tay tế độ, là "Thừa nguy Việt mới định xa
thơ" là lúc nầy gần rồi. Thôi, nói ít vậy. Kiếu. THĂNG.

TẾ KHỔN PHÒ NGUY
濟困扶危
Tế: Đƣa qua sông, cứu giúp. Khổn: Khốn: cùng khổ, khốn đốn.
Phò: giúp. Nguy: ngặt nghèo, nguy hiểm. Tế khổn phò nguy
là cứu giúp ngƣời cùng khổ và trợ giúp ngƣời đang gặp cơn
nguy hiểm.
Phƣớc Thiện là cơ quan tận độ chúng sanh, cốt mở đƣờng
Thánh đức cho sanh chúng có đủ phƣơng thế nhập vào Thánh
thể của Đức Chí Tôn. Phƣớc Thiện còn là cơ quan bảo tồn, tế
khổn phò nguy, giúp cho đời bớt khổ. Phƣớc Thiện là cơ quan
trực thuộc Hiệp-Thiên-Đài.

TẾ LỄ
祭禮
Thần Hoàng bổn cảnh làng Mỷ-lộc vâng lịnh Đức Ngọc Đế
giáng đàn nói với nhơn sanh rằng: "Còn việc Tế Lễ Cúng, Ta
muốn dùng đồ chay hay là cây trái, chớ sát sanh. Ta cũng tỏ
cho chƣ Chức sắc hiểu rằng: Tế tự là tại sao? Phàm có lòng
tin mới cúng chớ, cúng là lấy có lễ đó, gọi là kỉnh trọng. Chớ
Thần, Thánh nào ăn của ai. Bởi thế nên ai dùng vật thực mà
cúng, tốt hơn nên dùng trái cây. Ai có lòng thì tế lễ chi chi Ta
cũng chẳng trách đặng, vì cựu lệ bày đến ngày nay. Nay ta
muốn theo Thánh ý của Ngọc Ðế. Vậy chức sắc liệu làm
sao?... Trả lời thử? Cƣời…!
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TẾ NHỊ
E: Subtle.
F: Subtil.
Tế: Nhỏ vụn, mịn, trái với Thô. Tế nhị có nhiều nghĩa:
• Tế nhị là tỏ ra khéo léo trong quan hệ đối xử, chu đáo đến
những điểm nhỏ nhặt.
• Tế nhị là có nhiều tình tiết nhỏ kín khó nói rõ ra đƣợc.

TẾ PHẨM
祭 品
E: The offerings.
F: Les offrandes.
Tế: Cúng tế theo nghi thức long trọng. Phẩm: phẩm vật. Tế
phẩm là những phẩm vật dùng để dâng lên cúng tế.
Khi cúng Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng thiêng
liêng, tế phẩm là: bông, rƣợu, trà, tƣợng trƣng Tam bửu (Tinh,
Khí, Thần) của con ngƣời.

TẾ TRỢ
濟助
E: To save and help.
F: Sauver et aider.
Tế: Đƣa qua sông, cứu giúp. Trợ: giúp đỡ. Tế trợ là cứu giúp.
Bài Xƣng Tụng Công Ðức Phật Tiên Thánh Thần:
"Đức ba giềng tế trợ thương sanh."
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TẾ TỰ
祭 祀
E: The cult and sacrifice.
F: Le culte et sacrifice.
Thần Hoàng Mỷ Lộc giáng nói "Còn việc tế Lễ Cúng, Ta muốn
dùng đồ chay hay là cây trái, chớ sát sanh. Ta cũng tỏ cho chƣ
Chức sắc hiểu rằng: Tế tự là tại sao? Phàm có lòng tin mới
cúng chớ, cúng là lấy có lễ đó, gọi là kỉnh trọng. Chớ Thần,
Thánh nào ăn của ai. Bởi thế nên ai dùng vật thực mà cúng,
tốt hơn nên dùng trái cây. Ai có lòng thì tế lễ chi chi Ta cũng
chẳng trách đặng, vì cựu lệ bày đến ngày nay. Nay ta muốn
theo Thánh ý của Ngọc Ðế. Vậy chức sắc liệu làm sao?... Trả
lời thử? Cƣời…!"
Kinh Sám Hối có câu:
"Khi tế tự chớ lờn chớ dể,
"Việc quan, hôn, thủ lễ nghiêm-trang."

TẾ VẬT
祭物
E:The victim of sacrifice.
F:La victime de sacrifice.
Đức Hộ Pháp nói: "Ngày hôm nay Đức Chí Tôn đối lại với Đạo
Thiên Chúa, không dâng Tam sinh là sanh mạng của con vật
nữa, mà chính mình Đức Chúa Jésus-Christ dâng cái xác thịt
của Ngài làm con tế vật cho Đức Chí Tôn, tức nhiên Ngài nói
rằng Ngài chịu khổ hình là chết trên cây Thánh Giá cốt yếu
làm con tế vật đặng dâng cho Đức Chí Tôn để cứu rỗi tội tình
nhơn loại." Thế nên khi "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 tế-vật dâng hiến cho Chí-Tôn đặng cầu
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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siêu rỗi, xin tha-thứ tội-tình 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 vậy".

TỀ GIA NÔI TRỢ
齊家內助
E: To manage one's household.
F: Ménager ses affaires de famille.
Tề: sắp đặt cho gọn gàng ngay ngắn. Nội: trong. Trợ: giúp. Nội
trợ: giúp việc bên trong gia đình. Tề gia là sắp đặt các việc
trong nhà. Tề gia nội trợ là chỉ bổn phận của ngƣời vợ trong
gia đình, lo sắp đặt các việc bên trong gia đình.
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Mày râu đứng giữa cõi trần-gian,
"Gắng sức chống cho vững miếu đàng.
"Phận gái tam tùng cùng tứ-đức,
"Tề-gia nội trợ vẹn là ngoan."

TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Trường-Canh chói rạng lòa Kim-Khuyết,
"Xin ban ơn giải nghiệt cho đời.
"Tề-Thiên Đại-Thánh để lời,
"Thiện nam, tín nữ nghe thời phải vưng."

TỆ ĐỆ
Là lời khiêm tốn trong cách xƣng hô với nhau của ngƣời nam
phái. Tệ Đệ ý nói là ngƣời Em còn kém cỏi, chƣa hiểu biết
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nhiều. Tệ Đệ là một tiếng xƣng hô tỏ vẻ khiêm nhƣờng, luôn
trân trọng ngƣời lớn tuổi hơn mình.
Đây là lời của Đức Hộ Pháp nói trong thời mà còn nhiều bậc
tiền bối nhƣ Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung, Đức
Thƣợng Phẩm Cao Quỳnh Cƣ, Đức Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm
Hƣơng Thanh… tất cả các vị này Đức Hộ Pháp đều kính là
Anh, Chị. Tuy nhiên về quyền hành thì Đức Hộ Pháp vẫn lớn
hơn.
Trong bài Diễn văn của Đức Hộ Pháp đọc tại Tòa Thánh ngày
rằm tháng 7- Nhâm Thân (1932) có đoạn nhƣ vầy:
"..Chƣ Đạo Hữu đã may duyên gần đặng hình bóng của Chí
Tôn, cậy bút Thánh Cơ Thần giáo hóa, ngọn bút làm phƣơng
thân mật, lại cũng là một máy linh nhiệm mầu, trí lự của con
ngƣời chẳng dễ chi cạn hiểu.
Ma ma Phật Phật, quỉ quỉ Trời Trời, lẽ chánh lý tà, khó bề
quyết định. Nhiều kẻ gọi là ma, chúng ta cho là Phật; chúng
cho rằng quỉ mình gọi rằng Trời. Hỏi cho đến tận nơi, chƣa có
một ngƣời trƣng đủ cớ. Chí Tôn lại nhiều phen để lời căn dặn
rằng: "Chúng ta phải để tâm dè dặt, cẩn thận giữ đức tin, lấy
trí lực tinh thần biết phân chơn giả. Thầy lại nói rõ rằng, có một
phần của kẻ phò loan Thầy mới gầy trọn phƣơng mầu cơ bút:
- Phải Chí Tôn hay là đồng?
- Phải Phật hay là đồng?
- Phải Quỉ hay là đồng?
- Phải Ma hay là đồng?
Hƣ hƣ thiệt thiệt, giả giả chơn chơn, không phƣơng phân biệt,
vì phần nhiều chƣ Đạo Hữu chƣa hiểu thấu chơn truyền cùng
diệu pháp khó bề truyền dạy thế nào thử đặng Cơ Bút, tránh
sao khỏi những điều giả trá. Rất đỗi là Ngài Khai Đạo, quỉ còn
dám nhập đàn, huống lựa là Cơ Bút luyện nghinh ngang mà
không làm đƣờng dẫn quỉ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vì cớ Chức Sắc Hiệp Thiên Đài của Tệ Đệ là những vị Thầy
đến cậy phò loan đặng cho ngƣời lập Đạo, đã chịu lắm nhục
nhã, hàm oan cũng vì Cơ Bút. Ấy vậy cái đức tin của anh em ở
nơi Cơ Bút cũng chƣa đủ giá trị cùng đời, nên Tệ Đệ dặn một
đôi lời, xin gắng lấy cái quảng đại của Trời mà tế độ. Tệ Đệ
cũng vì tình chƣ Hiền Hữu mà luận tánh của Chí Tôn cho chƣ
Đạo Hữu tin theo Cơ Bút"...

TỆ HUYNH
E: My humble brother.
F: Mon humble frère.
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).
"Trƣớc đây, Tệ Huynh có nói Thầy lập Ðạo kỳ nầy phù hạp
với dân trí ngày nay đã tăng tiến khỏi Nguơn Tấn Hóa đến địa
vị tối cao, cho nên chủ nghĩa Cựu Luật của các Tôn Giáo hiện
thời không đủ sức kềm chế đức tin của toàn nhơn loại. …Ngày
nay bão-tố dữ-dội đã qua rồi, Tệ Huynh nhìn thấy mấy em bị
bao phen khảo-đảo, thảm khổ vô cùng, mà mấy em cũng ngồi
vững trong thuyền Bát-Nhã của Thầy độ rƣớc thì Tệ Huynh hết
sức vui mừng nên nguyện hằng sẽ đem hết dạ yêu thƣơng mà
dìu-dắt mấy em về cùng THẦY cho đến chốn."

TỆ MUỘI
Ni Trƣởng Diệu-Minh Võ Duy Nhứt (Đạo Nhơn) ngày 31-121971 viết thơ gởi Hội Thánh có câu:
"Vốn Tệ Muội đã đƣợc hiểu Thánh Địa Tòa Thánh Tây Ninh là
nguồn gốc Đạo Cao Đài và gần đây trong thập nhựt thiền định,
Tệ Muội đã đƣợc lịnh của Phật Mẫu dạy: "Phải kịp về Tòa
Thánh Tây Ninh mà chung lo nghiệp Đạo". Vì thế hiện nay Tệ
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Muội xin hiến dâng sự nghiệp đã hoàn thành tại Sài Gòn cùng
thể xác lên Đức Chí Tôn và Phật Mẫu sử dụng.
Trong bức thơ ngày 14-1-1972, Bà nói:
Tệ Muội xin tình nguyện về với mái Tổ Đình Tòa Thánh Tây
Ninh chung tâm góp sức cùng quí Đại Huynh, Đại Tỵ để lo cho
cơ tận độ theo tôn chỉ Đại Đạo hiệp với Thánh Ý Tứ-chuyển
Thƣợng Nguơn Thánh đức của Chí Tôn, Phật Mẫu. Tệ Muội
xin kết thúc bằng sự cầu nguyện:
1- Nguyện hiến dâng tinh thần và thể chất cho Chí Tôn, Phật
Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng để làm phƣơng tiện phục vụ
nhơn loại.
2- Nguyện cầu ơn trên ban hồng ân cho đƣợc huệ tâm ngõ
hầu thực thi lời nguyện cứu khổ, độ nhơn, bác ái, đại đồng
đƣợc đắc Thánh.
Nam Mô Tạo Hóa Huyền Thiên Diêu Trì Kim Mẫu. Cảm Bái"

TỆ TĂNG
Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa giáng Cơ báo tin:
"Xin chào mấy Bạn, chào mấy Em.Từ buổi rảnh nợ trần, Tệ
Tăng vẫn luyến tiếc đến những công nghiệp mà mấy Bạn sẽ
tiếp tục làm hằng ngày gần đây. Ngày giờ đã định, Chí Tôn
không thể để Tệ Tăng còn ở tại trần nữa và phải giao phận sự
lại cho bạn Tiếp Pháp.Vậy Tệ Tăng không thể cùng mấy bạn
chung vui sớt nhọc lúc sau nầy mà phải trở về lo mặt huyền
linh, hầu giúp cơ xây chuyển đƣợc chóng kịp ngày giờ."

TỆ TỶ
Một lời nói khiêm nhƣờng của ngƣời cấp bực trên đối với đoàn
em cấp dƣới. Tiếng Tệ tỵ là nói "ngƣời chị còn kém hiểu biết".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đây là lời giáng Cơ của Bà Lâm Hƣơng Thanh nói cùng Đức
Hộ Pháp. Lúc còn sanh tiền, Đức Hộ Pháp vẫn gọi Bà là "Chị"
nên giờ này Bà mới xƣng với tất cả là "Tệ Tỵ".
"Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh: Kính chào Đức Hộ Pháp
kiêm Thƣợng Tôn Quản Thế cùng Chƣ Chức-sắc Hiệp Thiên
và Cửu-Trùng Nam Nữ. Tệ Tỵ lấy làm cám ơn chƣ quí vị có
tâm nghĩ đến tầm lo phƣơng điều về Thánh-địa, nhứt là ơn
của Đức Hộ Pháp, mặc dù Thiên cảnh nhƣng cũng ngùi ngùi
nhớ niệm ơn tình đồng Đạo. Tệ Tỵ cám ơn đó.
Tệ Tỵ xin lỗi muốn nói chuyện cùng Nữ-Phối Sƣ Hƣơng-Hiếu,
Tệ Tỵ tƣởng cả đoàn Nữ-phái ai cũng dòm ngó theo đàn Chị
mà tiến bƣớc đạo-mầu. Tệ Tỵ lấy làm thẹn buổi sanh tiền
chƣa dịp chấn chỉnh tráng lệ, rồi gặp phải thời cuộc biến
chuyển lôi cuốn Nữ-phái vào cảnh tang thƣơng khóc hận, lỗi
ấy Tệ Tỵ có phần chịu, thì nhờ mấy Em kế chí dắt dìu đoàn
Em sau. Tệ Tỵ cũng nhận thấy tinh-thần của Nữ-phái dầu kém
thua Nam, nhƣng tiếc vì thiếu ngƣời chỉ nẻo đem đƣờng đến
chỗ hữu dụng của họ đó thôi. Vậy Em Hƣơng Hiếu, Chị giao
Em thay phận, tầm phƣơng diệu huyền tuỳ thời tuỳ cảnh ngộ,
kêu gọi lòng yêu ái của Nữ phái làm mối chuẩn thằng có sức
mạnh vùa vào rồi mới có thể Nam Nữ đồng tâm nâng thuyền
Đạo đến bao la thế giới. Em nên nhớ, Nữ phái trong vũ-trụ này
còn đói giọt thƣơng yêu của DIÊU-TRÌ KIM-MẪU chan rƣới.
Nhƣ thế phần Em rất nhọc-nhằn lắm vậy. Chẳng phải Nữ-phái
cứ tùng Nam-phái hoài sao? Nếu còn nhƣ thế mãi thì Nữ-phái
mất phận mình là nguồn Thƣơng-yêu vô tận vậy. Nói qua xã
hội thế giới cũng vậy, cũng vì đời thiếu sự Thƣơng-yêu chân
thật bao la mà can qua chƣa yên lặng. Từ đây Chị trông Em lo
liệu, mọi việc có Chị giúp sức. Kính lời chào tất cả mấy Em,
hẹn lần sau sẽ tái ngộ".
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TỆ XÁ
敚 舌
E: My humble house.
F: Mon humble maison.
Tệ: Tiếng khiêm nhƣợng nói về mình. Xá: nhà. Tệ xá là tiếng
khiêm tốn nói về ngôi nhà của mình.

TỈ KHÂU (Phật Học)
比丘
Tỉ-khâu (S: Bhikṣu; P: Bhikkhu) có nghĩa là một Khất sĩ.
Danh từ chỉ một Nam giới xuất gia, sống cuộc đời không nhà.
Theo quan điểm nguyên thủy, chỉ có những ngƣời sống viễn ly
mới có thể đạt đƣợc Niết-Bàn. Hoạt động chính của những vị
này là Thiền định và giảng dạy giáo pháp, không đƣợc thụ
hƣởng cuộc đời và chịu sống lang thang không nhà. Giới luật
của Tỉ-khâu là đời sống nghèo khổ, không vợ con và thực
hành Từ bi, đƣợc đề ra trong Luật tạng.
Cuộc sống cơ hàn của Tỉ-khâu đƣợc thể hiện trong chiếc Tam
y của các vị đó, gồm có ba phần (s: Tricīvara) và do vải vụn
kết lại. Vật dụng hàng ngày chỉ gồm Bát khất thực, dao cạo,
kim chỉ, đồ lọc nƣớc và gậy kinh hành. Tỉ-khâu không đƣợc
nhận tiền bạc hay các vật dụng khác. Thức ăn là do cúng
dƣờng, thuốc men chủ yếu là nƣớc tiểu thú vật.
Ðầu tiên, Tỉ-khâu thƣờng sống một cuộc đời lang thang.
Trong mùa mƣa, các vị đó thƣờng buộc phải an trú trong một
Tinh xá 精舌 (s, p: Vihāra). Lý do là vì nếu đi lại trong mùa
mƣa, các vị có thể gây tai hại cho động vật và cây cối. Vì vậy,
các vị chỉ đƣợc rời Tu viện vì lý do đặc biệt trong mùa này.
Mùa An cƣ này đƣợc chấm dứt bằng buổi lễ Tự tứ 自恣 (p:
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pravāraṇā) trong đó các vị cùng sống chung trong thời gian
qua kiểm điểm lại lỗi lầm hay thiếu sót với nhau.
Qua năm tháng, Tỉ-khâu ít đi vân du, các vị sống nhiều trong
các Tu viện, tuy nhiên, tục đi hành hƣơng chiêm bái vẫn còn
đƣợc giữ đến ngày nay. Ngày nay, các Tỉ-khâu phần lớn vẫn
còn giữ tập tục nhƣ hồi Đức Phật còn tại thế, nhƣng mặt khác,
họ phải thích nghi với đời sống xã hội và điều kiện địa lý. Ví dụ
nhƣ các Tỉ-khâu Trung Quốc thƣờng hay làm công việc đồng
áng, đó là điều mà Tỉ-khâu ngày xƣa không đƣợc làm vì sợ
giết hại sinh mệnh côn trùng. Trong một vài trƣờng phái của
Tây Tạng và Nhật Bản, Tỉ-khâu có thể lập gia đình, có vợ con.
Các qui định về khất thực cũng thay đổi nhiều qua thời gian.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

TỈ KHÂU NI (Phật Học)
比丘尼
Tỉ-khâu-ni (S: Bhikṣuṇī; P: Bhikkhunī).
Nữ giới xuất gia. Theo truyền thuyết, Tỉ-khâu-ni đoàn đƣợc kế
mẫu của Ðức Phật sáng lập với sự ủng hộ của A-Nan-Đà
(ānanda). Vì điều này mà A-Nan-Đà-Phật cũng lo ngại sự có
mặt của Nữ giới sẽ làm Tăng-già khó tu hành và dự đoán là
giáo pháp vì lý do đó, thay vì tồn tại 1000 năm, chỉ còn 500
năm.
Qui định về đời sống của Tỉ-khâu-ni khắc nghiệt hơn nhiều so
với Nam giới. Trong khi tu học, Tỉ-khâu-ni luôn luôn phải tuân
thủ quyết định của các vị đồng tu Nam giới. Không bao giờ
một Tỉ-khâu-ni đƣợc xem là ngang hàng với Tỉ-khâu, một vị Ni
lớn tuổi cũng phải tỏ vẻ cung kính đối với một vị Tăng nhỏ tuổi
hơn mình. Qui định bị trục xuất Ni giới hết sức ngặt nghèo, Ni
giới không bao giờ đóng một vai trò gì trong Tăng-già.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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TÍCH CỐC PHÕNG CƠ DƢỠNG NHI ĐÃI LÃO
Chứa lúa để phòng khi đói, dƣỡng trẻ để đỡ tuổi già.
Thầy dạy:
Tích cốc phòng cơ dƣỡng nhi đãi lão,
Vƣơng thần tế quốc, nhớ nghe con!

TÍCH CỰC
積極
E: Positive.
F: Positif.
Tích cực là làm việc gì mà vụ tiến thủ thì gọi là tích cực, trái
lại thì gọi tiêu cực.
Kinh Nhập Hội có câu:
"Mở đường tích cực oai linh,
"Cậy phương thuyết giáo vẽ thành kinh chơn."

TÍCH ĐỨC
積 德
E: To accumulate virtuous acts.
F: Entasser des actes de vertu.
Tiên Nho khi giáo hóa dân nói một câu rất hay: "Tích kim dĩ di
tử tôn, tử tôn vị tất năng thủ; tích thơ dĩ di tử tôn, tử tôn vị tất
năng độc; bất nhƣ tích âm đức, ƣ minh minh chi trung dĩ di tử
tôn trƣờng cửu chi kế". Nghĩa là: Chúng ta để vàng cho con
chƣa biết con giữ gìn còn hay chăng, chúng ta để sách cho
con cốt yếu mong cho nó làm quan trên thiên hạ, khôn hơn
thiên hạ, giỏi hơn thiên hạ, trí tài hơn thiên hạ, chƣa biết nó
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đọc hay chăng, chẳng bằng chứa đức (phƣớc) lại nó vẫn còn
tồn tại mãi thôi.
Đức Hộ Pháp nói: "Nếu xã hội nhơn quần mà có đức, cả toàn
nhơn loại mà có đức, thì trƣờng tƣơng tàn tƣơng sát kia
đƣơng náo nhiệt không thể có đƣợc. Bị họ thiếu đức ấy, mà
thiên hạ đã điên đảo, thiên hạ đã thống khổ tƣơng tàn tƣơng
sát với nhau, không buổi nào trên mặt thế gian này đặng hòa
bình, là thiên hạ do thiếu đức. Lập đức, bây giờ chúng ta để
dấu hỏi đức ấy tìm đâu mà có? Bần Đạo lại giải nghĩa quả
quyết rằng: Ngoài cửa tinh thần đạo đức ở đâu mà có đƣợc
món ăn thiêng liêng ấy, duy có trong cửa Đạo Cao Đài này mà
thôi. Bần Đạo lại còn nói quả quyết rằng: Bất kỳ Tôn Giáo nào
giúp cho ta đạt đặng cái đức, nền chơn giáo ấy gọi là chơn.
Nhƣng bất kỳ Tôn Giáo nào dầu họ đem lý thuyết cao siêu bao
nhiêu mà giục nhơn sanh tàn ác vô lƣơng thất đức, thì nền
Tôn giáo ấy bất quá là giả Đạo. Chúng ta thử nghĩ lại coi cửa
Đạo Cao Đài chúng ta, Đức Chí Tôn lấy triết lý nó là gì, thử coi
chúng ta lập đức đƣợc hay không, suy đoán coi? Ổng đến
Ổng tuyển chọn lƣơng sanh làm Thánh Thể của Ổng, mà
phụng sự cho nhơn loại đƣơng thống khổ, tƣởng không nền
chơn giáo nào tu tâm có năng lực hơn phƣơng pháp ấy."

TÍCH ĐỨC LƢU PHƢƠNG
Đức Lý dạy: Giồng Luông, 20-2-1928 (âl 29-1-Mậu Thìn)
"Cƣời… Thƣợng Hoài Thanh, Lão mừng cho Đạo hữu đó.
Hiền hữu định cuộc vinh huê phú quí nầy cho mình hƣởng trọn
là quí hay là cho toàn cả chúng sanh nƣơng dựa mà lập địa vị
Thiên tƣớc là quí, đó Hiền hữu? Lão cho Hiền hữu đôi liễn
nầy:
Tích đức lƣu phƣơng hoài cổ trị gia thƣờng dĩ Đạo.
Hàm ân phúng thế ƣu kim xử sĩ chỉ tùng Tâm.
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TÍCH KIM DĨ VI TỬ TÔN
Đức Hộ Pháp dịch ra thành câu này:
Chứa vàng nhiều để lại cho con,
Còn chƣa ắt giữ còn bền lộc.
Chứa sách để cho con sau học,
Chƣa chắc con biết đọc cùng chăng?
Chứa đức kia bằng vững khôn ngần,
Con cháu hƣởng lâu bằng Trời Đất…..

TÍCH PHƢỚC
錫 福
F:Attribuer le bonheur.
Tích: chứa, để dành. Phước: điều may mắn tốt lành.
Thi văn dạy Đạo:
Tích phƣớc cho con, Tích hỡi con,
Con còn lăn líu lắm nghe con!
Con thƣơng con cháu là thƣơng Ðạo,
Ðạo chẳng ở xa, ở tại con.

TÍCH THIỂU THÀNH ĐA
積 尐 成 多
E: Many a little makes a mickle.
F: Petites choses entassées forment une grande.
(Tích là chứa lại, Thiểu: ít, thành đa là đƣợc nhiều thêm)
Nghĩa là do sự cần kiệm, góp mỗi ngày một ít, nhƣng lâu ngày
sẽ nhiều hơn. Ví nhƣ ngƣời làm việc thiện, mỗi ngày một ít,
nhƣng phƣớc đức sẽ lớn vô cùng.
Thánh ngôn dạy: "Chƣ Đạo-hữu phải lọc-lừa lại, tìm ngƣời có
tâm-chí, kết liên thân-ái, chung hiệp nhau, bỏ sự lãng phí,
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dụng đồng tài nơi giọt mồ-hôi, đƣợc tích thiểu thành đa, gầy
dựng một cái nhà chung, để ngày phong-võ nƣơng dựa đƣợc
thung-dung, ngồi ngắm thế-sự và chấn-hƣng mối Đạo quí-hóa;
ấy là không làm mà no; không đất mà ấm-cúng đó. Phƣơng
chi ràng buộc hình hài, thần hao trí mệt cả ngày, rốt lại còn chi
tráng-kiện mà xa lo rộng nghĩ? (trg 166)
Kinh Sám Hối có câu:
"Vì chưng tựu thiểu thành đa,
"Họa tai báo ứng chẳng qua mảy hào."

TÍCH TRƢỢNG (Phật Học)
錫杖
Tích trƣợng (S: Khakkhara; J: Shakujō) dịch âm là Khiết-khíla; Chỉ cây gậy thiếc có tra những vòng bằng thiếc hoặc đồng,
đƣợc các Tỉ-khâu sử dụng đi khất thực. Tiếng kêu của những
vòng thiếc báo hiệu cho thí chủ có ngƣời đến xin ăn và cũng
đƣợc dùng để đuổi những con thú hung dữ (Quải tích).
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

TỊCH
TỊCH 籍 (Bộ: trúc 竹) cũng đọc là Tạ, có nghĩa là Sách vở, sổ
sách, sách để ghi chép mọi sự cũng gọi là tịch. Nhƣ thƣ tịch
書籍 sách vở tài liệu. Nguyễn Du 阮攸 có câu "Bạc mệnh hữu
duyên lƣu giản tịch" 薄命有緣留簡籍 (Điệp tử thƣ trung
蝶死書中) Mệnh bạc (nhƣng) có duyên đƣợc lƣu lại trong sách
vở.
- Quê ở. Đời đời làm dân ở một chỗ gọi là dân tịch 民籍
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- Vì đi buôn mà làm nhà ở một nơi khác gọi là thƣơng tịch
商籍, sổ chép số dân gọi là hộ tịch 戶籍.
- Dẫm, xéo. Thửa ruộng nào vua thân chinh xéo xuống cày gọi
là tịch điền 籍田. - Tịch tịch 籍籍 tiếng nói rầm rầm, ngƣời nào
có tiếng trong đời gọi là "tịch thậm đƣơng thời" 籍甚當時.
- Tịch ký 籍記 nghĩa là bao nhiêu của cải đều biên vào sổ quan
sung công cả.
- Bừa bãi. Nhƣ lang tịch 狼籍. Ta quen đọc là lang tạ. Nguyễn
Du 阮攸 có câu "Lang tạ tàn hồng vô mịch xứ" 狼籍殘紅無覓處
(Dƣơng Phi cố lý 楊妃故里) Cánh hồng tàn rụng ngổn ngang,
biết tìm đâu?

TỊCH DIỆT (Phật Học)
寂滅
E: To be annihilated.
F: S’anéantir complètement.
Tịch diệt (J: Jakumetsu) Một cách dịch nghĩa khác của danh
từ Niết-Bàn (s: Nirvāṇa; p: Nibbāna). "Tịch diệt" mô tả một tâm
trạng tịch tĩnh tuyệt đối, vƣợt khỏi sinh tử, thành hoại, không
gian và thời gian, vƣợt qua tất cả mọi sự lệ thuộc, mô tả trạng
thái tâm thức của một Bậc Giác ngộ, một vị Phật. Trạng thái
này không thể đƣợc trình bày bởi vì nó nằm ngoài tƣ duy "Bất
khả tƣ nghị" và ngôn ngữ "Bất khả thuyết". Những lời xác định
tâm trạng này chính là sự cố gắng nhọc nhằn vô ích, ví nhƣ
nhét vào khuôn khổ cái "Vô biên". Những lời duy nhất có thể
sử dụng đƣợc là những câu phủ định "Tứ cú bách phi" nhƣ
"Không phải cái này, không phải cái kia" (s: Neti, Neti!) hoặc
"Vƣợt qua" tất cả những khái niệm, suy tƣ.
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Theo giáo lý tuyệt đỉnh của Đạo Phật – nhƣ Kim Cƣơng Thừa
(s: Vajrayāna) và Thiền Tông – thì Tịch diệt hoàn toàn không
khác biệt với Luân hồi (saṃsāra). Cái "Vô biên", "Vô vi", "Vô
tƣớng" chính là cái "Hữu biên", Hữu vi", là thế giới hiện hữu.
Nếu Niết-Bàn đã vƣợt qua mọi khái niệm thì sự đồng nhất của
Niết-Bàn và Luân hồi cũng không thoát khỏi sự "Bất khả tƣ
nghị", "bất khả thuyết" và chỉ có thể trực nhận đƣợc khi đã
giác ngộ. Vô thƣợng chính đẳng chính giác (Anuttara
samyaksaṃbodhi) có nghĩa là, một vị Phật sống ngay trong
thế giới hiện hữu với một tâm trạng tịch tịnh, không phải chỉ
nhập Niết-Bàn, bƣớc qua một cách tồn tại khác, sau khi thoát
khỏi thân do Tứ đại hợp thành.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

TỊCH DƢƠNG
夕 陽
A: Setting sun.
P: Soleil couchant.
Tịch: buổi chiều. Dương: mặt trời. Tịch dƣơng là mặt trời
chiều sắp lặn.

TỊCH ĐAO
籍 道
E: The registers of Caodaist Dignitaries.
F: Les registres des Dignitaires Caodaïstes.
1-Định nghĩa:
Tịch Đạo là gì? -Tịch là sổ bộ. Tịch Đạo là sổ bộ Đạo Nam Nữ
ghi tên theo mỗi thời Giáo Tông.
*Ví nhƣ thời Giáo Tông đầu tiên là của Đức Lý Giáo Tông thì
Tịch Đạo là "Thanh Hƣơng" 青 香.
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Nếu là Chức sắc Nam phái từ hàng Lễ Sanh trở lên thì lấy
Thánh danh có kèm theo chữ "Thanh".
Thí-dụ: ông Nguyễn-Văn-A đắc phong Lễ Sanh đƣợc chấm
phái Thƣợng, Thánh danh sẽ là: THƢỢNG A THANH (có
nghĩa là chữ sắc phái đứng trƣớc, kế là tên, sau hết là chữ
Tịch Đạo "THANH")
Về Nữ phái thì chữ Tịch Đạo "HƢƠNG"đứng trƣớc tên.
Thí dụ: Bà Lâm-Ngọc-Thanh. Phẩm Đầu Sƣ, thì Thánh danh
sẽ là Nữ Đầu Sƣ HƢƠNG THANH hoặc nếu có nhiều ngƣời
trùng tên thì đặt chữ họ trƣớc hết, gọi Bà là LÂM HƢƠNGTHANH.
*Nếu qua một thời Giáo Tông khác thì đổi Tịch là ĐẠO TÂM,
tức nhiên Nam thì lấy chữ "Đạo", Nữ thì lấy chữ "TÂM" đặt vào
các vị trí cũng nhƣ tịch Thanh Hƣơng vậy.
Tịch Ðạo là Sổ bộ ghi tên Chức sắc với Thánh danh có chữ
biểu thị thời kỳ Phổ Độ của một thời Giáo Tông. Nền Ðại Ðạo
Tam Kỳ Phổ Ðộ này với tôn chỉ "Qui Nguyên Tam Giáo Phục
Nhứt Ngũ Chi" nên Ðức Chí Tôn lập Tam Trấn Oai Nghiêm
cầm quyền Tam giáo, chứ không dùng Giáo chủ Tam giáo nhƣ
thời Nhứt kỳ và Nhị kỳ Phổ độ nữa, tức nhiên phải có đủ Tam
Trấn chứng đàn, nhìn nhận cho sự phong tịch này.
2-Tam Trấn chứng Đàn:
-Phật thì Ðức Quan Thế Âm Bồ Tát làm Nhị Trấn Oai Nghiêm
cầm quyền Phật giáo.
-Tiên thì Ðức Ðại Tiên Trƣởng Lý Thái Bạch làm Nhứt Trấn
Oai Nghiêm cầm quyền Tiên giáo.
-Thánh thì Ðức Quan Thánh Ðế Quân làm Tam Trấn Oai
Nghiêm cầm quyền Nho giáo.
*Ðức Thái Bạch Kim Tinh giáng cơ cho bài thi khoán thủ:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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太上無言有道成
白雲有眼見人生
金光得劫修心善
星斗難知我度成

Giải nghĩa:
- Ngôi Thái cực ở trên, không nói mà Đạo thành,
- Trong mây trắng có Mắt thấy khắp nhơn sanh.
- Ánh kim quang đạt đƣợc kiếp Tiên nhờ tu tâm lành,
- Các vì sao khó biết TA độ cho thành.
*Ðức Quan Thế Âm Bồ Tát giáng cơ cho thi khoán thủ:
Quang Âm Bồ Tác, đồng thời viết ra chữ Hán nhƣ sau:
QUANG minh Nam Hải trấn thiền môn,
ÂM cảnh năng tri độ dẫn hồn.
BỒ đoàn mạc hám liên huê thất,
TÁC thế tâm ƣu khởi Đạo Tông.

光明南海鎮禪門
陰境能知度引魂
蒲團莫噉連花室
作世心憂起道宗

Giải nghĩa:
- Ðấng Quang minh ở Nam Hải trấn giữ cửa Thiền,
- Có khả năng biết và độ dẫn các hồn nơi Âm cảnh.
- Ngồi trên tấm bồ đoàn, không thích ngự trên tòa sen,
(Ý nói: Muốn làm một vị Bồ Tát để cứu độ chúng sanh, chớ
không thích ngồi an hƣởng trên ngôi vị Phật)
- Có lòng lo lắng làm cho ngƣời đời khởi bƣớc theo ĐẠO.
*Ðức Quan Thánh Ðế Quân giáng cơ cho bài thi khoán thủ:
Quan Thánh Ðế, đồng thời viết ra chữ Hán nhƣ sau:
QUAN thành tái hiệp Hớn triều phong,
THÁNH đức mạc vong hám thế trần.
ÐẾ thất nhứt tâm trung khí dõng,
Thanh y xích diện hảo vinh phong.

關誠再合漢朝封
聖德莫忘噉世塵
帝室一心忠氣勇
青衣赤面好榮封

Giải nghĩa:
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

378

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

- Quan Võ xƣa đƣợc triều Hớn phong chức, nay tái hiệp,
- Đức độ của bậc Thánh chẳng ham thích việc đời.
- Một lòng trung thành với nƣớc và dũng khí với nhà vua,
- Áo xanh mặt đỏ, Ngài đƣợc phong tƣớc vinh hiển tốt đẹp.

TỊCH ĐẠO THANH HƢƠNG
籍道青香
Thời Giáo Tông đầu tiên là của Đức Lý Giáo Tông thì Tịch Đạo
Nam Nữ là "Thanh Hƣơng". Nếu là Chức sắc Nam phái từ
hàng Lễ Sanh trở lên thì lấy Thánh danh có kèm theo chữ
"Thanh". Thí-dụ: ông Nguyễn Văn-A đắc phong Lễ Sanh đƣợc
chấm phái Thƣợng, Thánh danh sẽ là: THƢỢNG A THANH
(có nghĩa là chữ sắc phái đứng trƣớc, kế là tên, sau hết là chữ
Tịch Đạo "THANH")
Về Nữ phái thì chữ Tịch Đạo "Hƣơng" đứng trƣớc tên. Thí dụ:
Bà Lâm-Ngọc-Thanh, phẩm Đầu Sƣ, thì Thánh danh sẽ là Nữ
Đầu Sƣ HƢƠNG THANH hoặc nếu có nhiều ngƣời trùng tên
thì đặt "họ"trƣớc, gọi là Nữ Đầu Sƣ LÂM HƢƠNG-THANH.
Ý-nghĩa hai chữ THANH HƢƠNG:
Hai chữ Thanh Hƣơng này phát xuất từ đôi câu đối:
- THANH sử ký danh lƣu vạn đại.
- HƢƠNG hoa truy sùng bái thiên thu.
Có nghĩa là: - Bộ Thanh sử ghi tên ngƣời trong sạch, tên tuổi
còn lƣu lại muôn đời. - Đền hƣơng lửa còn truyền nối, thờ lạy
ngƣời danh tiếng ngàn năm.
Nghĩa riêng từ chữ: THANH 青 là màu xanh tƣơi, tƣợng sức
sống vƣơn lên, chỉ sự thanh khiết, trong sạch. Hoặc viết là 清
có bộ thuỵ. HƢƠNG 香 là mùi thơm tho.
Chiết tự hai chữ Thanh Hƣơng:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THANH 青 chiết tự: trên là Chủ 主 dƣới là Nguyệt 月.
HƢƠNG 香 chiết tự: trên là Hoà 禾 dƣới là Nhựt 日.
-Nếu lấy hai chữ của phần trên đọc là Chủ Hoà 主 禾.
-Nếu lấy hai chữ dƣới hiệp lại thành ra chữ Minh 明 có nghĩa
là ghép hai chữ Nhựt Nguyệt lại là chữ Minh.
Thánh ý Thầy muốn rằng trong thời buổi ban sơ này toàn Đạo
Nam Nữ phải biết trên HÕA dƣới HIỆP
Chữ Thanh 清 cũng viết có ba chấm thủy nghĩa là trong sạch.
Ba chấm thủy tƣợng trƣng Tinh - Khí -Thần hiệp nhứt.
Bài thơ chiết tự chữ THANH HƢƠNG:
Dụng tiếng Thanh Hƣơng Tịch-Đạo nhà,
Giáo Tông đổi mới Đạo Tâm ra.
Phân THANH 清 xuất ngoại Tinh-Thần-Khí,
Hòa hiệp Âm Dƣơng diệu pháp mà!
Hƣơng sắc Nữ gìn nêu giá ngọc,
Chiết Hƣơng hạ Nhựt thƣợng vi Hòa.
Chủ Hòa mục đích Cao-Đài dựng,
Nhựt Nguyệt, Minh tâm hiệp nhứt tòa.
Nguyên Thủy
Chữ HÒA rất là quan trọng: Ấy là lời trong Thánh Ngôn Thầy
thƣờng căn dặn: "Cái nhánh các con là nhánh chính mình
Thầy làm CHỦ, sau các con sẽ hiểu. Thầy vui muốn cho các
con thuận HÒA cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân
trọng. Phải chung lo cho danh Ðạo Thầy".
Hoặc trong Pháp Chánh Truyền cũng dạy: "Cơ Đạo của ChíTôn đến lập buổi Hạ nguơn Tam Kỳ Phổ Độ này duy lấy một
chữ HÒA làm Tôn chỉ. Có HÒA mới có HIỆP, có Hiệp mới có
Thƣơng, mà sự Thƣơng yêu là chìa khóa mở cửa Tam Thập
Lục Thiên, Cực-Lạc thế giới và Bạch Ngọc-Kinh y nhƣ lời Đức
Chí-Tôn đã dạy, chỉ nghĩa là phải Từ bi, Bác-ái mới đắc Đạo
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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vô vi, phải HÒA HIỆP mới có cơ qui nhứt. Chí-Tôn đã định
khai Đạo đặng thị chứng cho các Tôn giáo biết nhìn nhau
trong đƣờng hành thiện, trừ tuyệt hại tranh đấu thù hiềm, làm
cho Thế giới Hòa bình, thoát cơ tự diệt. Thể Đạo của Chí-Tôn
cũng phải nƣơng theo chữ HÒA mới toan thành lập. Chí-Tôn
định thành Hội Thánh, đặng thay thế hình ảnh của Ngƣời, thì
cũng tùy theo phép Tạo hóa cá nhân mà gầy nên ảnh tƣợng".
Vậy: Tịch HƢƠNG là tịch của Nữ-phái. Nữ-phái là nguồn sống
của nhơn-loại. Đức Lý nói với Bà Lâm-Hƣơng Thanh: Hiền
Muội phải viết thơ mời đủ mặt ngày rằm này. Thầy đến phong
chức lập thành Nữ phái, nghe à! (TN/ 95)
Tịch HƢƠNG là tịch của Nữ-phái. Nữ-phái là nguồn sống của
nhơn-loại.Đức Hộ Pháp nói "Trong Thánh-ngôn Hiệp Tuyển có
bốn câu thi của Ngài rất ngộ-nghĩnh (Đức Lý giáng lập Nữ
phái): Lâm-Hương-Thanh, Hiền-muội phải viết thơ mời.
Ngày 11-12 Bính-Dần (Vendredi 14-1-1927): Đức Lý giáng đàn
nói với chƣ Nữ-chức chi Minh Đƣờng rằng: "Thầy dạy Lão
phải lập phái Nữ cho thành tựu. Em gắng lo phổ-độ nhơnsanh. Cửu nhị ức nguyên nhân hãy còn trong vòng hắc ám,
chẳng lẽ em biết Đạo ngồi đó cho đành. Lão trông công em".
Cửu tử kim triêu đắc phục huờn,
Hạnh phùng Thiên-mạng đáo khai nguơn.
Thế trung kỳ tử hà tri tử?
Tử giả hà tồn chủ "Tịch Hƣơng".

久死今朝得復還
幸逢天命到開元
世中忌死何知死
死者何存主藉香

Đức Hộ Pháp giải nghĩa:
Cửu tử kim triêu đắc phục huờn là cảnh trần Ta chết đã lâu
mà hôm nay Ta đƣợc phục sanh lại trong Thánh-thể của Đức
Chí-Tôn.
Hạnh phùng Thiên-mạng đáo khai nguơn là còn hạnh phúc
đặng Thiên-mạng đến khai nguơn. Tại sao Ngài nói đến?

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Bần-Đạo đã thuyết: Cuối Hạ-nguơn Tam chuyển khởi Thƣợng
nguơn Tứ chuyển, Ngài đến khai nguơn là có duyên cớ. Bần
Đạo dám chắc rằng Đấng nào khác hơn Ngài thì không thi
hành đƣợc. Ngài đến đặng mở Thƣợng nguơn Tứ chuyển.
Thế trung kỵ tử hà tri tử? Thế-gian sợ chết mà không biết cái
chết là gì! Chính Ngài hỏi rồi nói:
Tử giả hà tồn chủ tịch Huơng: Tịch HƢƠNG là tịch của Nữphái. Nữ-phái là nguồn sống của nhơn-loại, nếu nói nó chết thì
Ngài đến làm chủ của Nữ-phái nghĩa gì? Cầm cái giống của
thế-gian này chi?

TỊCH ĐẠO ĐẠO TÂM
籍道道心
Tịch Đạo kế tiếp là ĐẠO TÂM, nghĩa là tiếp theo sau Tịch
Thanh Hƣơng. Nói rõ ra Tịch-Đạo Thanh-Hƣơng là lo tu về
phƣơng diện hữu hình, nhƣ tạo tác các cơ sở, lập nên Thánh
Thất làm nhà chung cho nhân sanh đến chiêm bái và để học
hỏi Đạo lý. Thời gian này ngƣời Tín hữu lập công bằng công
quả ngoại, nhƣ xây dựng, tạo tác, giữ gìn cơ sở, cúng kiếng.
Nay qua Tịch ĐẠO TÂM thì lo về phần tâm linh tức nhiên phải
thấu đạt chơn lý chánh truyền, là phải học hỏi, nghiên cứu,
sửa tánh trau thân, làm công quả nội.
Hỏi vậy Tịch ĐẠO TÂM đã đến chƣa?
Hãy nhìn đôi liễn đối đặt trƣớc Báo-Ân-Từ sẽ thấy:
- BÁT phẩm chơn hồn tạo thế giới hóa chúng sanh vạn vật
hữu hình tùng thử ÐẠO.
- QUÁI hào bác ái định Càn khôn phân đẳng pháp nhứt Thần
phi tƣớng trị kỳ TÂM.
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八品眞魂造世界化眾生萬物有形從此道
卦爻博愛定乾坤分等法一神非相治其心
Giải thích:
Câu 1: Bát phẩm chơn hồn cũng gọi là Bát hồn, tức là 8 bậc
tiến hóa của chơn-hồn, từ thấp lên cao là Vật-chất hồn, Kimthạch-hồn, Thảo-mộc-hồn, Thú-cầm hồn, Nhơn hồn, Thầnhồn, Thánh-hồn, Tiên-hồn, Phật hồn. Tám phẩm chơn hồn này
đã tạo ra Thế giới, hóa thành chúng sanh. Trong hàng chúng
sanh thì chỉ riêng 4 phẩm là Kim thạch, Thảo mộc, Thú cầm và
Nhơn loại. Những vật loại nào có hình ảnh có thể thấy đƣợc,
sờ mó đƣợc nhƣ vậy đều phải chịu luật biến hoá hoặc thay đổi
của vũ trụ, tức là bị huỵ hoại hay chết đi tuỳ theo thời gian. Ấy
gọi là Đạo.
Theo Đạo Đức Kinh của Đức Lão Tử. Đạo là cái nguyên lý
sanh ra vũ trụ và vạn vật. Mọi vật đều do Đạo mà sanh ra và
lớn lên. Theo triết lý của Đạo Cao Đài, ĐẠO là Hƣ Vô chi Khí,
tức nhiên có sinh có diệt, có sống có chết. Phật Mẫu Chơn
Kinh có câu "Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh"
nghĩa là: Đức Phật Mẫu vận chuyển đem Tám phẩm chơn hồn
hóa thành chúng sanh nơi cõi trần này.
Câu 2: Quái Hào: quái là quẻ. Ví nhƣ Quẻ Càn ☰ gồm có 3
vạch liền, mỗi vạch liền đƣợc gọi là Hào Dƣơng. Quẻ Khôn ☷
có 3 vạch đứt, mỗi vạch đứt đƣợc gọi là Hào Âm. Sự kết hợp
của các Hào âm dƣơng tạo thành các Quẻ. Quái hào là chỉ
chung các quẻ và các hào trong Bát Quái. Ngƣời phát minh ra
Quái Hào là vua Phục Hy. Ngài dùng Quái Hào tạo thành Bát
Quái Tiên Thiên, để giải thích sự hình thành Càn Khôn Vũ trụ
bằng hai nguyên lý Âm Dƣơng do Thái Cực biến hóa phân ra.
Bác ái là lòng thƣơng yêu bao la, thƣơng xót sanh linh hơn
mình, cho nên, kẻ có lòng bác ái coi mình nhẹ hơn mảy lông
mà coi thiên hạ nặng bằng trời đất. Chính hai quẻ Càn Khôn là
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cánh cửa đi vào Đạo Dịch: Càn tƣợng Trời, Khôn tƣợng Đất
tức là trời đất, vũ trụ, nên thƣờng nói Càn khôn Vũ trụ. Cũng
chỉ hai đấng Cha Mẹ Vạn linh là Chí-Tôn và Phật mẫu nữa.
Hai quẻ Âm Dƣơng này rất quan trọng.
PHÁP: theo nghĩa tổng quát, tất cả những gì có thật hay hƣ
ảo, hữu hình hay vô hình, tâm hay vật, đều gọi là Pháp.
Nhứt Thần phi tướng là duy có một Chơn linh vô hình đối với
con ngƣời tuy không hình ảnh, vì nó là điểm nhỏ nhít mắt
thƣờng không thấy mà nó trị đƣợc cái tâm, chính là Điểm Linh
quang của Đấng Thƣợng Đế ban cho để làm chủ con ngƣời
đối cùng Càn Khôn Vũ trụ. Nhứt Thần phi tƣớng là Thái cực, là
Đại hồn, là Khối Đại Linh quang của Thƣợng Đế.
Trong sự tạo hóa Càn khôn vũ trụ, Đấng Thƣợng Đế dùng luật
Thƣơng yêu, sắp đặt mọi vật trong Càn khôn, phân chia ra
nhiều thứ bực cao thấp khác nhau, chỉ duy có một Chơn linh
vô hình làm chủ cái Tâm.
Đây là hai câu đối có số chữ dài nhất: mỗi câu có 17 chữ.
Theo Dịch-lý thì số 17 này thuộc quẻ Thiên Sơn Độn
Càn
vi Thiên số 1, Cấn vi Sơn số 7, họp số là 17. Độn tức là lui đi,
biến đi. Điều này báo cho biết rằng thời kỳ Tịch Đạo THANH
HƢƠNG đã lui đi, nhƣờng chỗ cho cơ ĐẠO TÂM sắp đến. Thế
nên mở đầu cho đôi liễn có hai chữ đầu là BÁT-QUÁI, hai chữ
cuối là ĐẠO TÂM.
Tóm lại: Tám đẳng cấp chơn-hồn đều đƣợc sản-xuất dƣới bàn
tay của Đức Phật-Mẫu, nhƣng vạn-vật vốn hữu hình hữu hoại,
nghĩa là có sinh có diệt, có sống có chết, Đạo của trời đất định
vậy. Dù cho những quẻ (đại thể), những hào (tiểu thể) xuất từ
tâm Bác-Ái sẽ định nền tảng cho Càn-Khôn để phân ra đẳng
cấp, chỉ một điểm Thần 神 duy nhứt, không hình tƣớng cũng
định đƣợc cái Tâm (mà chủ của cái Tâm là Thƣợng-Đế CaoĐài ngày nay vi chủ).
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Lại nữa: Nhìn ở đầu câu liễn có hai chữ Bát Quái, cuối câu có
hai chữ Đạo Tâm, điều này đã chứng-tỏ rằng Tịch-đạo ĐạoTâm đã xuất hiện.
- Đức Chí-Tôn có Bát-Quái (số 8).
- Đức Phật-Mẫu nắm Bát Phẩm Chơn-Hồn (số 8).
- Ngƣời tu-hành gìn Bát Chánh Đạo (số 8).
Ba lần con số 8 là 24 (3x8), là 24 chuyến thuyền Bát Nhã tức
nhiên là Bát-Nhã Ba-La-Mật của Phật dạy, là trí huệ. Ngƣời tu
là mục-đích đạt cho đƣợc trí Bát-Nhã ấy là "Nƣơng gƣơm thần
huệ đoạn trừ nghiệt căn" đó vậy!
Mỗi câu có 17 chữ ứng với quẻ Thiên Sơn Độn 天 山 沌.Độn là
lui đi, tức nhiên thời Tịch-đạo Thanh Hƣơng đã qua, giờ đây
tịch-đạo Đạo-Tâm sẽ ngự trị trong tâm linh của tất cả mọi
ngƣời.
Đạo Tâm là gì? Đức Hộ Pháp dạy: "Chiếu theo ý nghĩa chữ
ĐẠO là một định từ để chỉ tánh đức của loài ngƣời đối với Đức
Chí-linh cùng Càn khôn vũ trụ. Loài ngƣời bao giờ cũng chủ
TÂM tìm tòi, kiếm cái nguyên do lai lịch của mình hầu định
phận đối cùng tạo đoan vạn vật. Muốn biết mình, con ngƣời
phải lột cả sự bí mật huyền vi của vạn vật hữu sanh tại thế gọi
là chúng sanh đặng so sánh. Thấy đặng cái sống của vạn vật
mới biết đặng cái sống của mình. Thấy đặng cái năng tri năng
giác của chúng sanh, mới tìm đặng tâm tánh của mình là báu.
Thấu đáo đặng tâm linh mới biết thiên lƣơng do chí thiện. Khi
hiểu cái Thiên lƣơng ấy là nhiệm vụ huyền bí, tả không cùng,
hiểu không tột, chẳng biết lời chi mà đặt để, nên định phỏng
danh là ĐẠO 道 Vì cớ cho nên lấy chữ TÂM 心 làm mục đích.
Các Thánh nhơn xƣa thƣờng đem cái triết-lý Đạo Tâm hiệp
làm môi giới, nên dầu cho các vị Giáo-chủ tuy mỗi Đấng đều
có tƣ tƣởng đặc sắc, nên triết lý cao thấp không chừng nhƣng
cũng phải buộc lấy chữ TÂM làm nguồn cội. Nếu luận hai chữ
CHỦ TÂM thì ta cũng thấy rõ rằng: Một vấn đề thuyết không
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cùng, biện không tận, vì nó quảng đại bao la, vô biên vô giới,
bởi nó do Chí linh là Trời mà sản xuất. Hễ càn khôn vũ trụ này
vĩ đại bao nhiêu và cơ bí mât tạo đoan bao nhiêu, thì nhơn tâm
đều hƣởng ứng bấy nhiêu. Dầu cho kiến thức đặng, hay là còn
ẩn vi mầu nhiệm mà lƣơng tâm của con ngƣời đã hƣởng ứng,
đều cho mọi trí não, mọi tinh thần tự hiểu rằng: Sự thấu đáo
chữ ĐẠO vô cùng, vô tận, muôn phần loài ngƣời chƣa định
đặng một, vì vậy các nhà triết học đạo đức tinh thần cho nhơn
tâm tức thiện tâm cũng đặng.
Tâm ấy là gì? Ấy cũng là một định từ để chỉ cái hình bóng trí
thức tinh thần, Đạo gọi là nhứt điểm linh quang chiếu giám.
Đức Chúa Jésus khi thọ pháp Giải oan nơi Jourdain thì điểm
linh quang ấy giáng nhƣ hình khối lửa.
Đức Lão-Tử khi thiền định tại Thơ viện nhà Châu, thì điểm linh
quang ấy giáng nhƣ hình sấm sét.
Đức Khổng-Phu-Tử khi vấn đáp với Thần Đồng Hạng Thác thì
điểm linh quang ấy giáng nhƣ hình sợ sệt.
Nhƣ Abraham và Moise thấy Đức Chúa Trời trong đạo hào
quang sáng suốt. Nhƣ Đức Lão-Tử, Ngƣơn Thỉ Thiên Tôn và
Thông Thiên Giáo chủ thấy Hồng-Quân Lão-Tổ trong năm sắc
tƣờng vân. Nhƣ Phục Hi đã thấy Long Mã hóa Hà đồ". (Thuyết
Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: 15-7 Ất-Sửu – 1937)

TỊCH ĐẠO: THANH ĐẠO
籍 道: 清 道
Thanh - Đạo là Tịch Đạo (Sổ bộ) của Nam phái, cũng giống
Tịch Đạo của Nữ phái sau này. Thánh ngôn dạy:
"THANH ĐẠO Tam khai thất ức niên,
"Thọ nhƣ địa huyển thạnh hòa thiên.
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"Vô hƣ qui phục nhơn sanh khí,
"Tạo vạn cổ đàn chiếu Phật duyên."
Viết thành chữ Hán:
清道三開七億年
壽如地圈盛和天
無虛歸服人生氣
造萬古壇照佛緣
Giải nghĩa:
- Nền Đạo trong sạch của Ðức Chí Tôn mở ra lần thứ ba phổ
độ đến 700 000 năm (một ức: 100.000 năm).
- Sống lâu nhƣ trái đất, thịnh vƣợng cùng Trời.
- Ðức Chí Tôn đem trở về các linh hồn của nhơn sanh.
- Tạo ra từ muôn xƣa đàn cúng tế để soi sáng ngƣời có duyên
với Phật.
Trong thời Giáo Tông đầu tiên, nếu là Chức sắc Nam phái từ
hàng Lễ Sanh trở lên thì lấy Thánh danh có kèm theo chữ
"Thanh". Nếu qua một thời Giáo Tông khác thì đổi Tịch là ĐẠO
TÂM, tức nhiên Nam thì lấy chữ "Đạo", Nữ thì lấy chữ "TÂM"
đặt vào các vị trí cũng nhƣ tịch Thanh Hƣơng vậy. Nay, Ðại
Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, với Tôn chỉ "Qui Nguyên Tam giáo Phục
Nhứt Ngũ Chi" nên Ðức Chí Tôn lập Tam Trấn Oai Nghiêm
cầm quyền Tam giáo là:
- Phật thì Ðức Quan Thế Âm Bồ Tát là Nhị Trấn Oai Nghiêm
cầm quyền Phật giáo.
- Tiên thì Ðức Lý Ðại Tiên Trƣởng Thái Bạch Kim Tinh là Nhứt
Trấn Oai Nghiêm cầm quyền Tiên giáo.
- Thánh thì Ðức Quan Thánh Ðế Quân là Tam Trấn Oai
Nghiêm cầm quyền Nho giáo.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Pháp Chánh Truyền dạy tiếp:
"Đƣơng đời này của Đức Lý Giáo Tông, thì Nam lấy chữ
"THANH" Nữ lấy chữ "HƢƠNG" làm Tịch, tức là cả Đạo-hữu
và từ Tín đồ chí Thiên phong đều trong đời Đức Lý Giáo Tông
hành chánh đứng vào tịch "Thanh Hƣơng". Qua đời Giáo Tông
khác thì Nam sẽ lấy chữ "ĐẠO" Nữ lấy chữ "TÂM", nhƣ vậy
nối truyền hoài cho hết Tịch Đạo thì Thầy sẽ giáng Cơ cho
Tịch Đạo khác nữa. Lớn nhỏ, sau trƣớc nhờ chữ Tịch Đạo ấy
mà phân biệt.
Có kẻ hỏi: Thí dụ nhƣ đời Giáo Tông, thì Tịch Đạo của chƣ
Đạo hữu Nam Nữ đời trƣớc, dầu Chức sắc hay Tín đồ cũng
vậy, có phải buộc thay đổi Tịch Đạo không? Ta nói: Không! Vì
chính mình Giáo Tông kế vị cũng phải giữ Tịch Đạo trƣớc, kỳ
dƣ những Tín-đồ của đời Ngài độ rỗi tức là chi tộc của Ngài
mới đặng thay đổi mà thôi, còn những Chức sắc cùng là Tín
đồ của Giáo Tông đời trƣớc còn sót lại thì thuộc về chi tộc của
Giáo Tông ấy không đặng phép thay đổi Tịch. Tỵ nhƣ có Tân
Giáo Tông sẽ lên kế vị cho Lý Giáo Tông thì cả Tín đồ Nam
Nữ mới nhập môn đều phải lấy Tịch "ĐẠO TÂM" dầu trong
hàng Tín đồ ấy sẽ có một Chơn linh xứng đáng địa vị ChánhPhối Sƣ mà Thầy giáng Cơ phong chức đi nữa, thì cũng chịu
Tịch "Đạo - Tâm" nhƣ các Tín đồ khác, chớ Chức sắc và Tín
đồ trong đời Lý Giáo Tông còn lại thì giữ Tịch "Thanh Hƣơng"
mà thôi, không đặng thay đổi."

TỊCH ĐẠO HƢƠNG TÂM
籍 道: 香 心
Hƣơng Tâm là Tịch Đạo của Nữ phái. Sự phong Tịch Đạo này
chính là Thầy ban quyền hành cho Nữ phái, đánh dấu một sự
bình đẳng, bình quyền. Cũng là một ân huệ mà ngƣời Nữ phái
Cao Đài đƣợc hƣởng hồng ân sớm nhứt. Thầy dạy Tịch Đạo
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dành cho Nữ phái trong thời hiện tại và kế tiếp: Có nghĩa là
trong thời Giáo Tông hiện tại là Tịch Đạo "THANH HƢƠNG",
tức nhiên Nam thì lấy chữ "Thanh" làm Thánh danh của mình,
Nữ thì lấy chữ "Hƣơng" làm Thánh danh của mình. Khi qua
một thời Giáo Tông kế tiếp thì đổi qua Tịch "ĐẠO TÂM", nghĩa
là Nam thì lấy chữ "Đạo" Nữ thì lấy chữ "Tâm" cũng giống nhƣ
thời trƣớc vậy. Thánh ngôn:
"HƢƠNG TÂM nhứt phiến cận Càn khôn,
"Huệ đức tu chơn độ dẫn hồn.
"Nhứt niệm Quan Âm thùy bảo mạng,
"Thiên niên đẳng phái thủ sanh tồn."
Lâm thị: phong vi Giáo Sƣ, lấy Thiên ân Hƣơng Thanh.
Ca thị: phong vi Phó Giáo Sƣ, lấy Thiên ân Hƣơng Thế.
Ðƣờng thị: đã thọ mạng Thiên sai, cứ giữ địa vị mình.
Còn cả chƣ Ái nữ, Thầy sẽ lập Đại hội cho đủ mấy vị rồi sẽ
phong sắc một lần. Thầy ban ơn cho các con, cứ hành lễ theo
lời dặn".
Viết thành chữ Hán:
香心一片近乾坤
慧德修真度引魂
一念觀音垂保命
千年等派守生存
Giải nghĩa:
- Một tấm lòng thơm tho đƣợc gần Trời Ðất.
- Đức sáng suốt do tu hành chơn thật độ dẫn đƣợc linh hồn
- Một lần niệm danh hiệu Ðức Quan Âm Bồ Tát thì đƣợc Bồ
Tát đoái lòng thƣơng xót bảo vệ mạng sống.
- Ngàn năm Nữ phái gìn giữ sự sanh tồn của nhơn loại.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vậy Tịch Ðạo của Chức sắc Nữ phái Cửu Trùng Ðài trong đời
Giáo Tông thứ nhứt là lấy chữ HƢƠNG làm Thánh danh; đời
Giáo Tông thứ nhì sẽ lấy chữ TÂM làm Thánh danh.
Ðức Chí Tôn phong chức cho hai vị: Bà Lâm Thị Thanh (hay
Lâm Ngọc Thanh) ở Vũng Liêm phong làm Nữ Giáo Sƣ,
Thánh danh Hƣơng Thanh. Bà Ca Thị Thế (con của Ngài Bảo
Ðạo Ca Minh Chƣơng) phong làm Phó Giáo Sƣ, Thánh danh
Hƣơng Thế (Phó Giáo Sƣ là phẩm Giáo Hữu, phẩm này chỉ
dùng duy nhứt có một lần mà thôi)
Ðƣờng thị: tên thật là Ðãi Thị Huệ (1874-1936), hiền nội của
Ngài Lê Văn Trung. (sau đắc phong vào phẩm Quyền Giáo
Tông, đặc biệt có Thánh danh là Thƣợng Trung Nhựt). Tất cả
từ hôm nay đều đƣợc "Thọ mạng" nghĩa là nhận lãnh mệnh
lệnh của Ðức Chí Tôn ban cho Nữ phái. Ấy là khi Trời sai
khiến gọi là "Thiên sai" thì dù cho các đẳng Thần, Thánh, Tiên,
Phật đều phải tuân lệnh vì đã có "Phong sắc" rồi, tức nhiên
ban ra Sắc lịnh phong chức cho Nữ phái kể từ đây.

TỊCH SAN
辟山
Tịch San 辟山 là Một ngọn núi trên từng Phi Tƣởng Thiên.
Chơn hồn khi về đến Cung này rồi thì nhờ Kim Mao Hẩu đƣa
đến núi Tịch San.
Kinh Đệ Bát Cửu có câu:
"Cỡi Kim Hẩu đến Tịch San,
"Đẩu vân nương phép Niết Bàn đến xem."
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TỊCH TỊNH (Phật Học)
寂淨
Tịch tịnh (J: Jakujō) Chỉ sự an lành, tịch tịnh trong tâm, thoát
khỏi sự trói buộc của Vô minh với những Phiền não (j: Bonnō)
chƣớng ngại hệ thuộc. Danh từ này miêu tả trạng thái Tịch diệt
(j: Jakumetsu).
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

TIỆC HỒNG
E: Great feast.
F: Grand festin.
Tiệc: bữa ăn nhiều món ngon có nhiều khách tham dự. Hồng:
lớn. Tiệc hồng là bữa tiệc lớn.
Kinh Đệ Nhị Cửu có câu:
"Tây-Vương-Mẫu vườn Đào ướm chín,
"Chén trường-sanh có lịnh ngự ban.
"Tiệc hồng đã dọn sẵn-sàng,
"Chơn-Thần khá đến hội hàng chư-linh."

TIÊN
• TIÊN 仙 vị Tiên, bực Tiên, trên bực Thánh. Td: Tiên bang,
Tiên đạo, Tiên tịch.
• TIÊN 先 trƣớc, đời trƣớc, tổ tiên, ngƣời đã chết. Td: Tiên
hiền, Tiên nho, Tiên tri.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TIÊN BANG - TIÊN CẢNH
E: The fairyland.
F: Le séjour des immortels.
Tiên bang 仙邦 là cõi Tiên, cõi của các vị Tiên ở. Tiên Cảnh
仙 境 cảnh Tiên ở.
Tiên cảnh là cõi Tiên, đồng nghĩa Tiên bang.
Ngài Ca Bảo Đạo cho sau khi lâm chung năm 1929:
Từ đây ra khỏi chốn nhân gian,
Thủy tú sơn tinh thích chí nhàn.
Vì bởi lục căn lòng chẳng bợn,
Cho nên mới đặng nhập Tiên Bang.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Bậc Chí Thánh dầu bị đọa trần, lòng hỡi còn nhớ hoài
nơi Tiên cảnh.

TIÊN BÚT
仙筆
E: The penholder of immortal.
F: Le porte plume de L’immortel.
Tiên: vị Tiên, bực Tiên, trên bực Thánh. Bút: cây viết. Tiên bút
là cây viết của Tiên, ý nói: văn thi hay giỏi, ý tứ cao siêu thanh
thoát.

TIÊN CẢNH
仙景
Tiên cảnh là cảnh Tiên, tức là nơi của các vị Tiên ở.
Thầy dạy: Thứ hai, 31-5-1926 (âl: 20-4-Bính Dần):
"Thánh tâm dầu phải chịu khổn trần đi nữa thì chất nó cũng
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vẫn còn. Các con khác hơn kẻ phàm là duy tại bấy nhiêu đó
mà thôi. Kẻ phàm dầu ly hƣơng thuở ấu xuân đi nữa, lòng
hằng hoài vọng. Chí Thánh dầu bị đọa trần, lòng hỡi còn nhớ
hoài nơi Tiên cảnh. Nếu chẳng vậy, ai còn dám ƣng thuận hạ
thế cứu đời? Con chỉ có tu mà đắc đạo. Phải ngó đến hằng ức
thiên vạn kẻ nhơn sanh chƣa đặng khỏi luân hồi, để lòng từ bi
độ rỗi, kẻo tội nghiệp".
Thi văn dạy Đạo rằng:
Gần nơi Tiên cảnh phải xa phàm,
Cái kiếp trần nầy trẻ chớ ham.
Một miếng đỉnh chung trăm giọt thảm,
Phải toan lui gót tránh vòng tham.

TIÊN CƠ - TÀ CƠ
仙機-邪機
(Cơ: dùng đủ chữ là Cơ Bút tức là Cầu Cơ và chấp bút) là hai
phƣơng tiện dùng thông công với cõi vô hình. Nhƣng cõi vô
hình cũng phải phân biệt Chánh – Tà. Khi cầu Cơ trong một ý
thức cao thƣợng bằng tâm trung ý chánh thì đƣợc cõi Thần
Tiên cảm ứng là đƣợc Tiên Cơ. Nếu tâm ý vạy tà thì làm cốt
cho Tà quái lợi dụng thì đó là do Tà Cơ đến hay là nhơn Cơ,
rất có hại.
Thánh giáo của Ðức Chí Tôn dạy về sự lợi hại của Cơ Bút nhƣ
sau: "Các con đừng thầm tính rằng nên cầu Thầy cùng chƣ
Phật, Thánh, Tiên mà nghe Thánh giáo dạy bảo cho rõ Thiên
cơ. Ấy là ở trong đó có một cái lẽ đại hại ẩn vi, nó dìu dắt các
con đi sai đƣờng lạc ngõ. Có phải vậy không các con? Vì Cơ
Bút là cơ quan rất tối cao tối trọng, vả lại Cơ Bút là cơ vận
chuyển theo thời thế mà tấn hóa, dìu dắt các con chung hòa
nhƣ một sợi dây để buộc đàng liên ái, đúng với luật thiên
nhiên đó thôi. Nền Ðạo sáng khai, Thầy tạm dùng Cơ Bút làm
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khuôn mẫu. Các con phải lãnh ảnh hƣởng bên Hiệp Thiên Ðài
mà hành đạo. Những sự lợi hại của Cơ bút có hai đàng là:
1- Chánh đại quang minh giáo đạo, ấy là Thầy các con, Tiên
cơ đó.
2- Là chỗ mê muội hữu vi hữu tƣớng, để cho ác quỉ hung thần
truyền thinh giáo đạo cho những đứa không đủ đạo đức, tức là
Tà cơ và Nhơn cơ vậy".

TIÊN CUNG PHẬT XỨ
仙宮佛處
E: The paradise.
F: Le paradis.
Tiên: vị Tiên, bực Tiên, trên bực Thánh. Cung: cung điện. Xứ:
cõi. Tiên cung là cung điện của các vị Tiên. Phật xứ là cõi
Phật, cõi Cực Lạc Thế giới.
Tiên cung Phật xứ là cõi của chƣ Tiên và chƣ Phật. Đạo Cao
Đài gọi cõi đó là cõi Thiêng liêng Hằng sống, đạo Thánh gọi là
Thiên đƣờng, Phật giáo gọi là Cực Lạc Niết Bàn.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Siêu thăng phụng liễn qui khai,
"Tiên-Cung Phật xứ Cao-Đài xướng danh."
Nơi Tiên Cung xứ Phật Ðức Cao Ðài kêu danh hiệu
đều phải tùng quyền lực Phật Mẫu độ rỗi.

TIÊN DƢỢC
仙藥
(Tiên đây là nói cái gì siêu phàm, hay đến chỗ tuyệt diệu,
Dược là thuốc) Thuốc Tiên, thuốc hay trị lành bịnh ngay.
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Đấng Thƣợng Đế xƣng "Cao Đài Tiên Ông" qua bài thi khoán
thủ sau:
CAO thanh tuyệt đối lý Hƣ vô,
ĐÀI bảng nêu danh của tín đồ.
TIÊN dƣợc phá mê trần mộng ảo,
ÔNG nào mất Đạo chết phơi khô!
Thầy dạy: "Nầy các con: hãy tu sao cho tinh thần đƣợc giác
minh quang; quang minh thì phẩm vị Thần Tiên không
khó…Một ngày kia con nào biết Đạo đức, ăn chay lạt, hiệp với
khí Tiên Thiên, tới lúc Dƣơng sanh thì mới có thể với khí ấy
mà còn vững vàng sống đặng. Đứa nào vô Đạo đức thì bị khí
Thiên ô-trƣợc tới ngày âm tuyệt dƣơng sanh, chúng nó không
bao giờ hứng chịu nỗi chơn dƣơng nên phải dứt hơi lìa mạng.
Vậy thì ngày, tháng, giờ phải đúng luật tuần hoàn, Thầy sẽ
đem các con vào một thế giới khác cho an nghỉ, hầu tầm nơi
siêu thoát cảnh Thần Tiên. Các con chẳng nên khinh lời lẽ dị
đoan, một ngày kia sẽ rõ".

TIÊN ĐẠO
仙道
E: Taoism.
F: Taoisme.
Tiên Đạo là Đạo Tiên, dạy ngƣời Tu đạt đến Tiên vị.
Thánh Ngôn dạy: "Khi khai Thánh giáo bên Thái Tây thì ChíTôn 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 về phần:
- "Tiên Đạo thì là Lão-Tử-Giáo, Dƣơng Châu, Mặc Địch, Vạn
pháp, Bàn Môn cho tới thầy pháp, thầy phù, bóng, chàng,
đồng cốt…"
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Muốn cho nhơn loại đặng lòng hữu ái mà kính mến lẫn nhau
thì TIÊN ĐẠO lại dạy ta phải lão luyện tinh thần cho đặng
thông minh trí hóa, hầu kiếm phƣơng giúp đỡ binh vực lẫn
nhau. Nơi Địa cầu 68 nầy là nơi luyện cảnh (monde
expiatoire), chúng ta chẳng những bị ma hồn quỉ xác cám dỗ
mà thôi, mà chúng ta lại còn bị thiên tai mộc ách, chúng ta
chẳng những phải đối địch cùng sự hung bạo của đời mà thôi,
mà ta lại còn phải đối địch cùng các nghiệt bịnh của trời hành
xác nữa. Ôi! Vì vậy mà nhiều bậc văn tài trí sĩ bên Âu Tây cắm
cúi cả đời tìm kiếm một phƣơng hay mà sửa đời đặng binh
vực nhơn sanh khỏi điều tận diệt. Trí não phải tháo luyện đến
đỗi nhiều vị đoạt đặng cơ bí mật của Trời mà làm ra một khoa
học, có nhiều phƣơng hay và quá trí khôn của ngƣời, nên ta
coi các Đấng ấy nhƣ là Địa Tiên cũng phải. Đó là về hình thể.
Còn về phần Thiêng liêng thì: Mỗi trái Địa cầu có nhơn loại,
tức là có chơn linh ở, hằng ngày tô điểm sửa sang làm cho nó
đặng đẹp. Hễ Địa cầu đẹp thì tinh thần của các Chơn linh phải
tấn hóa thêm cao đến ngày cực điểm văn minh. Ấy là cơ mầu
nhiệm của Tiên Đạo.
Bài Khai Kinh, một trong những bài Kinh Tứ thời Nhựt tụng có
câu:
"Phép Tiên Đạo: tu chơn dưỡng tánh,
"Một cội sanh ba nhánh in nhau.
"Làm người rõ thấu lý sâu,
"Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh Kinh."

TIÊN GIA
仙爺
E: Divine Father, The immortal.
F: Père Divin, l’immortel.
Tiên gia 仙爺 Gia là Cha, tiếng tôn xƣng; Tiên gia là Đấng
Tiên Ông. Đây chỉ Đức Đại Từ Phụ là Đấng Tạo Hóa ra Càn
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Khôn Vũ Trụ, là Đấng cha chung của vạn linh sanh chúng
Bài Kinh Niệm Hƣơng có câu:
"Mùi hương lư ngọc bay xa,
"Kính thành cầu-nguyện Tiên-gia chứng lòng."

TIÊN GIÁO
仙教
Tiên giáo cũng cùng nghĩa với Ðạo Tiên, là một Tôn giáo dạy
ngƣời tu luyện thành Tiên. Thời Nhứt Kỳ Phổ Ðộ, Ðức Thái
Thƣợng Ðạo Tổ làm Giáo chủ Tiên giáo. Qua thời Nhị Kỳ Phổ
Ðộ, Ðức Thái Thƣợng Ðạo Quân giáng sanh xuống trần là Lão
Tử để xiển dƣơng Tiên giáo, Ngài viết ra quyển "Ðạo Ðức
Kinh" để làm giáo lý căn bản cho Tiên giáo. Do đó, Tiên giáo
cũng đƣợc gọi là Lão giáo vì do Ðức Lão Tử làm Giáo chủ và
Tiên giáo cũng còn đƣợc gọi là Ðạo giáo, vì Tiên giáo dạy về
chữ ÐẠO rất cao siêu. Cho nên trong danh hiệu của Ðức Thái
Thƣợng có chữ Ðạo: Thái Thƣợng Ðạo Quân. Ngài giáng
sanh xuống trần là Lão Tử, nên ngƣời ta cũng gọi Ngài là: Thái
Thƣợng Lão Quân. Đến thời Tam Kỳ Phổ Độ thì Đức Lý Thái
Bạch Kim Tinh thay quyền Tiên giáo. Qua lời thơ của Ngài:
"Hạnh phùng Thiên-mạng đáo khai nguơn" là còn hạnh phúc
đặng Thiên-mạng đến khai nguơn. Tại sao Ngài nói đến? Đức
Hộ Pháp đã thuyết: Cuối Hạ-nguơn Tam chuyển khởi Thƣợng
nguơn Tứ chuyển, Ngài đến khai nguơn là có duyên cớ. Bần
Đạo dám chắc rằng Đấng nào khác hơn Ngài thì không thihành đƣợc. Ngài đến đặng mở Thƣợng Nguơn Tứ chuyển.
TIÊN GIÁO
仙教
Thái Thƣợng chí tâm qui mạng lễ.
太上志心歸命禮
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Tiên Thiên khí hóa.
Thái Thƣợng Đạo Quân
Thánh bất khả tri
Công bất khả nghị.
Vô vi cƣ Thái cực chi tiền
Hữu thỉ siêu quần chơn chi thƣợng
Đạo cao nhứt khí
Diệu hóa Tam Thanh.
Đức hoán hƣ linh
Pháp siêu quần Thánh
Nhị ngoạt thập ngũ
Phân tánh giáng sanh.
Nhứt thân ức vạn
Diệu huyền thần biến.
Tử khí đông lai
Quảng truyền Đạo Đức.
Lƣu sa Tây độ
Pháp hóa tƣớng tông.
Sản Tất Viên, Phƣơng Sóc chi bối.

先天氣化
太上道君
聖不可知
功 不 可 議.
無為居太極之前
有始超群真之上
道高一氣
妙化三清
德煥虛靈
法超群聖
二月十五
分性降生
一身億萬
妙玄神變
紫氣東來
廣傳道德
流沙西度
法化相宗

Đơn tích duy mang.
Khai Thiên Địa nhơn vật chi tiên
Đạo kinh hạo kiếp
Càn Khôn hoát vận.
Nhựt nguyệt chi quang.
Đạo pháp bao la
Cửu Hoàng tỉ tổ
Đại Thiên Thế giái
Dƣơng tụng từ ân.
Vĩnh kiếp quần sanh
Ngƣỡng kỳ huệ đức.

丹析微茫
開天地人物之先
道經浩劫
乾坤斡運
日月之光
道法包羅
九皇鼻祖
大千世界
揚頌慈恩
永劫群生
仰 其 惠 德.

產漆園方朔之輩
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Đại Thần Đại Thánh
Chí cực chí tôn
Tiên Thiên chánh nhứt.
Thái Thƣợng Đạo Quân.
Chƣởng Giáo Thiên Tôn.

大神大聖
至極至尊
先天正一
太上道君
掌教天尊

Niệm: "Nam Mô Thái Thƣợng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa
Thiên Tôn" 念: "南無太上道祖三 清應化天尊
Tiên Thiên Khí còn gọi là nguyên khí, Hƣ vô chi khí, Hỗn
nguơn khí. Khí nầy có trƣớc khi Càn Khôn Vũ trụ đƣợc thành
hình. Khi Trời đất chƣa phân định thì khắp cả vòm trời chỉ có
một khối khí duy nhất, gọi là Tiên Thiên Hƣ Vô Khí. Khí Hƣ vô
này là một khối nguyên khí mới luân chuyển hóa sanh thành
Đức Thái Thƣợng Đạo Quân.
Kinh Tiên giáo do hai vị Đầu Sƣ: Thƣợng Trung Nhựt và Ngọc
Lịch Nguyệt giải năm 1928 trong quyển Tứ thời Nhựt tụng:
1- "Tiên thiên khí hóa, Thái Thƣợng Ðạo Quân"
Giải: Từ vô thỉ đã sanh Thái Thƣợng,
Vốn thật là một khí khinh thanh.
Ngôi Tiên Thiên Chánh Ðạo, khí Tiên Thiên biến hóa
Ðức Thái Thƣợng Ðạo Quân làm Giáo Chủ Ðạo Giáo.
2- "Thánh bất khả tri, Công bất khả nghị"
Giải: Ðức Thánh khó gẫm khó suy,
Công cao khó tƣởng, tài cao khó bì.
Thánh đức của Ngài, ngƣời chẳng khá dòm lƣờng mà
biết đặng. Cái công đức cao dày cũng chẳng khá nghị
luận cho đặng.
3- "Vô vi cƣ Thái cực chi tiền,
"Hữu thỉ siêu quần chơn chi thƣợng"
Giải: Từ vô thỉ Ðạo không hình tƣớng,
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Ðến Hậu thiên siêu việt tuyệt mầu.
Ðạo Vô Vi ở trƣớc ngôi Thái Cực là khi Trời Ðất chƣa
phân, đến khi Trời Ðất mở mang rồi thì vô vi có trƣớc,
gọi là đời Hữu Thỉ (nghĩa là có trƣớc hết) rồi mới có Ðức
Thái Thƣợng đứng bực trên hết các vì Chơn Thánh
Chơn Nhơn.
4- "Ðạo cao nhứt khí, Diệu hóa Tam Thanh."
Giải: Cao nhờ nguơn khí tinh anh,
Chơn Thần trong sạch hóa hình Tam Thanh.
Ðạo Giáo cao rộng cả bầu Trời Ðất, phép huyền diệu
biến hóa. Tam Thanh. Tam Thanh là: Thái Thanh,
Thƣợng Thanh, Ngọc Thanh.
5- "Ðức hoán hƣ linh, Pháp siêu quần Thánh"
Giải: Ðức trọng bởi hƣ vô linh nghiệm,
Ðạo cao vời trên các Nhánh chi.
Ðạo đức sánh hơn các Thần linh, pháp luật cao siêu hơn
các Tiên Thánh.
6- "Nhị ngoạt thập ngũ,Phân tánh giáng sanh"
Giải: Tháng hai, ngày vọng, nhà Thƣơng,
Vô cực Chơn Tánh phân thân giáng trần.
Ðời nhà Châu vua Mục Vƣơng năm thứ năm mƣơi hai,
nhằm ngày rằm tháng hai, Ngài phân tánh giáng sanh ra
Ðức Thái Thƣợng.
7- "Nhứt thân ức vạn, Diệu huyền thần biến"
Giải: Một thân biến thiên hình vạn trạng,
Một Chơn linh diệu hóa Thần Tiên.
Một mình mà hóa ra muôn ức, thật là phép huyền diệu
nhƣ Thần, biến hóa không cùng.(1). Sách chép: Không
có đời nào mà không có Ðức Thái Thƣợng giáng sanh;
nhƣ đời Vua Huỳnh Ðế là Ông Quảng Thành Tử, đời
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Vua Văn Ðế hiệu là Ông Nhiếp Ấp Tử làm quan Trụ hạ
Sử đời Vua Khƣơng Vƣơng hiệu rằng Quách Thúc Tử,
đầu đời Hớn hiệu rằng Huỳnh thạch Công, thiệt là phép
biến hóa huyền diệu vô cùng.
8- "Tử khí đông lai, Quảng truyền đạo đức"
Giải: Tƣờng vân bổng hiện phía Ðông,
Truyền Kinh Ðạo Ðức giốc lòng độ nhân.
Lằn tử khí từ hƣớng Ðông bay đến rộng truyền Kinh Ðạo
Ðức.(2).Sách chép: Ông Doãn Hỉ làm quan Lịnh Doãn
bên Ải Hàm Cốc biết xem mây gióng khí. Ngày kia trông
thấy một vòng ngút đỏ tía từ hƣớng Ðông bay đến biết
rằng có vì Thánh Nhơn đến Ải, liền nghiêm chỉnh áo mão
ra cửa mà tiếp rƣớc. Chẳng bao lâu có Ông Lão Tử cỡi
Thanh Ngƣu bay đến. Ông bèn vội vàng tiếp rƣớc vào Ải
đàm luận phép huyền diệu và đƣợc rộng truyền Kinh
Ðạo Ðức năm ngàn dƣ lời.
9- "Lƣu sa tây độ, Pháp hóa tƣớng tông"
Giải: Thoạt qua tới phía Tây miền cát,
Pháp vô vi bổng hóa Tƣớng Tông.
Phía Tây qua đất Lƣu Sa dùng phép huyền diệu hóa ra
vì Tƣớng Tông, đến đâu Ngài cũng lấy Kinh Sám trong
tâm ra mà giảng Ðạo độ đời.
"Sản Tất Viên Phƣơng Sóc chi bối,
"Ðơn tích duy mang"
Giải: Trang Châu Phƣơng Sóc sanh ra,
Cũng đồng quan niệm với thời Lạc Quân.
10-

Ông Trang Tử làm quan ở vƣờn Tất Viên nên kêu là
Ông Tất Viên cùng với Ông Ðông Phƣơng Sóc cũng do
Ngài hóa thân đó, cái dấu linh đơn thiệt là huyền diệu
nhiệm mầu.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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11- "Khai Thiên Ðịa nhơn vật chi tiên,
"Ðạo kinh hạo kiếp"
Giải: Luyện đơn chỉ máy trƣờng sanh,
Ðạo trƣớc Trời Ðất nhơn sanh mới mầu.
Ðạo mở trƣớc Trời Ðất, trƣớc ngƣời và loài vật, Ðạo trải
lâu đời nhiều kiếp.
12- "Càn khôn hoát vận,
"Nhựt nguyệt chi quang"
Giải: Càn Khôn chốt máy cao sâu,
Âm Dƣơng Nhựt Nguyệt thạnh suy tuần huờn.
Trời Ðất xây vần, Ðạo nhƣ mặt Nhựt, mặt Nguyệt tỏ rõ
không chỗ nào không soi xét.
13- "Ðạo pháp bao la, Cửu hoàng tỉ tổ"
Giải: Ðạo Pháp rộng bao gồm Cửu Tổ.
Ðạo nhƣ thể giềng lƣới bao la giăng trùm cả võ trụ. Ngài
là Tỉ Tổ (3) của họ Cửu Hoàng. Hình ngƣời thụ thai,
trƣớc tƣợng lỗ mũi; nên thỉ tổ gọi là Tỉ Tổ, mà tỉ là mũi.
14- "Ðại Thiên Thế Giái, Dƣơng tụng từ ân"
Giải: Cõi Ðại Thiên ca tụng ân lành.
Trong cõi Ðại Thiên Thế Giới nên ca tụng ân lành của
Ðức Thái Thƣợng Lão Quân.
15- "Vĩnh kiếp quần sanh, Ngƣỡng kỳ huệ đức"
Giải: Hồng trần cứu vớt độ ngƣời, chúng sanh.
Kẻ chúng sanh nhiều kiếp cũng ngƣỡng thờ ơn lành ở
Ðức Ngài.
16- "Ðại Thần Ðại Thánh, Chí cực chí tôn"
Giải: Thấu then Chí Cực, Thần thành Kim Thân.
Thiệt bực Ðại Thần, Ðại Thánh rất tột rất cao, rất cực
phẩm rất tôn cao.
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17- "Tiên Thiên chánh nhứt,
"Thái Thƣợng Ðạo Quân Chƣởng Giáo Thiên Tôn"
Giải: Nền Ðạo mở từ khi Nhứt khí,
Chức Thiên Tôn chấp chƣởng Thần Tiên.
Hiệu Ngài là Tiên Thiên Chánh Nhứt; Ðạo Giáo gọi là
Thủ nhứt, Thích Giáo gọi là Qui Nhứt; Nho Giáo gọi là
Quán Nhứt. Vì vậy cho nên Ðức Thái Thƣợng Lão Quân
chƣởng quản Ðạo Giáo là Vì Thiên Tôn.(4). Nhứt có
nghĩa: Thiên đắc nhứt dĩ Thanh, Ðịa đắc nhứt dĩ Ninh,
Nhơn đắc nhứt dĩ Thành; cho nên Trời -Ðất- Ngƣời một
thì ninh tịnh.

TIÊN HIỀN TIÊN NHO
先 賢-先 儒
E: The ancient sages.
F: Les anciens Sages.
Tiên: trƣớc, đời trƣớc, tổ tiên, ngƣời đã chết. Hiền: ngƣời có
tài năng và đức hạnh. Nho: ngƣời trí thức nho học.
Tiên hiền là các ngƣời hiền thời trƣớc.
Tiên nho là các nhà nho học thời trƣớc.

TIÊN HOA
鮮花
F: Fleur fraiche.
Tiên hoa 鮮花: Hoa tƣơi.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TIÊN LINH
先 靈
E: The soul of ancestors.
F: Les âmes des ancêtres.
Tiên: trƣớc, đời trƣớc, tổ tiên, ngƣời đã chết. Linh: linh hồn.
Tiên linh là linh hồn của tổ tiên.

TIÊN - NHO - THÍCH
(Xem: Nho-Thích-Đạo. Vần NH.)
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh
có câu:
TIÊN, NHO, THÍCH, một nhà hiệp lại,
Bƣớc tu-hành rộng-rãi thinh thinh.
Ơn Trên TỪ-PHỤ chứng minh,
Cầm quyền Chủ-tể tá danh CAO-ĐÀI.

TIÊN NHƠN
Đức Quyền Giáo Tông viết trong Tờ Khai Đạo gởi Thống-Đốc
Nam-kỳ Sài Gòn: "Vốn từ trƣớc tại cõi Đông Pháp có ba nền
Tôn-giáo là: Thích-giáo, Lão-giáo và Khổng-giáo. Tiên-nhơn
chúng tôi sùng bái cả ba Đạo ấy, lại nhờ do theo Tôn-chỉ quíbáu của các Chƣởng giáo truyền lại mới đƣợc an cƣ lạcnghiệp. Trong sử còn ghi câu "Gia vô bế hộ, lộ bất thập di"
nghĩa là con ngƣời thuở ấy an-nhàn cho đến đỗi ban đêm ngủ
không đóng cửa nhà, còn ngoài đƣờng thấy của rơi không ai
thèm lƣợm. Nhƣng buồn thay cho đời Thái-bình phải mất."
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TIÊN NỮ
仙女
E: The fairy.
F: La fée.
Tiên Nữ 仙女: Vị Nữ Tiên. Đây chỉ các vị Nữ Tiên trong số
Cửu Vị Tiên Nƣơng ở Diêu-Trì-Cung.
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Diêu Trì Cung sai nàng Tiên Nữ,
"Phép Lục Nương gìn giữ chơn hồn."

TIÊN PHẬT
仙佛
Tiên Phật là những đẳng cao cao của ngƣời tu đƣợc đắc Đạo.
Đúng ra có những từ: Thần, Thánh, Tiên, Phật là những thứ
bậc từ thấp đến cao.
Thầy dạy: "Nếu làm Tiên Phật đặng dễ dàng thì cả thế gian,
miễn có học chút ít thì đã đặng làm Tiên Phật rồi, vì luân hồi
đâu có phòng sanh sanh tử tử."
Thi văn dạy Đạo có câu:
Một ngày thỏn mỏn một ngày qua,
Tiên Phật nơi mình phải ở xa?
Luyện đặng tinh thông muôn tuổi thọ,
Cửa Tiên xuất nhập cũng nhƣ nhà.

TIÊN PHONG - TIÊN PHONG PHẬT CỐT
仙風 - 仙 風 佛 骨
Tiên phong 仙風 là Phong cách của bậc Tiên.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Ðã Qui Liễu có câu:
"Tiên phong phủi ngọn phất trần,
"Liên đài đỡ gót đến gần Tây phương."
Tiên phong Phật cốt 仙風佛骨 (Tiên: trƣớc, Phong: Dáng dấp,
Cốt: xƣơng, cốt cách.) là Hình vóc nhƣ Tiên, cốt cách nhƣ
Phật thật mỷ miều, xinh đẹp. Những hình ảnh ấy chỉ có vào
Kinh Bạch Ngọc mới hƣởng đƣợc.
Đức Hộ Pháp nói về Cảnh Thiêng liêng Hằng Sống:
"Trƣớc khi chúng ta ra khỏi Bát-Quái-Đài rồi không còn hình
thể nhơ-nhớp nhƣ trƣớc nữa, bỏ bảy khí chất tạo thành hìnhthể chúng ta, nhờ đi ngang qua Bát-Quái-Đài, bƣớc ThiêngLiêng ấy, Bần-Đạo tả cho chúng ta rõ con đƣờng đi ấy không
phân biệt Nam-Nữ, còn cả thảy hình hài thể-chất chúng ta nhờ
huyền-diệu ấy mà tiêu hủy, nó biến thành đạo hào quang.
Chúng ta dòm lại, Bần-Đạo quả-quyết rằng chúng ta tƣởng
nhƣ thể xác này là gió bụi, chúng ta không còn mặc một mảnh
áo, hay mảnh vải gì khác nữa, chúng ta trở nên trầm lộn với
đạo hào-quang vinh-diệu kia che phủ. Khi chúng ta ra khỏi Bát
Quái-Đài rồi thấy vui sƣớng, chúng ta không tả đƣợc, phải
chăng nơi ấy là nơi chúng ta đã đoạt đặng Thánh-Thể ta, nhà
Phật gọi "Tiên Phong Đạo-Cốt". Các bạn chúng ta ở trong Bát
Quái-Đài ra không có ngƣời nào không là bạn với chúng ta,
chẳng bao lâu nữa các vị ấy là thân nhơn của chúng ta, đây rồi
chƣ Hiền-Hữu, chƣ Hiền-Muội còn ba điều vui hơn nữa, ba
hạnh phúc mà chúng ta không bao giờ hƣởng đƣợc nơi mặt
thế này."
Kinh Khi Ðã Chết Rồi có câu:
"Tiên phong Phật cốt mỹ miều,
"Vào Kinh Bạch Ngọc lễ triều Chí Linh."
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TIÊN PHONG PHẬT SẮC
(Tiên phong là phong cách của một vị Tiên, Phật sắc là sắc
thái của vị Phật) Ý nói dáng vẻ và tƣ cách của hàng Tiên Phật,
hay nói khác đi là ngƣời đạo đức, cao thƣợng.
Tân Luật đã gồm trọn Tam giáo: Nay Thầy đã quyết định "Tân
Luật đã gồm trọn Tam giáo mà ba Cựu luật của Tam-giáo hiệp
nhau thì cũng nhƣ một, nghĩa là Tân Luật". Vậy một mà thành
ba, mà ba cũng nhƣ một. Chẳng luật-lệ thì là trái phép, mà trái
phép thì thế nào vào Bạch Ngọc Kinh cho đặng. Tân Luật có
ảnh-hƣởng đến Tiên phong Phật sắc của ngƣời tu. Bởi Tân
Luật đã thể hiện đƣợc Tinh-Khí-Thần hiệp nhứt:
- Cửu-Trùng-Đài thể hiện cơ vô-vi Tinh-Khí-Thần ấy: Ngọc là
Tinh, Thƣợng là Khí, Thái là Thần. Nếu cả ba không hiệp thì
chẳng hề thành Đạo đặng mà chớ!
Từ phẩm Chánh-Phối Sƣ trở xuống thuộc về Thế là Đời, từ
Đầu Sƣ trở lên thuộc về Thánh nghĩa là Đạo.
- Bên Hiệp-Thiên-Đài cũng có Đời và Đạo.
- Mà Bát-Quái-Đài cũng phải vậy, tức là trong Đạo có Đời mà
trong Đời cũng có Đạo. Nghĩa là trong Âm có Dƣơng, trong
Dƣơng có Âm. Con số 3 đã đứng vào vị-thế tối ƣ quan trọng
trong Tân Luật này.

TIÊN SINH
先生
E: The teacher.
F: La maitre.
Tiên: trƣớc, đời trƣớc, tổ tiên, ngƣời đã chết. Sanh: Sinh: học
trò. Tiên sanh hay Tiên sinh, nghĩa đen là ngƣời học trƣớc
mình, nghĩa thƣờng dùng là thầy dạy học (bậc thầy).
Học trò gọi thầy dạy học mình là Tiên sanh. Tiên sanh còn là
tiếng gọi tôn xƣng ngƣời lớn tuổi, đáng kính trọng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TIÊN SƢ
先師
E: The founder.
F: Mon défunt maitre.
Tiên: trƣớc, đời trƣớc, tổ tiên, ngƣời đã chết. Sư: thầy.
Tiên sƣ có mấy nghĩa sau đây:
• Các nhà nho gọi Đức Khổng Tử là Tiên Sƣ: Khổng Thánh
Tiên Sƣ.
• Học trò gọi thầy dạy học của mình đã chết là Tiên sƣ.
• Tiên sƣ là ngƣời đầu tiên sáng lập một học thuyết hay một
ngành nghề, cũng gọi là: Tổ Sƣ.

TIÊN THIÊN (Chi Phái)
(Xem phái Tiên thiên. Vần PH.)
Chi Phái Tiên Thiên thành lập vào năm (1932). Phái Tiên
Thiên, trụ sở đặt tại T.T. Châu Minh Sóc Sãi, Bến Tre, hiện
đang áp dụng Tân Luật và Pháp Chánh Truyền trong sự tổ
chức Hội Thánh. Phái nầy cố gắng lấy lại sự quan trọng ngày
xƣa nhứt là đối với Thất Thập Nhị Tịnh. Tiên Thiên, đứng đầu
là Ông Lê Kim Tỳ ở Phú Nhuận (Gia định).

TIÊN THIÊN CHÁNH NHỨT THÁI THƢỢNG ĐẠO
QUÂN CHƢỞNG GIÁO THIÊN TÔN
先 天 正 一太 上 道 君 掌 敎 天 尊
Tiên Thiên: Trƣớc khi tạo dựng Trời Ðất. Chánh: Ðứng đầu.
Nhứt: Một, số 1. Tiên Thiên Chánh nhứt: Vào thời Tiên
Thiên, Ngài là ngƣời số MỘT, là đứng đầu. Ðức Thái Thƣợng
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Ðạo Quân là vị Tiên lớn nhứt, đƣợc sanh ra trƣớc nhứt, đứng
đầu Ðạo Tiên. Chưởng giáo: Chƣởng quản Ðạo Tiên, tức là
Giáo chủ Ðạo Tiên. Thiên Tôn: Nghĩa đen là đƣợc kính trong
nơi cõi Trời. Ðây là phẩm tƣớc do Ðức Chí Tôn phong thƣởng.
Ðức Chí Tôn là Ðại Thiên Tôn, còn các Ðấng Phật, Tiên,
Thánh, đều là Thiên Tôn.
Vào thời Tiên Thiên, Ðức Thái Thƣợng Ðạo Quân là Ðấng thứ
nhứt đứng đầu Ðạo Tiên, và Ngài là Giáo chủ Ðạo Tiên. Ngài
là Ðấng Thiên Tôn.

TIÊN THIÊN KHÍ HÓA
先天氣化
(Tiên Thiên là trƣớc khi tạo dựng Trời Ðất. Khí: Chất khí. Hóa:
Hóa sanh).
Khí Tiên Thiên là chất khí có trƣớc khi tạo dựng Trời Ðất. Sau
khi Hƣ Vô chi Khí hóa sanh Ðức Chí Tôn thì khí Hƣ Vô đƣợc
gọi là Khí Tiên Thiên.

TIÊN THIÊN - HẬU THIÊN
E: Ante-Creation, Post-Creation.
F: Ante-Création, Post-Création.
A- HÀ ĐỒ TIÊN THIÊN BÁT QUÁI
• Sự tích Long Mã
• Long Mã phụ Hà Đồ
• Tám quẻ gồm có
• Phƣơng vị các số trong Hà Đồ
• Ngũ hành trong Hà Đồ
• Số 5 rất quan trọng trong Hà Đồ
• Bát Quái Tiên Thiên đặt nằm ngang
• Tứ Tƣợng biến Bát Quái cũng lấy Tƣợng làm gốc
• Hà Đồ Tiên Thiên Bát Quái

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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B- SỰ TÍCH HẬU THIÊN BÁT QUÁI
• Cách sắp đặt các số trong Lạc Thƣ
• Vị trí và phƣơng hƣớng Hậu Thiên Bát Quái
• Công dụng của Lạc Thƣ và Hậu Thiên Bát Quái
• Cách vẽ Hậu Thiên Bát Quái
• Hậu Thiên Bát Quái áp dụng trong cuộc sống
• Cách biến đổi từ Tiên Thiên qua Hậu Thiên Bát Quái
• Phƣơng thức Hà Đồ biến thành Tiên Thiên Bát Quái
_________________________________

A- HÀ ĐỒ TIÊN THIÊN BÁT QUÁI:
Vua Phục Hy sanh về đời tối cổ bên
xứ Trung Hoa. Thời đại ấy, Thần
linh học phát triển đến tột độ cao
siêu. Ngài là một ông vua Minh
Quân, Thánh trí tài cao, đức rộng;
tinh thần minh mẫn, hàm dƣỡng
đƣợc trọn vẹn trí huệ của Trời ban
cho. Huệ nhãn của Ngài xem suốt
cõi vô hình. Khi dạo trên bờ sông Hà (ngày nay gọi là HoàngHà). Ngài trông thấy một con thú mình ngựa đầu rồng, mạng
danh là Long Mã, trên lƣng có năm mƣơi lăm chấm. Vua Phục
Hy do đó mà chế ra bản đồ "Tiên Thiên Bát Quái", đời thƣờng
gọi là Phục Hy Bát Quái.
Sự tích Long Mã:
Theo sách Nho, Long Mã bề cao 8 thƣớc, năm tấc (thƣớc
Tàu), xƣơng cổ dài, chƣn ngựa đầu rồng, trên mình có vảy
nhƣ rồng. Kinh Dịch chép rằng:
Long Mã là vật linh kết hợp bởi 8 tinh túy của Thái Dƣơng Hệ
biến hiện dƣới tầm mắt của vua Phục Hy là một vị chí Thánh,
xem đƣợc các vật trong cõi vô hình, thấy rõ Linh vật của Trời
Đất, mang chở những cái tinh anh của Thái Dƣơng Hệ. Rồng
là một Linh vật trong số Tứ Linh "Long, Lân, Qui, Phụng", có
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đủ nơi mình tinh túy của Vũ Trụ. Ngựa là vật chở ngƣời và đồ
vật đi mau lẹ. Tóm lại, Long Mã tƣợng trƣng Âm Dƣơng tƣơng
hiệp, tức thời gian trôi qua mau lẹ và mang theo những tinh túy
của Trời Đất để chan rƣới sự sống cho muôn loài vạn vật.
(Giáo Lý của Tiếp Pháp Trƣơng Văn Tràng)
Long Mã phụ Hà Đồ:
Trên
nóc
Tòa
Thánh Tây Ninh,
chỗ Nghinh Phong
Đài, Đức Hộ Pháp
cho làm một bán
cầu tƣợng trƣng
Địa cầu 68 của
nhơn loại, trên có
có đắp hình Long
Mã phụ Hà đồ,
Long Mã, mình hƣớng theo chiều Tòa Thánh, bộ điệu đang
chạy từ hƣớng Đông sang hƣớng Tây, nhƣng đầu Long Mã
ngoáy nhìn lại hƣớng Đông. Với ý nghĩa là Long Mã tƣợng
trƣng Âm Dƣơng (Rồng tƣợng trƣng Dƣơng vì rồng bay trên
Trời, ngựa tƣợng trƣng Âm, vì ngựa chạy trên mặt Đất), Âm
Dƣơng phối hiệp là ĐẠO, nên Long Mã tƣợng trƣng Đạo. Long
Mã chạy từ Đông sang Tây, ý nói "Đạo xuất ƣ Đông" và truyền
qua hƣớng Tây. Nhƣng đầu Long Mã ngó ngoáy lại phƣơng
Đông, ý nghĩa là Đạo sẽ xuất hiện ở hƣớng Đông, vì đây là
gốc của Đạo. Chứng tỏ lời Thánh nhân là "Thiên địa tuần hoàn
châu nhi phục thỉ". Đạo Cao Đài mở ra tại nƣớc Việt-Nam là
nƣớc mà Âu Châu gọi là "Hòn Ngọc Viễn Đông, rồi Đạo Cao
Đài sẽ truyền qua hƣớng Tây để cứu độ các sắc dân ở đó.
Sau cùng Đạo Cao Đài cũng khởi phát từ nƣớc Việt-Nam đến
toàn Thế giới, vì Đức Chí Tôn đã chọn Việt-Nam là Thánh địa
và chi chi cũng tại Tây-Ninh mà thôi.
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Trấn Thần con Long Mã: "Sớm mai ngày mùng 6 tháng
Giêng năm Đinh Hợi (dl: 27-01-1947), Đức Phạm Hộ Pháp
hành lễ Trấn Thần Toà Thánh và trấn Thần con Long Mã:
Đức Hộ Pháp sang bên Nam, phía tả Đền Thánh, ngang Cửu
Trùng Đài đúng 12 bƣớc thẳng, trấn Thần con Long Mã. Ngài
giải: "Long Mã tƣợng trƣng Đạo là cơ sanh hóa vạn vật, trên
lƣng nó có bộ Bát Quái Đồ Thơ và cây Bửu kiếm, nên có câu
"Long Mã phụ Hà đồ". Ý nghĩa: Đạo xuất từ Đông, đem từ
Đông sang Tây cứu vớt chúng sanh, đem Vạn linh trở về nơi
sanh hóa, tránh cơ tự diệt, nên hình Long Mã chạy về Tây mà
đầu ngó ngoéo về Đông. (Sau nầy Đức Ngài sẽ giải thêm hay
là nhờ các bậc uyên thâm đạo đức giải rõ).
Tám quẻ gồm có:

☰
ĐOÀI ☱
LY
☲
CHẤN ☳
CÀN

Càn tam liên (tức là ba vạch liền).
Đoài thƣợng khuyết (trên lõm vào).
Ly trung hƣ (ở giữa trống không).
Chấn ngƣỡng bồn (giống nhƣ chậu
ngửa).
Tốn hạ đoạn (ngang dƣới đứt ra).

☴
KHẢM ☵ Khảm trung mãn (ở giữa đầy).
CẤN
☶ Cấn phúc uyển (nhƣ cái bát úp xuống).
KHÔN ☷ Khôn lục đoạn (Khôn sáu nét đứt ngang).
TỐN

Phƣơng vị các số trong Hà Đồ:
Hà Đồ gồm có 10 số:
Năm số lẻ, số Dƣơng là số Trời:
Năm số chẵn, số Âm, là số đất:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10.
1,3,5,7,9.
2,4,6,8,10.

Cộng riêng các số Âm Dƣơng sẽ có kết quả là:
1+3+5+7+9= 25

2+4+6+8+10= 30

Vậy: Tổng số Âm Dƣơng trong Hà Đồ là: 25+30= 55
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Dịch nói rằng: "Thiên số ngũ, Địa số ngũ, ngũ vị tƣơng đắc nhi
các hữu hạp. Thiên số nhị thập ngũ, Địa số tam thập. Thiên
địa chi số ngũ thập hữu ngũ, thử sở dĩ thành biến hóa nhi
hành quỉ thần"; nghĩa là số trời có năm số, số đất có năm số.
năm ngôi cùng tƣơng đắc mà điều hợp nhau. Số Trời có 25,
số đất có 30. Tổng số của số Trời đất là 55. Các số ấy tạo nên
sự biến hóa và điều hành quỉ thần.
Ngũ hành trong Hà Đồ:
Sự biến hóa các số sinh thành trong Hà Đồ:
-Thiên nhất sanh Thủy,
Địa lục thành chi.
- Địa nhị sinh Hỏa,
Thiên thất thành chi.
- Thiên tam sanh Mộc,
địa bát thành chi.
- Địa tứ sanh Kim,
Thiên cửu thành chi.
-Thiên ngũ sanh Thổ,
Địa thập thành chi.
Nghĩa là:
- Trời số 1 sanh Nƣớc,
- Đất số 2 sanh Hỏa,
- Trời số 3 sanh Mộc,
- Đất số 4 sanh Kim,
- Trời số 5 sanh Thổ,

Đất số 6 thành Nƣớc,
Trời số 7 thành Hỏa
Đất số 8 thành Mộc.
Trời số 9 thành Kim.
Đất số 10 thành Thổ.

Số 5 là số đặc biệt, nếu đem nó cộng với số sinh sẽ đƣợc số
thành. Tức nhiên số sinh ra nƣớc là 1+5= 6 là số thành của
nƣớc. Tƣơng tự nhƣ vậy sẽ có các kết quả nhƣ trên. Khi sanh
bởi Dƣơng số thì thành ra Âm số và ngƣợc lại; nhƣ trên đã nói
Âm Dƣơng phối hợp có công dụng sinh thành.
Bởi vậy, nếu không có số 5 làm trụ cột; bất di bất dịch ở trung
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cung thì không có sinh cũng chẳng có thành, vạn vật do đó mà
phát sinh và chung qui cũng trở về đó.
Số 5 và số 10 (Ngũ, thập tại trung cung) là huyền cơ của trời
đất. Chính nó là ngôi Thái cực, căn bản của tạo hóa. Đó là số
bất dịch của Dịch.
Nhìn trên Hà Đồ cho thấy rõ lẽ Âm Dƣơng tiến hóa và Tiên
Thiên Bát Quái một cách rõ nét:
Phân nửa bên trái thì Âm hàm Dƣơng (Tiên Thiên), còn nửa
phần bên mặt (Hậu Thiên) thì Dƣơng hàm Âm. Bởi Dƣơng ở
trong thì tụ, Dƣơng ra ngoài thì tán. Tụ thì mạnh, tán thì yếu.
Hà Đồ có những đặc điểm cần lƣu ý:
- Hễ trong Dƣơng thì ngoài Âm, trong Âm thì ngoài Dƣơng
nghĩa là trong Dƣơng có Âm và trong Âm có Dƣơng.
- Âm căn là: 2, 4. Dƣơng căn là 1, 3.
- Tổng số Âm là 30, Tổng số Dƣơng là 25, tức là Âm phải bao
bọc che chở cho Dƣơng. Dƣơng tụ bên trong.
- Phía bên phải (hƣớng Tây) các số Dƣơng tản ra (số 7,9) các
số Âm lại ở bên trong (2, 4) Dƣơng tán ra ngoài.
Nhƣ thế HÀ ĐỒ chủ trƣơng Âm Dƣơng nội ngoại tƣơng ứng,
biến thiên đều đặn, đổi thay ngôi vị Đông Tây.
Số 5 rất quan trọng trong Hà Đồ:
Số 5 nằm ở vị trí trung ƣơng của
Hà-Đồ. Vạn vật không có nó không
sanh và cũng không thành đƣợc vì
đó là Thái cực, là nguyên lý của Âm
Dƣơng.
Luận về Thái cực và Lƣỡng nghi
(Âm Dƣơng) Hệ-Từ Thƣợng trong
Kinh Dịch đã cho biết: cốt tủy Kinh
Dịch nằm trong câu "Dịch hữu Thái
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cực nhi sinh Lƣỡng Nghi; Lƣỡng Nghi sinh Tứ Tƣợng, Tứ
Tƣợng sinh Bát Quái; Bát quái sinh vạn vật" nghĩa là Dịch có
ngôi Thái cực, Thái cực sanh Lƣỡng nghi (tức là Âm Dƣơng),
Lƣỡng nghi sinh Tứ Tƣợng (là Thái Dƣơng, Thiếu Âm, Thiếu
Dƣơng, Thái Âm).Tứ Tƣợng sanh Bát Quái (CÀN nhất, ĐOÀI
nhị, LY tam, CHẤN tứ, TỐN ngũ, KHẢM lục, CẤN thất, KHÔN
bát). Bát Quái sinh ra vạn vật.
Sinh ở đây là biến hóa bất diệt và vô cùng huyền diệu.
Bát Quái Tiên Thiên đặt nằm ngang:
Dƣới đây là sự biến hóa từ Thái cực đến khi thành hình một
Bát Quái đầu tiên đó là Bát Quái Tiên Thiên đặt nằm ngang:

Đạo Cao Đài ra đời Đức Chí-Tôn xác định điều ấy: "Thầy đã
nói với các con rằng: Khi chƣa có chi trong Càn Khôn thế giới
thì Khí Hƣ Vô sanh ra:
- Có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái Cực,
- Thầy phân Thái cực ra Lƣỡng Nghi,
- Lƣỡng Nghi phân ra Tứ Tƣợng,
- Tứ Tƣợng biến Bát Quái,
- Bát Quái biến hoá vô cùng mới lập ra Càn Khôn Thế giới.
Thầy lại phân tánh Thầy mà sinh ra vạn vật là: vật chất, thảo
mộc, côn trùng, thú cầm, gọi là chúng sanh". (TN II /62)
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Thầy nói tiếp: "Một Chơn thần Thầy mà sanh hóa thêm chƣ
Phật, chƣ Tiên, chƣ Thánh, chƣ Thần và toàn cả nhơn loại
trong Càn khôn Thế giới. Nên chi, các con là Thầy, Thầy là các
con".
Thánh nhân đã chỉ rõ rằng: đầu tiên ngôi Thái cực phân hóa
thành hai, gọi là Âm Dƣơng. Ví nhƣ hột giống khi nứt mầm thì
có hai lá đầu tiên, gọi là song-tử-diệp, tức là Âm Dƣơng đó.
Nhƣng khi biểu tƣợng là dùng: nét liền
tƣợng Dƣơng, nét
đứt
tƣợng Âm. Với 1 nét nhƣ vậy thì gọi Nghi (tức nghi
Dƣơng và nghi Âm).
Khi sanh biến thì hai nghi Âm Dƣơng sẽ sanh ra Tứ tƣợng. Khi
gọi là Tƣợng thì biểu hiệu bằng hai nét, có bốn Tƣợng là: Thái
Dƣơng, Thiếu Âm, Thiếu Dƣơng, Thái Âm.
Gọi là sinh tức là làm tăng thêm, luôn luôn nghi ban đầu vẫn
làm gốc có nghĩa là hai nét Âm Dƣơng vẫn đặt nằm dƣới
cùng, vì đó là gốc, là khởi điểm để từ đó tiếp diễn sinh ra.
Khi thành Tƣợng thì lấy Nghi dƣơng làm gốc, đặt nét Dƣơng
lên nghi dƣơng thành hai Dƣơng là Thái Dƣơng
lần biến
thứ nhì thì đặt nét Âm lên nghi dƣơng sẽ là Thiếu Âm
.
Đến nghi Âm cũng qua hai lần biến hóa thành ra Thái Âm
và Thiếu Dƣơng
.
Tứ Tƣợng biến Bát Quái cũng lấy Tƣợng làm gốc:
-Thái Dƣơng

lần biến thứ nhất là thêm một nét Dƣơng
lên trên thành ra CÀN
lần biến thứ nhì ra ĐOÀI
lần biến thứ nhứt là thêm một nét Dƣơng

-Thiếu Âm

lên trên thành LY
lần biến thứ nhì sinh ra CHẤN
-Thiếu Dƣơng

lần biến thứ nhứt là thêm một nét Dƣơng
lên trên thành TỐN
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lần biến thứ nhì sinh ra KHẢM
lần biến thứ nhứt là thêm một nét Dƣơng

-Thái Âm

lên là CẤN
lần biến thứ nhì sinh ra KHÔN
Thành phần mới sinh có 3 nét gọi là Quẻ. Chỉ có 8 quẻ căn
bản này mà thôi, từ đó biến hóa vô cùng, gọi đây là BÁT
QUÁI, tức là 8 hiện tƣợng quái dị, lạ lùng. Thầy cũng có nói lẽ
ra phải gọi là Bát Tƣợng hay Bát Tƣớng, nhƣng vì đã quen gọi
nên không sửa đƣợc, nên gọi là BÁT QUÁI.
Điều nên lƣu ý:
- Thứ nhứt là phần gốc bao giờ cũng đặt dƣới hết, nét mới
sinh sẽ đặt lên trên.
- Thứ hai là Âm Dƣơng luôn đi liền nhau, không bao giờ sai
lệch.
Tuy nhiên ông Nguyễn Duy Cần luận nghịch lại với ý của
Thánh nhân nên Thiếu Âm
Thiếu dƣơng
. Do vậy
mà khi lập thành Bát quái sẽ mất đi sự liên tục.
Trên nguyên tắc thì vẽ quẻ từ dƣới lên, khi đọc quẻ từ trên đọc
xuống, cũng là thể hiện vòng Âm Dƣơng, thuận nghịch đó vậy.
Hà Đồ Tiên Thiên Bát Quái:
Những hiện tƣợng Thiên thể xét theo Tiên Thiên Bát quái thì 4
quẻ: Kiền ☰, Ly ☲, Chấn ☳, Cấn ☶ của Tiên Thiên chứng
minh những thời kỳ biến hóa của khí thể đi dần đến cố thể.
- KIỀN ☰ tƣợng cho định tinh nóng sáng (mặt trời 6500 độ)
có những sao nóng trên 20.000 độ.
- LY

☲ Mặt trời hay Tinh tú sáng lâu năm, phí rất nhiều
nhiệt độ chỉ còn khối than hồng ngoài đỏ, trong
đen, nên biến thành Ly. Hào Âm ở giữa tƣợng
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trƣng cho đất, đá, than... ở trong một hành tinh ấy.
- CHẤN ☳ hành tinh, vệ tinh có những chất cháy nhƣ than
dầu, khi sao đen va chạm vào sao sáng bốc cháy
dữ dội, vì vỏ ngoài dồn ép phát ra tiếng nổ.
- CẤN

☶ tƣợng cho cái sao sáng khi nhiệt độ hạ thấp, chất
nguội ở nội tâm tăng lên và sức nóng chỉ làm cho
các chất kim thạch ở bên ngoài chảy ra nƣớc.

Bốn quẻ còn lại là: KHÔN ☷ ĐOÀI ☱ KHẢM ☵ TỐN ☴ ở
Tiên Thiên chứng minh những thời kỳ biến hóa của cố thể tan
dần ra khí thể:
- KHÔN ☷ là một khí Âm đen, lạnh, tƣợng cho vệ tinh lạnh
giá, bao phủ bởi một lớp băng.
- ĐOÀI ☱ tƣợng cho cái sao đen đi dần từ tối đến sáng. Nhiệt
độ bên trong khá cao.
- KHẢM ☵ tƣợng cho cái sao đen lạnh có khí nóng ở trong.
- TỐN

☴ tƣợng trƣng cho bão lửa trên định tinh.

Tiên Thiên Bát Quái là bản đồ về khí hóa của vũ trụ.
B- SỰ TÍCH HẬU THIÊN BÁT QUÁI
Lạc Thƣ là sách do nơi sông Lạc mà đƣợc lập thành. Nguyên
vua Võ, sanh lối 2.206 năm trƣớc Tây lịch, Thỉ Tổ nhà Hạ, khi
nƣớc lụt, ngƣời ta trấn nƣớc ở bực sông Lạc, khi nƣớc cạn,
có một con Linh Qui đội cầu, trên lƣng có 9 số, vua Võ theo đó
mà sắp đặt thành bản đồ Hậu Thiên Bát Quái. Chính Vua Đại
Võ có công trị thủy, nhân đó mà lập ra Cửu trù "Lạc Qui trình
triệu, Đại Võ nhân liệt Cửu Trù".
Sau, vua Văn Vƣơng phỏng theo Lạc Thƣ và lập thành TÁM
QUẺ Hậu Thiên Bát Quái, để hình dung những hiện tƣợng
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trong trời đất. Thế nên vị trí các quẻ của Hậu Thiên Bát quái
hoàn toàn khác với Quẻ của Tiên Thiên Bát Quái.
Lạc Thƣ có 9 số gồm:
Cũng chia ra Âm Dƣơng:
- Các số Dƣơng là:
- Các số Âm là:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1+3 +5+7+9
2+4+6+8 (không có số 10)

Cộng riêng các số Âm Dƣơng sẽ có kết quả là:
1+3+5+7+9= 25
2+4+6+8= 20
Vậy Tổng số của số Âm Dƣơng Hậu Thiên Bát Quái là:
25+20= 45
Cách sắp đặt các số trong Lạc Thƣ:
Các số này đƣợc xếp theo dạng con Rùa Thần (Linh Qui).
Đầu đội 9, chân đạp 1
Bên trái 3, bên phải 7
Vai trái 4, vai phải 2
Chân trái 8, chân phải 6
Số 5 ở giữa lƣng

"Đới Cửu, lý nhất"
"Tả tam, hữu thất"
"Nhị Tứ vi kiên"
"Lục bát vi túc"
"Ngũ tại kỳ trung"

Vị trí và phƣơng hƣớng Hậu Thiên Bát Quái:
Các con số nằm trên đồ Hậu
Thiên Bát Quái đƣợc phân bố
nhƣ sau: nhất KHẢM, nhì
KHÔN, Tam CHẤN, Tứ TỐN,
Ngũ Trung, Lục CÀN, Thất
ĐOÀI, Bát CẤN, Cửu LY. Đồ
hình này chỉ có biểu tƣợng
bằng các Quẻ và định vị các
phƣơng hƣớng của Quẻ mà
thôi.
Nhƣ thế 8 quẻ Hậu Thiên Bát Quái hình dung đƣợc những
hiện tƣợng trên quả Địa cầu, mà:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Quẻ Kiền đây tƣợng trƣng cho khoảng thiên không lồng
lộng.
- Quẻ Khôn tƣợng trƣng cho mặt đất mênh mông, vì trời đất
rộng lớn vô cùng, thế nên KIỀN KHÔN trong Hậu Thiên Bát
Quái không lấy gì làm quan trọng cho lắm.
Sáu quẻ còn lại: Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Đoài đều chiếm
hữu những vị trí quan trọng vô cùng: bởi có tác dụng trên mặt
đất nhƣ:
- Quẻ Đoài: chỉ hơi nƣớc bốc lên thành sƣơng mù.
- Quẻ Chấn: chỉ sự động đất.
- Quẻ Khảm: chỉ nƣớc băng giá.
- Quẻ Ly:
chỉ lửa ở Hỏa-Diệm-Sơn phun lên.
- Quẻ Tốn: chỉ gió.
- Quẻ Cấn: địa chấn làm cho chất nóng trong quả đất trào
ra biến thành dung nham đóng lại thành núi.
Phƣơng vị của Hậu Thiên Bát Quái khác với Tiên Thiên Bát
Quái là vì:
- Một bên nói về hành tinh nguội (quả đất);
- Một bên nói về hành tinh nóng (mặt trời).
Công dụng của Lạc Thƣ và Hậu Thiên Bát Quái:
Đây là một Hâu Thiên Bát
Quái qua sự cấu tạo một cách
chặt chẽ với vị trí quẻ và các
phƣơng hƣớng rõ rệt.
Đầu tiên vẽ một vòng tròn,
tƣợng trƣng Càn Khôn vũ trụ.
Kế đến vẽ hai tam giác đều,
chính là Tam Âm tam Dƣơng
là hình ảnh của Càn ☰ (3 nét
Dƣơng) Khôn ☷ (3 nét Âm).
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Xong vẽ hai hình vuông đặt lên nhau gọi là Tứ Âm Tứ Dƣơng.
Bấy giờ cho Quẻ vào các vị trí thích hợp mà Thánh nhân đã
đặt từ xƣa đến giờ: Hậu Thiên Bát Quái thuận chiều kim đồng
hồ. Khởi trƣớc là Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài.
CÀN ☰ Tam liên (ba vạch liền)
Tây-Bắc
TUẤT, HỢI
KHẢM ☵ Trung mãn (giữa đầy)
Chánh Bắc Đƣơng TÝ
CẤN ☶ Phúc uyển (chậu úp)
Đông-Bắc SỬU. DẦN
CHẤN ☳ Ngƣỡng bồn (chậu ngửa) Chánh Đông Đƣơng MẸO
TỐN ☴ Hạ đoạn (dƣới đứt)
Đông-Nam THÌN. TỲ
LY
Chánh Nam Đƣơng NGỌ
☲ Trung hƣ (giữa rỗng)
KHÔN ☷ Lục đoạn (đứt làm 6)
Tây-Nam
MÙI. THÂN
ĐOÀI ☱ Thƣợng khuyết (trên lõm) Chánh Tây Đƣơng DẬU
Lý giải:
- Sở dĩ nói CÀN tam liên là chỉ cho cách vẽ, gồm ☰ ba vạch
liền, Càn ở vào hƣớng TÂY BẮC, giữa hai cung Tuất và Hợi
(về các cung sẽ vẽ sau để giản dị hóa đồ hình này).
- KHẢM ☵ giữa đầy, tức nhiên nét giữa liền (dƣơng) hai bên
là hai nét đứt (âm), ngay chánh BẮC, ở vào Cung Tý.
- CẤN ☶ nhƣ chậu úp, nghĩa là nét trên đầy (dƣơng) nhƣ đáy
chậu mà úp xuống; hai nét dƣới đứt (âm) ngay ĐÔNG BẮC, ở
vào Cung Sửu Dần.
- CHẤN ☳ nhƣ chậu ngửa, chánh ĐÔNG, ở vào Cung Mẹo.
- TỐN ☴ đứt nét dƣới, ĐÔNG NAM, ở vào Cung Thìn Tỳ.
- LY ☲ giữa rỗng, chánh NAM, ở vào Cung Ngọ.
- KHÔN ☷ đứt 6 khúc, TÂY NAM, ở vào Cung Mùi Thân.
- ĐOÀI ☱ Trên lõm, chánh TÂY, ở vào Cung Dậu

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thật ra Dịch là bài toán Số rất tinh vi, phải nhận định các ký
hiệu về QUẺ một cách tƣờng tận, không thể sai lầm. Sau đây
là một Hậu Thiên Bát Quái có đủ 12 Cung ấy là 12 Thời Thần
đó.
Cách vẽ Hậu Thiên Bát Quái:
Hậu Thiên Bát
quái cũng có thể
vẽ theo một hình
thức khác, rất
khoa học qua sự
cấu hợp của hình
học phẳng, thƣờng
dùng đến ba hình
căn bản: Tròn,
vuông và tam giác
đều; Ở đây gồm
có hai tam giác
đều gát chồng lên
nhau và hai hình
vuông đặt trong
một vòng tròn. Vòng tròn tƣợng Càn Khôn vũ trụ. Hình tam
giác là ngôi Dƣơng, hình vuông là ngôi Âm. Âm dƣơng luôn
hòa quyện vào nhau.
Ngày xƣa Thánh nhân chế ra Lạc Thƣ đƣợc ngƣời đời dùng
vào việc nhân sự, nhƣ Chánh trị thì có Cửu trù, Địa lý thì có
Cửu châu, canh nông thì lập Tỉnh điền… Ngày nay thƣờng
dùng Lạc Thƣ áp dụng vào những việc khoa học thực dụng
nhƣ: Y-học, Toán-học, Hóa học… nhất là cách cấu tạo nên
Ma-phƣơng-số (carré magique).
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Sở dĩ gọi là Ma
Phƣơng số là vì
những số này xếp
lên một bản ô số
có giá trị một cách
kỳ quặc, nhƣng
linh
diệu
vô
cùng…. Do đó mà
Hậu Thiên Bát
Quái có mặt trên
6.000 năm nay đủ
cho nhân loại khai
triển để làm nên
"Túi khôn cho loài
ngƣời". Kết quả là
ngày nay nhân loại
đã đạt đến văn minh vật chất đến chỗ tuyệt đỉnh. Vì lẽ đó mà
họ quên đi Thƣợng Đế là Đấng tạo hóa đã tạo nên sự khôn
sáng cho tất cả loài ngƣời. Vì một khi vật chất quá đầy đủ thì
tâm linh bị xem nhẹ. Thế nên nay là cuối Hạ Nguơn Tam
chuyển, cả Thế giới hầu nhƣ đang đi vào cơ thanh lọc của
Thƣợng Đế.
Hậu Thiên Bát Quái áp dụng trong cuộc sống.
Dựa theo hình vuông trên (hình ma phƣơng) nhận thấy các số
sinh sản và hoàn thành cũng nhƣ Hà Đồ Tiên Thiên Bát Quái.
Ngoài ra cổ nhân còn áp dụng 9 cung của Lạc Thƣ trong việc
quan chế (theo chƣơng trình Hồng phạm Cửu Trù).
Cách biến đổi từ TIÊN THIÊN qua HẬU THIÊN BÁT QUÁI
So sánh theo bản đồ trƣớc đây chúng ta thấy từ tiên Thiên qua
Hậu Thiên có những sự thay đổi:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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a/- Vị thứ các quẻ Tiên Thiên biến thành Hậu Thiên;
CÀN 1 Tiên Thiên biến thành
ĐOÀI 2
…………
LY
3
…………
CHẤN 4
…………
TỐN 5
…………
KHẢM 6
…………
CẤN 7
…………
KHÔN 8
…………

LY
9 Hậu Thiên
TỐN 4 … … …
CHẤN 3 … … …
CẤN 8 … … …
KHÔN 2 … … …
ĐOÀI 7 … … …
CÀN 6 … … …
KHẢM 1 … … …

b/- Trục Kiền Khôn (Nam bắc ở Tiên Thiên) chuyển qua
Hậu Thiên thành trục Ly Khảm.
Trục Ly Khảm Tiên Thiên (Đông Tây) chuyển qua Hậu Thiên
thành trục Chấn Đoài.
Khi trục thay đổi thì phƣơng hƣớng cũng theo đó mà thay đổi.
Phƣơng thức HÀ ĐỒ biến thành TIÊN THIÊN BÁT QUÁI
Hà Đồ biến thành Tiên Thiên Bát Quái. Trong hình vẽ.
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Hà Đồ biến thành Tiên Thiên Bát Quái, có đủ Thái cực, Lƣỡng
Nghi, Tam Tài, Tứ Tƣợng, Ngũ hành, Bát Quái.
Thái cực 5 điểm
trắng và 10 điểm
đen ở trung tâm.
Lƣỡng nghi đƣợc
phân chia bằng
một gạch chéo, bắt
đầu từ điểm cuối
cùng của 9 điểm
trắng. Chín là số
thành của hành
kim, ở giữa quẻ
Kiền và quẻ Tốn
(giữa
phƣơng
Nam và phƣơng
Tây Nam) chạy dài
đến điểm đen cuối cùng của 6 điểm đen (6 là số thành của
Thủy) ở giữa hai quẻ Khôn và Chấn (giữa phƣơng Bắc và
Đông Bắc.
Tam Tài biểu tƣợng bằng Ba vạch ở giữa hình vuông ấy là:
Thiên- Nhân- Địa. Trời theo Thái Dƣơng. Đất theo Thái Âm,
ngƣời theo Thiếu Dƣơng và Thiếu Âm. Về triết học đây là ba
ngôi quan trọng trong vũ trụ Đạo trời là Âm Dƣơng, đạo đất là
Cƣơng nhu, đạo Ngƣời là Nhân Nghĩa. Ngƣời ở ngôi giữa
phải hòa đƣợc cái đạo của Trời đất để dựng nền tảng Nhân
cực một phƣơng cách sáng tạo về Dịch học, nhằm mục đích
mƣu cầu hòa bình và hạnh phúc cho nhân loại.
Tứ Tƣợng là:
-Thái Dƣơng ở phần hành của Kim, quẻ Đoài và quẻ Càn ở
phƣơng Đông Nam và Nam.
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-Thái Âm ở phần của hành Thủy, quẻ Cấn và quẻ Khôn
phƣơng Tây Bắc và Bắc.
-Thiếu Dƣơng ở phần của hành Hỏa, quẻ Tốn và quẻ Khảm
phƣơng Tây Nam và Tây.
-Thiếu Nam ở phần hành Mộc, quẻ Chấn và quẻ Ly phƣơng
Đông bắc và Đông.
Ngũ hành là:
-THỦY ở Thái Âm (Cấn và Khôn ở Tây Bắc và Bắc).
-HỎA ở với Thiếu Dƣơng (Tốn và Khảm ở Tây Nam và Tây).
-MỘC ở với Thiếu Âm (Chấn và Ly, ở Đông Bắc và Đông).
-KIM ở với Thái Dƣơng (Đoài và Kiền, ở Đông Nam và Nam).
-THỔ ở trung ƣơng.
Bát Quái là:
Kiền ở Nam, Tốn ở Tây Nam, Khảm ở Tây, Cấn ở Tây Bắc,
Chấn ở Đông Bắc, Ly ở Đông, Đoài ở Đông Nam.

TIÊN TRÀ
Tiên trà 仙茶 Trà dùng để dâng cúng chƣ Tiên Thánh.

TIÊN TRI
先知
E: To prophesy.
F: Profétiser.
(Tiên: trƣớc; Tri: biết). Tiên tri là biết trƣớc, lời nói trƣớc, đoán
trƣớc sự việc khi chƣa xảy ra.
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Đối với nền Đại-Đạo tuy chƣa xuất hiện, nhƣng đã có nhiều
kinh sách, nhiều hiện tƣợng báo trƣớc cho biết về sự ra đời
ấy. Đức Hộ Pháp nói về Tân giáo Cao-Đài: "Đạo Cao-Đài tức
là ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ ĐỘ khai sáng vào thời-kỳ này là do
Thiên cơ tiền định và cũng hợp với lời tiên-tri của các Đấng
Giáo Chủ đã khai mở các Đạo-giáo trên thế-giới".
Các Tôn giáo trên thế giới phần đông các vị Giáo chủ đều có
cho biết trƣớc về thời cuộc sắp xảy ra có khi nhiều trăm năm
hoặc hơn nữa.. Ví nhƣ chu kỳ Phật giáo là 2.500 năm. Chu kỳ
của Thiên Chúa giáo là 2.000 năm. Ngày nay Cao-Đài-giáo
Đức Chí-Tôn cho biết là chu kỳ 700.000 năm. Ngoài ra bên
Trung Hoa ngƣời có tài tiên tri là Khổng Minh Gia Cát Lƣợng,
còn Việt Nam thì tài lý số là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Tuy nhiên ngày nay ngƣời tín hữu Cao Đài nhờ Huyền Diệu
Cơ Bút mà cũng biết trƣớc nhiều việc: có một ít lời lẽ rõ ràng
dễ hiểu; còn phần lớn là bí ẩn phải minh đoán, nhƣng đoán thì
khó chính xác lắm.
A- Lời Tiên-tri về Đạo Cao-Đài xuất hiện:
Chỉ sau nhiều cuộc khảo cứu và sƣu tầm về Thần linh học nơi
Ông Thầy Trời đem truyền nền Đạo-lý mới mẻ này. Ấy là Đức
Thƣợng-Đế giáng dạy rằng: "Thầy há chẳng có lời tiên tri rằng
Thần-linh-học là một nền Đạo tƣơng lai sao? Thầy cũng đã nói
trƣớc khi đến khai Đạo đặng hội-hiệp các Tôn giáo làm một,
thì Ngƣời đã sai các Đấng Thiêng-liêng cao trọng hạ trần mà
bày ra các Hội giáo đạo-đức, đặng thức tỉnh nhơn sanh trƣớc,
nhƣ là:
- Khảo cứu Thiên Đạo giáo (Société Théosophique)
- Khảo cứu Triết lý Phật Đạo (Société des Recherches Sur la
philosophie Bouddhique)
- Thần kinh và Tâm lý triết học (Société psychique)
- Thần linh học (La spiritisme).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

427

Ngày nay Đấng Cao Cả ấy tá danh Cao-Đài Tiên Ông Đại-BồTát Ma-Ha-Tát, Chƣởng Giáo mối Đạo kỳ ba, cho nên khi
giáng cơ dạy Đạo, Đức Ngài xƣng danh: "Ngọc Hoàng
Thƣợng-Đế viết Cao-Đài Tiên Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát giáo
Đạo Nam-phƣơng". Chính nền Tân Tôn-giáo này có tên ĐạiĐạo Tam Kỳ Phổ-Độ hay là "Đại-Ân-xá lần ba" đã có những
bằng cớ chứng tỏ nền Đạo Cao-Đài do Đức Thƣợng-đế dùng
Huyền Diệu Cơ Bút sáng lập tại miền Nam nƣớc Việt. Trƣớc
khi Đạo Cao-Đài xuất hiện nhƣ vậy mà đã có nhiều lời tiên tri
tiếp theo đây làm cho lòng Tín-ngƣỡng của nhơn sanh đƣợc
sáng thêm và kiên-cố hơn.
1- 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".
2- Đạo "MINH-SƢ" sáng lập từ đời nhà Thanh bên Tàu,
truyền sang Bắc Việt, có hai câu sấm của các vị Tổ sƣ lƣu lại,
đƣợc nêu lên ở bìa Kinh điển của Đạo ấy. Hai câu nói tiên tri
về Cao-Đài nhƣ sau:
"CAO nhƣ Bắc khuyết nhơn chiêm ngƣỡng,
"ĐÀI tại Nam Phƣơng Đạo thống truyền."
Nghĩa là: Đạo cao nhƣ Bắc Khuyết, ngƣời ta trông lên mà
chiêm-ngƣỡng. Nền Đạo sẽ truyền bá khắp nơi không ngừng,
mà nơi phát xuất ra mối Đạo là ở Nam phƣơng (chỉ về miền
Nam nƣớc Việt Nam). Hai câu này cho biết Đạo Cao-Đài sẽ
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xuất hiện ở phƣơng Nam mà Đức Cao-Đài làm chủ: Tức là
Đấng Huyền Khung Cao Thƣợng-Đế Ngọc-Hoàng Đại Thiên
Tôn, ngự tại phƣơng Bắc gọi là Bắc Khuyết.
3- Quyển Thanh Tịnh Kinh của Đạo Giáo có câu:
"Thanh tịnh kim hữu di tích.
"Công viên quả mãn chỉ thọ đơn thơ.
"Thiên mạng phƣơng khả truyền Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ."
Nghĩa là: Kinh Thanh-Tịnh có dấu tích truyền lại rằng: Công
đầy quả đủ sẽ thọ lãnh đơn thơ, tức là kinh dạy bí truyền,
ngƣời có mạng Trời khá nên truyền Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ.
4- Minh-Thánh-Kinh Linh Sám có câu:
"Mạng hữu Cao-Đài Minh Nguyệt chiếu"
Nghĩa là: tá-danh Cao-Đài, Đức Ngọc Đế giáng trần khai Đạo
sáng tỏ nhƣ trăng rằm.
5- Kinh tỉnh Thế Ngộ Chơn có đoạn:
"Mạt hậu Càn Khôn đồng nhứt đái.
"Thiên môn vạn giáo cộng qui căn."
Nghĩa là: Sau đời hạ ngƣơn mạt pháp, Trời đất đồng chung
một dãy, ngàn môn, muôn giáo, đều trở về một gốc.
6- Lời tiên tri của Đạo Tam Thanh:
Vào thập ngũ thế kỵ bên Trung-quốc có một vị Đạo sĩ tên là
Ngô-Chi-Hạc (Ou-Tche-Ho) có lập lên phái Tam Thanh,
chuyên thờ ba Đạo lớn tại Trung quốc là:
- Đức Thích-Ca (Phật giáo)
- Đức Lão-Tử (Đạo giáo)
- Đức Khổng-Tử (Nho giáo)
Đạo Tam Thanh là bƣớc đầu tiên của Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ
ngày nay vậy. Ở Trung Quốc thì từ đời Tam quốc, Vƣơng Bật
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cho rằng sách Lão-Tử và Chu-Dịch là một loại. Đến Nam Bắc
triều các nhà Đạo học cho Lão học và Phật học vốn là một
dòng. Rồi đến đời Tấn có sách "Du học thiên" xƣớng luận điệu
"Nho Phật nhứt trí". Tiếp đến Vƣơng-Thông đời Tùy, tuy là một
nhà Nho thuần túy mà cũng cho Tam giáo là đồng nhất.
Đến đời Đƣờng, thì tƣ tƣởng ấy cũng phổ thông lắm. Lƣu-Mật
làm sách "Thích Đạo Nho bình tâm luận" cũng nói về Tam giáo
đồng nguyên.
7- Lời tiên tri trong quyển Vạn pháp qui tông:
Kinh này đƣợc lƣu truyền trong dân gian hơn mấy trăm năm
nay, quyển Vạn pháp qui tông do các Đạo gia truyền lại có
câu: "Cao-Đài Tiên bút thi văn tự" chỉ rõ rằng Đạo Cao Đài mai
sau này có thơ văn của chƣ Tiên do Thần cơ diệu bút chép ra.
8- Lời tiên tri Sám Trạng-Trình Nguyễn Bĩnh Khiêm:
Trong quyển "Bạch Vân Am thi tập" hay là quyển sám của
Trạng-Trình có đoạn nói nhƣ vầy:
Con mừng búng tít con quay,
Vù vù chong chóng gió lay trên Đài.
Nhà Cha cửa đóng then gài,
Ầm ầm sóng dậy hỏi ngƣời Đông lân.
Nhiều ngƣời cho rằng hai câu thơ trên chỉ máy bay, bay liệng
trên nóc nhà trong trận giặc vừa qua. Nhƣng hai câu sau
không rõ ý nghĩa ra làm sao! Sau khi ôn lại những việc đã xảy
ra từ năm 1940 đến 1945 trong Đạo Cao-Đài thì chúng ta nhận
thấy: Hai câu đều có thể ám chỉ chữ "Vạn"
nhƣng vẽ
ngƣợc lại, cho nên nhà cầm quyền Pháp truyền lịnh gỡ chữ
Vạn ấy xuống, niêm phong các Thánh thất, Tịnh Thất thuộc
Cao-Đài giáo và cấm chƣ đạo hữu lui tới lễ bái ở các nơi ấy.
Đồng thời các Chức sắc Thiên phong đều bị bắt đƣa đi an trí
nhiều nơi. Việc nhà đƣơng cuộc Pháp đóng cửa các Thánh
Thất, Tịnh Thất hợp với câu"Nhà Cha cửa đóng then gài" là vì
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trong bài Kinh Ngọc-Hoàng xƣng tụng công đức Cao-Đài có
tặng cho Ngài danh hiệu là Đại-Từ-Phụ và các Thánh Thất,
Tịnh Thất nơi thờ Ngài thật là nhà của Đấng Cha lành vậy.
Việc này đã xảy ra từ năm 1940-1941 nghĩa là sau khi ngƣời
Nhựt sang chiếm Đông Dƣơng. Ngƣời Nhựt đối với dân tộc
Việt-Nam ta rõ-ràng là ngƣời láng giềng phía Đông. Bởi thế
nên ứng với câu ;"Ầm ầm sóng dậy hỏi ngƣời Đông lân".
9- Lời tiên tri trong sách Ấu học tầm nguyên:
Trong quyển Ấu học tầm nguyên có câu: "Đầu thƣợng viết
cao-Đài" nghĩa là nơi trên đỉnh đầu của mọi ngƣời thì gọi là
"Cao-Đài". Lại cũng trong Ấu học tầm nguyên có tiên tri về
Tam-Kỳ Phổ-Độ nhƣ sau:
Thánh Thần Tiên Phật hi hữu chi nhơn,
Tam Kỳ Phổ Độ hi hữu chi sự
Phi hi hữu chi nhơn,
Yên năng hành hi hữu chi sự
Nghĩa là: Thánh Thần Tiên Phật là bậc ít có. Cũng nhƣ Tam
Kỳ Phổ Độ là một mối Đạo hiếm có vậy. Không phải là bậc ít
có, há làm đƣợc việc hiếm có hay sao? Đoạn văn trên nói
rằng: hạnh phúc cho ngƣời sanh ra đặng gặp một nền Đạo
chánh, bởi hàng trăm năm, ngàn năm cũng chƣa gặp đƣợc, có
câu "Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ" trong Kinh Di-Lạc là ýnghĩa ấy.
10- Lời tiên tri trong quyển "Giác mê ca":
Quyển Giác mê ca mà tác giả là một Đạo gia có đoạn thi:
Hữu duyên mới gặp Tam Kỳ Phổ Độ,
Muôn đời còn tử phủ nêu danh.
Ba ngàn công quả đặng viên thành,
Mới đặng Thiên thơ chiếu triệu.
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Đoạn này báo cho biết trƣớc rằng: Chỉ có ngƣời hữu duyên
mới gặp đƣợc Tam Kỳ Phổ Độ, ngƣời theo Đạo này tu hành
để trở về quê xƣa vị cũ.
Đức Hộ Pháp nói rõ hơn: "Ngộ-nghĩnh cho chúng ta nên để ý
là cái khéo lựa chọn và biết tìm đƣờng và ngộ Đạo ấy.
…Cả con cái Đức Chí-Tôn đều hiểu nơi Bát-Quái Đài là hồn
của Đạo tức nhiên là Tòa ngự của Đại-Từ-phụ và là nơi Đức
Chí-Tôn và các Đấng Thiêng-liêng ngự. Chƣ Thần Thánh Tiên
Phật họ đã tìm, họ đã đoạt đặng một chỗ nơi đó đặng họ ngự.
Không phải dễ gì trong kiếp sanh hữu duyên đoạt đặng thế."
Lại nữa ba ngàn công quả tức nhiên sách Trang-Tử có nói
rằng:
- Chí nhân vô kỵ (0). Bậc chí nhân quên mình mà lo cho
ngƣời.
- Thần nhân vô công (0) Bậc Thần làm mà không tính công.
- Thánh nhân vô danh (0) Bậc Thánh không ham danh.
Đạt đƣợc ba con số không nhƣ trên là đạt đƣợc 3.000 công
quả. Tức là quên mình mà lo cho ngƣời, không ham công,
chẳng mến danh. Nghĩa là nếu đặt con số 3 trƣớc ba con số
không (000) ấy sẽ đƣợc con số là 3.000. Ấy là tƣợng trƣng ba
ngàn cống quả vậy.
11-Trong quyển Kinh "Tỉnh thế ngộ chơn"có ghi:
Đại Thiên tiên hóa hoằng chơn Đạo,
Trợ quốc cứu dân tích thiện luân.
Nam Hải Từ Hàng châu vận tế,
Tây Phƣơng Tiếp Dẫn Phật đông lâm.
Thích nôm: Trƣớc khi có cuộc biến đổi lớn (thay đổi trời đất)
sẽ có một mối Đạo chơn thật ra giúp nƣớc cứu dân, làm điều
lành đáng khen. Biển Nam Hải có Phật Từ Hàng đi khắp nơi
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để cứu độ. Phƣơng Tây có Phật Tiếp Dẫn Đạo Nhơn đƣa đến
Đông Độ (xứ Phật).
Kinh Cao-Đài: bài Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Tây phƣơng Tiếp Dẫn Đạo-nhơn,
"Phƣớn linh khai mở nẻo đƣờng Lôi-Âm."
Vậy sự tổng hợp Tôn giáo, đã đƣợc quyết định từ lâu nơi cửa
Thiêng liêng. Đúng là: "Khai Đạo muôn năm trƣớc định giờ"!
12-Tiên tri trong quyển Vạn diệu Thiên thơ cổ bổn: Trong
quyển Vạn diệu Thiên thơ cổ bổn có bài thi:
Tam giáo kim tùng cổ hóa sanh,
Tiên Thiên phƣơng hữu thị Tam Thanh.
Phật -Pháp - Nho hề qui nhứt bổn.
Tự nhiên Tà Đạo tổng tƣơng tranh.
Vạn ức san hà giai hữu thử.
Tổng qui nhứt phái nhứt an thành.
Xà vỷ mã đầu khai Đại hội,
Tam kỳ hậu thế hiển phƣơng danh.
Thích nghĩa: Ba giáo: Phật- Đạo- Nho nay theo xƣa kia mà
hóa sanh Đạo Tiên Thiên có đƣờng hay, là Đạo Tam Thanh.
Phật, Tiên, Nho đều là một gốc. Lẽ tất nhiên Đạo tà đều cùng
tranh giành. Muôn ức cảnh sơn hà (muôn xứ, muôn nƣớc) đều
có nhƣ thế: đồng qui về một phái mới đặng yên ổn và nên
việc. Cuối đầu rắn, đầu con ngựa thì khai Đại hội. Đời sau,
Đạo Tam Kỳ sẽ đƣợc rạng-rỡ danh thơm). Cơ tuần hoàn xoay
chuyển nên Đức Chí-Tôn mở Đạo Cao-Đài cho nhơn sanh
sùng bái và chính Ngài dạy phải thờ Thiên Nhãn là vậy. Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ xuất hiện là một Tôn Giáo Đại-Đồng.
13- Lời tiên tri rút trong Kinh nhựt tụng của phái tu thân
tại Trung Việt:
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Tại Trung Việt, 20 năm trƣớc ngày khai Đạo là năm 1926 có
một phái ngƣời tu theo lối cƣ sĩ lấy hiệu là phái Minh Sƣ (khác
với phái Minh-Sƣ bên Tàu) mỗi ngày đọc Kinh có thêm nhƣ
vầy:
Con cầu Phật Tổ Nhƣ Lai,
Con cầu cho thấu Cao-Đài Tiên Ông.
Trƣớc khi các Giáo sĩ Đạo Cao-Đài ra truyền Đạo tại Tam
Quan (Trung Việt) thì mấy vị này sau khi nghe danh hiệu Đức
Cao-Đài đều đến xin làm Đệ-Tử ngay.
14- Lời tiên tri lƣu truyền tại Trung Việt:
Trƣớc năm Bính-Dần (1926). Lời tiên tri ấy nhƣ vầy:
Canh Dần, Mậu Dần niên,
Kỵ Mão, Canh Thìn tiền.
Tự nhiên thiên phú tánh,
Cao-Đài tân chân truyền
Thích nghĩa: Lời tiên tri này nói rõ từ năm và báo trƣớc rằng:
Trời sẽ khiến lòng ngƣời theo Đạo mới và là Đạo Cao Đài sẽ
đạt đƣợc chân truyền.
15- Lời tiên tri trong hai bài thơ của Cụ Thủ-Khoa HUÂN
cho năm 1913 (13 năm trƣớc ngày Khai Đạo):
THI
Dung tất Cao-Đài nhiệm khuất thân,
Tƣ triêm đào lý nhứt môn xuân.
Cánh tân bôi ức giang sơn cựu,
Trừ cựu thời thiêm tuế nguyệt tân.
Cửu thập thiều quang sơ bán lục,
Nhứt luân minh nguyệt vị tam phân.
Thừa nhàn hạc giá không trung vụ,
Mục đỗ Cao-Đài tráng chí thân.
Bài thơ diễn Nôm của Cụ Thủ-Khoa HUÂN:
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Co duỗi Cao-Đài khỏe tấm thân,
Dạo xem đào lý đƣợm màu Xuân.
Giang sơn chẳng khác ngàn năm cũ,
Ngày tháng chờ thay một chữ "TÂN".
Chín chục thiều quang vừa nửa sáu,
Một vừng trăng rạng chửa ba phân.
Thừa nhàn cƣỡi hạc không trung ruổi,
Chạm mắt Cao-Đài khỏe tấm thân.
Trong hai bài thơ có nhắc đến bốn lần danh từ CAO-ĐÀI. Thời
buổi ấy các ông không rõ danh từ ấy có nghĩa gì. Song các
ông thuật đại cƣơng rằng hai bài thơ ấy có nói về quốc vận
một cách sâu xa. Hai câu thi 5, 6 có ý kỷ-niệm ngày 3 tháng 1
năm 1913, vì câu nào cũng ngụ ý số 3. Sau đàn Cơ ấy ông Lê
Quang-Hiển để hai bài thơ này lên tran thờ làm kỷ-niệm. Mãi
đến năm 1927 Tòa Thánh Tây-Ninh phái ngƣời Chức sắc đến
quận Cao-Lãnh truyền Đạo và hai chữ Cao Đài đã đƣợc mọi
ngƣời nói đến. Chừng ấy Ông Lê-Quang Hiển mới nhớ đến
bài thơ của Cụ Thủ-khoa Huân đã cho 13 năm trƣớc và đem
ra trình với chƣ Chức sắc nói trên.
16- Câu: Lục vạn dƣ niên Thiên khai Huỳnh Đạo:
Nghĩa là: đủ sáu muôn năm lẻ, Trời sẽ mở Đạo Huỳnh, tức là
Đại-Đạo, cùng khắp năm Châu nhƣ trƣớc đây. Đó là lời của
Sử ghi chép còn lƣu lại đến giờ này ứng vào lúc Huyền Diệu
Cơ Bút thông công cùng thiêng liêng mà nhân loại đặng rõ biết
Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ của chính Đức Chí-Tôn Ngọc Hoàng
Thƣợng Đế sáng lập. Nay trƣớc Đền Thánh có đôi câu liễn:
- Hiệp nhập Cao-Đài bá tánh thập phƣơng qui Chánh quả.
- Thiên khai Huỳnh Đạo Ngũ Chi Tam giáo hội Long Hoa.
17- Trƣờng hợp khác: "Khi khai Thánh giáo bên Thái Tây thì
Chí-Tôn đã nói trƣớc: còn nhiều chuồng chiên Ngƣời sẽ đến
đem về làm một. Lời tuyên ngôn ấy nghĩa là còn nhiều Đạo
đƣơng nuôi nấng ung đúc tinh thần của con cái Chí-Tôn đặng
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chờ ngày Ngƣời đến hiệp chung lại Một, lời ấy ngày nay đã
quả. Các chuồng chiên Thiêng liêng của Chí-Tôn là:
- Phật Đạo thì có Bà-La-Môn (Brahmanisme), Thích Ca Mouni
(Caky-Mouni), Pythagore giáo.
- Tiên Đạo thì là Lão-Tử-Giáo, Dƣơng Châu, Mặc Địch, Vạn
pháp, Bàn Môn cho tới thầy pháp, thầy phù, bóng, chàng,
đồng cốt…
- Thánh Đạo thì là Thiên-Chúa-giáo (Christianisme) Gia Tô
(Catholicisme). Tin lành (Protestantisme), Hồi Hồi
(Mahométantisme)
- Thần Đạo Thì là Trung Huê phong Thần, Hy-lạp Phong Thần
và Ai-Cập Phong thần (Mytologie Chinoise, Grecque et
Égyptienne).
- 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."
18- Kinh Phúc Âm: Chúa Jésus Christ bảo: Nếu các con kính
mến TA, các con hãy nhớ những lời TA dạy bảo: TA sẽ xin
Cha Ta sai Đấng Cứu khổ giáng trần và ở luôn với các con đó
là Thần Chơn-lý, mà hiện giờ các con chƣa thể gặp đặng đó là
ngôi ba, ngôi Thánh, Thần mà vì Ta, Cha Ta sẽ sai xuống thế.
Đấng ấy sẽ dạy dỗ các con đủ điều mà Ta đã dạy các con rồi.
Và Chúa cũng đã có giáng Cơ cho biết:
Vâng lịnh vua Cha xuống Thái ban,
Truyền ra Thánh giáo rất gian nan.
Ba mƣơi năm lẻ chƣa toàn vẹn,
Ngàn chín năm dƣ thế muốn tàn.
Đức Chúa còn dạy các Môn Đồ của Ngài rằng: "Lòng các con
đừng bối rối: Hãy tin nơi Đức Thƣợng-Đế, hãy tin vào Thầy.
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Trong nhà Cha Thầy (Thƣợng Đế) có nhiều chỗ ở. Giả sử
không có nhƣ vậy, tất Thầy đã bảo các con rồi, vì Thầy đi sửasoạn chỗ ở cho các con. Và khi Thầy đã đi sửa soạn cho các
con Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu
các con cũng ở đó. Còn nhƣ chỗ Thầy đến bây giờ, các con
đã biết đƣờng rồi. (Gioan XVI)
*"Nếu các con yêu mến Thầy, các con phải giữ các giới răn
Thầy. Phần Thầy, Thầy sẽ xin với Cha Thầy (Thƣợng Đế) để
Thầy sẽ ban cho các con một Đấng phù trợ hay Đấng an ủi
khác, Đấng ấy sẽ ở với các con liền mãi: Thần Chân lý này,
thế gian không thể tiếp nhận đƣợc, vì thế gian không xem thấy
Ngài và cũng không biết Ngài. Nhƣng các con thì khác, các
con đã biết Ngài rồi, vì Ngài từng ở cạnh các con và ở trong
các con. Thầy sẽ không để các con mồ côi. Thầy sẽ trở lại
cùng các con. Còn chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ chẳng xem
thấy Thầy vì Thầy sẽ sống và cả các con cũng sẽ sống. Ngày
ấy các con sẽ biết Thầy ở trong Cha Thầy (Thƣợng Đế) và các
con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Ai biết giới răn của
Thầy mà giữ các điều đó chính là ngƣời yêu mến của Thầy.
Mà ai yêu mến Thầy, ngƣời đó sẽ đƣợc Cha Thầy yêu và cả
Thầy đây cũng yêu ngƣời ấy. (Gioan 1521.XVI)
*Những kẻ nào không yêu mến Thầy, nó sẽ chẳng giữ giới răn
của Thầy. Mà lời các con nghe đây không phải bởi Thầy, song
bởi Cha Thầy là Đấng sai Thầy, Thầy nói những điều này với
các con, bao lâu Thầy còn ở với các con. Song Đấng phù trợ
hay là Đấng an ủi mà Cha Thầy sẽ nhân Thầy sai đến với các
con, sẽ dạy các con biết mọi điều, sẽ nhắc nhở cho các con
mọi điều mà Thầy đã từng dạy các con. (Gioan)
* Đức Chúa Jésus khi bị đóng đinh trên cây Thánh giá có nói
tiên tri với các Môn đồ rằng: Trong 2000 năm Tận thế, Ta sẽ
đến Phán Xét cho nhơn loại một lần nữa và Ngài nói: Còn
nhiều chuồng chiên, sau Đức Chúa Cha sẽ qui về một mối.
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B-Tiên tri về thời cuộc:
Đạo Cao Đài thành hình nhờ Cơ Bút, Đức Chí Tôn và các
Đấng thiêng liêng giáng cơ tiên tri nhiều điều hệ trọng:
1- Đức Chí Tôn tiên tri: Một ngày kia, Trung Hoa sẽ thờ
phụng Đạo Cao Đài, Hoa Kỳ sẽ lãnh trách nhiệm truyền giáo.
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo tại Đền-Thánh thời Tý ngày 24-5Mậu Tý (dl: 30-6-1948) về vấn đề này:
"Bần đạo nhớ khi lên mở Hội-Thánh Ngoại-Giáo trên Kim-Biên
năm 1927 đặng truyền giáo, Đức Chí Tôn cho Bà Phối Sƣ
Hƣơng Lự của chúng ta đƣợc thông công cùng Ngài, nhờ
nghe, nhờ thấy đặng truyền Pháp cho Bần Đạo.
Khi nọ, Đức Chí Tôn biểu Bần Đạo lại kệ bàn viết có một dãy
nhựt trình đặng rút ra hai tờ, Ngài lại dạy Chị chúng ta là Bà
Phối Sƣ Bảy đứng bắt ấn, kế Bần Đạo trải hai tờ Nhựt trình
sau lƣng mà Bà Chị vẫn không biết. Tới lúc bắt ấn rồi, Bần
Đạo thƣa: "Đã trải rồi"! Tức thì Bà Chị nhảy ngƣợc lại, đạp lên
hai tờ Nhựt trình. Bần Đạo không hiểu nghĩa gì. Đức Chí Tôn
biểu coi hai chơn có đạp cái gì? Bần Đạo coi chân trƣớc: giở
lên là hình Tƣởng-Giới-Thạch, đạp ngay trên đầu; còn chân
sau, Bần Đạo biểu giở nhón lên coi thì thấy hình Roosevelt,
quan Tổng Thống của nƣớc Mỷ, đạp ngay ngực và miệng.
Đức Chí Tôn nói với Bần Đạo rằng: "Một ngày kia, Trung-Hoa
sẽ thờ phụng Đạo đáo để, còn nƣớc Mỷ sẽ lãnh trách nhiệm đi
truyền giáo toàn cầu."
Ngày nay chúng ta đã thấy tƣởng chừng nhƣ mấy vị phóng
viên bên Mỷ đến lấy hình trọn vẹn của Đạo, đủ cả chi tiết, Kinh
luật đem về xứ để truyền bá, thì mấy vị nầy chẳng khác chi
nhƣ Đức Tam Tạng ngày xƣa đến Ấn Độ thỉnh Kinh. Bần Đạo
dám chắc sự bí mật mà Bần Đạo thấy Chí Tôn hành pháp buổi
nọ đã kết liễu ngày hôm nay. Ấy vậy, chúng ta phải chịu nhọc
một chút đặng nghinh tiếp họ trong buổi lễ hôm nay. Bần Đạo
tƣởng khi những ngƣời có mặt ngồi tại đây hầu lễ nầy, biết
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chừng đâu cũng sẽ đƣợc hạnh phúc nhƣ đi truyền giáo bên
Mỷ sau nầy mà chớ. Bần Đạo để lời cám ơn toàn cả nam nữ
và cái Bí Pháp ấy, chúng ta sẽ thấy Chí Tôn làm thành tƣớng
trong thời gian ngắn ngủi sau đây."
2- Đức Chí Tôn ban cho vua Bảo Đại bài thi tiên tri:
Ngày 12-12-Đinh Hợi, Đức Chí Tôn giáng cơ, Đức Hộ Pháp và
Ngài Cao Tiếp Đạo phò loan.
Đức Chí Tôn cho bài thi 8 câu, dặn rằng: Ông Nguyễn Bửu Tài
viết bài thi ra chữ Nho, Bác sĩ Lê Văn Hoạch đem trao tận tay
cho vua Bảo Đại (Nguyễn Vĩnh Thụy):
Thƣợng hạ nhị Thiên xử Địa huờn,
Việt Nam nhứt quốc nhứt giang sơn.
Hoàng đồ toàn bảo Thiên thơ định,
Đảnh tộ trƣờng lƣu tổ nghiệp tồn.
Quốc Đạo kim triêu thành Đại Đạo,
Nam phong thử nhựt biến Nhơn phong.
An dân liệt Thánh tùng Nghiêu Thuấn,
Văn hóa tƣơng lai lập Đại Đồng.
上下二天處地寰
越南一
一江山
隍圖全寶天書定
鼎怍長流祖業存
國道今朝成大道
南風此日變人風
安民列聖從堯舜
文化將來立大同
(xem thêm Quốc Đạo Nam phong cùng Soạn giả)
3- Đức Lý Thái Bạch tiên tri về hiểm họa các thành phố
lớn của Việt Nam:
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Tây Ninh, ngày 4-1-Đinh Mão (dl: 5-2-1927).
THÁI BẠCH: Hỉ chƣ đạo hữu, chƣ đạo muội, chƣ chúng sanh,
hảo hội hiệp.
Thảm cho nhơn loại! Khổ cho nhơn loại! Đời quá dữ, tội tình
ấy, hình phạt kia cũng đáng đó chút. Lão đã vì thƣơng yêu
nhơn sanh, hội mƣời ngày nơi Bạch Ngọc Kinh, cãi cho qua
nạn nhơn loại, nhƣng luật Thiên-điều chẳng dễ chi sửa đặng.
Nạn tiêu diệt hầu gần, hết chém giết lẫn nhau tới buổi bịnh
chƣớng sát hại. Lão thấy hình phạt phải châu mày, nhƣng ôm
lòng rán chịu, lạy lục khẩn cầu. Chƣ đạo hữu đâu rõ thấu, ngơ
ngơ ngáo ngáo nhƣ kẻ không hồn, thấy càng thảm thiết! Lão
tƣởng chẳng cần phải nói chi một nƣớc nhỏ nhoi đã đặng
danh Thánh Địa là nƣớc Nam nầy, mà Lão xin không đặng tội
cho thành Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Huế, Hải Phòng, Hà
Nội thay! Thảm! Thảm! Thảm!
4- Thần Hoàng Mỷ Lộc tiên tri Tận Thế:
.."Từ thuở Ta vƣng chiếu chỉ đến trấn nhậm nơi đây, Ta một
tấm lòng lo cho lê thứ đặng an cƣ lạc nghiệp, thạnh vƣợng
mùa màng; mỗi mỗi đều hằng lo lắng cho chúng sanh nơi
phần trách nhiệm. Nay có lịnh Ngọc Hoàng chiếu chỉ cho phép
Ta giáng cơ mầu nhiệm mà tỏ nền Đạo là quí trọng cho lê thứ
hiểu. Lê thứ đâu rõ thấu việc Trời đã định hơn mấy chục ngàn
năm nay. Lê thứ nghe: Kỳ Hạ Nguơn hầu mãn nhơn vật vì tai
nạn mà phải tiêu tan, mƣời phần còn lại có một mà thôi. Than
ôi! Buồn thôi! Nghĩ vì Thiên cơ đã định vậy, thế nào mà cãi cho
đặng, duy có mở tấm lòng từ thiện ăn năn sám hối, lo việc tu
hành; đồng với nhau cả quốc dân mà quì lụy khẩn cầu coi Trời
đoái tƣởng đến chăng? Bởi thế nên Ngọc Đế và chƣ Phật, chƣ
Tiên, chƣ Thánh mới lập hội Tam Kỳ Phổ Độ đặng có cứu vớt
chúng sanh, đƣơng linh đinh nơi biển khổ." (Thánh Ngôn Hiệp
Tuyển 1-2 HN, B79)
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5- Tôn Sơn Chơn Nhơn tiên tri Nhựt – Hoa hiệp chủng tạo
Tân thế giới, nƣớc Nhựt sụp đổ.
ngày 17-11-Bính Tý (30-12-1936) Phò loan: Hộ Pháp-Tiếp Đạo
TÔN SƠN CHƠN NHƠN
…"Một là chánh phủ Pháp với Đông Dƣơng nầy chẳng phải
thật tâm trọng Đạo, cố ý giúp giùm, mà thật sự thì cho Đạo
xuất dƣơng nơi Trung huê đặng mai phục ẩn binh toan
phƣơng hãm hại …Hai nữa là vì Thiên Thơ đã định Huê Nhựt hiệp chủng. Hại nỗi lại là tay có trọng trách nơi phần tạo
Tân Thế giới cho Đức Chí Tôn, nên Ngọc Hƣ phải bảo trọng,
không cho diệt chủng, duy chịu nạn diệt quốc mà thôi. Trong
thế kỵ 21, sẽ thấy tang điền Nhựt đảo biến nên thƣơng hải
Huê Triều. Ấy vậy, lúc phối hiệp dân sanh sẽ có lắm trƣờng
huyết chiến. Em nói trong thời gian ngắn ngủi chi đây sẽ có
Nhựt Huê đại chiến." (TNST, Q.2, Bài 46)
6- Bài thi tiên tri của Đức Lý Giáo Tông.
Ngày 01-03-Mậu Tý (dl: 9-4-1948).
Phò loan: Hộ Pháp – Khai Pháp.
Việt Thƣờng hữu phúc xuất Thiên Quân,
Chuyển thế Chí Tôn dĩ định tuần.
Trị loạn Nam phƣơng trừ mãnh hổ,
Thừa bình Bắc địa kiến kỳ lân.
Hoàng triều hậu nhựt nghi tùng cổ,
Văn hiến tƣơng lai khả hoán tân.
Thánh chúa hiền thần phò tổ nghiệp,
Khải ca định vận tại Thu phân.
7- Thi Vấn Đáp của Bát Nƣơng và Đức Hộ Pháp:
Bát Nƣơng hỏi Đức Hộ Pháp:
Dám hỏi Đại huynh rõ máy Trời,
Chừng nào ba lửa cháy ba nơi?
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Năm sông đua chảy năm sông cạn?
Bảy núi nổi tan bảy núi dời?
Tận thế Long Hoa sao chẳng thấy?
Tai trời ngạt khí có hay thôi?
Rồng bay Ngựa chạy cho ai cỡi?
Đất dậy dƣờng bao đổi xác trời?.
Đức Hộ Pháp họa vận và trả lời:
Hành tàng hƣ thiệt tại Cha Trời,
Đông Mậu năm hồ hỏa khắp nơi.
Châu Ngũ khí hòa tan ác nghiệt,
Thất Sơn dấy động Thất Sơn dời.
Thế tiêu Xuân Kỵ Long Hoa trổ,
Thƣởng phạt cuối cùng Thánh đức thôi.
Long Mã ban vƣơng tiêu trận kỳ,
Cù phi hải sụp lý thay trời.
8- Tiên tri của Liễu Nhứt Chơn Nhơn (Tôn Tẫn):
Đêm 5-7-Nhâm Thìn (dl 24-8-1952)
Phò loan: Hộ Pháp - Bảo Văn Pháp Quân.
LIỄU NHỨT CHƠN NHƠN
Địa hoàng chuyển biến đổi dƣ đồ,
Diệt tận văn minh của Đạo Tô.
Phân đảnh Á Âu chia Bắc hải,
Lập triều Anh Mỷ đóng Tây đô.
Hoàng quyền nghiêng ngửa chia dân quốc,
Đế Pháp chơi vơi thống bạch cờ.
Thắng bại một trƣờng lƣu huyết trận,
Thừa nguy Việt mới định xa thơ.
Chào chƣ Thánh, các em nam nữ. Để tỏ một vài lời bí ẩn của
cơ đời và lẽ Đạo, sau nầy sẽ đem ra bàn luận chơi. Hiện giờ
nầy, ván bài Việt Nam tới giai đoạn "Thừa nguy Việt mới định
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xa thơ" rồi đó, mà nó phải đi đến đƣờng lối nào nói nghe thử?
- Đã luận biện thì luận, chớ có hỏi ra sao thì khó coi lắm!
- Đã đành, nhƣng phải nói thử coi chớ. - Chƣa phải vậy đâu.
Nói nhƣ thế nầy mới hợp pháp hóa: Phải có một trận thứ ba
mà bao nhiêu cũng đem toàn lực ra Thái Bình Dƣơng để kình
địch, rồi 24 giờ mới ngã ngũ ra sao, chờ kết luận. Nếu đánh
Nga thì còn ngăn biển Bắc Hải, còn đánh Mỷ thì có Đại Tây
Dƣơng, còn đánh Anh thì có biển Manche, còn chú Lùn thuộc
về Đông Á. Chừng ấy Thái Bình Dƣơng là cơ khí chận đƣờng
tiến thối của các cƣờng quốc mặc sức tranh hùng. Khi binh
kiệt thì chỉ cậy nơi vùng Đông Á tiếp cứu. Cƣời...tiếp lƣơng.
Chừng ấy ai đói khát phải quị lụy, mình làm nghĩa. Còn bên ấy
lại do nguyên tử, khinh khí thì còn đâu chi độ binh nhung. Chỉ
còn Đông Á là tránh nạn ấy đƣợc do có Thái Bình Dƣơng
ngăn hộ nên mới ra tay tế độ, là "Thừa nguy Việt mới định xa
thơ" là lúc nầy gần rồi. Thôi, nói ít vậy. Kiếu. THĂNG.
9- Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ tiên tri:
Chừng nào chi Pháp đã ra đi,
Là lúc Đạo Trời gặp vận suy.
Chức sắc chuộng quyền hơn chuộng Đạo,
Nhơn sanh lo cốt chẳng lo bì.
Mão cao dễ rớt nên thành nhát,
Cổ ngắn khó kêu phải hóa lì.
Khảo thí lọc lừa tƣờng hắc bạch,
Chung tâm hiệp sức thoát cơn nguy.
(Thanh Sơn Đạo Sĩ.)
10- Ông Trƣơng Định giáng cơ tiên tri: Ngô Đình Diệm và
Ngô Đình Nhu sẽ bị chết thảm.
(Viết theo Hồi Ký của Lễ Sanh Phạm Tài Đoan)
(Tối 29-4-Quí Mão (dl 22-5-1963), vài cựu sĩ quan Liên Minh
lén họp nhau cầu cơ hỏi các Đấng thiêng liêng về vụ Phật tử ở
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Huế nổi lên chống Ngô Đình Diệm. Họ họp nhau tại nhà một
cựu sĩ quan Cao Đài ở Ngã tƣ Ao Hồ.)
Ông Trƣơng Định, một nhà ái quốc chống Pháp thế kỵ 19,
giáng cơ, khuyên họ không nên nhúng tay vào máu và cho bài
thơ sau đây tiên tri về hai anh em ông Diệm- Nhu. Bài thơ nầy
bằng chữ Hán (điều đặc biệt là hai em nhỏ học sinh ngồi làm
đồng tử hoàn toàn không biết chữ Nho)
Sơ nhất dƣơng thời thế chuyển luân,
Ngọ hành Mão đắc lục binh quân.
Ác nhân hạ mã bình minh nhị,
Tôn giáo an truyền đạo lý thuần.
(Trƣơng Định)
Viết xong một câu, ông Trƣơng Định ngƣng cơ chờ ông Phạm
Tài Đoan đọc lại có đúng không, rồi ông mới viết tiếp.
Giải nghĩa:
Sơ nhất: là ngày mùng 1; dương: là dƣơng lịch; luân: là bánh
xe, biểu hiệu sự luân hồi của Phật giáo; chuyển luân: chuyển
bánh xe Phật giáo; nghĩa là làm một cuộc Cách mạng vì động
cơ khởi do Phật giáo.
Ngọ hành: 12 giờ trƣa khởi cuộc cách mạng. Mão đắc: 6 giờ
sáng thì cách mạng đắc thắng, thành công. Lục binh quân:
quân trên bộ, bộ binh.
Hạ mã: xuống ngựa, ý nói kẻ đang nắm quyền bị lật đổ; bình
minh nhị: sáng ngày mùng 2.
Thuần: không có gì pha trộn, ý khuyên Tôn giáo không nên để
chánh trị xen vào. Vì Chí Tôn có dạy "Bất thiên tả, bất thiên
hữu, bất bạo động" là vậy.
Nghĩa toàn bài là:
Ngày mùng 1 dƣơng lịch, cách mạng bùng nổ, vì nguyên nhân
Phật giáo khởi xƣớng.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

444

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Binh chủng Lục quân đứng lên làm cách mạng: khởi cuộc từ
12 giờ trƣa đến 6 giờ sáng thì thành công.
Kẻ ác bị hạ bệ ngày mùng 2.
Tôn giáo muốn đƣợc an-tuyền thì phải thuần túy tôn giáo,
không để chánh trị xen lẫn vào.
Ý nghĩa bài thơ tiên tri thật rõ ràng, không chút gì bí hiểm, khó
hiểu và cuộc cách mạng lật đổ Tổng Thống Diệm xảy ra đúng
nhƣ đã tiên tri: đúng vào ngày, giờ, năm, tháng: Trƣa (ngọ
hành), ngày mùng 1 Tây (sơ nhất dƣơng thời) cuộc cách
mạng bùng nổ, mà Phật giáo là cái ngòi (thế chuyển luân), 6
giờ sáng hôm sau ngày mùng 2 tuyên bố cách mạng thành
công (Mão đắc) và một lúc sau loan báo, hai anh em Diệm Nhu bị giết "Ác nhân hạ mã bình minh nhị". Lục quân binh
cũng đúng vì chỉ có một mình binh chủng lục quân đứng lên lật
đổ ông Diệm, còn Hải quân và Không quân đứng ngoài
cuộc....

TIÊN TỤC
仙俗
E: Immortal and layman.
F: Immortel et laïque.
Tiên: vị Tiên, bực Tiên, trên bực Thánh. Tục: phàm tục. Tiên
tục là ngƣời Tiên kẻ tục, khác hẳn nhau.

TIÊN TỬ (Phẩm)
仙子
(Tiên 仙 phẩm cấp cao trọng, tôn quí, đƣợc liệt vào hàng: Tiên,
Phật. Tử 子: ngƣời, ông, thầy). Tiên tử là thầy Tiên, cũng nhƣ
Mạnh Tử là thầy Mạnh.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tiên Tử là một phẩm Chức sắc cao cấp trong Thập nhị đẳng
cấp thiêng liêng của Cơ Quan Phƣớc-Thiện..là một trong
những phẩm cấp Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng liêng, tính từ
thấp đến cao: Thính Thiện, Minh Đức, Tân Dân, Hành Thiện,
Giáo Thiện, Chí thiện, Chơn nhơn, Đạo Nhơn, Hiền nhơn,
Thánh Nhơn, Tiên Tử, Phật Tử.
Phẩm Tiên Tử ở dƣới phẩm Phật Tử, trên phẩm Thánh Nhơn.
Tiên Tử đối phẩm với Đầu Sƣ của Cửu Trùng Đài.
Đức Hộ Pháp nói: "Ở bên kia Hội Thánh Cửu Trùng Đài đi từ
phẩm Lễ Sanh đến Giáo Tông, bên nây Hội Thánh Phƣớc
Thiện đi từ Minh Đức đến Phật Tử mà mấy em cố gắng với
trách nhậm của Qua đã định cho mấy em, mấy em rán làm
xong thì là ông Tiên tại thế, không riêng cho mấy em, dầu cho
các sắc dân trên địa cầu nầy mà biết chen vai gánh vác sự
khổ của đời thì họ cũng đọat TIÊN TỬ đƣợc. Vậy mấy em thật
hành đƣợc thì cơ quan cứu khổ sẽ thành lập đó vậy. Cái trách
nhậm rất nặng nề mà mấy em rất hữu phƣớc nên Chí Tôn ban
cho mấy em đƣợc đứng vào trong Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng
Liêng. Qua muốn sau khi Qua về Thiêng Liêng mà đƣợc thấy
mấy em nối nghiệp cho Qua thì Qua rất vui mừng lắm vậy,
huyền bí Thiêng Liêng đã định, chỉ có một mình vị Phật Tử,
nên sự vui hứng của Qua là muốn thấy có một đứa em làm
xong phận sự đoạt vị Tiên Tử sống tại thế gian nầy."

TIÊN TỬU
仙酒
Tiên tửu 仙酒 là Rƣợu Tiên, với mùi thơm nực nồng do theo
nồng độ rƣợu bốc mạnh lên nghe nhƣ ngào ngọt.
Là rƣợu Tiên, do tích xƣa đời Hán: Lƣu Thần và Nguyễn Triệu
nhân ngày mùng năm tháng năm đi hái thuốc lạc vào động
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Thiên Thai gặp hai nàng Tiên. Hai ngƣời ở đấy gần nửa năm
sung sƣớng lắm, nhƣng vì nhớ nhà, quyết tâm xin về, Tiên
nhân đƣa hai ngƣời ra cửa động với bài thơ sau đây ý nói: Ra
khỏi động khó trở lại. Rƣợu Tiên cần gắng sức uống và khi
đến nơi sẽ mở ngọc thơ ra mà xem. Khi hai ngƣời về đến nơi
thì con cháu đã bảy đời rồi.. Bài thơ sau:
Ân cần tƣơng tống xuất Thiên Thai,
Tiên cảnh na năng khƣớc tái lai.
Vân Dịch ký qui tu cƣợng ẩm,
Ngọc thơ vô sự mạc tằng khai
Ba lƣu động khẩu ƣng trƣờng tại,
Thủy đáo nhân gian định bất hồi,
Trù trƣớng khê đầu tùng thử biệt,
Bích sơn, minh nguyệt chiếu thƣơng đài.
Kinh Đệ Bát Cửu có câu:
"Hơi Tiên-tửu nực-nồng thơm ngọt,
"Phi Tưởng-Thiên để gót tới nơi.
"Mùi trần khi đã xa khơi,
"Say sưa bầu khí bồi-hồi chung phong."

TIÊN VỊ
仙位
E: The place of immortal.
F: La place de l’immortel.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Tam-kỳ khai-hiệp Thiên-thi,
"Khoa-môn Tiên-vị ngộ kỳ Phật duyên."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TIÊN XA
仙車
E: The fairy vehicule.
F: La voiture féerique.
(Tiên 仙: ngƣời cõi Tiên, cõi thoát phàm, Xa 車: xe). Tiên xa là
xe Tiên, một phƣơng tiện di chuyển của các bậc Thần Tiên
thuộc cảnh giới vô hình..
Kinh Đệ Lục Cửu có câu:
"Bạch-Y-Quan mở đàng rước khách,
"Cõi Kim-Thiên nhẹ tách Tiên xa."

TIẾN
• TIẾN 進 Bƣớc tới, đi lên, dâng đồ cống.Td: Tiến dẫn, Tiến
hóa, Tiến phong.
• TIẾN 薦 Giới thiệu, dâng lên. Td: Tiến bạt, Tiến cử, Tiến
thân.

TIẾN CỬ
薦 舉
E: To recommend.
F: Recommander.
Tiến: Giới thiệu, dâng lên. Cử: đƣa lên. Tiến cử là đề cử
ngƣời có tài đức lên cho cấp trên dùng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Lão đâu dám tiến cử ai, nhƣng có một điều là một
ngƣời không nên lãnh hai phần việc.
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TIẾN DẪN
進 引
E: To propose S.O
F: Proposer quelqu’un.
Tiến: Bƣớc tới, đi lên, dâng đồ cống. Dẫn: dìu dắt. Tiến dẫn là
dìu dắt cho tiến bộ.
Một ngƣời muốn nhập môn cầu đạo thì cần có hai Đạo hữu
hay hai Chức việc trong Bàn Trị Sự tiến dẫn. Hai ngƣời tiến
dẫn có nhiệm vụ dìu dắt ngƣời mới nhập môn biết cách thờ
phƣợng, cúng lạy, ăn chay và kinh kệ, v.v...

TIẾN HÓA LUẬT (Luật Tiến Hóa)
進 化律
E: The law of the evolution.
F: La loi de l’évolution.
Tiến: Bƣớc tới, đi lên, dâng đồ cống. Hóa: thay đổi, biến hóa.
Tiến hóa hay Tấn hóa là biến đổi theo hƣớng phát triển đi lên,
từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ trƣợc tới thanh,
từ ác tới thiện. Nếu biến đổi theo chiều ngƣợc lại thì gọi là:
Thoái hóa.
Thuyết Tiến hóa: (E: Evolution theory. F: Évolutionnisme.)
Thuyết Tiến hóa là học thuyết về nguồn gốc và sự phát triển
của sinh vật.
Hai nhà bác học lần lƣợt nêu ra thuyết Tiến hóa của sinh vật
là: Lamark (Pháp) và Darwin (Anh).
1. Jean Baptiste de Lamark (1744-1829) nêu lên thuyết Tiến
hóa của sinh vật trƣớc Darwin, cho là các loài sinh vật có cùng
nguồn gốc, loài nọ biến hình trở thành loài kia, tiến triển từ
những sinh vật đơn giản nhất lên những sinh vật ngày càng
phức tạp hơn (động vật có hệ thần kinh). Hai nguyên nhân của
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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sự biến hình tiến hóa là: - Xu hƣớng tự phát muốn hoàn chỉnh
của sinh vật. - Ảnh hƣởng môi trƣờng. Luật thích nghi: môi
trƣờng tác động gián tiếp qua những biến đổi trong thói quen
và tạp quán và do sự xuất hiện những yêu cầu mới. Những
yêu cầu mới buộc sinh vật phải rèn luyện thêm một số bộ phận
nào đó, hoặc thôi sử dụng một số khác.
Thí dụ, con hƣơu cao cổ: đất khô, ít cỏ, nó phải ăn lá cây cao,
do nghểnh cổ và kiễng chân mãi, nên cổ và chân trƣớc dài ra,
có thể ăn lá cây cao 6 mét. Luật di truyền: các biến đổi tạp
nhiễm của cá thể truyền lƣu cho thế hệ sau.
2. Charles Darwin (1809-1882), sau Lamark, đề ra một lý luận
khoa học sâu rộng hơn cho thuyết Tiến hóa về sự phát triển
của sinh vật. Theo Darwin, cuộc đấu tranh sinh tồn, giống nào
thích ứng đƣợc thì sống theo qui luật chọn lọc tự nhiên. Tính
biến đổi và tính di truyền đều là thuộc tính của vật hữu cơ.
Biến đổi nào có lợi cho nó trong cuộc đấu tranh sinh tồn thì
thành cố định. Môi trƣờng chọn lọc một cách khách quan, máy
móc, những cá thể nào mang những biến đổi thích nghi; các
biến đổi ấy xuất hiện ngẫu nhiên, không do sinh vật chủ định.
Trong khi tích lũy và di truyền lại từ thế hệ nầy sang thế hệ
khác, những biến đổi ấy quyết định sự xuất hiện của những
động vật và thực vật mới.
Đó là 2 học thuyết Tiến hóa duy vật của 2 nhà khoa học Pháp
và Anh. Họ nghiên cứu sự biến đổi cơ thể của các loài sinh vật
thích nghi với môi trƣờng sống mà đề ra học thuyết.
Chúng ta có thể rút ra kết luận: Mọi vật đều luôn luôn tiến hóa.
Tiến hóa là sống, không tiến hóa là chết.
* Đạo Cao Đài nêu lên chẳng những thuyết Tiến hóa mà còn
hơn thế nữa, là Luật Tiến hóa bao trùm lên tất cả các loài sinh
vật trong Càn Khôn Vũ Trụ, gồm cả hai phần: thể xác và linh
hồn, tức là phần hữu hình và phần vô hình.
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Phần thể xác là phần hữu hình, Luật Tiến hóa đi từ vật chất
kim thạch, lên Thảo mộc, rồi lên Thú cầm, và sau cùng là
Nhơn loại.
Phần linh hồn là phần vô hình, Luật Tiến hóa đi từ vật chất kim
thạch hồn, lên Thảo mộc hồn, rồi Thú cầm hồn, đến Nhơn hồn.
Nhơn hồn còn phải tiếp tục tiến hóa lên Thần hồn, Thánh hồn,
Tiên hồn và Phật hồn. Tới Phật hồn rồi, chƣa phải là hết nấc
thang tiến hóa, Phật hồn còn phải tiến lên nấc cuối cùng nữa
là Thiên hồn, hòa nhập vào Thƣợng Đế.
Nhƣ thế mới gọi là đi giáp một chu kỳ Tiến hóa của Càn Khôn.
Sau đó, linh hồn đƣợc an nghỉ một thời gian, rồi sẽ bƣớc vào
chu kỳ Tiến hóa tiếp theo cao cấp hơn và bắt đầu tiến hóa tiếp
trong chu kỳ Tiến hóa mới. (Xem: Nhơn Sanh quan, vần Nh)
Các sinh vật luôn luôn tiến hóa, con ngƣời luôn luôn tiến hóa,
Càn Khôn Vũ Trụ luôn luôn tiến hóa, tiến hóa mãi mãi...
Nếu sự tiến hóa ngƣng lại, Luật Tiến hóa không thực hiện
đƣợc thì đó là sự hủy diệt của Càn Khôn Vũ Trụ.
Kinh Giải Oan: Vòng xây chuyển vong hồn tấn hóa.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền: Trong Hiệp Thiên Ðài có Hộ
Pháp thay quyền các Đấng thiêng liêng và Thầy mà gìn giữ
công bình tạo hóa, bảo hộ nhơn loại và vạn vật lên cho tới địa
vị tận thiện tận mỷ, ngƣời thì tận thiện, còn vật thì tận mỷ.
Chẳng cần lấy sức mình mà lập, chỉ bảo hộ cho sự tấn hóa tự
nhiên khỏi điều trở ngại.

TIẾN TRIỂN
進展
Tiến: Bƣớc tới, đi lên, dâng đồ cống. Triển: mở rộng ra. Tiến
triển là tấn hóa lên và mở rộng thêm ra.
Đức Hộ Pháp nói: "Nói đến kiếp sanh của ta, ta chớ lầm cái
chết là một cái lớp, cái chết ấy là chúng ta bƣớc lên con
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đƣờng tiến triển đó vậy. Nếu một kiếp sống mà chƣa trọn thì
sẽ thấy và biết lý do cái chết của anh ta nhƣ thế nào? Cái
sống ấy không khác nào một anh trò đứng giữa lớp kia để cho
thiên hạ khảo duợt, cũng nhƣ cái xác thân chúng ta hiện giờ
đang bị khảo duợt trong khuôn khổ, đến lúc chết mới biết
chúng ta đậu hay rớt, có đậu hay rớt là trong buổi này.

TIẾN TỬU
薦 酒
E: To offer up the wine.
F: Offrir du vin.
Tiến: Giới thiệu, dâng lên. Tửu: rƣợu. Tiến tửu là dâng rƣợu.

TIÊƦN
Tiền là vật dùng để đổi trao trong một xã hội , quố c gia. Thật ra
trong cuộc số ng rấ t cầ n tiề n , nhƣng đƣ̀ng vì thế mà làm cho
mấ t phẩ m cách con ngƣời.
Hãy nghe Bà Bát Nƣơng qua bài Thi "Vịnh Đồng Tiền":
Đạo đƣ́c trố i thây miễn có Tiề n,
Đạo Tiề n phân thƣ́ thế gian xem.
Có tiền không Đạo tiền cao vọi,
Có Đạo không tiền Đạo thấp hèn.
Túi trống khó dùng khô đạo đức,
Tiề n tài để thƣởng bậc Thầ n Tiên,
Xem qua cƣ̉a Đạo nhơn tâm chán,
Đạo đƣ́c trố i thâu miễn có tiề n!
Kinh Sám Hối có câu:
"Hễ nghe khua động đồng tiền,
"Sửa ngay làm vạy không kiêng chút nào!"
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TIỀN BỐI
前 輩
E: The predecessors.
F: Les prédécesseur.
Tiền bối là những ngƣời lớn tuổi thuộc thế hệ trƣớc mình.
Trong buổi Lễ Khánh Thánh Báo Quốc Từ ngày 16-8-Ất Mùi
(dl: 01-10-1955) Ðức Hộ Pháp nói:
"Nơi Ðền thờ nầy, các Ngài đã thấy Linh vị của mấy vị Cựu
hoàng và Kỳ Ngoại Hầu Cƣờng Ðể, xin các Ngài đừng tƣởng
lầm rằng: Ðạo Cao Ðài đã xu hƣớng theo thuyết bảo hoàng,
mà kỳ thật các Ðấng ấy chỉ liệt vào hạng trung quân ái quốc
của Việt-Nam mà thôi, vì công nghiệp của họ là tranh đấu giải
ách lệ thuộc cũng nhƣ các chiến sĩ cách mạng khác kia vậy.
Tƣởng niệm tới lễ ấy nên Hội Thánh mới quyết định lập BÁO
QUỐC TỪ thờ trọn cả các vong linh của các anh hùng chiến
sĩ, cứu quốc công thần cùng là trận vong chiến sĩ.
Hôm nay các anh linh chƣ vị anh hùng tiền bối và hậu bối
đang ngự trị trong khối Quốc hồn của ta và đang vơ vẩn bên
ta. Giờ phút thiêng liêng nầy, Bần-Đạo xin các Ngài hiệp tâm
làm một cùng Bần-Đạo thành một khối tƣởng niệm duy nhứt
đặng cầu xin các Ðấng ấy giúp cho nòi giống ta khỏi cơn ly
loạn, cốt nhục tƣơng tàn, đặng đem hạnh phúc Hòa Bình lại
cho nƣớc nhà và cho toàn thiên hạ…"

TIỀN CĂN
前根
(Tiền là trƣớc; Căn nghĩa là rễ, rễ cây; nghĩa bóng là nguồn
gốc, quả vị xƣa mà chính ngƣời đó đã gầy nên trong nhiều
kiếp trƣớc).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Bài Thánh giáo này Thầy dạy Ông Đầu Sƣ Thái Thơ Thanh.
Ông đã có nhiều cống hiến cho đạo nghiệp của Chí-Tôn: mua
đất hiến cho Đạo lập nên Tòa Thánh ngày nay 140 mẫu; hiến
đất Cực lạc 50 mẫu và tiền bạc nữa. Chính Ông và Bà Lâm
Hƣơng Thanh là những ngƣời đầu công của Đạo. Tiền căn
của ông Thơ là Từ Hàng Đạo Nhơn, tiền kiếp Bà Lâm Ngọc
Thanh là Long Nữ, thay thân cho Phật Quan Âm giáng trần lo
độ Nữ Phái. Đức Chí-Tôn rất cƣng quí Ông Bà.
Thầy dạy: "Cái trách nhậm của ba con rất quan hệ trong việc
Đạo, nhứt là Thơ, con đã hƣởng chán mùi trần, con đã đủ biết
điều hay điều dở ở đời nầy ra làm sao. Con phải riêng nghĩ lại
tiền căn mà đừng mến hồng trần, vì là chốn khổ hải đó con
ôi!"

TIỀN CÔNG
E: The anterior merit.
F: La mérite antérieur..
Bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối có câu:
"Luân hồi trở lại trên đời,
"Tiền công thì cũng Phật Trời thưởng ban.
"Cầu xin trăm họ bình an,
"Nước giàu dân mạnh thanh nhàn muôn năm."

TIỀN DUYÊN
前緣
E: The predestined.
F: Le sort prédestiné.
Tiền duyên 前緣 là Duyên trƣớc, tức là những mối duyên đã
đƣợc định trƣớc. Nếu nói về Chơn thần vừa mới thoát xác,
thần thức còn mê man, nay đã đƣợc chín ngày, thì khá nên
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thức tỉnh, để nhớ lại tiền duyên của mình là Phật tánh, đã luân
hồi sinh tử biết bao kiếp để Chơn linh mƣợn nơi ấy mà tiến
hóa. Đến nay căn nghiệp vừa mãn thì phải cắt đứt hết những
mối nợ oan khiên do mình gây tạo lúc sinh tiền, hầu trở về với
ngôi xƣa vị cũ.
Kinh Đệ Nhất Cửu có câu:
"Khá tỉnh thức tiền-duyên nhớ lại,
"Đoạn cho rồi oan-trái buổi sanh.
"Đem mình nương bóng Chí-Linh,
"Định tâm chí Thánh mới gìn ngôi xưa."

TIỀN ĐỊNH
前定
E: Predestined.
F: Prédestiné.
(Tiền: trƣớc; Định: định đọat sẵn, quyết định). Có sự sắp đặt
trƣớc của thiêng liêng từ lâu rồi.
Thầy dạy: "Chẳng lẽ trong một buổi mà Thầy lại nắm viết bôi
xóa một sự đã tiền định trên mƣời ngàn năm bao giờ. Dầu tội
kia đã đáng dƣờng ấy, lòng Thầy vốn cũng chẳng đành. Có
khó mới có công, các con đừng thối chí. Chi chi cũng có
Thầy".
Đức Lý dạy: "Chƣ Hiền Hữu cứ yên tâm lo sắp đặt bề trong
của mình, chờ sắp đến ra ứng dụng. Ngày cận đây, chẳng
phải xa đâu, nhƣng cơ thành lập một cách bất ngờ, toàn cả
nƣớc Nam không ai biết trƣớc đƣợc. Chƣ Hiền Hữu cứ vững
lòng lo tròn phận sự. Có Lão và Tam Giáo đồng thời chuyển
xây cho mau thành tựu. Lão hứa chắc chắn với chƣ Hiền Hữu
một lần chót nữa là: Không ai dƣới thế nầy toan phá hoại nền
Đạo của Đức Chí Tôn đƣợc, mà sự độc lập của nƣớc Nam đã
có tiền định trƣớc".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TIỀN ĐỒ
前途
E: The future.
F: L’avernir.
Tiền: Trƣớc, đời trƣớc, trái với Hậu: sau. Đồ: con đƣờng. Tiền
đồ là con đƣờng phía trƣớc, con đƣờng tƣơng lai.

TIỀN KHIÊN
前愆
E: The anterior sin.
F: Le péché antérieur.
(Tiền khiên 前愆 là Tội lỗi đã gây ra trong kiếp trƣớc), nếu
không gặp Đạo Trời thì khó mà giải nỗi, nhƣng may là cơ Đại
Ân xá kỳ ba Thầy sẽ "Tha tiền khiên trƣớc" tức là xóa bỏ các
lỗi lầm đã gây ra trong kiếp xa xƣa. Kinh rằng: "Ơn Tạo hóa
tha tiền khiên trƣớc. Đƣa linh phan tiếp rƣớc nguyên nhân".
Thầy dạy: Thứ tƣ, 22-9-1926 (âl 16-8-Bính Dần):
"Các con, Trung, con biết rằng Thầy thƣơng yêu nhơn loại là
dƣờng nào chƣa? Những điều ngăn trở đều do nơi tiền khiên
của cả chúng sanh. Ðã vào trọn một thân mình nơi ô-trƣợc thì
Thầy đây cũng khó mà rửa với một gáo nƣớc cho đặng trong
sạch. Nhơn loại đã thâm nhiễm vào tình luyến ái tà mị trên
mƣời ngàn năm, thì thế nào cỗi Thánh đức trong một lúc
chẳng tới một năm cho trọn lành đặng."
Thi văn dạy Đạo có câu:
Nƣớc mắt chƣa lau cơn kiếp trái,
Có công phổ độ giải tiền khiên.
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Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh
có câu:
Lý Tiên Trƣởng hoằng khai Chánh giáo,
Lãnh phận hành bố Đạo Nam-phƣơng.
Dạy trong Lƣỡng phái tỏ tƣờng,
Tiền khiên vô thuỵ nguyên-nhơn những là.

TIỀN KIẾP - HẬU KIẾP
前 劫-後 劫
E: The anterior life, the future life.
F: La vie antérieure, la vie future.
(Tiền kiếp là kiếp trƣớc, kiếp đã qua hay vừa qua. Kiếp này là
hiện tại, nhƣng đối với kiếp xƣa thì đây là hậu kiếp, kiếp sau).
Trong buổi Đại Đạo này là Cơ Đại Ân Xá của Đức Chí Tôn,
nên nhân loại may mắn đƣợc biết tiền kiếp của mình là ai, hầu
nhắc nhớ cho biết mà lo tu bồi âm đức thêm nữa, nếu không
thì bị mất gốc.
Đức Hộ Pháp cho biết: "Tiền kiếp của Ngài Khai Pháp Trần
Duy Nghĩa là Thánh SAINT PIERE, tức là một trong 12 Thánh
Tông-Đồ của Thiên-Chúa-giáo, ngày nay các vị Thánh ấy cũng
trở lại trong hàng Thập Nhị Thánh, tức là Thập Nhị Thời-Quân
trong cửa Hiệp-Thiên Đài, cũng giữ phận sự hầu Thầy mà
thôi".

TIỀN NHƠN
前 人
E: The ancient.
F: L’ancien.
Tiền: Trƣớc, đời trƣớc, trái với Hậu: sau. Nhơn hay Nhân:
ngƣời. Tiền nhơn là ngƣời đời trƣớc, ngƣời xƣa.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Chúng ta nhờ tìm mà hay, nhờ đọc mà hiểu, đào luyện
trí lự đặng nối chí tiền nhơn.

TIỀN SỬ
前 史
F: Préhistoire.
Tiền: Trƣớc, đời trƣớc, trái với Hậu: sau. Sử: sử ký, lịch sử.
Tiền sử là trƣớc khi có lịch sử. Tiền sử thời đại: thời kỳ chƣa
có lịch sử, thời kỳ mà con ngƣời chƣa có chữ viết nên không
thể ghi lại lịch sử.

TIỀN TẤN HẬU KẾ
前進後繼
Giờ đây ba vị Tƣớng-soái đã triều-thiên, nên mới đến vaituồng của Thập nhị Thời-quân phải đảm-đƣơng trọng-trách
cầm quyền Chƣởng-quản Hiệp-Thiên-Đài là quyền tối cao của
Hội-Thánh đƣơng kim. Điều ấy cũng do theo công-lệ "tiền tấn
hậu kế".

TIỀN THÂN
前 身
E: The anterior body.
F: Le corps antérieur.
Tiền: Trƣớc, đời trƣớc, trái với Hậu: sau. Thân: thân mình.
Tiền thân là xác thân của các kiếp sống trƣớc. Quyển sách
Tiền thân Đức Phật Thích Ca cho biết tiền thân của Ngài có
khi là ngƣời, khi là voi, chim, v.v...
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Tiền thân của một cơ quan là cơ quan cũ mà nay đã đƣợc
lập thành cơ quan mới. Tiền thân của Cơ Quan Phƣớc Thiện
là Phạm Môn.

TIỀN TRÌNH
Thi văn dạy Đạo có câu:
Tiền trình Thầy dạy trƣớc con tƣờng,
Ðợi hạ sang năm mới tuyển lƣơng.
Năm bảy năm sau nên nghiệp lớn,
Ðến chừng ấy khá Ðạo lo lƣờng.

TIỀN VÃNG - HẬU VÃNG
前往-後往
(Tiền 前 là trƣớc; vãng 往; qua đi, đi về cõi cao hơn, Hậu 後:
Sau. vãng 往: qua đi) những ngƣời trƣớc đã qua đi, những
ngƣời sau cũng qua đi, đã chết hết rồi.
Lòng Sớ dâng về thiêng liêng có câu:
"Cập Tiền vãng Thất tổ, Hậu vãng Cửu Huyền do tử
tôn lập thân hành Đạo, dĩ hiển phụ mẫu, hiếu nghĩa vi
tiên". 及前往七祖, 後往九玄 由子孫立身行道, 以顯父母
孝義為 先.

TIỄN BIỆT TÌNH LANG
"Tiễn-biệt tình lang" là đề tài mà ông Cao Hoài Sang (sau đắc
phẩm Thƣợng Sanh) suy nghĩ ra để thử tài Bát Nƣơng DiêuTrì-Cung ngay buổi đầu tiên, khi Thất Nƣơng mới giáng đàn
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giới thiệu. Bát-Nƣơng bằng lòng. Thật ra thì ông cũng chƣa
thật tin rằng có đƣợc sự huyền diệu nhƣ vậy, nên ra đề thi là
một cách thử-thách khéo léo vậy thôi. Không ngờ thơ rất tuyệt:
Chia gƣơng căn-dặn buổi Trƣờng-đình,
Vàng đá trăm năm tạc tấm tình.
Bƣớc rẻ ngùi trông con ác xế.
Lời trao buồn nhớ lối trăng thinh.
Ngày chờ mây án ngàn dâu khuất,
Đêm bặt đèn khuya một bóng nhìn.
Lần lựa cô phòng xuân thỏn-mỏn.
Xa xuôi ai thấu nỗi đinh-ninh.
(Hớn-Liên-Bạch)
Dứt bài thi, các Ông hết lời khen tặng: Văn thiệt là quán thế!
Việc Xây bàn có kết quả: bấy giờ các ông lại kiếm nhớ những
bạn tác nào lúc còn sanh tiền biết làm thi thì mời về, đặng thử
nữa! Đoạn nhớ đến Ông Huỳnh Thiên Kiều tức là Quí Cao, là
ngƣời thuở sanh tiền giúp việc sở tuần thành, bổ vào Dinh
Đốc-lý Sàigòn, coi về sở Patentes. Ngƣời ấy, còn ai ở Sàigòn
mà chẳng biết, khi ở thế có nhập vào Hội-Thi-Xã. Mấy Ông
bèn vái tên họ của ông Bạn Huỳnh-Thiên-Kiều tự là Quí Cao.
Giờ này có ông Quí Cao giáng thật, hoà nguyên vận bài thi
của Bà Bát Nƣơng Hớn-Liên-Bạch:
Ình-ình trống giục thảm Trƣờng-đình,
Đau nỗi chia phôi một chữ tình,
Hồng-nhạn đƣa tin trông vắng dạng.
Phụng lầu gác quyển đợi hòa thinh.
Vầng trăng xẻ nửa lƣng tròng ngó,
Một mảnh gƣơng treo biếng mắt nhìn.
Kẻ ở phƣơng trời ngƣời góc bể,
Lòng thành nhắn gởi chữ khƣơng-ninh.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

460

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

TIỄN THĂNG
餞升
Tiễn thăng 餞升 là Đƣa tiễn bay lên cao.
Kinh Đệ Ngũ Cửu có câu:
"Kỵ kim quang kiến Lão Quân,
"Dựa xe Như Ý oai thần tiễn thăng."

TIẾNG AN NAM THẦY CHO LÀ CHÁNH TỰ
Chúa nhựt, 5-9-1926 (âl 29-7-Bính Dần)
Thiền Lâm Tự, Gò Kén, Tây Ninh.
"Nhƣ Nhãn Hiền Đồ! Thầy không muốn nói với con bằng tiếng
Hớn ngôn, vì tiếng An Nam từ đây Thầy cho là Chánh tự
đặng lập Đạo của Thầy, nên buộc phải nói rõ ràng với
con.Thời kỳ dấu diếm Thiên cơ đã qua rồi, Thầy phong cho
con là: Quản Pháp Thiền Sƣ Thích Đạo Chuyển Luật Lịnh
Diêu Đạo Sĩ, con vừa lòng chăng? Con đã giúp Thầy gìn giữ
Thích đạo nguyên luật từ thử, nay mới còn đặng nhƣ vầy,
không thì đã ra Bàng Môn Tả Đạo rồi".

TIẾNG NÓI LƢƠNG TÂM
Ngài Hiến Đạo Phạm Văn Tƣơi giảng Đạo tháng 09-1972 nói
về Lƣơng Tâm:
"Khi mình làm đƣợc một điều phải đem ích lợi cho ngƣời thì
tâm thần mình đƣợc thƣ thản an vui, ý chí phấn khởi dƣờng
nhƣ đƣợc một vật quí báu. Thời gian trôi qua, nhớ lại chuyện
cũ là chuyện phải mình đã làm, càng nhớ thêm vui, cái vui vẫn
tồn tại. Trái lại khi lỡ lầm làm một điều quấy có phƣơng hại
đến ngƣời, chƣa kịp suy nghĩ, sau nhận biết lỗi thì lòng mình

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

461

xốn xang bức rức, khó chịu, nghe nhƣ có tiếng theo trách móc
mình: "Ai nỡ đi làm việc ấy cho đành". Chuyện tuy đã qua,
nhƣng vẫn còn hoài ở trong tâm não của mình, mỗi khi nhớ
đến thì tƣởng bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu. Hành động
của mình đem lại sự an vui hay sự buồn phiền đó là hành
động theo lƣơng tâm hay trái với lƣơng tâm".

TIẾP (Giáo Hữu Thƣợng Tiếp Thanh) (Danh)
Xem Giáo-Hữu phái Thƣợng, tức là Thƣợng Tiếp Thanh (Cần
Giuộc). Một trong số 247 ngƣời đứng tên Tờ khai Đạo.

TIẾP DẪN
接 引
E: To conduct.
F: Conduire.
Tiếp: Nhận lấy, đón nhận, tiếp rƣớc. Dẫn: dìu dắt. Tiếp dẫn là
tiếp rƣớc và dẫn dắt.
Bài Xƣng Tụng Công Đức Phật Tiên Thánh Thần:
"Ra oai linh tiếp dẫn nhơn cầm."

TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN (1) (Phẩm)
F: Instructeur.
"Hiến Pháp Hiệp-Thiên-Đài qui định phẩm: Tiếp Dẫn Ðạo
Nhơn có sứ mạng phổ thông Chơn Ðạo ở ngoại quốc. Ðƣợc
quyền đi dự hội với các Tôn Giáo Quốc Tế khi có lịnh. Mặc
dầu quyền hành và trách nhiệm của mỗi cấp bậc qui định nhƣ
trên, tuy nhiên trong trƣờng hợp thiếu Chức Sắc mà cấp dƣới
có khả năng, thì có thể đƣợc bổ dụng lãnh phận sự cấp trên
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với địa vị của mình đƣơng có, tùy ý định của Chƣởng Quản
Hiệp Thiên Ðài."
Tiếp Dẫn Đạo Nhơn đối phẩm Chánh-Phối Sƣ. Chiếu Thánh
Giáo Ðức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn đêm 16 tháng 02 năm ẤtHợi (dl: 20-3-1935) chỉ giáo về phẩm vị của Chức Sắc Hiệp
Thiên Ðài từ hàng Sĩ Tải lên Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn.
Ðạo phục Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn 2 bộ: Ðại và Tiểu phục.
a/- Ðại phục: Mặc áo tràng trắng, đầu đội Nhựt Nguyệt Mạo,
lƣng buộc đƣờng lụa trắng đánh ba tao, dƣới có hai tụi trắng,
chơn mang giày trắng.
b/- Tiểu phục: Mặc trƣờng y trắng có 6 nút, lƣng buộc đƣờng
lụa trắng đánh ba tao, dƣới có 2 tụi trắng, đầu đội Hỗn Nguơn
Mạo, trƣớc Mão có thêu Cổ Pháp và chữ TIẾP DẪN ĐẠO
NHƠN bằng quốc tự, chơn mang giày trắng.
Cầu phong và thăng thƣởng Phẩm Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn
Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn đắc công phổ độ một nƣớc có bằng cớ cụ
thể khi trở về đƣợc cầu thăng vào hàng Thập Nhị Thời Quân
chánh vị khi có khuyết tịch.
Khi thọ mạng lịnh của Chƣởng Quản Hiệp Thiên Ðài hay của
Thập Nhị Thời Quân, từ phẩm Sĩ Tải đến phẩm Tiếp Dẫn Ðạo
Nhơn đƣợc buộc dây Sắc Lịnh nơi mình trong lúc hành sự,
nhƣng phải theo Chi của vị Chƣởng Quản Hiệp Thiên Ðài hay
của vị Thời Quân ra lịnh mà thả mối. Trƣờng hợp mang dây
Sắc Lịnh phải đƣợc ghi rõ trong Thánh Lịnh giao phó nhiệm vụ
cho đƣơng sự.

TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN (2)
Là vị Phật có nhiệm vụ tiếp rƣớc và dẫn dắt các Chơn hồn đến
Cực lạc Thế Giới. Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn cầm Cây Phƣớn Tiếp
Dẫn. Ngài có giáng Cơ cho bài thi:
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Tang điền thƣơng hải chẳng bao xa,
Khuyên trẻ lo tu kịp tuổi già.
Danh lợi đƣờng đời nhƣ cụm khói,
Công thành cửa Phật tợ Liên hoa.
Lăng xăng mặt đất lo không cửa,
Thanh tịnh vƣờn Tiên khỏe vạn nhà.
Nhớ tới Long Hoa gần sắp đặt,
Bần Tăng vội vã dắt thuyền qua.
(Trích Văn Thi Hiệp Tuyển của P.S. Thái Ðến
Thanh)
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Tây phương Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn,
"Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi Âm."

TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN ABRIEL GOBRON
I-Tác giả:
Ông Gabriel Gobron sanh
ngày 5-7-1895 tại Bayonville
tỉnh
Meurthe-et-Moselle
thuộc vùng Loraine nƣớc
Pháp và mất ngày 8-7-1941
do bịnh nặng tại Rethel quận
Ardennes nƣớc Pháp. Ông
Gabriel Gobron nói và viết
thông thạo nhiều thứ tiếng:
ngoài tiếng Pháp còn là Anh,
Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ
Đào Nha. Ông là một trí thức
Pháp, làm Giáo sƣ Trung
học, làm Ký giả cho nhiều tờ
báo ở Pháp, đã nghiên cứu nhiều về Thần linh học, nên khi
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Ngài Phối Sƣ Thƣợng Vinh Thanh phổ độ ông thì ông liền theo
Đạo Cao Đài vào năm 1931, trong thời gian Ngài Phối Sƣ
sang công tác nơi nƣớc Pháp.
Năm 1932, Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp phong cho
ông phẩm Tiếp Dẫn Đạo Nhơn, cử ông làm đại diện Đạo Cao
Đài tại Pháp, tham dự các Hội nghị Tôn giáo quốc tế và các
Hội nghị Thần linh học ở Châu Âu.
Vợ của ông là Bà Marguerite Gobron, cũng nhập môn theo
Đạo Cao Đài một lƣợt với ông, đƣợc phong phẩm Nữ Lễ
Sanh, sau đƣợc thăng lên Nữ Giáo Hữu.
Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Gabriel Gobron tham dự nhiều lần các
Hội nghị Tôn giáo thế giới, trình bày đầy đủ tôn chỉ, giáo lý và
triết lý của Đạo Cao Đài, đồng thời viết nhiều bài báo binh vực
Đạo Cao Đài và truyền bá Giáo lý Cao Đài. Nhờ vậy nhiều
ngƣời Âu Châu mới biết đƣợc Đạo Cao Đài.
II. Tác Phẩm:
Ông đau bịnh luôn nên tất cả bài viết về Đạo Cao Đài đƣợc
ông giao phó và di chúc cho ông DELECOURT - GALLOIS sắp
xếp và xuất bản sau khi ông mất.
Ông Delecourt-Gallois giao cho nhà xuất bản DERVY xuất bản
2 cuốn sách của Gabriel Gobron viết về Đạo Cao Đài:
- Histoire du Caodaisme, xuất bản tháng 6 năm 1948.
- Histoire et Philosophie du Caodaisme, tháng 7 năm 1949.
(Hai quyển sách trên chỉ khác nhau 1 vài chƣơng)
3- Nhận Định:
"Tôi đã cống hiến nhiều khoảng thời gian của đời tôi cho Đạo
Cao Đài. Tôi đã chia sớt những nỗi cực nhọc của Đạo, những
nỗi đau đớn, những nỗi thất vọng của Đạo vào những lúc bi
thảm, nơi đó, những ngƣời lòng dạ hẹp hòi và những đứa con
của lòng thù hận hành hạ và ngƣợc đãi Đạo Cao Đài đủ mọi
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cách, vô liêm sỉ hay giả dối. Tôi đã sống trong những sự vui
vẻ, những hy vọng, những chiến thắng của Đạo, những lúc
sung sƣớng mà nơi đó những hiệp sĩ tinh thần và những
ngƣời thiện chí hòa giải một cuộc hƣu chiến hay nhìn nhận
quyền của Đạo đƣợc hƣởng nhiều công lý hơn.
Mặc dầu sức khỏe của tôi bấp bênh, những sự đau đớn nầy
tôi đã thọ lãnh, đôi khi đƣợc thêm vào những sự quấy nhiễu
gần nhƣ hằng ngày làm cho tôi phải chịu đựng suốt nhiều năm
dài trong hoàn cảnh chung quanh là quyến thuộc của tôi.
Những thử thách của Đạo Cao Đài lại thêm vào nữa việc trả
quả của tôi, trong một tình huynh đệ đau đớn.
Sau những ngày nặng nề khó chịu, tuyệt vọng, một tia sáng
thỉnh thoảng xuyên qua đám mây và mặt trời quét tan sƣơng
mù của dãy núi Ardenne: đó là sức khỏe của tôi, một lần nữa
đƣợc hồi phục một thời gian, đó là một vài nhựt báo hay vài lá
thƣ, bởi đƣờng máy bay hay bởi đƣờng tàu biển từ Đông
Dƣơng đem lại cho tôi một tin vui làm tôi mừng quýnh.
Trong mƣời ba năm tôi đã sống nhƣ thế, đời sống của những
huynh đệ của tôi ở Việt Nam hợp chung lại với đời sống của
tôi. Tôi đã hối tiếc ngàn lần là tôi không có nhiều uy quyền tinh
thần, không có những mối liên lạc hữu ích, không có tài năng
và huệ nhãn để giúp đỡ nhiều hơn các huynh đệ Việt Nam
trong những cố gắng xây dựng cũng nhƣ trong sự sầu não
thầm lặng. Tôi rất muốn làm thật nhiều cho họ và tôi cảm thấy
rằng, với tất cả sự khiêm tốn, tôi đã làm quá ít!
Xin tha thứ cho tôi, những huynh đệ tốt bụng và hiền lành Việt
Nam, tôi chƣa xứng đáng là Tiếp Dẫn Đạo Nhơn tại nƣớc
Pháp mà quí vị đã chỉ định một cách long trọng, tôi chỉ là một
tín đồ khiêm tốn mà quí vị đã gọi thân mật là: "Anh GAGO".
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TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN HUỲNH HỮU LỢI
Ông Lợi là ngƣời gốc ở Cao Miên. Ông có công trong buổi đầu
lối 1927 Đức Hộ Pháp lên mở Đạo, ông hiến Báo Ân Đƣờng,
cũng có danh là Hiệp Thiên Thánh Địa làm Thánh Thất (trên
thờ Chí Tôn một bên, Phật Mẫu một bên, dƣới làm văn phòng
Cửu Viện của Trấn Đạo Tần Quốc). Ông đƣợc hân hạnh đi với
Đức Hộ Pháp và Ngài Cao Tiếp Đạo đến xem Đế Thiên - Đế
Thích, có đem Ngọc Cơ theo. Nếu có việc gì khó hiểu thì cầu
tại chỗ, các Đấng giải thích rành mạch.
Ông đi từ phẩm Sĩ Tải lên Thừa Sử, lãnh Pháp Chánh nửa
phần Cao Miên Tông Đạo, còn nửa phần thì ông Thừa Sử
Nguyễn Huợt Hải cầm luật lệ. Ông bị nhà cầm quyền Miên trục
xuất về Nam Kỳ. Về Thánh Địa ông lãnh phần chỉnh sát cúng
phẩm, thỉnh hƣơng trong các kỳ Đại Đàn. Còn nơi Bộ Pháp
Chánh ông làm nơi phòng Thẩm Vấn, Minh Tra công nghiệp
Chức Sắc cầu phong, cầu thăng hay hòa giải các vụ kiện tụng.
Ông có làm Giám khảo các khóa thi Luật Sự.
Về bài thi Vận Cò của Bát Nƣơng ông có họa nhƣ vầy:
Muốn lên sân khấu để làm trò,
Ỵ sức khoe tài phải đắn đo.
Ai bảo đạp gai than nhức cẳng,
Rồi đây cũng rƣợt té treo giò.
Trau tria thân phận tùng Tiên Giáo,
Bồi đắp nghĩa nhân đúng Đạo Nho.
Vui thấy cơ Trời đà chói rạng,
Thung dung ngắm cảnh thấy bầy cò.
Đàn cơ 1976 ông đƣợc thăng phẩm Tiếp Dẫn Đạo Nhơn,
chƣa sắm Thiên Phục, chƣa làm lễ nhậm chức thì ông ngã
bệnh đến lúc trút linh hồn ông hƣởng thọ ……tuổi.
Ông sống với bà Nhâm (Hƣơng Nhâm - Đạo Nhơn) không
con, chỉ có con nuôi nên gia tài để cho con nuôi hƣởng.
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Ông đƣợc ông Hải tiết lộ là anh em ruột với Ngài Khai Đạo,
ông Phối Sƣ Thái Khí Thanh, ông Giám Đạo Nguyễn Huợt Hải
và bà Hƣơng Nhâm. Năm vị kiếp trƣớc là con của vua Brahma
Itichnhon. Ông Lợi tên Brahma Vhriwich và bà Nhâm tên
Brahma Prech (752 sau Tây lịch), vì mắc thệ cùng nhau nên
kiếp này phải làm vợ chồng để trả quả. Kiếp trƣớc 5 vị là
ngƣời Ấn Độ, tu hành đoạt Phật Vị… kỳ Tam Kỳ Phổ Độ đến
lập công thêm.
Khi bà Hƣơng Nhâm mất, ông Cải Trạng Quốc có yêu cầu
Quang Minh làm bài thi khóc vợ nhƣ sau:
Cõi thọ Hƣơng Nhâm đã trở về,
Để ông Giám Lợi khóc lê mê. (Giám Đạo)
Nghĩa nhân trăm tuổi chƣa phai lợt,
Kiếp sống phù du bắt não nề.
Quì tế tò vò đoàn nhện nhện,
Cử tang vịt nƣớc đám le le.
Cù lao ơn nặng mang hồi nớ?
Điếu Mẹ câu kinh nghĩa xẳng lè.
Vì Đồng Nhi đọc "Ơn cúc dục cù lao mang nặng" mà dòm lại
toàn là con nuôi nên câu kinh không hạp hoàn cảnh. Phải chi
sửa là "Ơn dƣỡng dục tình thâm mang nặng" thì mới hợp
cảnh, hợp tình.

TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN KHƢU KIM NGỌC
Phú Nhuận ngày 16-12-Kỵ Mão (dl: 24-01-1940)
Tái cầu: Đức Lý giáng: "Bần Đạo hết sức yêu cầu các Chức
Sắc rán đại tịnh, mới vừa qua thì tà quái xung vào khuấy rối
các Hiền hữu, cho cả tâm của mấy vị bất đồng ý kiến, nên Đức
Chí Tôn không giáng, giao lại cho Bần Đạo…
Vậy, vƣng lịnh Đức Chí-Tôn ngày 17-12-Kỵ Mão mời ba vị Tân
phong Hiệp Thiên Đài thính lịnh:
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1- Hiền Hữu NHÀN, Đức
Chí-Tôn ban cho chức Chỉnh
Nghiêm phái Thái.
2- Hiền Hữu NGUYÊN! Đức
Chí-Tôn ban cho chức Bảo
Công Quân.
3- Hiền Hữu NGỌC! Đức
Chí-Tôn ban cho chức Tiếp
Dẫn Đạo Nhơn, lo phổ độ
phái Đƣờng Nhơn, nghe!
Đạo phục y nhƣ Thập Nhị
Thời Quân, lƣng mang sợi
lụa trắng: bề ngang ba tấc
(0m 30), bề dài ba thƣớc
(3m). Trƣớc thắc một cái
bông, hai bên hông hai cái
bông nhỏ. Còn Mão: hai bên thêu hai Thiên Nhãn, trƣớc dùng
một đoạn lụa trắng thắc ba cái bông, giữa lớn hai bên nhỏ, thả
tụi ra sau lƣng, dƣới thắc hai bông: bề ngang, bề dài ba thƣớc
ba (3m30). Hiền Hữu rán độ phái Đƣờng Nhơn kẻo tội nghiệp,
đang hồi cấu xé nhau nghe!"
Các chức sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng giữ tâm khắn khít
nhau nhƣ một khối, thì Bần Đạo yêu cầu Đức Chí-Tôn giáng
Đàn phủ-ủy cho cả chúng sanh nhờ".
Mộ của Ông hiện tại nằm ở Thị trấn Dĩ-an, huyện Dĩ-an Tỉnh
Bình Dƣơng. Trên mộ chí đề là:
Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Khƣu Kim Ngọc 61 tuổi
Liễu Đạo ngày: 28-9-Bính Tuất (1946)
Ngƣời lập mộ: Giáo Sƣ Hƣơng Nhuần (1952)
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TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN NGUYỄN VĂN KIẾT (19131984)
Xin ghi lại nguyên văn bài Ai-điếu của Cải Trạng Lê Minh
Khuyên, Phó Hội Trƣởng Hội Đồng Quản Lý Hội Thánh Cao
Đài Tây Ninh, đọc tại giảng đƣờng Đền Thánh để tuyên dƣơng
công nghiệp của ông Nguyễn Văn Kiết nhƣ sau:
Bản lai lịch và công nghiệp hành Đạo của ông Tiếp Dẫn Đạo
Nhơn Nguyễn Văn Kiết đọc tại Đền Thánh lúc 9 giờ ngày rằm
tháng 2 Giáp-Tý (dl: 17-03-1984)
Kính Hội Thánh.
Kính quí Chức Sắc Thiên Phong, chƣ Chức Việc và toàn
lƣỡng phái.
Thƣa quý vị: Nhơn danh Phó Hội Trƣởng Hội Đồng Quản Lý,
tôi xin thay lời Hội Thánh để trạng tỏ lai lịch và hành Đạo của
huynh Tiếp-Dẫn Đạo-Nhơn Nguyễn Văn Kiết vừa quy vị. Cố
Tiếp-Dẫn Đạo-Nhơn Nguyễn Văn Kiết sinh năm 1913 (tuổi
thiệt là 75) tại xã Bình Quới Châu Thành (Tân An) nay là tỉnh
Long An. Thân sinh là ông Nguyễn Văn Mƣời và bà Nguyễn
Thị Hóa đã khuất bóng từ lâu. Nhập môn ngày 14-9-1928 tức
là năm Mậu Thìn. Sau khi nhập môn vào Đạo, ngày 30-101929 ông xin hiến thân hành Đạo.
-Ngày 21 tháng 2 Bính Tý (dl: 14-3-1936) đƣợc thuyên bổ
hành Đạo nơi tỉnh Đạo Long Hồ cũ, với phầm Sĩ Tải.
-Đạo Nghị định số 1/HTĐ ngày 19 tháng giêng năm Mậu Dần
(dl: 18-2-1938) ông đƣợc thuyên bổ lại hành Đạo nơi tỉnh Biên
Hòa.
-Ngày rằm tháng 9 năm Kỵ Mão (dl: 27-10-1939) ông xin hành
Đạo nơi tha phƣơng.
-Thánh lịnh số 440/PC ngày 13 tháng 2 năm Mậu Tý (dl: 23-31948) ông đƣợc thăng phẩm Truyền Trạng.
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-Thánh lịnh số 4401/PC ngày 14 tháng 2 năm Mậu Tý (dl: 243-1948) ông đƣợc phong thƣởng lên phẩm Thừa Sử.
-Sắc huấn số 236/PC ngày 16 tháng giêng năm Tân Mão (dl:
23-2-1951) ông đƣợc cử đại diện Hiệp Thiên Đài đến tận gia
đình chia buồn với tang chủ cùng viếng mộ phần của cố Thừa
Sử Nguyễn Huợt Hải tại Châu Đốc cũ.
-Sắc huấn số 8/PC ngày 18 tháng giêng năm Bính Thân (dl:
29-2-1956) ông lãnh phận sự biện hộ trong Pháp Chánh
Thƣợng Thẩm Hiệp Thiên Đài.
-Sắc tứ số 47/TS ngày 12 tháng 5 Bính Thân (dl: 20-6-1955)
ông lãnh trách nhiệm Trƣởng Ban Kiểm Soát đơn xin khẩn đất
của bổn Đạo.
-Sắc lịnh số 1/PC ngày 2 tháng 4 Giáp Thìn (dl: 13-5-1964)
ông đƣợc bổ nhiệm phận sự Trƣởng Phòng Thẩm Vấn Bộ
Pháp Chánh.
-Đạo lịnh số 037/ĐL ngày 19 tháng 8 Giáp Thìn (dl: 24-9-1964)
ông đƣợc đại diện Hiệp Thiên Đài đến chứng sự tại Đại Hội
Hội Thánh.
-Đạo lịnh số 036/ĐL ngày 21 tháng 4 Ất Tỳ (dl: 21-5-1965) ông
lãnh nhiệm vụ đặc trách điều hành Đại Đạo Thanh Niên Hội.
-Đạo lịnh số 42/ĐL ngày 12 tháng 9 năm Ất Tỳ (dl: 06-101965) ông lãnh phận sự Tổng Thƣ Ký Ban Kiểm Soát tổng hợp
tài sản của Đạo.
-Thánh lịnh số 15/TL ngày 17 tháng 10 năm Ất Tỳ (dl: 19-111965) ông đƣợc thăng phẩm Giám Đạo.
-Thánh lịnh số 60/TL ngày 24 tháng 3 năm Bính Ngọ (dl: 14-41966) ông lãnh phận sự nghị án nơi Pháp Chánh Hiệp Thiên
Đài.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

471

-Thánh lịnh số 16/TL ngày 28 tháng 8 năm Tân Hợi (dl: 16-101971) ông lãnh phận sự Tổng Thƣ Ký Ban Xây Lấp Đạo Đức
Học Đƣờng.
-Thánh lịnh số 7/TL ngày 17 tháng 11 năm Tân Hợi (dl: 03-011972) ông đƣợc thăng phẩm Cải Trạng.
-Sắc lịnh số 4/PC /SL ngày 21 tháng giêng Nhâm Tý (dl: 0603-1972) lãnh phận sự Trƣởng Phòng Cải Trạng.
-Thánh lịnh số 56/TL ngày 6 tháng 9 năm Nhâm Tý (dl: 26-71972) ông lãnh phận sự Biện Hộ Pháp Chánh Sơ Thẩm Hiệp
Thiên Đài.
-Thánh lịnh số 63/TL ngày 6 tháng 9 Nhâm Tý (dl: 12-10-1972)
ông lãnh phận sự Giám Khảo Khoa Thi Luật Sự.
-Thánh lịnh số 2/TL ngày 06 tháng 11 Nhâm Tý (dl: 11-121972) ông lãnh phận sự Biện Hộ Pháp Chánh Thƣợng Thẩm
Hiệp Thiên Đài.
-Tờ số 41/PC/SL/UN ngày 21 tháng 3 Quí Sửu (dl: 23-041973) ông đƣợc ủy nhiệm đến chứng sự bầu cử phiên công
cử Chức Sắc Cửu Trùng Đài.
-Tờ số 57/PC/SL ngày 26 tháng 8 Quí Sửu (dl: 22-9-1973) ông
đƣợc ủy nhiệm Xử lý thƣờng vụ văn phòng Bộ Pháp Chánh.
-Sắc lịnh số 49/PC/SL ngày 12 tháng 6 năm Quí Sửu (dl: 11-71973) ông lãnh nhiệm vụ Trƣởng văn phòng Bộ Pháp Chánh.
-Thánh lịnh số 5/TL ngày 17 tháng 11 Ất Mão (dl: 19-12-1975)
ông đƣợc thăng phẩm Chƣởng Ấn.
-Thánh lịnh số 11/TL ngày 19 tháng giêng Bính Thìn (dl: 18-21976) ông đƣợc lãnh nhiệm vụ Phó Chƣởng Quản Bộ Pháp
Chánh.
-Thánh lịnh số 04/TL ngày rằm tháng 3 Bính Thìn (dl: 14-41976) ông đƣợc thăng phẩm Tiếp Dẫn Đạo Nhơn.
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Đến ngày 19 tháng 4 năm 1976 tiếp nhận văn thơ của Ủy Ban
Nhân Dân Tỉnh gọi ông đi dự lớp học tập cải tạo 15 ngày. Sau
một thời gian học tập cải tạo tốt, ông đƣợc trở về gia đình tu
tại gia để an dƣỡng tuổi già. Bỗng một phút lâm trọng bịnh, gia
đình con cháu lo chạy chữa thuốc men điều trị, nhƣng chẳng
qua thiên số đã định kỳ, ông đành phải trút hơi thở cuối cùng
vào lúc 20 giờ ngày 13 tháng 2 Giáp Tý (dl: 15-3-1984) tại tƣ
gia tại Ấp Hiệp An, Xã Hiệp Tân, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh,
hƣởng thọ 75 tuổi…..
TM. Hội Đồng Quản Lý Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh
Cải Trạng Lê Minh Khuyên
_______________________________

Trong quyển hồi ký của chiến sĩ Pháp Hồi thì tỉnh Mỷ Tho
có 160 ngƣời, trong đó có Sĩ Tải Nguyễn Văn Kiết số quân
17.069. Chúng tôi để ý trong đám tang ông Kiết có mặt hầu hết
Chức Sắc Hiệp Thiên Đài và các chiến sĩ Pháp Hồi cùng các
học trò của ông. Nay có kẻ làm Lễ Sanh, Giáo Hữu, Giáo Sƣ,
Hiền Tài…. và cả Thƣơng Gia. Quan tài quàn tại nhà một đêm
kế di vào Báo Ân Từ tế lễ cầu siêu một ngày, một đêm. Sáng 8
giờ đem vô Tòa Thánh làm phép Độ Thăng, cầu siêu lần nữa,
rồi đƣa đi Cực Lạc cũ an táng. Ngƣời tiễn đƣa rất đông. Có
Nhạc hòa tấu làm đám đƣợc ấm cúng.
Ông Kiết thoảng nghe (médium auditif). Đêm 1-10 Nhâm
Tuất (1982) lúc 12 giờ khuya, ông nghe ông Thánh Hiển đọc
bài thi nhƣ sau:
HỒ lô kia đầy phép Ma-ha,
BẢO dụng tận trung mới trị tà.
ĐẠO chánh đâu sanh chi phái đảng,
NHỚ gìn tâm chánh còn Cà-sa.
Năm 1936 Bát Nƣơng có giáng cơ cho ông Kiết bài thi:
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Rồng là ánh nguyệt chiếu trong veo,
Lặng lẽ thuyền côi lỡ nhịp chèo.
Lửng chửng trôi theo chìều lƣợn sóng,
Lỡ làng quay quả liệng đƣờng neo.
Giục lòng đêm lạnh nghe ngƣ phủ,
Gội thảm sƣơng mơi giục trở lèo.
Ôm ấp tình chung Trời một góc,
Hỏi mƣa nắng gió biết đâu theo.?
Lúc đang học tập ở Cây Cầy (1980) ông Kiết có nằm mộng
gặp Đức Hộ Pháp cho một bài thi Tứ cú nhƣ sau:
Sua động Xử Ma khử chánh tà,
Biệt phân Thánh Thể với thây ma.
Luyến trần thất thệ cam đành chịu,
Đừng hận Thiên Điều, chớ trách TA!.
Những khách đến thăm ông đều có chép bài nầy. Ông nói bài
nầy Đức Hộ Pháp ám chỉ những ngƣời phản Đạo. Dƣ luận cho
rằng Đức Hộ Pháp cảnh cáo ông Kiết, nhƣng ông lại gá cho
Ngài Hồ Bảo Đạo, Ngài Ngọc Đầu Sƣ Ngọc Nhƣợn Thanh
(chúng tôi xin miễn bàn, chỉ biết có bài thi, còn ám chỉ ai thì
tƣơng lai sẽ rõ).
Thời gian học tập lúc đầu ai cũng thấy ông cƣơng quyết bảo
vệ thanh danh của Đạo, của Đức Giáo Chủ. Nhƣng rất tiếc,
sau ba năm dằng dai bao khổ nhọc ông lại đổi ý, nhận chịu
quá khứ của mình là sai lầm và hứa sẽ sửa sai. Có lẽ tƣởng
rằng làm kẻ "giả dại qua ải", nào dè chánh quyền Cộng Sản
khai thác triệt để tờ tự khai của ông, đƣa ông đến những địa
điểm có mít tinh, đông ngƣời để công bố những nhận xét của
một Chức Sắc Hiệp Thiên Đài có thể gọi là thuộc thành phần
lãnh đạo. Sự phản tỉnh của ông Kiết đem danh vọng ông xây
dựng từ hơn 50 năm đổ xuống biển Đông một cách oan uổng.
Chúng tôi xin chép nguyên văn tờ phản tỉnh ấy để quí đọc giả
phê phán. Chúng tôi chỉ tiếc năm năm chót của ông Kiết về
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nhà sống không hạnh phúc, nếu giữ chặt lập trƣờng thủy
chung nhƣ nhứt thì chúng tôi tƣởng ông là một Chức Sắc Hiệp
Thiên Đài đại công nhất, ngoài Thời Quân ra.
_______________________________

Bài tự khai của ông Nguyễn Văn Kiết đọc ở nhiều địa điểm
(Long Hoa, Bến Kéo…)
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
BẢN BÁO CÁO
Kết quả học tập cải tạo của Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Hiệp Thiên
Đài Nguyễn Văn Kiết, 69 tuổi.
Kính thƣa: Ông chủ Tịch Uỵ Ban Nhân Dân,
Ông chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc
Toàn thể các vị đại biểu, Hội Thánh lƣỡng Đài, Hiệp Thiên Đài,
Cửu Trùng Đài, Phƣớc Thiện, và các anh chị em đồng Đạo.
Tôi: Tiếp-Dẫn Đạo-Nhơn Nguyễn Văn Kiết, 69 tuổi đƣợc tập
trung cải tạo thời gian qua, nay thấy cần biện bạch một vài lời
kính tƣờng cùng Hội Thánh lƣỡng Đài và anh chị em đồng
Đạo một nhận thức mới, một thay đổi rõ rệt mà tôi nhận thức
đƣợc. Trải qua ba chế độ thực dân, Pháp, Mỷ, một tập đoàn
chủ nghĩa đế quốc xâm lƣợc, một giai đoạn thống trị trong sử,
một tập đoàn phản động làm tay sai đã là nơi tiếp xúc để vùi
dập một dân tộc nhỏ bé Việt Nam tƣởng chừng nhƣ không có
lối thoát. Cảnh nƣớc mất nhà tan nhƣng xét lại từ đời vua
Hùng Vƣơng dựng nƣớc đến nay, chứng tỏ dân tộc Việt Nam
là một dân tộc anh hùng, có họat động anh hùng dƣới sự lãnh
Đạo của Đảng Cộng-Sản Việt-Nam đứng đầu là chủ Tịch Hồ
Chí Minh lãnh Đạo, đƣa con thuyền cách mạng thành công, tổ
quốc đã thống nhất dân tộc trên một giai đoạn trên đƣờng đi
lên xây dựng cách mạng xã hội. Thật là sung sƣớng gì bằng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tôi càng thấm thía, càng thấy ân hận, vì chƣa đóng góp gì vào
công cuộc cách mạng để giải phóng dân tộc mà ngày nay bản
thân tôi và con cái thừa hƣởng.
Về phần Đạo, tôi đã phế đời hành Đạo, thậm chí đem cả xác
thịt ra ngoại bang để đánh thuê cho một đế quốc mà chính đế
quốc ấy lúc đó xâm lƣợc dân tộc Việt-Nam ta. Cũng chỉ vì
Đạo, thế mà một số Chức Sắc lớn đã phản Đạo, chống Cách
Mạng, lèo lái Đạo đi sai chơn truyền làm cho Đạo Cao Đài bê
bối. Ngày nay con đƣờng đi đến hạnh phúc đã rộng mở, tôi
thấy tự mình đã sống trong cộng đồng dân tộc, đã nhận định
ranh giới dứt khóac giữa hai chế độ cũ, mới; đặt mình trong
giới lao động sản xuất, thi hành nghiêm chỉnh chủ trƣơng
chính sách của nhà nƣớc Cách Mạng.
Kính thƣa quí anh chị: Một chế độ dân chủ hữu ái không
những bản thân tôi mà tất cả mọi ngƣời khác đang cải tạo tại
trƣờng đƣợc đối xử với tính cách nhân đạo, thắm tình dân tộc,
không bị gò bó, lại đƣợc hƣởng mọi phƣơng tiện giải trí lành
mạnh văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao, sanh hoạt báo
chí, hiểu rõ về xã hội Cách Mạng, thƣờng xuyên đƣợc nghe
ban lãnh đạo phổ biến tình hình nhiệm vụ, chánh sách, về ăn
uống đúng tiêu chuẩn chế độ. Khi có ngƣời đau ốm bịnh tật,
đƣợc chăm sóc thuốc men chu đáo và động viên khích lệ, nên
rất thỏai mái về tinh thần, tƣ tƣởng thông suốt. Riêng phần
anh em tôi đƣợc ban lãnh Đạo trƣờng đặc ân cho ở một nhà
riêng để đƣợc yên tịnh hơn và tiện bề ăn chay theo nếp sống
tu hành.
Trở lại quá trình bản thân tôi từ năm 1939:
Năm 1939, đang hành Đạo về Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài tại
tỉnh Biên Hòa gồm: Tây Ninh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Bà Rịa,
Vũng Tàu. Tiếp đặng hiệu triệu của Hội Thánh, tôi sẵn sàng
làm đơn xin tình nguyện tùng chinh sang Pháp để trả ơn Pháp
triều cho phép Đạo Cao Đài dƣợc tự do tín ngƣỡng và truyền
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bá, vì nhận thấy phải làm gƣơng hy sinh trƣớc thanh niên Đạo.
Xuống tàu sang Pháp năm 1940 tới 1948 đƣợc trở về Sàigòn,
giải ngũ rồi đƣa về Tòa Thánh Tây Ninh.
Năm 1949, Hội Thánh Hiệp Thiên Đài đƣa qua Quân Đội Cao
Đài (QĐCĐ), Bộ Tƣ Lịnh bổ qua Đệ Nhị Trƣởng Phòng, tôi
chỉnh đốn lại rộng rãi và khang trang hơn trƣớc. Khách phạm
đƣợc đối xử rộng rãi, chỗ ăn ngủ đƣợc khỏan khoác, có giờ
nghỉ và thoải mái nhiều, phòng ngủ đƣợc giữ vệ sinh, quét dọn
sạch sẽ không nhƣ trƣớc.
Năm 1957, đƣợc bổ qua Thanh Tra Quân Sự khắp các đồn
bót QĐCĐ đóng với mục đích xem sét sự ăn ở và làm việc của
quân đội. Đồng thời, dàn xếp giữa QĐCĐ và Pháp, lực lƣợng
quốc gia và các quân đội bạn, nếu có sự bất hòa xảy ra.
Năm 1952, đƣợc bổ về Thánh Vệ Trƣởng, có lịnh Đức Hộ
Pháp nghiêm cấm tất cả các lực lƣợng võ trang xâm nhập vào
Thánh Địa nhƣ QĐCĐ Liên Minh, Quân Đội Việt Nam Cộng
Hòa (tỉnh, quận, xã) kể cả Quân Đội Pháp và Bộ đội Việt Minh.
Cấm luôn hoạt động chính trị, kể cả Việt Nam Phục Quốc Hội,
cốt giữ vẹn vùng Thánh Địa là vùng an ninh của Đạo (vùng bất
khả xâm phạm - Sainte garde). Vào QĐCĐ chống đối lại Việt
Minh lúc đó là không làm bổn phận công dân trong mặt trận
Cách Mạng, nhận thấy bản thân tự thẹn, có tội cùng dân tộc,
mặc dầu không phải ý muốn của tôi, mong chính phủ Cách
Mạng dân tộc khoan hồng tha thứ cho.
Khi qua QĐCĐ tôi có tham dự phiên họp có đủ mặt Chức Sắc
và Sĩ Quan từ cấp Úy trở lên, do Đức Hộ Pháp ngồi ghế Chủ
Tọa, Ngài tuyên bố: "Đạo không có quân đội, ông Trần Quang
Vinh đã lỡ lập Quân đội rồi, nếu Bần Đạo không nhìn nhận thì
QĐCĐ sẽ bị tiêu diệt, Đạo chúng sẽ bị chia xẻ ra manh mún,
Tòa Thánh và các Thánh Thất sẽ bị đóng cửa, Đạo nghiệp sẽ
không đƣợc tự do tín ngƣỡng và truyền bá. Tình trạng Đạo sẽ
bị lƣỡng đầu thọ địch, vậy buộc Bần Đạo phải nhìn nhận
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QĐCĐ. Trong hoàn cảnh gìn giữ an ninh trật tự, hành quân tự
vệ mà thôi, từ đây Bần Đạo lấy danh nghĩa là Thƣợng Tôn
Quản Thế và điều khiển QĐCĐ.Toàn thể binh chủng phải nghe
lịnh Bần Đạo về mặt tinh thần Đạo đức đó nghe! Toàn hội
đồng hoan nghinh nhiệt liệt.
Năm 1967, ông Thiệu mời Hội Thánh Tây Ninh cử một phái
đoàn vào Hội Đồng Quân Dân, tôi đƣợc Hội Thánh xử định
trong phiên họp. Đặc biệt tại Giáo Tông Đƣờng có mặt:
- Thƣợng Sanh Cao Hoài Sang (Chủ Tọa)
- Hiến Pháp Trƣơng Hữu Đức
- Khai Đạo Phạm Tấn Đãi
- Bảo Thế Lê Thiện Phƣớc
- Đầu Sƣ Thƣợng Sáng Thanh
- Bà Chánh Phối Sƣ
Tôi đứng xin từ chối, yêu cầu cử ngƣời khác, nhiều lần khƣớc
từ vẫn không đƣợc. Rốt cuộc cũng phải đi với tờ Ủy Nhiệm
Thơ do Đức Thƣợng Sanh đại diện Hội Thánh ký tên.
Hội Đồng Dân Quân đƣợc thành lập năm 1967 tới 1968 là giải
tán (10 tháng làm việc)
Năm 1932, chính quyền Pháp cho khủng bố ngăn cấm quần
chúng vào Đạo Cao Đài, các Thánh Thất địa phƣơng bị tra xét,
hầu đàn, nhập môn quá 20 ngƣời bị bắt giam. Tại Tòa Thánh
Chức Sắc cao cấp bị kiếm chuyện bắt giam cầm, bắt Đạo
chúng làm công quả đánh gốc cây, phá chồi, sửa sọan cất Tòa
Thánh mới.
Đức Thƣợng Sanh Cao Hoài Sang và Thời Quân làm công
chức cho Pháp, hiệp tại nhà Ách Nhân (Phú Nhuận) để lập Chi
phái riêng, chống Tòa Thánh Tây Ninh. Đây là theo ý đồ của
Pháp xúi cho phép lập nơi đây làm Thánh Thất. Thƣợng Sanh
và 10 vị Thời Quân đứng chung một tổ kỉnh cáo, in bằng máy
in rất nhiều bổn gởi đi khắp các địa phƣơng (Thánh Thất)
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không nhìn Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc với lý luận không
trúng luật nào, nên toàn Đạo không ai nghĩ đến. Đây là
Thƣợng Sanh Cao Hoài Sang và Thời Quân bị Pháp mua
chuộc. Lúc này Đức Thƣợng Phẩm Cao Quỳnh Cƣ đã qua đời
tại Tòa Thánh Tây Ninh, còn có Đức Hộ Pháp một mình làm
Chức Sắc Hiệp Thiên Đài. Nếu Đức Hộ Pháp ra khỏi đặng thì
Tòa Thánh bị tan rã, Đạo nghiệp bị giải tán. Đây là Thừa Sử
và Thời Quân bội Hộ Pháp lần thứ nhứt.
Năm 1956, Đức Hộ Pháp qua Nam Vang, Mỷ Diệm cho
Thƣợng Sanh Cao Hoài Sang hƣu trí công chức, đồng thời
cho Ngài về gặp Tiếp-Đạo Cao Đức Trọng (anh ruột Cao Hoài
Sang) hiện đang ở Tòa Thánh vận động cho Cao Hoài Sang
về hành động tại Tòa Thánh với trách nhiệm cầm giềng mối
Đạo (danh từ này trong Đạo không có). Có công an Đỗ Bá
Thành và Tỉnh Trƣởng Tây Ninh Đốc Phủ Vàng đến hội đàm
cùng Tiếp Đạo lấy tờ Vi Bằng, do Lễ Sanh Ngọc Pháp Thanh
có ông Trƣơng Ngọc Anh biết, vì lúc này ông làm Đầu Phòng
Văn Ngọc Chánh Phối Sƣ, nay ông là đại biểu quốc hội tỉnh
Tây Ninh.Vụ này tôi có vào đơn kiện ông Tiếp Đạo, ông Hiến
Pháp Chƣởng Quản Hiệp Thiên Đài đƣa nội vụ qua Bộ Pháp
Chánh điều tra. Ông Khai Đạo Chƣởng Quản Bộ Pháp Chánh
Hiệp Thiên Đài nhìn nhận là có chen vô tờ Vi Bằng nói thêm
bốn khoản truất phế Đức Hộ Pháp là làm theo ý muốn của
Tổng Thống Diệm. Tại kỳ hội này Bộ Pháp Chánh Hiệp Thiên
Đài có ông Truyền Trạng Trƣơng Ngọc Anh có dự nhóm, vì lúc
này ông còn làm việc chung với tôi ở Bộ Pháp Chánh Hiệp
Thiên Đài. Khi Đức Thƣợng Sanh Cao Hoài Sang về Tòa
Thánh, có công an của Diệm vào đóng đồn lƣu động kế phòng
ngủ của Tiếp Đạo Cao Đức Trọng (nội-ô), còn ngòai hàng rào
ngọai ô đóng đồn công an lớn tại Nhàn Du Khách Sạn. Chung
quanh ngoại-ô có quân đội quốc gia điều khiển do tƣớng Văn
Thành Cao bao vây canh phòng nghiêm nhặc. Trong phiên
họp lƣỡng đài tại Giáo Tông Đƣờng, Thƣợng Sanh tuyên bố
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truất phế Đức Hộ Pháp về đƣờng lối Hòa Bình Chung Sống
của Đức Ngài vì có tính cách nghiêng về Cộng sản. Kế đó,
Thƣợng Sanh ra lịnh hủy bỏ Bộ Pháp Chánh lập lại Pháp Viện,
đổi danh từ Thánh Vệ ra cơ Nội Vệ, Ban Bảo Thể đổi thành
Ban Giám Kiểm, Tòa Nội Chánh Cửu Trùng Đài ra Cửu Trùng
Đƣờng. Mặc dầu hai cơ quan Thánh Vệ và Bảo Thể đƣợc
nhìn nhận trong Tờ Hòa ƣớc Bính Thân giữa phó Tổng Thống
Nguyễn Ngọc Thơ và Bảo Thế Lê Thiện Phƣớc Hiệp Thiên
Đài. Còn công an lúc xét Hộ Pháp Đƣờng lấy hết giấy tờ tài
liệu Đạo Hữu trữ nơi đây. Thƣợng Sanh cho lệnh đốt hết hồ
sơ và luật pháp của Đạo nơi Bộ Pháp Chánh. Những Chức
Sắc chống hay liên lạc với Đức Hộ Pháp ở Nam Vang về
đƣờng lối Hòa Bình Chung Sống đều bị bắt giam tra tấn. Hằng
ngày đều có Chức Sắc và Đạo Hữu trung kiên vì Đạo bị bắt.
Trong số bị cực hình tra tấn có một số ngƣời lớn tuổi già yếu
chịu không nỗi phải chết luôn trong khám nhƣ ông :
- Trịnh Phong Cƣơng
- Thừa Sử Phan Hữu Phƣớc Hiệp Thiên Đài
- Châu Cƣờng - Giáo Hữu Cửu Trùng Đài
- Trần Tấn Hội - Sĩ Tải Hiệp Thiên Đài
Lần này Thƣợng Sanh Cao Hoài Sang và số Thời Quân về
Tòa Thánh với Ngài đồng vay nợ máu với đồng Đạo của Ngài,
không phải chối cãi trƣớc Tòa phán xét (Đây là Thƣợng Sanh
chối Trời phản Đức Hộ Pháp lần thứ hai)
Hội Thánh từ xƣa nay làm việc theo mạng lịnh của Mỷ Diệm
chứ không theo chơn truyền luật pháp Đạo gì cả. Các cuộc
cầu phong hay cầu thăng đều tính theo công nghiệp sốt sắng
và trung thành của Thƣợng Sanh và Thời Quân lúc đó mà
đƣợc thăng hay phong thƣởng, chớ không áp dụng theo điều
kiện qui định trong luật lệ trƣớc kia. Còn mở thêm những lớp
học đặc biệt cho hàng Đạo Hữu vào học ba tháng đƣợc thăng
lên Lễ Sanh, Lễ Sanh học ba tháng đƣợc lên phẩm Giáo Hữu.
Dịp may cho nhân viên của chính quyền chìm nổi, cảnh sát
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đặc biệt đƣợc đặc vụ tha hồ vào hàng Chức Sắc. Bởi thế mà
Thánh Giáo giả, ngƣng quyền chức 10 vị Phối Sƣ đƣơng
quyền hành Đạo vì chống hành động của Đức Ngài. Đồng thời
thăng thƣởng Phối Sƣ Thƣợng Sáng Thanh lên Đầu Sƣ và ba
vị Phối Sƣ khác lên Quyền Chánh Phối Sƣ. Y theo ý muốn của
Tổng Thống Diệm. Nhƣ vậy không còn ai chống đối nữa. Thật
quá trắng trợn cho cuộc thƣởng phạt nói trên, không có Thiêng
Liêng nào cả, làm cho Thánh Thể thêm dơ bẩn đủ mùi phàm
tục. Bởi thế mà còn một số ngụy quyền, ngụy quân còn ẩn núp
trong áo mão. Hạng ngƣời này dễ biết họ ăn mặc sang trọng,
có dƣ tiền của, nhà cầm quyền thù lao dựa vào thế Đạo làm
giàu phi pháp. Hằng ngày họ làm việc Đạo coi bộ siêng năng
sốt sắng hơn ai hết, bặt thiệp, sửa bộ lễ phép, hạnh kiểm hơn
những Chức Sắc lâu năm tâm Đạo, nhƣng khi về nhà hay
khuất mặt trời, lột áo Đạo ra thì tha hồ cho họ ăn mặn, uống
rƣợu say, giàu tiền, nhiều bạc mặc tình phung phí trong các
tiệm quán lớn, nhứt là khi xuống Sài gòn Chợ Lớn…tha hồ ăn
chơi.
Nay nhờ Chánh Phủ Cách Mạng mạnh tay tìm kiếm bọn này
để rửa nhơ dùm quốc Đạo, chẳng những chúng phá Cao Đài
Giáo, còn ngăn cản đà tiến triển của Mặt Trận Cách Mạng Dân
Tộc đủ mọi mặt với hình thức khác nhau, cần lột mặt nạ chúng
ra và thẳng tay trừng trị.
Ba Phối Sƣ lên cầm quyền Chánh Phối Sƣ
1- Thái Hiểu Thanh
2- Thƣợng Nhã Thanh
3- Ngọc Đạt Thanh (không phí đời kể nhƣ mất, sau có Phối Sƣ
Ngọc Triệu Thanh lên thế)
Trƣớc ngày phong chức và quyền cho ba ông nói trên có phát
giác sự sắp đặt trƣớc giữa ông Hiến Pháp Trƣơng Hữu Đức
và Khai Đạo Phạm Tấn Đãi tại Đại Học Cao Đài có ngƣời nghe
biết trƣớc 7 ngày bài Thánh Giáo giả tạo của hai ông nói trên
do ý muốn tinh thần của Tổng Thống Thiệu, trung gian là
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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tƣớng Nguyễn Văn Thành để có yêu cầu thì Thiệu nhấn nút
theo ý đồ. Bây giờ có thể mờ cuộc bầu cử theo luật trong 36 vị
Phối Sƣ (12 Thái, 12 Thƣợng, 12 Ngọc) có mặt tại Tòa Thánh
Tây Ninh để phổ thông đầu phiếu, cho trọn 36 vị Phối Sƣ kể
trên, lấy 1 Thái Phối Sƣ, 1 Thƣợng, 1 Ngọc Phối Sƣ ai đƣợc
nhiều lá thăm là đắc cử. Cuộc nhóm bầu này dƣới quyền chủ
tọa của ba vị Đầu Sƣ chịu trách nhiệm về công bình và trật tự,
có Chức Sắc Hiệp Thiên Đài đến giữ luật lệ.
Sau nầy tôi và ông Nguyễn Văn Hội (Tiếp Dẫn Đạo Nhơn) phò
loan, vì mấy anh lớn qua đời hết. Hội Thánh Hiệp Thiên Đài có
đủ mặt Chức Sắc do Ngài Khai Đạo Phạm Tấn Đãi và Ngài
Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa chủ tọa, toàn thể Chức Sắc Hiệp Thiên
Đài đồng thanh yêu cầu chúng tôi phò loan để thỉnh giáo Đức
Hộ Pháp Chƣởng Quản Hiệp Thiên Đài và Ngài Khai Đạo lên
cầm quyền Chƣởng Quản Hiệp Thiên Đài thế Ngài Hiến Pháp
qui liễu.
Đây là cặp cơ tạm thời sau cùng để giải quyết vấn đề cần cấp
nhờ Thiêng Liêng phân định chớ chƣa phải cố định. Hiện tình
nên ngƣng Cơ bút đợi có sự ổn định giữa Hội Thánh và Chánh
Phủ Cách Mạng Dân Tộc sẽ hay.
Hiên thời đất nƣớc đang hồi tu chỉnh kiên cố và xây dựng để
tự lực tự cƣờng, Đạo cần đóng góp sao cho đúng chánh nghĩa
của nó. Hội Thánh lƣỡng Đài nên sắp xếp nội bộ Đài mình cho
gọn ghẻ để bớt ngƣời hiến thân làm công quả.. Cửu Trùng Đài
thu xếp các phòng Cửu Viện đem về ba phòng, ba Chánh Phối
Sƣ để số Chức Sắc phụ thuộc rảnh tay trở về gia đình đóng
góp vào phần nuôi sống về công, nông nghiệp theo tập thể
hƣơng thôn và chung lo nghĩa vụ phòng thủ địa phƣơng (tự
vệ). Các cơ sở nội, ngoại-ô nếu không thấy cần cũng nên gom
lại để giảm số nhân công cho trẻ em trở về nhà cha mẹ vợ
con, phụ lao động sanh sống hằng ngày, còn phải làm nghĩa
vụ với tổ quốc, cùng đoàn thanh niên tự vệ địa phƣơng và
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chung sức canh gác biên giới đang hồi Miên Quốc kiếm
chuyện muốn xâm lấn nƣớc ta.
Cơ quan Phổ Tế nên ngƣng hoạt động. Đạo Đức Học Đƣờng
nên dời ra ngoại-ô, giao cho ty giáo huấn tỉnh Tây Ninh.
Cơ Thánh Vệ hiện giờ cảnh sát ngoại-ô có thanh niên dân
quân tự vệ rồi, thì nên giải tán, nhân viên Cơ Thánh Vệ để
chúng về giúp vợ con lao động sanh sống hằng ngày, còn phải
làm bổn phận nghĩa vụ đối với nhà nƣớc.
Cơ Bảo Thể có bổn phận gìn giữ an ninh trật tự nội-ô Tòa
Thánh canh gác Đền Thánh, Đền Thờ Phật Mẫu (Báo Ân Từ)
văn phòng Hiệp Thiên Đài, Giáo Tông Đƣờng, Nội Chánh, chỉ
cần giữ lại một số Bảo Thể dùng thôi.
Y Viện Cửu Trùng Đài nên giữ một số Chức Sắc lớn tuổi am
hiểu thuốc Bắc và Nam y để chăm sóc sức khoẻ Chức Sắc
đau bịnh nặng cần bồi dƣỡng tuổi già, còn số còn trẻ cho về
nhà cha mẹ, vợ con.
Y Viện Phƣớc Thiện cũng thi hành y nhƣ Y Viện Cửu Trùng
Đài.
Phƣớc Thiện: vị Chƣởng Quản cơ quan Phƣớc Thiện cần thu
xếp các văn phòng Cửu Viện để bớt cho Chức Sắc hay Đạo
sở trở về các cơ sở lƣơng điền, các công nghệ, thƣơng mãi và
chăn nuôi để nuôi sống và đóng góp vào công quỷ Quốc
Phòng và tu chỉnh các cuộc phòng thủ biên giới.
Đài Phát Thanh nên giải tán cơ quan nầy mà dùng vào việc
khác có ích lợi cho xã hội.
Trong hàng ngũ Đạo Cao Đài chúng ta tuy qua quá trình Đạo
phát triển, có một số ngƣời đi lạc hƣớng, đã làm sai chính
sách của chính phủ Cách Mạng nên đã ra ánh sáng và giáo
dục cải tạo. Còn về tôn giáo Cao Đài vẫn đƣợc quyền tự do tín
ngƣỡng và không can thiệp vào nội bộ tôn giáo. Bổn phận
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công dân chúng ta, không vì lẽ gì làm trở ngại hoặc đi ngƣợc
đƣờng lối Cách Mạng. Bởi vậy Hội Thánh Cao Đài cần chỉnh
đốn nội bộ cho phù hợp với luật lệ của nhà nƣớc và hành Đạo
theo giáo lý đơn thuần thì Đạo sẽ trong sáng và không ngừng
phát triển.
Kính thƣa chánh quyền Cách Mạng. Cuộc kháng chiến chống
Đế Quốc trƣờng kỳ gian khổ, ngày nay đã giành thắng lợi trọn
vẹn rất vĩ đại, Dân Tộc Việt Nam ta rất anh hùng, nƣớc
CHXHCN ra đời, CM chuyển sang giai đọan mới, giai đọan cải
tạo và xây dựng CNXH.
Bản thân tôi trong lúc này và về sau, sẽ đem hết sức mình
đóng góp vào công cuộc CM mới, nghiêm chỉnh chấp hành
mọi chủ trƣơng đƣờng lối chánh sách của Đảng, pháp luật của
nhà nƣớc, từ những hành động đến lời nói của tôi phải thể
hiện cụ thể là công dân VN, học tập tốt, gƣơng mẫu tốt góp
phần xây dựng phong trào ở địa phƣơng, để tẩy trừ những
mầm móng của xã hội cũ xây dựng một xã hội mới, XHCN thật
sự.
Về phần Đạo, tôi là một tín đồ nghiêm chỉnh chấp hành chánh
sách tôn giáo của Đảng, các nghị quyết của Hội đồng Chính
phủ. Đối với gia đình tôi luôn động viên giáo dục con cháu về
con đƣờng sáng ngời rộng mở CNXH mà đây chính là mục
tiêu phải đi tới. Muốn vậy phải biểu hiện bằng hành động thực
tế trong lao động, học tập và công tác, chấp hành mọi chủ
trƣơng chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nƣớc, phải
gƣơng mẫu trong phong trào thi đua ở địa phƣơng thôn ấp,
góp phần xây dựng thôn ấp kiểu mẫu, gia đình có nếp sống
văn hóa mới, hƣởng một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc trong
XHCN.
Cuối cùng tôi xin kính chúc sức khỏe chánh quyền, kính chúc
Hội Thánh Lƣỡng Đài cùng anh chị em đồng Đạo.
Nguyễn Văn Kiết (Ngày 3-10-1978)
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Ông bắt đầu học tập ngày 19-4-1976 và đƣợc phóng thích
ngày 31-12-1978 (dl: 1-12 Mậu Ngọ) cùng với ông Tiếp Dẫn
Đạo Nhơn Nguyễn Văn Hợi, tức là 2 năm 8 tháng 11 ngày khổ
hạnh. Lúc còn bị học tập Cây Cầy, ông Hữu Phan Quân Lê
Văn Thọai nghe ông Kiết phản tĩnh, ông buồn có kỵ niệm một
bài bát cú, chúng tôi xin ghi nhận tình tự cảm nhƣ sau:
TIẾP tay Cù Tán mở đƣờng voi,
DẪN nắm huyền linh pháp trở mòi.
ĐẠO đức bỏ đi sinh sống mến,
NHÔN duyên chỉ nẻo bỏ thân còi.
NGUYỄN Thần nghĩ tiếc bôi tên tịch,
VĂN hiến bao đành nghĩ chẳng soi.
KIẾT đại tà lên nhìn lạc lối,
Công trình theo nƣớc chỉ vòng thoi.
(Tử Trƣớc- Năm 1976)
Chúng tôi không hiểu tại sao ông Kiết lại có thành kiến bất hảo
với Đức Thƣợng Sanh cùng quí vị Thời Quân. Để chứng minh
chúng tôi xin ghi ba bài thi dƣới đây của ông sáng tác tại nhà
giam Cây Cầy.
HỘI hiệp con thiền tuyển hạ sang,
YẾN viên Cửu Phật với Thời Quân.
DIÊU Trì Kim Mẫu trông buồn bực,
CUNG Đẩu Chí Tôn phẩn nộ lang.
Thƣợng Phẩm thung dung nhìn thế cuộc,
Thƣợng Sanh thất thệ thẹn Kim Quan.
Luyến trần phản bội tình cam kết,
Hộ Pháp Thiên Tôn ngự tửu ban.
(Rằm tháng 8 Mậu Ngọ -1978)
Hai trăm kiến nghị nhắc đàn anh,
Chẳng những không nghe thêm lộng hành.
Truất phế đầu Đài theo Đế quốc,
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CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

485

Đoạn tình tam kết nghĩa đồng sanh.
Thƣợng Sanh phản bội lời Thầy dạy,
Hiến Pháp theo sau lợi Thiện dành.
Ba Đấng Đầu Sƣ cùng một vốn,
Đồng hè bán rẻ Đạo Cha lành.
(9-1- Mậu Ngọ - 1978)
Đến rằm tháng 8 Kỵ Mùi ông có làm bài sau đây:
Diêu Cung đẫm lệ Mẹ than đời,
Trách bấy Thời Quân dám dễ ngƣơi.
Ngự Mã không tuân theo Chúa quỉ,
Luyến trần thất thệ nghịch lòng Trời.
(Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Kiết).
Chúng tôi rất tiếc một ngƣời Anh công nghiệp dày dặn với Đại
Đạo mà bị cơ khảo phải vấp ngã một cách oan uổng. Dƣ luận
đa số không tốt đối với ông Kiết. Cầu mong quyền Thiêng
Liêng khoan hồng cho ông.

TIẾP ĐẠO (Phẩm)
E: Religions legistator.
F: Légistateur religieux.
Pháp Chánh Truyền: "Tiếp-Đạo là một trong Tứ vị Thời Quân
dƣới quyền Chƣởng quản của Thƣợng Phẩm.
Pháp Chánh Truyền: "Thƣợng Phẩm thì quyền về ÐẠO, dƣới
quyền có:
- Tiếp Ðạo

- Khai Ðạo

-Hiến Ðạo

-Bảo Ðạo

Lo về phần Tịnh Thất, mấy Thánh Thất đều xem sóc chƣ Môn
Ðệ Thầy, binh vực chẳng cho ai phạm luật đến khổ khắc cho
đặng. Bốn vị Thời Quân của chi ÐẠO, đồng quyền cùng
Thƣợng Phẩm khi ngƣời ban quyền hành chánh, song mỗi vị
có phận sự riêng, quyền hành riêng là:
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Tiếp Ðạo là ngƣời tiếp cáo trạng án tiết thì phải quan sát trƣớc
coi có oan khúc chi chăng, đáng ra binh vực thì phải dâng lại
cho Khai Ðạo. Thƣợng Phẩm và tứ vị Thời Quân của chi Ðạo,
phải thề giữ dạ vô tƣ mà hành chánh."

TIẾP ĐẠO CHƠN QUÂN CAO ĐỨC TRỌNG (18971958)
Ngài Tiếp Ðạo Cao Ðức
Trọng, nguơn linh là Thánh
Juda, một trong 12 vị Thánh
Tông Ðồ của Chúa Jésus
Chrits.
Đức Hộ Pháp nói về ông
Tiếp Đạo: "Khi Đức Chí-Tôn
đến với chúng tôi, Đức Chí
Tôn mở Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ chứ không phải mở
Đạo Cao-Đài, tới chừng Ngài
biểu cầm một cây Cơ và một
ngọn Bút đi các nơi thâu
Môn đệ. Trọng yếu của Ngài
là thâu mấy vị Tông đồ có sứ
mạng trong Đại-Đạo Tam Kỳ
Phổ-Độ này đã giáng sanh trƣớc đặng làm môi giới độ Đạo
sau này. Đức Chí-Tôn biểu chúng tôi phò loan đặng Ngài dùng
quyền năng thâu dụng mấy vị Tông đồ đó. Quả nhiên chẳng
bao lâu, có đủ Thập Nhị Thời Quân hiển hiện ra, trong số các
vị Thời Quân ấy có CAO TIẾP ĐẠO ở tại Kim-Biên chớ không
phải ở Sài-gòn. Đi thâu Thập Nhị Thời Quân rồi Đức Chí-Tôn
mới mở Đạo".(ngày 13-10 Giáp-Ngọ - 1954)
Ngài Tiếp Đạo quí danh Cao Đức Trọng, sanh ngày 20-10Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đinh-Dậu (1897) tại làng Ích Thạnh, quận Thủ Đức, tỉnh Gia
Định. (Ngài Cao Tiếp Đạo là bào huynh của Đức Thƣợng
Sanh Cao Hoài Sang). Đàn cơ ngày 29-6-Đinh Mão (dl 27-71927) Đức Chí Tôn ân phong Ngài Cao-Đức-Trọng phẩm Tiếp
Đạo Hiệp Thiên-Đài.
Ngày qui Thiên: 23-05-Mậu Tuất (1958)
Thánh hiệu: Chánh Đức
Tháp Tiếp Đạo xây trong nội ô là phạm pháp.
Từ ngày 15–04–Đinh Dậu (1957), Đức Thƣợng Sanh về Tòa
Thánh cầm giềng mối Đạo, Ngài chỉ huy chi Thế, nên không có
nắm Pháp. Khi Ông Tiếp Đạo Cao Đức Trọng qui Thiên lại an
táng trƣớc mặt tiền Tòa Thánh, bên cạnh cửa chánh, phía tay
trái, bên trong ngó ra.
Thánh Thơ số 17, ngày 06-06-Mậu Tuất (dl:. 22-07-1958) của
Đức Hộ Pháp nơi Hải Ngoại (Nam Vang) truyền phán nhƣ sau:
"Vụ đám Ông Cao Tiếp Đạo, Qua nghe tin, Qua rất mừng,
nhƣng mà xây Tháp chỗ ấy phạm mạng lịnh của Đức Chí Tôn
đã dạy trƣớc là: "Trƣớc Đền Thánh chỉ có ba cái Tháp mà thôi:
Tháp Hộ Pháp, Thƣợng Phẩm, Thƣợng Sanh. Còn Thập Nhị
Thời Quân không có ở đó. Vì sự quyết ấy mà chính mình Qua
phải mua đất tƣ đặng chia cho mỗi ngƣời nửa mẫu tây
(0.5Ha), để cho họ lập nghiệp và xây Tháp, cho con cái của họ
ở đặng gìn giữ hƣơng hỏa, luôn cả các môn đệ của họ có thể
làm ăn và làm nơi hội hiệp".
Sự thể là nhƣ vậy, Thánh Giáo Đức Chí Tôn dạy trƣớc Đền
Thánh chỉ có ba ngôi Tháp Hộ Pháp, Thƣợng Phẩm, Thƣợng
Sanh đúng vào ngôi vị trong Đền Thánh, còn Thời Quân không
đƣợc xây Tháp nơi đó. Khi Thánh Thơ nầy đến Đức Thƣợng
Sanh Cao Hoài Sang, Đức Ngài ra lịnh dời liền. Điều nầy chắc
không còn gì lạm bàn thêm nữa, nếu có là sai.
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TIẾP GIÁ
接 駕
E: To receive the God.
F: Recevoir le Dieu.
Tiếp: Nhận lấy, đón nhận, tiếp rƣớc. Giá: xe của vua đi. Tiếp
giá là đón tiếp Đức Chí Tôn.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Chƣ chúng sanh khá đại tịnh đặng tiếp giá Đức Từ Bi.

TIẾP LỄ NHẠC QUÂN (Phẩm)
E: Assistant of the Rites and Musics.
F: Assistant des Rites et Musiques.
(Tiếp: Nhận lấy, đón nhận, tiếp rƣớc. Lễ Nhạc: lễ nghi và Âm
nhạc dùng trong việc cúng tế Trời Phật. Quân: ngƣời, ông).
Tiếp Lễ Nhạc Quân là một phẩm Chức sắc cao cấp, thay
quyền cho Bảo Văn Pháp Quân, Chƣởng quản về Nhạc và Lễ,
Khách Đình và Nhà thuyền. Phẩm Nhạc Sƣ, phẩm cao cấp
nhứt trong Bộ Nhạc, sau 5 năm công nghiệp đầy đủ, đƣợc cầu
thăng lên phẩm Tiếp Lễ Nhạc Quân khi phẩm nầy bị khuyết.
Phẩm Tiếp Lễ Nhạc Quân đƣợc cầu thăng lên phẩm Bảo Văn
Pháp Quân khi phẩm Bảo Văn Pháp Quân bị khuyết.
Nhạc Sƣ đối phẩm Giáo-Sƣ Cửu-Trùng-Đài, còn Tiếp Lễ Nhạc
Quân thì đối phẩm với Phối Sƣ Cửu-Trùng Đài.
Chú giải Pháp Chánh Truyền có dạy:
"Ngoại Pháp-Chánh-Truyền, dƣới quyền Hộ Pháp thì còn BảoVăn Pháp-Quân (Art et Belles Lettres). Trƣớc, Thầy phong đỡ
làm Tiếp Lễ Nhạc Quân, nay đã vào chánh vị, đặng chỉnh đốn
Lễ Nhạc lại cho hoàn toàn cho tới ngày thành Đạo".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Phận sự của Tiếp Lễ Nhạc Quân đƣợc Đức Phạm Hộ Pháp ấn
định trong Thánh Lịnh số 23 ngày 22-4 Quí Tỳ (dl 14-5-1953)
khi thăng cấp cho Nhạc Sƣ Võ Văn Chở lên làm Tiếp Lễ Nhạc
Quân.
Đây nguyên văn Thánh Lịnh nói trên:
Hộ-Pháp-Đƣờng
Văn phòng
____

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

Số: 23

_________________________

THÁNH LỊNH
HỘ PHÁP
Chƣởng Quản Nhị Hữu Hình Ðài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Chiếu y Tân Luật và Pháp Chánh Truyền;
Chiếu y Đạo Luật ngày 16 tháng Giêng năm Mậu Dần (dl: 1502-1938) giao quyền Thống Nhứt Chánh Trị Đạo cho Hộ Pháp
nắm giữ đến ngày có Đầu Sƣ chánh vị.
Chiếu y Thánh Lịnh số 23, ngày 27 tháng 01 Nhâm Thìn (dl:
22-02-1952) ân tứ cho Nhạc Sƣ Võ Văn Chở đƣợc thăng
phẩm Tiếp Lễ Nhạc Quân.
THÁNH LỊNH
Điều thứ 1: Phận sự của Tiếp Lễ Nhạc Quân Võ Văn Chở
đƣợc gia tăng nhƣ sau nầy:
1. Chƣởng quản Khách Đình.
2. Cai quản Ban Tổng Trạo và toàn nhơn viên Đạo Tỳ.
Điều thứ 2: Ngƣời trọn quyền sắp đặt và phân công trong các
Ban Lễ, Nhạc và Trạo cho mỗi vị, các tƣ kỳ phận. Tiếp Lễ
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Nhạc Quân là chủ sự tang tế thì mỗi khi có Lễ, Lễ Viện Hành
Chánh và Lễ Viện Phƣớc Thiện phải cho ngƣời hay liền.
Điều thứ 3: Tiếp Lễ Nhạc Quân đƣợc phép giữ tài chánh của
Lễ Nhạc Viện và cầm sổ sách thâu xuất cho phân minh mọi
khoản. Sổ nầy mỗi cuối tháng phải có Phụ Thống Lễ Viện
Hành Chánh và Lễ Viện Phƣớc Thiện chấp thuận và ký tên
mới đủ lẽ.
Điều thứ 4: Quyền Ngọc Chánh Phối Sƣ, Chƣởng quản
Phƣớc Thiện, Tiếp Lễ Nhạc Quân, Phụ Thống Lễ Viện Hành
Chánh, Phụ Thống Lễ Viện Phƣớc-Thiện, Cai quản các Ban
Lễ, Nhạc và Trạo, các tƣ kỳ phận, lãnh thi hành Thánh Lịnh
nầy.
Tòa Thánh, ngày 22 tháng 04 Quí Tỳ (dl: 14-5-1953).
HỘ PHÁP (ấn ký)
_______________________________

Trong quyển LỜI PHÊ của Đức Hộ Pháp, nơi trang 15, Đức
Phạm Hộ Pháp có phê nhƣ sau:
"Lễ sĩ, Giáo nhi, Nhà thuyền với nhơn viên Nhà thuyền là
thuộc quyền của Tiếp Lễ Nhạc Quân quản suất, còn đào huyệt
thuộc về phần nhơn viên dƣới quyền Nhơn Quan Đạo tỳ."
Nhiệm vụ của Tiếp Lễ Nhạc Quân đƣợc Đức Phạm Hộ Pháp
qui định là:
- Cai quản các Ban, Bộ nhƣ: Bộ Nhạc, Ban Lễ sĩ, Ban Giáo nhi
và Đồng nhi.
- Chƣởng quản Khách Đình.
- Cai quản Ban Nhà Thuyền, Ban Tổng Trạo và toàn nhơn viên
Ban Đạo Tỳ.
Tiếp Lễ Nhạc Quân là chủ về Tang Tế nên đƣợc phép giữ tài
chánh của Lễ Nhạc Viện, làm sổ thâu xuất phân minh.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TIẾP NGHINH
接迎
Tiếp nghinh 接迎 là đón tiếp một cách niềm-nỡ vui vẻ.
Kinh Đệ Ngũ Cửu có câu:
"Thiên Quân diêu động linh phan,
"Cả miền Thánh vức nhộn nhàng tiếp nghinh."

TIẾP PHÁP (Phẩm)
E: Juridical Légistator.
F: Légistateur Juridique.
Pháp Chánh Truyền: "Tiếp Pháp là một trong Tứ vị Thời Quân
dƣới quyền Chƣởng Quản của Hộ Pháp khi đặng lịnh Ngƣời
sai đi hành-chánh, song mỗi vị có một phận-sự riêng, quyềnhành riêng, là:
Dƣới quyền Hộ Pháp có bốn vị:
- Tiếp Pháp

- Khai Pháp

-Hiến Pháp

-Bảo Pháp

Bốn vị ấy đồng quyền cùng Hộ Pháp; khi đặng lịnh ngƣời sai đi
hành chánh, song mỗi vị có mỗi phận sự riêng, quyền hành
riêng.
Tiếp Pháp là ngƣời tiếp luật lệ, đơn trạng kiện thƣa, có quyền
xét đoán, coi có nên phân định hay chăng; những điều nào
không đáng thì chiếu theo Ðạo Luật, hoặc bỏ qua, hoặc trả lại
cho Cửu Trùng Ðài còn nhƣ đáng việc phải phân định, thì phải
dâng lên cho Khai Pháp định đoạt.
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TIẾP PHÁP CHƠN QUÂN TRƢƠNG VĂN TRÀNG
(1893-1965)
Ngày sinh: 25-10-Quí Tỳ
(1893) Ngày qui: 15-01-Ất Tỳ
(1965)
Ngài Hiến Pháp Trƣơng Hữu
Đức tuyên đọc Tiểu sử của
Ngài Tiếp Pháp Trƣơng Văn
Tràng, xem đây là Bản Tuyên
Dƣơng Công Nghiệp trong
ngày lễ Di Liên đài nhập bửu
tháp nơi đất Ao Hồ.
Sau đây, xin chép lại nguyên
văn bản Tiểu sử nầy:
Ông Trƣơng Văn Tràng, sanh
ngày 25-10-Quí Tỳ (1893) tại
làng Bình Thạnh tỉnh Biên
Hòa, thân phụ là Trƣơng Văn Tịch và thân mẫu là Trần Thị
Lịnh.
Vốn sanh trƣởng trong gia đình nề nếp Nho phong truyền
thống từ mấy đời trƣớc, nên khi lớn lên, phụ mẫu cho theo
ngƣời cậu ruột học Hán tự.
Kịp đến nền văn hóa nƣớc nhà bƣớc sang giai đoạn tiến triển,
hầu hết mọi ngƣời dân VNđều hƣởng ứng nhiệt liệt, phụ mẫu
ông liền cho tùng học Việt Pháp ngữ tại trƣờng Tổng, kế tiếp
trƣờng Tỉnh.
Sau khi tốt nghiệp ra trƣờng, phụ mẫu định bề gia thất và cũng
bắt đầu từ đó, ông nhận làm việc tại Sở Hỏa Xa Đông Dƣơng
(Sài Gòn).
Tuy sự sanh hoạt cũng gặp nhiều điều trở ngại, nhƣng nhờ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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lòng kiên nhẫn và chí hy sinh, nên lúc nào cũng cố gắng phát
triển khả năng để phục vụ sở hành theo phƣơng châm Nho
giáo, nhứt là tinh thần Đại Học, Trung Dung "Kính sự nhƣ tín",
nghĩa là làm việc phải hết sức chăm chỉ thận trọng.
Nhờ sự tận tâm phục vụ, nên về sau đƣợc liệt vào hàng Thông
Phán hạng nhứt rồi hồi hƣu, và trƣớc khi đăng Tiên, ông vẫn
còn hƣởng hƣu bổng.
Thời kỳ ngộ đạo:
Vào năm 1925, tại nhà Đức Thƣợng Phẩm Cao Quỳnh Cƣ ở
Sài Gòn, mỗi đêm đều có Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc và
Đức Thƣợng Sanh Cao Hoài Sang đến dùng phƣơng pháp
xây bàn để cầu các Đấng Vô hình xin thi phú và tiêu khiển thời
gian, lạc đạo thanh nhàn.
Thời kỳ nầy, ông không dự đƣợc thƣờng xuyên, vì bận làm
việc ở Sở Hỏa Xa và theo học hàm thụ "École par
correspondance de Paris" ở Pháp.
Thời kỳ thọ giáo:
Phong trào xây bàn để cầu các Đấng cho thi phú tại Sài Gòn
đƣợc Đức Hộ Pháp, Thƣợng Phẩm, Thƣợng Sanh và mấy vị
Thời Quân lúc đầu xúc tiến có phần kết quả khả quan. Lúc nầy
lại đƣợc các Đấng chỉ dạy thêm phƣơng pháp Cầu Cơ, tiện
dịp tiếp các Đấng, và cũng vì thế nên nhận thấy nguyện vọng
đƣợc thỏa mãn, những vị nói trên lại càng hăng hái theo đuổi.
Nhân một đêm nọ, đến nhà ông Khai Pháp Trần Duy Nghĩa thì
gặp Hộ Pháp và Thƣợng Phẩm đang phò cơ cầu các Đấng. Vì
lòng ngƣỡng mộ từ lâu, nên gặp dịp, ông vào quì lạy và hầu
đàn, thì đƣợc Đức Chí Tôn kêu tên dạy rằng: "Con hãy sửa
soạn đi theo mấy anh con mà hành đạo."
Khi bãi đàn, hỏi ra mới biết Đức Chí Tôn chính là Thƣợng Đế
giáng cơ lập Đạo tại nƣớc VN. Từ đó, lòng đạo đức phát khởi

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

494

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

một cách hăng hái. Sau thời gian ngắn, ông sửa soạn đi hành
đạo, đƣợc Ơn Trên chỉ định cùng với ông Khai Pháp là một
cặp phò cơ truyền đạo.
Về sau, bƣớc đƣờng hành đạo rày đây mai đó, nhƣng vẫn một
lòng tín ngƣỡng, lo xúc tiến việc làm để tròn sứ mạng Ơn Trên
giao phó. Mãi đến năm Đinh Mão (1927), Đức Chí Tôn mới
cấm cơ phổ độ.
Thời kỳ đắc phong:
Ngày 13-2-1927, đƣợc đắc phong chức Tiếp Pháp tại Chùa
Gò Kén Tây Ninh. Mặc dầu đã theo các bậc đàn anh hành đạo
từ năm 1926, nhƣng chƣa trọn phế đời hành đạo.
Tuy ông phải làm việc để lo sinh kế gia đình, dƣỡng dục con
thơ vì ngƣời bạn trăm năm của ông đã mất, nhƣng bao giờ
lòng cũng hoài bão sứ mạng thiêng liêng, luôn luôn lƣu tâm về
nghiệp Đạo. Nhờ vậy, thời gian nầy ông trở về xứ sở tại Cây
Đào thuộc tỉnh Biên Hòa, xin ngƣời dì một sở đất và kêu gọi
Đạo hữu địa phƣơng hƣởng ứng chung hiệp xây cất một ngôi
Thánh Thất. Hiện nay Hội Thánh làm chủ Thánh Thất nầy và
càng ngày nơi đây bổn đạo càng đông.
Thời kỳ phế đời hành đạo:
Năm 1949, khi lo bề Nhơn đạo xong, ông đƣợc rảnh rang thế
sự, liền về Tòa Thánh Tây Ninh xin lãnh phận sự hành đạo,
lúc bấy giờ Đức Phạm Hộ Pháp cầm quyền Chƣởng quản Nhị
Hữu Hình Đài, Đức Ngài giao cho ông làm Bí Thơ. Mãi đến
năm 1951, kiêm thêm phận sự giúp Ngài Khai Pháp điều khiển
Bộ Pháp Chánh.
Năm 1954, Ngài Khai Pháp liễu đạo, ông lên cầm quyền
Chƣởng quản Bộ Pháp Chánh.
Đến năm 1956, Đức Phạm Hộ Pháp xuất ngoại, nền đạo bất
an, nên ông trở về nhà tạm nghỉ ít tháng. Qua tháng 4 năm
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1957, ông trở lại tái thủ phận sự cầm quyền Chƣởng quản Cơ
quan Pháp luật của Đạo.
Trên bƣớc đƣờng hành đạo qua bao lúc thăng trầm, truân
chuyên thân phận, nhƣng lúc nào ông cũng cố gắng đem hết
khả năng phục vụ nền Đại Đạo của Đức Chí Tôn.
Ngoài thì giờ phụng sự nền Đạo, lo việc chúng sanh, còn thêm
cố gắng học nhiều kinh điển, áp dụng sở hành theo lối chơn
tu, lại cũng vì phận sự kẻ tu hành, tự giác giác tha, nên ông
đem hết khả năng viết đƣợc vài quyển sách:
- Quyển GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO, xuất bản năm 1950, đã đƣợc Đức
Phạm Hộ Pháp khen tặng và cả Hội Thánh đồng ý.
Sau thời gian ấy, ông cố gắng sƣu tầm học hỏi, khảo cứu kinh
sách thêm, rồi nhuận sắc quyển Giáo Lý Đại Đạo, đƣợc toàn
cả Hội Thánh công nhận và cho tái bản năm 1959.
- Vì cuộc đời hy sinh cho Đạo, phụng sự chúng sanh, nên
chẳng quản tiếng đời miệng thế gièm pha, lúc nào cũng cố
gắng tu học liên tục, biên khảo thêm quyển TRÊN ĐƢỜNG
TẤN HÓA, và đƣợc Đức Thƣợng Sanh nhìn nhận sự bổ ích
cho nền Đạo và cho phép xuất bản năm 1963
THI rằng:
Cõi trần thui thủi tháng cùng năm,
Tu niệm đòi phen nhỏ lệ dầm.
Chi quản thế tình đời khinh thị,
Nào mơ cõi tục cảnh thăng trầm.
Con đƣờng Đại Đạo miên trƣờng tiến,
Cái nẻo Thần Tiên vĩnh cửu thâm.
Giấc mộng trần ai trong cõi tạm,
Việc đời muôn sự nỗi niềm cam.
Xin nói rõ thêm: Trong mấy năm đầu hành đạo, từ năm 1928
về sau, vừa làm việc vừa làm đồng tử cho Đức Chí Tôn truyền
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đạo. Ngƣời Pháp có theo dõi hành động của ông, nhƣng
không tìm thấy dấu vết gì có tánh cách chánh trị cả.
Xuyên qua các thành tích trên đây, Tiếp Pháp Chơn Quân
Trƣơng Văn Tràng trọn đời thanh bần hành đạo, không tham
gia chánh trị, dốc lòng tu học để rồi đem cái kết quả của mình
gieo rắc cho nhơn sanh chung hƣởng, bằng cớ là soạn quyển
Giáo Lý Đại Đạo đƣợc tái bản 4 lần, và mỗi lần tái bản đƣợc
soạn giả nhuận sắc thêm, và cùng soạn luôn quyển Trên
Đƣờng Tấn Hóa, hai tác phẩm nầy đƣợc sự ủng hộ của Hội
Thánh và toàn đạo, ngoài ra các nhà trí thức nhƣ Cụ Nguyễn
Đăng Thục, Khoa Trƣởng Đại học Văn Khoa Sài Gòn, cũng có
cho lời tựa.
Đến đây, chúng tôi xin tóm tắt ghi lại những lời tựa để nhận
chân giá trị của tác phẩm:
* Lời phê của Đức Hộ Pháp:
Quyển sách sơ lƣợc, tuy vẫn chƣa đem trọn hình ảnh Chơn
pháp, nhƣng đã giảng giải đủ mọi phƣơng tu niệm.
Vậy nó sẽ giúp ích cho học giả sƣu tầm Chơn lý đặng bƣớc
vào Bí pháp Chơn truyền. Ấy là chìa khóa mở cửa Hữu hình
thông qua thế giới huyền linh vô tả.
Xin để lời cùng cả tín đồ và Chức sắc nên đọc và đào luyện
tinh thần hầu mai hậu hƣởng phần siêu thoát.
Cho phép in và ấn tống."
2 Juin 1948 HỘ PHÁP (ấn ký)
* Đức Thƣợng Sanh tặng quyển Giáo Lý:
Giáo Lý Đạo Trời thất ức niên,
Trƣơng Quân biên soạn để lƣu truyền.
Tồn tâm chỉ rõ đƣờng mê giác,
Dƣỡng tánh phân rành nẻo tục Tiên.
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* Lời tựa của Ngài Bảo Thế lúc cầm quyền Đầu Sƣ:
"Huynh Tiếp Pháp Trƣơng Văn Tràng đã dày công soạn quyển
Giáo Lý nầy cốt yếu giúp cho các bạn tu sĩ khỏi lầm lạc trên
đƣờng học đạo.
Sách nầy đáng truyền bá các nơi, dầu nơi gia đình đạo giáo
hay gia đình bàng quan, đều nên đọc nó, bất luận là lúc nào
trong đời mình, sẽ thấy nó là nguồn an ủi để sửa mình khi lâm
vấp tội tình, hoặc nó sẽ là kim chỉ Nam để vạch lối cho hành
giả, đem cái ta giả hiệp trở về cái chơn thật bổn ngã." 30-91959 BẢO THẾ (ấn ký)
* Lời tựa của Cụ Nguyễn Đăng Thục, Khoa Trƣởng Đại
Học Văn Khoa Sài Gòn (Tái bản lần thứ 4):
"Cũng vì mục đích giác mê mà Cụ Tiếp Pháp Trƣơng Văn
Tràng đã cố công soạn ra sách Đại Đạo Tam Kỳ Giáo Lý nầy
rất công phu, có mạch lạc thứ tự giản dị, lại thâm thúy, hơn
nữa tất cả giá trị không ở chƣơng trình nghiên cứu mà còn là
kinh nghiệm bản thân tu luyện suốt một đời của tác giả, thực
đáng là những bài học đạo đức sống, linh động cho kẻ học
đạo vậy...." 5-9-1964 NGUYỄN ĐĂNG THỤC (ký)
* Đức Thƣợng Sanh tặng quyển Trên Đƣờng Tấn Hoá:
Trên Đƣờng Tấn Hóa bút Trƣơng Quân,
Rừng Đạo thêm hoa thật đáng mầng.
Trau hạnh giúp ngƣời vun thiện quả,
Tu tâm dìu khách thoát mê tân.
Rọi đƣờng chơn lý, khêu đèn huệ,
Nâng bƣớc quần sanh tỉnh mộng trần.
Tam giáo sƣu tầm rành luận thuyết,
Công phu quí trọng sánh ngàn cân.
24-4-1963
THƢỢNG SANH (ấn ký)
* Lời Phi Lộ của Ngài Bảo Thế Lê Thiện Phƣớc:
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"Đạo huynh Tiếp Pháp Trƣơng Văn Tràng góp nhặt tài liệu tinh
hoa Tam giáo, soạn thành quyển Trên Đƣờng Tấn Hóa giải
rành phƣơng châm Nhập thế và Xuất thế. Cả hai phƣơng
châm đều thích hợp với sở cầu của các giới trong đại chúng,
từ bậc ƣu thời mẫn thế, bậc tu sĩ phế đời, đến bậc thƣờng
nhơn, không giới nào đọc sách nầy mà không thỏa chí vui
lòng.
Quyển Trên Đƣờng Tấn Hóa sẽ góp thêm một bửu vật cho
kho tàng của tôn giáo." 27-3-1963 BẢO THẾ (ấn ký)
* Lời tán thƣởng của Ngài Hiến Pháp Trƣơng Hữu Đức:
"Trong lúc Đạo Cao Đài đang thiếu sách phổ thông, quyển
sách nầy ra đời rất cần ích, cũng nhƣ bất luận sách nào thuộc
loại khảo sát về Đạo lý, hà huống tác giả là một Chức sắc cao
cấp trong Đạo thì giá trị của tác phẩm ấy xứng đáng là dƣờng
nào." HIẾN PHÁP (ấn ký)
* Lời Giới thiệu của Cụ Nguyễn Đăng Thục, Khoa Trƣởng
Đại Học Văn Khoa Sài gòn: (6-12-1962)
"Để trình bày cái Triết lý Tam giáo, ấy là cơ sở của Đạo Cao
Đài thì không ai đủ tƣ cách hơn là một nhà Tiếp Pháp đã đem
đời sống cống hiến cho Đạo, cố thực hiện Giáo lý của Khổng
Tử: Triêu văn Đạo, tịch tử khả hỵ."
Qua cuối mùa thu năm Giáp Thìn (1964), Tiếp Pháp Trƣơng
Văn Tràng ngọa bịnh, điều trị tại nhà thƣơng Phạm Hữu
Chƣơng Chợ Lớn, kế dời qua nhà thƣơng Grall (Đồn Đất) Sài
Gòn, và bịnh càng ngày càng gia tăng mãnh liệt, có thể đi đến
tuyệt vọng, nên ông xin Hội Thánh cầu một đàn cơ để hỏi các
Đấng thiêng liêng xin thuốc chữa bịnh. Hội Thánh chấp thuận,
tức thì thiết một đàn cơ tại Giáo Tông Đƣờng.
Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa giáng cơ dạy Hội Thánh
xuống nhà thƣơng Grall rƣớc ông về Tòa Thánh Tây Ninh, để
thi hành đúng theo lời dạy ấy nhằm ngày 4-11-1964.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Sau 7 ngày cầu nguyện và uống thuốc Đông y, ông lấy lại sự
bình phục sức khỏe.
Cũng xin nhắc lại là Ngài Khai Pháp Chơn Quân Trần Duy
Nghĩa và Tiếp Pháp Trƣơng Văn Tràng là cặp phò cơ phổ độ
từ buổi Khai Đạo, Ngài Khai Pháp đã liễu đạo mà lúc nào Ngài
cũng giúp đỡ dìu dắt bạn đồng môn còn tại thế.
Sau khi bình phục sức khỏe, Tiếp Pháp có cảm tác hai bài thi
sau đây để tỏ lòng tin tƣởng huyền năng thiêng liêng và tri ân
Hội Thánh:
I. Đƣờng đời khúc khuỵu biết đâu lƣờng,
Trên có Quỳnh Nƣơng hết dạ thƣơng.
Khai Pháp Chơn Quân truyền diệu lý,
Quần Tiên rƣới phƣớc hộ thiên lƣơng.
(11-1-1965)
II. Trời chiều bảng lảng bóng thiều quang,
Tiếng trống thu không giục khách nhàn.
Đoái lại chúng sanh thiên vạn ức,
Vẫn còn bận bịu với thời gian.
(21-1-1965)
Đây là huyền diệu thiêng liêng tuyệt đối dành cho ngƣời có
lòng tín ngƣỡng chơn thành mới có thể thụ hƣởng đƣợc mà
thôi.
Cho hay, thế kỵ 20, khoa học thực nghiệm cực thạnh, phát
minh cơ khí cực kỳ tinh xảo, nhƣng Đạo Cao Đài lại dùng một
lòng tín ngƣỡng và luôn luôn cầu Trời khấn Phật phổ hóa tâm
linh cho vạn linh sanh chúng trên đƣờng sanh sống theo Đức
Thƣợng Đế.
Ngài Tiếp Pháp đƣợc phục hồi sức khỏe từ đầu tháng chạp
năm Giáp Thìn (1964) đến Rằm tháng Giêng năm Ất Tỳ (1965)
mặc dầu Ơn Trên đã dùng huyền diệu thiêng liêng cứu độ một
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phần nào, nhƣng cũng không thể cải đƣợc Thiên số, thế nên
đến ngày giờ đã định thì phải qui Thiên.
Ngày Rằm tháng Giêng năm Ất Tỳ (dl 16-2-1965), lối 5 giờ
chiều, Ngài Tiếp Pháp đã thoát ly trần tục (thọ 73 tuổi).
Trƣớc khi từ trần, Ngài có cho biết là ngày ấy Ngài sẽ về chầu
Đức Chí Tôn, và từ mấy tháng trƣớc, Ngài đã chuẩn bị sẵn
sàng một liên đài để gởi xác thân của Ngài vào đó.
Kính thƣa quí vị,
Ngài Tiếp Pháp mất là Đạo mất một tay rƣờng cột, một vị
Chức sắc cao cấp có công xây dựng từ buổi sơ khai.
Đây là một cái tang chung của Đạo vậy.
Trƣớc khi dứt lời, tôi xin thay mặt Chức sắc HTĐ, nghiêng
mình trƣớc liên đài của Ngài Tiếp Pháp Chơn Quân và cầu
nguyện vong linh Ngài chứng chiếu lòng thành của chúng tôi
và chúng tôi cũng thành tâm khẩn cầu Đức Đại Từ Phụ, Đức
Đại Từ Mẫu, cùng các Đấng thiêng liêng ban điển lành cho
hƣơng hồn của Ngài đƣợc tiêu diêu nơi cõi Thiêng liêng Hằng
sống. Sau nữa, chúng tôi xin phân ƣu cùng tang quyến.
Kính cẩn chào quí vị.

TIẾP THẾ (Phẩm)
E: Temporal Legistator.
F: Légistateur Temporel.
Pháp Chánh Truyền: "Tiếp-Thế là một trong Tứ vị Thời Quân
thuộc Chi Thế, dƣới quyền Chƣởng Quản của Thƣợng Sanh
Dƣới quyền của Thƣợng Sanh có bốn vị Thời Quân là:
- Tiếp Thế

- Khai Thế

-Hiến Thế -Bảo Thế

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Bốn vị Thời Quân chi THẾ đặng cùng quyền cùng Thƣợng
Sanh, khi ngƣời ban lịnh hành chánh; song mỗi vị có mỗi phận
sự riêng, quyền hành riêng.
Tiếp Thế khi đặng Thế luật hay là trạng cáo chi của ngoại Ðạo
cùng là của Tín Ðồ, mà kiện thƣa trách cứ Chức Sắc Thiên
Phong, bất câu phẩm vị nào, phải dâng lên cho Khai Thế.
Thƣợng Sanh và tứ vị Thời Quân về chi Thế, cũng phải thề
giữ dạ vô tƣ mà hành chánh."

TIẾP THẾ CHƠN QUÂN LÊ THẾ VĨNH (1903-?)
Ngày sinh: Năm Quí-Mão
(1903) Mất tích: không ngày tử
Ngày qui không có, vì Ngài
Tiếp Thế bị đối phƣơng bắt
đang trên đƣờng hành Đạo
năm 1945 rồi mất tích luôn,
nên không biết ngày qui thiên
là ngày nào! Không có Bài
Thài hiến Lễ:
Phần Đạo: Trong năm 1925
nghe tin nhà ông Cao Quỳnh
Cƣ cầu cơ thỉnh đƣợc Tiên, về
cho thi hay lắm. Vì là nhà báo,
ông muốn làm một thiên
phóng sự đặc biệt về Cơ Bút.
Một hôm, Ngài cùng ông Phạm Minh Kiên đến viếng ông Cƣ,
đang lúc có Đấng AĂÂ giáng. Ông Cƣ xin cho hai ông mỗi
ngƣời một bài thi để kỷ-niệm. Đấng AĂÂ gõ cơ đáp: -Để Bần
Đạo cho chung hai ngƣời một bài thi mà thôi:
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Một viết một thân giữa diễn đàn,
Bằng xua trƣớc giặc vạn binh lang
Đạo đời ví biết đời là trọng,
Dạy dỗ sao cho đặng mở mang.
Bài thi chỉ có 4 câu mà gồm đủ hình trạng tâm sự của hai nhà
báo. Nhờ đó mà Ngài mới chịu theo Đạo. Khi Khai Đạo ở Gò
Kén ngày 15-10 năm Bính Dần. (dl:19-11-1926).Hai ông Mai
và Nguyên vì không đến hầu đàn phong Thánh tại chùa Gò
Kén nên sau đó hai ông khác đến thế vào và đắc phong trong
hàng Thập Nhị Thời Quân: Hai ông ấy là Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh
và Tiếp-Đạo Cao Đức Trọng (theo Đạo Sử Cơ bút của Ngài
Trƣơng Hiến Pháp). Sau đó thì Ngài nghỉ viết báo, về Tây Ninh
làm việc nơi Văn phòng Đức Quyền Giáo Tông. Khi xảy ra Hội
Vạn linh (?) do ông Nguyễn Phan Long làm Nghị trƣởng thì
Ngài đại diện cho Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp.
Năm 1934 Ngài đƣợc đi hành đạo Bắc Việt. Trong tình trạng
xáo trộn của đất nƣớc năm 1945, Ngài bị đối phƣơng lừa gạt
đƣa Ngài từ Sài gòn lên Đà Lạt rồi mất tích luôn.
Đức Quyền Giáo Tông giáng cơ ngày 21-12-1934 khen Ngài
Tiếp Thế: "Nhỏ Tép nhiều điều tính khá quá."
Vĩnh! em là đồng, Qua dễ mƣợn tay em hơn Hộ Pháp. Hễ qua
quay gối thì đi gối, hoặc đi hoách chớ đừng nhảy đâm rào, tạo
gò cƣơng không nỗi đa nghe! Hôm đám tang, ta quây mầy
điên đầu điên óc. Thằng Chater là tƣơng lai vinh diệu của Đạo,
mấy em rán gò gắt tới nghe. Để qua biểu Latapie đeo đích nó."
- Tiếp Thế bạch…
- Để ta làm dùm cho mấy nhỏ!
(Gối là gauche: trái; hoách là droite: mặt)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TIẾP Y QUÂN (Phẩm)
接 醫 君
E: Medical Assistant.
F: Assistant médical.
Tiếp: Nhận lấy, đón nhận, tiếp rƣớc. Y: chữa bịnh. Quân:
ngƣời đáng kính. Tiếp Y Quân là phẩm vị Chức sắc có nhiệm
vụ trông nom về Y Viện, chữa bịnh cho các Chức sắc và các
tín đồ công quả.
Tiếp Y Quân là phẩm Chức sắc dự bị để lên phẩm Bảo Sanh
Quân, một trong Thập nhị Bảo Quân.
Chú Giải (Pháp Chánh Truyền):
Bảo Sanh Quân (Assistance Publique), Thầy phong đỡ
làm Tiếp Y Quân, đặng đợi tới ngày thành đạo.

TIẾT ĐÔNG THIÊN
節 冬 天
E: Winter.
F: Hiver.
Tiết: Thời tiết. Đông: mùa đông. Thiên: trời. Tiết đông thiên là
tiết trời mùa đông lạnh lẽo.
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Hoa tươi, tòng bá, khác nhau xa,
"Tòng bá xơ rơ kém sắc hoa.
"Gặp tiết đông-thiên sương tuyết bủa,
"Chỉ còn tòng bá, chẳng còn hoa."

TIẾT HẠNH
節行
Tiết: Chí khí cứng cỏi. Hạnh: tánh nết. Tiết hạnh là nói về
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ngƣời phụ nữ có đức hạnh và có lòng chung thủy đối với
chồng, dù chồng đã chết.
Tiết hạnh khả phong là 4 chữ mà triều đình ban tặng cho
những phụ nữ có đức hạnh và có lòng chung thủy với chồng
đã chết, để làm gƣơng tốt cho dân chúng noi theo.
Kinh Sám Hối có câu:
"Gái tiết-hạnh giữ tròn danh giá,
"Chớ học đòi mèo mả gà đồng."

TIẾT LẬU
洩漏
Tiết: Rỉ ra, lộ ra. Lậu: lộ việc kín. Tiết lậu là để lộ việc bí mật
cho nhiều ngƣời biết.
Thầy dạy: "Thầy cho con hiểu rằng nếu không có ý muốn của
Thầy, thì trên quả địa-cầu nầy chẳng có vật chi sanh tồn tất cả.
Lại có lắm kẻ đáng thƣơng hại lại tự-phụ rằng họ hiểu thấu cả
lẽ mầu-nhiệm của Ðấng Tạo-Hóa. Nhƣng Thầy không bao giờ
cho một kẻ nào dƣới cõi trần nầy tiết lậu Thiên-cơ cả".

TIẾT PHỤ
節婦
Chỉ ngƣời đàn bà tiết hạnh, đoan trang, hiền đức.
Ngƣời tiết phụ ở làng Thạch Thán đƣợc vua ban cho một tấm
biển vàng có bốn chữ: Khâm tứ tiết phụ 欽賜節婦 đƣợc sách
Kiến Văn Lục chép lại nhƣ vầy:
Bà tiết phụ đây là vợ Ông Cử nhân họ Nguyễn ở làng Thạch
Thán. Lúc Ông Cử Nguyễn mất, bà mới mƣời chín tuổi, không
có con và hai bên cha mẹ đều còn cả. Bà khóc nói: "Chết dễ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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lắm, chỉ nỗi hai bên cha mẹ sớm tối biết trông cậy vào ai thôi!".
Rồi Bà thủ tiết, không cải giá, chăm nuôi bố mẹ chồng, bố mẹ
mình hơn ba mƣơi năm, mọi việc phụng dƣỡng khi sống, ma
chay khi chết, thảy đều hợp lễ. Năm Bính Tuất đời vua Cảnh
Hƣng (1766) có chiếu chỉ nhà vua muốn ban biển khen cho
những ngƣời hiếu tử, tiết phụ, Quan Phủ Huyện sở tại tâu rõ
việc bà lên cho vua biết, bà đặc cách đƣợc đội ơn tinh biểu.

TIẾT TRINH
節貞
E: The virginity.
F: La virginité.
Tiết trinh hay trinh tiết là tấm lòng kiên trinh và trong sạch của
ngƣời đàn bà đối với chồng chỉ một tấm lòng thủy chung nhƣ
nhứt. Sự quan hệ giữa vợ chồng cũng do thiêng liêng sắp đặt,
gặp gỡ nhau, chung sống nhau là để yêu thƣơng đền đáp
nghĩa ơn, giúp đỡ cho nhau, đó gọi là duyên; hoặc nếu trƣờng
hợp trái duyên thì gọi là nợ.
Nhất là ngƣời Nữ phái Việt Nam trƣớc đây đã nêu một tấm
lòng tiết liệt đáng làm gƣơng cho thời kỳ Nho tông chuyển thế.
Nay Đức Chí-Tôn đã lập lại cán cân đạo pháp hầu giữ vững
cái gánh cang thƣờng làm đạo trọng.
Thuyết Cao Đài đƣợc Bà Đoàn dạy phải một lòng giữ vẹn tiết
trinh mà luôn hƣớng về Đức Từ bi:
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị có câu:
"Đã đành bẻ gãy chữ đồng,
"Hiển linh chứng chiếu tấm lòng tiết trinh."
Kinh Sám Hối có câu:
"Còn một nỗi gian-dâm đại tội,
"Lấy vợ người làm lỗi tiết-trinh."
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TIÊU
• TIÊU 標 Cây nêu. Td: Tiêu biểu, Tiêu chuẩn.
• TIÊU 消 Tan mất hết. Td: Tiêu diệt, Tiêu tai.
• TIÊU 逍 Lƣợn trên cao. Td: Tiêu diêu.
• TIÊU 蕭 Thanh tịnh, vắng vẻ. Td: Tiêu sơ.
• TIÊU 簫 Ống sáo. Td: Tiêu thiều.

TIÊU CỰC
Tiêu cực 逍極: Quá nhàn rỗi.
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).
"Tuy Tệ Huynh không giảng Phật Ðạo, chớ Ðại Ðạo ngày nay
cũng là Phật Ðạo, vì gồm hết Tam Giáo (Nho-Thích-Ðạo) và
Thích Ca cũng là Thầy, Thầy là Thích Ca. Tệ Huynh hằng
nhắc chƣ Hiền Hữu, chƣ Hiền Muội rằng: Ðạo vẫn một, mà
mỗi thời kỳ khai Ðạo thì phƣơng diện khác nhau vì Ðạo khai
phải phù hạp với dân trí đƣơng thời khai Ðạo. Khi Ðức Thích
Ca mở Ðạo Phật thì nhơn sanh buổi ấy còn Thánh Ðức nhiều;
cá nhơn đều ngán sự khổ não truân chuyên ở thế nên Thiên
Ðình phú cho Ngài lấy tôn chỉ tiêu cực diệt Tứ Khổ (Sanh Lão - Bịnh - Tử) mà độ chúng".

TIÊU DIÊU
逍遙
E: To wander about.
F: Se promener avec l'esprit libre.
Tiêu: Lƣợn trên cao. Diêu hay Dao: xa. Tiêu diêu hay Tiêu
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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dao là đi chơi đây đó một cách thảnh thơi nhàn hạ.
Tiêu diêu tự tại: Thung dung đi chơi đây đó, không bị ràng
buộc vào một việc gì.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Tiêu diêu định tánh nắm phan,
"Do theo Cực Lạc đon đàng siêu thăng."

TIÊU DIÊU ĐẠO SĨ
"Từ ngày chƣ vị mông trần nơi đây, Bần Tăng lấy nơi nầy làm
căn cứ đặng dễ bề gần gũi. Bần Tăng may duyên gặp đặng
Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Gabriel Gobron nơi Cung Lập Khuyết,
ngƣời có hứa đến hội hiệp cùng chƣ vị, nhƣng mắc bận việc
nên chẳng định ngày, đợi đôi tháng nữa, Bần Tăng sẽ đi
rƣớc". Thăng.

TIÊU DIỆT
消滅
E: To annihilate.
F: Anéantir.
Tiêu diệt 消滅 là trừ mất hẳn đi.
Pháp Chánh Truyền rằng: "Thể Ðạo của Chí Tôn cũng phải
nƣơng theo chữ HÒA mới toan thành lập, Chí Tôn định thành
Hội Thánh, đặng thay thế hình thể của Ngƣời, thì cũng tùng
theo phép Tạo Hóa cá nhân mà gây nên ảnh tƣợng:
- Cửu Trùng Ðài là thi hài, ấy là Tinh.
- Hiệp Thiên Ðài là Chơn thần, ấy là Khí.
- Bát Quái Ðài là Linh hồn, ấy là Thần.
Nếu cả ba mà không tƣơng hiệp, thì khó mong thành Ðạo cho
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đặng. Nếu có một quyền hành nào tại thế nầy mà làm cho thân
thể Chí Tôn phải chia phui manh mún ra đặng, thì là Ðạo ta là
giả Ðạo, tất nó phải tiêu diệt trong một lúc ngắn ngủi chi đây."
Thầy nói: "Cầm cả quyền hành vô lƣợng nơi tay, Thầy ngó
một cái cũng đủ tiêu diệt nó đặng, nhƣng mà phép công bình
thiêng liêng chẳng phải nên vậy. Ấy cũng là cơ mầu nhiệm cho
các con có thế lập công quả".
Đức Hộ Pháp quả quyết: "Qua nghĩ cái độc tâm của ngƣời có
những quỉ quyền tƣởng đâu sẽ tiêu diệt Thánh Thể của Đức
Chí Tôn. Qua nói thiệt, nếu dƣới mặt thế gian nầy tiêu diệt cả
Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn đƣợc, thì không còn ai nữa. Từ
Tín Đồ đến Hội Thánh chẳng hề khi nào tiêu diệt nó đƣợc, kẻ
nào muốn tiêu diệt Đạo Cao Đài tốt hơn đừng sanh ra, bởi
chẳng hề khi nào muốn tiêu diệt Đạo đặng, khuôn luật vẫn
vậy."
Kinh Cầu Siêu:
"Giảm hình phạt bớt đường ly tiết.
"Xá linh quang tiêu diệt tiền khiên."

TIÊU DIỆT LINH HỒN
Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng trƣớc khi đi đầu thai có gặp Mẹ
một lần để nói lên lỗi lầm của mình: "Đức Ngự-Mã, Ngài cầu
xin với Ngọc-Hƣ cho khỏi bị tiêu diệt linh hồn để tái kiếp đền
lại những lỗi-lầm mà nợ tình của hàng vạn linh-hồn cùng
Thánh Thể Chí-Tôn mà con đã gây ra. Rồi đây không biết đến
nơi nào với một kiếp sanh để đền nợ. Nếu chẳng may vƣơng
mang sự lỗi lầm thì con chƣa cỗi xác tục đây, phải đợi mãn
kiếp sanh mới và thọ lịnh hoặc tội đày hoặc tái kiếp. Từ đây
tình cốt nhục cũng nhƣ Mẫu-tử biết ngày nào hội ngộ trùng
phùng đền ơn tái tạo?"
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TIÊU HỦY
(Tiêu là mất hết; Hủy là bỏ hẳn) Làm cho mất đi hết.
Đức Hộ Pháp nói: "Đạo Cao Đài Đức Chí Tôn đến biểu chúng
ta làm gì? Biểu chúng ta dùng cả xác thịt, trí não, tâm hồn, làm
Thánh Thể cho Ổng, làm đầy tớ cho cả con cái của Ổng, đó
mới là thuyết giải khổ vậy. Chính mình Bần Đạo cầm quyền
Hội Thánh đem vào khuôn khổ luật pháp ấy thế nào?
- Buổi ban sơ Bần Đạo lấy cả pháp luật làm chuẩn thằng,
chỉnh đốn cả cơ quan chánh trị của đời là: Sanh, Lão, Bịnh,
Tử. Bần Đạo lập nhà thƣơng, nhà Dƣỡng lão, nhà Bảo sanh là
cốt yếu chỉnh đốn thân sống trong khuôn khổ mực thƣớc, tức
nhiên họ giúp cho nhau trong khuôn khổ đạo đức. Tức nhiên
họ có cả cơ quan làm cho buổi thống khổ loạn lạc phải tiêu
hủy".

TIÊU HỦY ÁN TỬ HÌNH
Đức Hộ Pháp nhận lãnh nơi Đức Chí-Tôn "tiêu hủy Án tử hình
vì là một bất công của xã hội".
Tại Đền Thánh đêm rằm tháng 6 năm Kỵ Sửu (1949)
Nhân đƣơng thuyết về sự tƣơng khắc của Thế Đạo và Chơn
Đạo, trong cơ quan phụng sự Vạn Linh, Bần Đạo ngày nay
thừa dịp ấy thuyết về vấn đề án tử hình của các xã hội nhơn
quần đã dùng trị thế với một phƣơng pháp phi pháp. Bằng cớ
là Đức Chí Tôn đã phú thác cho Bần Đạo đảm nhiệm rất khó
khăn và rất trọng yếu, Ngài căn dặn nhiều phen làm thế nào
trừ cho đƣợc cái án tử hình, do xã hội giết ngƣời một cách phi
pháp và nơi nào cây cờ Đạo trƣơng lên bất kỳ nƣớc nào, xứ
nào, phải làm sao cho đƣợc bóng cờ ấy trở nên Thánh Địa,
tức nhiên không có quyền hành nào xâm phạm nó đặng bảo
vệ sanh mạng nhơn loại cả mặt địa cầu, tƣởng lại ta thi thố có
kết quả cùng chăng tại đó ta đã để một dấu hỏi?
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Đƣơng nhiên Bần Đạo thi thố phụng sự đối với Đức Chí Tôn
để phụng sự nhơn loại. Buổi Bần Đạo ở Hải ngoại về, khi ở
Madagascar có quen biết hai ngƣời thân sĩ giống dân
Malgache, hai vị thân sĩ ấy vì tội phiến loạn tức vận động phục
quốc của họ, bị Pháp triều lên án tử hình. Bần Đạo đánh điện
văn xin hủy án tử hình ấy, hoặc thay bằng án nào khác hơn là
án giết ngƣời. May thay! Nƣớc Pháp là nƣớc cầm quyền đƣợc
văn minh chiếu diệu nơi địa cầu nầy, ai cũng biết, lại là nƣớc
đề xƣớng nhơn quyền. Ngày nay, Bần Đạo hữu hạnh thấy vụ
án tử hình ấy đƣợc đem xử lại.
Lại nữa, khi Bần Đạo hội kiến cùng Cựu Hoàng Bảo Đại tại Đà
Lạt trƣớc khi về có để lại cho Ngƣời một bức cẩm nang, công
việc hành tàng phục quốc trong bức cẩm nang, vấn đề đầu
tiên hơn hết là bỏ án tử hình và toàn xá các tù nhơn. Tại sao
Đức Chí Tôn phải căn dặn Bần Đạo hủy bỏ án tử hình, và
tranh đấu đến kỳ cùng cho kết liễu điều ấy. Bởi nó phi pháp
không có quyền năng nào hơn mặt địa cầu nầy, hay là Càn
Khôn Vũ Trụ đặng làm chúa mạng sống của Vạn Linh, cả cái
chi mình có quyền vi chủ nhứt định xài nó, dùng nó, mình là
chủ quyền đặng, cái chi không phải mình vi chủ mà mình cƣớp
đoạt là có tội, mạng sanh không phải mình là vi chủ, Đức
Thƣợng Đế vi chủ. Duy Đức Thƣợng Đế có quyền định sống
chết, ngoài cái quyền của Đức Thƣợng Đế tức Đức Chí Tôn là
Đại Từ Phụ của chúng ta thì không có quyền nào định chết
sống cho ta đƣợc, chết sống ấy không phải là mình định đƣợc.
Lại nữa ta biết con ngƣời sanh ra nơi cõi thế nầy có ba xu
hƣớng: 1. Là trả quả. 2. Là học hỏi. 3. Là lập vị.
Đi đến đặng trả quả tức là làm đầy tớ cho đời; học hỏi tức là
học trò của đời; còn đến lập vị, tức là đến làm học trò khó của
đời. Nếu nói từ thử đến giờ có ông chủ nào có quyền giết đầy
tớ phi pháp chăng? Không có, dầu cho con vật nhƣ con ngựa
kia rủi mắc chứng không chịu cỡi, ta cho kéo xe, không kéo xe
đƣợc ta tập nó cày, chớ không phải nó không đƣợc một việc
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gì rồi đem giết. Con ngƣời đến thế nầy cũng vậy, làm đầy tớ
trả quả do nơi căn quả về trí thức tinh thần họ không đủ để
bảo vệ thiên lƣơng của họ, ngoài ra phƣơng pháp giáo hóa ấy
nhơn sanh nơi mặt địa cầu này còn có nhiều điều mâu thuẫn
nếu nhƣ một ngƣời nào không đƣợc chí thiện, chí nhơn, ta thử
hỏi: Ai là ngƣời trên mặt địa cầu nầy dám nói mình là chí thiện,
chí nhơn đặng?
Đức Chúa Jésus Christ tức là Gia Tô Giáo Chủ nói: "Nul n'est
parfait ici bas seul notre Père au delà des Cieux qui est
parfait". Không ai dƣới thế nầy đƣợc toàn mỷ toàn thiện, chỉ có
Đức Cha ta trên Thiên Cung mà thôi.
Một cơ quan tại thế nếu nói các chơn linh, mang xác phàm
đặng học hỏi, họ đã học bài gì ở thế gian, ta chỉ thấy nƣớc nầy
tranh sống với nƣớc kia, mạnh hiếp yếu, giàu hiếp nghèo, cả
sự bất công nơi mặt địa cầu đã dẫy đầy không phƣơng thế gì
giải cho hết trong khi nƣớc mình hơn nƣớc ngƣời ta, đƣa binh
khí trong tay, xúi giết nhau, quen thói giết rồi, chúng giết ngƣời
lại đem ra giết chính mình, đem cái giết ra dạy nó làm, rồi trở
lại giết nó.
Giờ phút nào chánh trị nơi mặt địa cầu biết cung kỉnh mạng
sanh nhơn loại đồng thể thì đừng dạy nhơn loại dữ. Thánh
nhơn đã có nói: "Thánh" bất giáo nhi thiện, "Hiền" giáo nhi hậu
thiện, "Ngu" giáo diệc bất thiện, rồi hỏi lại: "Bất giáo nhi thiện
phi Thánh nhi hà? Giáo nhi hậu thiện phi hiền nhi hà? Giáo
diệc bất thiện phi ngu nhi hà?".
Nhơn sanh nơi mặt địa cầu nầy vẫn nhiều từng hạng, từng
lớp, biểu sao kẻ ngu làm Thần, Thánh đƣợc, kẻ dại biết
phƣơng pháp cơ quan trị thế đƣợc, đƣơng nhiên ta thấy
phƣơng pháp giáo dân một cách phi pháp biểu sao không dữ,
không tàn ác nhơn sanh buổi nầy do ông thầy xã hội nhơn
quần dạy họ dữ, tới chừng họ dữ, đem họ giết phi pháp; dạy
hiền đi, giờ phút nào dạy hiền mà họ còn dữ chừng đó mới
giết họ chớ!
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Quái dị thay! Đạo Đời vẫn tƣơng khắc, điều thiệt hại ấy do họ
muốn lập quyền, giành quyền giáo hóa nhơn sanh họ cũng
ngăn đạo giáo, họ giành quyền giáo hóa trong tay để họ dạy
thiên hạ dữ, hỏi đem ra mặt công lý của tòa lƣơng tâm Đạo
kiện Đời thử coi? Tại sao họ giành quyền dạy ngƣời ta dữ!?
Giết ngƣời ta rồi chừng ấy giữa tòa lƣơng tâm họ sẽ trả lời thế
nào? Bần Đạo nói quả quyết giờ phút nào còn một hơi thở
cuối cùng, Bần Đạo cũng nhứt định chiến đấu cho tiêu hủy
cái án tử hình của nhơn loại".

TIÊU TAN
E: To disperse.
F: Se disperser.
Đức Hộ Pháp nói: "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."

TIÊU TÀN
消殘
E: To be dashed.
F: Être détruit.
Đức Hộ Pháp nói về Phật Thích Ca: "Một buổi trƣa Ngài đang
tham thiền nhập định tại chơn núi, chính Vadatha lăn đá xuống
để cho Ngài chết, một vị Phật chẳng lẽ chết "bất đắc kỳ tử"

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nhƣ thế đƣợc, nên khiến một cây cản lại có miểng văng rớt
xuống trúng chơn trái của Ngài đổ máu, Ngài giựt mình ngƣớc
mặt lên thấy Vadatha ở trên núi. Đức Phật Thích Ca nói: Sao
dám làm đổ máu nhà Phật? Có lời nói làm cho nhà Phật đổ
máu mà Vadatha phải chết, nòi giống của Vadatha phải tiêu
tàn, vì Vadatha giết Phật chẳng kể gì sự sống của Phật.
Kinh Đệ Lục Cửu có câu:
"Mùi ngào ngọt thơm luôn Thánh-thể,
"Trừ tiêu tàn ô-uế sinh-quang.
"Thiên thiều trổi tiếng nhặt khoan,
"Đưa linh thẳng đến Niết-Bàn mới thôi."

TIÊU THIỀU
簫韶
E: The royal music.
F: La musique royale.
Tiêu: Ống sáo. Thiều: sáng đẹp.
Tiêu thiều 簫韶 Tiêu là ống tiêu, thiều là sáng đẹp, vẻ vang.
Tiêu thiều là tên một khúc nhạc trong đời vua Ngu Thuấn, một
khúc nhạc dạy dân phải có lòng chính đính, cao thƣợng,
không tà dại dâm loạn.
Theo Thiên Thuấn Điển trong Kinh Thƣ, khi vừa mới lên ngôi,
vua Thuấn dạy ông Quỳ 夔 về nhạc nhƣ sau: Thầy Quỳ! Ta sai
ngƣơi giữ Âm nhạc, dạy các con trƣởng từ con vua đến con
quan khanh nên chính trực mà ôn hòa, khoan dung mà hơi
ngặt, cƣơng nghị mà không tàn ngƣợc, giản dị mà không ngạo
mạn. Cách dạy nên tham về Âm nhạc. Thơ để bày tỏ chí khí,
bài ca vịnh ngôn, Thanh nƣơng theo vịnh, Luật hòa với Thanh.
Bát Âm đều hòa hiệp rồi, không chen lấn nhau, cho nên dùng
vào việc tế tự, quỵ thần cùng ngƣời đều hòa cả.
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Ông Quỳ thƣa rằng: Ôi! Tôi đánh và vỗ vào đá ra tiếng Âm
nhạc, trăm loài thú đều kéo nhau đến nhảy múa.
"Quỳ! Mệnh nhữ điển Nhạc, giáo trụ tử. Trực nhi ôn. Khoan nhi
lật. Cƣơng nhi vô ngƣợc. Giản nhi vô ngạo. Thi ngôn chí. Ca
vịnh ngôn. Thanh y vịnh. Luật hòa thanh. Bát âm khắc hài, vô
tƣơng đoạt luân, thần nhân dĩ Hòa". Quỳ viết: "Ƣ! Dƣ kích
thạch, phụ thạch, bách thú suất vũ". (夔! 命汝典樂, 教冑子.
直而溫 寬而栗 剛而無虐 簡而無傲. 詩言志 歌詠言 聲依詠
律和聲. 八音克諧 無相奪倫 神人以和. 夔曰: 於! 予擊石 拊石
百獸率舞).
Kinh Thƣ có dẫn: Khi nhạc Tiêu thiều tấu đến khúc thứ 9 thì
chim phƣợng hoàng đến múa, coi có vẻ uy nghi "Tiêu thiều
cửu thành, phụng hoàng lai nghi" (簫韶九成, 鳳凰來儀)
Nhƣ vậy, Tiêu thiều là khúc nhạc hay, có thể khiến ngƣời nghe
xong tâm hồn trở nên chính đính, thanh cao.Khúc nhạc Tiêu
thiều ngăn lấp bớt mối dục tình.
Kinh Đệ Tam Cửu có câu:
"Tiêu thiều lấp tiếng dục tình,
"Bờ dương bóng phụng đưa mình nâng thân."

TIÊU TRỪ
消 除
E: To eliminate.
F: Abolir.
Tiêu: Tan mất hết. Trừ: bỏ đi. Tiêu trừ là trừ bỏ cho mất hẳn.
Di Lạc Chơn Kinh:
"Năng chiếu diệu quang tiêu trừ nghiệt chướng."
Kinh Sám Hối có câu:
"Phước nhiều tội quá tiêu trừ,
"Phép Trời thưởng phạt không tư chẳng vì."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TIỀU TỤY
憔 悴
E: Ravaged.
F: Ravagé.
Tiều: khô héo. Tụy: ủ rủ. Tiều tụy là khô héo ủ rủ, buồn rầu
héo hắt.
Nghe Thầy dạy: ngày 8-12-1926 (âl 4-11-Bính Dần)
"Phải giồi lòng trong sạch, lấy sự nhẫn nhịn làm gƣơng soi
mình hằng bữa, phải thƣơng yêu nhau, giúp đỡ nhau dƣờng
nhƣ con một nhà, rồi cái thƣơng yêu, sự giúp lẫn ấy sẽ dìu
chung các con vào tận chốn Cực Lạc thiêng liêng, để tránh
khỏi nơi khổ cùng tiều tụy."
Đức Hộ Pháp nói: "Ôi! thử nghĩ cái ngày nào trí thức tinh-thần
đã tiều tụy thì cái lƣơng-tri, lƣơng-năng cũng do đấy mà tiêutàn, thì con ngƣời đứng giữa cõi trần hoàn này phải trở nên
bao nã?- Chúng ta duy buộc phải trả lời rằng: luật thiên nhiên
tự bảo nó sẽ buộc mỗi cá-nhân chuyên-chú vào sự sống. Hại
thay! Cái sống ấy do nơi phép duy-vật mà lƣu tồn thì con
ngƣời chỉ sống hèn nhƣ con vật mà thôi".

TIỂU BẤT NHẪN TẮC LOẠN ĐẠI MƢU
Ðức Khổng-Tử nói: "Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mƣu". Việc
nhỏ mà chẳng nhịn thì cái mƣu lớn ắt phải hƣ hoại. Ở đời ta
thƣờng thấy những việc nhỏ bằng sợi tóc, vì không nhịn đƣợc
mà xảy ra sóng gió to lớn, nhiều khi gây nên tai họa giết hại
lẫn nhau, là do nơi chẳng chịu kiên-nhẫn mà biến sanh ra
nông nỗi. Chữ Nhẫn là kiên tâm nhẫn nại. Bền lòng nhịn nhục
đƣợc thì cái tâm mới an-tịnh, nhứt là về phƣơng-diện tu hành
đạo-đức, phải thật hành chữ nhẫn trƣớc hết.
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TIỂU CẤP HIỆP THIÊN ĐÀI
Thánh Hiển giáng nói về phẩm Tiểu cấp của Hiệp Thiên-Đài
nhƣ vầy:
"Về mặt bí mật nhà nghề của Đài Hiệp Thiên thì các Bạn đã
đƣợc chỉ dạy từ lâu rồi, mà mỗi đẳng cấp của Hiệp Thiên là
một phƣơng pháp của Đức Chí Tôn dùng để sắp đặt trật tự
trong Đài chớ phận sự của mỗi phẩm thì thừa lãnh đƣợc trọn
quyền đem cả tài đức và sáng suốt để thi thố cho xứng phận.
Trong trƣờng hợp này dù cho quyền của Chí Tôn ở tại thế
cũng không muốn cản, miễn là ngƣời lãnh phẩm tƣớc ấy phải
trọn tâm phụng sự cho Chí Tôn để thi hành phận sự bảo thủ
chơn truyền của Đạo, không cho qui phàm giáo. Lại nữa, cơ
đọat Đạo của Chức Sắc tiểu cấp Hiệp Thiên Đài đƣợc cao hay
thấp đều do nơi sở hành can đảm hay không can đảm. Tóm
lại, cả Chức Sắc tiểu cấp Hiệp Thiên Đài không phải là cái
máy để bị điều khiển bởi ngƣời tài xế, tức là mỗi vị đƣợc tự
chủ định vận mạng của mình trong phƣơng giúp Đạo, giúp
đời."

TIỂU ĐÀN
小 壇
E: Small ceremony.
F: Petite cérémonie.
Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Đàn: một đàn cúng tế.
Tiểu đàn là một đàn cúng tế nhỏ, với nghi tiết đơn giản.

TIỂU ĐỆ
小 弟
E: Your humble younger friend.
F: Votre humble cadet.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Đệ: em. Tiểu đệ là tiếng
khiêm xƣng của em khi nói chuyện với bậc đàn anh.

TIỂU HỒI - ĐẠI HỒI
小 回-大 回
E: The monade, the ego.
F: Le monade, l’égo.
Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Đại: lớn. Hồi: lớp, cấp lớp.
Tiểu hồi là cấp nhỏ, cấp thấp hơn nhơn loại. Đại hồi là cấp
lớn, cấp cao tức là cấp nhơn loại.
Nhƣ thế, Tiểu hồi là cấp động vật thú cầm, cấp tiến hóa thấp
hơn nhơn loại.
Đức Phạm Hộ Pháp có thuyết đạo nói về Tiểu hồi và Đại hồi,
chép ra nhƣ sau:
"Các tội tình đều đƣa ra trƣớc mặt, từ Tiểu hồi, tức nhiên là
Giác hồn, sanh tử biết bao nhiêu kiếp mới đạt đến bực Đại
hồi, cả cái sanh hoạt, cả cái liên quan, cả cái căn bản, cả cái
quả kiếp, bất kỳ cái gì, thì trong quyển Vô Tự Kinh đều có ghi
chép."
"Phật Mẫu sanh ra chỉ biết nuôi sống theo bực Tiểu hồi, chớ
Đại hồi chƣa có. Ngày giờ có Đại hồi, là Đức Chí Tôn giáng
linh trong thân thể loài ngƣời. Đức Chí Tôn ở cùng nó thì là
Đại hồi (Égo) chớ không phải Tiểu hồi (Monade)."
Theo Luật Tiến hóa thì loài Thú cầm tức là Tiểu hồi có đƣợc
hai phần hồn là: Sanh hồn và Giác hồn. Khi Thú cầm tiến hóa
lên phẩm Nhơn loại thì Đức Chí Tôn ban thêm cho một điểm
linh hồn, và nhƣ thế con ngƣời có đƣợc ba phần hồn gọi là
Tam hồn: Sanh hồn, Giác hồn và Linh hồn.
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Linh hồn chính là điểm linh quang của Đức Chí Tôn ban cho
mỗi ngƣời, nên Đức Phạm Hộ Pháp mới nói là Đức Chí Tôn
giáng linh trong thân thể loài ngƣời.
Nhờ có linh hồn, con ngƣời mới có thể tu hành để tiến hóa
thành Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Đức Hộ Pháp nói về Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống:
"Nếu chúng ta quan-sát trong cái bí-mật huyền-vi của ThiêngLiêng Tạo-Hóa từ trong phẩm Tiểu-Hồi đến Đại-Hồi, tới phẩm
Thần, Thánh, Tiên, Phật, thì con đƣờng ấy đi không biết bao
nhiêu thời gian mà nói, thật sự từ hồi mới tạo trái địa cầu này,
tức nhiên mỗi địa-hoàn mới phôi thai, chúng ta có thể tính nó
là 700 triệu năm. Tiểu-Hồi đã đến tại mặt thế gian này tạo hình
ảnh vật loại thú cầm, cho nên cốt cách nhơn-phẩm, từ trong
giác-hồn đi cho đến linh-hồn, tính ít nữa cũng 100 triệu năm.
Con thú chúng ta đang mang nơi mình đây là con kỳ vật nó
lăn-lóc, chết sống nơi mặt địa-cầu này, tới chừng nào nó có
đặng nhứt điểm linh-tâm, thì Đại-Hồi chúng ta đến nhập thể
phách của nó, là thú thì nó tranh sống đủ điều, phải ăn phải
mặc, đồng sanh dƣới mặt địa-cầu này đặng bảo-tồn sanh
mạng, phải đối phó với áp-lực Tạo-Đoan nhƣ: lửa, nƣớc, gió,
mƣa, nóng nực, thú dữ..."

TIỂU HỒN
小 魂
E: The invidual soul.
F: L’âme inviduelle.
Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Hồn: linh hồn. Tiểu hồn là
linh hồn của một ngƣời nơi cõi trần. Gọi là Tiểu hồn là vì nó
đƣợc chiết ra từ khối Đại hồn của Thƣợng Đế.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TIỂU LỄ - ĐẠI LỄ
小 禮-大 禮
E: The small ceremony, the great ceremony.
F: La petite cérémonie, la grande cérémonie.
Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Đại: lớn. Lễ: cách bày tỏ
lòng kính trọng. Tiểu lễ là lễ cúng tế nhỏ, đồng nghĩa Tiểu
đàn. Đại lễ là lễ cúng tế lớn, đồng nghĩa Đại đàn.

TIỂU LINH QUANG
小 靈 光
E: Micro divine light.
F: La lumière divine du microcosme.
Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Linh: thiêng liêng. Quang:
ánh sáng. Tiểu linh quang là một điểm ánh sáng nhỏ thiêng
liêng. Đó là linh hồn của một ngƣời.

TIỂU NGÃ - ĐẠI NGÃ
小 我-大 我
E: Atman, Brahman.
F: Atman, Brahman.
Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Đại: lớn. Ngã: cái ta (le
moi, the I).
Tiểu ngã là cái ta nhỏ bé, tức là cái ta của một con ngƣời, một
tiểu hồn, một tiểu linh quang.
Đại ngã là cái ta to lớn, tức là cái ta của Thƣợng Đế, là Đại
hồn, Đại linh quang.
Đạo Bà La Môn gọi Tiểu ngã là Atman, Đại ngã là Brahman.
Con ngƣời tu hành đắc đạo, khi thể xác chết thì Atman xuất ra
hòa nhập vĩnh viễn vào Brahman.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

520

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Đối với Phật giáo, hai từ ngữ: Tiểu ngã và Đại ngã có ý nghĩa
khác.
"Đại ngã là cái ta to lớn, ấy là cảnh Niết Bàn mà Phật chứng
đƣợc. Cũng viết: Chơn ngã, Thật ngã. Đối với: Bổn ngã, vọng
ngã (tức là Tiểu ngã).
Phật đắc tám đức tự tại (Bát tự tại), rời khỏi mọi sự hệ lụy, đối
với muôn pháp, hằng đƣợc tự tại, đó tức là Đại Niết Bàn, tức
là Đại ngã.
Đại ngã cũng kêu tắt là Ngã. Trọn bộ Niết Bàn Kinh luận về lý
Đại ngã ấy và sở trƣờng về 4 lý: thƣờng, lạc, ngã, tịnh
(thƣờng còn, an vui, tự tại, trong sạch). Ngã ở đây là Đại ngã,
cái ta lớn hoàn toàn tự tại, siêu việt mọi chi phối và hệ lụy."
(Trích trong Phật Học Từ Điển của Đoàn Trung Còn)
Phật giáo cho rằng, con ngƣời bàn luận nhiều về Đại ngã và
Tiểu ngã là làm chuyện vô ích, phí thời gian, vì nó không giúp
ích gì cho sự nghiệp diệt khổ và giải thoát.

TIỂU NGỌC CƠ
小 玉 機
E: The small apparatus.
F: Le petit appareil.
Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Ngọc cơ: cây cơ quí báu
để cầu các Đấng thiêng liêng giáng vào cơ viết ra chữ tạo
thành một bài văn dạy đạo cho nhơn sanh.
Tiểu ngọc cơ là cây ngọc cơ nhỏ, dùng để cầu các Đấng
thiêng liêng thấp hơn Đức Chí Tôn.
Khi cầu Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu thì phải dùng Đại ngọc
cơ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TIỂU NGUYỆT (TIỂU NGOẠT)
小 月
E: The incomplete lunar month.
F: Le mois lunaire incomplet.
Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Ngoạt: Nguyệt: tháng âm
lịch.
Tiểu ngoạt là tháng âm lịch thiếu, có 29 ngày.
Đại ngoạt là tháng âm lịch đủ, có 30 ngày.

TIỂU QUỐC
小國
Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Quốc: nƣớc. Tiểu quốc là
nƣớc nhỏ, có diện tích đất đai nhỏ hẹp và dân số ít.Việt Nam
là tiểu quốc, so với nƣớc Tàu là đại quốc.
Thi văn dạy đạo có câu:
Hảo Nam Bang! Hảo Nam Bang!
Tiểu quốc tảo khai hội Niết Bàn.

TIỂU SÚC Quẻ 09. Quẻ Phong Thiên Tiểu Súc
Quẻ 09. Quẻ Phong Thiên Tiểu súc 風 天 小 畜
Tƣợng: Huyền diệu Cơ bút
Quẻ này là Phong Thiên Tiểu súc. Kiền hạ là nội Kiền. Tốn
thƣợng là ngoại Tốn. Tốn vi Phong, Kiền vi Thiên, nên tên quẻ
đọc là Phong Thiên Tiểu súc. Biệt số 51
Ý sắp đặt thứ-tự quẻ, sau quẻ Tỵ tiếp lấy quẻ Tiểu súc là vì
sao?
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- Tỵ nghĩa là so-sánh, phụ giúp với nhau. Đã Tỵ với nhau tất
phải có chốn súc dƣỡng, tức là nuôi nấng.
Sau quẻ Tỵ tiếp quẻ Tiểu-Súc. Chữ Súc có 2 nghĩa:
a/ Súc là nuôi nhau, tức là súc-tụ.
b/ Súc là ngăn đón, tức là súc chỉ.
Cƣơng kiện mà chịu ở dƣới nhu thuận, thế là Càn cƣơng bị
Tốn thuận ngăn đón, tức là Âm súc đƣợc Dƣơng nên đặt tên
quẻ là Tiểu-Súc. Tiểu là Âm, đại là Dƣơng. Tiểu-súc đƣợc đại
là Âm súc đƣợc Dƣơng. Suy vào việc ngƣời, lệ nhƣ Tiểu-nhân
súc đƣợc Quân-tử; Thần súc đƣợc Quân; Binh súc đƣợc
Tƣớng, dân súc đƣợc quan. Hễ những việc gì nhỏ súc đƣợc
lớn đều gọi bằng Tiểu-Súc.
Trong chữ súc 畜 có chữ huyền 玄 ở trên nghĩa là huyền-bí,
huyền-ảo. Dƣới có chữ điền 田 là ruộng; Ruộng để lấy thóc,
thóc để nuôi ngƣời. Vậy huyền điền có ngụ ý là cái gì nuôi
đƣợc muôn vật một cách huyền bí. Vì vậy mới có tƣợng quẻ
Tốn là gió; Gió tức là khí. Trong không khí có những thức ăn
huyền-bí cho muôn vật trên cõi đất cho nên mới gọi là súc.
Súc tức là nuôi vậy.
Quẻ Tiểu-Súc có một Âm ở hào Tứ và năm Dƣơng ở trên
dƣới. Một Âm mà nuôi năm dƣơng, gọi là nuôi ít.
Tuy nuôi ít mà kết-quả lại phi thƣờng. Ví nhƣ một trẻ bé chỉ bú
giọt sữa Mẹ, tuy chỉ thấy đơn giản mà bé lại đủ sức lớn lên
trong thời gian tuổi của nó. Giai-đoạn khác không bú nữa mà
thay bằng thức ăn khác hợp với nhu cầu.
Với Đạo pháp nhu cầu để Đức Chí-Tôn truyền Đạo bằng
phƣơng pháp đơn giản mà công hiệu đó là CƠ BÖT
Quẻ Tiểu Súc tƣợng Huyền-diệu Cơ Bút:
Thời kỳ mới khai Đạo, Đức Chí Tôn dùng Huyền diệu Cơ Bút
để phong Thánh tức là phong tƣớc phẩm cho các Chức-sắc
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cho có lớn nhỏ để phụng sự cho nhơn sanh. Song song còn
lập Pháp Chánh Truyền và Thầy còn dạy chƣ Thánh hội nhau
lập Tân Luật. Khi đã đầy-đủ rồi thì Đức Chí-Tôn bế hết Cơ Bút.
Vậy trong quẻ Tiểu-súc này sẽ khai triển tất cả những vấn-đề
liên-quan đến Cơ Bút ấy.
Nhƣ vậy cái ơn ích của Cơ bút rất lớn trong việc lập Đại-Đạo
ngày nay.Vì Cơ Bút đã qua nhiều hình thức mà việc Xây bàn
là một phƣơng pháp giản dị của buổi ban đầu
A- Đạo Cao-Đài thành hình do Cơ Bút:
Nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ này do Đức Cao Đài ThƣợngĐế dùng HUYỀN DIỆU CƠ BÖT khai sáng tại miền Nam nƣớc
Việt-Nam từ năm Bính-Dần (1926).
"Trong năm Ất-Sửu (1925) các Thầy, các Ông từ hàng Thông
phán, Phủ huyện muốn tìm một sự thật mà thiên hạ đã làm
đảo lộn trong giới trí thức đƣơng thời là: "Con ngƣời có thể
thông-công cùng các Đấng Thiêng liêng vô hình đƣợc".
Nhứt là thuyết này đã làm cho cả Âu-châu sôi nổi, nhiều sách
vở đã tung ra cả hoàn cầu do các Hội Thần linh học và ThôngThiên-học đã khảo cứu một cách rõ rệt: "Loài ngƣời có thể
sống với cảnh Thiêng liêng kia nhƣ chúng ta đang sống đây
vậy".Cái triết lý ấy làm cho nhiều ngƣời – nhứt là hạng ngƣời
học thức - muốn tìm tàng cho thấu đáo". (Ngày 13-10 GiápNgọ - 1954)
B-Thế giới đã biết Cơ Bút:
Thật ra vấn-đề thông công với huyền linh qua hình thức: Xây
bàn, phò cơ, chấp bút đã có tự lâu đời rồi và nhiều nƣớc trên
thế giới cũng đã biết. Riêng Đạo Cao-Đài xử dụng một cách
tuyệt đối ngay từ buổi ban đầu.
1-Ở Trung Hoa từ đời Ngũ Đế các bậc chơn tu đã biết phò cơ,
chấp bút, thông công với cõi vô hình.
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2-Ở Việt Nam, năm 1284, đời vua Trần Nhân Tôn các thân
hào, nhân sĩ biết dùng Cơ Bút thỉnh giáo cõi vô hình về việc trị
nƣớc nên mới đƣợc thạnh trị.
Năm 1542, ông Phùng khắc Khoan còn gọi là Trạng Bùng, nhờ
Cơ bút nên trở thành nhà tiên tri nổi danh…

TIỂU TÂM
小心
Tiểu: Nhỏ, ít, hẹp hòi, tiểu nhân. Tâm: lòng dạ. Tiểu tâm là
lòng dạ hẹp hòi, tiểu nhân.

TIỂU THÁNH THẤT
Thánh Thất là ngôi Đền Thờ Đức Thƣợng Đế nay lấy danh
Cao-Đài. Vì đền thờ ở trung ƣơng gọi là Thánh-Thất (lớn) tức
nhiên là Đền Thánh hay Tổ Đình, thì ở địa phƣơng gọi là Tiểu
Thánh Thất (là Thánh Thất nhỏ)
Ngày 19-2-1927 (âl 18-1-Đinh Mão) Chùa Gò Kén.
Đức Lý dạy: "Sổ bộ của Tín đồ, phải làm cho hoàn toàn. Các
nơi phong thêm Bàn Trị Sự và Chức việc Hƣơng đạo đặng
tiện lo cho chƣ Môn đệ của Thầy. Nhiều kẻ ngã lòng cũng vì
Hiền hữu trễ nãi, ấy là tội với Chí Tôn lắm đó.!
Mỗi nơi xa Thánh Thất, phải lập thêm Tiểu Thánh Thất cho
thuận tiện. Nếu Hiền hữu không lo, trong đôi tháng nữa Hiền
hữu lo không kham. Đạo càng ngày càng thạnh nhiều, chƣ
Hiền hữu biếng nhác thế nào thành Đạo. Vì vậy, Lão phong
thêm Chức sắc Hội Thánh cho phu phỉ việc làm. Lão sở cậy
mỗi ngƣời chung lo với Lão, hết lòng hành sự. Mỗi Tín đồ phải
cầm giấy chứng của Hội Thánh ban cho chúng nó, phải khai
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tịch họ hàng, con cái cho Hội Thánh cầm. Nhiều đứa cả gan
tròng tên tráo tuổi. Chƣ Hiền hữu đâu rõ thấu. Chức sắc phải
có cấp bằng".

TIỂU THIÊN ĐỊA
小 天 地
E: The microcosm.
F: Le microcosme.
Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm. Thiên: trời. Địa: đất.
Tiểu Thiên Địa là Tiểu vũ trụ, là vũ trụ nhỏ, tức là con ngƣời.
Đối lại là Đại Thiên Địa, tức là Thƣợng Đế.
Ngƣời với Trời Đất có cùng một thể. Điều đó càng thấy rõ
trong triết lý nhân sinh của ông Đổng Trọng Thƣ, ông có viết
trong sách Xuân Thu Phồn Lộ, trích nhƣ sau:
"Không gì tinh vi hơn khí Âm Dƣơng, phong phú hơn Địa, thần
linh hơn Thiên. Cái tinh của Trời Đất để sanh ra muôn vật
không gì quí hơn Ngƣời.
Ngƣời nhận lấy mệnh của Trời, cho nên siêu nhiên hơn vạn
vật. Vạn vật lo sợ tai vạ và không thể thi hành đƣợc lòng nhân
với lý nghĩa, chỉ riêng có Ngƣời mới có khả năng làm đƣợc
điều nhân nghĩa. Muôn vật lo sợ tai vạ không thể sánh vai với
Trời Đất, chỉ riêng có Ngƣời mới có thể sánh vai với Trời Đất.
Ngƣời có 360 tiết sánh với số Trời, hình thể xƣơng thịt sánh
với Đất dầy. Ở trên có tai mắt thông minh, là hình tƣợng Nhựt
Nguyệt. Thân thể có cửa mở, có mạch lạc, tƣợng hình sông
ngòi và thung lũng. Tâm có thƣơng, vui, mừng, giận, cùng loại
với Thần, Khí.
Xét thân thể của con ngƣời, sao mà cũng cao quí hơn muôn
vật khác thế và cùng loại với Trời.
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Muôn vật nƣơng dựa khí Âm Dƣơng của Trời để sinh hoạt, chỉ
loài ngƣời lại sáng tỏ rực rỡ với văn vẻ của Trời.
Thế nên, phàm vật hiện hình ra chẳng cái nào là không tuân
theo mệnh trời mà thi hành, ở địa vị nƣơng tựa, chỉ riêng
Ngƣời đứng lên trực tiếp với Trời, chính chính xứng đáng với
Trời. Cho nên, tiếp nhận ít của Trời Đất thì ở địa vị nƣơng
dựa, tiếp nhận nhiều của Trời Đất thì ở địa vị chánh đáng.
Ở đấy thấy loài ngƣời biệt lập với muôn vật mà tham hợp với
Trời Đất. Cho nên thân thể con ngƣời có đầu rộng mà tròn
tƣợng hình nội dung của Trời, lông tóc tƣợng hình các vì sao,
tai mắt lanh lợi tƣợng hình mặt trăng mặt trời. Mũi miệng hô
hấp tƣợng trƣng gió và không khí. Trong bụng đạt đến hiểu
biết tƣợng hình Thần minh. Bụng ruột đầy rỗng tƣợng hình
muôn vật.
Tƣợng trƣng của Trời Đất, tƣơng quan của khí Âm Dƣơng,
thƣờng thấy thiết dụng ở thân ngƣời. Thân ngƣời cũng nhƣ
Trời, tƣơng tham hợp với số của Trời, cho nên cùng liên hệ hệ
với Trời bằng sinh mệnh.
Trời lấy số ngày một năm để lập nên thân thể con ngƣời, cho
nên 360 tiết nhỏ để tƣơng hợp với số ngày, tiết lớn 12 phần
tham hợp với số tháng. Ở trong có năm tạng tham hợp với số
Ngũ Hành. Ở ngoài có tứ chi chân tay tham hợp với số bốn
mùa. Chợt thấy chợt mờ tham hợp với ban đêm ban ngày,
chợt cứng chợt mềm tham hợp với mùa đông mùa hạ, chợt
thƣơng đau chợt vui mừng tham hợp với khí Âm Dƣơng.
Tâm có tính toán suy nghĩ tham hợp với độ số. Hành vi có luân
lý tham hợp với Trời Đất. v.v...
Ở đâu đếm đƣợc thì tham hợp với số, ở đâu không đếm đƣợc
thì tham hợp với loài.
Ở đây có sự đồng nhất ở cả hai bên và chỉ có một sự tham
hợp của Ngƣời với Trời."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Trên đây là Đổng Trọng Thƣ trình bày cái quan niệm về tƣơng
quan giữa ngƣời và vũ trụ theo lối suy tƣ tƣơng quan và vũ trụ
loại tự (Pensée-Correlative et univers-analogie) của triết học
cổ rất phổ biến ở Đông phƣơng; cũng nhƣ ở Tây phƣơng, ấy
là chủ nghĩa cơ thể (Organisme) coi nhân thân là một Tiểu
Thiên Địa, hay Tiểu vũ trụ.
Theo ông, Ngƣời với Trời, Nhân với Thiên, tƣơng đồng từng
điểm một. Cho nên, vũ trụ mà không có ngƣời thì vũ trụ không
còn hoàn toàn, không thành đƣợc vũ trụ nữa vậy. Bởi vì vũ trụ
là một đại hòa điệu của Tam tài: Thiên, Địa, Nhơn, nếu mất
một yếu tố thì sự hòa điệu ấy không còn. Cho nên:
Trời Đất Ngƣời là gốc của muôn vật: Trời sanh ra, Đất nuôi
dƣỡng, Ngƣời làm nên.
Trời sanh ra với tánh hiếu đễ, Đất nuôi với ăn mặc, Ngƣời làm
nên với lễ nhạc. Ba yếu tố ấy làm chân tay lẫn cho nhau, hợp
lại mà thành một thể, không thể thiếu một. Không có hiếu đễ
thì mất cái sở dĩ sanh ra, không có ăn mặc thì mất cái sở dĩ
nuôinấng, không có lễ nhạc thì mất cái sở dĩ làm nên.
Ở đây càng tỏ rõ cái bản thể Nhất nguyên, cái Nhất thể của
Tam Tài. Một Nhất nguyên sanh thành sáng tạo ra vậy.
Nhƣ thế đủ thấy địa vị của con ngƣời trong vũ trụ thật là vô
cùng trọng đại, vô cùng cao cả." (Triết học Đông phƣơng của
Ng.Đ.Thục)
Tóm lại: Đại Thiên Địa là Trời, là Thƣợng Đế; Tiểu Thiên Địa là
ngƣời, nên con ngƣời chính là một Tiểu Thƣợng Đế. Trời có gì
thì con ngƣời có nấy. Mục đích của con ngƣời nơi thế gian là
để học hỏi và tiến hóa, tiến hóa mãi cho đến khi bằng Trời, để
Tiểu Thƣợng Đế hiệp nhập vào Thƣợng Đế.
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TIỂU THỪA (Phật Học)
小乘
Tiểu thừa (S: hīnayāna) nghĩa là "cỗ xe nhỏ".
Nguyên là danh từ của một số đại biểu phái Ðại thừa (s:
Mahāyāna) thƣờng dùng chỉ những ngƣời theo "Phật giáo
nguyên thủy". Biểu thị này đƣợc dùng để lăng mạ, chỉ trích.
Ngày nay ý nghĩa chê bai của danh từ này đã mất đi và nó chỉ
còn có tính chất mô tả. Nhiều nhà nghiên cứu Phật giáo có ý
định thay thế danh từ này nhƣng không đạt kết quả vì danh từ
này đã khắc sâu trong tƣ tƣởng của nhiều Phật tử. Các đại
biểu của Tiểu Thừa tự xem mình theo phái Thƣợng tọa bộ (p:
Theravāda), mặc dù Thƣợng Tọa Bộ chỉ là một trong những
trƣờng phái Tiểu Thừa và là trƣờng phái duy nhất của Tiểu
Thừa còn tồn tại đến ngày nay. Tiểu Thừa cũng đƣợc gọi là
Nam Tông Phật pháp vì đƣợc thịnh hành tại các nƣớc Nam Á
nhƣ Tích Lan (śrī laṅkā), Thái lan, Miến Ðiện (Myanmar), Campu-chia, Lào. ….
Tiểu thừa đƣợc phát triển nhất giữa thời gian Ðức Phật nhập
Niết-Bàn và Công nguyên. Ðại biểu phái này cho rằng mình
theo sát những lời dạy nguyên thủy của Ðức Phật, do chính
Ðức Phật nói ra. Giới luật của Tiểu Thừa hoàn toàn dựa vào
Luật Tạng. Trong A-tì-đạt-ma, Tiểu Thừa dựa trên Kinh tạng
để phân tích và hệ thống hóa giáo lý của Phật.
Tiểu thừa tập trung tuyệt đối vào con đƣờng đi đến giải thoát.
Các lý luận triết học không đóng vai trò quan trọng – chúng
thậm chí đƣợc xem là trở ngại trên đƣờng giải thoát. Tiểu giải
thoát khỏi sự Khổ (s: duḥkha). Tất cả các trƣờng phái Tiểu
Thừa đều có một quan điểm chung về sự vật đang hiện hữu:
khổ có thật, phải giải thoát khỏi cái Khổ. Giải thoát khỏi Luân
hồi (s, p: saṃsāra), thoát khỏi sự tái sinh và đạt Niết-Bàn (s:
nirvāṇa) là mục đích cao nhất của Tiểu Thừa. Muốn đạt đƣợc
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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mục đích này, hành giả phải dựa vào sức mình, xa lánh thế
gian. Vì vậy Tiểu Thừa quan niệm phải sống viễn ly, sống cuộc
đời của một kẻ tu hành. Ðối với Tiểu Thừa, cuộc sống tại gia
không thể nào đƣa đến sự giải thoát. Hình ảnh tiêu biểu của
Tiểu Thừa là A-La-Hán (s: Arhat), là ngƣời dựa vào tự lực để
giải thoát.
Tiểu Thừa tránh không đƣa lý thuyết gì về Niết-Bàn, mục đích
cuối cùng, là kinh nghiệm của sự giác ngộ, trong đó, hành giả
chứng đƣợc vô ngã và từ bỏ tham ái. Ðối với Tiểu Thừa, Phật
là một nhân vật lịch sử, đƣợc xem là một con ngƣời và thầy
dạy, không phải là Hóa thân của một thật thể nào. Giáo pháp
cơ bản của Tiểu Thừa gồm có Tứ Diệu Đế, Mƣời hai nhân
duyên (s: pratītya-samutpāda), thuyết Vô ngã (s: anātman) và
luật nhân quả, Nghiệp (s: karma).
Phép tu hành của Tiểu Thừa dựa trên Bát Chính Đạo. Theo
quan điểm của Ðại Thừa, sở dĩ phái này đƣợc gọi là "Tiểu
Thừa" vì – ngƣợc lại với chủ trƣơng của Ðại Thừa chỉ quan
tâm đến sự giác ngộ của cá nhân mình. Chủ trƣơng này đƣợc
xem là giáo pháp sơ cấp của Đức Phật vì sau đó Ngài giảng
giáo pháp toàn vẹn hơn, đó là giáo pháp Ðại Thừa.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

TIỂU THỪA - ĐẠI THỪA (Cao Đài)
E: Hinayana - Mahayana.
F: Petit véhicule - Grand véhicule.
Tiểu là nhỏ trái với Đại: Lớn,. Thừa: còn đọc là Thặng: chiếc
xe.
• Tiểu thừa hay Tiểu thặng, tiếng Phạn là HINAYANA (Hina:
nhỏ, yana: xe), là chiếc xe nhỏ chỉ chở đƣợc một ngƣời.
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• Đại thừa hay Đại thặng, tiếng Phạn là MAHAYANA (Maha:
lớn, yana: xe), là chiếc xe lớn, chở đƣợc nhiều ngƣời.
Giáo pháp của Đức Phật Thích Ca ví nhƣ một cỗ xe chở
ngƣời tu hành đến bờ giác ngộ. Giáo pháp nầy phân làm hai
bực: Bực thấp và bực cao.
Bực thấp ví nhƣ cỗ xe nhỏ (Tiểu thừa) chỉ chở đƣợc một
ngƣời và đƣa đến nơi gần, dành để độ bậc hạ trí.
Bực cao ví nhƣ cỗ xe lớn (Đại thừa) chở đƣợc nhiều ngƣời và
đƣa đi xa, đến bờ Giác ngạn, dành cho bậc thƣợng trí.
"Nhắc lại cuộc hoằng hóa của Đức Phật nhƣ thế nầy: Ban đầu
Ngài đem Thinh Văn thừa hay Tiểu thừa mà độ chúng sanh.
Ngài dạy cho họ Tứ Diệu Đế để họ đắc quả La Hán. Kế đó
Ngài đem Duyên Giác thừa, cũng có thể kêu là Trung thừa mà
độ chúng sanh. Ngài chỉ cho họ tu Thập nhị Nhơn duyên để
đắc quả Duyên Giác (Bích Chi Phật).
Tiến lên nữa, Ngài đem Bồ Tát thừa tức là Đại thừa mà độ
chúng sanh, dạy cho họ tu Lục Độ để đắc thành Bồ Tát.
Sau rốt, Ngài gom tất cả ba thừa (Tam thừa) vào một thừa
(Nhứt thừa) gọi là Phật thừa, Thƣợng thừa, Thắng thừa, Vô
thƣợng thừa, Vô đẳng thừa. Ngài trao quả Phật cho chúng
sanh. Ngài bảo, ai nấy noi theo Giáo pháp của Ngài mà tu cho
thành Phật là bậc Vô thƣợng tôn.
Trong những năm sau rốt của Phật, Ngài hằng giảng Kinh Đại
thừa (Phật thừa), nhứt là trong Hội Pháp Hoa tại núi Kỳ Xà
Quật (Linh Thứu sơn), Ngài tuyên bố giáo lý Đại thừa rất đắc
lực, khiến cho vô số chúng sanh phát tâm dõng mãnh quyết tu
cho thành Phật." (Phật học Từ Điển của Đoàn Trung Còn)
Do Giáo pháp của Đức Phật Thích Ca chia làm hai bực nên
Phật giáo phân thành hai nhánh lớn:
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Phật giáo Tiểu thừa
Phật giáo Đại thừa,
Phật giáo Đại thừa thạnh hành ở miền Bắc Ấn Độ, đƣợc
truyền bá sang Tây Tạng, qua Trung Hoa, Mông Cổ, Triều
Tiên, Nhựt Bổn, và từ Trung hoa truyền xuống Việt Nam. Do
đó, Phật giáo Đại thừa còn đƣợc gọi là Bắc Tông.
Phật giáo Tiểu thừa thịnh hành ở miền Nam Ấn Độ, đƣợc
truyền bá sang đảo quốc Tích Lan, qua Miến Điện, Thái Lan,
Cao Miên, Lào và cũng truyền đến Việt Nam. Do đó, Phật giáo
Tiểu thừa đƣợc gọi là Nam Tông, đối lại với Bắc Tông là Phật
giáo Đại thừa.
Kinh điển của Phật giáo là Tam Tạng Kinh, cũng đƣợc phân
thành Đại thừa và Tiểu thừa: - Tam Tạng Kinh Đại thừa viết
bằng tiếng Phạn (Sancrit: Bắc Phạn). - Tam Tạng Kinh Tiểu
thừa viết bằng tiếng Pali (Nam Phạn).

TIỂU TƢỜNG
小 牆
E: The small mourning.
F: Le petit deuil.
(Tiểu là nhỏ, Tường: điềm lành). Tiểu Tƣờng còn gọi là Tiểu
kiết tƣờng 小袺牂 là một niềm vui nhỏ đối với ngƣời đã chết.
Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung nói lại ngày Lễ Tiểu
Tƣờng của Ngài, nhƣng Ngài quên đi vì mắc đánh cờ tƣớng
với Hi-Di nơi Thiên đình, nhƣ sau:
"Mấy em, Qua thấy một điều ngộ lắm. Hôm Tiểu Tƣờng của
Qua, mà Qua quên lửng. Đƣơng ở chơi nơi Bắc Đẩu Cung
gặp Hi Di mời cờ tƣớng. Mấy em phải biết rằng, hễ thứ nhựa
ấy mà gặp chút ghiền nầy thì là nuốt. Qua đả với ổng bốn bàn,
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ôi thôi thua cả bốn. Qua đang sửa soạn gầy trận thứ năm thì
có Diệu Quang đồng tử đem nguyện hƣơng đƣa ngay lỗ mũi
qua, Qua mới nhớ, rồi lật đật nhắc cò cò xuống. Ôi thôi! Qua
thấy mấy em bày binh bố trận, Qua mừng hết sức! Hôm nọ: À!
để Qua nhớ chắc coi bữa nào, ngày 20 tháng 7, Qua có gặp
Thầy. Ý! vụ nầy nói lại đây bây mê rồi sanh bậy bạ, thôi tao
nín".
_______________________________

Trong gia đình có ngƣời qui liễu thì thân nhân đem bài vị đến
Thánh Thất sở tại làm tuần cửu, nghĩa là tính từ ngày chết đến
ngày thứ chín thì tụng Cửu một lần, (9x9) =81 ngày nhƣ vậy là
mãn Cửu. Rồi đếm tiếp thêm 200 ngày nữa thì làm lễ Tiểu
Tƣờng "Thiều quang nhị bá".
Nghi thức: "Đếm đủ 200 ngày kể từ ngày làm tuần Cửu Cửu
rồi mới làm lễ Tiểu-Tƣờng. Cách thể nghi-tiết thì cũng làm y
nhƣ làm Tuần cửu-cửu vậy, nghĩa là cúng Tiểu-Đàn có dâng
Tam-Bửu và thƣợng sớ, rồi thỉnh linh-vị đến trƣớc Điện tiền,
tụng kinh KHAI TIỂU-TƢỜNG kế tiếp tụng KINH TIỂU
TƢỜNG (tụng nhƣ vậy cho đủ 3 hiệp). Đến khi dứt thì niệm
câu chú của Thầy (3 lần) và lạy 12 lạy.
Tụng DI-LẶC CHƠN-KINH.
Còn sự cúng vong thì nên cúng nơi nhà thờ tiền vãng, làm lớn
hay nhỏ tùy sức tang-chủ phải thƣơng-lƣợng trƣớc với LễViện.

TIẾT LẬU THIÊN CƠ
(Xem chữ Lộ thiên cơ)
Lời Thầy: "Thầy cho con hiểu rằng nếu không có ý muốn của
Thầy, thì trên qủa địa-cầu nầy chẳng có vật chi sanh tồn tất cả.
Lại có lắm kẻ đáng thƣơng hại lại tự-phụ rằng họ hiểu thấu cả
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lẽ mầu-nhiệm của Ðấng Tạo-Hóa. Nhƣng Thầy không bao giờ
cho một kẻ nào dƣới cõi trần nầy tiết lậu Thiên cơ cả. Muốn
đến Thầy thì phải cầu nguyện. Thầy không bao giờ không cảm
ứng với những lời cầu nguyện chơn-thành."

TÌM PHÁP
Lý do tại sao? Ngài nói tiếp về việc Tìm PHÁP xem nhƣ thế
nào? Thật cũng là một huyền diệu Thiêng liêng khiến cho nên
việc. Đức Hộ Pháp kể lại: "Đức Chí-Tôn đã định sẵn đâu hồi
nào, mà chính mình Đức Chí-Tôn lựa thật là xứng đáng. Trong
buổi lập Hiệp-Thiên-Đài Đức Chí-Tôn dạy: "Con muốn ra gánh
vác sự-nghiệp thiêng-liêng lập nên nền Đạo, trƣớc hết con
phải lập Pháp cho xong thì Đạo mới vững bền đƣợc. Buổi nọ,
Bần-Đạo nguyện để trọn-vẹn Đức Chí Tôn chọn lựa, chớ
không phải phàm nhơn. Khi đƣợc lịnh Cơ Bút dạy đi tìm Pháp,
thì chỉ dạy Bần-Đạo đến tỉnh Gò công mà tìm tên Trần-DuyNghĩa. Đức Chí-Tôn chỉ cho biết nơi tỉnh Gò-công mà thôi. Khi
tìm đến biết đâu, có phải hay chăng?! "Bởi vì nơi tỉnh Gò-công
Bần-Đạo chƣa từng đến và không làm bạn với một ngƣời nào
nhƣng mà cũng vâng lịnh để đi tìm. Khi vừa đến tỉnh thành
Gò-công, ngừng xe lại tìm hỏi thăm thì đã trúng ngay nhà ông
Trần-Duy Nghĩa và gặp Ngƣời đứng trƣớc thềm nhà. Ngƣời
nói: Tôi là Trần-duy-Nghĩa đây!
Qua phút giây trò chuyện… Bần-Đạo đƣa bài Thánh-giáo Đức
Chí Tôn dạy đi tìm Ngƣời thì Ngài nói rằng:
"Tôi tƣởng dòng-dõi của dân-tộc Việt-Nam trên 4.000 năm đã
chết, nào dè ngày nay Đức Chí Tôn đã đến lập QUỐC ĐẠO thì
chắc hẳn rằng đất nƣớc Việt-Nam sẽ sống lại đƣợc mà lo cứu
chữa Tổ quốc và giống-nòi dân tộc, Việt-Nam sẽ cổi ách lệthuộc giữa thời Pháp-thuộc đang bạo-hành" (Đức-Hộ Pháp
thuyết ngày 12-8 Ất-Mùi 1950)
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TIN CẬY
Tin cậy: Tin tƣởng và nhờ cậy, giúp đỡ nhau.
Kinh Sám Hối có câu:
"Anh em bằng-hữu kết nguyền,
"Một lòng tin cậy phải kiêng phải vì."

TIN MAI
Tin mai: Tin tức của ngƣời mai mối đƣa lại.
Ông Phạm Công Tắc hết lời khen lời châu ngọc về điệu thơ
Tiên của Thất Nƣơng xong hoạ lại ngay:
Để thảm Xuân-đƣờng nhƣ ác xế,
Gieo thƣơng lữ-khách ngóng tin mai.
Hềm gì chƣa rõ đầu đuôi thế,
Ngẩn bút hòa thi tủi phận ai!

TÍN (Phật Học)
信
Tín (S: śraddhā; P: saddhā; C: xìn; J: shin) Lòng tin tƣởng nơi
Đức Phật và Phật pháp. Tín là cơ sở của hai yếu tố đầu tiên –
Chính kiến và Chính tƣ duy – trong Bát Chính Đạo và một yếu
tố của Năm lực. Trong Ðại Thừa, TÍN còn đóng một vai trò
quan trọng hơn, vì Tín là hạnh nguyện quan trọng mà ai cũng
có và sẽ đƣa mỗi ngƣời đến Phật quả. Tuy nhiên Tín không
phải là niềm tin mù quáng, mà chính là lòng tin tƣởng chắc
chắn sau khi đã tìm hiểu và áp dụng giáo pháp của Phật. Tin
tƣởng mù quáng nơi lời nói của Phật hay đạo sƣ là đi ngƣợc
với quan điểm Đạo Phật, nhƣ chính Phật đã từng khuyến cáo.
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Tuy nhiên trong Tịnh Độ Tông, lòng tin nơi Phật A-Di-Đà có
tính chất tuyệt đối. Vì vậy Tông phái này cũng có khi đƣợc gọi
là "Tín Đạo".
TÍN là một trong những cơ sở khi nhập vào Thánh Đạo: một
bậc Dự lƣu (s: śrota-āpanna) có thể là một bậc Tùy tín hành
(s: śraddānusarin) hay Tùy pháp hành (s: dharmānusarin) và
khi giải thoát cũng có thể phân biệt là ngƣời nƣơng vào TÍN
mà đƣợc giải thoát (śraddhāvimukta) hay nƣơng vào Quán
chứng đƣợc giải thoát (s: dṛṣṭiprāpta).
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

TÍN ĐIỀU
信條
E: Article of faith.
F: Article le foi.
Tín: Tin tƣởng, không ngờ vực. Điều: cành nhỏ, điều khoản.
Tín điều là những điều khoản mà tôn giáo đặt ra để các tín đồ
tin theo.

TÍN ĐỒ
信徒
E: Disciple.
F: Adepte.
Tân Luật- Ðiều 12: Nhập môn rồi gọi là TÍN ĐỒ. Trong hàng tín
đồ có hai bực:
- Một bực còn ở thế, có vợ chồng làm ăn nhƣ ngƣời thƣờng,
song buộc phải giữ trai kỳ họăc 6 họăc 10 ngày trong tháng,
phải giữ Ngũ Giái Cấm và phải tuân theo Thế Luật của Ðại
Ðạo truyền bá. Bực này gọi là ngƣời giữ Ðạo mà thôi; vào
phẩm Hạ thừa.
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- Một bực đã giữ trƣờng trai, giái sát và Tứ đại điều qui, gọi là
vào phẩm thƣợng thừa.
Đức Hộ Pháp nói: "Bần Đạo thuyết điều này cốt yếu nói cho cả
toàn thể con cái của Đức Chí Tôn, dầu cho hàng TÍN ĐỒ nam
nữ dĩ chí Đại Thiên-Phong cũng vậy, mỗi phần tử Thánh-Thể
của Ngài phải biết cái mạnh của mình là cái sống thật, cái yếu
của mình là cái sống giả, phải có can đảm hy sinh cái chết, cái
thi hài thúi tha của ta đây đặng mà đạt cho đặng cái danh
Hằng sống và chúng ta đặng ngôi vị Thiêng Liêng Hằng Sống
nơi cửa Thiêng Liêng kia của Ngài đã dành để, tức nhiên là đại
nghiệp của Ngài đã chia chung cho mỗi đứa con.
Cơ Đạo Đức Chí Tôn giáng lập kỳ ba là cốt yếu cứu vớt cửu
nhị ức nguyên nhân còn lẫn lộn trong hàng tín đồ đang vạch
lối tìm đƣờng mở nẻo hầu trở về ngôi phẩm. Trƣờng xuất
Thánh Đạo, Đức Đại Từ Phụ mở rộng."
Đức Quyền Giáo Tông dạy: "Ðứng vào hàng Tín Ðồ cần phải
kính tuân chƣ Chức Sắc Thiên Phong, vì chƣ Thiên Phong là
ngƣời đã thọ lãnh nơi Thƣợng Ðế một cái Thiên chức đặc biệt
để thông truyền Chánh Giáo. Ngƣời vẫn có cái quyền sai khiến
chƣ Tín Ðồ về việc phải trong Ðạo. Dầu bậc Thiên Phong mà
tài sơ tuổi nhỏ hơn mình đi nữa, hàng Tín Ðồ cũng chẳng nên
hổ mình tùng sự, hoặc là vƣợt bực khinh khi ganh gổ tức là
buộc vào mình một cái tội vi lịnh cùng Thƣợng Ðế vậy. Vả lại,
Chức Sắc Thiên Phong chỉ có cái giới hạn trong khi hành sự
mà thôi, ngoài ra toàn là ngƣời đồng Ðạo với nhau, tức là Ðạo
Hữu với nhau vậy".
Đức Hộ Pháp có nói: "Mấy em đã ngó thấy trong Đạo, Đức
Chí-Tôn đã để:
- Hàng Tín-Đồ đối với Đại-Từ-Phụ.
- Phó-Trị-Sự và Thông Sự đối phẩm Giáo Tông và Hộ Pháp.
- Chánh-Trị-Sự đối với phẩm Đầu Sƣ.
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Thì mấy em thử nghĩ coi khuôn khổ Thánh Thể của Ngài
không có một cái gì sơ sót hết. Tỉ nhƣ một hột kia chúng ta
gieo xuống, nó hột xoài thì sanh xoài, mít thì sanh ra mít, khi
mấy em gieo hột mít xuống rồi mấy em quả quyết nó sẽ có cây
mít, thì cây mít có ngay".
Chính Đấng Thƣợng Đế xƣng "Cao Đài Tiên Ông" qua bài thi
khoán thủ sau:
CAO thanh tuyệt đối lý Hƣ vô,
ĐÀI bảng nêu danh của Tín đồ.
TIÊN dƣợc phá mê trần mộng ảo,
ÔNG nào mất Đạo chết phơi khô!
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh
Sao chẳng biết lòng thƣơng nhân-loại?
Cứ tranh nhau chức đại quyền cao.
Tam bành lửa dậy ào ào,
Tín đồ đạo hữu lao xao tƣng bừng.

TÍN NGÃ
Tín Ngã 信我: Hãy nghe lời Ta.
Tín Ngã ƣng đƣơng phát nguyện 信我應當發願: Là hãy nghe
lời của Ta mà nên mau phát tâm cầu nguyện. Đây là lời Phật
nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong bài Di-Lạc Chơn-Kinh là hãy
tin lời Phật dạy mà thành tâm phát nguyện.

TÍN NGHĨA
信義
"Phần đông bực thông minh, lại đem trí khôn làm món binh khí
hại ngƣời; kẻ tƣớc trọng lại dùng thế quyền mà đè ép dân đen
ra bạc trắng. Quanh năm chỉ lo xác thân hƣởng điều khoái lạc,
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vợ ấm con no, đƣợc ngày nào vui ngày ấy; cho kiếp chết là
kiếp mất; gọi Thiên-đƣờng, Ðịa ngục là câu chuyện hoangđàng. Bậu bạn lỗi câu tín nghĩa, vợ chồng quên đạo tào
khƣơng; mảng vụ chữ kim thời mà phong dời tục đổi."

TÍN NGƢỠNG
信仰
E: The religious belief.
F: La croyance religieuse.
(Tín là lòng tin, đức tin, niềm tin. Ngưỡng là trông lên, có
ngƣỡng mộ nên phải ngƣỡng vọng, ái mộ). Tín-ngƣỡng của
ngƣời Cao-Đài là thờ Trời và thờ Ngƣời.
Tín-ngƣỡng thì dạy thờ Đấng Tạo đoan là Trời, là Ngọc Hoàng
Thƣợng-Đế, Chúa tể Càn Khôn vũ-trụ, sùng thƣợng chƣ Thần,
Thánh, Tiên, Phật, đã dày công giáng trần độ thế. Đại Đạo
cũng nhƣ các Tôn giáo nhìn nhận linh-hồn bất tiêu bất diệt và
tồn-tại mãi theo định-luật quả báo, có vay có trả, phải chuyển
kiếp luân-hồi đền nợ tiền khiên đặng lần bƣớc trên con đƣờng
sáng suốt cho tới cõi Hƣ Linh Hằng Sống.
Thầy dạy: Thuộc Nhiêu, 20-5-Đinh Mão (dl:19-6-1927)
"Đạo nên là nhờ lòng tín ngƣỡng sốt sắng của mỗi đứa. Nếu
các con chẳng vì đức hạnh mà gia công lập cho thành mối
Chánh truyền của Thầy đã dụng đức háo sanh mà gieo cho
nhơn loại".
Đức Hộ Pháp nói: "Quả thật vậy! Ngƣời nƣớc Nam từ cổ chí
kim thật không có ĐẠO trong nƣóc nhà, mà ngƣời Nam ta có
tâm đạo, ngƣời Nam trổi danh khắp địa-cầu về bề tín
ngƣỡng: đạo PHẬT, đạo TIÊN, đạo NHO tuy khai bên ẤN-ĐỘ
và TRUNG HOA, sau ngƣời Nam biết đặng cũng hết lòng sùng
bái. Đạo GIA-TÔ của mấy vị Linh-mục bên Thái-Tây đem
truyền bá bên nƣớc ta thì ngƣời Nam cũng kính trọng. Phần
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nhiều trong ngƣời Nam thì hay đi chùa, đi miễu, đi nhà thờ cầu
khẩn, vọng tƣởng hết lòng, ngƣỡng-mộ trời Phật. Ngƣời
không đi chùa, đi miễu, không đi nhà thờ thì trong nhà cũng
thờ cha mẹ quá vãng ấy là đạo NHO. Mấy bằng cớ trên đây
chỉ rõ rằng ngƣời Nam-Việt tin tƣởng Trời, Phật, Thánh, Thần;
tin-tƣởng chắc rằng ngƣời chết thì cái xác phàm này chết, tiêu
diệt, chớ linh hồn bất tiêu bất diệt. Vì Đạo-Tâm ấy mà trong
thời-kỳ chuyển Đạo này ĐẤNG CHÍ-TÔN thƣơng lòng thànhthật của nhơn sanh nơi đây mà khai TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ (Ân-xá
lần ba).
"Tín-ngƣỡng thì dạy thờ Đấng Tạo-đoan là Trời, là NgọcHoàng Thƣợng-Đế, Chúa tể Càn-khôn vũ trụ, sùng thƣợng
chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật đã dày công giáng trần độ thế.
Đại-Đạo cũng nhƣ các Tôn-giáo nhìn nhận linh-hồn bất tiêu
bất diệt và tồn-tại mãi theo định luật quả báo, có vay có trả,
phải chuyển kiếp luân-hồi đền nợ tiền-khiên đặng lần bƣớc
trên con đƣờng sáng suốt cho tới cõi Hƣ-Linh Hằng sống."
Đức Hộ Pháp dặn rằng: "Mấy con nên biết rằng: Nền Đạo của
Chí-Tôn là chung cho sự Tín-ngƣỡng toàn nhân loại trên mặt
Địa-cầu này chớ chẳng riêng nƣớc Việt-Nam hay mấy con."
Đức Hộ Pháp giải hai chữ "Tín ngƣỡng" tại Đền Thánh đêm 14
tháng 5 năm Nhâm Thìn (1952):
Đêm nay Bần Đạo giảng hai chữ "Tín Ngƣỡng".
Tiếng ngƣỡng ấy Đức Đại Từ Phụ đã có nói "Nguỡn", thiệt
tiếng Việt Nam gọi là Nguỡn bị cấm tự nghĩa là tên một vị Đế
Vƣơng trào nào đó, rồi mình sửa cải đọc trại lại thành ra chữ
Ngƣỡng (Thói tục ấy của nhà Nam không chi là lạ).
(Tín là tin, Ngƣỡng là cậy) Tín ngƣỡng tức nhiên là tin cậy,
tiếng Việt chúng ta đã nói từ xƣa đến giờ. Ngày xƣa thời
phong kiến danh từ Tín ngƣỡng có nghĩa là: "Tin cậy với sự
thành kính một Đế Vƣơng hào kiệt nào?"
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Chữ tin ấy trong Đạo Giáo đã tôn trọng coi nó là yếu trọng vô
cùng nên để cho nó là một cái đức, gọi là đức tin. Cái đức tin
Bần Đạo có dịp viết ra cho Chánh Phủ Pháp buổi nọ biết, sự
tin của đức tin ấy. Bao giờ con ngƣời cũng phải có, nếu không
có tức nhiên con ngƣời đó chẳng hề khi nào làm phận sự con
ngƣời cho đúng đặng và cũng nói rằng không thế nào làm
ngƣời nên đặng mà chớ.
Đức Tin chia ra hai giai đoạn, hai hình thức là: Tha tín và Tự
tín. Tha tín là mình tin ngƣời, hay là, có những phƣơng pháp
nào tin ngƣời chủ định cho mình, buộc mình phải tin gọi là Tha
tín. Còn Tự tín là ta biết lấy ta, ta hiểu sở năng của ta, ta tin lấy
ta gọi là Tự tín. Con ngƣời bao giờ cũng đi trong hai giai đoạn
ấy.
Khi thƣ sinh chúng ta phải học, học phải hỏi, hỏi phải tin, phải
biết quan tiền dũ hậu, tiên học nhi hậu hành. Học cốt yếu để
thâu đoạt cái Tha tín ấy, đặng giồi mài hay là tạo dựng cho
mình cái Tự tín của ta. Từ cổ chí kim Tiên Nho của chúng ta
đã có nói: Quan tiền dũ hậu, ấy là một phƣơng pháp của mình
tạo Tha tín của mình đó vậy. Dầu bực Thánh Nhơn, dầu bực
Phật cũng không qua khỏi khuôn luật ấy. Bần Đạo đã chỉ rõ
điều ấy.
Nếu Đức Phật Thích Ca không có cái Tha tín nơi các giáo lý
trƣớc là Ba La Môn Giáo tức là Brahmanisme hay là Civaisme
hay là Đạo của Krishna Vishnou, thì Bần Đạo dám quả quyết
rằng: Dầu Ngài có đạt đặng giáo lý của Ngài, thì Ngài cũng
chƣa có biết phƣơng pháp truyền giáo ra thế nào, hay Ngài
chƣa định đi truyền giáo mà chớ. Bởi cái phƣơng pháp truyền
giáo trƣớc kia cho Ngài một bài học, đặng Ngài truyền chơn lý
của Ngài cho toàn nhơn loại đều hƣởng đó vậy.
Đạo của Đức Lão Tử cũng thế. Tự tín là Ngài đạt đƣợc giáo lý
của Ngài về căn nguyên, võ trụ mà sanh tồn, Ngài gọi tên là
Đạo, còn do nơi Tha tín Ngài mới truyền giáo.
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Đức Chúa Jésus Christ thâu đoạt cơ giải tội cho thiên hạ, Ngài
có phƣơng thế Ngài biết rằng: Ngài phải trả cái ơn cho Đức
Chí Tôn, cái ơn sanh thành dƣỡng dục của Ngài và toàn nhơn
loại, Ngài làm con tế vật đặng cứu rỗi tội tình nghiệp chƣớng
của chúng sanh tức nhiên là tội Tổ Tông ở bên Thánh Giáo đã
nói; còn ta, ta lại hiểu rằng, Ngài cốt yếu giải nợ để cho tinh
thần khỏi làm tôi mọi cho con thú, là thú chất vật hình của
mình. Ngài làm con tế vật Ngài dâng cho Đức Chí Tôn, đặng
Đức Chí Tôn nhìn nhơn loại là con cái của Ngài, chớ không
nhìn nó là con thú nữa. Đạt Bí Pháp ấy do nơi Tự tín của Ngài,
còn truyền giáo của Ngài, Ngài học của Moise và các tay Giáo
Chủ trƣớc Ngài, đã lập giáo. Cái truyền giáo của Đức Chúa
Jésus Christ là do nơi Tha tín, còn cái chơn truyền Bí Pháp là
do nơi Tự tín của Ngài. Dầu Tiên Giáo cũng vậy, nếu không có
Đức Hồng Quân Giáo Chủ đã truyền giáo thì Đức Lão Tử cũng
chƣa biết phải truyền bá Tiên Giáo của Ngài cho nhơn loại là
thế nào mà chớ!.
Cả thảy bao giờ loài ngƣời ở nơi thế gian này cũng phải học,
có học rồi mới hành. Tiên học nhi hậu hành. Không ai sanh ra
dƣới đất này là khi lọt lòng mẹ mà tự biết đƣợc. Đức Khổng
Tử có nói: Bất học nhi tri, phi thánh nhi hà. Ngài chỉ biết nói
rằng: "Dầu cho Thiên kinh vạn điển bất vị nhi giáo nhơn nhứt
ngôn thi thiện" Dầu cho Thiên Kinh vạn điển không bằng dạy
ngƣời một lời lành. Thiên hạ đã để nơi thế gian này hai ngàn
triệu cuốn sách mà ở trong đó chỉ tổng số có một điều là: Kiếm
phƣơng pháp dạy ngƣời đặng lành; từ thử tới giờ khuôn luật
ấy vẫn một mà thôi.
Hỏi, Đức Chí Tôn đã đến chung hiệp cùng ta đem nền chơn
giáo của Ngài để trong Thánh Thể của Ngài, để trong cửa
Thánh bây giờ đây, ta để dấu hỏi, Ngài muốn tìm gì? Thật sự
Ngài tìm lành, Ngài muốn cho con cái của Ngài lành, sự hung
bạo của thế gian đã quá lắm rồi. Ngài đến Ngài trồng giống
lành, đặng làm hoàn thuốc cứu loài ngƣời, là hoàn thuốc cứu
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khổ. Bần Đạo nói: Ngày giờ nào cả con cái của Ngài biết Tha
tín và Tự tín là lấy cả gƣơng mẫu của tiền nhân chúng ta, bực
hiền triết Thánh Nhơn, thâu đoạt cho đặng cả tinh thần, cả
hành tàng của họ, đặng tạo dựng Tự tín của mình. Tha tín ấy
cả đầu óc Nam cũng thế Nữ cũng thế, nhứt là Thánh Thể của
Ngài chiếm đoạt cho đặng cái Bí Pháp ấy. Đức Chí Tôn muốn
thế, tức là một phƣơng pháp cậy ngƣời tạo dựng Thánh đức
cho con cái của Ngài, hầu làm khí cụ nhiệm mầu độ rỗi Vạn
Linh sanh chúng.
Bần Đạo giảng rằng: Nếu chơn giáo của Ngài là một khối lành
vô đối của thế gian đƣơng mơ vọng, đƣơng khao khát đặng
hƣởng lấy nó. Hƣởng cho đặng nó, đặng bảo vệ sanh mạng
của mình. Nếu khối lành này, không hiện tƣợng đƣợc thì sự
hung bạo của nhơn loại sẽ xô đẩy họ đi đến con đƣờng tận
diệt mà chớ. Ấy vậy, trƣớc khi muốn làm sứ mạng Thiêng
Liêng của Đức Chí Tôn đã giao phó cho ta, cái sứ mạng ấy
trọng yếu thế nào Bần Đạo không cần phải nói, cả toàn thể
con cái của Ngài trƣớc qua sau đến, không biết chừng Thánh
Thể của Ngài nó phải còn tồn tại mãi mãi, mới đặng chắc chắn
vững bền khối lành của Ngài, ấy sẽ làm hoàn thuốc phục sanh
cho thiên hạ. Muốn đặng thế ấy thì ít ra con cái của Ngài phải
thâu đoạt cho đƣợc cái Tha tín của nhơn loại hay biết lành của
họ, biết ác của họ, đặng tạo dựng tự tín của mình; tự tín đặng
có thể tìm nên giải pháp đặng cứu vãn sanh mạng của họ, giờ
phút nào hiện tƣợng đƣợc cái đức tin ấy, mà toàn thể Thánh
Thể của Ngài phải đạt cho kỳ đặng mới có đủ năng lực cứu
vãn toàn thể sanh mạng của nhơn loại, tức nhiên con cái của
Đức Chí Tôn đó vậy.
Ngày giờ nào khối Tự tín trong cửa Đạo này chƣa thành lập,
thì nòi giống Việt Nam phải chịu tai nạn tƣơng tàn trƣớc nhứt
hơn hết, trƣớc các chủng tộc khác, chịu một thứ tại nạn khổ
não, nếu không có phƣơng pháp giải quyết đƣợc vì chính
quốc dân Việt Nam đƣơng làm cơ khí cho Đức Chí Tôn tạo
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dựng đức tin ấy. Ngày giờ này sẽ làm cho nòi giống Việt Nam
tuyệt chủng trƣớc, rồi thiên hạ sẽ tuyệt chủng sau, nếu cơ
quan cứu khổ không thành, Đạo phải cố gắng mới đặng, Bần
Đạo cho hay rằng: Thành tựu hay chăng là do nơi tâm hồn
thiên lƣơng của con cái Đức Chí Tôn đào tạo, tâm hồn Thánh
của Ngài đã tạo dựng từ trƣớc. Bần Đạo gởi gấm cả khối lành
ấy trong tay toàn thể con cái của Ngài, cả Nam và Nữ làm
phƣơng châm giải khổ và gầy hạnh phúc cho toàn nhơn loại.

TÍN NGƢỠNG THẬP TÀNG
(Tín ngưỡng là lòng tin tƣởng vào một Tôn giáo nào hay một
Đấng huyền linh nào, nghĩ rằng nơi ấy sẽ là điểm tựa cho linh
hồn mình trong hiện tại và cả ở tƣơng lai. Thập tàng là chứa
trữ nhiều thứ quá, nhiều loại khác nhau pha trộn vào). Tín
ngƣỡng thập tàng là chỉ một sự tin tƣởng lộn xộn, không
phân biệt sự sai đúng, phải quấy thế nào, vô căn cứ, nằm
trong thuyết đa thần giáo. Điều này dẫn đến sự bất lợi nhiều
hơn. Tốt hơn là không tín ngƣỡng.
Đức Hộ Pháp nói: "Ngày CHÍ-TÔN tình-cờ đến, vì ham thi-văn
nên ban sơ DIÊU-TRÌ-CUNG đến dụ bằng thi-văn tuyệt bút
làm cho mê-mẩn tinh-thần. Hại thay! Nếu chẳng phải là nhà
THI-SĨ ắt chƣa bị bắt một cách dễ-dàng nhƣ thế. Vì ham văn
chƣơng thi-phú nên Ngài ráng dạy. CHÍ-TÔN đến ban đầu làm
Bạn thân yêu, sau xƣng thiệt danh Ngài, biểu Bần-Đạo phế đời
theo THẦY lập ĐẠO. Khi ấy Bần-Đạo chƣa tín-ngƣỡng, bởi lẽ
nòi-giống nƣớc Nam còn tín-ngƣỡng thập tàng lắm; không
hiểu đúng, không căn-bản, nói rõ là không tín-ngƣỡng gì hết.
Bần-Đạo mới trả lời với ĐỨC CHÍ-TÔN, ngày nay Bần-Đạo
nghĩ lại rất nên sợ sệt. Nếu không phải gặp đặng ĐẤNG ĐẠI
TỪ-BI thì tội tình biết chừng nào mà kể."
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TÍN NHIỆM
信任
E: To have confidence in S.O
F: Avoir confidance quelqu’un.
Tín: Tin tƣởng, không ngờ vực. Nhiệm: gánh vác. Tín nhiệm
là tin cậy và giao cho gánh vác công việc quan trọng.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Thảng nhƣ Chức sắc nào chẳng vì chủ nghĩa hóa dân
qui thiện, làm mất tín nhiệm của chúng sanh thì phải....

TÍN NỮ
信女
E: The female believer.
F: La croyance.
Tín: Tin tƣởng, không ngờ vực. Nữ: đàn bà, con gái. Tín nữ là
ngƣời phụ nữ có tín ngƣỡng tôn giáo, tức là nữ tín đồ của một
tôn giáo.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Hỵ chƣ môn đệ, chƣ ái nữ, chƣ nhu, chƣ tín nữ.

TÍN THÀNH
信誠
E: Loyal.
F: Fidèle.
Đức Quan Thánh để lời rằng: "Than ôi! Trời cao minh soi xét
mà ngƣời vẫn mê muội ám mờ, đem mảnh trí cỏn con kia
chống kình với khuôn linh Tạo hóa. Muốn học mùi Ðạo mà lại
kèo nài giao kết thì dầu cho bậc phẩm nào đi nữa, cái ân đức
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từ bi cũng khó chiều theo đƣợc. Các Ðấng thiêng liêng xƣa kia
khổ hạnh, công cán thế nào mới đƣợc về ngôi cao phẩm quí,
há chẳng phải là gƣơng tín thành đáng noi dấu hay sao?"

TINH ANH
精英
E: The quintessence.
F: La quintessence
Tinh anh 精英 là phần tốt đẹp, thuần túy, tức là gột bỏ những
xấu xa để giữ lại phần tốt đẹp.
Lòng Sớ dâng về Thiêng liêng có câu:
"Bố hóa Chƣ Đệ tử Thánh thể tinh anh, tăng long đắc thọ,
phụng thừa mạng lịnh, thể Thiên hành hóa".
布化諸弟子聖體精英, 曾隆得壽, 奉承命令, 替天行化
Huỳnh Hoa Tiên Nƣơng giáng đêm 28-7 Mậu Tuất (11-9-1958)
có câu:
Cao khiết đề danh lầu Thƣợng Uyển,
Tinh anh thọ sắc Đấng Hồng Quân.
Cảm tình ngƣỡng vọng không e-lệ,
Đáp tạ xin lƣu tạm mấy vần.

TINH BA
E: The essence.
F: L’essence
Đức Thƣợng Phẩm nói: "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."
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TINH CẦU
星 球
E: The star.
F: L’étoile.
Tinh: Ngôi sao. Cầu: quả tròn.
Tinh cầu 星球 là ngôi sao có hình nhƣ quả cầu tròn. Các
hành tinh đều là những tinh cầu.
Tinh đẩu 星斗 là chỉ chung các ngôi sao.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Khi Chí Tôn đem Dƣơng quang ấm áp mà làm cho hóa
sanh thì cái khoảnh Âm quang phải thối trầm làm tinh
đẩu là cơ quan sanh hóa của vạn linh.

TINH HOA
精 華
F:Essence.
Tinh: tinh thuần, tinh túy, tinh ròng. Hoa: mầu mở, rực rỡ. Tinh
hoa là chỗ tinh túy; phần tốt nhất, quí nhất
Lời của Đức Thƣợng Sanh nói rằng: "Muốn hiểu bổn nguyên
tƣ-tƣởng phải lấy Thánh ngôn, Kinh sách Kỳ ba Phổ Độ mà
giải-thích. Đạo Cao-Đài nhƣ một bức khảm xà-cừ:
- Nhìn thẳng thấy màu trắng,
- Nhìn nghiêng bên phải thấy màu xanh phơn-phớt,
- Nhìn xuống phía dƣới thấy màu vàng nhạt.
Các màu xanh, đỏ, vàng chỉ là những cách thể hiện các giai
đoạn ban sơ của Đạo.Thật sự ĐẠO CAO-ĐÀI là MÀU TRẮNG.
Phải hiểu Đạo Cao-Đài là tinh-hoa bổn-nguyên triết-lý của
chính nền Đạo mới này".
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TINH - KHÍ - THẦN
精-氣-神
Tinh, Khí, Thần đƣợc gọi chung là Tam bửu (3 món báu).
Có hai trƣờng hợp:
• Trƣờng hợp 1: Tinh Khí Thần là Tam bửu tƣợng trƣng bằng
Hoa Rƣợu Trà để dâng cúng Đức Chí Tôn và Phật Mẫu.
• Trƣờng hợp 2: Tinh Khí Thần trong phép Luyện đạo, luyện
Tam bửu Tinh Khí Thần hiệp nhứt.
Tam bửu để dâng cúng Đức Chí Tôn:
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: "Còn cổ lễ cúng thì: - Rƣợu là Khí, Bông là Tinh, - Trà là Thần."
Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp, quyển I trang 112-115:
"Bần đạo đã giảng nhiều phen, hình trạng Tam bửu, đã cho cả
thảy biết trong mình ta có Tam thân, chúng ta gọi theo Đạo
giáo là: Tinh, Khí, Thần.
Thứ nhứt, thân thể hữu hình của chúng ta đây gọi là Phàm
thân. Thứ nhì, thân thể khí chất vô hình, mắt không nhìn thấy
đƣợc, nếu thấy đƣợc là đạt đạo, gọi là Pháp thân. Thứ ba, gọi
là Linh thân tức là Linh hồn. Ba món báu ấy chung hiệp nhau
lại tạo nên hình ảnh con ngƣời."
"Bần đạo nhắc lại một phen nữa, khi nào hành lễ lúc dâng
Tam bửu:
- Hễ đƣa Bông lên là dâng cái thể hình của chúng ta đó, ta cúi
đầu cầu nguyện Đức Chí Tôn: Con xin dâng mảnh hình hài
của con cho Chí Tôn dùng phƣơng nào thì dùng.
- Khi dâng Rƣợu thì cầu nguyện: Con xin dâng cả trí thức tinh
thần của con cho Chí Tôn dùng phƣơng nào thì dùng.
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- Khi dâng Trà, cầu nguyện: Con xin dâng cả linh hồn của con
cho Chí Tôn dùng phƣơng nào thì dùng."

TINH-KHÍ-THẦN AN
精氣神安
TINH: E: Carnal (material) body. F: Corps charnel (matériel).
KHÍ:

E: Perisprit, divine body. F: Périsprit, corps divin.

THẦN: E: Soul. F: Âme.
Tinh- Khí-Thần An 精氣神安 là Tam bửu đƣợc bình an tức là
ba món báu tạo nên Tinh Thần và Thể xác con ngƣời.
- Tinh là xác thân phàm,
- Khí là Chơn thần hay đệ nhị xác thân,
- Thần là Chơn linh.
Trong ba thể đó chỉ có xác thân phàm là trọng trƣợc, vì vậy
ngƣời tu hành phải có một thân phàm tinh khiết mới có thể
xuất một Chơn thần tinh khiết đƣợc.
Ấy gọi là Tam bửu của ngƣời tu đắc Đạo hiệp một Tinh-KhíThần và tinh tấn nhẹ nhàng hơn không khí đặng ra ngoài Càn
Khôn mà về với Đức Chí Tôn thì lúc ấy Tinh Khí trong sạch
đƣợc an, thì Thần cũng đƣợc an ngôi vị.
- Chơn linh đã qua khỏi chín tầng Trời (Cửu Trùng Thiên)
- Chơn linh có tam bửu tinh tấn nhẹ nhàng thì tinh khí đƣợc
yên ổn và Thần thì đƣợc về với Chí Tôn mà an ngôi.
Bài Khai Cửu có câu:
"Đã quá chín từng Trời đến vị,
"Thần đặng an, Tinh, Khí cũng an."
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TINH-KHÍ-THẦN HIỆP NHỨT
Pháp Chánh Truyền: …"Thọ lịnh của Thầy mà hành pháp vì
thuộc về quyền-hành của các Đấng ấy, ngày nay mới tính
sao? Trong các Bí-pháp có cơ mầu nhiệm đắc Đạo, bây giờ
các Đấng ấy có cho hay là không? Thảm! (cƣời!) nếu Lão có
phƣơng chỉnh đốn nền Đạo lại thì đặng, bằng chẳng vậy, thì
không có một ngƣời đắc Pháp, Cửu-Trùng-Đài cũng đã yểm
quyền Bát-Quái Đài mà chớ!. Thật vậy đó chút" Ấy là cơ vô vi:
TINH-KHÍ-THẦN hiệp nhứt, chƣ Hiền-Hữu có biết à! Ngọc là
Tinh, Thƣợng là Khí, Thái là Thần, nếu cả ba không hiệp thì
chẳng hề thành Đạo đặng mà chớ!"

TINH KHIẾT
精潔
E: Pure.
F: Pur
Tinh khiết là trong lành, sạch sẽ, không chút nhơ bợn.
Thầy dạy: "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?" Muốn cho khỏi
phụ lòng Chí Tôn thì ta phải đào luyện cho Đệ Nhị xác thân ấy
đặng tinh khiết nhẹ nhàng. Muốn đƣợc vậy, ta chỉ có hai điều
là phải trai giới, chỉnh tu cho cái đệ nhị xác thân đƣợc tráng
kiện hoạt bác, tùng khuôn viên thiện đức. Ðệ nhị xác thân ta
khi còn sống ở quanh mình ta, bảo hộ về sanh quang tiếp với
đệ tam xác thân là linh hồn".
Kinh Nhập Hội có câu:
"Một nuôi nấng tinh thần tinh khiết,
"Hai dạy răn cho biết tội tình."
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TINH MA QUỈ QUÁI
Đức Hộ Pháp nói: "Chí Tôn đến khai Ðạo là cố ý giáo hóa cho
loài ngƣời biết rõ câu tội phƣớc, giồi luyện cho con ngƣời tận
thiện đến hiệp cùng Ngài. Nếu chúng ta biết đƣợc vậy thì toàn
thể thế giới nầy những điều tinh ma quỉ quái sẽ tiêu diệt, thần
tử không hề đến ta đƣợc".

TINH QUÂN
精 君
E: The genius who govern a star.
F: Le génie qui administre une étoile.
Tinh: Ngôi sao. Quân: vua. Tinh quân là vị Chánh thần cai
quản một ngôi sao.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tinh quân thọ sắc thuở Phong Thần.
Đức Lý Thái Bạch viết ra câu nầy cho biết: Ngài là một vị Tinh
quân, thọ sắc lịnh phong chức vào thời Phong Thần, cai quản
sao Thái Bạch, tức là sao Kim.

TINH TẤN
精 進
E: The spiritual progress.
F: Le progès spirituel.
Tấn hay Tiến: đi tới, tiến hóa. Tinh tấn hay Tinh tiến là tiến
hóa về phƣơng diện tinh thần.
Đức Hộ Pháp dạy: "Ngƣời biết Đạo ngƣời thì là trọng mình,
mà trọng mình thì phải giữ tinh thần cho tinh tấn. Tinh thần
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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tinh tấn mới đủ tƣ cách dạy đời làm lành lánh dữ. Ấy là Tam
Giáo Qui Nhứt".
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Phải có một chơn linh tinh tấn mới mầu nhiệm, huyền
diệu; phải trƣờng trai mới đặng linh hồn tinh tấn.

TINH TÚ
Thầy dạy: "Thầy kể Tam Thập lục thiên, Tứ Đại Bộ Châu ở
không không trên không-khí; tức là không phải tinh-tú, còn lại
thất thập nhị điạ và Tam thiên thế-giới thì đều là Tinh tú. Tính
lại ba ngàn bảy mƣơi hai ngôi sao (3072). Con phải biểu vẽ lên
đó cho đủ. Con giở sách Thiên-văn Tây ra coi mà bắt chƣớc."

TINH THẦN
精神
E: Spirit.
F: Esprit.
(Tinh: đệ I xác thân) là phần xác của con ngƣời. Thần là chơn
linh là phần sáng suốt nhứt mà Thƣợng đế ban cho- gọi là đệ
tam xác thân). Tinh Thần là chỉ chung xác và hồn. Lẽ ra nói
cho đầy đủ phải là: Tinh- Khí-Thần mới đúng nghĩa. Tinh thần
là phần sáng suốt, trái lại là thể chất con ngƣời. Nhờ có tinh
thần, ngƣời mới hiểu đƣợc điều phải trái, hay dở, nhờ nó
ngƣời mới linh hơn vạn vật và có một địa vị cao quí trong Vũ
trụ.
Tinh thần đƣợc ngƣời ta gọi bằng nhiều tên: Đạo Cao Đài gọi
Thiên lƣơng 天良, là cái phần sáng suốt tự nhiên do Chí Tôn
ban cho con ngƣời; Nho giáo gọi Minh đức 明德, hay Lƣơng tri

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

552

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

良知, hay Trực giác 直覺 tức là cái khiếu tri giác rất mẫn tiệp,
có thể đạt ngay đến chân lý của các sự vật. Cái khiếu tri giác
ấy do ở trong tâm của con ngƣời, là cái thần minh làm chủ tể
tất cả những tƣ tƣởng, tình cảm và hành vi con ngƣời.
Đức Hộ Pháp nói: "Các vị Giáo-Chủ, lập giáo đều nƣơng nơi
một Tinh thần của họ, tinh-thần hữu-định ấy có căn nguyên
trong tinh-thần của toàn nhơn-loại. Họ chỉ lấy một thuyết trọng
yếu đặng làm triết-lý Đạo-Giáo của họ, tỵ nhƣ:
- Thánh-Giáo Gia-Tô lấy TÂM làm căn bản,
- Lão-Giáo lấy THÂN làm căn bản,
- Hồi-Giáo lấy TÍN-NGƢỠNG làm căn bản,
Mỗi Giáo-lý đều có sở-năng làm trung-tâm-điểm đặng vi-chủ
tinh-thần của con ngƣời trong chỗ khuyết điểm của họ". Có
một điều Bần-Đạo xét đoán lấy làm sợ sệt hơn hết là nền TônGiáo của Đức Chí-Tôn lấy Tinh Thần làm căn-bản. Hỏi vậy,
tinh-thần của nhơn-loại hiện ở dƣới quyền áp bức của văn
minh vật-chất, tinh-thần ấy có đủ quyền-năng tự vệ lấy họ
chăng? Tinh-thần họ có đủ lực-lƣợng chiến thắng chăng? Nếu
thoảng tinh-thần của nhơn-loại không quật khởi lên, tự quyết,
tự-chủ, tự định-phận đặng mà phải chịu làm nô lệ cho vănminh vật-chất, thì tƣơng-lai của Đạo Cao-Đài sẽ ra sao? Mà
chẳng những phải tự bảo vệ chiến thắng mà thôi, mà còn phải
bảo vệ chơn tƣớng của đạo đức tinh thần của loài ngƣời trở
mặt ra đối với tinh-thần cƣờng liệt của Chí-Tôn, thì tƣơng lai
nơi mặt thế này sẽ nhƣ thế nào? Chúng ta cũng nên để có một
câu hỏi. Có một điều ta nên để mắt nhìn coi Chí-Tôn tạo hình
thể nào đặng bảo trọng tinh-thần đạo-đức ấy. Ấy là một
phƣơng pháp ta nƣơng theo đó đặng tạo dựng khối đức tin
vững chắc bền bĩ vậy.
Đức Thƣợng Sanh Cao Hoài Sang thuyết đêm mùng 8 tháng
giêng năm Đinh Mùi (1967) nói về Tinh Thần.
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"Tinh Thần tức là phần Thiêng Liêng bất diệt, cũng có thể gọi
là Tâm Linh, Thần Linh hay phần siêu hình hoặc là Lý ĐạiĐồng. Nho-giáo gọi phần Thiêng liêng đó là Minh Đức hay
Lƣơng-tâm hay là Trực giác tức là cái khiếu Tri giác của Trời
ban cho, cái Thần minh làm chủ tể cả hành vi của con ngƣời".
Làm thế nào biết đƣợc Tinh thần tinh khiết?
Tinh thần tinh khiết 精神精潔 là trong sạch. Phần sáng suốt
Thiêng liêng sẵn có trong ngƣời, tự nó đã thuần nhiên trong
sạch, nhƣng bởi nhập vào thể xác phàm phu, bị lôi cuốn vào
đƣờng nhơn dục nên vọng động, trở thành ô-trƣợc không tinh
khiết. Muốn tinh thần tinh khiết, phải có một tƣ tƣởng tinh
khiết. Để cho tƣ tƣởng tinh khiết thì phải giữ tâm hƣ tĩnh,
không cho vật dục che mờ cái phần sáng suốt tự nhiên, nên
khi có việc gì cảm đến là ứng ngay đƣợc và biết rõ hết mọi lẽ.
Lòng của con ngƣời hƣ tĩnh bao nhiêu, thì trực giác càng mẫn
huệ bấy nhiêu. Chính Hệ từ thƣợng trong Dịch đã nói lên điều
đó: Không nghĩ gì, không làm gì, im lặng không động, đến lúc
cảm thì thông suốt đƣợc mọi duyên cớ trong thiên hạ. "Vô tƣ
dã, vô vi dã, tịch nhiên bất động, cảm nhi toại thông thiên hạ
chi cố" 無思也 無為也 寂然不動, 感而遂通天下之故
Tâm hƣ tĩnh tức là không để tƣ tâm tƣ ý xu hƣớng về lợi hại,
thiệt hơn, cầu lấy thú vui riêng mình, mà làm cho cái phần
Thiêng liêng là Thiên lƣơng bị mờ-mệt, không thấy rõ cái
Thiên lý lƣu hành trong Vũ trụ.
Phƣơng luyện kỵ của Đức Hộ Pháp đặng vào con đƣờng thứ
ba Đại Đạo có dạy về Luyện thân và Luyện trí:
- Ẩm thực tinh khiết.
- Tƣ tƣởng tinh khiết (trình bày ở trên).
- Tín ngƣỡng mạnh mẽ nơi Chí Tôn và Phật Mẫu.
- Thƣơng yêu vô tận.
- Ấy là chìa khóa mở cửa Bát Quái Đài tại thế.
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Thi văn dạy Đạo có câu:
Tinh thần đầy xác mới tinh anh,
Ðừng vƣớng nẻo công với mối danh.
Thƣờng hứng gió Đông tua biết gió,
Ðừng trƣơng cánh nhạn bị tan tành.
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.

TINH THẦN NGƢỜI BẢO THỂ
Thƣợng-Thống Hòa-Viện xin cho Tuần Quân đúng hai năm
đƣợc vào hàng Bảo-Thể chánh-vị.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Bảo-Thể theo mắt Bần Đạo
thấy là vo-vất, biếng nhác lắm, Tuần-quân cũng vậy, Bần Đạo
buộc tăng hạn thêm một năm nữa rồi Pháp-Chánh minh-tra lại
hạnh-kiểm lại nữa rồi sẽ định." [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]

TINH THẦN NHƠN LOẠI
Đức Hộ Pháp khi thuyết về Phật Thích Ca, Ngài nói:
"Các Ngài xét định về mặt tinh-thần, lấy cả tinh-thần siêu-thoát
của các Ngài coi có phải tinh-thần luật-pháp của Tiên-giáo chỉ
do Bác-ái, Công-bình mà lập đặng chăng? Phƣơng-pháp tạo
ra có hình tƣớng ấy cốt yếu nâng-đỡ tinh-thần nhơn-loại đến
mục-đích cao-thƣợng là Bác-ái, Công-bình vậy".
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TINH THÔNG
E: To be proficient in.
F: Pénétrer à fond.
Tinh: Rành rẽ, giỏi khéo. Thông: suốt qua. Tinh thông là hiểu
biết tƣờng tận và có khả năng vận dụng thuần thục.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Một ngày thỏn mỏn một ngày qua,
Tiên Phật nơi mình phải ở xa?
Luyện đặng tinh thông muôn tuổi thọ,
Cửa Tiên xuất nhập cũng nhƣ nhà.

TINH VI
精 微
E: Subtle.
F: Fin.
Tinh: Rành rẽ, giỏi khéo. Vi: phần rất nhỏ, mầu nhiệm. Tinh vi
là giỏi khéo và mầu nhiệm.
Bát Nƣơng Diêu Trì Cung (Giải thích về Âm quang):
"Âm quang là khí chất hỗn độn sơ khai khi Chí Tôn chƣa tạo
hóa. Lằn Âm khí ấy là Diêu Trì Cung chứa để tinh vi vạn vật,
tỵ nhƣ cái Âm quang của phụ nữ có trứng cho loài ngƣời."

TÍNH (TÁNH)
(xem chữ TÁNH)
TÁNH: 性 - Cái nguyên lý sở dĩ sanh ra nhơn loại. - Tánh
hạnh, bản chất. Td: Tánh mạng, Tánh linh, Tánh phàm.
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TÍNH HIẾU KỲ
Thầy dạy cho ngƣời Pháp hầu Đàn: "Hỡi nầy dân tộc có diễm
phƣớc, Thầy sẽ làm thỏa mãn tính hiếu kỳ của con. Là loài
ngƣời, các con có biết tự đâu các con đến chăng? Trong vạn
vật hiện hữu trên quả địa cầu nầy, các con là kẻ đƣợc ban ân
huệ nhiều hơn cả; Thầy đem các con đến tận Thầy bằng cả
tinh thần lẫn trí huệ. Các con có đủ bằng chứng để tự biết
mình do sự thăng phẩm vị thiêng liêng".

TÌNH
TÌNH: 情 - Tình cảm, mối xúc động trong lòng. - Trạng thái,
tình hình. Td: Tình ái, Tình duyên, Tình thế.

TÌNH ÁI
情愛
E: Affection, love.
F: Affection, amour.
(Ái là thƣơng yêu, một trong bảy thứ tình cảm của con ngƣời
là: Hỉ, Ái, Lạc, Dục, Ai, Ố, Nộ). Tình Ái là một thứ tình đẹp đẽ
cao thƣợng nhứt. Trong thế giới loài ngƣời này nếu vắng đi
"Tình ái" thì nhƣ bầu trời không trăng cũng chẳng có sao. Nó
là một thứ tình thiêng liêng tuyệt vời nhứt, chính có nó mà loài
ngƣời mới tồn tại và lƣu truyền nòi giống. Tuy nhiên nếu
không biết sử dụng một cách đúng nghĩa, đạo đức thì nó sẽ
làm cho rối loạn luân thƣờng đạo lý, cũng là mối nguy hiểm
nhứt. Nó là con dao hai lƣỡi đó vậy.
Đức Hộ Pháp khi thuyết về Đấng Cứu Thế, Ngài đã hết lòng
ngƣỡng vọng: "Ðêm nay là nhờ hiển Thánh anh linh của Ðấng
Cứu Thế, Ðấng đã để lòng ƣu ái vô tận mong cứu vãn tình thế
nguy ngập, lấy cả tình ái ấy làm phƣơng giải khổ cho nhơn
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loại. Chúng ta để tâm cầu nguyện cùng Ngài, để Ngài mở con
mắt Thiêng Liêng cho chúng sanh đặng nhìn thấy cái chơn
tánh của kiếp sống họ nơi nào, đừng mê muội đừng ngu dốt,
lấy tinh thần sáng suốt bỏ cái lục dục thất tình đầy tội ác nầy.
Muốn tránh cái nạn tƣơng tàn tƣơng sát kia, muốn cứu rỗi lấy
họ, hầu làm cái nạn tiêu diệt kia đƣợc thoát khỏi ấy là lời cầu
nguyện của chúng ta đêm nay đó. Ðức Chúa Jésus Christ đã
lấy máu thịt đặng chuộc tội cho loài ngƣời. Giờ phút nầy là giờ
hiển Thánh của Ngài dùng quyền hành yêu ái vô biên của Ðức
Chí Tôn mà tha tội cho nhơn loại đó vậy."
Kinh Tụng Huynh Ðệ Mãn Phần có câu:
"Khối tình ái hương hồn dầu nhớ,
"Tránh oan gia giải nợ trầm luân."

TÌNH CỜ
Đức Hộ Pháp nói: "Nơi cõi Hƣ-linh mỗi ngƣời có một gia-tộc,
một đại nghiệp. Anh em đông biết bao nhiêu. Bần-Ðạo xin
nhắc lại câu nầy cho toàn cả hiểu điều yếu trọng: Chẳng phải
vì sự tình cờ mà chúng ta đƣợc chung đứng trong lòng của
Ðức Chí-Tôn ngày nay đây. Biết đâu trong 24 chuyến thuyền
Bát-Nhã chở các Nguyên-nhân hạ trần đặng làm bạn và độ rỗi
các Hóa nhân và Quỉ-nhân, lại không có chúng ta ngồi chung
trong đó. Ðã từng chia đau sớt khổ cùng nhau chẳng những
trong thế giới nầy mà trong các thế giới khác nữa. Ðã từng
chung sống cùng nhau, cái thâm tình vĩ đại đã nhiều. Nếu cả
thảy không nhớ lời nầy của Bần-Ðạo, đến khi linh hồn xuất
ngoại rồi sẽ ân hận biết bao nhiêu, mà chừng ấy đừng trách
Bần-Ðạo không chỉ trƣớc. Không thƣơng yêu nhau cho trọn
nghĩa là lỗi tại mấy ngƣời đa! Chớ không phải tại Bần-Ðạo
không nói!"
Thực tế nhứt là Đức Khổng-Tử, "Ngài đến trong đời Chiến
quốc tức nhiên trong buổi ly loạn (không có buổi nào trên mặt
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địa cầu này chịu ly loạn bằng nƣớc Trung Hoa buổi nọ). Đời
Chiến quốc Ngài đến trong buổi ly loạn, thiên hạ đƣơng chiến
đấu với nhau, giành phƣơng sống của mình, lấn quyền thế
trong Lục quốc phân tranh không ai nhƣờng ai, tranh sống với
nhau một cách kịch liệt Ngài mới đến. Ấy vậy Ngài đến không
phải tình cờ, nếu chúng ta tƣởng tình cờ thì Đấng cầm cân
Thiêng Liêng nơi cõi Hƣ Linh hằng sống chẳng có hay sao?
Bằng cớ hiển nhiên là Chúa Jésus-Christ cũng đến lập Đạo
của Đức Chí Tôn nhƣ Ngài trong buổi loạn ly. Buổi mà La-Mã
làm bá chủ, các sắc dân bị chinh phục quật cƣờng chiến đấu
để giải ách nô lệ của mình, buổi ấy cũng là Chiến quốc vậy.
Hai ngƣời đến không phải là tình cờ mà đến đâu. Cũng một
thuyết với nhau đem Đạo-lý cứu vãn nhơn loại, mỗi phen nhơn
loại chịu thống khổ về tâm não dƣờng nào thì có Đấng Từ Bi
độ tận đƣa tay ra cứu vớt họ luôn luôn, đặng mà cứu khổ
nhơn loại mãi mãi không bao giờ sơ sót hết, chúng ta quan sát
tận tƣờng thời buổi nào, các vị Giáo chủ đến giáo đạo đều có
lý do hết.
Ngay nhƣ Đàn vía "Đêm nay 8 tháng 4 Ất Mùi (1955) là ngày
vía Đức Phật Thích Ca luôn ngày vía Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm
Hƣơng Thanh, có phải chăng là một việc tình cờ hay là quyền
Thiêng Liêng của Đức Chí Tôn đã định, Chị Nữ Đầu Sƣ vẫn
thƣơng yêu Đức Phật Thích Ca lắm. Tuy vân Đức Chí-Tôn
đến kêu Ngƣời phải về cùng Thầy mà sự thật tâm Đạo của Chị
từ bé tới lớn chỉ theo chơn Đức Phật Thích-Ca mà thôi, nếu
xét đoán ra đã biết Đạo thì sự ấy không chi lạ".

TÌNH BIỂN
Đấng AĂÂ giải: Biển tình: Tình là oan oan, oan oan là khổ.
Biển tình là biển khổ. Ông Quí-Cao giáng hoạ ngay bài thi của
Bát Nƣơng Diêu Trì-Cung, có câu:
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Một tiếng U-minh gióng cửa Không,
Phồn-hoa giục tỉnh giấc đƣơng nồng.
Ngồi thuyền Bát-Nhã qua tình biển.
Mƣợn nƣớc nhành dƣơng rƣới lửa lòng.

TÌNH CHUNG
情終
E: Faithful love.
F: Amour fidèle.
Tình chung hay chung tình 終 情 Mối tình chung thủy, tức là
từ lúc yêu nhau phút ban đầu cho đến rốt cuộc đời cũng vẫn
yêu nhau trong nghĩa "tƣơng kính nhƣ tân".
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị có câu:
"Càng nhớ đến những ngày hội ngộ,
"Càng ngổn ngang mối nợ tình chung."

TÌNH CỐT NHỤC
情骨肉
Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng trƣớc khi đi đầu thai có gặp Mẹ
một lần để nói lên lỗi lầm của mình: "Đức Ngự-Mã, Ngài cầu
xin với Ngọc-Hƣ cho khỏi bị tiêu diệt linh hồn để tái kiếp đền lại
những lỗi-lầm mà nợ tình của hàng vạn linh-hồn cùng Thánh
Thể Chí-Tôn mà con đã gây ra. Rồi đây không biết đến nơi
nào với một kiếp sanh để đền nợ. Nếu chẳng may vƣơng
mang sự lỗi lầm thì con chƣa cỗi xác tục đây, phải đợi mãn
kiếp sanh mới và thọ lịnh hoặc tội đày hoặc tái kiếp. Từ đây
tình cốt nhục cũng nhƣ Mẫu-tử biết ngày nào hội ngộ trùng
phùng đền ơn tái tạo?"
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TÌNH DUYÊN
Tình duyên 情緣: Cái duyên may của hai ngƣời trai gái gặp
nhau.
Thi văn dạy Đạo có lời rằng:
Có tình phải nghĩ đến câu duyên,
Mình hẹp hòi xƣa mới để phiền.
Lựa chọn đã nhiều già kém lắm,
Chẳng ƣa phàm tục hỏi đâu Tiên.

TÌNH NGUYỆN
E: Voluntary.
F: Volontaire.
Tình nguyện là tự mình muốn làm việc đó, do ý thức trách
nhiệm chớ không phải do bắt buộc.
Thầy dạy: "Nơi Bạch-Ngọc-Kinh hơn sáu chục năm trƣớc chƣ
Thần, Thánh, Tiên, Phật thấy đại nộ Thầy, nên ra tình nguyện
hạ thế cứu đời. Thầy coi bọn ấy lại còn làm tội lỗi hơn kẻ phàm
xa lắm. Vậy vì cớ chi các con biết chăng? Các con có cả ba
Chánh Ðạo là Tam-Giáo các con biết tôn trọng; ngày nay lại
thêm Chánh Ðạo nữa, các con biết ít nƣớc nào đặng vậy".
Thầy dạy tiếp, năm Mậu Thìn (1928): "Nếu các con chia lìa
nghịch lẫn nhau cũng khác nào các con đành đoạn chặt tay
chơn của Thầy, song lẽ nào các con lại ghét tấm thân già nầy
mà đành lòng dƣờng ấy sao? Cƣời…Ngày nay Thầy đến để
cầu khẩn xin đặng cho thân Thầy đặng toàn vẹn, đặng đủ sức
dìu dắt các con mà lập vị cho mỗi đứa đặng thỏa mãn thì các
con mới mong độ Cửu Nhị Nguyên Nhân đang bị trầm luân nơi
khổ cảnh nầy. Thầy cũng vậy mà các con cũng vậy, trƣớc nạp
ngôn cùng Ngọc Hƣ Cung, các con cũng ra tình nguyện với
Thầy để lập nhơn quyền đóng cửa U-Minh, sửa luân hồi thay
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Bạch Ngọc, nếu chẳng nên Đạo thì cửa đọa chẳng mong thoát
thân".
Đức Hộ Pháp giải thêm: "Đời quá ƣ bạo-tàn, cho nên Đức ChíTôn mới giáng trần mở Đạo cho con cái biết: các ngôi Thần,
Thánh, Tiên, Phật đều tình nguyện hạ thế cứu đời, xuống bao
nhiêu lại càng mất bấy nhiêu. Trong thời-kỳ ấy Bần Đạo vâng
lịnh Đức Chí Tôn xuống thế mở Đạo".

TÌNH NỒNG
E: The deep feeling.
F: Le sentiment intense.
Kinh Tụng Huynh Ðệ Mãn Phần có câu:
"Niềm thủ túc đã đành vĩnh biệt,
"Càng nhớ nhau càng tiếc tình nồng."

TÌNH THÂM
情深
Tình thâm: Hay thâm tình 深情 Mối tình sâu đậm.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Ven Trời gởi chút tình thâm,
"Động lòng thương nhớ tuôn dầm lệ sa."

TÌNH THƢƠNG VẠN VẬT
Diễn-văn của Ngài Thƣợng Trung Nhựt đọc tại Tòa Thánh: 0112-1931 nói về nền Tân-Tôn-giáo Cao Đài có thể canh-tân
toàn thể Thế-giới để đƣa nhân-loại đến Đại-Đồng.
"Chúng tôi trân-trọng và thành-kính thông-báo cùng quí Ngài,
Đấng tối cao tức là Đấng Thƣơng-Đế toàn năng mà cũng là
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Đại-Từ-Phụ của tất cả nhơn loại, đã giáng lập trên một góc
của nƣớc Việt-Nam thuộc Tỉnh Tây-Ninh, một nền Tân Tôngiáo. Nền Tôn-giáo này có thể canh-tân toàn thể thế-giới bằng
một lý-tƣởng cao-quí đó là Tình Thƣơng vạn vật. Rồi đây,
bởi sự chuyển xây của Tạo hóa, các sắc dân sẽ đồng tâm hiệp
lực kết tình anh em với nhau và chừng ấy nền Hòa bình Thế
giới sẽ phát hiện."

TỈNH
TỈNH: 醒 Hết say, không mê, hiểu biết rõ. Td: Tỉnh giác, Tỉnh
ngộ.

TỈNH NGỘ
醒悟
E: To be disillusioned.
F: Être désillusionné.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Tỉnh ngộ xá thân tại Phạm môn,
Khuyến tu hậu nhựt độ sinh hồn.

TỈNH THẾ
醒 世
E: To awake the word.
F: Réveiller le monde.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Sách truyện xƣa ghi đã lắm điều.
Nhƣ chuông tỉnh thế gõ nên kêu.
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Thi văn dạy Đạo có câu:
Vô lao bất phục hồi chơn mạng,
Tỉnh thế kỳ thân đắc chánh tôn.

TỈNH THỨC
醒 識
E: To awake oneself.
F: Se réveiller.
Tỉnh thức hay thức tỉnh là tỉnh và biết rõ, không còn mê lầm
nữa.
Kinh Đệ Nhất Cửu có câu:
"Khá tỉnh thức tiền-duyên nhớ lại,
"Đoạn cho rồi oan-trái buổi sanh."

TĨNH DƢỠNG
靜 養
E: Convalescent.
F: Convalescent.
Tĩnh: Yên lặng, trái với Động. Dưỡng: nuôi. Tĩnh dƣỡng là
nghỉ yên để lấy lại sức khỏe sau cơn bịnh.

TĨNH LỰ
靜 慮
E: Calm contemplation.
F: Contemplation calme.
Tĩnh: Yên lặng, trái với Động. Lự: suy nghĩ. Tĩnh lự là yên lặng
suy nghĩ, không để cho tâm tán loạn. Đây cũng là một phép
Thiền định.
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TĨNH TÂM
靜 心
E: Quiet heart.
F: Cœur tranquille.
Tĩnh: Yên lặng, trái với Động. Tâm: cái tâm của con ngƣời.
Tĩnh tâm là cái tâm yên ổn.
Nhờ thiền định là tâm đƣợc yên ổn, nên gọi là Tĩnh tâm.

TĨNH TỌA
靜 坐
E: Sitting still.
F: Assis immobile.
Tĩnh: Yên lặng, trái với Động. Tọa: ngồi. Tĩnh tọa là ngồi yên
lặng không nhúc nhích.
Đây là trạng thái của những vị đang ngồi thiền định.

TỊNH DỤC
並 育
E: To nourish equally.
F: Nourir également.
Tịnh: Đều, ngang nhau, nhƣ nhau. Dục: nuôi cho khôn lớn.
Tịnh dục là nuôi dƣỡng chúng sanh đồng đều nhƣ nhau.
Trong sách Trung Dung có viết rằng: "Vạn vật tịnh dục nhi bất
tƣơng hại, Đạo tịnh hành nhi bất tƣơng bội." Nghĩa là: Muôn
vật đều đƣợc nuôi dƣỡng nhƣ nhau mà không hại nhau, Đạo
đều lƣu hành mà không trái ngƣợc nhau.
Kinh Ngọc Hoàng Thƣợng Ðế:
"Tịnh dục Đại Từ Phụ."
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TỊNH ĐÀN
靜 壇
E: The esplanade of worship.
F: L’esplanade de culte.
Tịnh: Trong sạch, sạch sẽ. Đàn: nơi dùng làm chỗ cúng tế.
Tịnh đàn là nơi cúng tế trong sạch, ý nói: Thánh Thất.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Trừ ra vợ chồng hay là chị em ruột, anh em ruột, đặng
chuyện vãn nhau nơi tịnh đàn.

TỊNH ĐỘ (Phật Học)
淨土
(Tịnh 淨 là thanh tịnh, không cấu uế. Độ 度 là quốc độ, nơi
chốn để y trú). Tịnh độ là cõi thanh tịnh, trang nghiêm, vi diệu,
tức là cõi Phật, còn gọi là Phật độ hay Phật quốc.
Tịnh Độ (S: Buddhakṣetra; C: jìngtǔ; J: jōdo) Nguyên nghĩa
Phạn ngữ là Phật độ, cõi Phật, cõi thanh tịnh.
Trong Ðại Thừa, ngƣời ta hiểu mỗi cõi Tịnh độ thuộc về một vị
Phật và vì có vô số chƣ Phật nên có vô số Tịnh độ. Ðƣợc nhắc
nhở nhiều nhất là cõi Cực Lạc (s: sukhāvatī) của Phật A Di-Đà
(s: Amitābha) ở phƣơng Tây.
-Tịnh độ phía Ðông là cõi Phật Dƣợc Sƣ (s: Bhaiṣajyagurubuddha), có khi cõi đó đƣợc gọi là Ðiều hỉ quốc (s: abhirati)
của Phật Bất Ðộng (s: akṣobhya).
-Phía Nam là cõi của Phật Bảo Sinh (s: ratnasambhava).
-Phía Bắc là cõi của Phật Cổ Âm (s: dundubhisvara). Ðức
Phật tƣơng lai Di-Lặc (s: Maitreya) là vị đang giáo hóa ở cõi
Ðâu-Suất (s: tuṣita) sẽ tạo một Tịnh độ mới.
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Tịnh độ đƣợc xem là "hóa thân" của thế giới, là cõi xứ của
ngƣời tu hành muốn đƣợc tái sinh. Muốn đạt đƣợc cõi này,
hành giả không phải chỉ trau giồi thiện Nghiệp mà còn phải
nguyện cầu các Đức Phật của các cõi đó cứu độ đƣợc tái sinh.
Trong nhân gian, ngƣời ta thƣờng hiểu Tịnh Độ là một nơi có
vị trí địa lý nhất định, nhƣng thật ra Tịnh Độ là một dạng của
tâm thức giác ngộ, không bị ô-nhiễm và các phƣơng hƣớng
Ðông, Tây, Nam, Bắc chỉ có tính chất hình tƣợng. Tịnh Độ
không phải là mục đích cuối cùng trên con đƣờng tu tập – chỉ
là nơi đƣợc xem là cõi cuối cùng mà hành giả phải tái sinh để
rồi đạt Niết-Bàn (Tịnh độ tông). (Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT
HỌC - ĐẠO UYỂN)
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh
Ngƣời thối chí bƣớc qua Tịnh độ,
Kẻ buồn lòng lại mộ Tiên Thiên.
Thất thời nghe nói đi liền,
Về bên phái khác một thiên Đạo đồ.

TỊNH LUYỆN
淨 練
E: The spiritual exercise.
F: Le exercices spirituels.
Tịnh: Trong sạch, sạch sẽ. Luyện: tập làm nhiều lần cho hay
giỏi. Tịnh luyện là tìm một chỗ thanh vắng không khí trong
lành, hay vào trong Tịnh Thất mà luyện đạo cho đắc thành
Tiên, Phật tại thế.
Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh ngày 25-6-Mậu
Dần (1938) nói về Tịnh Luyện nhƣ sau:
"Tại sao Tam Kỳ Phổ Ðộ không ăn ngọ, tuyệt cốc và tịnh
luyện nhƣ các tôn giáo khác?
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Tại thời kỳ giả dối đã qua, thời chơn thật hầu đến. Đức Chí
Tôn khai đạo kỳ ba nầy là tạo một trƣờng thi công quả hữu vi
tại thế cho nhơn sanh lập công nghiệp và tâm đức mà đoạt
phẩm vị thiêng liêng, chớ không có ăn ngọ, tuyệt cốc và tịnh
luyện nhƣ các tôn giáo buổi trƣớc.
Bởi nhơn sanh trong buổi Hạ nguơn đƣơng tranh đấu mạnh
đƣợc yếu thua, khôn còn dại mất, 10 ngƣời đều mất hết 9 rƣỡi
lƣơng tâm, chỉ nhờ phƣơng châm đạo đức là cơ quan cứu thế,
phổ độ chúng sanh cho họ biết ăn năn tự hối, lánh dữ làm
lành, noi theo luật pháp chơn truyền của đạo để trở nên ngƣời
chí thiện, lập thành Minh đức Tân dân, ấy là chấn hƣng phong
hóa.
Nếu mọi ngƣời nhập môn giữ đạo không lo phổ độ nhơn sanh,
chỉ chuyên chú về phƣơng ăn ngọ, tuyệt cốc, kiếm chốn u
nhàn mà ẩn thân tịnh luyện thì gọi là độc thiện kỳ thân, chẳng
có bổ ích chi cho nhơn quần xã hội.
Hỏi vậy, nhơn sanh nƣơng theo nơi nào mà thoát khổ?
Đức Chí Tôn khai Đại Đạo, lập luật pháp khuôn viên, chuẩn
thằng qui củ là một cái nấc thang vô tận để cho nhơn sanh, kẻ
trƣớc dìu ngƣời sau, nƣơng theo con đƣờng Thánh đức mà
đoạt phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật. Nên Đức Chí Tôn có
nói rằng: "Các con đắc đạo cùng chăng là tại phƣơng phổ độ.
Nếu các con không đến trƣờng Thầy lập mà đoạt phẩm vị của
mình thì chẳng đi nơi nào khác mà đắc đạo bao giờ."
Các Đấng Thánh trƣớc Hiền xƣa cũng đã trải qua thiên tân
vạn khổ, đội nguyệt mang sao, nhƣ Đức Khổng Phu Tử, Mạnh
Tử, bỏ nhà cửa, từ biệt phụ mẫu, đoạn dứt ái ân, châu lƣu liệt
quốc dạy ngƣời cải dữ làm lành, thể Thiên hành hóa. Do nơi
công nghiệp ấy mà đoạt thành phẩm vị, nào có tuyệt cốc hay
tịnh luyện chi đâu.
Tam Kỳ Phổ Độ là cơ quan cải tạo đời, dạy nhơn sanh biết cải
ác tùng lƣơng, thƣơng yêu thuận hòa cùng nhau, chung thờ
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một chủ nghĩa, chỉnh đốn bại tục tồi phong cho trở nên đời tận
thiện tận mỷ, thuận theo buổi Hạ nguơn tuần hoàn qui cổ.
Đức Chí Tôn khai đạo là muốn cho nhơn loại hòa bình, Càn
Khôn an tịnh, nhơn sanh noi theo luật pháp mà tu hành, lập
công bồi đức cho đầy đủ thì đặng thăng phẩm vị thiêng liêng,
đem chơn tánh phản bổn huờn nguyên làm một cùng Đức Chí
Tôn là đắc đạo.
Ấy là điều chơn lý, nên chẳng ăn ngọ, tuyệt cốc, tịnh luyện chi
cả."

TỊNH NHỤC
淨 肉
E: The pure meats.
F: Les viandes pures.
Tịnh: Trong sạch, sạch sẽ. Nhục: thịt.
Tịnh nhục là từ ngữ thƣờng đƣợc dùng bên Phật giáo. Theo
Phật Học Từ Điển của Đoàn Trung Còn thì: "Tịnh nhục là thịt
thanh tịnh, ăn khỏi tội.
Hàng Tỳ kheo Tiểu thừa có thể ăn 3 thứ tịnh nhục (Tam tịnh
nhục), 9 thứ tịnh nhục (Cửu tịnh nhục) mà khỏi phạm giới.
Nhƣng hàng Tỳ kheo, các Phật tử Đại thừa đã phát nguyện ăn
chay trƣờng thì không dùng tịnh nhục. Hàng Phật tử tại gia Đại
thừa đã phát nguyện ăn chay kỳ, nhằm những ngày chay cũng
không ăn tịnh nhục."
"Cửu tịnh nhục là 9 thứ thịt thanh tịnh (9 thứ thịt súc sanh mà
Tỳ kheo Tiểu thừa có thể ăn, không mang tội):
Thứ thịt mà mình không thấy kẻ giết.
Thứ thịt mà mình không nghe tiếng giết.
Thứ thịt chẳng ngờ là vì mình mà ngƣời ta giết.
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(Ba thứ thịt vừa kể đƣợc gọi là Tam tịnh nhục).
Thứ thịt chẳng vì mình mà ngƣời ta giết.
Thứ thịt tự nó chết.
Thứ thịt do con chim tàn hại.
Thứ thịt sống khô.
Thứ thịt thình lình gặp.
Thứ thịt đã bị giết từ trƣớc."
"Phật giáo Tiểu thừa cho phép những ngƣời xuất gia ăn thịt
thanh tịnh. Vì vậy mà ở những xứ theo Phật giáo Nam Tông,
các nhà sƣ khất thực có thể ăn bất cứ loại thức ăn gì kể cả thịt
nếu đó là món thịt thanh tịnh.
Ở các xứ theo Phật giáo Đại thừa, không có khái niệm thịt
thanh tịnh. Đã là thịt thì nhứt thiết nhà sƣ không đƣợc ăn."
Đối với Đạo Cao Đài, tín đồ thuộc bực Hạ thừa còn ăn chay
kỳ, mỗi tháng ăn chay 10 ngày, còn lại 20 hay 19 ngày thì ăn
mặn. Chúng ta không nên giết con vật làm thịt mà ăn, mà nên
ra chợ mua thịt do ngƣời ta làm sẵn để bán, mua đem về
dùng, mà Phật giáo gọi đó là thịt thanh tịnh.
Thật ra, không phải ăn các thứ thịt nầy mà không mang tội,
phải nói chính xác rằng: có tội, nhƣng tội ít, tội nhẹ. Ngƣời trực
tiếp giết con vật làm thịt thì bị tội nhiều, mình mua thịt ấy về ăn
thì phải chia sớt tội sát sanh với ngƣời ấy một phần nào tùy
theo mình mua về dùng nhiều hay ít.
Đó là nói về tội sát sanh. Còn vấn đề thanh trƣợc của chơn
thần, khi ăn mặn, dầu ăn thứ thịt nào, thanh tịnh hay không
thanh tịnh, chơn thần đều bị ô trƣợc nặng nề.
Chỉ có ăn trƣờng chay thì chơn thần mới đƣợc thanh khiết nhẹ
nhàng, mới có thể bay lên khỏi các từng không khí mà đến cõi
thiêng liêng.
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TỊNH NIỆM
淨 念
E: The pure thoụght.
F: La pensée pure.
Tịnh: Trong sạch, sạch sẽ. Niệm: tƣởng nghĩ, tƣ tƣởng. Tịnh
niệm là tƣ tƣởng trong sạch, tƣởng nghĩ trong sạch.
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."

TỊNH TÂM
淨 心
E: The pure heart.
F: Le cœur pur.
Tịnh: Trong sạch, sạch sẽ. Tâm: cái tâm của con ngƣời. Tịnh
tâm là cái tâm trong sạch, hay làm cho cái tâm trong sạch, tức
là phải loại bỏ các tƣ tƣởng xấu xa. Tâm trong sạch thì tƣ
tƣởng trong sạch. Cho nên trong bài Khai Kinh có câu: "Sửa
lòng trong sạch tụng cầu Thánh kinh."
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Con phải nhớ dặn chúng nó tịnh tâm mới đặng, vì có
chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật chứng đàn.

TỊNH TÂM XÁ
淨心舌
Tịnh: Trong sạch, sạch sẽ. Tâm: cái tâm. Xá: cái nhà. Tịnh
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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tâm xá là cái nhà để ngƣời ta đến đó mà thanh lọc cái tâm cho
trong sạch.
Đó là nơi để tự xét mình, xét coi trong kiếp sanh vừa qua,
mình đã làm đƣợc bao nhiêu phƣớc và bao nhiêu tội lỗi. Nếu
có nhiều tội lỗi thì ráng ăn năn sám hối tội tình và cầu xin Đức
Chí Tôn cứu vớt.
Thất Nƣơng Diêu Trì Cung giáng cơ ngày 21-05-1934:
"Âm Quang là nơi Thần Linh Học gọi là Etat d’Eraticité nghĩa là
nơi Trƣờng Đình của chƣ hồn giải thể hay là nhập thể. Đại Từ
Phụ đã định nơi ấy, cho nên Phật gọi là Tịnh Tâm Xá. Nghĩa
là nơi của chƣ hồn đến đó đặng tịnh tâm xét mình coi trong
kiếp sanh bao nhiêu tội phƣớc. Vậy thì nơi ấy là nơi xét mình.
Chớ chi cả nhơn sanh biết xét mình trƣớc khi thoát xác thì tự
nhiên thoát khỏi Âm Quang. Nói cho cùng nếu trọn kiếp, dầu
gây lắm tội tình mà phút chót biết ăn năn tự hối, cầu khẩn Chí
Tôn độ rỗi thì cũng lánh xa khỏi cửa Âm Quang lại còn hƣởng
đặng nhiều ân huệ của Chí Tôn, là các chơn hồn đặng tự hối
hay là đặng giáo hóa mà hiểu trọn chơn truyền, lập phƣơng tự
độ, hay là con cái các chơn hồn cầu rỗi."

TỊNH TÂM ĐIỆN
淨 心 殿
E: The dome of purification of heart.
F: Le dôme de purification du cœur.
Tịnh: Trong sạch, sạch sẽ. Tâm: cái tâm. Điện: cung điện.
(Tịnh tâm dịch từ tiếng Phạn: Dhyâna, tiếng Trung quốc phiên
âm là Tch’anna, Phật giáo dịch âm là Thiền; Victor Hugo gọi là
Les contemplations (trầm tƣ, tịnh tâm). Điện hay quán là nơi
luyện Đạo của các đạo sĩ).

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

572

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Khi bƣớc vào Tòa Thánh, từ cửa chánh đến chỗ đặt bức họa
Tam Thánh là một khoảng rộng, gọi là Tịnh tâm điện.
Tịnh tâm điện là nơi để Chức sắc và tín đồ dừng lại đây,
trƣớc khi bƣớc vào Chánh điện làm lễ Đức Chí Tôn, để kiểm
soát cái tâm của mình có đƣợc trong sạch không.
Tâm trong sạch là tòa ngự của Phật Tiên, còn tâm ô trƣợc vạy
tà là chỗ ở của quỉ ma.
Đức Chí Tôn có than rằng:
"Đƣờng Tiên cũng lấp lửng, nguồn Thánh cũng toan vào, mà
thấy bạc rơi cũng chẳng bỏ, lợi mún chẳng từ, mƣợn danh
Đạo mà tạo danh mình, vô Thánh điện mà hơi tà còn phƣởng
phất." (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển)

TỊNH THẤT
淨 室
E: The house of meditation.
F: La maison de méditation.
TÂN LUẬT giải rõ: "Tịnh Thất" là nhà thanh tịnh để cho các Tín
đồ vào mà tu luyện. Muốn vào Tịnh Thất phải tuân y những
điều lệ nhƣ sau nầy:
- Ðiều Thứ Nhứt: Trong hàng Tín đồ, ai đã xử tròn Nhơn đạo
và giữ Trai giái từ sáu tháng sắp lên thì đƣợc xin vào Tịnh
Thất mà nhập định.
- Ðiều Thứ Hai: Phải có một ngƣời đạo đức hơn mình tiến dẫn
và một ngƣời Đạo Hữu bảo hộ.
- Ðiều Thứ Ba: Cấm, không đặng thơ tín vãng lai với ngƣời
ngoài, trừ ra thân nhân, song phải có ngƣời "Tịnh Chủ" xem
trƣớc.
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- Ðiều Thứ Tƣ: Cấm, ngƣời ngoài không đƣợc vào nhà Tịnh,
chẳng luận là viên quan chức sắc cùng thân tộc Tín đồ.
- Ðiều Thứ Năm: Cấm, không đƣợc chuyện vãng với ngƣời
ngoài, trừ ra cha mẹ và con cháu đến thăm song cũng phải có
phép ngƣời "Tịnh Chủ" cho.
- Ðiều Thứ Sáu: Nhập Tịnh Thất rồi phải tuyệt trầu thuốc và
không đƣợc ăn vật chi ngoài mấy bữa cơm.
- Ðiều Thứ Bảy: Phải giữ cho Chơn Thần an tịnh, đừng xao
xuyến lƣơng tâm. Phải thuận hòa không đƣợc tiếng lớn, phải
siêng năng giúp ích cho nhau và dìu dắt nhau trong đƣờng
đạo.
- Ðiều Thứ Tám: Phải tuân mạng lịnh của một "Tịnh Chủ" phải
y theo giờ khắc sẽ định mà hành công tu luyện.
Đức Hộ Pháp thuyết đêm 01 tháng 04 năm Quí Tỳ: "Bần Đạo
mới về hội đàm với Đức Cao Thƣợng Phẩm bàn luận cùng
nhau về vấn đề Tịnh Thất, nhƣng Ngài không nói rõ, đại ý nói:
Chờ ngày Lễ Vía Đức Phật Mẫu tức nhiên Lễ Trung Thu tới
đây Đức Phật Mẫu sẽ giáng đặng dạy bảo cái thắc mắc cho
Bần Đạo về việc lập Tịnh Thất cho Phái Nữ mới xong là "Trí
Huệ Cung" còn "Vạn Pháp Cung" là Tịnh Thất của Phái Nam
chƣa làm đặng, vì làm ở trên núi, mà trên núi buổi nầy không
thể nào tạo đặng, theo ý Ngài đã định và Ngài nói: Hiện giờ đã
có tạo xong "Trí Giác Cung" rồi có thể mƣợn "Trí Giác Cung"
để cho Phái Nữ tới đó cho Đức Phật Mẫu đến đặng giảng dạy
và luận về vấn đề Tịnh Thất."
Đức Ngài nói trong sự phấn khởi: "Ngày kia không có gì vui
hứng cho Qua hơn, khi thấy xuất hiện trong mấy Em, khi Qua
đã già vô Tịnh thất an dƣỡng tinh thần, mà thấy đặng mấy Em
ở dƣới bƣớc lên ngồi địa vị cao trọng của Qua".
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TÕA ĐẠO
座道
E: The religious tribunal.
F: Le tribunal religieux.
Chiếu y Ðạo Luật Hội Thánh năm Mậu Dần (dl: 15-02-1938) về
cơ quan Tòa Ðạo, phân định hình phạt và án tiết cho những
ngƣời phạm luật pháp của Ðạo;
Nghĩ vì Tòa Ðạo là một cơ quan để bảo thủ chơn truyền y theo
khuôn viên Ðạo pháp, không ai qua luật đạo mà Hiệp ThiênÐài chẳng biết;
Lập Tòa Ðạo để trị kẻ phàm, tức là dụng hình phạt phàm trần
đặng giảm bớt hình phạt thiêng liêng. Vậy Tòa Ðạo là một cơ
quan trọng yếu nắm Cân Công bình, giữ gìn trật tự trong hàng
đồng đạo;
Nghĩ vì hiện thời cần dẫn giải rõ thêm quyền hành và phận sự
của Chức sắc Tòa Ðạo tại Tòa Thánh và các địa phƣơng"
Tòa Đạo là một trong bốn cơ quan Chánh Trị Ðạo của Ðạo
Cao Ðài. Sau cuộc biến, đƣợc tổ chức lại nền Ðạo thành 4 cơ
quan theo Ðạo luật Mậu Dần (1938), là:
Hành chánh đạo- Phổ tế - Phƣớc Thiện.- Tòa Đạo.
Tòa Ðạo (Bộ Pháp Chánh): Tòa Ðạo hay Bộ Pháp Chánh là
cơ quan bảo thủ chơn truyền, giữ gìn luật pháp Ðạo, chăm
nom chƣ Chức sắc, Chức việc và Ðạo hữu thi hành phận sự,
che chở kẻ yếu tha, binh vực những ngƣời cô thế, hoặc tiếp cả
sự uất ức bất công của toàn sanh chúng, tức là giữ nét công
bình trên mặt Ðạo, lại cũng là một cơ quan giúp cho Hành
Chánh, Phƣớc Thiện và Phổ Tế thêm oai quyền mạnh mẽ tôn
nghiêm đặc sắc. Tóm lại là lập phƣơng bảo toàn sanh chúng
khỏi điều thống thiết đau khổ với nét oai nghiêm của Chức sắc
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đƣơng quyền hành chánh. (Xem chi tiết nơi chữ: Bộ Pháp
Chánh, vần B)
Cầm đầu Bộ Pháp Chánh là một vị Thời Quân chi Pháp,
Chƣởng quản Bộ Pháp Chánh.

TÒA HÒA GIẢI
座 和 解
E: The justice of peace.
F: La justice de paix.
Tòa: Dinh thự, ngôi, chỗ để ngồi. Hòa: thuận hòa. Giải: mở ra.
Hòa giải là dàn xếp cho hai bên thuận thảo với nhau, không
còn xích mích với nhau nữa.
Tòa Hòa giải là tòa án của Đạo Cao Đài ở cấp thấp, có nhiệm
vụ hòa giải các vụ thƣa kiện nhỏ, lặt vặt (tạp tụng) trong các
tín đồ. (Xem chi tiết nơi chữ: Bộ Pháp Chánh, vần B)

TOÀ NỘI CHÁNH CỬU TRÙNG ĐÀI
1- Phần yếu trọng: Tòa Nội chánh Cửu Trùng Đài xây dựng
từ năm (1933). Trong Nội-Ô Tòa Thánh có điều đáng lƣu ý
nhứt là Tòa Nội Chánh Cửu Trùng Đài, cất phía Bắc Đền
Thánh, cập Quốc lộ 13, con đƣờng số 13 nầy phân ranh giữa
Nội-Ô và Ngoại-Ô Đền Thánh. Nói rõ hơn, Tòa Nội Chánh nằm
bìa trong Nội-Ô về hƣớng Bắc, tức là từ hƣớng Bắc đi vào thì
gặp ngay Tòa Nội Chánh. Cho nên khi cất Tòa Thánh, Đức Hộ
Pháp cũng cho xây Tòa Nội Chánh và Đức Ngài nói: "Bần Đạo
cất Tòa Nội Chánh để áng hơi thở của con Cù, vì mỗi lần nó
thở, nền Đạo chinh nghiêng …" Năm Quí Mão (1963) có cuộc
thay đổi, chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, buộc Đạo phải sửa
đổi các danh từ dinh thự, nhƣ: "Pháp Chánh Hiệp-Thiên Đài
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đổi lại Pháp viện, Tòa Nội Chánh đổi lại "Cửu Trùng Đƣờng"
phù hợp với câu:
"Đài phƣơng phúc địa giáng linh,
"Cửu Trùng thụy ứng Long Thành ngũ vân".
Ngũ tƣờng vân là một hội Rồng Mây… Ấy là một trấn pháp,
che mặt hông Đền Thánh.
Từ cửa Hòa Viện số I chánh Bắc (Thủy) đi vào Nội Ô trung
tâm Thánh Địa, trƣớc thấy văn phòng Nội-Chánh Cửu TrùngĐài, nơi làm việc của Cửu Viện và ba Chánh Phối Sƣ. Qua
vƣờn hoa kiểng (mới làm sau), rồi tới Đền Thánh, đoạn đƣờng
nầy nằm bên ngoài bao lơn Hiệp-Thiên-Đài, tức áng lỗ tai con
Long Mã (bên Nữ phái) bảo vệ Sanh Môn Quan cho phái
yếu… Trái lại, bên Nam phái, từ phía Nam đi vào Bạch Ngọc
Kinh tại thế, thì Hiệp Thiên Đài nằm nơi Đại lộ Phạm Hộ Pháp,
tức là Đạo Pháp để trƣớc mắt nhơn sanh tự tri, tự giác vào
cửa Sanh Môn Quan để đến Cung Đạo trình diện Đức Chí
Tôn, gọi là Pháp Luân Thƣờng Chuyển (Lễ Hoán Đàn khi cúng
Đại Lễ).
2- Tòa Nội Chánh hay là Cửu Viện:
Tòa Nội Chánh tức văn phòng Cửu Viện của Cửu Trùng-Đài
Nam phái. Tòa này đặt dƣới quyền điều khiển của ba ChánhPhối Sƣ của ba phái là Thái Chánh Phối Sƣ, Thƣợng Chánh
Phối Sƣ, Ngọc Chánh Phối Sƣ.
Nhiệm vụ của chín Viện:
Trong ba phái: Thái, Thƣợng, Ngọc thì mỗi phái sẽ điều hành
ba Viện theo đúng Thánh ngôn dƣới đây của Đức Lý Giáo
Tông:
THÁI: Hộ, Lƣơng, Công ngoại chủ trƣơng,
THƢỢNG: Học, Y, Nông chấp phƣơng cƣơng,.
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NGỌC: Hòa, Lại, Lễ quyền cai quản,
Cửu Viện phân qua khả khán tƣờng.
Bài Thánh ngôn trên có nghĩa nhƣ sau:
- Phái Thái coi ba viện: Hộ viện, Lƣơng viện, Công viện, coi
sóc, (đốc suất) bên ngoài.
- Phái Thƣợng coi ba viện: Học viện, Y viện, Nông viện, đảm
trách phƣơng pháp làm cho Đạo mạnh thêm.
- Phái Ngọc coi ba viện: Hòa viện, Lại viện, Lễ viện. Đây là
quyền cai quản của phái Ngọc.
Chín Viện phân qua cho xem, phải biết rõ, một cách tƣờng tận.
Xem nhƣ vậy thì :
- Phái Thái coi ba Viện: Hộ viện, Lƣơng viện, Công viện.
- Phái Thƣợng coi ba viện: Học viện, Y viện, Nông viện.
- Phái Ngọc coi ba viện: Hòa viện, Lại viện, Lễ viện.
*Hộ viện: phụ trách về tài chánh, (chấp chƣởng, gìn giữ tiền
bạc của Đao)
*Lƣơng viện: Đảm trách vấn đề thực phẩm (tiếp thu, phân
phối, nấu nƣớng) cho tất cả Chức sắc, Chức việc, Tín đồ hành
sự ở các cơ quan Trung-ƣơng của Hội-Thánh.
*Công viện: đảm trách việc xây cất, tu bổ, tạo tác các dinh
thự, đền đài, nhà cửa cho Hội-Thánh cũng nhƣ sửa chữa, xây
đắp các đƣờng sá trong nội-ô Tòa-Thánh.
*Học viện: phụ trách việc giáo dục con cái Chức sắc trong
Đạo theo đúng giáo lý truyền thống của Đạo. Viện này sẽ lo
thành lập các trƣờng Đạo-Đức ở trung-ƣơng và địa phƣơng.
Học viện còn có nhiệm vụ điều khiển Hạnh đƣờng tức là
trƣờng Huấn luyện Chức sắc về Giáo lý, Hành chánh, Lễ nghi,
luật đạo…Học viện lại còn một nhiệm vụ nữa là coi sóc các
kho dụng cụ văn phòng để cung cấp cho các Văn phòng Hành
chánh của Hội-Thánh ở trung-ƣơng.
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*Y viện: là viện lo về sức khỏe nhƣ cung cấp thuốc men,
khám bệnh, trị bịnh cho các Chức sắc, Chức việc và nhân viên
làm việc ở Nội-Ô Thánh địa khi họ bịnh hoạn. Y-viện còn có
nhiệm vụ săn sóc các trẻ em mồ côi và đồng bào nghèo khổ.
Y-Viện vừa trị bịnh theo Đông-y vừa theo Tây-y.
*Nông viện: là viện sản xuất thực phẩm bằng cách thành lập
các đồn điền, ruộng nƣơng, rẫy bái để trồng trọt cây trái, lấy
thực phẩm cung cấp cho Hội-Thánh. Thực phẩm này sẽ dùng
nuôi dƣỡng những ngƣời hiến thân trọn đời cho Đạo.
*Hòa viện: là viện hòa giải các vụ xích mích, kiện thƣa giữa
các Chức sắc nhỏ và các Tín đồ. Hòa Viện còn có nhiệm vụ
răn phạt và phán xét các vụ phạm luật Đạo (tội trạng thƣờng,
không quan trọng lắm)
*Lại viện: có nhiệm vụ bổ nhiệm, thuyên chuyển các Chức
sắc. Tất cả mọi giấy tờ, hồ sơ, thƣ tín và Hành chánh Đạo từ
trung-ƣơng gởi đi địa phƣơng đều do Lại-viện chuyển đi cũng
nhƣ từ địa phƣơng gởi về Tòa-Thánh đều do Lại Viện tiếp
nhận và chuyển đến các cơ quan liên hệ.
*Lễ viện: Lễ Viện sắp đặt, tổ chức tất cả các cuộc tế lễ ở ĐềnThánh và Thánh Thất. Lễ Viện còn có nhiệm vụ đảm trách mọi
cuộc lễ của Hội-Thánh, nghĩa là các vấn đề: Quan, Hôn, Tang,
Tế.
3- Sự biến chuyển của Tòa Nội Chánh:
Trƣớc cuộc biến thiên, Chức Sắc bị thâu quyền chức, lúc đó
có con Mễnh (Mang) chạy vào Tòa Nội Chánh, đụng đầu vô
cột chảy máu, rồi chạy ra Quốc Lộ số 13, bị bắt làm thịt trong
năm Đinh Dậu (1957). Đức Hộ Pháp phê dạy nhƣ sau:
"Con Mang đem tin tại Nội Chánh đã tỏ ra rằng: Cơ khảo đảo
do căn nguyên nơi Nội Chánh. Nếu ta tin nơi quyền năng
Thiêng Liêng thì ta có thể nói rằng: Nếu không có quyền năng
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vô đối của Đức Chí Tôn thì cả Chức Sắc Cửu Trùng Đài nơi
Nội Chánh bị nạn tiêu diệt mà chớ, chẳng phải nhƣ thế mà
thôi!". Vậy Bần Đạo nói: Cơ khảo đảo ngƣng cả quyền tƣớc
của Chức Sắc Thiên Phong là cốt trừ cái nạn diệt vong của
Nội Chánh. Vậy Bần Đạo khuyên họ ráng chịu cho tới ngày
Bần Đạo trở về nƣớc".(Ngày 01–01–Đinh Dậu.)
Quả nhiên đến năm Giáp Thìn (1964), 10 vị Đại Thiên Phong
từ Phối Sƣ đến Giáo Hữu: 5 ông hồi hƣu dƣỡng lão, 5 ông bị
ngƣng quyền chức ngày 15–4 (dl: 26-05-1964). Theo câu chót
thì lời phê nầy vẫn còn hiệu lực cho đến ngày Đức Hộ Pháp
trở về nƣớc nhà, các tai nạn mới đƣợc chấm dứt.
Còn hai trƣờng hợp nữa cũng do con Mễnh, mang tin chẳng
lành: Năm Mậu Tuất (1959), một con Mễnh chạy vào Nội Ô bị
té giếng. Sau đó Ông Ngọc Hoài Thanh bị Gián Ma Xử chết.
Một con Mễnh khác chạy vào Nội-Ô năm Ất-Mùi bị què chân,
đƣợc Đức Hộ Pháp giải nạn đƣa xuống Trí-Huệ Cung bảo
dƣỡng, chờ đi đƣợc rồi phóng sanh, nên nạn tai đƣợc nhẹ.
Mang, Mễnh là con vật đem điềm bất tƣờng khi nó xuất hiện.

TÒA NGHIỆT CẢNH
Tòa Nghiệt Cảnh: tức là Nghiệt Cảnh Ðài, là Tòa Án nơi cõi
thiêng liêng, nơi đây có đặt một tấm kiếng lớn rất huyền diệu,
ai đứng trƣớc tấm kính nầy thì trong tấm kính sẽ hiện ra tất cả
việc làm thiện ác trong suốt kiếp sanh nơi cõi trần, một lời nói
cũng không sót. Ðứng nhìn vào kính nhƣ đứng coi chiếu phim
vậy, mà cuốn phim nầy là cuốn phim của đời mình. Bao nhiêu
thiện ác thì có cây Cân Công bình thiêng liêng cân, phƣớc
nhiều thì thăng, tội nhiều thì đọa, không thể chối cãi.
Thánh giáo: "Ai giữ trọn bực phẩm thì đặng Tòa Nghiệt Cảnh
tƣơng công chiết tội, để vào địa vị cao hơn chốn Ðịa cầu 68
nầy; ai chẳng vẹn trách nhậm nhơn sanh phải bị đọa vào nơi U
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Minh Ðịa, để trả cho xong tội tình căn quả cho đến lúc trở về
nẻo chánh đƣờng ngay mà phục hồi ngôi cũ, bằng chẳng biết
sửa mình thì luật Thiên điều chồng chập, khổ A Tỳ phải vƣớng
muôn muôn đời đời mà đền tội ác".

TÒA PHÁN XÉT
E: The divine tribunal.
F: tribunal divin.
Tòa Phán xét là tòa án nơi cõi thiêng liêng để tra xét công và
tội, phƣớc đức và tội tình của mỗi chơn hồn trong một kiếp
sống nơi cõi trần, để quyết định thăng hay đọa.
Tòa Phán xét là chỉ chung các tòa án nơi cõi thiêng liêng nhƣ:
Tòa Nghiệt cảnh, Tòa Tam giáo thiêng liêng.
Thánh ngôn Thầy dạy: Năm Mậu Thìn (1928):
"Thầy đã nói rằng nơi thân phàm các con, mỗi đứa Thầy đều
cho một chơn linh gìn giữ cái chơn mạng sanh tồn. Thầy
tƣởng chẳng cần nói các con cũng hiểu rõ rằng: Ðấng chơn
linh ấy vốn vô tƣ, mà lại đặng phép giao thông cùng cả chƣ
Thần, Thánh, Tiên, Phật và các Ðấng Trọn Lành nơi Ngọc Hƣ
Cung, nhứt nhứt điều lành và việc dữ đều ghi chép không sai,
đặng dâng vào Tòa Phán Xét, bởi vậy nên một mảy không
qua, dữ lành đều có trả; lại nữa, các chơn linh ấy, tánh Thánh
nơi mình đã chẳng phải gìn giữ các con mà thôi, mà còn dạy
dỗ các con, thƣờng nghe đời gọi là "lộn lƣơng tâm" là đó.Bởi
vậy chƣ Hiền, chƣ Thánh Nho nói rằng:
"Khi nhơn tức khi tâm. "Hoạch tội ƣ Thiên, vô sở đảo dã".
Nhƣ các con nói dối, trƣớc chƣa dối với ngƣời, thì các con đã
nói dối với lƣơng tâm, tức là chơn linh. Thầy đã nói chơn linh
ấy đem nạp vào Tòa Phán Xét từ lời nói của các con, dầu
những lời ấy không thiệt hành mặc dầu, chớ tội tình cũng đồng
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một thể. Nơi Tòa Phán Xét, chẳng một lời nói vô ích mà bỏ,
nên Thầy dạy các con phải cẩn ngôn, cẩn hạnh, thà là các con
làm tội mà chịu tội cho đành, hơn là các con nói tội mà phải
mang trọng hình đồng thể. Các con khá nhớ."

TÒA SEN
E: The throne of lotus.
F: Le trône de lotus.
Tòa: Dinh thự, ngôi, chỗ để ngồi. Sen: hoa sen. Tòa sen là cái
hoa sen mà Đức Phật dùng làm chỗ ngồi. Phật dùng hoa sen
làm chỗ ngồi là vì hoa sen có những đặc tánh tốt đẹp mà các
thứ hoa khác không có. Đó là hoa sen sanh ra trong bùn dơ,
sống trong bùn dơ mà không nhiễm mùi bùn, lại tỏa hƣơng
thơm ngát, cũng giống nhƣ Đức Phật sống nơi cõi trần ô trƣợc
mà không nhiễm trƣợc trần.
Trong Kinh Tăng Nhứt A Hàm của Phật giáo:
Nhƣ hoa sen đẹp đẽ dễ thƣơng,
Không ô nhiễn bùn dơ và nƣớc đục.
Giữa đám bụi trần,
Ta không vƣớng chút bợn nhơ,
Nhƣ vậy, Ta là Phật.
Đức Chí Tôn dạy cho biết cái tâm quí báu của con ngƣời là tòa
sen để Đức Chí Tôn ngự:
Bạch Ngọc từ xƣa đã ngự rồi,
Cần gì hạ giới vọng cao ngôi.
Sang hèn trối kệ tâm là quí,
Tâm ấy tòa sen của Lão ngồi.
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TÒA TAM GIÁO
座 三 敎
E: The tribunal of the three religions.
F: Le tribunal des trois religions.
Tòa: Dinh thự, ngôi, chỗ để ngồi. Tam giáo: ba nền tôn giáo
lớn ở Á Đông, gồm: Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo.
Tòa Tam giáo là tòa án đặc biệt của Đạo Cao Đài để xét xử
các Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu vi phạm pháp luật của
Đạo một cách nặng nề, những vị xử án là những Chức sắc
cao cấp trong ba phái Thái, Thƣợng, Ngọc, đại diện Tam giáo.
Chỉ những trƣờng hợp phạm pháp nghiêm trọng mới đƣợc
đƣa ra Tòa Tam giáo xét xử.
Trƣờng hợp những vụ phạm pháp nhẹ, thông thƣờng thì đƣa
ra Tòa Hòa giải ở địa phƣơng hay đƣa ra Hội Công Đồng hoặc
Ban Kỵ Luật xét đoán. Tòa Tam giáo đƣợc tổ chức 3 cấp từ
thấp đến cao:
Tòa Tam giáo Cửu Trùng Ðài.
Tòa Tam giáo Hiệp Thiên Ðài.
Tòa Tam giáo Bát Quái Ðài.
Khi Tòa Tam giáo Cửu Trùng Ðài xử đoán rồi mà bị cáo còn
uất ức hàm oan thì kêu nài lên Tòa Tam giáo Hiệp Thiên Ðài.
Thảng nhƣ Tòa Tam giáo Hiệp Thiên Ðài xử rồi mà bị cáo vẫn
còn uất ức thì kêu nài lên Tòa Tam giáo Bát Quái Ðài nơi cõi
thiêng liêng. Thiên điều.
Tại sao lại có một số Chức sắc bỏ Đạo?
THẦY dạy tại Cầu Kho ngày 19 Février 1927:
"Thầy vì lẽ công mà phong Chức sắc cho mỗi đứa là cũng do
Tòa Tam Giáo xin, chớ xem lại trong hàng Môn đệ đã thọ
tƣớc cũng chƣa đặng thấy mấy đứa cho xứng đáng. Vậy các
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con đứa nào đã đƣợc thƣởng phong cũng chẳng nên vội
mừng mà quên phận sự; còn mấy đứa chƣa đặng phong
thƣởng cũng không nên vội buồn mà thất đạo tâm. Các con
hiểu à?
Thầy ƣớc sao các con biết tự lập thì Thầy mới vui lòng; chớ
các con Nhập môn cho đông, lãnh Thiên phong cho nhiều mà
không đủ tƣ cách, thì các con phải tự hỏi mình coi có bổ ích
vào đâu chăng - Hiểu à!"

TÒA TAM GIÁO CỦA ĐỨC CHÍ TÔN (Ngọc Hƣ Cung)
Đức Hộ Pháp nói: "Vậy kiếm hiểu coi: Bát-Quái-Đài ấy là gì?
Phải chăng là Tòa Tam Giáo của Đức Chí-Tôn, do ThánhNgôn để lại, chúng ta quan-sát coi trạng thái. Muốn đến BátQuái-Đài chúng ta phải qua ao Ô Trì, chúng ta thấy Bát-QuáiĐài nó thù-lù ở dƣới trồi lên trƣớc mặt chúng ta, chúng ta thấy
hình nó giống nhƣ cây cột có tám cửa vậy. Cột đài ấy có tám
cửa là Thất-Đầu-Xà, có bảy đầu trong tám cửa ngăn cản các
chơn hồn không cho vào Bát-Quái-Đài, duy chỉ chừa có cửa
Phật mà thôi. Cả bảy cửa kia Quỉ giữ không cho ai qua lại,
không có lực quyền nào đi ngang qua đặng, chúng ta dòm
phía dƣới thấy Đại-Hải mênh mông, nƣớc cuồn-cuộn xanh
nhƣ biếc, sóng dợn ba đào, mỗi làn sóng có đề chữ "Khổ".
Chúng ta chia ra đi trên ấy, chúng ta thấy dợn hào-quang nổi
lên dữ tợn lắm; mấy chữ lớn là: Sanh, Lão, Bệnh, Tử, làn sóng
dợn lên rồi hạ xuống, mỗi làn đều có một chữ "Khổ", chúng ta
thấy đau khổ trong buổi sanh, thấy làn sóng rồi chúng ta thấy
khổ nhục, khổ dữ lắm, mỗi làn sóng đều thấy khổ, thử nghĩ Đại
Hải nhƣ thế nào thì khổ hải là cả nƣớc của chúng ta nhƣ thế
ấy…Nếu chúng ta xin phép Đức Chí-Tôn vô Đài ấy, chúng ta
biết trƣớc rằng: Đó là Tòa Tam Giáo Ngọc Hƣ Cung, chúng
ta đƣợc hiểu trƣớc hết, nếu Chí-Tôn cho vô thì chúng ta chẳng
phải đi ngang qua cầu nhƣ những ngƣời kia vậy, con đƣờng ta
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đi khác hơn. Chúng ta tƣởng rằng: Đƣờng Bần-Đạo dắt cứ đi,
đi trên con đƣờng Hằng-Sống. Con đƣờng này khác hẳn với
con đƣờng kia, chúng ta dung rủi trên con đƣờng Thánh cho
nên chúng ta muốn đến tức nhiên sẽ đến."

TÒA TAM GIÁO CỬU TRÙNG ĐÀI
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ Lục niên)
_____________________________+

Sao lục Án Tòa Tam giáo xử ngày 28 Aout 1931
Tuân y theo Thánh giáo Đức Lý Giáo Tông, Nghị định ngày
mùng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.
Chiếu theo Đạo Nghị Định của Đức Hộ Pháp và lời phê chuẩn
của Giáo Tông ngày 30 tháng 10 năm Canh Ngọ, thiết lập
TAM-GIÁO-TÒA.
TAM-GIÁO-TÒA CỬU TRÙNG ĐÀI
(Kỳ nhì)
Tại Tòa Thánh Tây Ninh ngày rằm tháng 7 năm Tân Vị
(le 28 Aout 1931)
Xử các vụ và kết án nhƣ sau đây:
Tên họ - Chức

-Định án:

1-Trần Đạo Quang
- Ngọc Chƣởng Pháp

-Chiếu theo hình phạt thứ 9:
Phải ăn-năn sám hối,
thọ tội cùng chúng sanh.

2-Nguyễn Trung-Hậu
-Tha bổng,
-Bảo Pháp Hiệp Thiên Đài song buộc phải lo về Tòa Thánh
cho thƣờng đặng gần
Đức Lý Giáo Tông và Hộ Pháp,
dìu dắt trong đƣờng Đạo.
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3-Trƣơng Hữu Đức
-(Án Y nhƣ trên)
-Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài
4-Trƣơng Văn Tràng
-(Án Y nhƣ trên)
-Tiếp Pháp Hiệp Thiên Đài
5-Phạm Văn Tƣơi
-Hiến Đạo Hiệp Thiên Đài

-(Án Y nhƣ trên)

6-Lê Thiện Phƣớc
-Bảo Thế Hiệp Thiên Đài

-(Án Y nhƣ trên)

7-Thái Văn Thâu
-Khai Thế Hiệp Thiên Đài

-(Án Y nhƣ trên)

8-Thái Ca Thanh
-Phối Sƣ Cửu Trùng Ðài

-Chiếu theo hình phạt thứ 5:
Ngƣng chức 1 năm,
nếu biết ăn-năn sám hối thì đƣợc
phục chức nhƣ cũ.

9-Thƣợng Bản Thanh
- Giáo Sƣ

-(Án Y nhƣ trên)

10-Ngọc Minh Thanh
-Giáo Hữu

-(Án Y nhƣ trên)

11-Thƣợng Sanh Thanh
-Giáo Hữu

-(Án Y nhƣ trên)

12-Thƣợng Tƣờng Thanh -(Tha bổng)
-Giáo Hữu
13-Ngọc Khai Thanh
-Giáo Hữu

-(Tha bổng)

14-Thƣợng Lai Thanh
-Giáo Hữu

-(Tha bổng)

15-Thái Minh Thanh
-Giáo Hữu

-(Tha bổng)

16-Thái Kiển Thanh
-Giáo Hữu

-(Tha bổng)
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17-Ngọc Sơ Thanh
-Giáo Sƣ

-Chiếu theo hình phạt thứ 5
- Ngƣng chức 1 năm

18-Thái Hiển Thanh
-Giáo Hữu

-(Án nhƣ trên)

19-Thƣợng Diêu Thanh
-Giáo Hữu

-(Án nhƣ trên)

20-Thƣợng Ngự Thanh
-Giáo Hữu

-(Án nhƣ trên)

21-Thƣợng Hên Thanh
-Giáo Hữu

-(Tha bổng)

22-Thƣợng Trò Thanh
(Võ Văn Trò)
-Giáo Hữu

-(Tha bổng)

23- Thái Quyền Thanh
-Giáo Hữu

-(Tha bổng)

24-Thƣợng Thành Thanh
-Giáo Hữu

-(Tha bổng)

25-Thƣợng Giỏi Thanh
-Giáo Hữu

-(Tha bổng)

26-Thƣợng Kỵ Thanh
-Giáo Hữu

-(Tha bổng)

27-Thƣợng Sanh Thanh
-Lễ Sanh

-(Tha bổng)

28-Ngọc Phùng Thanh
-Lễ Sanh

-(Tha bổng)

29-Ngọc Lƣơng Thanh
-Lễ Sanh

-(Tha bổng)

30-Ngọc Bồi Thanh
-Lễ Sanh

-(Tha bổng)

31-Thái Bân Thanh

-(Tha bổng)
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-Lễ Sanh
32-Thƣợng Đổng Thanh
-Lễ Sanh

-(Tha bổng)

33-Thƣợng Tân Thanh
-Lễ Sanh

-(Tha bổng)

34-Thƣợng Tuất Thanh
Giáo Hữu

-(Chiếu theo hình phạt thứ 10)
Hầu kẻ đức hạnh của Hội-Thánh định
đặng cầu học Đạo.

35-Thƣợng Dung Thanh
-Giáo Hữu

-(Chiếu theo hình phạt thứ 8)
Phải về Tòa Thánh 3 tháng cho gần
Thánh giáo mà học Đạo.

36-Thái Chƣơng Thanh
-Giáo Hữu

-(Án Y nhƣ trên)

37-Thƣợng Lấm Thanh
-Giáo Hữu

-(Án Y nhƣ trên)

Làm tại Tòa Thánh tây Ninh, ngày rằm tháng 7 Tân Vị
Bảo Văn Pháp Quân
Quyền Lục-Sự
Cao Quỳnh Diêu

Quyền Giáo Tông
Chánh Tòa
Thƣợng Trung Nhựt

Ông Đầu Tỉnh họ:
Xin Đầu Họ lãnh thi hành cái án sao ra trên đây và dán một
bổn tại mỗi Thánh Thất trong Tỉnh.
Cách thi hành phải làm ra nhƣ sau đây:
Đạo Hữu nào có tên trong bổn án, mà ở trong tỉnh mình, thì
trích lục ra từ cái án mà giao lại cho Đạo hữu ấy và phải lấy
biên nhận. Đạo hữu nào không chịu lãnh án, thì Đầu họ phải
lập Vi bằng mà gởi về Tòa Thánh.
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Vídụ Ngƣời thứ nhứt có tên trong bổn án là Đạo hữu Trần Đạo
Quang có ở trong tỉnh mình, thì sao lục án ra một tờ nhƣ dƣới
đây mà giao cho ngƣời:
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
(Đệ Lục niên)
Sao lục Án Tòa Tam giáo xử ngày rằm tháng 7
Tân Mùi tại Tòa Thánh Tây Ninh (nhằm 28 Aout
1931)
Đạo hữu Trần Đạo Quang, Tòa xử: "Phải ăn-năn
sám hối, thọ tội cùng chúng sanh".
Hạng một tháng, kể từ ngày giao án, phải về Tòa
Thánh. Nếu chẳng tuân y, thì phạm tội bất tuân
luật Đạo, kỳ Tòa tới phải bị án nặng hơn.
Vâng lịnh Ông Ngọc Chánh Phối Sƣ, Quyền Ngọc
Đầu Sƣ- Kiêm Chủ trƣởng Chức sắc Nam phái
Gia định, le 1er Octobre 1931
Đầu Họ Tỉnh
(ký tên)
Tòa Thánh, le 12 Octobre 1931
Quyền Ngọc Đầu Sƣ
(Ký tên)
_______________________________

Tòa Tam giáo Thiêng liêng:
THẦY dạy: ngày l5-11-Bính Dần (dl: 09-12-1926)
"TƢƠNG tuy chƣa đặng nhƣ mấy kẻ ấy, song lòng đạo đức
đã ra vun đắp mối Ðạo Trời, thì địa vị cũng có khi khác thế
thƣờng đặng. Ðiểm Chơn-Thần của nó còn phải đến hầu
trƣớc Tòa Tam Giáo mà đợi lịnh phát lạc tùy theo công quả,
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tội tình của nó bấy nay. Ấy là Thánh ý của Thầy đã lập Luật
riêng cho mỗi đứa trong các con đó. Chƣ Môn đệ cũng nên
hiểu biết. Còn việc an táng nó, các con cũng nên lƣu ý chung
với nhau mà lo bề Nhơn đạo của các con cho toàn."

TÒA THÁNH CHẤT
Thầy dạy: "Thầy dặn các con đừng ỵ mình, mà cũng đừng hạ
mình, lấy sự mềm mỏng mà oai quyền đối đãi cùng đời. Khôn
ngoan đạo đức là khôn ngoan nhịn nhục, kiên nhẫn. Từ bấy
lâu nay, ai cũng cho các con là bạc nhƣợc, chẳng đủ trí biết
đặng cái mạnh thiêng liêng là thế nào. Thầy đã đến un đúc
một tòa Thánh-chất, tức là cái mạnh thiêng liêng đó vậy. Tòa
Thánh-chất thiêng liêng phải biến ra hữu hình trƣớc mắt kẻ
phàm phu tục tử, đặng thấy, mới biết kiêng oai Thầy. Hỏi Tòa
Thánh-chất ấy là gì? - Các con nói thử. Cƣời! Các con chẳng
biết đâu, nghĩa là một Tòa chứa trọn cả đức tin của các con.
Cái đức tin ấy càng ngày càng tăng thêm hoài theo số nhơn
sanh các con độ rỗi. Nay Thầy muốn nó biến ra hữu hình là
sao? Thầy muốn Tòa Thánh-chất của Thầy tức là cả đức tin
của các con biến thành một Tòa Thánh, cũng nhƣ xác phàm
của Noln biến thành Long vị, hầu vùa giúp cho đức tin càng
lớn thêm, đủ sức kềm thúc đức tin của cả nhơn loại trên mặt
địa cầu nầy. Mà hễ kềm thúc đặng cả nhơn loại thì chƣa khí
giới nào mong diệt đặng. Vì vậy, Thầy lập Tòa Thánh".

TÒA THÁNH NHỊ GIANG (Chi Phái)
Tòa Thánh Nhị Giang: Phái nầy lập trụ sở tại Châu Ðốc, gọi là
Tòa Thánh Nhị Giang, chỉ hoạt động trong vùng Châu Ðốc, có
tổ chức lƣỡng đài Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài nhƣ các
Hội Thánh khác, hành đạo theo Tân Luật và Pháp Chánh
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truyền, nhƣng không đƣợc nhiều ngƣời ủng hộ, hình nhƣ họ
chán nản trƣớc các sự kiện lập Chi phái.

TÒA THÁNH TÂY NINH
E: The Holy See of Tây Ninh.
F: Le Saint Siège de Tây Ninh.
Hội-Thánh Cao-Đài phải trả chùa lại cho Ông Nhƣ Nhãn và
hứa trong ba tháng sẽ tìm đất mới để dọn đi.
"Kể từ Rằm tháng 10 năm Bính-Dần (1926) tới Rằm tháng
Giêng Đinh-Mão (1927) là đúng kỳ hứa trả chùa Từ Lâm (Gò
Kén) là ba tháng, nhƣng tới tháng 2 năm Đinh-Mão, đã quá kỳ
hạn một tháng mà Hội Thánh chƣa trả chùa lại đƣợc, vì chƣa
kiếm đƣợc đất để mua, còn Ông Hòa Thƣợng Giác Hải thì cứ
đòi chùa lại hoài". (Đạo-Sử I /51)
Vì sự đòi Chùa ấy nên Đức Lý Giáo Tông giáng dạy tại chùa
Gò-Kén ngày 19-01-Đinh Mão (dl: 20-2-1927): "Ngày nay Lão
nhứt định chùa nầy trả lại. Xong trƣớc khi trả, phải cất Thánh
Thất cho xong y nhƣ lời dạy. Chƣ Đạo hữu phải hiệp sức nhau
đặng lập thành Tòa Thánh, chi chi cũng 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 Đức Chí
Tôn không chịu. Thƣợng Trung Nhựt! Phải làm thế nào chừa
đất dƣ ra ít nữa là 50 mẫu là trọn cả bản đồ Bạch Ngọc Kinh
và cho đủ Thánh địa ấy. Hiền hữu đi chọn đất về cho Lão hay,
cầu khẩn Chí Tôn nghe!" (Đạo-Sử. II/ 222)
Dƣới mắt Ngài Huệ Lƣơng Trần Văn Quế kể Tòa Thánh Tây
Ninh là một trong 12 Chi phái. Nơi đây dƣới chủ quyền của quí
Ngài: Trung- Tắc. Đó là một điều lầm lạc ghê gớm, dƣờng nhƣ
ông chƣa đọc lời dạy của Thầy. Bởi vì Tòa Thánh Tây Ninh là
gốc của Ðạo. Các Chức sắc thuở ban đầu tách ra lập Chi phái
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đều là Chức sắc của Tòa Thánh Tây Ninh mà ra. Gốc (Tòa
Thánh Tây Ninh) không thể là nhánh (Chi phái) đƣợc, mà là
phần quan trọng, rồi từ đó nảy sanh các nhánh, các Chi mà tự
xƣng là Chi phái Cao-Đài.
Hôm sau, cũng tại chùa Gò Kén, ngày 20-01-Đinh Mão (dl: 212-1927) Đức Chí-Tôn giáng dạy nhƣ sau:
"Các con nghe! Nơi nào Thầy ngự thì nơi ấy là Thánh địa.
Thầy đã ban sắc cho Thần Hoàng Long Thành thăng lên chức
Văn Xƣơng vào trấn nhậm làng Hiệp Ninh dạy dỗ dân vô đạo,
Thầy ban quyền thƣởng phạt, đặng răn làng ấy cho đến ngày
chúng nó biết ăn năn cải quá. Vậy thì Làng Long Thành, các
con khá an lòng. Còn Tòa Thánh thì muốn để cho có nhơn lực
hiệp cùng Thiên ý là hạnh của Thầy, các con nên xem gƣơng
mà bắt chƣớc. Từ Thầy đến lập Đạo cho đến giờ, Thầy chƣa
hề một mình chuyên quyền bao giờ. Các con lựa chọn nơi nào
mà Hội Thánh vừa lòng thì là đẹp lòng Thầy. Các con phải
chung hiệp nhau mà lo cho hoàn toàn Tòa Thánh, chi chi cũng
tại Tây Ninh nầy mà thôi. Các con đã hiểu Thánh ý Thầy, phải
cần kiệm mỗi sự chi về phƣơng tiện mà thôi.
Thơ! Thầy giao cho con góp tƣ bổn trong một tháng cho rồi,
dặn các em con rằng: "Danh thể Đạo nơi Tòa Thánh, nghe à!".
Sau Thái Bạch sẽ dạy con kiểu vở.
Cẩm Giang thì các con phải chịu khổ về phần ăn uống, Bén
Kéo thì địa thế hẹp hòi, chớ chi các con khôn ngoan lấy cớ
rằng: vì ích lợi lƣơng sanh, vì đạo đức mà ký Chánh phủ cho
các con mé rừng Cấm bên kia đƣờng thì đẹp lắm. Các con liệu
thử! Thơ! Suối Vàng thì đặng, phƣơng chuyên chở không
thuận tiện, song phong thổ tốt đẹp. Con cũng yêu cầu Hội
Thánh xét nét, nghe à! Thầy ban ơn cho các con.". (Đạo-Sử.
II. 223) & [Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. I. 98]
Đức Hộ Pháp có nói lại rõ ràng: chính Bần Đạo buổi nọ khi
nghe Đức Chí Tôn nói "chi chi cũng tại Tòa Thánh Tây Ninh
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nầy mà thôi". Ngó lại thấy hiện tƣợng của Đạo nghèo đến
nƣớc không phƣơng thế làm chùa để mƣợn Từ Lâm Tự của
nhà Thiền tức của Hòa-Thƣợng Giác-Hải làm mới nửa chừng,
họ muốn cho mƣợn đặng lợi dụng mình làm cho xong. Xuất
của ra làm, chừng mở Đạo vừa xong quyền Đời quyền Đạo
xúm lại đè nén muốn hạ nhục làm cho rẻ giá trị, đòi chùa lại,
đuổi đi. Thật vậy, họ đuổi đi, phải đi cấp thời, mua đƣợc đất
Long Thành ngó lại toàn rừng già thú dữ đầy cọp beo đủ thứ.
Nhƣ thế ấy mà nói chi chi cũng tại Tòa Thánh Tây Ninh nầy
mà thôi. Nếu buổi ấy ai đức tin không vững chắc còn có nƣớc
trốn mà đi."
Chú Giải: "Chẳng phải nội Ðền Thờ Ðức Chí Tôn và chƣ
Thần, Thánh, Tiên, Phật mà kêu là Tòa Thánh. Cả khuôn viên
của Tòa Thánh là gồm hết Thánh Ðịa, gồm cả Thánh Ðịa mà
ngƣời làm chủ là Giáo Tông hay là ngƣời thay mặt cho Ngài.
Nội Luật của Tòa Thánh phải cần có đặng thi hành lập tức."

TÒA THÁNH TIỀN GIANG (Chi Phái)
Tòa Thánh Tiền Giang: Phái nầy lập trụ sở tại Thánh Tịnh
Minh Kiến Ðài ở làng Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp, Gia
Ðịnh. Về sau phái nầy lập lên Tòa Thánh gọi là Tòa Thánh
Tiền Giang, để đối lại Tòa Thánh Hậu Giang. Tuy đã nâng cấp
lên Tòa Thánh nhƣng không có hoạt động gì đáng kể. Tòa
Thánh Tiền Giang, cũng có lƣỡng đài, đƣợc đặt tại Thánh Tịnh
Gò Vấp.

TÒA THIÊN NHIÊN
座天然
Tòa: Dinh thự, ngôi, chỗ để ngồi. Thiên: Trời. Nhiên: nhƣ thế.
Thiên nhiên: Trời làm ra nhƣ thế. Tòa Thiên nhiên là tòa nhà
mà Trời làm ra nhƣ thế.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tòa thiên nhiên nói đúng là Thiên nhiên tọa 天然座 nghĩa là
một cái tòa tự nhiên, tức là ngôi vị do nhiều kiếp trƣớc ở nơi
thế gian mình tạo công đức mà đƣợc. Ngôi vị này cao hay
thấp là do công đức mình làm trong kiếp sanh nhiều hay ít.
Kinh Đệ Lục Cửu có câu:
"Vào cung Vạn-Pháp xem qua,
"Cho tường cựu nghiệp mấy tòa thiên-nhiên."

TỌA THIỀN
坐禪
E: To sit in contemplation.
F: S’assoir en contemplation.
Tọa: Ngồi, đặt yên. Thiền: yên lặng suy nghĩ về đạo lý. Tọa
thiền là ngồi thiền, tức là ngồi tu thiền định theo phép tu của
Phật giáo Thiền tông.
Ngồi thiền ở tƣ thế kiết già rất vững vàng, giữ xƣơng sống
thẳng đứng, nhằm làm cho thân và tâm dần dần đi vào đại
định, trí não bừng sáng, đạt đƣợc trí huệ.

TỌA VỊ
坐 位
E: To seat on one’s chair.
F: S’assoir sur sa place.
Tọa: Ngồi, đặt yên. Vị: ngôi vị. Tọa vị là ngồi lên ngôi vị của
mình, tức là ngồi lên cái ngai dành cho phẩm vị của mình.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Chƣởng Pháp, Đầu Sƣ tọa vị.
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TOẠI KỲ SỞ NGUYỆN
遂 其 所 願
F:To fulfil one's wishes.
F: Être au comble de ses voeux.
Toại: Thỏa lòng. Kỳ: cái đó. Sở: của mình. Nguyện: ƣớc muốn.
Toại kỳ sở nguyện là thỏa lòng mong ƣớc. Có hai trƣờng
hợp xảy ra: 1- là chính mình cố gắng phấn đấu để đạt đƣợc
mục đích của mình. 2- Là ngƣời khác giúp phƣơng cách nào
đó cho mình đƣợc toại ý vừa lòng.
Từ Lâm Tự: 19-10-Bính Dần (dl: 23-11-1926)
Thầy dạy: "Sự xảy ra nơi Thánh Thất, tuy là nơi mối Ðạo chậm
trễ, nhƣng cũng do nơi lòng tà vạy của nhiều đứa mà ra, vì
tâm trung chánh đáng thì làm cốt cho Tiên Thánh, còn tâm chí
vạy tà là chỗ của Tà quái xung nhập. Chi chi cứ tƣởng có Thầy
giúp mà lập xong nền Ðạo cho các con là đủ. Thầy cũng có
phép răn trị kẻ vạy tà, các con duy có trông cậy nơi Thầy,
bƣớc đƣờng cứ thủng thẳng đi lần tới, đừng gấp quá, mà cũng
chớ thối lui, thì một ngày kia sẽ đặng toại kỳ sở nguyện. Thầy
ban ơn cho các con".

TOẠI NHÂN - HỮU SÀO
燧人-有巢
Toại Nhân là ngƣời có công phát minh ra lửa, bằng cách lấy
cây nhọn dùi vào gỗ, tạo sức nóng bằng cách ma sát làm lửa
phát ra. Hữu Sào là ngƣời phát minh ra cách cất nhà trên cây,
làm giống nhƣ cái tổ chim để ở. Sách Hàn Phi Tử nói rằng; đời
Thái cổ nƣớc Tàu, ngƣời ít mà cầm thú thì nhiều, ngƣời không
thắng nổi thú dữ nhƣ cọp, voi, sấu, rắn… Có Đấng Thánh
nhân dấy lên, bày cho dân cách làm nhà trên cao để ở nhƣ tổ
chim, dân chúng vui lòng, tôn lên làm vua, gọi là Hữu Sào
(Sào là tổ).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Dân chúng lại ăn trái sống, thịt sống, tanh hôi, có Đấng Thánh
nhân dấy lên, bày cho dân dùi vào gỗ để lấy lửa, dùng củi đốt
lên để nấu chín thức ăn, khử đƣợc mùi tanh Dân chúng vui
lòng, đồng tôn lên làm vua, gọi là Toại Nhân. (Toại là lấy lửa).
Việc phát minh ra lửa là một thành tựu lớn lao của ngƣời
nguyên thủy, tạo nên một bƣớc tiến cao trong đời sống của
con ngƣời. Nhờ có lửa, ngƣời ăn các thức ăn đƣợc nấu chín,
cũng nhờ lửa con ngƣời biết đốt nóng kim khí để rèn, đúc các
dụng cụ bằng kim loại, nâng mức sống lên một đẳng cấp rất
cao so với loài cầm thú. Toại Nhân và Hữu Sào, với hai phát
minh quan trọng, đã đƣa con ngƣời nguyên thủy tiến hoá lên
một bực cao, thoát khỏi tình trạng ăn lông ở lỗ, chung đụng với
loài cầm thú. Do đó, Toại Nhân và Hữu Sào đƣợc xem là hai
vị Tổ Sƣ của ngành chế tạo công nghiệp.

TOÀN CẦU
全 球
E: The entire world.
F: Le monde entier.
Toàn: Trọn vẹn, hoàn toàn, tất cả. Cầu: địa cầu, thế giới. Toàn
cầu là toàn cả thế giới.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Để bài trừ tà thuyết và truyền bá chơn đạo trên toàn
cầu.

TOÀN MỸ
全 美
E: Perfectly beautiful.
F: Parfaitement beau.
Toàn: Trọn vẹn, hoàn toàn, tất cả. Mỹ: đẹp. Toàn mỷ: trọn tốt,
hoàn toàn tốt đẹp.
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TOÀN NĂNG
全 能
E: Omnipotent.
F: Omnipotent.
Toàn: Trọn vẹn, hoàn toàn, tất cả. Năng: khả năng làm đƣợc
việc.
Toàn năng: có khả năng làm đƣợc tất cả, không có gì mà
Đấng Thƣợng Đế không làm đƣợc, từ cái thật nhỏ (vi tử) đến
những cái vô cùng to lớn, từ trƣợc tới thanh, từ ma quỉ đến
Tiên Phật, từ sự sống đến sự chết, v.v.... Nếu còn có cái nào
mà chƣa làm đƣợc thì không thể gọi là Toàn năng.

TÔ ĐÔNG PHA (1037- 1101)
蘇東坡
Tô Ðông Pha (C: sūdōngpō) cũng đƣợc gọi là Ðông Pha Cƣ
sĩ; Văn hào nổi danh kiêm Cƣ sĩ ngộ Đạo ngƣời Trung Quốc.
Ông kế thừa Thiền sƣ "Ðông Lâm Thƣờng Tổng" 東林常總
cũng đƣợc gọi là Ðông Lâm Chiếu Giác. Một Môn đệ đắc pháp
của Thiền sƣ Hoàng Long Huệ Nam. Ông tên Tô Thức, tự là
Tử Chiêm, hiệu Ðông Pha. Cha ông là Tô Tuân, ngƣời em trai
là Tô Triệt (tự là Tử Do) và một em gái là Tô Tiểu Muội. Ðiểm
đặc sắc nhất trong gia đình họ Tô là toàn cả gia đình: cha con
đều đƣợc xếp vào "Bát đại gia" của văn học Trung quốc từ
suốt đời Ðƣờng đến đời Tống. Ông đã sớm tỏ tài năng của
mình, lên 11 tuổi đã đọc nhiều sách vở. Năm 22 tuổi, cùng với
em là Tô Triệt, ông đi thi và đỗ Tiến sĩ. Cuộc đời sau đó của
ông rất thăng trầm, lúc thì đạt những địa vị cao cả, lúc thì bị
đày ra những nơi hẻo lánh khổ cực. Nhƣng không lúc nào ông
rời chủ trƣơng của cuộc đời mình là đem triết lý của Đạo Phật,
Lão Tử, Trang Tử vào thơ văn, áp dụng tinh thần từ bi vào
việc trị dân, đào kinh đắp đập chống thiên tai... Lúc rảnh rỗi thì
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ngao du sơn thủy tham vấn các vị Thiền sƣ để học Ðạo. Nhân
một lần dừng chân tại Ðông Lâm, ông đƣợc Thiền sƣ Thƣờng
Tổng thuyết về "vô tình thuyết pháp" và nhân đây có ngộ nhập.
Sáng hôm sau ông trình kệ:
Khê thanh tiện thị quảng trƣờng thiệt,
Sơn sắc khởi phi thanh tịnh thân.
Dạ lai bát vạn tứ thiên kệ,
Tha nhật nhƣ hà cử tự nhân.
Dịch:

溪聲便是廣長舋
山色豈非清淨身
夜來八萬四千偈
他日如何舉似人

Lƣỡi suối thè dài khua róc rách,
Non chƣa mòn hẳn thấy bình an.
Tám vạn bốn ngàn kinh vọng tiếng,
Sáng ra tỉnh giấc nói sao rằng?
(Sọan giả phụng dịch)

Thú vị nhất có lẽ là những giai thoại Thiền giữa ông và những
vị Cao Tăng đƣơng thời. Qua đó, ngƣời ta có thể hình dung
đƣợc tinh thần của ông và cái "Ðại cơ đại dụng" của các vị
Thiền sƣ. Một hôm, ông đến viếng Thiền sƣ Hạo ở Ngọc
Tuyền. Ngọc Tuyền thấy ông liền hỏi: "Tôn quan tên gì?" Ông
thƣa: "Tên Cân, nghĩa là "cân các vị trƣởng lão trong thiên
hạ". Ngọc Tuyền liền quát một tiếng to, rồi sau đó bảo: "Hãy
nói tiếng hét này nặng bao nhiêu!" Ông không đáp đƣợc, từ đó
thầm khâm phục. Ông cũng kết bạn rất thân với Thiền sƣ Phật
Ấn Liễu Nguyên. Một hôm, ông đi thuyền ghé thăm Phật Ấn
ngay lúc vị này đi vắng. Ðợi mãi không đƣợc, ông bèn viết vài
dòng lƣu lại và những chữ cuối cùng là "Tô Ðông Pha, ngƣời
Phật tử vĩ đại, dù có tám ngọn gió (Bát phong) thổi cũng chẳng
động." Phật Ấn về đọc thấy thế liền viết thêm những dòng sau
"Nhảm nhí! Những gì ông viết ở đây chẳng hơn gì phát rắm."
Khi nghe đƣợc lời lăng mạ này Tô Ðông Pha nổi giận lôi đình,
cấp tốc đi thuyền qua sông. Thấy Phật Ấn, ông quát to: "Thầy
có quyền gì mà thóa mạ tôi nhƣ vậy? Tôi há không phải là một
Phật tử mộ Đạo, chỉ để tâm đến Đạo không thôi hay sao?
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Quen biết tôi lâu nhƣ vậy không lẽ thầy lại mù quáng đến thế
sao?"
Phật Ấn chỉ lặng lẽ nhìn ông một vài giây, sau đó mỉm cƣời nói
chậm rãi: "Tô Ðông Pha, Phật tử vĩ đại kêu rằng tám ngọn gió
cũng khó mà động đƣợc ông một tấc, thế mà giờ đây chỉ một
phát rắm cũng thổi ông qua đến tận bên này sông!"
Danh vọng của ông cao mà tính tình lại rất là bình dân, có lúc
tự cày ruộng, cất nhà nhƣ một nông phu. Ông viết lên vách
nhà đế tự răn mình: "Hay ngồi xe thì chân sẽ tàn tật, ở nhà
rộng dễ bị cảm, hiếu sắc thì sức mau kiệt, ăn đồ cao lƣơng thì
dễ đau bao tử." Vì tâm hồn khoáng đạt ngƣời đời đều quí mến
ông hơn tất cả các văn hào khác đời Tống.
Tô Đông pha dƣới mắt Cao-Đài:
Đức Hộ Pháp nói: "Đức Chí Tôn đã tiên định trong bài thi của
Ngài, năm Bính Dần là năm mới khai Đạo Ngài đề bài thi này.
"Phong Thần đừng tƣởng việc mơ hồ,
Giữa biển ai từng gặp Lão Tô,
Mƣợn thế đặng toan phƣơng giác thế,
Cũng nhƣ nƣơng viết của chàng Hồ".
Thật ra Bần Đạo không ngờ mà Ngài đã tiên định rằng: Cái
thời cuộc đƣơng nhiên hôm nay là tấn tuồng của Phong Thần
diễn lại đó vậy."

TÔ HUỆ ĐIỆU HỒI VĂN
Bát Nƣơng Diêu Trì Cung nhắc nhở:
Có công khéo khá trau nên khéo,
Phen nàng Tô dệt điệu Hồi văn.
Đừng theo tính nết ả Hằng,
Đêm khuya bán nguyệt trốn chồng cung trăng.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TỐ BẦN HÀN
素貧寒
Tố: Màu trắng, trong sạch, nguyên chất, ăn chay, vốn dĩ. Bần:
nghèo. Hàn: lạnh, cùng khổ. Tố bần hàn là vốn nghèo và khổ,
chỉ cảnh nghèo nàn thiếu thốn của kẻ tu hành.
Sách Trung Dung có viết rằng:
Tố phú quí hành hồ phú quí,
Tố bần tiện hành hồ bần tiện.
Tố di địch hành hồ di địch,
Tố hoạn nạn hành hồ hoạn nạn
Nghĩa là:
Vốn sẵn phú quí thì làm theo phú quí,
Vốn sẵn nghèo hèn thì làm theo nghèo hèn.
Vốn sẵn mọi rợ thì làm theo mọi rợ,
Vốn sẵn hoạn nạn thì làm theo hoạn nạn
Ý nói: Ngƣời an phận, trong cảnh nào thì hành xử theo cảnh
đó, không có gì phải lo nghĩ.
Thầy dạy: "Nhà nghèo hạnh tốt ấy là gƣơng treo dạy đời, các
con khá bền lòng son sắt; cái hạnh tốt là thang vạch ngút mây
xanh; tâm thành là để giồi trau tánh tục; lòng đạo đức quí hơn
là miếng đỉnh chung; tố bần hàn tùy mình mà hành Ðạo, thì
công quả ấy trổi hơn hạng thƣợng lƣu đó các con".

TỐ CÁO CHO MƢỚN THUYỀN BÁT NHÃ
Do đơn tố-cáo Chí-Thiện Hƣơng-Nhâm cho mƣớn ThuyềnBát-Nhã.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Quyền Ngọc Chánh Phối Sƣ
viết thƣ nói cho các Bàn-Trị-Sự nơi Châu-Thành Kim Biên biết
rằng: Thuyền Bát-Nhã là của Hội-Thánh Phƣớc-Thiện cho HộiCAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Thánh Ngoại-Giáo, do lịnh Bần-Đạo dạy cho. Khi Giáo-Sƣ Bảy
phản, chiếm làm chủ và khi Bần-Đạo về thấy thì dạy lấy lại
giao cho Phƣớc-Thiện hay là Chức-Sắc Phƣớc Thiện làm chủ.
Nghĩa là của thiệt chủ nó trả lại cho chủ nó. Chí Thiện HƣơngNhâm thay mặt Hội-Thánh Phƣớc-Thiện làm chủ nó thì chủquyền của Chí-Thiện Nhâm. Không ai phản-đối đặng, nhƣng
Bần-Đạo sẽ nhắc Chí-Thiện Nhâm: thuyền ấy chỉ để làm
phƣớc chớ không phải để làm mƣớn, nếu cho mƣớn lấy tiền
cốt-yếu để tiền ấy làm phƣớc, mà phƣớc ấy cả con cái Thầy
phải hƣởng trƣớc hết". [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]

TỔ CHỨC
組 織
E: To organize.
F: Organiser.
Tổ: Dây tơ, nối liền lại. Chức: dệt vải. Tổ chức là xếp đặt một
công cuộc nào đó có đủ các bộ phận, hoạt động nhƣ một cơ
thể.

TỔ ĐÌNH
E: The central temple of a religion’s founder.
F: Le temple central du fondateur d’une religion.
Vâng lịnh Đức Chí Tôn dạy cất Tổ Đình tại sân Đại Đồng Xã,
giữa hai cụm rừng Thiên Nhiên, nên Đức Cao Thƣợng Phẩm
lo phá rừng cho tới Bàu Cà Na, vì có Thánh Giáo Đức Lý Giáo
Tông dạy xây Động Đình Hồ tại Bàu Cà Na. Đức Chí Tôn dạy
đổ nền Phật Tổ trƣớc và đào móng xây Hiệp Thiên Đài, Cửu
Trùng Đài, Bát Quái Đài. Nền Bát Quái Đài hao tốn nhiều vật
liệu, nên Hội Thánh cho cắm nọc lấy ranh nền Hiệp-Thiên-Đài,
Cửu-Trùng Đài vô tới Bát Quái Đài đào hầm Bát Quái Đài
trƣớc, cho công quả đi đào sạn ở các nơi đem về đổ hai bên
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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mé rừng Thiên Nhiên, phía tay mặt có cất nhà lá để rửa sạn
dựa mé rừng.
Khi Hội Thánh cho xây hầm Bát Quái Đài thì tất cả nhân viên
công quả đều ra gánh đất đem về đổ vào rừng Thiên Nhiên
(chỗ Thơ viện bây giờ). Buổi Đạo mới phôi thai, Hội Thánh còn
nghèo, không thể tạo tác Tổ Đình nổi, nên Đức Chí Tôn dạy
cất Tòa Thánh tạm hiện thời, ngày sau con cái Đức Chí Tôn
đến xây Tổ Đình thiệt thọ, đó là Hội Thánh tƣơng lai đời Giáo
Tông tịch Đạo "ĐẠO TÂM". Nền móng hầm Bát Quái Đài đã
xây xong vào năm Canh Ngọ (1930) đã lấp lại, địa điểm trong
sân Đại Đồng Xã từ nền trụ phƣớn đến Cội Bồ Đề. Trong lúc
đào Hầm Bát Quái, kích thƣớc thế nào đó mà làm "lát" hết một
mình Rồng, Đức Hộ Pháp có đến xem và nói rằng: "Đến năm
Dần, Rồng phục sinh". Quả nhiên đúng vào ngày 22-04-Nhâm
Dần (1962) sân gạch tàu nơi nền trụ phƣớn ở phía ngoài tự
nhiên gạch nổi dòng mô lên nhƣ máng xối lật úp, hai tấm gạch
dựng lên mà đƣờng ron hồ xi măng ba mặt vẫn còn nguyên
không bể gãy. Đƣờng gạch nổi một cách diệu kỳ, quanh co
uốn khúc nhƣ Rồng lƣợn trên sân gạch. Hội-Thánh để nhân
sanh xem việc lạ có cả tuần nhựt, đó là ngày Rồng bị lát phục
sinh, cũng là phép nhiệm "Long năng biến hóa".

TỔ MẪU
祖 母
E: The Grand Mother.
F: La Grand Mère.
Tổ: Tổ tiên, ngƣời lập ra một tôn giáo, học thuyết hay một
ngành nghề. Mẫu: mẹ. Tổ phụ là ông nội. Tổ mẫu là bà nội. Tổ
phụ còn có nghĩa là ông cha đời trƣớc, tức là tổ tiên.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu: bài kinh cúng tế và cầu nguyện
Tổ tiên, tức là cầu nguyện Cửu Huyền Thất Tổ.
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Chỉ có xứ Việt Nam còn duy trì đƣợc sự tôn sùng tổ
phụ.

TỔ NGHIỆP
祖 業
E: Patrimony.
F: Patrimoine.
Tổ nghiệp là sự nghiệp của tổ tiên để lại.
Kinh Hôn Phối có câu:
"Đường tổ-nghiệp nữ nam hương lửa,
"Đốt cho nồng từ bữa ba sanh."

TỔ PHỤ
祖 父
E: Grand father.
F: Grand père.
Tổ phụ là Ông nội, tức là ngƣời sinh ra cha mình. Song ở đây
nghĩa Kinh chỉ Tổ tiên dòng họ bên nội (tức nội tổ).
Kinh Tụng Huynh Ðệ Mãn Phần có câu:
"Gởi Tổ phụ Anh hiền cung phụng,
"Gởi sắp em còn sống nơi đời."

TỔ PHỤ ĐÃ QUI LIỄU
(Tổ là bậc có trƣớc, Phụ là cha, Qui liễu: Đã làm xong trách
nhiệm thì đƣợc trở về). Ấy là nói các bậc thuộc trong tông tộc
từ hàng cha mẹ trở lên mà đã chết rồi.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tổ Phụ là ai? Theo lời chú thích trong sách Lễ Ký có nói rằng:
Toàn thể vạn vật nƣơng nhờ căn bản nơi Trời là Đấng tạo
Thiên lập Địa, còn toàn thể nhơn loại nƣơng nhờ căn bản nơi
Tổ tiên là bậc khai sáng ra dòng giống "Vật bản hồ Thiên,
nhân bản hồ Tổ" 物本乎天, 人本乎祖 Triết lý Cao Đài cũng cho
rằng nguồn cội của con ngƣời gồm hai phần, phần hữu hình,
gần gũi nhứt là cha mẹ, ông bà đã sinh ra hình hài xác thịt;
Phần vô vi, không thấy đƣợc, phải suy luận mới nhận biết, đó
là Đức Thƣợng Đế đã ban cho một Chơn linh để con ngƣời có
sự sống, sự hiểu biết và khôn ngoan.
Ca dao Việt Nam cũng nhắc nhớ đến ông bà:
"Con ngƣời có Tổ có Tông,
"Nhƣ cây có cội, nhƣ sông có nguồn."
Khi nhớ đến ông bà cha mẹ, ngƣời tu hành phải chăm lo
phụng dƣỡng khi các ngƣời còn sanh tiền, bố thí, lễ bái để hồi
hƣớng công đức đến ngƣời đã quá vãng.
Do vậy, thờ cúng Tổ tiên hay Tổ phụ là nhằm thể hiện lòng
tƣởng cây cội nƣớc nguồn.
Đức Khổng Phu Tử dạy: Thờ cha mẹ mới chết dƣờng nhƣ
sống, thờ Ông bà tuy mất cũng nhƣ còn, mới gọi rằng chí hiếu
vậy "Sự tử nhƣ sự sanh, sự vong nhƣ sƣ tồn, hiếu chi chí dã"
事死如事生, 事亡如事存, 孝之至也 Ngoài ra, sự thành tâm của
con cháu cũng nhằm để cầu nguyện cho Chơn linh của Cửu
Huyền Thất Tổ đƣợc siêu thăng Tịnh độ.
Bài Kinh Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu do Bà Đoàn Thị Điểm một
nữ sĩ nổi danh của Việt Nam và cũng là một vị Tiên Nƣơng nơi
Diêu Trì Cung giáng cơ ban cho chúng sanh Đạo Cao Đài.
KINH CẦU TỔ-PHỤ ĐÃ QUI-LIỄU
(Giọng Nam-Ai)
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Giọt máu mủ lƣu-truyền tại thế,
Con nhẫng mong truyền kế lửa hƣơng.
Nguyện cùng Thất-Tổ xin thƣơng,
Cho bền gan tấc noi đƣờng thảo ngay.
Xƣa chẳng đặng phƣớc may gặp Đạo,
Nay phò-trì con cháu tu tâm.
Dâng gƣơm huệ kiếm xin cầm,
Chặt lìa trái-chủ đặng tầm ngôi Thiên.
Dầu tội-chƣớng ở miền địa-giái,
Dầu oan-gia ở ngoại Càn-khôn.
Dầu mang xác tục hay hồn,
Nhớ cầu Từ-Phụ CHÍ-TÔN cứu nàn.
Dầu đoạt vị ở an Thiên cảnh,
Dầu tái sanh mở cảnh siêu phàm.
Nƣơng thuyền Bát-Nhã cho an,
Dìu chừng con cháu vào đàng nghĩa-nhân.
Kìa lố bóng hồng ân bao phủ,
Cả thế gian đầy đủ đạo mầu.
Âm-dƣơng đôi nẻo nhƣ nhau,
Cửu Huyền Thất Tổ giữ câu thọ-trì.
Chốn Tây-phƣơng đƣờng đi thong thả,
Cõi Diêm-Cung tha quả vong căn.
Tiêu-diêu định tánh nắm phan,
Dò theo Cực-lạc đon đàng siêu-thăng.
Nhớ nỗi hiếu khó ngăn nét thảm,
Tƣởng nguồn ân đốt nắm tâm hƣơng.
Tấc lòng đòi-đoạn đau thƣơng,
Chơn mây vái với hƣơng hồn hiển-linh.
ĐOÀN-THỊ-ĐIỂM
(Tụng tiếp Kinh Cứu-Khổ)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TỔ QUÁN
祖館
- Đức Hộ Pháp giải cho biết: "Toàn cả thiên-hạ nói rằng nòigiống Việt-Nam không có Đạo. Lạ-lùng thay! Chúng ta tự hỏi
có thật vậy không? Thật quả có chớ! Có nhiều Đạo quá mà
thành ra không Đạo: mƣợn Đạo, xin Đạo của thiên-hạ mà thôi.
Ta thừa hiểu rằng nòi-giống Việt-Nam xuất hiện ở hoàng địa
Tàu, nên ta không ái-ngại nói Việt-Nam này là sắc dân Tàu
vậy. Nòi giống Tàu, nhìn quả thật là dân Tàu mà thôi. Đất địa
tổ-quán ta không phải ở đây, ở Bắc Tam Tỉnh là: QuảngĐông, Quảng-Tây, Vân-Nam kể luôn Đông-Kinh (Tonkin) tức
là Hà-Nội và Hải-Nam nữa, là tổ quán ta thì thiệt của ta đó vậy.

TỔ SƢ (Phật Học)
祖師
E: The founder.
F: Le patriarche.
Tổ Sƣ (J: soshi) Thƣờng đƣợc hiểu là những vị Tổ trong Thiền
Tông. Tổ sƣ là những Ðại sƣ đã thấu hiểu Phật pháp, đã đƣợc
truyền tâm ấn qua cách "Dĩ tâm truyền tâm" và truyền lại cho
những Pháp tự. Biểu tƣợng của việc "Truyền tâm ấn" là pháp
Y và Bát, gọi ngắn là "Y Bát". Theo truyền thuyết, 28 vị Tổ sƣ
Ấn Ðộ kế thừa nhau sau Đức Phật Thích-Ca để truyền bá
Thiền Tông và Bồ-Đề Ðạt-Ma – vị Tổ thứ 28 tại đây – đƣợc
xem là Tổ thứ nhất của Thiền Trung Quốc.
Vị Tổ thứ 6 tại Trung Quốc là Huệ Năng không chính thức
truyền Y Bát lại cho ai và vì vậy, biểu tƣợng này và với nó là
danh hiệu Tổ Sƣ thất truyền. Nhƣng Huệ Năng lại có năm vị
Đệ tử đắc pháp xuất sắc – đƣợc thời nhân gọi là Ngũ đại tông
tƣợng – là những vị đã khai sáng và phát triển nhiều nhánh
Thiền quan trọng.
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Năm vị Ðại Thiền sƣ đƣợc tôn là Ngũ Đại Tông tƣợng của Lục
Tổ:
1. Thanh Nguyên Hành Tƣ; 2. Nam Nhạc Hoài Nhƣợng;
3. Nam Dƣơng Huệ Trung; 4. Vĩnh Gia Huyền Giác
5. Hà Trạch Thần Hội.
Trong những nhánh Thiền này (Ngũ gia thất tông), những vị
Thiền sƣ xuất sắc đƣợc các Tăng Ni cũng nhƣ giới Cƣ sĩ tôn
sùng và gọi là Tổ Sƣ.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

TỔ SƢ THÁI THƢỢNG ĐỨC ÔNG
祖 師太上德翁
Với CAO-ĐÀI thì xem vị TỔ SƢ là Đức Thích Ca Mâu Ni Thế
Tôn: Bài Khai Kinh là Kinh tụng đọc trong Tứ Thời nhựt tụng,
có câu:
Tổ Sƣ Thái Thƣợng Đức Ông,
Ra tay dẫn độ dày công giúp đời.
Trong Tam Giáo có lời khuyến dạy,
Gốc bởi lòng làm phải làm lành…
Bởi Kinh đã xác nhận rõ: "Trong Tam giáo…" Thì:
- (Tổ Sƣ) là Phật Tổ Thích Ca là Chƣởng Giáo Đạo Phật.
- (Thái Thƣợng) Đức Thái Thƣợng Chƣởng giáo Đạo Tiên.
- (Đức Ông) là Đức Khổng Thánh Tiên Sƣ Chƣởng giáo Đạo
Thánh. Ngày nay chính Đức Chí-Tôn đã đến Qui Nguyên Tam
Giáo Phục Nhứt Ngũ chi thành Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ vậy.
Bài Khai Kinh có câu: "Ánh Thái-dƣơng giọi trƣớc phƣơng
Đông. Tổ-Sƣ Thái-Thƣợng Đức Ông", suy ra thì phải phân ra
làm ba phần nhƣ trên. Tức nhiên là tiền Thánh đã chỉ rõ rằng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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các mối Đạo khai từ phƣơng Đông trƣớc mà ba Đấng GiáoChủ của ba Đạo-giáo đã lần-lƣợt xuất hiện:
- Tổ Sƣ là Phật-Tổ Thích-Ca mở Phật-giáo chánh truyền,
- Kế Đức Thái-Thƣợng Lão-Quân khai Tiên-giáo,
- Đức Thánh Khổng-Phu-Tử khai Thánh-giáo, tức là ba Tôn
giáo lớn đã làm chủ tinh-thần nhân-lọai đến ngày nay.
Giáo lý của ba nền Tôn giáo: Phật- Tiên – Nho thì tất nhiên
phải có ba Đấng Giáo chủ điều hành trong mỗi thời kỳ Khai
Đạo. Nay là thời kỳ Qui Nguyên Phục Nhứt nên các Ngài vẫn
là những bậc có nhiệm vụ trong buổi Đại đạo này, nên phải
đƣợc tôn kính, vì các Ngài có nhiều điều khuyên răn dạy dỗ:
- Tổ Sƣ 祖師: Ngƣời sáng lập ra một tông phái có đƣờng lối tu
hành rõ ràng, tức làm Tổ của tôn giáo, đây là chỉ Đức Phật Tổ
Thích Ca Mâu Ni (Phật giáo).
- Thái Thƣợng Đạo-Tổ 太上道祖 (nhứt kỳ) Thái Thƣợng Lão
Quân 太上老君 (Nhị kỳ) hay Lão Tử 老子 giáng trần nhằm
ngày rằm tháng hai. Thái Thƣợng do khí Tiên Thiên hóa sinh
"Tiên thiên khí hóa Thái Thƣợng Đạo Quân" 先天氣化太
上道君 (Tiên giáo).
- Đức Ông tức là Khổng Thánh Tiên sƣ, Chƣởng giáo Đạo
Thánh (Thánh Đạo).
Nay, Đức Chí Tôn, Ngọc Hoàng Thƣợng Đế mở Cao Đài qui
cả Tam Giáo: Phật, Tiên, Thánh.
Bài Khai Kinh có câu:
"Tổ-Sư Thái-Thượng Đức-Ông,
"Ra tay dẫn độ, dày công giúp đời.
"Trong Tam Giáo có lời khuyến dạy,
"Gốc bởi lòng làm phải làm lành."

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

608

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

TỔ TÔNG
祖 宗
E: The ancestors.
F: Les ancêtres.
Tổ: Tổ tiên, ngƣời lập ra một tôn giáo, học thuyết hay một
ngành nghề. Tông: dòng họ. Tổ tông là tổ tiên của dòng họ.
Kinh Sám Hối:
"Làm điều nhục nhã tổ tông,
"Tiếng nhơ giặt rửa biển sông đặng nào."

TỐC KÝ (BAN TỐC KÝ)
速 記
E: The shorthand – Committee shorthand writers.
F: La sténographie – Commité des sténographes.
Tốc ký có nghĩa là ghi nhanh (chép tay) bằng một ký hiệu
riêng mới có thể ghi kịp lời thuyết giảng, hoặc một bài diễn văn
mà ngƣời thuyết chỉ ứng khẩu mà nói. Thời buổi ấy chƣa có
máy ghi âm nhƣ ngày nay, nên việc ghi bằng tốc ký rất là cần
thiết.
Đức Hộ Pháp nói: "Tuy nhiên, âu cũng là một đặc-ân của Đức
Chí Tôn dành cho Đạo Cao-Đài ngày nay, nên mới có mấy
đứa nhỏ cố gắng học đƣợc tốc-ký để ghi chép những lời
thuyết Đạo của Bần-Đạo, vì những lời thuyết Đạo này, không
phải của Phạm Công Tắc mà là của Hộ Pháp, Hộ Pháp thay
lời Đức Chí-Tôn nói Đạo cho toàn thể con cái của Ngài nghe,
quý hay chăng là ở chỗ đó".
Lời trần thuyết của Ban Tốc Ký: "Mỗi lần ly loạn là mỗi lần
thƣ tịch bị làm mồi cho binh lửa. Nhìn vào lịch sử, những vụ
"Phần Thƣ", những vụ chiếm đoạt thƣ tịch đã xảy ra nhƣ một
hệ luận trƣớc những biến cố. Tình trạng nầy đã kéo dài qua
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các thời đại ấy là biện pháp của những kẻ mạnh nhắm vào
mục đích thực hiện chính sách ngu dân và đồng hóa triệt để.
Những kinh nghiệm đau thƣơng ấy là nguyên nhân thúc đẩy
chúng tôi cố gắng thực hiện công việc sƣu tập những tài liệu
nầy. Chúng tôi nghĩ: Nếu tài liệu kinh sách chỉ đƣợc tập trung
tàng trữ vào một chỗ tránh sao cho khỏi bị hủy diệt khi kẻ
cƣờng quyền đến cƣớp phá. Do đó chúng tôi quyết định quay
ra làm nhiều bản để gởi đến và ký thác vào những tâm hồn
trung kiên với Ðạo, những ngƣời dám chết để bảo tồn những
tiếng nói của Ðấng thay Trời dạy Ðạo. Nếu một mai thời cuộc
lại biến thiên, có thể các cuộc "Phần Thƣ" lại diễn thì thiết
tƣởng trong số tài liệu nầy vẫn còn có nhiều ngƣời nhiệt tâm
gìn giữ đƣợc vẹn toàn. Ðây không phải là việc làm của cá
nhân hay một đoàn thể, nhƣng là một sự đóng góp chung của
những ngƣời vô danh, nguyện đem hết năng lực của mình để
phụng sự cho lý tƣởng bảo tồn truyền thống giáo lý của Ðạo.
Trong khi quyển tài liệu nầy đến tay quí vị thì cũng đã có ngƣời
vì quá hăng say trong công việc thực hiện lý tƣởng mà phải
lao tâm kiệt sức hóa ra ngƣời thiên cổ. Việc làm của chúng tôi
không phải là một ý nghĩ nông nỗi của một sớm một chiều,
nhƣng là một hoài bão trong suốt thời gian ly loạn. Chúng tôi
hằng cầu nguyện Ðức Chí Tôn và Phật Mẫu ban bố phƣớc
lành sớm gặp dịp may để thực hiện hoài bão ấy. Ngày nay
chân trời đã rạng tỏ, ý nguyện đã đắc thành. Chúng tôi xin hiến
dâng trọn vẹn cho Hội Thánh tất cả những tài liệu mà chúng
tôi đã ghi chép, góp nhặt sau bao nhiêu năm theo đuổi mục
đích bảo tồn những lời vàng tiếng ngọc của Ðức Hộ Pháp. Từ
đây bản quyền nầy sẽ tùy thuộc hoàn toàn của Hội Thánh.
Kính xin Hội Thánh kiểm duyệt và ấn hành, để cho mọi ngƣời
đều đƣợc nghe lời dạy dỗ đầy yêu ái của Ðức Hộ Pháp đã
dành cho chúng ta trong thời Ðức Ngài còn tại thế.
Tòa Thánh, ngày rằm tháng 6 năm Bính Ngọ (1966)
Ban Tốc Ký
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TỘC ĐẠO
族 道
E: Religions district.
F: District religieux.
Ở cấp địa phƣơng thì Tộc Đạo gồm nhiều Hƣơng Đạo (Lễ
Sanh phụ trách Đầu Tộc Đạo).

TÔI GIẶC
Tôi: đày tớ, đứa ở. Giặc: những kẻ chống lại triều đình.
Ðức Tả Quân LÊ CÔNG cũng nhập bàn cho tiếp bài thi:
Khi hòa tùy có chí đồng thinh,
Vận nƣớc nên hƣ cũng bởi mình.
Tôi giặc lắm ngƣời xô võ trụ,
Lòng trung mấy kẻ xót sanh linh.

TÔI TỚ
Tôi-tớ: những kẻ làm tay sai cho ngƣời.
Đức Hộ Pháp nói: "Từ thử đến giờ dƣới thế gian Ðức Chí-Tôn
chƣa cho ngƣời nào khác nữa. Ấy vậy một Ðấng không từ
chối cái nợ của mình, với kẻ chết mà đã 2.000 năm vẫn tiếp
tục đền bồi cái nợ ấy. Ðấng ấy chẳng khi nào phụ rãy cái
Thánh-Thể của Ngài và con cái của Ngài. Bần-Ðạo biết hẳn
vậy, hằng khuyên chúng ta giữ đạo đức tinh thần đặng làm tôi
tớ của Ngài, làm Môn-đệ của Ngài, hay là đặng làm con của
Ngài, vì có bao nhiêu đó mà thôi."
Kinh Sám Hối có câu:
"Thả tôi-tớ thôn lân húng hiếp,
"Bức gái lành, ép thiếp đòi hầu."
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TÔI TRUNG
Tôi trung: là do chữ Trung thần 忠臣, chỉ bề tôi (quan, dân)
trung thành với đất nƣớc, với vua chúa.
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà có câu:
"Giúp xã tắc tôi trung ra mặt,
"Dẫy xe thơ trổi nhặt văn minh."

TỐI CỔ
最 古
E: Very ancient.
F: Très ancien.
Tối: Lắm, rất, hơn hết, cùng tột. Cổ: xƣa. Tối cổ là xƣa nhứt,
lâu đời nhứt.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Một dân tộc đã hấp thụ một nên văn minh tối cổ.

TỐI ĐẠI
最 大
E: Very great.
F: Très grand.
Tối: Lắm, rất, hơn hết, cùng tột. Đại: lớn. Tối đại là lớn nhứt.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
(Đế Thiên Đế Thích) Ngày nay ai cũng nhận cho là tối
đại mà con đã thấy nó bền vững đặng chăng?

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

612

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

TỐI LINH
最靈
E: Extremely sacred.
F: Extrêmement sacré.
(Tối: rất; Linh: thiêng liêng, mầu nhiệm). Tối linh 最靈 là rất
linh thiêng, linh thiêng hơn hết cả sự đời. Con ngƣời đƣợc
xem là đứng phẩm tối linh trong số vạn vật Ngƣời là sinh vật
có ý thức, có trực giác, biết suy tƣ và nhứt là biết điều nhơn
nghĩa đạo lý.
Vì vậy, Tuân Tử có nói: "Nƣớc lửa có khí mà không sinh, cây
cỏ có sinh mà không hiểu biết, cầm thú có hiểu biết mà vô
nghĩa, duy chỉ có con ngƣời có khí, có sinh, có hiểu biết và
cũng có nghĩa, cho nên ngƣời là quý nhứt trong thiên hạ "Thủy
hỏa hữu khí nhi vô sinh, thảo mộc hữu sinh nhi vô tri, cầm thú
hữu tri nhi vô nghĩa, duy nhơn giả hữu khí, hữu sinh, hữu tri
diệc hữu nghĩa, cố vi thiên hạ quý".
(水火有氣而無生, 草木有生而無知, 禽獸有知而無義,
惟人者有氣, 有生, 有知亦有義, 故為天下貴.)
Sở dĩ con ngƣời đứng vào bậc tối linh hơn các loài vật, bởi vì
con ngƣời phải qua muôn nghìn kiếp tiến hóa, từ vật chất, thảo
mộc, thú cầm, rồi mới chuyển hóa đến nhơn loại.
Đức Chí Tôn giảng về sự tiến hóa của muôn vật nhƣ sau: "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 năm lần mới đến địa vị nhơn phẩm".
Kế đến: con ngƣời có đủ ba hồn: Sanh hồn, Giác hồn, Linh
hồn. Loài vật chất thấp nhứt là kim thạch, là loài vô tri vô giác,
không phân biệt đƣợc ngọn ngành; Kim thạch tiến lên thảo
mộc thì có một hồn là Sanh hồn, có gốc quay xuống đất, ngọn
hƣớng lên trời; thảo mộc tiến lên thú cầm thì có đƣợc hai hồn
là Sanh hồn, Giác hồn, đầu và đuôi ngang nhau; thú cầm tiến
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lên con ngƣời thì có ba hồn: Sanh hồn, giác hồn, linh hồn, đầu
hƣớng lên trời, chân quay xuống đất.
Con ngƣời nhờ Sanh hồn mới có đƣợc sự sống, Giác hồn mới
có cảm giác, biết đau đớn khổ sở và Linh hồn mới khôn
ngoan, biết đạo lý, suy xét đủ điều, nên con ngƣời đứng vào
hàng phẩm tối linh, tức linh hơn vạn vật là nhờ đó.
Bài Kinh Tắm Thánh có câu:
"Con người đứng phẩm tối linh,
"Nửa người nửa Phật nơi mình anh nhi."

TỐI THƢỢNG
最 上
E: Supreme.
F: Suprême.
Tối: Lắm, rất, hơn hết, cùng tột. Thượng: trên. Tối thƣợng là
trên hết, cao hơn hết.

TỘI
TỘI 罪 Việc ác, việc phạm pháp. Td: Tội chƣớng, Tội quá, Tội
tình.

TỘI ÁC BẤT NHƠN
Đức Quyền Giáo Tông giáng: "Nếu có kẻ không nghe lời giáo
hóa, cố tâm phạm luật, thì ngƣời cầm quyền cai trị lấy Thánh
đức mà định hình phạt là cốt yếu cạo gọt cho nên hình ngƣời,
chớ không phải kẻ cầm quyền mà để phạm vào tội ác bất
nhơn, bởi Đạo quyền là Thánh trị, chớ không phải Phàm trị,
các em nên nhớ. Còn Cơ đời sẽ biến chuyển cho đến ngày
liễu kết cuộc chiến tranh hầu có lập lại đời Thánh đức".
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TỘI BÁO
罪報
Tội báo 罪報: Quả báo do tội lỗi gây ra lúc trƣớc. Đây là kết
quả việc làm ác đức, nó nhƣ sợi dây vô hình cứ buộc trói mãi
vào tinh thần, không thể bứt rời đƣợc: Dầu cho oan gia hay
quả báo do tội lỗi gây ra lúc trƣớc đeo theo ràng buộc. Dầu
cho lúc còn sống không trọn vẹn ngƣời đạo đức, không giữ
tròn nhơn luân, không vẹn đạo tu hành. Nhƣng nếu biết đem
thân vào cửa Đại-Đạo hiến mình cho Đức Thƣợng Đế thì cũng
đƣợc cứu vớt trong Kỳ Ba Đại-Ấn-xá này
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Dầu trọn kiếp sống không nên Đạo,
"Dầu oan-gia tội báo buộc ràng.
"Chí Tôn xá tội giải oan,
"Thánh, Thần, Tiên, Phật, cứu nàn độ vong."

TỘI CĂN
罪 根
E: Anterior sin.
F: Faute antérieure.
Tội: Việc ác, việc phạm pháp. Căn: gốc rễ. Tội căn là tội lỗi đã
gây ra từ kiếp trƣớc, làm gốc rễ cho kiếp sống hiện tại.
Kinh Sám Hối có câu:
"Thấy hình khổ dạ ta đâu nỡ,
"Khuyên làm lành trừ đỡ tội căn."
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TỘI CHƢỚNG
罪障
E: The hindrance of retribution.
F: L’entrave de la rétribution.
Tội chƣớng là những chƣớng ngại do hành vi tội lỗi gây ra từ
kiếp trƣớc.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Dầu tội chướng ở miền địa giái,
"Dầu oan gia ở ngoại Càn Khôn."

TỘI ĐÁNH LỘN
Hai ngƣời đánh nhau gọi là "đánh lộn" là một "Tội". Khi Đức
Hộ Pháp còn sanh tiền Ngài đã xử qua lời phê:
Do theo bản phúc-sự minh-tra của Hoà-Viện về Lễ Sanh
Hoàng với Giáo-Viên Thới đánh lộn tại Long Hoa-Thị (ngày 173-Nhâm Thìn).
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP:
"HỘ-PHÁP Chƣởng-Quản Nhị Hữu Hình-Đài Hiệp-Thiên và
Cửu-Trùng. Gởi cho Bộ Pháp Chánh Trần Khai Pháp xem rõ
vụ đánh lộn đã nêu gƣơng xấu cho đám đàn bà con gái và trẻ
nhỏ nơi Long-Hoa-Thị do một vị Lễ Sanh và một vị Giáo-Viên
trƣờng Đạo-Đức. Hai ngƣời nhƣ thế mà làm gƣơng nhƣ thế,
Lễ-Sanh Hoàng thì dạy em đánh lộn vì ngƣời đã biểu diễn
giữa chợ tài-tình võ-sĩ đối với sắp em chớ không phải một vị
Lễ Sanh của Hội Thánh tức là Anh chỉ có quyền dùng đạo đức
mà dạy đàn em:
- Hoàng đã không nên phận làm Anh có đâu làm Chức Sắc.
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- Giáo-Viên Thới là một giáo-viên dạy-dỗ đoàn thiếu-sinh trong
trƣờng Đạo-Đức mà thô-lỗ không lễ-nghi, khiêm tốn, hỏi sơ:
dạy sắp nhỏ bài học gì?
Bần-Đạo định án: Ngƣng chức Lễ-Sanh trong một hạn lệ là
sáu tháng và buộc phải cầu-khẩn một vị Đại Thiên-Phong cho
phục sự và bảo lãnh giáo-đạo cho Hoàng trong sáu tháng mà
không thuần nết thì sa-thãi xuống hàng Tín-Đồ. Giáo-Viên
Thới thì không cho dạy nơi trƣờng Đạo-Đức nữa và nếu từ
ngày nay còn sanh sự với ai về lỗ mãng một phen nữa là bị
đuổi ra khỏi Thánh Địa. [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]

TỘI HUYNH ĐỆ GIẾT NHAU
(Tội là một điều không thể tha thứ đƣợc. Huynh đệ là anh em
với nhau, trong nghĩa hẹp là ngƣời cùng một cha mẹ sanh ra,
nghĩa rộng là cả đất nƣớc ra tới toàn thế giới. Bởi cùng là con
của Đức Thƣợng Đế tạo dựng nên. Giết nhau là mất tình
thƣơng nên họ sát hại nhau bằng mọi thứ). Do đó những việc
làm ra chiến tranh đều là một cái "Án" phải giải quyết.
Đức Quyền Giáo Tông nói: "Chiến-tranh! Cuộc chiến tranh tộilỗi giữa huynh đệ giết nhau một cách ghê-tởm; sự ghê-tởm
của thế-kỵ 20 đƣợc mệnh-danh là tiến-bộ văn-minh, vẫn có thể
tránh đƣợc. Sở-dĩ chúng tôi nói đến "Tội huynh-đệ giết nhau"
là vì dầu cho chủng-tộc nào có phân chia nòi giống, nhƣng tất
cả đang sống trên quả địa-cầu này đều là con cái cùng tùy
thuộc dƣới quyền năng ngự trị của một Đấng Cha chung là
Thƣợng-Đế, hay nói rõ hơn là Đấng Chủ-tể cầm vận-mạng
của họ. Một khi các dân-tộc gây hấn chiến tranh với nhau, điều
đó có khác nào anh em một Cha đã tự diệt nhau đó vậy…".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TỘI KHIÊN
罪愆
Tội: Việc ác, việc phạm pháp. Khiên: tội lỗi. Tội khiên là Sai
lầm và tội lỗi.
Kinh Khi Ði Ngủ:
"Ơn Trên Từ Phụ cho chừa tội khiên."

TỘI LỖI
Phần nhiều vì ngƣời đôi khi thiếu ý thức mà làm tội nên có lỗi;
gọi là tội lỗi. Tuy nhiên tùy theo tội gây ra nặng hay nhẹ, nhiều
hay ít mà lỗi đó đối với luật hữu hình hay vô vi sẽ định đọat
sau.
Thánh giáo Thầy có dạy Hội Thánh rằng: Buổi lập Thánh Đạo,
Thầy đến độ rỗi kẻ có tội lỗi. Nếu đời không tội lỗi, đâu nhọc
đến công Thầy. Ấy vậy, các con rán độ kẻ tội lỗi là công lớn
làm cho Thầy vui hơn hết".
Thầy bảo: 05 tháng 6 Bính Dần (Mercredi 4 Août 1926)
"Sự chơn thật và sự giả dối, mắt phàm các con đâu có thế
phân biệt đặng; một trƣờng thử Thánh, Tiên, Phật vì vậy mà
phải lập nơi thế gian nầy; nếu buổi sanh tiền dầu cho một kẻ
phàm tục tội lỗi biết đặng cơ quan mầu nhiệm của Ðấng Chí
Tôn là Trời đã sắp đặt, thì cũng chẳng dám gây ra tội lỗi mà
thôi, lại có thể đắc đạo mà gấm ghé phẩm vị Thần, Thánh,
Tiên, Phật đặng nữa, huống lựa là các đấng ấy phải bị đọa
trần mà biết mình hằng giữ, thì mầu nhiệm thử Thần, Thánh,
Tiên, Phật chẳng có nghĩa lý gì hết."
Đức Lý Đại Tiên Trƣởng cũng có nói: "Lão chỉ sợ một điều là
Lão không phƣơng gần kẻ tà tâm toan dạy dỗ; còn nhƣ gần kẻ
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đạo đức chơn thành thì rất dễ, song chẳng cần ích… Ấy vậy,
Lão đến mà gieo hột Thánh cốc nơi lòng kẻ tà tâm, mong cho
đơm bông kết quả, đặng liệu thế hồi tâm chớ chẳng phải đến
rƣớc ngƣời hiền ngõ".

TỘI NHƠN
Đức Lý Giáo Tông nói: "Lão để mắt coi cái công bình phàm
của chƣ Hiền Hữu giữa Tòa Tam Giáo là dƣờng nào. Lão lại
còn lấy công bình thiêng liêng mà để phƣơng cho mỗi vị tội
nhơn cải lỗi lấy mình. Ấy là thể lòng từ bi của Ðức Chí Tôn,
bằng chẳng thì Lão đã hạ cơ trục xuất cả thảy."
Kinh Sám Hối có câu:
"Cầu Nại-Hà bắc giăng sông lớn,
"Tội nhơn qua óc rởn dùn mình."

TỘI PHƢỚC
罪 福
E: Sin and happiness.
F: Faute et bonheur.
Tội: Việc ác, việc phạm pháp. Phước: điều may mắn tốt lành.
Tội phƣớc là tội lỗi và phƣớc đức.
Tội và phƣớc do chính mình tạo ra, không ai gây tội cho mình,
cũng không ai tạo phƣớc cho mình. Hễ mình gây ra tội thì
mình phải lãnh lấy hậu quả của nó; còn mình làm việc thiện thì
mình hƣởng đƣợc phƣớc đức, theo đúng Luật Nhân Quả là
luật công bình thiêng liêng của Trời Đất.
Đông Nhạc Thánh Đế có để lời dạy rằng: "Thiên Địa vô tƣ,
Thần minh ám sát, bất vi tế hƣởng nhi giáng phƣớc, bất vi thất
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lễ nhi giáng họa." Nghĩa là: Trời Đất không riêng, các vị Thần
minh soi xét, không vì hƣởng tế lễ mà ban phƣớc, không vì sự
thất lễ mà gieo họa.
Chúng ta phải sáng suốt nhận định rằng: Không bao giờ có
việc làm tội lỗi rồi bày lễ cầu cúng cho hết tội, hoặc đi xƣng tội
mà hết tội.

TỘI TIỀN KHIÊN
Kinh Giải Oan có câu:
"May đặng gặp hồng-ân chan rưới,
"Giải trái-oan sạch tội tiền khiên.
"Đóng địa-ngục, mở tầng Thiên,
"Khai đường Cực-Lạc, dẫn miền Tây-Phương."

TỘI TÌNH
罪情
E: Offense.
F: Péché.
Tội tình là sự tội lỗi do vô tình hay cố ý gây ra: những việc làm
dữ, ác, xấu, không hợp đạo lý, có hại cho mình, cho ngƣời
khác ở hiện tại hay tƣơng lai. Tôi này do tâm ý không vững,
hay dời đổi, rồi sinh dối gian, xảo mị. Tội tình 罪情 là những
việc làm trái đạo lý, phạm pháp, bị pháp luật trừng trị. Những
hành vi hung ác, tạo nhiều tội lỗi, sẽ thọ ác nghiệp
Phật giáo cho rằng "Tâm viên ý mã" 心猿意馬 ấy là tâm buông
lung nhƣ vƣợn và Ý chạy nhảy nhƣ ngựa. Do đó, hành giả cần
phải điều-phục tâm ý cho đƣợc định tỉnh, tập trung không cho
phóng đãng, tán loạn.
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Đức Quyền Giáo Tông nói: "Ôi! Cái nạn thâm nhập vào kiếp
đọa để trừng phạt tội tình độc ác của chúng sanh. Vậy hiện
nay Chức sắc cần phải trút thêm cả mồ hôi lẫn hòa giọt lệ ái
tuất thƣơng sanh, hầu đi khắp non sông để bia tấm lòng
thƣơng yêu chơn thật của Đức Chí Tôn buổi Tam Kỳ Đại Đạo
thì dầu cho sắt đá kia còn phải cảm giác thay, hà tất là quần
sanh".
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Ăn-năn sám-hối tội tình,
"Xét câu minh-thệ gởi mình cõi thăng."

Ƥ TÔNG
ƥ I TÔ
TÔ
Đức Hộ-Pháp nói về Đấng Cứu Thế : "Ngài đã ngó thấy Nhứt
Kỳ Phổ-Ðộ nhơn loại ký Hòa ƣớc với Chí-Tôn mà đã bội ƣớc,
nên phạm Thiên Ðiều, nhơn quả nhơn loại gớm ghiết. Do
nhơn quả ấy mà tội tình nhơn loại lƣu trữ đến ngày nay, Thánh
Giáo gọi "Tội tổ tông". Chính mình Ngài đến, đến với một xác
thịt phàm phu, Ngài đến giơ tay để ký đệ nhị hòa ƣớc với Ðức
Chí Tôn chịu tội cho nhơn loại, ký đệ nhị Hòa-ƣớc đặng dìu
dắt chúng sanh trở về cùng Ðấng Cha lành của họ tức nhiên là
Ðức Chí-Tôn là Ðại Từ-Phụ chúng ta ngày nay đó vậy. Ðấng
ấy vô tận vô biên, thấy nạn của nhơn loại đã dẫy-đầy, Ngài chỉ
xuống tại mặt thế nầy làm con tế vật đặng chuộc tội tình cho
nhơn loại, mà lại còn đem quyền của Chí-Tôn để nơi tay của
nhơn loại, bàn tay đó đã ký đệ nhị Hòa-ƣớc cho nhơn loại, nó
làm cho Ngài thế nào? - Do tay Ngài ký tờ hòa ƣớc với Chí
Tôn, nên hai tay của Ngài bị đóng đinh trên cây Thập tự giá.
Hai chân của Ðấng ấy đã đi trƣớc nhơn loại dìu đƣờng hằng
sống cho họ, rồi hai chân của Ðấng ấy cũng bị đóng đinh trên
cây Thánh-Giá, còn trái tim yêu ái nhơn sanh vô hạn ấy bị một
mũi kiếm vô tình đâm ngay cạnh hông của Ngài, lấy giọt máu
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cuối cùng đó đặng cứu nhơn loại, một tình ái vô biên ấy để lại
cho loài ngƣời một tôn chỉ yêu ái. Tôn chỉ nhìn nhơn loại là
anh em cốt nhục và khuyên nhủ nhơn loại coi nhau nhƣ đồng
chủng."

TÔN (1) (TÔNG)
• TÔN 宗 Nguyên chữ nầy đọc là TÔNG, nhƣng vì kỳ húy vua
Thiệu Trị (Miên Tông) và Tự Đức (Dực Tông) nên đọc lại là
TÔN.
• TÔN là tôn giáo, lý thuyết về tƣ tƣởng. Td: Tôn chỉ, Tôn giáo.
• TÔN 尊 Kính trọng. Td: Tôn sùng, Tôn sƣ.
• TÔN 孫 Cháu, họ Tôn. Td: Tôn Văn.

TÔN (2) (Tên)
Thầy dạy:Ngày 15-1-1927 (âl 12-12-Bính Dần)
"Tôn! Con phải lo phổ độ nhơn sanh Trung Huê và Cao Miên,
Thầy phong cho con chức Phối Sƣ phái Thƣợng."

TÔN CHỈ
宗 旨
E: The leading line.
F: La ligne de Conduite.
(Tôn chỉ hay Tông chỉ là những nguyên tắc và tƣ tƣởng
chánh yếu chi phối mọi hoạt động. "Tôn chỉ của Ðạo Cao Ðài
là "Qui Tam Giáo Hiệp Ngũ Chi" làm thành một nền Tân Tôn
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Giáo gọi là Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ do Ðức Chí Tôn làm chủ,
cứu độ chúng sanh thoát khỏi luân hồi, trở về cõi Thiêng liêng
Hằng sống.
Đức Chí-Tôn giáng Cơ dạy: "Ai sanh ra dƣới thế nầy cũng
phải giữ đủ Tôn chỉ của ba Đạo: Nhơn Đạo, Tiên Đạo và Phật
Đạo mới làm đặng hoàn toàn phận sự con ngƣời. Tỉ nhƣ 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.
Ai đặng phƣớc thêm cao trọng, ai vô phần thì trí não vẫn mờ
hồ, nét hạnh đời càng mê muội, biết biết không không, luật
Trời đã định, phần công quả trả cho rồi thì cảnh u-nhàn là nơi
rƣớc khách tục trong lúc chung qui đó."
Theo lời xin mở Đạo của Đức Quyền Giáo Tông. Ông
ERNEST OUTREY trả lời rằng:
*Tôn-chỉ của Cao-Ðài-Giáo là mƣu cuộc Hòa bình Thế giới
cho các dân tộc. Nếu quả thật nhƣ vậy, thì ai là ngƣời biết điều
mà còn dám đứng lên phản đối một cái lý thuyết tối cao nhƣ
thế". Thật ra không chỉ bấy nhiêu mà còn rất nhiều điều:
*Tôn chỉ của Đạo Cao Đài là thờ Trời và các Đấng ThầnThánh- Tiên- Phật hầu cầu xin cứu rỗi cho các chơn linh quá
vãng đƣợc siêu thăng và cầu nguyện cho nhơn loại đƣợc thái
bình".
*Tôn-chỉ của Đại-Đạo ngày nay là gồm cả ba nhà Đạo chánh
là Nho – Thích - Đạo. Chuyển cả ba Đạo ấy mà hiệp lại làm
một, nên chi chúng ta tu Đại Đạo thì phải noi theo Tôn-chỉ của
Tam Giáo mà tập rèn tâm tánh. Nghĩa là phải nắm trọn:
- Tam Cang Ngũ thƣờng (Nho-giáo)
- Vẹn giữ Tam qui Ngũ giới (Phật-giáo)
- Luyện Tam bửu Ngũ hành (Tiên-giáo)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngƣời mà gồm đƣợc cả ba thì là gần Thần, Thánh, Tiên, Phật
*Đạo Cao-Đài là "Qui Nguyên Tam Giáo Phục Nhứt Ngũ Chi"
cho nên có Tôn chỉ rõ rệt:
- Tín-ngưỡng thì thờ Trời và thờ Ngƣời.
- Về Luật-pháp thì Bác-ái và Công-Bình.
- Mục-đích là đƣa nhân-loại tấn-hoá trên con đƣờng ChânThiện- Mỷ. Chung qui dầu ở nơi Tôn-giáo nào cũng lấy TÂM
làm gốc: Tìm hiểu các nhà Tôn-giáo đã dạy đời những gì, đó
chính là Tôn-chỉ của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ ngày nay.
-Thích-giáo: Phật Thích-Ca làm Chƣởng-giáo, dạy:
* Tam Qui Ngũ Giới
* Minh tâm kiến tánh.
* Thật hành Bác-ái, Từ bi
-Tiên-giáo: Đức Thái Thƣợng làm Chƣởng-giáo, dạy:
* Tam Bửu Ngũ hành.
* Tu tâm luyện tánh.
* Thủ cảm ứng chứng minh.
-Thánh-giáo: Khổng-Tử làm Chƣởng-giáo, dạy:
* Tam cang Ngũ thƣờng.
* Tồn tâm dƣỡng tánh.
* Lấy Nhân-Nghĩa làm hành tàng.
TÓM LẠI:
Nho nói: Tồn tâm dƣỡng tánh.
Tiên nói: Tu Tâm luyện tánh.
Thích nói: Minh tâm kiến tánh.
Thích nói: TỪ BI,
Nho nói: TRUNG THỨ
Tiên nói: CẢM ỨNG
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Tiên nói: Bảo nguơn thủ nhất.
Thích nói : Vạn pháp qui nhứt.
Nho nói: Chấp trung quán nhứt
Cứ đôi câu đại khái đó thì hiểu biết nghĩa lý nào có khác chi?
Nên Đức Thể Hà Tiên có bài thi rằng:
Tam giáo nguyên lai nhứt lý đồng,
Hà tu phân biệt các Tây Đông?.
Tam hoa, Tam bửu, Tam Tài lý.
Ngũ đức, Ngũ hành, Ngũ giới trung.

TÔN CHỈ THỐNG NHẤT
"Trong các Tôn-giáo ấy nhƣ Phật-giáo, Lão-giáo, Nho-giáo,
Cơ-Ðốc-giáo, cũng có nhiều triết-lý cao siêu, có thể cứ do theo
đó mà hành Ðạo cũng đặng tiến-hóa, nhƣng mỗi Tôn-giáo ấy
đều có một Tôn-chỉ đặc biệt, có thể hạp với mỗi phong hóa tùy
mỗi thời đại, chớ không đặng một Tôn-chỉ thống nhứt hạp
theo thời đại buổi bây giờ. Ðạo đã có những điều kiện tối tân
nhƣ thế thì tất phải có ngƣời tài đức ra làm hƣớng đạo mới
hiểu rõ Tôn-chỉ của Ðạo mà truyền bá cho nhơn sanh khỏi lầm
đƣờng lạc lối và cũng phải có đại hùng đại lực mới gánh vác
nỗi trách-nhiệm lớn lao của Ðại-Ðạo".

TÔN DẬT TIÊN (Trung Sơn Chơn Nhơn) (18661925)
"Cụ Tôn-Dật Tiên, đại Cách-mạng-gia của nƣớc Trung Hoa,
nhũ danh là Tôn-Văn, giáng Cơ tự xƣng là Trung Sơn Chơn
Nhơn, là Đệ-tử của Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm ở Bạch Vân
Động".
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TIỂU SỬ ĐỨC TÔN TRUNG SƠN
- Ông họ Tôn tên Văn tự Dật Tiên, giáng sinh năm 1866 tại
tỉnh Quảng Đông, huyện Trung Sơn, nên ông cũng lấy hiệu là
Trung Sơn. Cha mẹ chuyên vốn nghề nông nhà nghèo. Lúc
nhỏ ông theo anh là Tôn Đức Chƣơng sang ăn học tại Đàn
Hƣơng Sơn - thủ đô quần đảo Hạ-Uy-Di (HonoLulu) - thuộc
Mỷ Quốc. Đến năm 18 tuổi ông trở về Quảng Đông rồi học ở
trƣờng Y Khoa Hƣơng Cảng. Ông sớm đƣợc hấp thụ văn hoá
Mỷ-Quốc nên có những tƣ tƣỏng tân kỳ, không chịu khuất
phục dƣới chế độ độc tài của Triều Thanh lúc bấy giờ. Rồi
nhân dịp nhà Thanh suy bại, trong nƣớc loạn ly, ông bèn sang
Áo Môn gây mầm cách mạng.
- Sau trận Trung Nhật chiến tranh (năm Giáp Ngọ) ông trở qua
Đàn Hƣơng Sơn tổ chức Hƣng Trung Hội, cổ xuý nhóm kiều
bào của ông ở ngoại quốc tham gia phong trào cách mạng, lúc
ấy ông đƣợc 29 tuổi.
- Đến năm 1905 ông đề xƣớng chủ nghĩa Tam Dân và Ngũ
Quyền Hiến Pháp.
*Tam dân là: Dân Quyền, Dân lập, Dân sanh.
*Ngũ Quyền là: Quyền Lập Pháp, quyền Hành Pháp, quyền
Tƣ Pháp, quyền Phúc Quyết (Tức quyền của nhân dân đƣợc
phủ quyết Pháp Luật hay Chính Phủ hay Nghị Viện lập ra) và
Quyền Bãi miễn (tức quyền dân đƣợc cách chức tham quan ô
lại).
- Ông lại sang Nhật Bổn tổ chức tại Đông Kinh đảng Trung
Quốc Cách Mạng Đồng Minh Hội kết tụ đƣợc nhiều bạn đồng
chí đại để nhƣ: Huỳnh Hƣng, Hồ Hán Dân, Uông Tinh Vệ.
Quyết đánh đổ đế chế Nhà Thanh.
- Năm Tuyên Thống thứ 3 (1911) tháng 3, cuộc đảo chánh của
Đảng ông bị thất bại thảm khốc, có đến 72 liệt sĩ bỏ mình chôn
xác tại gò Hoàng-Hoa-Cƣơng ở chân núi Bạch Vân, ngoài cửa
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thành Quảng Đông. Đến tháng mƣời năm ấy ông lại thành
công, đem Dân Quyền thay Đế Chế. Thế là từ đây, ngƣời dân
nƣớc Tàu gọi là ngƣời Trung Hoa Dân Quốc dƣới quyền lãnh
đạo của Tổng Thống Tôn Trung Sơn. Không bao lâu ông
nhƣờng chức cho Viên Thế Khải. Đến đây đảng Quốc Dân lại
chia rẽ, ông nhận thấy cần phải tổ chức lại một đảng mới hầu
cứu vãn tình hình. Đảng mới lấy hiệu Trung Hoa Cách Mạng
đảng.
- Đến năm Bính Ngọ (1906) Viên Thế Khải xƣng Đế rồi lại bị
ông hƣng binh trừ khử. Ông mất vào ngày 12 tháng 5 năm
1925 dƣơng lịch trong cảnh thanh bần gia tài chỉ vỏn vẹn có
mấy bộ quần áo và vài ba quyển sách.

TÔN GIÁO
宗 敎
E: The religion.
F: La religion.
"Vốn từ trƣớc tại cõi Đông Pháp có ba nền Tôn-giáo là: Thíchgiáo, Lão-giáo và Khổng-giáo. Tiên-nhơn chúng tôi sùng bái cả
ba Đạo ấy, lại nhờ do theo Tôn-chỉ quí-báu của các Chƣởng
giáo truyền lại mới đƣợc an-cƣ lạc-nghiệp."
Thầy nói: "Tôn-giáo ở địa-cầu tuy nhiều nhƣ thế và dƣờng
phản-khắc nhau nhƣng sự thật vẫn hoà-hợp lẫn nhau. Nếu
không có sáo, không trống, không kèn, không đàn, không nhịp
phách, không dễ chi tạo bản Đại-hòa. Nhiều chơn linh tấn hóa
không đồng đều thì có nhiều Tôn-giáo mở ra để thích hợp cho
trình-độ của họ, Thầy cho mở Đạo cùng khắp các nơi không
khác nào Thầy cho nhiều trẻ đi học từng phần, từng cách xửdụng nhạc cụ, để một ngày nào đó họp lẫn nhau lập thành một
phiên Đại-Nhạc-hội. - Phiên Đại-hội ấy ngày nay chính là Hội
Long-Hoa. Bản Hoà-tấu ấy là bản Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nơi Đại-hòa-tấu ấy là Tòa-Thánh Tây-ninh tại nƣớc Việt Nam
của các con".
Đức Hộ Pháp nói: "Bần Ðạo xin nói quả quyết rằng: Từ tạo
thiên lập địa đến giờ chƣa có nền Tôn giáo nào đƣợc mau
chóng nhƣ Tôn Giáo của Chí-Tôn đến tạo nơi xứ Việt Nam
chúng ta". Xét về mặt triết-lý văn-minh: Nƣớc Việt-Nam thọ ba
ảnh-hƣởng của ba nền Tôn-giáo: Thích- Đạo- Nho từ Ấn-độ và
Trung-hoa truyền sang. Ba nền Tôn-giáo ấy đã đƣợc đồngthời phát triển dƣới thời nhà Lý và nhà Trần bằng sự bìnhđẳng của ba nền Tôn-giáo nói trên. Kịp đến khi văn-minh Âuchâu tràn vào thì Việt-Nam lại đƣợc hƣởng thụ thêm nền vănminh Cơ đốc-giáo nữa. Nhƣ vậy, Việt-Nam là mảnh đất gieo
Đạo giáo từ lâu; vả lại Việt-Nam ít tạo oan báo, nên nghiệp
quả của nó cũng nhẹ nhàng. Việt-Nam có đủ điều-kiện để làm
cơ qui nhứt toàn thế-giới vì lý-do ấy."
"Bây giờ nói về Tôn-giáo, thì Đức Phật Thích Ca cầm Bình Bát
Vu đi xin ăn đặng nuôi kẻ nghèo nàn đói khó nơi "Cấp cô độc
viên" mà cái Đạo của Ngài tới 2.500 năm vẫn còn bền vững.
Nó vẫn giàu có, cả văn minh Phật Giáo đã truyền bá toàn cõi Á
Đông này, nếu chúng ta thấy của cải vô biên vô tận của nó,
chúng ta không thể gì tính toán đƣợc (vô toán)."
Hễ "Có Thể pháp thì có Bí-pháp! Các vị Giáo-chủ cũng phải
tùng theo khuôn luật đó, một nền Tôn giáo có: THỂ PHÁP là
cơ-quan GIẢI KHỔ cho chúng sanh, tức nhiên phải có: BÍPHÁP đặng làm cơ-quan GIẢI THOÁT cho chúng sanh. Hễ độ
phần xác tức nhiên phải độ phần hồn cho toàn vẹn. Một nền
TÔN GIÁO đã xuất hiện tại thế gian này dầu Thể-Pháp cao
siêu bao nhiêu đi nữa, nếu không có Bí Pháp làm tƣớng diện
căn bản thì nền Tôn Giáo ấy chỉ là Bàng môn Tả đạo mà thôi".
(ĐHP: 9-4 Kỵ Sửu 1949)
Đức Hộ Pháp cũng có lời tiên tri về đất nƣớc và dân tộc
Cambodge tại Đền Thánh đêm 30-5-Nhâm Thìn (1952)nhƣ
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sau: "Một ngày kia Trung-Cộng với Cambodge (Căm bốt) chết
không còn một con đỏ, bởi vì Cambodge nghe lời xúi giục của
ngƣời ta thành ra phải chết hết. Các con biết sau này sắc tộc,
sắc tộc đánh nhau; Tôn giáo, Tôn giáo đánh nhau. Đài-loan từ
Hồng Kông tản cƣ qua Việt-Nam trƣớc, bởi vậy ngƣời hành ác
mà mình theo họ, mình ôm eo-ếch họ rồi họ trật chân, sút tay,
họ té chết thì mình cũng chết theo họ mà thôi, thành ra ngƣời
Miên (Campuchia) còn có bao nhiêu giống bên Việt Nam đó
thôi, các con rán thƣơng giùm họ".

TÔN GIÁO ĐẠI ĐỒNG
"Đức Chí-Tôn mở Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ tức là Đạo CaoĐài đặng mở một kỵ-nguyên mới, Qui Tam Giáo Hiệp Ngũ Chi,
lập thành một nền Tôn-giáo Đại Đồng cho hiệp với trình-độ
tiến-hóa của nhơn-loại và của quả địa cầu 68 của chúng ta,
dọn đƣờng cho Đức Di-Lạc ra đời. Vì muốn độ 92 ức nguyênnhân qui hồi cựu vị cho khỏi sa-đọa cõi hồng-trần. Ngày nay
Đức Chí-Tôn mở Đạo không giáng trần bằng xác thân mà chỉ
giáng bằng Huyền diệu Cơ-Bút mới qui đặng cả Đại-Đồng
Thế-giới".
*Vào năm 1862 tại Iran, Baha Ulla sáng lập Đạo Bahai, chủ
trƣơng Tôn giáo Đại-Đồng.
*Vào năm 1875 Bà Blavatsky (Nga) và Đại Tá Olcott (Mỷ) đã
thành lập Hội Thông-Thiên-học, một cơ quan Quốc tế nghiên
cứu Tôn giáo. Với phƣơng châm "Không Tôn giáo nào qua
chân lý" khuyến khích nghiên cứu tất cả Đạo giáo, coi các Tôn
giáo là những đứa con có cùng một cha mẹ sinh ra và đề cao
tinh thần Qui nguyên Phục Nhứt, để cả Thế giới cùng đi đến
một chủ nghĩa Đại Đồng.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TÔN GIÁO TOÀN CẦU
*Đạo Đại Bản (Oomoto Giáo) một Tôn Giáo khai mở vào năm
1894 tại Nhật-Bản. Trong khi Đạo Cao-Đài khai mở tại ViệtNam cuối năm 1926, thì vào năm 1927 Cơ Bút của Đạo này
cũng báo cho Tín đồ của họ biết rằng ở Việt Nam vừa xuất
hiện một Tôn giáo, mặc áo dài trắng, thờ "Một Con Mắt trái",
biểu hiện Thái-dƣơng-hệ và dạy hãy sang Việt-Nam liên lạc,
tìm hiểu. Sau đó, vào năm 1935 Ông Isao Deguchi, lúc này
ông còn là Tín đồ đƣợc phái sang Việt-Nam để liên lạc tìm
hiểu về Cao-Đài và ông cũng có hội kiến với Ngài Thái Đầu Sƣ
Nguyễn-Ngọc Thơ tại Bạch-Vân-Am ở Phú lâm. Tới năm 1956
Ông Isao Deguchi đã trở thành Giáo chủ của Đạo này, cũng có
trở lại Việt-Nam để dự lễ Khánh Thánh Đền thờ Cao Đài ở Đà
nẵng và cũng có đến viếng Toà-Thánh Tây-Ninh. Ngoài ra
nhiều Tín đồ và Chức-sắc của Đạo này có liên lạc với Cao
Đài-giáo nhiều lần để tìm hiểu giáo lý của Cao-Đài Toà Thánh
Tây-Ninh.
*Ngày 13-11-1931 Đức Thánh Cha Godwin Trƣởng lão Tổng
giáo hội Eglise Gnostique Đức Quốc, đã gửi văn thơ cho HộiThánh Cao-Đài Tây-Ninh cho biết rằng họ đã quyết định chuẩn
bị liên hiệp với Cao-Đài-giáo để tổ chức các Giáo hội Cao-Đài
tại các quốc gia phƣơng Tây.
*Khoảng năm 1936-1937 Hội Thần bí Triết học tại Đức có liên
lạc với Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh, xin cung cấp cho họ giáolý Cao-Đài để họ nghiên cứu tìm hiểu.
Cũng do hai sự kiện liên hệ với Đức và Nhựt hoàn toàn với lý
do Tôn giáo nêu trên mà chính quyền thực dân Pháp lúc bấy
giờ nghi ngờ là liên hệ với họ vì mƣu đồ chánh trị, rốt lại ngƣời
Cao Đài hết bị nghi ngờ này đến nghi ngờ khác.
Thực sự, Tôn giáo Cao-Đài không phải ngẫu nhiên xuất hiện,
thoát thân trong mê tín dị đoan hoặc ngƣời phàm bày vẽ, mà
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do Đức Thƣợng Đế sáng lập với tôn chỉ "Diệt mê tín, thực hiện
chân lý".
Ngày nay Đạo Cao Đài đã từng phổ truyền ra quốc tế, đƣợc
đại biểu các nƣớc hoan nghinh giáo pháp trong những kỳ Hội
nghị quốc tế Tôn giáo tại:
- Barcelone (Tây Ban Nha) năm 1934
- Luân Đôn (Anh Quốc) năm 1936
- Glasgow (Anh Quốc) năm 1937
- Ba Lê (Pháp Quốc) năm 1939
- Lavsama năm 1948
- Haywards Heath năm 1950
- Stockholm (Thuỳ Điển) năm 1951
- Bruxelles (Bỉ) năm 1951
- Casablanca (Maroc) năm 1952
- Montreuse (Thụy Sĩ) năm 1954
- Đông Kinh (Nhật) năm 1955... v.v …

TÔN NGHIÊM
尊 嚴
E: Majestic.
F: Majestueux.
Tôn: Kính trọng. Nghiêm: oai nghi đáng nể sợ. Tôn nghiêm là
oai nghi đáng kính nễ.
Kinh Ngọc Hoàng Thƣợng Ðế:
"Khôi mịch tôn nghiêm."

TÔN SƠN CHƠN NHƠN
Đức Ngài giáng Cơ nói: "Bần tăng thậm cảm. Cũng một cơ đời
không phƣơng tận thức, hỏi chi Tàu Nhựt đƣơng nhiên. Bần
tăng e cho khoảnh đất Việt Thƣờng nầy cũng không xa khói
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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lửa. Than ôi! Cơ nghiệp một kiếp sống của Bần tăng lập triều
Dân quốc, rồi đây sẽ thấy tiêu tàn qui hồi đế nghiệp mà chớ!
Thì cũng bị hám vọng cá nhân, vong nền công chánh, xúm
nhau kẻ vị thân, ngƣời vị kỵ mà đạp đổ một xã tắc giang sơn
thành lập thì có lạ chi tai mắt của đời phòng toan để luận.
Đơn tƣợng vị năng tróc phƣợc,
Đoàn phong mạc cảm bao la.
Tƣợng côi dễ bắt đem cột trói,
Đoàn ong lƣới nọ khó bao trùm.
Dân Tàu dƣới quyền dân trị, vạn quốc liệt cƣờng khó phƣơng
áp bức hơn dƣới đế quyền. Ôi! Thời thế biến dời bởi nhân dân
tàn hại, dầu tay Trời cũng khó bề trừ đặng. Do mƣu vạn quốc
Âu châu, nhƣng rồi sau đây cũng sẽ phục huờn dân trị. Chúng
ta đặng hữu hạnh hữu phúc, nhờ tai ách ấy mà sanh ra Tàu Nhựt liên minh".

TÔN SÙNG
尊崇
Tôn: Kính trọng. Sùng: kính trọng. Tôn sùng là kính trọng và
thờ phƣợng.
Đức Hộ Pháp nói: "Con ngƣời biết tôn-sùng Trời thì phải biết
kính trọng Thần nhân-tâm, có câu "khi kỳ tâm tất thị khi Thiên,
Thiên bất khả khi hồ!". Mọi nhà thờ Thiên-Nhãn sùng bái hằng
ngày đặng Xét mình, coi các điều tội lỗi. Thoảng nhƣ trong tâm
giục khởi làm việc chi bất bình thì sợ có quyền-năng của Trời
răn phạt, nên thờ Thiên-Nhãn là một phƣơng mầu nhiệm cho
mọi ngƣời biết tùng thiên-lý."
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Chỉ có xứ VN còn duy trì sự tôn sùng tổ phụ.
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TÔN SƢ
E: Honered teacher.
F: Maýtre honoré.
Tôn kính Thầy là một đạo trọng, còn gọi là Sƣ Đạo hay nói cho
đủ nghĩa là "Tôn Sƣ trọng Đạo".
Ngƣời xƣa cho rằng công lao thầy đào tạo nên ngƣời sánh
bằng công sinh thành dƣỡng dục của cha mẹ, nên lập thành
cái đạo: "Đạo thầy trò" và xếp trƣớc đạo cha con, sau đạo vua
tôi, ấy là đạo: Quân- Sƣ - Phụ.
Đời Tống một triết gia Trung Quốc là Chu Đôn Di mới lập Sƣ
Đạo (Đạo thầy trò), ông cho rằng: Cái đạo của Thánh nhân rất
quí, nhƣng phải có thầy dạy mới biết đƣợc. Ông đặt vấn đề:
Làm sao khiến cho thiên hạ đều thiện cả? Rằng phải có thầy
dạy, tức là kẻ tiên giác dạy kẻ hậu giác, kẻ mờ tối học kẻ sáng
suốt, nhƣ thế thì đạo thầy đƣợc thành lập vậy.
Theo ông, ngƣời ta sợ nhứt là không có ai bảo mình biết điều
lỗi và sợ không biết thẹn "Nhân chi sinh, bất hạnh bất văn quá,
đại bất hạnh vô sỉ" 人之生, 不幸不聞過, 大不幸無恥 nghĩa là
Ngƣời ta sinh ra, cái không may là không đƣợc nghe điều lỗi
của mình, cái không may lớn hơn cả là vô sỉ tức là không biết
thẹn.. Vậy nên phải có sỉ (hổ thẹn) thì thầy mới dạy đƣợc và
có nghe điều lỗi lầm của mình thì mới tiến đƣợc
Chính vì thế mà bộ Lã thị Xuân Thu có nêu danh để khen tặng
các vị Thánh, Hiền "Tôn sƣ trọng Đạo". Sách viết: "Thập
Thánh, lục Hiền, tôn sƣ bất đãi" 十聖, 陸賢尊師不怠 nghĩa là
mƣời bực Thánh, sáu bực hiền trọng thầy không bao giờ khinh
trễ. Cũng theo sách đó, các vị:
Vua Thần Nông, vua Huỳnh Đế, vua Chuyên Húc, vua Đế
Khốc, vua Nghiêu, vua Thuấn, vua Vũ, vua Thang, vua Võ
vƣơng và Châu Công Đán là mƣời bậc Thánh; Tề Hoàn Công,
Tấn Văn Công, Tần Mục Công, Sở Trang Công, Ngô Hạp Lƣ,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Việt vƣơng Câu Tiển là sáu bực hiền. Các vị này là bậc vua
chúa, cao sang, chƣa có vị nào chẳng Tôn sƣ trọng đạo bao
giờ.
Bà Đoàn viết trong Nữ Trung Tùng Phận rằng:
Con nhờ thầy công danh mới toại,
Nhƣ nhờ cha mới giỏi hình dung.
Hai ơn ấy gẫm so đồng,
Nghĩa kia nhƣ hiếu, mặn nồng cả hai

TÔN TẨN
Tôn Tẩn giáng cơ ngày 9-1-1934:
Đƣờng trần đã ngán nhiễm Tiên Phong,
Vạn vẫn dƣờng nghe phép mị đồng.
An giấc thiên thai chim lặng tiếng,
Rửa tai Tế Quốc ngựa đình công.
Im lìm gió mát trăng thanh cũ,
Dồn dập dân tan biển đổi chòng.
Hỏi đám khách trần ai thích điệu?
Phòmg toan mƣợn đuốc đốt đoàn ong.
Tôn Tẩn giáng cơ ngày 29-2-1935
Thiên thai văng vẳng tiếng tri âm,
Đạp máy âm dƣơng đến cõi phàm,
Lƣợc sách binh thi dâng bửu bối,
Bao trùm hậu khí giúp nhà Nam.
HOÀNG quyền nghiêng ngửa chìu dân quốc,
ĐẾ Pháp chơi vơi thống bạch cờ.
Thành bại một trƣờng lƣu quyết trận,
Thừa cơ Việt mới định xa thơ.
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Ƥ M TRÂ
ƥ T
TÔN TI PHÂ
Hộ Pháp có hỏi Ngài về sự tôn-ti phẩm-trật, thì Ngài dạy
rằng: Nam Nữ vốn đồng quyền. Còn hỏi về Lễ nghĩa giao-thiệp
về phần đời, thì Ngài dạy: Giáo-Hữu Nam-phái cũng chịu dƣới
quyền Giáo-sƣ Nữ-phái (2). Còn Lễ thì khi vào Đại-Điện tỵ nhƣ
Giáo-sƣ Nam-phái gặp Phối Sƣ Nữ-phái thì Nam phải đảnh lễ
Nữ trƣớc, lớn nhỏ vẫn đồng, quyền hành tùy Chức sắc."

TÔN TRỌNG
Thầy dạy: "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?
Thi văn dạy Đạo có câu:
Tôn trọng ngƣời nhƣ Trời với Phật,
Thƣơng yêu cả hết chúng sanh thành.

TÔN TRUNG SƠN
Đức Tôn-Trung Sơn, một nhà Đại
Cách-mạng Trung-hoa. Nghĩa là đối
với một nền Đạo lớn khi đã hành
động, đã hiện thực đƣợc thì thiên hạ
đều nhìn nhận là một bậc công cán,
ơn ích của nhân lọai.
Năm 1894, Ông thành lập một tổ chức
Cách-mạng đầu tiên ở Trung hoa lấy
tên là Hƣng-Trung-Hội, sau đó đổi
thành Đồng-Minh-hội, để mƣu lật đổ
chế-độ phong kiến của triều đình
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Mãn-Thanh, ông nêu ra chủ nghĩa Tam-dân làm cƣơng lãnh
chánh-trị, là:
1- Dân-tộc, là nƣớc Trung-hoa phải độc lập,
2- Dân quyền, là nƣớc Trung-hoa là nƣớc dân-chủ
3- Dân sanh, là ngƣời dân phải đƣợc sống bình đẳng trong xãhội.
Tôn-Văn lãnh đạo cách-mạng khởi nghĩa nhiều lần nhƣng đều
thất bại,ông phải trốn ra nƣớc ngòai, sống lƣu vong.
Năm 1911, cách-mạng Trung-hoa thành-công, Tôn-Văn trở về
nƣớc thành lập chế-độ Cộng-Hòa và Ông đƣợc cử giữ chức
lâm thời Đại Tổng-Thống. Nƣớc Trung-Hoa đƣợc đổi lại là
Trung-Hoa Dân-quốc. Tôn-Văn đặt ra lá cờ "Thanh thiên bạch
nhựt mãn địa hồng", nghĩa là trời xanh, mặt trời trắng, đất đỏ
màu. Sau đó, Tôn-Văn nhƣờng chức Đại Tổng-Thống cho
Viên-Thế-Khải, một vị đại-thần triều-đình Mãn-Thanh đã
hƣởng-ứng theo cách-mạng.
Năm 1916, Viên-thế-Khải phản bội chế độ Cộng-Hòa và lập
lên làm vua xƣng Đế-hiệu tại Bắc-kinh, trở lại chế-độ quân
chủ. Các Tƣớng lãnh quân đội, các Tỉnh-trƣởng đều nổi lên
phản-đối quyết liệt Viên-Thế-Khải u-uất mà chết. Trong thời
gian đó Tôn-Văn lãnh-đạo chánh-phủ quân-sự ở Quảng-Đông:
(1917-1918) làm Tổng-Thống chánh-phủ Cộng Hòa. Ngài cải
tổ Đồng-Minh-Hội thành Quốc-dân-đảng, đặt làm đảng cƣơng,
đặt làm quân đội để làm hậu-thuẫn hùng-mạnh cho đảng. TônVăn phái Tƣởng-Giới-Thạch sang Nga nghiên-cứu cách huấn
luyện và tổ chức Hồng-quân Liên-Xô để về nƣớc lập trƣờng
võ-bị Hòang-Phố, gọi là trƣờng Trung-quốc quốc-dân đảng
lục-quân-quan học hiệu, cử Tƣởng-Giới-Thạch làm Hiệutrƣởng.
Năm 1925, tại Bắc Trung-Hoa, Lƣu-Vĩnh-Tƣờng và TrƣơngTác-Lâm đánh thắng đƣợc Ngô-bội-Phu, buộc Tào Côn từ
chức Tổng-Thống, rồi hai ông này hiệp cùng Đòan Kỳ Thụy
đánh điện mời Tôn-Văn lên Bắc-Kinh để bàn việc thống-nhất
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Nam Bắc. Tôn-Văn lên Bắc-kinh, nhƣng chẳng bao lâu sau thì
bạo bịnh bất ngờ. Ông mất ngày 18-2-Ất Sửu (dl: 12-31925),thọ 60 tuổi. Ngài di chúc lại nhƣ sau:
- Đảng-viên quốc-dân-đảng phải nỗ lực cách mạng.
- Triệu tập quốc dân hội nghị.
- Phế trừ các điều bất bình đẳng đối với ngọai bang
Cái chết đột ngột của Tôn-Văn là một thất bại lớn cho cao trào
cách-mạng của Trung-Hoa. Sau 14 năm làm cách mạng, kể từ
năm 1911 đến năm ông mất 1925. Đức Tôn-Văn đã đạt đƣợc
hai thắng lợi :
- Lật đổ đƣợc triều-đình Mãn-Thanh,
- Thành lập nƣớc Trung-Hoa dân-quốc với chế-độ Dân chủ
Cộng-hòa.
Nhƣ trên đã nói, Đức Tôn-Văn danh hiệu là Tôn-Dật Tiên là
một nhà chánh-trị và cách-mạng lớn của Trung-Hoa, ngòai ra
ông còn là một nhà tƣ-tƣởng triết-học với tác-phẩm cơ bản
triết-học là học thuyết của Tôn-Văn. Khuynh hƣớng tƣ tƣởng
của Tôn-Văn dựa vào thuyết tiến hóa của Darwin về vũ trụquan, Tôn-Văn giải thích:
"Thái-cực vận động sanh ra điện tử, điện tử ngƣng kết lại
thành nguyên tố, nguyên tố họp lại thành vật-chất, vật-chất tụ
lại thành trái đất". Ông cho tinh-thần chỉ là hiệu quả của vật
chất (duy vật) nhƣng đồng thời nhấn mạnh ảnh hƣởng của
giáo dục tinh-thần. Về quan hệ giữa Tri và Hành, ông chống lại
tƣ tƣởng cổ đại Trung-quốc: "Biết không khó, làm mới khó".
Theo ông thì biết khó, làm dễ, chủ trƣơng phải tìm tri thức
khoa học, nhƣng không đi đến quan niệm duy tâm "biết trƣớc,
làm sau" và bác bỏ thuyết "tri hành hợp nhứt" của VƣơngDƣơng Minh. Ông chủ-trƣơng: làm trƣớc biết sau, không biết
cũng có thể làm, cho sự hoạt động thực tiễn là con đƣờng tiến
bộ tất yếu. Ông chia quá trình nhận thức ra ba thời kỳ:
- Không biết cũng làm. - Làm rồi mới biết. - Biết rồi mới làm
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Phần lớn thời giờ của Tôn-Văn dành cho công cuộc cáchmạng, ông lại mất sớm và đột ngột nên ông chƣa có thì giờ để
xây dựng tƣ-tƣởng triết học của ông đƣợc hòan chỉnh.
Nay trong buổi Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, Đức Tôn Văn giáng
cơ xƣng là Trung-Sơn Chơn-Nhơn tức là đệ tử của Đức
Trạng-Trình Nguyễn-Bĩnh-Khiêm, là một trong ba vị Thánh gọi
là TAM THÁNH có mặt trong buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ này, ký
Hòa-ƣớc với Đức Chí-Tôn thực thi hai điều: BÁC-ÁI và CÔNGBÌNH.
Ba vị Thánh-nhân đây là Thiên-sứ, đắc lịnh làm hƣớng đạo
cho nhân-lọai để thực hành ĐỆ TAM THIÊN NHƠN HÕAƢỚC. Ấy, Ngài cũng hòan thành đƣợc tƣ-tƣởng"Đại Đạo tri
hành thiên hạ vi công" vậy. Hỏi vì sao Đức Chí-Tôn lấy danh
ĐẠI ĐẠO?
Đức Chí-Tôn đã đến lựa chọn sắc dân con cái của Ngài tức
nhiên đem đến tạo dựng nơi mặt thế này. Hiện giờ có ba sắc
dân đƣợc hƣởng hồng ân đặc biệt của Đức Chí-Tôn đã đến
tạo nghiệp cho họ.
Đức Hộ Pháp nói:
- Sắc dân thứ nhất là sắc dân Ấn-độ Brahma (kêu là Bà lamôn).Đức Chí-Tôn đến tạo Đạo cho họ và tạo đại-nghiệp
thiêng-liêng cho sắc dân ấy trƣớc nhất.
- Sắc dân thứ nhì chính Ngài đến là Chúa Jésus Christ đặng
tạo nghiệp cho sắc dân Do-thái mà ngày nay vẫn còn tại thế.
- Sắc dân thứ ba: thời kỳ này sắc dân Việt-Nam hƣởng đƣợc
đặc ân ấy là lần thứ ba, cái lý-do Đức Chí-Tôn đến cùng con
cái của Ngài là vì đã qua thời kỳ Hạ nguơn Tam chuyển bắt
đầu Thƣợng-nguơn Tứ chuyển. Ngài đến đặng Ngài thống
hợp tòan thể con cái của Ngài lại làm một. Ngài đến đặng lập
một nền chơn-giáo, lựa chọn con cái của Ngài, tạo Thánh-Thể
của Ngài làm một cơ-quan cứu khổ và tạo đại nghiệp cho con
cái của Ngài là mấy em thanh niên nam nữ của Đạo đó vậy.
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"Ngộ-nghĩnh thay! một nền chơn giáo lấy hai chữ BÁC ÁI,
CÔNG-BÌNH làm căn bản mà cái tƣơng lai nó rực rỡ làm sao
mấy em ơi! Còn quyền thiêng-liêng của Đạo mấy em đã biết
nó cũng nhƣ các nền Tôn-giáo khác, chớ có lạ chi đâu!
"Trái ngƣợc lụng lại nếu Thánh-thể Chí-Tôn cầm quyền mà
còn ỵ lại thì thiên hạ trông vào họ tránh hết. Qua nói thật, nếu
mấy em thật hành đúng theo chơn giáo của Chí-Tôn thì không
có quyền lực nào đàn áp đặng.
"Nếu muốn thi ân bố đức, thì phải cần làm cho đáng giá
Thánh-thể của Ngài là cộng các con cái khổ não của Ngài đem
vào chia cơm, chia muối, chia khổ não của họ, thì mới là xứng
đáng Thánh-thể, mới xứng đáng là cơ-quan cứu khổ của Ngài.
"Mấy em khá nhớ mấy em là ngƣời PHỤNG-SỰ CHO ĐẠO
mà thôi, không phải nhƣ các nền Tôn-giáo khác là muốn làm
Chúa thiên hạ, nếu muốn làm Chúa thiên hạ thì tốt hơn là làm
tôi cho con cái Đức Chí-Tôn là phải hơn".
. Lời bàn: Quả thật, cuộc đời Ngài đã thực hiện đƣợc lời ấy,
qua 11 lần thất bại ông cũng chƣa nản, một hôm ông nằm
trong sân nhà nghỉ ngơi nhìn nhện chăng tơ, công việc nó
nhanh nhẹn, nhƣng vừa chăng xong thì con ruồi bay ngang
làm đứt mối tơ, rồi tiếp tục làm lại đến lần thứ 13 mới hòan
thành, ông cƣời thầm, tự nhủ: ta đây mới thất bại chỉ 11 lần
thôi!.

TÔN VÕ TỬ
Đức Hộ Pháp kể chuyện thầy trò Tân Dân Tử rằng: Xƣa kia
Tân Dân Tử dạy Tôn Võ Tử học Đạo Tiên. Ngày nọ, hai Thầy
trò cỡi Hạc vân du, Tân Dân Tử dặn Tôn Võ Tử: Thầy dặn con
một điều, nếu lòng con còn mến tiếc việc phàm, nhứt là khi
Hạc bay qua chợ Thiên Vƣơng là quê hƣơng của con, nếu
lòng con tƣởng trần thì chim bay không nổi, sẽ đáp xuống, con
phải ở lại cõi trần, không về cùng Thầy đƣợc.
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Tôn Võ Tử đã đạt phẩm Nhơn Tiên, mà tránh không khỏi nét
phàm, nên khi Hạc bay ngang chợ Thiên Vƣơng, thấy quê cũ
lòng bắt ngậm ngùi, chim Hạc liền đáp xuống. Tôn Võ Tử ở lại
chợ Thiên Vƣơng, lòng buồn bã, tìm lại ngƣời vợ xƣa thì đã
quá 70 tuổi rồi. Ông nghĩ muốn tạo lại sự nghiệp thì đã muộn,
muốn tái lập đạo nhơn luân thì vợ đã già, bèn than rằng: Ta đã
theo Thầy học đạo Tiên trên 30 năm, nếu bây giờ ở luôn lại
đây thì uổng công tu luyện, muốn theo Thầy thì chim Hạc
không cất cánh nổi. Ôi! Lỡ Đạo lỡ Đời, ấy cũng vì ta không
nghe lời Thầy, mà không nên Đạo.
Tôn Võ Tử giáng Cơ: tại Báo Ân Từ, đêm 15-8-Kỵ Sửu (dl 610-1949).
TÔN quân gặp đặng các chƣ Hiền,
VÕ đức văn nhân của Thánh Tiên.
TỬ hậu bia danh muôn kiếp để,
Giáng cơ chuyện vãn chốn đàn tiền.
Đàn tiền học đạo Đức Cao Tiên,
Hứng giọt nhành dƣơng tƣới lửa phiền.
Một kiếp duyên may muôn kiếp hƣởng,
Thanh nhàn Tiên cảnh cõi thiên nhiên.
Từ ngày Bần Tăng xuống thế, biết bao nhiêu những nỗi khó
khăn, cũng vì mƣu của tà thần tinh quái theo hại Bần Tăng.
Nền Đạo của Chí Tôn ngày nay cũng vậy. Các em ráng giữ
gìn cho lắm, kẻo uổng kiếp sanh nầy rồi làm trò cƣời, biết bao
phen mới rửa sạch. Cửa Đạo là chiếc thuyền từ của Đức Chí
Tôn, hiền nhân hay gian trá đều chứa cả, nên hƣ tự kẻ lọc lừa.
Nếu lấy linh tâm sáng suốt thì đặng nhiễm lấy Đạo mầu, còn
mê muội thì vào nơi u-thẵm. Phƣớc phƣớc phần phần, hai
đƣờng chọn lấy, đừng để sau về đến Thiên cung, khi hội hiệp
lại ra tuồng hổ thẹn, còn nơi mặt thế, chúng lại chê cƣời. Hỏi
thử các bạn, nên làm sao cho xứng đáng là môn đệ của Ngọc
Hƣ Cung?"
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TỒN TẠI
存在
E: To exist.
F: Exister.
Khi Ông Hồ Bảo Đạo nắm quyền Chƣởng-Quản Hiệp Thiên
Đài có dâng sớ mật xin Đức Lý hủy bỏ Đạo Nghị định thứ tám.
Đức Lý giải-thích là: "Không thể hủy đƣợc, vì cái gì của Ngài
và Hộ Pháp ký là Thiên-điều, nó phải tồn-tại đến Thất ức niên.
Hơn nữa nó là lá bùa để trừ diệt Chi-phái lồng vào nội-bộ của
Đạo."
Đức Hộ Pháp nói: "Nếu nền Đạo Cao Đài còn mãi mãi thì công
nghiệp Đức Lý Giáo Tông vẫn còn tồn tại trong tâm trí nhơn
sanh luôn luôn."

TỒN VONG ƢU LIỆT
Thầy dạy: "Cơ lập Ðạo là nhiệm mầu vô giá, biết Ðạo, biết ta,
biết ngƣời, biết thế, biết thời, biết dinh hƣ, biết tồn vong ƣu
liệt rồi mới có biết hổ mặt thẹn lòng, biết sự thế là trò chơi, biết
tuồng đời là bể khổ, biết thân nô lệ dẫn kiếp sống thừa, biết
nhục vinh mà day trở trên con đƣờng tấn thối. Có đâu đƣờng
đời còn lắm giành xé, hại lẫn nhau, mong chi đặng tầm Tiên
noi Phật."

TÔƦN TÂM
存心
Đức Hộ-Pháp nói : "Các triết lý cốt yếu tìm phƣơng nào dung
hòa tánh thú của nó cho phù hạp với chơn mạng của nó, tức
nhiên làm phƣơng nào bảo trọng sống thú của nó, phù hạp với
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nhân cách đó vậy. Muốn cho đặng thế ấy, phải giải quyết cái
khổ của nó, nó muốn thoát khổ có một đƣờng tồn tâm mà thôi,
tồn tâm tức nhiên một thiện pháp giữ Thiên mạng đó vậy."

TÔƦN TÂM DƢỠNG TÁNH
存心養性
E: The simultaneous perfection of the conscience and
character.
F: La perfection simultanée de la conscience et du caractère.
Khổng Giáo cho rằng tâm là thần minh của Trời phú cho, nên
tâm của ta với Trời là một thể. Mạnh Tử lại cho Tánh là cái
bản nguyên thiêng liêng, đối với Tâm vẫn có một. Hễ biết rõ
TÂM thì ta biết rõ TÁNH, biết rõ tánh tức là biết rõ trời đất vạn
vật.
"TỒN TÂM DƢỠNG TÁNH" là giữ cho mình còn cái tâm Hƣ
linh; nghĩa là đừng để cho tƣ ý che lấp mất và nuôi cho cái
tánh đƣợc sáng suốt toàn hảo nhƣ của Trời đã ban cho, tức là
biết có Trời và thờ Trời một cách chơn thật. Cái bản tâm giữ
đƣợc còn, mới thật là lƣơng tâm. Có lƣơng tâm mới có lƣơng
năng và lƣơng tri, tức là cái giỏi biết rất tự nhiên, rất mẫn huệ
(ngƣời không học mà giỏi gọi là lƣơng năng, không suy nghĩ
mà biết gọi là lƣơng tri. Cũng nhƣ đứa trẻ con còn ẵm trên tay,
không đứa nào là không biết yêu mến cha mẹ, chỉ vì lƣơng
tâm còn nguyên vẹn thuần túy).

TỔN Quẻ 41. Quẻ Sơn Trạch Tổn
Quẻ 41. Quẻ Sơn Trạch Tổn 山 澤 損
Tƣợng: Phật Mẫu Diêu-Trì
Quẻ này là Quẻ Sơn Trạch Tổn. Đoài hạ là nội Đoài. Cấn
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Thƣợng là ngoại Cấn. Cấn là Sơn, Đoài là Trạch, nên đọc quẻ
là Sơn Trạch Tổn.
Tại sao sau quẻ Giải tiếp đến quẻ Tổn?
-Bởi vì, trên ấy là quẻ Giải. Giải nghĩa là chậm, hãy khoan, chờ
đợi. Thƣờng tình ngƣời đời, hễ khi nguy cấp thƣờng hay lo
lắng, đã hay lo-lắng thời khỏi thiệt-hại; đến khi đã khoan nói,
thƣờng quên lo thời chắc có thiệt hại, nên sau quẻ Giải tiếp lấy
quẻ Tổn.
Tổn có nghĩa là thiệt hại, cũng có nghĩa là giảm bớt. Ý nghĩa
tên quẻ là vậy. Soán truyện, tƣợng truyện đã giải thích kỷ. Quẻ
này nguyên là quẻ Thái
nội Càn biến hào Tam, mà
thành ra Đoài, ngoại Khôn biến hào Thƣợng mà thành ra Cấn.
Thế là nguyên quẻ Địa Thiên Thái, biến hai hào mà thành Sơn
Trạch Tổn

.

Bởi hào Dƣơng ở dƣới mà thêm vào trên, ở dƣới tuy Tổn mà
trên thì đƣợc Ích, cớ sao không đặt tên quẻ bằng Ích, mà lại
đặt tên bằng Tổn? Đó thiệt là ý-tứ rất hay. Bởi vì ở trên muốn
cao, tất phải dƣới cho dày, trên vững nhờ dƣới làm nền. Ví
nhƣ đắp tƣờng hay xây tháp, muốn tƣờng tháp đƣợc vững tất
phải dƣới nền cho dày và rộng, thời tƣờng tháp mới đứng yên.
Bây giờ khoét đất ở dƣới đƣa đất lên trên, thời nền hỏng mà
tƣờng tháp phải đổ ngay. Thế thời Tổn dƣới Ích trên là việc rất
nguy-hiểm, nên đặt tên quẻ bằng Tổn.
Hễ thời-đại đã đến Tổn, thời nền tảng Thái đã hỏng rồi, đó là
thâm ý của Thánh-nhân đặt tên quẻ.
Đã qua rồi thời Giải, tức là thời kỳ đƣợc một Tôn giáo mới,
Đức Thƣợng-Đế mở Đạo ra cho nhơn sanh một con đƣờng để
giải thoát kiếp luân hồi, oan khiên nghiệt chƣớng. Bấy giờ
nhân sanh do theo đó mà TU HÀNH mới trở lại ngôi xƣa vị cũ
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CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

643

mà tăng tiến trên con đƣờng đạo hạnh. Dù là thời kỳ Đại Ân xá
của Chí-Tôn, nhƣng đƣờng tu không phải dễ dàng nhƣ lấy
món đồ từ trong túi, mà phải tổn công sức nhiều mới mong đạt
kỳ sở nguyện.Tu hành là con đƣờng học vấn bằng tâm linh
cũng rất khó khăn lắm vậy.
Tu-hành là gì?
-"Tu hành vẫn trái với thế tục, mà trái với thế tục mới đặng gần
ánh thiêng liêng". Ngƣời tu là biết lánh dữ làm lành, tức là
hƣớng thƣợng và hƣớng thiện.

TỔN ĐỨC
損 德
E: To ruin the virtue.
F: Nuire à la vertu.
Tổn: Hao mất, thiệt hại. Đức: phƣớc đức. Tổn đức là thiệt hại
cái phƣớc đức của mình.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mƣu đƣợc phần mình thì tổn đức.

TỔN THỌ
損 壽
E: To shorten the life.
F: Abréger la vie.
Tổn: Hao mất, thiệt hại. Thọ: sống lâu. Tổn thọ là giảm bớt
tuổi thọ.
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TÔNG ĐẠO
宗 道
E: The religions country.
F: Le pays religieux.
Tông: còn đọc là TÔN, dòng họ, học phái. Đạo: tôn giáo.
Tất cả tín đồ Đạo Cao Đài cƣ ngụ trong một nƣớc họp thành
một Tông đạo.
Tông đạo Tần nhơn gồm tất cả những tín đồ ngƣời Cao Miên
theo Đạo Cao Đài.
Tông đạo Đƣờng nhơn gồm tất cả những tín đồ ngƣời Tàu
theo Đạo Cao Đài.
Đứng đầu một Tông đạo là một Chức sắc có phẩm vị cao nhất
trong Tông đạo, đƣợc Hội Thánh bổ nhiệm, chịu dƣới mệnh
lệnh của Hội Thánh.
Mỗi Tông đạo cất một Văn phòng đại diện trong Nội Ô Tòa
Thánh, trực tiếp nhận các Huấn lịnh của Hội Thánh, rồi chuyển
về Văn phòng của Tông đạo mình ở nƣớc ngoài.
Đặc biệt nƣớc Việt Nam có ba Tông đạo: Bắc Tông đạo, Trung
Tông đạo và Nam tông đạo, bởi vì Hội Thánh thành lập các
Tông đạo ấy vào thời Pháp thuộc, lúc đó Việt Nam bị Pháp
chia làm 3 Kỳ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, mỗi Kỳ có chế độ
cai trị riêng, nên có thể xem nhƣ một nƣớc nhỏ. Nam Kỳ là
thuộc địa của Pháp, Trung Kỳ thì còn vua quan nhà Nguyễn
cai trị nhƣng dƣới sự bảo hộ của Pháp, Bắc Kỳ thì có viên
Công Sứ Pháp cai trị qua trung gian các quan lại VN do Pháp
lập nên. Ngày nay, nƣớc Việt Nam đƣợc độc lập và thống
nhứt thì ba Tông đạo nầy sẽ hiệp làm một, thành Tông đạo
VN.
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TÔNG ĐẠO TẦN NHƠN
Ngƣời Miên gọi là Tần nhơn, Miên quốc đƣợc gọi là Tần quốc,
còn ngƣời Miên theo Đạo thì Hội Thánh Cao Đài tạo một nhà
chung cho họ nơi Nội-ô gọi là Tông đạo Tần Nhơn.
Tông Đạo Tần Nhơn có lập một văn phòng thƣờng trực trong
nội-ô Tòa Thánh, Lễ Khánh thành vào ngày 17-03-Mậu Thân
(Chúa Nhựt, 14-04-1968), trƣớc cổng có khắc đôi liễn:
- Tông Đạo đồng môn tích nhứt khai lâm thành Thánh vức.
- Tần Nhơn hiệp chủng kim triêu hƣớng thiện hƣởng Thiên ân.
Nghĩa là:
- Những Tín đồ Đạo Cao Đài trong Tông Đạo Tần Nhơn, ngày
xƣa đã khai phá rừng thành vùng Thánh địa.
- Ngƣời Miên hợp cùng chủng tộc của họ, ngày nay hƣớng về
điều lành sẽ đƣợc hƣởng ân huệ của Đức Chí Tôn.
Ngƣời Miên (Đàng thổ) tại Tây Ninh sống tập trung ở Khe-đon
(Kêdol), Tà-dong, Miễu Ông Tà (Chữ Tà tiếng Miên nghĩa là
Ông, bậc hiền đức đƣợc họ tôn kính và thờ cúng).
Ngƣời Miên gọi ngƣời Việt Nam là juôn ( Duôn)
Tại sao trƣớc đây ngƣời Việt miền Nam gọi ngƣời Khmer
là Đàn Thổ?
Kiến Thức Ngày nay: số 124, ngày 01-11-1993. An chi.
Chuyện đông chuyện tây. Tr.38,39. Chép rằng:
"Không phải là "Đàn thổ" mà là "Đàng thổ" nói Đàng Thổ là để
phân biệt với Đàng Trong, cũng nhƣ nói Đàng Trong là để
phân biệt với Đàng Ngoài và Đàng Trên (xƣa gọi là đàng
Trên). Đàng Trên chính là đất mà trong những trang ghi chép
của mình A. de Rhodes đã gọi là Vƣơng quốc Cao Bằng, tức
là vùng cát cứ của con cháu nhà Mạc từ 1592-1677. Còn
Đàng Thổ là phần đất của Thổ dân, tức dân bản Thổ đã sinh

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

646

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

sống tại đó từ xƣa, trƣớc khi ngƣời Việt từ Đàng Ngoài vào lập
nghiệp ở Đàng Trong. Khi ngƣời Việt miền Nam, tức ngƣời
Việt ở Đàng Trong gọi ngƣời Khmer là dân Đàng Thổ, là họ đã
công bằng và khách quan thừa nhận một sự kiện lịch sử. Sự
thật đó là khi họ vào đến Đàng Trong, nói rõ hơn là đất Nam
Bộ thì họ đã gặp ngƣời Đàng Thổ đang sinh sống tại đó trƣớc
rồi.
Sử Đạo gọi ngƣời Đàng Thổ là Thổ Nhơn:
Đức Giáo Tông Lý Thái Bạch giáng cơ cho biết: "Ngƣời Thổ
Nhơn gốc con cái nhà Tần, biết Đạo Phật, chẳng biết Đạo
Nho, một phen lầm lỡ, phải đọa muôn đời. Nƣớc gần tiêu diệt.
May thay! Thầy đã đến mà chúng nó cũng là con yêu dấu của
Thầy hay đặng tự nhiên đến. Cƣời.!.
Vì vậy mà Thầy hằng nói với Lão rằng: khi Môn đệ Ta đến đâu
thì cây cờ hiệu của Ta cặm nơi đó. Các con Ta trong các
nƣớc, hễ thấy thì đến, trừ ra loài tà thần tinh quái. Cƣời …
Thật quả vậy, Chƣ sơn Thổ nhơn cần phải chịu dạy dỗ nhiều
lắm đó. Chƣ Đạo Hữu thấy đức tin của ngƣời Thổ lớn là
dƣờng nào chƣa? Chẳng phải nhƣ ngƣời Nam vậy. (Đạo sử II.
Nữ Đầu Sƣ Hƣơng Hiếu. Tr.176 Thánh giáo của Đức Lý Giáo
Tông ngày 13.12.Bính Dần (dl: Chủ Nhật, 16-01-1927)

TÔNG ĐỒ
Đức Hộ Pháp nói: "Trọng yếu của Ngài là thâu mấy vị Tông
đồ có sứ mạng trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ này đã giáng
sanh trƣớc đặng làm môi giới độ Đạo sau này. Đức Chí Tôn
biểu chúng tôi phò loan đặng Ngài dùng quyền năng thâu dụng
mấy vị Tông đồ đó. Quả nhiên chẳng bao lâu, có đủ Thập Nhị
Thời Quân hiển hiện ra, trong số các vị Thời Quân ấy có Cao
Tiếp Đạo ở tại Kim-Biên chớ không phải ở Sài-gòn".
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TÔNG ĐƢỜNG
宗堂
E: The family temple.
F: Le famlilial temple.
Tông đƣờng là nhà thờ tổ tiên, nhà thờ của dòng họ. Ngày
xƣa trong mỗi dòng họ đều có lập một nhà thờ riêng để thờ vị
thủy tổ và các vị tổ tiên, tất cả con cháu của dòng họ đó, dù đi
làm ăn xa bất cứ nơi đâu, cũng có lệ hằng năm vào ngày kỳ
(có nơi gọi nhựt lề) đều phải qui tụ về cúng lạy tổ tiên, nếu
ngƣời nào vi phạm thì áp dụng tông luật, luật của dòng họ họp
nhau đặt ra, xử phạt để răn dạy con cháu sau này.
Thi văn dạy Đạo :
An thân ngự đặng chốn cân đai,
Hai chữ vô tƣ rán sức nài.
Nở mặt Tông Đƣờng gìn đạo đức,
Nên mình là biết phận làm trai.
Kinh Vào Học có câu:
"Nguyện nên hương hỏa tông đường,
"Nguyện thương lê thứ trong trường công danh."

TÔNG TỔ
宗 祖
E: The ancestors.
F: Les ancêtres.
Tông: còn đọc là TÔN, dòng họ, học phái. Tổ: tổ tiên. Tông tổ
là tổ tiên của dòng họ.
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu:
"Nối tông tổ biết bao nghĩa trọng."
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TỐNG CHUNG
送 終
E: The funeral ceremony.
F: Les funérailles.
Tống: Đƣa, tiễn, vận chuyển, tặng, biếu. Chung: hết, chết.
Tống chung là lễ tang cho ngƣời chết và đƣa đi chôn.
Tân Luật: Trong việc tống chung, không nên xa xí, không nên
để lâu ngày, không nên dùng đồ âm công có màu lòe loẹt.

TỐNG PHỦ TỪ

TỐNG TÁNG
送 葬
E: The burial.
F: L’enterrement.
Tống: Đƣa, tiễn, vận chuyển, tặng, biếu. Táng: chôn xác ngƣời
chết. Tống táng là đƣa xác ngƣời chết đi chôn.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TỔNG QUẢN
總 管
E: General intendant.
F: Intendant général.
Tổng: Tập họp, bao gồm, đứng đầu chỉ huy. Quản: coi sóc, cai
quản. Tổng quản là ngƣời quản lý toàn thể.
Tổng Quản Văn phòng là ngƣời quản lý tất cả công việc của
một văn phòng. Dƣới quyền của Tổng Quản Văn phòng là các
Đầu phòng văn khoa mục và các thơ ký.

TỔNG THANH TRA NGUYỄN VĂN THÀNH (19151972)
Ông Nguyễn Văn Thành là ngƣời gốc Rạch Giá về Tòa Thánh
làm công quả trong ban thợ hồ. Ông rất mạnh sức làm gạch
bông rất giỏi vì bơm hơi mà không có sức mạnh thì gạch
không tốt. Ông học nghề võ với ông Sáu Liêng về đƣờng
gƣơm, đƣờng roi đƣờng kiếm… đủ các môn theo võ ta. Môn
đồ của ông Sáu Liêng về đƣờng côn thì ông Thành là ngƣời
giỏi nhứt. Ông thích đọc truyện Tàu, Tam Quốc và Phong
Thần. Ông nhớ hầu hết tên các tƣớng giỏi nên ngƣời ta đoán
đƣợc chí của ông thiên về võ biền. Phong trào cơ thế 1945,
ông gia nhập vào Nội ứng Nghĩa Binh rồi đƣợc bổ số 4 ở Mạc
Ma Hoa để làm cận vệ cho ông Giáo Sƣ Đại Biểu Trần Quang
Vinh, đƣợc phong Vệ Uý kêu là "Vệ Thành". Nhờ có võ nghệ
ông huấn luyện một số em út để lần lƣợt trở thành một chỉ huy
của chi đội 7 nơi rừng Bù Lu để kháng chiến chống Pháp. Nhờ
sự gan dạ chịu gian khổ nên gây đƣợc uy tín trong đám võ
biền, ông đƣợc thăng Thiếu Uý, rồi Trung Uý, Đại Uý… Anh
hùng có môi trƣờng hoạt động, ông đánh thắng Pháp nhiều
trận nên phẩm trật cứ mãi tăng.
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Khi Đức Hộ Pháp hồi loan năm 1946 ông trở về Tòa Thánh
đóng Tổng Hành Dinh tại Giáo Tông Đƣờng và đƣợc lên chức
Trung Tƣớng Tổng Tƣ Lịnh Quân Đội Cao Đài. Có lẽ đƣợc
khai khiếu, ông diễn thuyết rất lƣu loát, tuy văn chƣơng ít mà
lời lẽ mạnh dạn cƣơng quyết, hấp dẫn đƣợc lòng ái quốc của
binh sĩ. Dĩ chí đến hạng trí thức nghe tƣớng Thành diễn thuyết
trong cả tiếng đồng hồ cũng không thấy chán. Đó là nhờ Thiên
tài đi đúng nhịp bƣớc của cơ chuyển thế nên đƣợc Thiêng
Liêng yểm trợ.
Có lúc ra Đà Lạt hội với các tƣớng lãnh của các đoàn thể Tôn
Giáo, ông nổi trội hơn:
- Bảy Vịễn của Bình Xuyên,
- Ba Cục tức Lê Quang Vinh của Hòa Hảo,
- Năm Lửa tức Trần Văn Soái của Hòa Hảo,
- Nguyễn Giác Ngộ của Hòa Hảo,
- Hai Ngoán của Hòa Hảo,
- Nguyễn Văn Hinh của Thiên Chúa,
- Nguyễn Thành Phƣơng của Cao Đài,
- Trình Minh Thế của Quốc Gia Liên Minh.
Trƣớc Nội-các của trào chính phủ dƣới quyền Quốc Trƣởng
Bảo Đại, ông vẫn hùng hồn thuyết trình cơ Cứu Thế của Quân
Đội Cao Đài với mục đích Bảo Sanh Nhơn Nghĩa Đại Đồng, ai
ai cũng đều công nhận ông là một tƣớng lãnh có biệt tài du
thuyết. Khi lập Tổng Hành Dinh ở Giang-Tân mà ông đặt tên là
Giang-Đông-Thành, ông đƣợc Đức Hộ Pháp trao cờ "Tinh
Trung Báo Quốc". Mãi đến Ngô Đình Diệm trở mòi độc tài gia
đình trị, ông đứng về phía phe Mặt Trận Thống Nhất Toàn Lực
Quốc Gia chống lại. Sau cái chết của tƣớng Trình Minh Thế tại
cầu Tân Thuận ông rút quân vào rừng Sát để bảo thủ. Bình
Xuyên bị tan rã, ông bị vây chặt tại một đồi. Khi ấy Thiếu
Tƣớng Trần Văn Có chỉ huy Quân đội Quốc gia đến thuyết
phục ông, yêu cầu ông đầu hàng. Ông Thành nói một câu mà
báo chí Sài Gòn thời ấy mãi nhắc nhở: "Tôi là giặc, anh bắt
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đƣợc cứ bắn, không bao giờ tôi chịu đầu hàng". Tƣớng Có
phải năn nỉ mãi, nên ông mới chịu xuống đồi mà làm ngƣời tù
binh.
Bị giam một thời gian, Tòa Án Quân Sự làm thủ tục đem ra xử
ở Bến Bạch Đằng, lúc ấy ông mặc quân phục Thiếu Tƣớng
Quốc Gia trƣớc vành móng ngựa.
Chủ Tọa cho ông là "kẻ phản loạn".
Ông nói: "Tôi là Thiếu Tƣớng của Quốc Trƣởng Bảo Đại. Tôi
tranh đấu chống lại kẻ nào phản lại Quốc Trƣởng, tôi là kẻ
trung thành. Còn kẻ phản loạn chính là Thủ Tƣớng Ngô Đình
Diệm, ngƣời đƣợc Quốc Trƣởng ban chức mà trở lại chống
Quốc Trƣởng tức chống lại nhân dân Việt Nam…"
Tòa tuyên bố: Tử hình, ông Thành mỉm cƣời không sợ sệt.
Tòa cho quyền xin ân xá hay cho chế giảm. Ông nói: "Một khi
ngƣời ta muốn giết mình mà xin ân xá tức là hèn. Tôi chấp
nhận án tử hình một cách an lòng".
Đó là cử chỉ một vị anh hùng. Tuy kêu án tử hình nhƣng Ngô
Đình Diệm không thi hành án mà đày ông ra Côn Đảo. Bị lƣu
đày ở ngoài đảo một thời gian cho đến khi ông Diệm bị đảo
chánh và bị giết, Dƣơng Văn Minh cho ông về đƣợc trắng án.
Thời gian ở Côn Đảo ông học thêm Pháp văn và trụ tinh thần
Đạo đức, nên khi trở lại Tòa Thánh, ngƣời thức thời thấy ông
Thành trở lại trầm tĩnh hơn, đạo đức hơn… Ai lại thăm ông mà
kêu bằng Ngài thì ông rầy lắm. Ông nói: "Chúng ta là anh em,
thời quan liêu đã hết, tôi về tiếp tục lập công quả với Đạo, trau
giồi hạnh nết của ngƣời thiện tu. Tôi đã chán công danh,
dƣỡng sức già trao tria nhơn nghĩa".
Lần hồi Đức Lý lại phong ông làm Tổng Thanh Tra Đặc Nhiệm
Chánh Trị Đạo, kiêm Thống Quản Cơ Thánh Vệ và Bảo Thể.
Ban đầu ông thi hành nhiệm vụ một cách đáng khen. Nhƣng
khi con ngƣời nắm đƣợc một đặc quyền trong tay lại "chứng
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nào tật nấy". Ông trở lại tự cao, bất chấp Quyền Hội Thánh lại
muốn gấm ghé làm Đầu Sƣ dẫn đạo nhơn sanh. Từ đây uy tín
giảm dần, cho đến ngày bị Việt Minh gài mìn ám sát.
Đây là bài Thánh Giáo của Đức Lý Giáo Tông về sự thăng
chức Tổng Thanh Tra nhƣ sau:
"Chiếu theo Thánh Giáo tại Cung Đạo Đền Thánh do quí Ngài
Hiến Pháp và Khai Đạo phò loan, Đức Lý Nhứt Trấn Oai
Nghiêm có dạy ngày 21-10-Mậu Thìn (dl:10-12-1968).
Đức Thƣợng Sanh bạch: Đức Hộ Pháp có cho biết Đức Ngài
đã chấp thuận ban ân huệ cho Trung Tƣớng Nguyễn Văn
Thành trong đàn cơ tại Cung Đạo, nhơn Đàn Cơ hôm nay Đệ
Tử xin Đức Ngài phán định về trƣờng hợp của Tƣớng Thành.
Cƣời! hay lắm Vậy Hội Thánh đồng ý dùng Thành về vai nào?
Đầu Sƣ Thƣợng Sáng Thanh bạch: Xin Ngài phán định.
- Nếu Lão định thì phải tuân mạng triệt để. Vậy chúng ta phải
tạm dùng giải pháp Thành để đem lại phần nào việc chỉnh đốn
nền Đạo trong một thời gian đƣợc kết quả thì Thành sẽ đƣợc
trọng thƣởng. Hiện giờ các cơ quan Hội Thánh thừa hành
thiếu bàn tay gân guốc để nắm chặc ma hồn quỉ xác. Vậy Lão
tuyên bố: "Tổng Thanh Tra Đặc Nhiệm Chánh Trị Đạo, kiêm
Thống Quản Cơ Thánh Vệ và Bảo Thể". Từ đây Hộ Đàn
Pháp Quân chỉ lo chỉnh nghiêm đàn mà thôi. Tổng Thanh Tra
có nhiệm vụ trông nom các việc Hành Chánh Đạo. Nhƣng mỗi
việc đều phải chịu dƣới quyền của Hội Thánh Lƣỡng Đài. Hội
Thánh phải giúp đỡ Thành làm nên cho Đạo.
Lão mong vậy thay! Thƣợng Sanh hỏi chi nữa?
- Xin Đức Ngài dạy Trung Tƣớng Thành mặc Đạo phục nhƣ
thế nào?
- Chỉ mặc Đạo-phục thƣờng và bịt khăn đen, mang hiệu bài:
"Tổng Thanh Tra" trƣớc ngực nhƣ Chức Sắc…"
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Theo Thánh Giáo tại Giáo Tông Đƣờng do Ngài Tiếp Đạo và
Giáo-Sƣ Thái Đến Thanh phò loan ngày 4-10-Kỵ Sửu (dl: 2311-1949) Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ phong cho ông Thành biệt
hiệu là "Trung Dũng" và cho luôn câu đối:
- TRUNG cang phân tà chánh,
- DŨNG cảm định giả chân.
Đàn cơ tại Cung Đạo ngày 15-11-Tân Hợi (dl: 01-01-1972) do
Ngài Hiến Pháp và Ngài Khai Đạo phò loan.
Ngài Hiến Pháp có bạch với Đức Lý: "Hội Thánh cầu xin Đức
Ngài từ bi phân định về trƣờng hợp ban thƣởng cho vị Tổng
Thanh Tra Đặc Nhiệm Chánh Trị Đạo".
Đức Lý phán: "Lão rất lƣu tâm đến vị nầy, vì đó là ngƣời của
Lão chọn từ lâu để làm nên cho Đạo, nhƣng đến nay cũng
chƣa hoàn thành sứ mạng, nên Lão cần lƣu nhiệm vị Tổng
Thanh Tra một thời gian nữa để đem lại chủ quyền cho Đạo và
cho Hội Thánh".

TỔNG TRẠO
總 棹
E: The chief of the oarsmen.
F: Le chef des rameurs.
Tổng: Tập họp, bao gồm, đứng đầu chỉ huy. Trạo: cái chèo,
ngƣời chèo thuyền. Tổng trạo là ngƣời cai quản và huấn
luyện các bá trạo của Thuyền Bát Nhã.
Bá trạo là ngƣời chèo thuyền. Bá là cây bá, tức là cây bách,
cùng loại với cây trắc. Khi xƣa ngƣời ta dùng cây bá để làm
thuyền nên gọi là bá chu hay bách châu, dịch ra là: thuyền bá.
Do đó, chữ bá đƣợc dùng để chỉ chiếc thuyền.
Nơi văn phòng của Ban Tổng trạo Trung ƣơng ở Tòa Thánh
có đôi liễn mà hai chữ khởi đầu là: Tổng Trạo.
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- Tổng đăng giác ngạn bạc long thoàn huy tƣởng chấp đà siêu
khổ hải,
- Trạo tống nguyên nhơn hồi cựu vị đƣơng phong bột lãng
hƣớng thiên đƣờng.
總登覺岸泊龍船揮槳執柁超苦海
棹送元人回舊位當風勃浪向天堂
Nghĩa là:
• Tổng đi lên bờ giác, cặp thuyền rồng, huy động mái chèo,
giữ vững lái thuyền, vƣợt qua biển khổ,
• Trạo đƣa nguyên nhơn qui hồi cựu vị, đƣơng lúc gió, thình
lình sóng nổi, hƣớng đến thiên đƣờng.

TỔNG GIÁM - PHÓ TỔNG GIÁM
總監-副總監
Tổng Giám và Phó Tổng giám là một phẩm chức trong Cơ
Quan Công Thợ nơi Tòa Thánh do Đức Hộ Pháp lập ra nhƣ về
việc xây dựng, đắp vẽ.
Theo Thánh Lịnh Số: 231/TL Văn phòng Hộ Pháp Đƣờng:
- Cơ quan Công thợ không trực thuộc riêng một Đài nào cả mà
chịu dƣới quyền của Hội Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Khi
Ngọc Hƣ Cung giao cho Hiệp Thiên-Đài cầm quyền nền Đạo
thì Cơ quan Công thợ đƣơng nhiên chịu dƣới hệ thống của
Hiệp-Thiên-Đài.
- Các phẩm: Tổng Giám, Phó Tổng Giám, Tá Lý không có Đạo
phục riêng khi chầu lễ Đức Chí Tôn, các vị nầy phải mặc Đạo
phục Đạo hữu và đứng ở hàng Đạo hữu chầu lễ Chí Tôn.
Điều thứ nhứt: Đặt riêng Cơ Quan Công Thợ trong châu vi
Tòa Thánh những danh từ và trách vụ nhƣ dƣới đây:
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- Tổng Giám kiểm soát toàn thể các Cơ Sở.
- Phó Tổng Giám làm đầu một hay nhiều Sở, dƣới quyền Tổng
Giám.
- Tá Lý đối hàm Chánh Trị Sự hay Hành Thiện.
Điều thứ nhì: Nhƣng khi các vị trong ba phẩm nầy qui liễu thì
đƣợc hành lễ tang theo các phẩm cấp tƣơng đƣơng, nghĩa là:
- Tổng Giám đƣợc hành lễ tang theo hàng Giáo Hữu.
- Phó Tổng Giám đƣợc hành lễ tang theo hàng Lễ Sanh.
- Tá Lý đƣợc hành lễ tang hàng Chánh-trị-sự hay Hành Thiện.
Điều thứ ba: Mỗi bậc kể trên cũng phải hành sự đủ năm năm
mới đƣợc thăng lên và tới bậc Tổng Giám thì đƣợc Hội Thánh
đem ra Quyền Vạn Linh công nhận vào hàng Giáo Sƣ sau khi
đầy đủ công nghiệp.

TỐT NGHIỆP
卒 業
E: The finish of one’s studies.
F: La fin de ses études.
Tốt: hoàn tất, trọn. Nghiệp: công việc làm. Tốt nghiệp là học
xong một bậc học và thi đậu ra trƣờng.
Tốt nghiệp Cao Đẳng Hạnh Đƣờng là đã học xong các khóa
học huấn luyện Chức sắc nơi Cao Đẳng Hạnh Đƣờng và thi
đậu kỳ thi mãn khóa.

TƠ DUYÊN
E: The marriage bond.
F: Le lien de mariage.
Tơ duyên là sợi dây tơ ràng buộc nên duyên vợ chồng. Do
tích tơ hồng, tơ thắm, chỉ hồng của tay Nguyệt Lão.
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Tích: Trƣơng Gia Trinh có năm ngƣời con gái, muốn gả một
ngƣời cho Đặng Nguyên Chẩn, mà không biết phải gả ngƣời
nào. Ông mới dạy năm ngƣời con ông ngồi sau một bức màn,
mỗi ngƣời cầm một sợi tơ, mỗi sợi một màu; còn Đặng
Nguyên Chẩn ở ngoài, nắm đƣợc mối tơ của ai thì cƣới ngƣời
đó. Nguyên Chẩn nắm dây tơ màu đỏ, nhằm ngƣời con gái
thứ ba, đẹp hơn hết. Do tích này, tơ hồng hay tơ duyên là sợi
chỉ ràng buộc lƣơng duyên hai ngƣời.
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị có câu:
"Dầu sống sót cũng đành gọi thác,
"Vui chi còn man mác tơ duyên?"

TƠ ĐỒNG
Nghĩa đen có nghĩa là sợi dây bằng tơ và đặt trên mặt đờn gỗ
là loại Ngô đồng nên gọi là "Tơ đồng". Với những loại đờn
thƣờng dùng nhƣ các dây Đàn Cầm và Đàn Sắc đều bằng tơ,
do đó ngƣời ta dùng ngôn-ngữ để gọi các dây của nhạc cụ là
"Tơ đồng".
Thơ của Bà Bát Nƣơng Diêu-Trì-Cung có câu:
Lầu Phụng mơ-màng nghe quyển địch,
Cung Tần văng vẳng lóng tơ đồng.

TƠ TÓC
E: The conjugal love.
F: L’amour conjugal.
Tơ tóc là do thành ngữ "xe tơ kết tóc", chỉ duyên nợ kết nghĩa
nên vợ chồng (Xe tơ: Buộc sợi tơ vào chơn hai ngƣời kết nên
vợ chồng. tóc của hai ngƣời hòa đôi).
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Lấy tích Vi Cố trên đƣờng đi làm quan về gặp một ông già ngồi
dƣới bóng cây, có cầm một quyển sách nơi tay và có túi đựng
chỉ đỏ. Vi Cố hỏi ông ngồi làm gì?- Ông già ấy đáp: Ta là
Nguyệt Lão, sổ này dùng để biên nhơn duyên của ngƣời đời,
còn chỉ đỏ này để buộc chơn cho nên vợ nên chồng. Vi Cố
mới hỏi nữa: Còn nhơn duyên của tôi có biên vô sổ này
không? Liền đó Ông dở sổ ra xem, rồi nói: Số nhà ngƣơi sau
này lấy con gái mụ ăn mày, đang ngồi xin ăn trƣớc chợ đó. Vi
Cố cho đó là nhục, bèn xách dao ra chợ chém đứa con nhỏ
một lát dao, máu chảy dầm dề. Chàng tƣởng con bé đã chết,
bèn trốn đi ở xứ khác. Nhƣng duyên Trời đã định, chạy đâu
cho khỏi. Sau Vi Cố tƣởng rằng lấy đƣợc con quan, không dè
chừng hỏi rõ lại thì cũng là con của mụ ăn mày, trƣớc kia nhờ
ông quan tại triều, đi tuần vừa tới đó, gặp đứa bé do mụ ăn
mày bỏ, đem về nuôi làm con, sau gả cho Vi Cố. Vi Cố mới
biết rằng duyên vợ chồng, Nguyệt Lão đã xe tơ thì không làm
sao trốn đâu cho khỏi đặng.
Kết tóc: Do chữ kết phát 結髮: Theo tục lệ đời nhà Hớn, trong
đêm hợp cẩn, vợ chồng mới cƣới thƣờng kết tóc cho nhau. Do
vậy, Ông Tô Thức viết hai câu: "Kết phát vi phu phụ, ân nghĩa
lƣỡng bất nghi" 結髮為夫婦, 恩義兩不宜 Kết tóc làm chồng vợ,
ơn nghĩa trọn đôi đƣờng.
Trong truyện Kiều của Nguyễn Du có câu:
Duyên Đằng thuận nẻo gió đƣa,
Cùng chàng kết tóc xe tơ những ngày.
Tiên Cô Thất-Nƣơng Vƣơng thị Lễ chính danh là Nữ Tiên ở
Diêu-Trì-Cung, còn tên Đoàn Ngọc Quế cho thi:
Dƣỡng sanh cam lỗi tình sông núi,
Tơ tóc thôi rồi nghĩa trúc mai.
Dồn-dập tƣơng-tƣ oằn một gánh,
Nỗi niềm tâm-sự tỏ cùng ai?
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TỜ KHAI ĐẠO
KHAI ĐẠO VỚI CHÁNH PHỦ
Thầy dạy: Ngày 16-8-Bính Dần (Thứ Sáu: 22-9-1926)
"Các con xin Chánh phủ Lang-sa Khai Đạo thì cực chẳng đã
Thầy ép lòng chịu vậy cho tùng Thiên cơ. Thầy rất đau lòng
mà phải chịu vậy chớ biết sao!"
Nguyên nhân: Ngày 23-8 là ngày Khai sinh Đại-Đạo với toàn
thể chúng sanh, với quốc dân đồng bào. Nó có một ý nghĩa hết
sức to lớn. Chính vì vậy, dù đã lập Toà Thánh ở Tây Ninh.
Ngài Thƣợng Trung Nhựt hằng năm vẫn về nhà ông Nguyễn
Văn Tƣờng để làm Lễ Kỷ-niệm.
Ngày 23-8 năm Mậu Thìn (1928). Ngài Thƣợng Trung Nhựt
nói: "Tôi rất hân hạnh vì ngày nay đƣợc thay mặt Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ đặng thổ lộ ít lời, nhắc tích ngày kỷ niệm hôm
nay… Khi cầu Cơ, Đấng Chí Tôn giáng kêu Tôi dạy phải cho
Môn đệ của Thầy tới tối 23 tháng 8 tựu tại nhà Đạo hữu
Tƣờng đây. Tôi không biết rõ Thánh ý, điều tôi vâng mạng,
cho chƣ Đạo hữu hay lời Thánh truyền tối 23-8 Bính-Dần tựu
tại đây rồi cầu Đấng Chí Tôn giáng dạy. Tôi phải biên tên hết
các nam nữ lƣỡng phái đặng đứng TỜ KHAI ĐẠO với Chính
phủ. Khi ấy có mặt tại đàn hết thảy là 247 vị Đạo hữu.(1). Tôi
có nạp tên mấy vị ấy tại Chính phủ, khi Tôi dâng TỜ KHAI
ĐẠO là ngày 6-10-1926. Tôi bạch với Đấng Chí Tôn rằng Tôi
không có giờ đủ mà đệ tờ Khai Đạo cho ông Thái Lão Trần
Đạo Quang ký tên. Đấng Chí Tôn giáng dạy tôi cứ việc đem
tên Trần Đạo Quang vô Tờ Khai Đạo. Đấng Chí Tôn có phán
rằng "Con cứ đem tên nó vô Tờ Khai Đạo, Đạo Quang nó
không chối cải đâu mà con phòng ngại". Từ ngày ấy, anh Trần
Đạo Quang hết lòng sốt sắng vì Đạo nên Đấng Chí Tôn phong
cho chức Chƣởng Pháp trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Ấy là
sự tích ngày kỷ niệm hôm nay. Nhìn mặt nhau đây, chúng ta
thấy chúng ta phản lão hoàn đồng. Chúng ta trẻ lại hai tuổi vì
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chúng ta trở lại công việc hai năm về trƣớc. Đó là ngày vui,
ngày quí báu của chúng ta. Biết vui biết quí báu chừng nào thì
phải nhớ về cái ân huệ của Đấng Chí Tôn ban thƣởng cho
chúng ta chừng ấy. Muốn đền ơn qúi trọng ấy, phải làm sao?
Phải hết lòng vì Đạo, vì tín ngƣỡng Đấng Chí Tôn và chƣ
Phật, chƣ Tiên, vì đức háo sanh, vì cuộc tuần hoàn mà gieo
mối Đạo Trời Tam-Kỳ Phổ-Độ ngõ hầu độ rỗi sanh linh khỏi trả
vay nơi trầm luân khổ ải này…
Đấng Chí Tôn vì quá thƣơng nhân loại nên cho chúng ta đƣợc
hƣởng cái công KHAI ĐẠO, cái công vẹt ngút mây xanh, làm
chỗ sáng sủa bạch minh cho bƣớc đƣờng sau này, cũng theo
dấu ấy mà tầm đến nơi yên tĩnh, làm cho khắp cả nhân sanh
đều đƣợc hƣởng… Theo Thánh ý, Đấng Chí Tôn muốn cho
chúng ta kết chặt nhân sanh nơi cõi NAM này đặng cùng nhau
chung hiệp, tìm con đƣờng HOÀ BÌNH, lần ra khỏi khốn khổ
lao lung ở cõi trần này. Ngày nào ĐẠO chƣa HOÀ, chƣa đồng
nhứt tâm thì đèn thiêng liêng chƣa đủ tỏ mà soi mấy chục triệu
dân sanh nơi đây. Ngày nay chúng ta thành tâm làm lễ kỷ
niệm nầy, Tôi tƣởng cũng nên thành tâm mà chọn một ngƣời
bàn hội cho đủ đạo đức. Bàn hội ấy đi dạy dỗ khuyên lơn Đạo
hữu từ lớn tới nhỏ phải trau giồi hạnh đức. Bàn hội (tức Bàn
Trị Sự) ấy lo cho đạo hữu Thánh Thất Cầu Kho đây. Mỗi tuần
phải ra công xem xét bất bình trong Họ (Đạo), phải lo phƣơng
cứu chữa cho đƣợc yên tĩnh. Mỗi tuần phải có tờ phúc cho
ông Đầu Họ. Tôi sẽ truyền cho mỗi Họ đều sắp đặt nhƣ vậy.
Ấy là phƣơng châm chế ngự cho trong Đạo hoà bình."
Văn kiện chính thức của bổn Đạo gởi cho Thống đốc NamKỳ Le Fol ghi ngày 7-10-1926.
Nguyên văn bằng tiếng Pháp nhƣ sau:
DÉCLARATION OFFICIELLE ADRESSÉE PAR LES
FONDATEURS DU CAODAISME À M. LE FOL,
GOUVERNEUR DE LA COHINCHINE.
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Saigon, le 7 Octobre 1926.
Monsieur le Gouverneur,
Les soussignés, ont l'honneur de venir respectueu-sement
vous faire connaïtre ce qui suit:
Il existait en Indochine Trois Religions (Bouddhisme, Taoisme,
Confucianisme). Nos ancêtres pratiquaient religieu- sement
ces trois doctrines et vivaient heureux en suivant strictement
les beaux préceptes dictés par les Créateurs de ces religions.
On était, pendant cet ancien temps, tellement insoucieux qu'on
pouvait dormir sans fermer les portes et qu'on dédaignait
même de ramasser les objets tombés dans la rue "Gia vô bế
hộ, lộ bất thập di", tel est l'adage inscrit dans nos annales.
Hélas! Ce beau temps n'existe plus pour les raisons suivantes:
1. Les pratiquants de ces religions ont cherché à se diviser,
tandis que le but de toutes les religions est le même: Faire le
bien et éviter le mal, adorer pieusement le Créateur.
2. Ils ont dénaturé complètement la signification de ces saintes
et précieuses doctrines.
3. La course au confort, à l'honneur, l'ambition des gens, sont
aussi des causes principales des divergences d'opinions
actuelles. Les Annamites de nos jours ont complètement
abandonné les bonnes moeurs et traditions de l'ancien temps.
Ecoeurés de cet état de choses, un groupe d'Annamites,
fervents traditionalistes et religieux, ont étudié la refonte de
toutes ces religions, pour n'en former qu'une seule et unique
appelée CAODAISME ou ĐẠI ĐẠO.
Le nom "ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ", qui signifie la Troisième
Amnistie Générale, est donné par l'Esprit Suprême qui est
venu aider les soussignés à fonder cette Nouvelle Religion.
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L'Esprit Suprême est venu sous le nom de "Ngọc Hoàng
Thƣợng-Đế" dit CAO ĐÀI ou "Le très Haut, Dieu Tout
Puissant"..
Par l'intermédiaire de médiums écrivants, Ngọc Hoàng
Thƣợng Đế transmet au soussignés des enseignements divins
ayant pour but de concentrer et d'enseigner les beaux
préceptes de ces Trois Anciennes Religions.
La Nouvelle Doctrine enseignera aux peuples:
1. La haute morale de Confucius.
2. Les vertus dictées dans les religions bouddhique et taoique.
Ces vertus consistant à faire le bien et éviter le mal, aimer
l'humanité, pratiquer la concorde, éviter totalement la
dissention et la guerre.
Les soussignés ont l'honneur de vous soumettre:
1. Quelques extraits du recueil des "Saintes Paroles" de Ngọc
Hoàng Thƣợng Đế, paroles estimées plus précieuses que tout
ce qui existe ici-bas.
2. La traduction de quelques passages du livre de prières que
Ngọc Hoàng Thƣợng Đế nous a enseignées.
Le but poursuivi par les soussignés est de ramener les
peuples à l'ancien temps de paix et de concorde. On sera ainsi
dirigé vers une époque nouvelle tellement heureuse qu'il est
difficile de la décrire.
Au nom de très nombreux Annamites qui ont entière- ment
approuvé ces études et dont la liste est ci-jointe, les
soussignés ont l'honneur de venir respectueusement vous
déclarer qu'ils vont propager à l'humanité entière cette Sainte
Doctrine.
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Persuadés d'avance de cette Nouvelle Religion apportera à
nous tous la paix et la concorde, les soussignés vous prient de
recevoir officiellement leur déclaration.
Les soussignés vous prient d'agréer, Monsieur le Gouverneur,
l'assurance de leurs sentiments respectueux et dévoués.
Ont signé:
Mme LÂM NGỌC THANH
M. LÊ VĂN TRUNG…
Bài dịch Việt văn:
TỜ KHAI ĐẠO
Sài-Gòn, ngày 7 Octobre 1926
Kính cùng Quan Thống-Đốc Nam-kỳ Sài Gòn,
Chúng tôi đồng ký tên dƣới đây kính cho Quan lớn rõ: Vốn từ
trƣớc tại cõi Đông Pháp có ba nền Tôn-giáo là: Thích-giáo,
Lão-giáo và Khổng-giáo.Tiên-nhơn chúng tôi sùng bái cả ba
Đạo ấy, lại nhờ do theo Tôn-chỉ quí-báu của các Chƣởng giáo
truyền lại mới đƣợc an-cƣ lạc-nghiệp. Trong sử còn ghi câu
"Gia vô bế hộ, lộ bất thập di" nghĩa là con ngƣời thuở ấy annhàn cho đến đỗi ban đêm ngủ không đóng cửa nhà, còn
ngoài đƣờng thấy của rơi không ai thèm lƣợm. Nhƣng buồn
thay cho đời Thái-bình phải mất vì mấy duyên-cớ sau nầy:
1-Những ngƣời hành-đạo đều phân chia ra nhiều phe, nhiều
phái mà kích-bác lẫn nhau, chớ Tôn-chỉ của Tam giáo đều nhƣ
một là làm lành lánh dữ và kỉnh thờ Đấng Tạo hóa.
2-Lại canh-cải mối Chánh-truyền của các Đạo ấy làm cho thất
Chơn-truyền.
3-Những dƣ-luận phản-đối nhau về Tôn-giáo, mà ta thấy hằng
ngày cũng tại bã vinh-hoa và lòng tham-lam của nhân-loại mà
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ra, nên chi ngƣời An-nam bây giờ đều bỏ hết những tục lệ tận
thiện tận mỷ ngày xƣa.
Thấy tình thế nhƣ vậy mà đau lòng, cho nên nhiều ngƣời AnNam, vì căn-bổn, vì Tôn giáo, đã tìm phƣơng thế hiệp Tam
giáo lại làm một: Qui Nguyên Phục nhứt, gọi là Đạo Cao-Đài
hay là Đại-Đạo. May-mắn thay cho chúng-sanh, thiên tùng
nhơn nguyện, Đức Ngọc-Hoàng Thƣợng-Đế hằng giáng đàn
dạy Đạo và hiệp Tam giáo lập Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ tại cõi
Nam này. Tam-kỳ Phổ-Độ nghĩa là Đại-Ân-xá lần thứ ba,
những lời của Đức Ngọc-Hoàng Thƣợng-Đế giáng Cơ dạy
chúng tôi, đều cốt để truyền-bá Tôn-chỉ Tam giáo.
Đạo Cao-Đài dạy cho biết:
1- Luân-lý cao-thƣợng của Đức Khổng-Phu-Tử.
2- Đạo-đức của Phật-giáo và Tiên-giáo là làm lành lánh dữ,
thƣơng-yêu nhơn-loại cƣ-xử thuận hoà mà lánh cuộc ly loạn,
giặc-giã.
Chúng tôi gởi theo đây cho Quan lớn nghiệm xét:
*Một bổn sao lục Thánh-ngôn của Đức Ngọc Hoàng Thƣợngđế.
* Một bổn phiên-dịch Thánh-kinh.
Chủ-ý của chúng tôi là muốn làm sao cho nhơn-loại đƣợc
cộng hƣởng cuộc Hoà-Bình nhƣ buổi trƣớc. Đƣợc nhƣ vậy
chúng sanh sẽ thấy đặng thời-kỳ mới-mẻ cực-kỳ hạnh-phúc
không thể nào tả ra đặng. Chúng tôi thay mặt cho nhiều ngƣời
An Nam, mà đã nhìn-nhận sở hành của chúng tôi và đã ký tên
vào Tờ Đạo-tịch ghim theo đây, đến khai cho Quan lớn biết
rằng: Kể từ ngày nay chúng tôi đi Phổ-thông Đại-Đạo khắp cả
hoàn cầu. Chúng tôi xin Quan Lớn công-nhận (2) TỜ KHAI
ĐẠO của chúng tôi:
KÝ TÊN
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1- Bà Lâm-Ngọc-Thanh Nghiệp-chủ Vũng-liêm
2- Ông Lê-Văn-Trung Cựu Thƣợng-nghị-viên thọ Ngũ Đẳng
Bửu-tinh (Chợ-lớn)
3- Lê-Văn Lịch Thầy tu làng Long-an, Chợ-lớn
4- Trần-Đạo-Quang Thầy tu, làng Hạnh-Thông Tây
5- Nguyễn-Ngọc-Tƣơng Tri-phủ chủ Quận Cần-giuộc.
6- Nguyễn-Ngọc-Thơ Nghiệp-chủ Sài-gòn.
7- Lê-Bá-Trang Đốc-phủ-sứ Chợ-lớn.
8- Vƣơng-Quan-Kỳ Tri-phủ Sở Thuế thân Sài-gòn
9- Nguyễn-Văn-Kinh.Thầy tu, Bình-lý-thôn Gia-định.
10- Ngô Tƣờng-Vân Thông phán sở tạo tác Sài Gòn
11- Nguyễn-Văn-Đạt Nghiệp-chủ Sài-gòn
12- Ngô-Văn-Kim, Điền-chủ, Đại-Hƣơng-cả, Cần-giuộc.
13- Đoàn-Văn-Bản, Đốc-học trƣờng Cầu-Kho
14- Lê-Văn-Giảng,Thơ-ký kế toán hãng Ippolito Sài-gòn
15- Huỳnh-Văn-Giỏi, Thông-phán Sở tân-đáo Sài-gòn
16- Nguyễn-Văn Tƣờng, Thông-ngôn Sở tuần cảnh Sàigòn
17- Cao-Quỳnh-Cƣ, Thơ-ký Sở hoả-xa Sài-gòn.
18- Phạm Công Tắc, Thơ-ký Sở Thƣơng-Chánh Sài-gòn
19- Cao Hoài Sang, Thơ-ký Sở Hoả-xa Sài-Gòn.
20- Nguyễn-Trung-Hậu, Đốc học Trƣờng Tƣ-thục Đakao
21- Trƣơng-Hữu-Đức, Thơ-ký Sở hoả-xa Sài-gòn
22- Huỳnh-Trung-Tuất, Nghiệp-chủ Chợ đủi Sài-Gòn
23- Nguyễn-Văn Chức, Cai-tổng Chợ-lớn.
24- Lại-Văn-Hành, Hƣơng Cả Chợ-lớn.
25- Nguyễn-Văn-Trò, Giáo-viên Sài-Gòn.
26- Nguyễn-Văn-Hƣơng, Giáo-viên Đa-kao.
27- Võ-Văn-Kỉnh, Giáo-tập Cần-giuộc.
28- Phạm-Văn-Tỵ, Giáo-Tập Cần-giuộc.
Ðức Chí Tôn dạy hai Ngài Ðầu Sƣ: Thƣợng Trung Nhựt và
Ngọc Lịch Nguyệt, họp các Chức sắc lại mà lập Tờ Khai Ðạo
dâng lên nhà cầm quyền Pháp lúc bấy giờ. TỜ KHAI ÐẠO
nầy, Ðức Chí Tôn dặn phải dâng lên Ðức Chí Tôn xem xét
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trƣớc, để Ðức Chí Tôn chỉnh sửa lại. Vâng thƣợng lịnh, hai
Ngài Ðầu Sƣ mời các Chức sắc và tín đồ họp Ðại hội vào 8
giờ tối ngày 23-8-Bính Dần (dl 29-9-1926) tại nhà Ông Nguyễn
Văn Tƣờng ở hẻm 237 bis đƣờng Galliéni (nay là đƣờng Trần
Hƣng Ðạo). Buổi tối hôm đó, trời đổ mƣa to gió lớn, làm ngập
đƣờng sá, xe cộ chạy không đƣợc, nhờ vậy mà bọn Mật thám
Pháp không để ý và ngăn trở buổi Ðại hội nầy. Có tất cả 247 vị
Chức sắc và tín đồ tham dự cuộc hội. Ba Ngài: Thƣợng Trung
Nhựt, Ngọc Lịch Nguyệt, Cao Quỳnh Cƣ điều khiển Đại hội và
đều chấp thuận dự thảo TỜ KHAI ÐẠO do Ban chủ tọa thảo
ra.
Sau đêm đó, quí Ngài thiết đàn cơ tại nhà Ngài Cao Quỳnh
Cƣ, dâng Tờ Khai Ðạo lên Ðức Chí Tôn duyệt xét. Ðức Chí
Tôn giáng phê: "Mấy con không nói một điều gì đến Thầy hết,
nhƣng thôi kệ cứ gởi đi." Sau đó, Ðức Chí Tôn dặn Ngài
Thƣợng Trung Nhựt: "Thầy dặn con, Trung, nội thứ năm tuần
tới phải đến Le Fol mà khai cho kịp, nghe!"
Ðúng ngày Thứ Năm tuần sau, là ngày 7-10-1926 (âl 1-9-Bính
Dần), Ngài Thƣợng Trung Nhựt lên Soái Phủ Nam Kỳ nạp TỜ
KHAI ÐẠO cho Thống Ðốc Le Fol, đƣợc Ông Le Fol vui vẻ tiếp
nhận và khen rằng: "Vì chữ thiện mà khuyến dân, ấy là chủ
nghĩa cao thƣợng."
Thế là kể từ ngày 7-10-1926, Ðạo Cao Ðài công khai hoạt
động, truyền đạo trong các giới dân chúng, để sau đó chuẩn bị
thiết lập Ðại Lễ Khai Ðạo tại Thánh Thất tạm đặt tại Chùa Từ
Lâm, Gò Kén, Tây Ninh.
Ngày 13-10-1926 (âl 7-9-Bính Dần), Ngài Cao Quỳnh Cƣ soạn
TỜ PHỔ CÁO CHÖNG SANH, đƣợc sự đồng ý của Ngài Ðầu
Sƣ Thƣợng Trung Nhựt, dâng lên cho Ðức Chí Tôn duyệt, rồi
in ra phổ biến các giới đồng bào biết, ngày nay trên đất nƣớc
Việt Nam xuất hiện một nền Tân Tôn giáo là Ðại-Ðạo Tam-Kỳ
Phổ-Ðộ do Ðấng Thƣợng Ðế mở ra và làm chủ.
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Nói về Ông Nguyễn Văn Tƣờng, đã cho mƣợn nhà làm nơi
họp Ðại hội lập Tờ Khai Ðạo: Lúc đó Ông Nguyễn Văn Tƣờng
(1887-1939) làm Thông Ngôn cho Sở Tuần Cảnh, nhận thấy
sự huyền diệu của Ðức Chí Tôn nên Ông nhập môn theo Ðạo,
sau đƣợc Ðức Chí Tôn phong Giáo Hữu phái Thƣợng, Thánh
danh Thƣợng Tƣờng Thanh. Nhà của Ông Tƣờng ở trên một
phần đất rộng khoảng 1500m2 nên đủ chỗ cho quí Ngài
Thƣợng Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt tổ chức Ðại hội gồm
247 vị hiện diện, lập Tờ Khai Ðạo. Ông Nguyễn Văn Tƣờng
thƣờng xuyên hành đạo tại Thánh Thất Cầu Kho, Ông mất vào
ngày 26-9-Kỵ Mão (dl 7-11-1939). (Tài liệu của Huệ Nhẫn)
Ðêm nay, ngày nầy (23-8-Bính Dần), hai Ngài Thƣợng Trung
Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt họp Ðại hội Chức sắc và tín đồ tại
nhà Ông Nguyễn Văn Tuờng để dự thảo Tờ Khai Ðạo gởi lên
nhà cầm quyền Pháp. Số ngƣời dự họp lên tới 247 vị. Hằng
năm, vào ngày 23-8 nầy, Thánh Thất Nam Thành Sài gòn đều
có làm Lễ Kỵ niệm ngày LẬP TỜ KHAI ÐẠO.
Sự truyền giáo càng ngày càng lan rộng, lúc bấy giờ ngƣời
cầm giềng mối Đạo muốn đƣợc dễ dàng hơn, cho nên ngày 75-1926 Họ đệ đơn lên Thống Đốc Nam Kỳ (Thời kỳ Pháp
thuộc) một TỜ KHAI ĐẠO có chữ ký của 28 vị cầm quyền Đạo
và 247 ngƣời Đạo hữu. Mặt khác Đức Chí-Tôn dạy thiết Lễ
Khai Đạo chính thức.
_______________________________

(1) Xin đính kèm bảng ký tên 247 vị ngày 23-8-Bính Dần (DL:
29-9-1926) (Xem Phụ Lục: TỜ KHAI ĐẠO KHAI ĐẠO VỚI
CHÁNH PHỦ DANH SÁCH 247 NGƢỜI KÝ TÊN)
(2) Còn số 28 vị ký tên ở trên, là Ngài Thƣợng Trung Nhựt nạp
lên Soái Phủ Nam Kỳ Le Fol, ngày 7-10-1926 (âl 1-9-Bính
Dần)
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TỜ KIẾT CHỨNG
Tờ Kiết chứng là tờ giấy nhận thực sự việc xảy ra đúng nhƣ
giấy tờ đã ghi. (Kiết: Buộc lại, cuối cùng. Chứng: nhận thực.
Công nghiệp: công lao và sự nghiệp đối với Đạo).
Tờ kiết chứng là do chữ Kiết chứng công nghiệp mà ra.
Kiết Chứng Công Nghiệp 結證功業 là tờ giấy chứng nhận
công nghiệp hành đạo của ngƣời ghi trong giấy nầy là đúng sự
thật.
Đạo Luật Mậu Dần: "Chiếu Thánh giáo của Đức Chƣởng Đạo
Nguyệt Tâm Chơn Nhơn thì Chánh Trị Sự phải có 5 năm công
nghiệp đầy đủ với chức trách của mình, sau nữa phải có tờ
kiết chứng công nghiệp, tờ tánh hạnh, trƣờng trai, đạo đức, đủ
tƣ cách và phải độ đặng 300 ngƣời nhập môn mới đặng đem
vào sổ cầu phong."

TỜ PHÚC TRÌNH
Lời Thầy dạy tại Hộ Pháp-Đƣờng, ngày 21-9-Bính Tuất (Le 16
Octobre 1946) Thƣợng Sanh + Văn Pháp phò loan.
"Thầy, các con. Thầy đến hôm nay với các con cốt ý để mừng
đứa con xa mới về và cũng luôn tiện đây dặn dò mấy con
Hiệp-Thiên một ít điều cần yếu, nhứt là TẮC.
Hộ Pháp! Đau khổ, chua cay, mặn nồng, ấm lạnh đã trải qua,
có lẽ con cũng có dịp để chiêm nghiệm điều nên hƣ hay dở
của bƣớc Đạo là thế nào. Tuy vân, các con chƣa kịp thấy chớ
trị loạn hƣng vong đời đều do đó. Việc mầu nhiệm của Thiên
Thơ đã rõ ràng từ việc đi đến việc về của con đều do đó, con
biết chăng con? Thầy mừng trông thấy Hiệp-Thiên-Đài đã
nhập thành khối yêu đƣơng khắn khít, Thầy chỉ khuyên nên
giữ vẹn toàn Thánh Đức và biết đỡ nƣơng giúp lẫn nhau, chia
vui xẻ nhọc toan tính liệu lƣợng chung nhau thì các con chắc
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chắn sẽ đi trúng lối, các con nên biết đại khái là Đạo đƣơng ở
một tình thế khó khăn, các con lúc nào cũng phải dè dặt cẩn
thận từng ly từng tí mới đƣợc và không vì một lẽ nào mà vƣợt
khỏi giới hạn đạo-đức; vƣợt bỏ đạo đức ra ngoài là hành vi
thất sách đó các con, nên nhớ. Thầy vì thƣơng các con và
muốn cho các con khỏi phải sai đƣờng, nên Thầy cho phép Hộ
Pháp mỗi tháng làm Tờ phúc trình công việc Đạo cho Lý-Bạch
và nếu có điều trở ngại thì cầu xin nó chỉ giáo cho, nhƣng công
việc ấy phải thi hành trong mật nhiệm, trừ Chức sắc lớn HiệpThiên Đài không đƣợc ai dự hết".

TU
修
F: Se perfectionner.
Tu: Sửa cho hay cho tốt, rèn luyện, hiến thân vào tôn giáo. Tự
hoàn hảo lấy mình.
Thầy dạy: "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 là Thiên đình cầm bộ Nam Tào cũng chẳng
ích chi.
TU là chi? Tu là trau giồi đức tính cho nên hiền, thuận theo ý
Trời đã định trƣớc. Nếu thế gian dữ thì thế nào đặng bảo toàn,
còn mong mỏi gì đặng bền vững. Cá nhân dữ, thì thế nào bảo
toàn tánh mạng. Ðã bị tội cùng Thiên đình thì bị hành phạt. Nơi
kiếp sống nầy, nếu không biết TU buổi chung qui sẽ mắc tội
nơi Thiên đình. Phẩm vị Tiên Phật để thƣởng cho kẻ lành mới
đáng phẩm vị, chớ chẳng phải của để treo tham cho thế gian
phòng toan đạt đặng. Tuy luật lệ siêu phàm nhập Thánh thì
vậy mặc dầu, chớ cũng do cơ thƣởng phạt của Thiên đình mới
đạt phẩm vị ấy đặng, của vô vi chƣa chắc ai muốn lấy thì lấy
tùy ý. Nếu làm Tiên Phật đặng dễ dàng thì cả thế gian, miễn
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có học chút ít thì đã đặng làm Tiên Phật rồi, vì luân hồi đâu có
phòng sanh sanh tử tử.
Kinh điển giúp đời siêu phàm nhập Thánh chẳng khác chi đũa
ăn cơm, chẳng có đũa, kẻ có cơm bốc tay ăn cũng đặng. Các
con coi kinh điển lại, rồi thử nghĩ lại sự công bình thiêng liêng
mà suy gẫm cho hay lẽ phải. Thầy khuyên các con theo sau
Thầy mà đến phẩm vị mình thì hay hơn tuông bờ lƣớt bụi, đi
quanh kiếm quất nghe à. (TNII/ Ngày 12 tháng 6 Bính Dần 217-1926)
1- Đức Chí-Tôn dạy: 27-8-Bính Dần (dl 4-10-1926)
"Dầu một vị Đại-La Thiên Đế xuống phàm mà không TU, cũng
khó trở lại địa vị đặng".
TU tức là làm cho mình tận thiện, tận mỷ.
Luật thiên-nhiên của tạo-hoá buộc các đẳng linh hồn dầu vật
loại cũng phải trau mình đặng đoạt đến nhơn phẩm. Khi đƣợc
địa vị làm ngƣời còn phải tự giồi trau đức tánh, dọn mình cho
trong sạch, ăn năn tội cũ cho tâm mình trở nên tinh tấn, linh
hồn mình trở nên nhẹ nhàng, sáng láng, hầu khi thoát xác trở
lại bổn nguyên (ngôi cũ) hiệp làm một cùng Chí Tôn, là đắc
kiếp, đến cảnh siêu thoát là Phật-vị, tức là Niết Bàn.
TU chẳng cần phải cạo đầu, mặc áo dà, ở chùa và tụng kinh
gõ mõ cho nhiều. Quý chăng là tại tâm đó thôi. Ta vừa làm
Nhơn-đạo vừa lo Thiên-đạo. Ngƣời Tu trong giai đoạn hiện tại
là nâng mình lên địa vị cao thƣợng đồng thời còn giúp ích cho
đời, thế nên Thầy dạy "Tu mà cứu thế dễ nhƣ không".
2- Ngài Bảo-Thế Lê-Thiện-Phƣớc đọc Diễn-văn tại Tokyo:
… "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.
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- 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 thiêngliêng của nhà tu đặng bảo-thủ Hoà-bình, còn lấy bạo hành 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".
3- Thầy dạy: Kẻ có căn Đạo mới Tu thành là vì sao?
"Là vì phải đi trƣớc lo làm ruộng có lúa cho nhiều, đời này qua
kiếp khác, lựa giống nào tốt đem để trong kho cho sẵn, chứa
chất thật nhiều ngày cho đầy cả nguyên kho rồi khóa lại đó.
Đến chừng gặp việc thì mở cả nguyên kho ra dùng. Nhƣ vậy
nó mới có, chớ kẻ không tạo thì dầu có mở kho ra sớm cũng
rỗng không nào có ích chi. Vì thế LUẬT LUÂN HỒI QUẢ BÁO
là bài học hay cho các đẳng Chơn linh. Chơn-linh nào khôn
ngoan không xài phí hết lƣơng tiền thì có của dƣ chất ở trong
kho, tất mau đầy. Đó là những Chơn linh mau tấn-hóa. Chơnlinh nào ngu muội thì làm hòai vẫn thiếu nợ hoài, làm sao có
của dự trữ?
Bởi vậy Đạo khai là cốt để dạy-dỗ cho các đẳng Chơn linh học
hỏi phƣơng tu tiến ấy.
Con coi không một vật gì ở vũ-trụ này mà không có Đạo. Nó là
cái định-luật hẳn nhiên sẵn có, duy có kẻ biết đến cùng chƣa
biết đến mà thôi, nhƣ không-khí các con thở dù kẻ không biết
rằng có nó thì họ vẫn thở. Nhƣng việc nào mình không thấuđáo thì chậm tiến vậy thôi.
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Pháp Đạo thật rất nhiệm-mầu, không sao mà giải cho hết lý
đƣợc, duy chỉ đến trình-độ cao siêu đến đâu thì thấu-đáo đƣợc
đến đó vậy thôi.
Kẻ không biết Đạo sa-mê vật-chất chẳng khác nào nhƣ khách
lữ-hành kia đi du-lịch mà cứ mảng lo hái trái ngắt bông ở một
góc rừng thì đời nào cho biết đƣợc nhiều việc cao xa?
Đó là đại-khái của cơ mầu-nhiệm Thiêng-liêng".
4- Muốn TU ắt phải có Đạo:
- Vì vậy nên Thầy mới lập Đạo. Đạo thì hữu hình, nếu có kẻ
hỏi: Đạo vốn vô vi mà lấy hữu hình lập thành thì thế nào đắc
đạo vô vi cho đặng?
Ta lại đáp rằng: Không hữu hình, vô vi cũng khó có; mà chẳng
có vô vi thì hữu hình vốn không bền vững, tỉ nhƣ hồn với xác
ta đây vậy. Không hồn thì xác phải tiêu diệt, mà có xác không
hồn cũng không cơ khí mà lập thành nên đạo ngƣời vẹn vẻ.
Hai đàng phải tƣơng hiệp nhau mới đặng hoàn toàn.
Ấy vậy, có vô vi ắt có hữu hình. Chánh pháp và Hội Thánh là
hữu hình, mà hữu hình ấy nó phù hạp với luật lệ Thiên-điều và
đối chiếu với Cửu-Thiên Khai-Hóa. Luật Đạo ấy là Thiên điều,
còn Hội Thánh là chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật tại thế đó vậy."

TU CHỈNH
修整
F: Orner.
Tu chỉnh: Chỉnh đốn, sữa sang lại cho chỉnh tề.
Cao Thƣợng Phẩm: "Nêu gƣơng ngƣời xƣa, Bần Đạo xin các
em tất cả phải đặt trọn đức tin nơi cửa Từ Bi, thì rồi đây sự
ứng chuyển các em sẽ thấy nó hữu dụng dƣờng bao. Đời đã
đến lúc thay cũ đổi mới, khiến cho nhơn sanh phải trải qua một
cuộc khảo duợt dữ dội, Đạo sẽ nhìn thấy một cuộc biến
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chuyển lớn lao mà tự mình các em phải ra tay gánh lấy.
Nhƣng thử hỏi Đạo đức hiền lƣơng chƣa vững, tinh thần chƣa
đƣợc tinh khiết thì làm sao chống vững cơ trào. Kể từ nay các
em khá chuyên tâm mà tu chỉnh cho lắm mới xứng vị trong
cơn lọc lừa đó nghe!"

TU CHƠN (TỊNH LUYỆN)
E: Cultivate oneself with one’s true heart.
F: Se perfectionner avec son vrai cœur.
Đức Hộ Pháp dạy: Cách thứ ba để về với Đức Chí-Tôn "Là
cách Tu-Chơn hay là cách Tịnh luyện cũng thế.
Những ngƣời đi trong Cửu-phẩm Thần-Tiên hay đi trong Thập
Nhị Đẳng Cấp Thiêng-liêng; khi mình nhận thấy là đã Lập Đức,
Lập Công, Lập Ngôn rồi. Hay là đã Thọ khổ và Thắng khổ rồi
mà còn sức nữa, thì vào nhà Tịnh để đƣợc Tu Chơn. Nơi đây
các vị đó sẽ đƣợc học phƣơng pháp luyện TINH hóa KHÍ,
luyện KHÍ hóa THẦN, tức là TINH-KHÍ-THẦN hiệp nhứt là
Huờn-Hƣ đó vậy."
Kinh Tứ Thời Nhựt tụng, có dạy pháp tu nhƣ vầy:
"Phép Tiên Đạo tu chơn dưỡng tánh,
"Một cội sanh ba nhánh in nhau.
"Làm người rõ thấu lý sâu,
"Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh-Kinh."

TU ĐỨC
修 德
E: To cultivate the virtue.
F: Perfectionner la vertu.
Tu: Sửa cho hay cho tốt, rèn luyện, hiến thân vào tôn giáo.
Đức: đức hạnh, công đức.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

673

Tu đức là lo sửa chữa trau giồi đức hạnh của mình cho đƣợc
vẹn toàn, đồng thời lo bồi bổ phần công đức của mình.
Do đó, việc Tu đức gồm 2 phần: bên trong thì lo trau giồi đức
hạnh, bên ngoài thì lo lập công đức.
Thầy dạy: "Các con đặng thong dong rỗi rảnh chẳng lo Tu đức
mà sửa mình, lại còn cả gan trƣớc mặt Thần, Thánh, Tiên,
Phật, gây thêm tội lỗi nữa, thiệt là đáng giận.

TU HÀNH
修 行
E: To lead a religious life.
F: Mener une vie religieuse.
Tu-hành nhƣ thế nào? TU là trau-giồi lấy tinh-thần đẹp-đẽ.
HÀNH là luyện tập thân mình phải biết tùng phục tinh thần sai
khiến mà làm ra lẽ Đạo.Thánh giáo dạy: "Tu hành là học làm
trời. Phải đâu kiếp kiếp làm ngƣời thế gian".Chung qui dầu ở
Tôn-giáo nào cũng lấy Tâm làm gốc:
- Thích-giáo, Đức Thích-Ca dạy:
- Minh tâm kiến tánh,
- Thật hành Bác-aí, từ-bi.
- Tam qui, Ngũ giới.
- Tiên-giáo, Đức Lão-Tử dạy:
- Tu tâm luyện tánh
- Thủ cảm ứng công bình.
- Luyện Tam bửu, Ngũ hành.
- Nho-giáo, Đức Khổng Thánh dạy:
- Tồn Tâm dƣỡng tánh.
- Trung Hiếu làm đầu
- Tam cang Ngũ thƣờng
Nay Đạo Cao-Đài Qui Tam Giáo Hiệp Ngũ Chi: Tam giáo là ba
nền Đạo chánh thuở nay, song bị tay phàm canh cải càng
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ngày càng xa Thánh-giáo mà hóa ra phàm giáo. Thƣợng Đế
lấy làm đau đớn, hằng thấy nhơn-sanh phải bị sa đoạ tội lỗi,
mạt kiếp chốn A-tỳ, nên nhứt định chuyển Tam-giáo qui
nguyên Ngũ chi hiệp nhứt, chấn hƣng Tôn-giáo lại cho hoàn
toàn rồi khêu sáng ngọn đèn thiêng-liêng lên để dìu dắt bƣớc
đƣờng cho kẻ có công Tu-Hành mà khỏi xảy chân, lạc lối.
"Ngƣời Tu-hành mục-đích đem cái ân cho ngƣời chớ không
phải đợi ngƣời làm ân cho mình; nghĩa là mình phải lo sự ấm
no cho bá tánh tức là lo cho ta, bởi Đức Chí-Tôn đã dành phần
cho ta một nhiệm vụ đặc biệt là ta phải Phụng-sự cho Vạn-linh
để giải khổ cho loài ngƣời trong lúc họ đang lâm nàn kêu cứu;
khi ta làm xong phận sự thì không còn ai chối cải rằng ta
không phải là ân-nhân của xã-hội, chừng ấy ta không muốn về
Tây phƣơng họ cũng lập bàn hƣơng-án để đƣa ta đặng đền
ơn cứu tử".Thất Nƣơng giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-21947) rằng:
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.
"Trong vấn đề tu-hành dù ở phƣơng diện nào điều cần yếu là
phải giữ cái tâm cho chánh đáng "Vì tâm trung chánh đáng thì
là làm cốt cho Tiên Thánh, còn tâm chí vạy tà là chỗ của tàquái xung nhập". Bà Lâm Hƣơng-Thanh có nói rằng:
"Sự tu-hành chẳng phải dâng hoa đảnh lễ, khỏ mõ rung
chuông là đủ; mà cũng không phải niệm đọc kinh, ăn chay ăn
lạt là rồi. Bởi đó là cái SỰ chớ chƣa phải cái LÝ, cái ngọn chớ
chƣa phải cái gốc; cái lý với cái gốc vốn ở trong TÂM ngƣời.
Giữ tòa lƣơng-tâm cho thanh tịnh, chánh đáng, rồi sai khiến ra
tứ chi, thân thể, dò theo đạo luật mà làm. Sự tu không phải nội
trong lúc tới chùa hay là đƣơng lúc cúng kiến ăn chay. Phải
cẩn-thận dầu trong khi ngày thƣờng, ăn ở đối-đãi với nhau
trong cuộc đời cũng phải cho nhớ rằng: thiện nam tín nữ, thì
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mình phải liệu làm sao, giữ làm sao cho lời ăn tiếng nói, cử chỉ
hành-vi cho khỏi phải phụ một phần trách nhiệm, chớ nếu nhƣ
đã thọ lãnh tiếng "nhập môn cầu Đạo" mà còn tranh cạnh
chuyện thị-phi ác cảm bên trƣờng đời, lửa tam bành nổi dậy
rần rần, ma lục tặc hoành-hành thất sá. Kinh cũng đọc, kệ
cũng đọc, mà lời phàm tiếng tục cũng không chừa. Tiên cũng
cầu, Phật cũng cầu mà tánh quỉ nết yêu cũng không bỏ.
"Ngoài so-se đeo mảnh gƣơng Thiên-nhãn, lần chuỗi hột bồđề mà trong lòng thì mối nghiệt dây oan vấn vƣơng nơi trái tim
lá phổi. Vậy thì sự tu-hành chính là một cuộc cầu danh giả dối,
biết mấy đời cho thoát đặng cảnh khổ sông mê. Ôi! Ăn chay
một tháng có mấy ngày, còn bao nhiêu thì hại vật sát sanh
không chừng đỗi, Kinh Sám Hối đọc sơ qua chút ít, còn bao
nhiêu thì vọng ngôn ác ngữ cả luôn năm, vậy rồi lâm vô vòng
ác-đạo trầm luân lại thán oán rằng: Tôi có niệm kệ, ăn chay,
sao không thấy Phật rƣớc Tiên đƣa, Thánh Thần hỉ xả?"
Năm 1935, Đức Hộ Pháp đã vạch sẵn con đƣờng cho:
Ngƣời Tu-hành
Chẳng ham danh lợi chẳng mê trần,
Thạch động thanh nhàn thân độ thân.
Biển Bắc mặc dầu con sóng bũa,
Non Nam chi quản đám mây vần
Ngày ăn hai bữa nuôi tinh huyết,
Đêm ngủ ba canh dƣỡng khí thần.
Quyết đoán công-phu thân vận động,
Đƣờng Tiên cửa Phật mới mong gần.

TU KỶ DĨ AN BÁ TÁNH
修己以安百姓
Có câu: Tu kỵ dĩ an bá tánh" nghĩa là một ngƣời tu mà trong
bá tánh thảy đều an cƣ. Ví nhƣ một ngƣời kia bình nhựt hay
trộm cƣớp gian tham, mà nay biết ăn-năn hối ngộ lo việc tu
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hành thì trong bá tánh đặng hƣởng mọi điều yên tịnh, có phải
là phƣơng tu hữu ích chăng? Nếu trong xã-hội từ lớn chí nhỏ
đều lo việc tu-hành, giữ theo luật Ðạo làm lành lánh dữ,
thƣơng yêu thuận-hòa cùng nhau thì xã-hội trở nên thái-bình,
đời mới đặng thuần-phong mỷ tục. Còn chẳng noi theo đƣờng
đạo-đức, để tranh đua mạnh hiếp yếu trí lấn ngu, giàu hiếp
nghèo, khôn lấn dại, sanh ra các điều ác cảm không kể luân-lý
cang-thƣờng thì chi cho khỏi điều tồi phong bại tục.

TU LUYỆN
修鍊
E: To exercise oneself.
F: S’exercer.
Tu luyện 修鍊 là Tu sửa và rèn luyện tâm tính ngày càng
thanh cao và đạo đức hơn.Thƣờng tu thì phải hành, ở đây tu
cũng phải luyện, tức là sửa đổi những tính xấu xa, hung dữ rồi
phải trau giồi rèn luyện để trở nên ngƣời hiền lƣơng. Tu luyện
còn là một phép của phái Đạo gia, đó là tu tâm dƣỡng tánh và
còn luyện thần khí nữa. Có đƣợc vậy, khi thoát xác Linh hồn
đặng nhẹ nhàng mà lên thẳng đến cõi Thiêng Liêng Hằng
Sống. Còn nếu ở lại thì hãy yên nơi cõi phƣớc mà lo bề tu
luyện tiếp..
Thi văn dạy Đạo có câu:
Từng lo tu luyện bấy lâu nay,
Chuộng Đạo từ đây đã gặp Thầy.

TU LÀ CỘI PHÚC
Tu là một sự vun quén cho cây phúc đức ngày một xanh tƣơi,
cho chính bản thân mình và cả cháu con đều hƣởng. Nhà thơ
Việt Nam có nói "Tu là cội phúc, tình là dây oan".
Ngài Hiến Pháp thuyết Đạo ngày rằm tháng 01 Bính Ngọ
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(1966) nói rằng: "Nếu chúng ta biết tu thì chẳng những luật
Thiên Đình không đụng đến ta, mà cả luật ở trên thế nầy cũng
không lẽ nói gì ta đặng. Tu là cội phúc chẳng những riêng
cho ta mà cho tất cả nhơn loại tránh đƣợc tai nạn, hoặc giảm
khuynh bớt Thiên Điều. Những thiên tai, chiến họa đã nêu ra
bằng lời sấm tiên tri cũng có thể vì sự tu hành của chúng ta
mà bị tiêu tan hoặc giảm bớt phần nào. Chúng ta cũng nên noi
tánh háo sanh của Đức Chí Tôn mà cầu chúc cho nhơn loại
đƣợc an toàn".

TU MI
鬚 眉
F: Barbe et sourcils: L'homme.
Tu: Râu. Mi: lông mày. Tu mi là râu mày, hay mày râu, chỉ giới
đàn ông.
Kinh Sám Hối có câu:
"Lòng thành thương tưởng ông bà,
"Nước nguồn cây cội mới là tu mi."

TU MI TRUNG ÁI
鬚眉忠爱
Thầy dạy:
Tu mi trung ái chăng con ƣớc,
Nam tử hiếu nhà, nhớ nghe con!

TU NIỆM
修 念
E: To lead a religious life.
F: Mener une vie religieuse.
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Tu niệm tức nhiên gồm chữ tu-hành và niệm Phật. Bởi đức tin
của ngƣời tu là cầu nguyện, là niệm Phật, ấy là một phƣơng
pháp tập trung tƣ tƣởng một cách hữu hiệu nhứt.
Bát Nƣơng Diêu Trì Cung (Giải thích về Âm quang):
"Sự khó khăn bƣớc khỏi qua đó là đệ nhứt sợ của các Chơn
hồn. Nhƣng tâm tu còn lại chút nào nơi xác thịt con ngƣời,
cũng nhờ cái sợ ấy mà lo tu niệm. Có nhiều hồn chƣa qua
khỏi đặng, phải chịu ít nữa đôi trăm năm, tùy Chơn thần thanh
trƣợc. Chí Tôn buộc trƣờng trai cũng vì cái quan ải ấy. Em nói
thiệt rằng, mấy anh hiểu thấu, thì kinh khủng chẳng cùng. Nếu
để cho Chơn thần ô trƣợc thì khó mong trở lại cõi thiêng liêng
và về cùng Thầy đặng. Em biết đặng nhiều hồn còn ở lại nơi
ấy trót ngàn năm chƣa thoát qua cho đặng.Thất Nƣơng ở đó
đặng dạy dỗ, nâng đỡ các Chơn hồn, dầu sa đọa luân hồi,
cũng có ngƣời giúp đỡ. Nghe lại coi có phải vậy chăng?"
Thi văn dạy Đạo có câu:
Cƣơng tỏa đƣơng thời đã giải vây,
Ðừng mơ căn nghiệt một đời nầy.
Hữu duyên độ thấu nguồn Chơn Ðạo,
Tu niệm khuyên bền chí chớ lay.

TU SĨ
修 士
E: The monk (nun).
F: La moine (la..
"Điểm đặc biệt của Đạo Cao Đài khác hẳn với Phật giáo là:
các Tu sĩ Phật giáo sống nhờ vào sự cúng dƣờng của nhơn
sanh và sự khất thực của các khất sĩ. Các Tu sĩ của Đạo Cao
Đài chủ trƣơng tự làm ra lƣơng thực và của cải để tự nuôi
sống mình mà lo tu hành, đồng thời có dƣ ra để làm các công
việc từ thiện, cứu khổ nhơn sanh. Cơ-Quan Phƣớc-Thiện đảm
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nhận nhiệm vụ quan trọng nầy, nên đƣợc gọi là cơ quan bảo
tồn. Thế nên, những cơ sở Phƣớc-Thiện nhƣ: Cô Nhi Viện,
Dƣỡng Lão Viện, Bảo Sanh Viện, Y Viện, Nghĩa thục... là
thuộc phần trách nhiệm của Cơ Quan Phƣớc Thiện.
"Một khi khoác áo Tu Sĩ thì bắt đầu làm con vật cho cơ xảo
của phàm trần mƣu toan định giá thấp cao và cũng đồng thời
làm tấm bia cho cơ thử thách của vô hình bày chƣớc phân
chất vàng thau lẫn lộn".

TU TẠO
修 造
E: To repair and built.
F: Réparer et construire.
Tu: Sửa cho hay cho tốt, rèn luyện, hiến thân vào tôn giáo.
Tạo: làm ra, dựng nên. Tu tạo là sửa chữa những chỗ hƣ
hỏng và xây dựng những công trình mới.
Thí dụ nhƣ sửa chữa các dinh thự lâu ngày có chỗ hƣ hỏng,
xây dựng các dinh thự mới hay các Thánh Thất và Điện Thờ
Phật Mẫu nơi các địa phƣơng. Nên nhớ đây chỉ là thể pháp ở
bên ngoài. Hãy trở về với nội Tâm mà tu.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Toàn đạo nam nữ mỗi năm phải giúp cho Hội Thánh 5
ngày công quả đặng tu tạo Tòa Thánh và các dinh thự
nơi Thánh địa cho đến ngày nào hoàn tất.

TU TÁNH
Tu tánh: Đây là chữ viết tắt của chữ Tu Tâm Luyên Tánh.
Xem lại chữ Tâm và Tánh.
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Đức Lý Thái Bạch giáng dạy: (27-1-1926)
Có công phải biết gắng nên công,
Tu tánh đã xong tới luyện lòng.
Kinh sách đầy đầu chƣa thoát tục,
Ðơn tâm khó định lấy chi mong.

TU TÂM
修心
Tu tâm là Sửa lòng, sửa cái tâm cho tốt đẹp, ý nói có lòng tu
hành. Tổ tiên Ông bà thuở xƣa không có phƣớc để đƣợc
duyên may gặp nền Đại Đạo: Vì Đại-Đạo chƣa ra đời. Ngày
nay cầu xin quyền Thiêng liêng phò trì cho con cháu có lòng tu
hành, đồng thời tu là để cứu Cửu Huyền Thất Tổ nữa.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Xưa chẳng đặng phước may gặp Đạo,
"Nay phò trì con cháu tu tâm."

TU TÂM SỬA TÁNH
Đức Thƣợng Phẩm dạy: "Khi đã trọn phần THỂ PHÁP Thiên
đạo rồi liền bƣớc qua mặt BÍ-PHÁP Thiên Đạo là những
phƣơng pháp 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 sâu, siêu lý diệu chơn. Ấy là phƣơng
tầm hiểu chơn-truyền chánh pháp đó."
Kinh Sám Hối có câu:
"Tu tâm sửa tánh ăn-năn,
"Ba giềng nắm chặt, năm hằng chớ lơi."
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TU THÂN
修 身
E: To improve oneself.
F: Se perfectionner.
Thầy dạy: "Bốn con đã mang nơi mình mỗi đứa một trách
nhậm chẳng phải nhỏ. Thử nghĩ lập một nƣớc còn dễ hơn dạy
một ngƣời dữ đặng hiền, huống chi trong Tam Kỳ Phổ Ðộ nầy
các con phải độ rỗi cả nhơn loại khắp cả Năm Châu, thì trách
nhậm ấy lớn lao là bực nào? Cái hạnh và cái đức của các con
nó phải phù hạp với cái trách nhậm mới đặng. Các con là đèn
và gƣơng soi của nhơn loại; phải tập mình cho xứng đáng.Các
con có đặng hạnh phúc ấy là do học đặng mảy mún nơi Thầy,
mà Thầy dạy các con chẳng nghe, Thầy sai các con chẳng
tuân. TU THÂN còn chƣa xong, thì thế nào mong mỏi thành
Tiên Phật đặng?...

TU THIỀN
修 禪
E: The meditation.
F: La méditation.
Tu: Sửa cho hay cho tốt, rèn luyện, hiến thân vào tôn giáo.
Thiền: giữ mình thanh tịnh để suy xét lẽ Đạo.
Tu thiền hay nói đầy đủ là Tu thiền định là pháp môn tu luyện:
Giới, Định, Huệ của Phật giáo Thiền tông ở Trung Hoa truyền
sang Việt Nam.
Ngƣời đƣa pháp môn nầy lên đỉnh cao, chói sáng rực rỡ là
Lục Tổ Huệ Năng của Phật giáo Trung Hoa.
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TU TỈNH
Tu tỉnh khác với tu mê là: làm sao cho cái tâm đƣợc tịnh
thanh. Đó là con đƣờng đúng đắn nhất của Phật Đạo.
Đức Hộ Pháp nói: "Còn Nữ Phái nên coi tánh đức của Mẹ mà
làm gƣơng tu tỉnh, lạ gì những tánh thƣờng tình thế gian, đàn
bà ăn hiếp chồng, thất kính với chồng, bỏ con trẻ bơ vơ, chẳng
qua là họ không thọ bẩm cái tình thƣơng yêu nồng nàn của Mẹ
vậy."

TU TRÌ
修持
Tu: Sửa cho hay cho tốt, rèn luyện thân tâm theo con đƣờng
chánh đạo. Trì: kiên trì, gìn giữ.
Việc Tu-trì Đạo Cao-Đài thì dạy lập công bồi đức, thủ giới trì
trai, trau giồi đạo-hạnh, tịnh-dƣỡng tinh-thần, tu tâm luyện tánh
đặng đoạt vị thiêng liêng. Cửa Đạo vẫn luôn luôn mở rộng, tiếp
rƣớc bá-tánh thập phƣơng không phân biệt sang hèn, nghèo
giàu, hữu học, thông-minh hay dốt nát, mạnh yếu nhƣ nhau,
cả thảy đồng nhƣ thế: Đại nghiệp của Đạo Cao-Đài là của
chung toàn thể sanh-linh, chẳng dành riêng cho một ai cả. Dầu
ngƣời trong Đạo hay ngoài đời, dầu ngƣời bổn xứ hay khách
ngoại-bang, hễ nhìn Đạo là làm chủ cái Đại-nghiệp ấy. (Diễn
văn của Ngài Bảo Thế đọc tại TOKYO (Nhựt)

TU VẬT
Tu vât là con vật mà biết tu, tức là nó biết hƣớng về Đạo. Nhƣ
cây cỏ biết tìm theo ánh thái dƣơng, khoa học gọi đó là quang
hƣớng động thuận, tức là thân cây. Còn rễ cây hƣớng về đất
gọi là địa hƣớng động. Bởi nó có đƣợc sanh hồn. Động vật
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vốn đƣợc một sanh hồn bây giờ thêm một Giác hồn nữa, nó
biết tìm sự sống đó là nó biết tu vậy, nên gọi là tu vật.
Đền Thánh là hình trạng Bạch Ngọc Kinh tại thế, kiến trúc theo
Thiên Đình thể hiện cổ kim tổng hợp, đúc kết tinh hoa hai nền
văn minh Âu Á về khoa học lẫn Đạo học. Từ xa nhìn vào nhận
diện nó là con Tu vật: một con LONG MÃ QUÌ đem nguồn
sống vĩnh sanh cho loài ngƣời, bởi bên trong nó là Pháp giới
gồm có:
- Bát Quái Đài thể hiện Bạch Ngọc Kinh,
- Cửu Trùng Đài thể hiện Cửu Thiên Khai Hóa,
- Hiệp Thiên Đài là hình trạng Cung Hiệp Thiên Hành Hóa, trên
Diêu Trì Cung một cảnh giới.
Muốn vào Bát Quái Đài, trƣớc phải vào Hiệp Thiên Đài là cửa
Trời – Ngƣời hiệp nhứt, rồi qua Cửu Trùng Đài phải chịu sự
khảo duợt của Cửu phẩm Thần Tiên, chịu nỗi rồi mới vào Bát
Quái Đài đƣợc, bằng chẳng phải thối bƣớc. Đền Thánh uy
nghi nhƣ thế, vẫn còn tạm. Sau đây phải xây cất Tổ Đình theo
Thánh Giáo của Đức Chí Tôn mà nền móng Bát Quái Đài đã
xây xong vào năm Canh-Ngọ (1930) tại trụ phƣớn (mặt trƣớc
của Đền).

TÙ
囚
Tù: ngƣời mất hết tự do đi lại bên ngoài.

TÙ PHONG ĐÔ
囚酆都
(Tù là nhà giam ngƣời có tội, có án. Phong Đô là Địa ngục, A
tỳ, cõi giam cầm và trừng trị các tội hồn gây nhiều ác nghiệp
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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nơi thế gian). Đức Địa Tạng Vƣơng Bồ Tát làm giáo chủ cõi
Phong Đô, nên Ngài đƣợc gọi là Phong Đô Đại Đế.
Theo Phật, Địa ngục là một trong tam ác đạo, là cõi đầy khổ
não, nơi thác sinh của chúng sanh đã tạo nhiều ác nghiệp (Địa
ngục, ngạ quỉ, súc sinh).
Theo Cao Đài, Phong đô hay Địa ngục chỉ là nơi để cho các
Chơn hồn giải thân định trí, là một cái quan ải mà các Chơn
hồn khi qui Thiên phải ngang qua đó, nơi đó Đạo Cao Đài gọi
là Âm quang. Buổi này các tội hồn đƣợc cơ Đại Ân Xá của
Chí-Tôn, nên dù có tội, nhƣng cũng đƣợc các Đấng Thiêng
Liêng cảm hóa, thức tỉnh tâm tu hành. Chí-Tôn biết sự đau
thảm đó quá trầm trọng, các hồn không tự giải thoát đƣợc mới
mở Cơ tận độ chúng sanh nhƣ ngày nay, hầu giải thoát chúng
sanh ra khỏi luân hồi sanh tử và mở cửa Phong Đô để thả các
tội hồn trong thời Ân xá của Chí Tôn.
Khi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đƣợc khai sáng, Chí Tôn ra lệnh
Đại-Ân-Xá kỳ ba cho tất cả chúng sanh, truyền đóng cửa Địa
ngục, mở cửa Thiên đƣờng mà các bài Kinh Cao Đài.
Bài Kinh Thuyết Pháp có câu:
"Cảm quang diêu động tâm tu,
"Khai cơ giải thoát mở tù Phong Đô."

TỦ HÀNH HƢƠNG
Đức Lý dạy: "Tƣởng tốt hơn là đóng cho mỗi Thánh Thất một
cái thùng, tại giữa có một lỗ bỏ tiền, tùy hỵ, ai cúng bao nhiêu,
bỏ bao thơ đề tên họ ném vào đó. Một lần đếm tiền thì đem
nơi nào đừng ai dòm ngó, ba vị Đạo hữu làm chứng thâu nạp.
Cƣời … Với đời phải vậy. Chớ chi chƣ Hiền hữu bớt phàm thì
ngƣời chứng rất coi vô ích, mà lại thêm thẹn nữa. Lão đây, Chí
Tôn kia, ai dám tham lam phòng ngại.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thái Thơ Thanh khá làm nhƣ Lão dạy. Tủ đóng lớn lớn một
chút, bỏ giấy bạc mà thôi, chìa khóa Hiền hữu giữ. Nhƣ đầy,
Hiền hữu ôm đem về mở ra, tính mỗi ngƣời bao nhiêu theo tên
họ trong bao thơ đó mà đem vào sổ, nghe à!"

TUA
Tua: Phải, có ý bắt buộc. (Từ ngữ xƣa, ngày nay ít dùng)
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Ðạo đời tua biết rằng đời trọng,
Một điểm quang minh một điểm linh.
(Thi hứa giáo thập )

TUÂN HÀNH
遵行
Tuân: Theo, vâng theo. Hành: làm ra, thi hành. Tuân hành:
phụng mệnh và làm theo.
Td: Tuân hành, Tuân mạng
Lời phê của Đức HỘ-PHÁP: "Hễ mình có phận-sự là Côngdân thì mọi quyền lực chỉ có liên-hệ đến phận-sự công dân
của mình thì buộc phải tuân-hành. Phải nhớ rằng Đạo là Đạo
mà Đời là Đời đừng tƣởng dùng đặng quyền Đạo mà phản
kháng cùng Đời, mà cũng đừng tƣởng rằng dựa đặng quyền
Đời mà hiếp Đạo".

TUÂN Y
Tuân y là thi hành đúng nhƣ sở định, không đƣợc sửa cải.
"Nghị Ðịnh I của Đức Lý Giáo Tông - Ðiều thứ nhứt:
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"Cả Chức Sắc Hội Thánh Cửu Trùng Ðài và Hiệp Thiên Ðài
phải tuân y Pháp Chánh Truyền và Tân Luật mà hành Ðạo
theo trách nhậm của mỗi ngƣời. Lớn chẳng đặng giành quyền
nhỏ, nhỏ chẳng đặng lấn quyền lớn".
Nhất là về Cơ Bút cũng vậy:
"Buổi mới lập đạo, Thánh ý đã định giao trách nhiệm phò loan
cho 4 cặp cơ và mỗi cặp đều có phận sự đặc biệt là:
- Cơ lập Đạo (Enseignements religieux)
- Cơ Pháp (Législation – Sacerdoce)
- Cơ Phổ Độ (Propagande de la Foi)
- Cơ Bí Pháp (Enseignements ésotériques)
Khi Thƣợng Phẩm qui vị thì cơ Phong Thánh đã xong phận sự
và nền Đạo cũng đã lập hoàn toàn thì Chức sắc phải chịu luật
lệ công cử và duy có tuân y Pháp Chánh Truyền mà điều độ
chúng sanh, Đạo hữu duy có tuân y Tân Luật đoạt lần phẩm
vị. Cho nên về Cơ Bút thì cơ lập Đạo tức là Hộ Pháp và
Thƣợng Phẩm đã trọn vẹn phận sự rồi".

TUẤN KIỆT
俊 傑:
F: Héros; personne distinguée.
Ngƣời tài trí siêu việt, hơn ngƣời.
Bài hoạ của Ông Cao-Hoài Sang qua bài "Thác vì Tình" của
Thất Nƣơng Vƣơng thị Lễ có câu:
Nửa chừng Xuân gãy tủi thân ai?
Nông-nỗi nghĩ thôi tiếc bấy tài.
Ngọc thốt dám bì trang tuấn kiệt,
Vàng rơi riêng chạnh khách Chƣơng-đài.
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TUẦN CỬU
E: The neuvaine.
F: La neuvaine.
Sự xếp đặt theo chu kỳ số số 9 (gọi là Tuần Cửu)
Nghi thức độ hồn cho vong linh: sau khi ngƣời chết đƣợc diễn
ra trong vòng 581 ngày. Đó là các Tuần Cửu và Tiểu Tƣờng,
Đại Tƣờng. Sự xếp đặt theo chu kỳ số số 9 (gọi là Tuần Cửu,
chứ không làm theo Tuần Thất (7) nhƣ Phật giáo trƣớc.
Khi ngƣời đã quá vãng, an táng xong, kể từ ngày chết, đếm tới
9 ngày thì tang gia hiếu quyến đem linh vị đến Thánh Thất sở
tại làm tuần Nhứt Cửu, đếm tới 18 ngày (tức 9 ngày sau) thì
làm tuần Nhị Cửu...cho đến 81 ngày thì làm tuần Cửu Cửu
(hay gọi là Chung Cửu).
Kể từ sau một ngày chung Cửu (hay Cửu Cửu), đếm tới 200
ngày thì làm tuần Tiểu Tƣờng. Rồi kể từ ngày sau làm Tiểu
Tƣờng đếm tới 300 ngày thì làm Đại Tƣờng, hay là mãn tang.
Nhƣ vậy, theo nghi lễ của Đạo Cao Đài, một Tín đồ giữ thập
trai, kể từ ngày chết cho đến ngày làm tuần Đại Tƣờng tất cả
là 581 ngày, phải dâng 9 lá sớ khi cúng chín Tuần Cửu, một lá
sớ cúng Tiểu Tƣờng và một lá sớ cúng Đại Tƣờng. Tổng cộng
là mƣời một lá sớ cùng với lá sớ Tân Cố thƣợng khi vừa mới
chết nữa là mƣời hai lá sớ. (số 12 là số riêng của Thầy)
Bài Kinh Khai Cửu này sẽ đọc trƣớc khi làm Tuần Cửu cho bất
cứ Tuần nào:
Kinh Khai Cửu
(Giọng Nam Xuân)
Đã quá chín từng Trời đến vị,
Thần đặng an, Tinh, Khí cũng an.
Tầng Trời gắng bƣớc lên thang,
Trông mây nhìn lại cảnh nhàn buổi xƣa.
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Cõi thảm khổ đã vừa qua khỏi,
Quên trần ai mong mỏi Động Đào.
Ngó chi khổ hải sóng xao,
Đoạn tình yểm dục đặng vào cõi Thiên.
Giọt lụy của Cửu huyền dầu đổ,
Chớ đau lòng thuận nợ trầm luân.
Nắm cây huệ kiếm gƣơm thần,
Dứt tan sự thế nợ trần từ đây.
(Thƣờng Cƣ Nam-Hải Quan-Âm Nhƣ Lai)
Nguồn gốc và Ý-nghĩa:
Bài Khai Cửu, Đại Tƣờng và Tiểu Tƣờng là một bài Kinh do
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát giáng cơ ban cho.
Bài Kinh Khai Cửu đƣợc đồng nhi tụng trong những đàn cúng
tuần cửu tại Thánh Thất hay tƣ gia để mở đầu cho các bài kinh
Cửu, Tiểu Tƣờng, hay Đại Tƣờng. Bài Kinh này đƣợc coi nhƣ
một bài Kinh dẫn cửu, Tiểu Tƣờng hay Đại Tƣờng".
_______________________________

Kinh Đệ Nhứt Cửu
(Giọng Nam Xuân)
Vƣờn Ngạn Uyển sanh hoa đã héo,
Khối hình hài đã chịu rã tan.
Bảy dây oan nghiệt hết ràng,
Bợn trần rửa sạch muôn ngàn đau thƣơng.
Kìa Thiên cảnh con đƣờng vọi vọi,
Ánh Hồng Quân đƣơng chói Ngọc Lầu,
Cung Thiềm gắng bƣớc cho mau,
Thoát ba Thần phẩm đứng đầu Tam Thiên,
Khá tỉnh thức tiền duyên nhớ lại,
Đoạn cho rồi oan trái buổi sanh,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đem mình nƣơng bóng Chí Linh,
Định tâm chí Thánh mới gìn ngôi xƣa.
Hồn định tỉnh đã vừa định tỉnh,
Phách anh linh ắt phải anh linh.
Quản bao thập ác lục hình,
Giải thi thoát khổ diệt hình đoạt căn.
(Nhứt Nƣơng Diêu Trì Cung)
Nguồn gốc và Ý nghĩa:
Kinh Đệ Nhứt Cửu là một bài Kinh do Nhứt Nƣơng Diêu Trì
Cung giáng cơ ban cho chúng sanh trong thời Tam Kỳ Phổ
Độ.
Nhứt Nƣơng Diêu Trì Cung là vị Tiên Nƣơng đứng hàng thứ
nhứt trong Cửu Vị Tiên Nƣơng. Nơi Chánh Điện thờ tại Báo
Ân Từ, Nhứt Nƣơng mặc áo màu xanh, ngồi bên trái Đức Phật
Mẫu, tay ôm đàn Tỳ bà. Nhứt Nƣơng còn đƣợc gọi là Huỳnh
Hoa Tiên Nữ.
Nhiệm vụ của Nhứt Nƣơng là cai quản vƣờn Ngạn Uyển nơi
Diêu Trì Cung. Nơi vƣờn Ngạn Uyển có một bông hoa nở tức
là một Chơn linh xuống trần đầu kiếp, có một bông hoa héo
tàn thì có một Chơn linh thoát xác.
._______________________________

Kinh Đệ Nhị Cửu
(Giọng Nam Xuân)
Tây Vƣơng Mẫu vƣờn Đào ƣớm chín,
Chén trƣờng sanh có lịnh ngự ban,
Tiệc hồng đã dọn sẵn sàng,
Chơn Thần khá đến hội hàng chƣ linh.
Đã thấy đủ Thiên đình huyền pháp,
Cổi giác thân lên đạp Ngân Kiều.
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Đẩu tinh chiếu thấu Nguyên Tiêu,
Kim quang kiệu đỡ đến triều Ngọc Hƣ.
Khí trong trẻo dƣờng nhƣ băng tuyết,
Thần im đìm dƣờng nét thiều quang.
Xa chừng thế giái Địa Hoàn,
Cõi Thiên đẹp thấy nhẹ nhàng cao thăng.
(Nhị Nƣơng Diêu Trì Cung)
Nguồn gốc và Ý-nghĩa:
Bài Kinh Đệ Nhị Cửu do Nhị Nƣơng Diêu Trì Cung giáng cơ
ban cho chúng sanh trong thời Tam Kỳ Phổ Độ. Tiên Nƣơng là
vị Tiên đứng hàng thứ nhì trong Cửu Vị Tiên Nƣơng. Nơi
Chánh Điện thờ tại Báo Ân Từ, Nhị Nƣơng mặc áo màu xanh,
ngồi bên trái Đức Phật Mẫu, tay ôm Lƣ Hƣơng là bửu pháp..
Nhị Nƣơng có nhiệm vụ cai quản vƣờn Đào Tiên của Phật
Mẫu, mở tiệc trƣờng sanh thết đãi Chơn hồn rồi dìu dắt các
Chơn hồn đến Ngân Kiều để cỡi Kim quang bay lên Ngọc Hƣ
Cung chầu Thƣợng Đế.
_______________________________

Kinh Đệ Tam Cửu
(Giọng Nam Xuân)
Cõi Thanh Thiên lên miền Bồng Đảo,
Động Thiên Thai bảy Lão đón đƣờng,
Cam Lồ rƣới giọt nhành dƣơng,
Thất tình lục dục nhƣ dƣờng tiêu tan.
Cung Đẩu Tốt nhặt khoan tiếng nhạc,
Đệ lịnh bài cánh hạc đƣa linh.
Tiêu thiều lấp tiếng dục tình,
Bờ dƣơng bóng phụng đƣa mình nâng thân.
Cung Nhƣ Ý Lão Quân tiếp khách,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hội Thánh minh giao sách Trƣờng xuân.
Thanh quang rỡ rỡ đòi ngàn,
Chơn hồn khoái lạc lên đàng vọng Thiên.
(Tam Nƣơng Diêu Trì Cung)
Nguồn gốc và Ý nghĩa:
Bài Kinh Đệ Tam Cửu do Tam Nƣơng Diêu Trì Cung giáng cơ
ban cho chúng sanh trong thời Tam Kỳ Phổ Độ. Tiên Nƣơng là
vị Tiên đứng hàng thứ ba trong Cửu Vị Tiên Nƣơng. Nơi
Chánh Điện thờ tại Báo Ân Từ, Tam Nƣơng mặc áo màu
xanh, ngồi bên phải Đức Phật Mẫu, tay cầm bửu pháp là Quạt
Long Tu.
Tam Nƣơng có nhiệm vụ tiếp dẫn Chơn hồn lên tầng Trời
Thanh Thiên, để đƣợc rƣới nƣớc Cam Lộ cho tiêu thất tình lục
dục hầu vào Cung Nhƣ Ý bái kiến Thái Thƣợng Lão Quân.
Sau đó, đƣa Chơn hồn đến Hội Thánh Minh học sách Trƣờng
Xuân để Chơn hồn có thể tiếp tục lên cõi Huỳnh Thiên.
_______________________________

Kinh Đệ Tứ Cửu
(Giọng Nam Xuân)
Sắc huỳnh chiếu roi vàng đƣờng hạc,
Cõi Huỳnh Thiên nhẹ thoát chơn Tiên,
Năm Rồng đỡ nổi đầu thuyền,
Vào cung Tuyệt Khổ kiến Huyền Thiên Quân.
Trừ quái khí roi thần chớp nhoáng,
Bộ Lôi Công giải tán trƣợc quang.
Cửa lầu Bát Quái chun ngang,
Hỏa Tinh Tam Muội thiêu tàn oan gia.
Đạp Thái Sơn nhảy qua Đẩu Suất,
Vịn Kim Câu đến chực Thiên Môn.
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Chơn thần đã nhập Càn khôn,
Thâu quyền độ thế bảo tồn chúng sanh.
(Tứ Nƣơng Diêu Trì Cung)
Nguồn gốc và Ý nghĩa:
Bài Kinh Đệ Tứ Cửu do Tứ Nƣơng Diêu Trì Cung giáng cơ
ban cho chúng sanh trong thời Tam Kỳ Phổ Độ.
Tứ Nƣơng Diêu Trì cung là vị Tiên Nƣơng đứng hàng thứ tƣ
trong Cửu Vị Tiên Nƣơng. Nơi Chánh Điện thờ tại Báo Ân Từ,
Tứ Nƣơng mặc áo màu đỏ, ngồi bên mặt Đức Phật Mẫu, tay
cầm Kim Bảng.
Tứ Nƣơng có nhiệm vụ tiếp dẫn các Chơn hồn lên tầng Trời
Huỳnh Thiên, nhờ thuyền rồng ngũ sắc đƣa vào Cung Tuyệt
Khổ yết kiến Đức Huyền Thiên Quân, dìu Chơn hồn chun
ngang Bát quái, thiêu hết oan gia nghiệt chƣớng, để đƣợc nhẹ
nhàng lên núi Thái Sơn, qua cung Đâu Suất, cỡi Kim mao hẩu
về cõi Xích thiên.
_______________________________

Kinh Đệ Ngũ Cửu
(Giọng Nam Xuân)
Ánh hồng chiếu đƣờng mây rỡ rỡ,
Cõi Xích Thiên vội mở ải quan.
Thiên Quân diêu động linh phan,
Cả miền Thánh vức nhộn nhàng tiếp nghinh.
Đài Chiếu giám cảnh minh nhẹ bƣớc,
Xem rõ ràng tội phƣớc căn sinh.
Lần vào cung Ngọc Diệt Hình,
Khai kinh Vô Tự đặng nhìn quả duyên.
Đắc văn sách thông Thiên định Địa,
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Phép huyền công trụ nghĩa hóa thân.
Kỳ kim quang kiến Lão Quân,
Dựa xe Nhƣ Ý oai thần tiễn thăng.
(Ngũ Nƣơng Diêu Trì Cung)
Nguồn gốc và ý nghĩa:
Bài Kinh Đệ Ngũ Cửu do Ngũ Nƣơng Diêu Trì Cung giáng cơ
ban cho chúng sanh trong thời Tam Kỳ Phổ Độ. Tiên Nƣơng là
vị Tiên đứng hàng thứ năm trong Cửu Vị Tiên Nƣơng. Nơi
Chánh Điện thờ tại Báo Ân Từ, Ngũ Nƣơng mặc áo màu đỏ,
ngồi bên trái Đức Phật Mẫu, tay cầm cây Nhƣ Ý.
Ngũ Nƣơng Diêu Trì Cung có nhiệm vụ tiếp dẫn Chơn hồn đến
tầng Xích Thiên, đƣa Chơn hồn đến đài Chiếu Giám để xem rõ
những hành vi tội phƣớc của mình nơi thế gian, rồi tiếp tục
dẫn đến khai Kinh Vô Tự đặng thấy đƣợc quả duyên của
mình. Sau nhờ xe Nhƣ Ý đƣa Chơn hồn tiếp lên tầng Trời
trên.
_______________________________

Kinh Đệ Lục Cửu
(Giọng Nam Xuân)
Bạch Y Quan mở đàng rƣớc khách,
Cõi Kim Thiên nhẹ tách Tiên xa.
Vào cung Vạn Pháp xem qua,
Cho tƣờng cựu nghiệp mấy tòa Thiên nhiên,
Cung Lập Khuyết tìm duyên định ngự,
Lãnh Kim sa đặng dự Nhƣ Lai.
Minh Vƣơng Khổng Tƣớc cao bay.
Đem Chơn thần đến tận đài Huệ Hƣơng.
Mùi ngào ngạt thơm luôn Thánh thể,
Trừ tiêu tàn ô uế sinh quang.
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Thiên thiều trổi tiếng nhặt khoan,
Đƣa linh thẳng đến Niết Bàn mới thôi.
(Lục Nƣơng Diêu Trì Cung)
Nguồn gốc và ý-nghĩa:
Bài Kinh Đệ Lục Cửu do Lục Nƣơng Diêu Trì Cung giáng cơ
ban cho chúng sanh trong thời Tam Kỳ Phổ Độ.Tiên Nƣơng là
vị Tiên đứng hàng thứ sáu trong Cửu Vị Tiên Nƣơng. Nơi
Chánh Điện tại Báo Ân Từ, Lục Nƣơng mặc áo màu đỏ, ngồi
bên mặt Đức Phật Mẫu, tay cầm phƣớn Tiêu Diêu (hay phƣớn
Truy Hồn).
Lục Nƣơng có nhiệm vụ cầm phƣớn Truy Hồn tiếp dẫn các
Chơn hồn lên tầng Kim Thiên, rồi đƣa Chơn hồn vào cung Vạn
Pháp để xem lại cựu nghiệp của mình, tiếp tục vào cung Lập
Khuyết xem lại ngôi xƣa vị cũ, và đƣợc chim Khổng tƣớc chở
lên đài Huệ Hƣơng khử trừ trƣợc khí rồi vào cõi Niết Bàn.
_______________________________

Kinh Đệ Thất Cửu
(Giọng Nam Xuân)
Nhẹ phơ phới dồi dào không khí,
Hạo Nhiên Thiên đã chí môn quan.
Đẹp xinh cảnh vật đòi ngàn,
Hào quang chiếu diệu khai đàng thăng Thiên.
Cung Chƣởng Pháp xây quyền Tạo hóa,
Kiến Chuẩn Đề thạch xá giải thi.
Dà Lam dẫn nẻo Tây Qui,
Kim chung mở lối kịp kỳ kỳ sen.
Động Phổ Hiền Thần Tiên hội hiệp,
Dở Kim Cô đƣa tiếp linh quang.
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Im lìm kìa cõi Niết Bàn,
Lôi Âm trống thúc lên đàng Thƣợng Tiêu.
(Thất Nƣơng Diêu-Trì-Cung)
Nguồn gốc và ý nghĩa:
Bài Kinh Đệ Thất Cửu do Thất Nƣơng Diêu Trì Cung giáng cơ
ban cho chúng sanh trong thời Tam Kỳ Phổ Độ. Tiên Nƣơng
Diêu-Trì-Cung là vị đứng hàng thứ bảy trong Cửu Vị. Nơi
Chánh Điện thờ tại Báo Ân Từ, Thất Nƣơng mặc áo màu
vàng, ngồi bên trái Đức Phật Mẫu, tay cầm Bông Sen.
Thất Nƣơng đƣợc Phật Mẫu ban cho nhiệm vụ dùng văn
chƣơng thi phú để dìu dắt ba vị Đại Thiên phong phò cơ là
Cao Quỳnh Cƣ, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang theo đƣờng
Đạo đức ngay trong buổi đầu "Thất Nƣơng khêu đuốc đạo
đầu", rồi dẫn đến tiền khai nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Ngoài
ra, Tiên Nƣơng có nhiệm vụ tiếp dẫn các Chơn hồn lên tầng
Trời Hạo Nhiên Thiên, rồi nhờ tu hành đắc quả, nên đƣợc đƣa
vào Cung Chƣởng Pháp bái kiến Chuẩn Đề Bồ Tát. Phật Dà
Lam dẫn Chơn hồn về Tây Phƣơng Cực Lạc, tức cõi Niết Bàn
có trống Lôi Âm thúc giục đƣa tiễn đi.
_______________________________

Kinh Đệ Bát Cửu
(Giọng Nam Xuân)
Hơi Tiên tửu nực nồng thơm ngọt,
Phi Tƣởng Thiên để gót tới nơi.
Mùi trần khi đã xa khơi,
Say sƣa bầu khí bồi hồi chung phong.
Cung Tận Thức thần thông biến hóa,
Phổ Đà Sơn giải quả Từ Hàng.
Cỡi Kim Hẩu đến Tịch San,
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Đẩu vân nƣơng phép Niết Bàn đến xem.
Cung Diệt Bửu ngọc rèm đã xủ,
Nghiệp hữu hình tƣợng đủ vô vi.
Hồ Tiên vội rót tức thì,
Nƣớc Cam Lồ rửa ai bi kiếp ngƣời.
(Bát Nƣơng Diêu-Trì-Cung)
Nguồn gốc và ý nghĩa:
Bài Kinh Đệ Bát Cửu do Bát Nƣơng Diêu Trì Cung giáng cơ
ban cho chúng sanh trong thời Tam Kỳ Phổ Độ. Đấng Tiên
Nƣơng đứng hàng thứ tám trong Cửu Vị Tiên Nƣơng. Nơi
Chánh Điện thờ tại Báo Ân Từ, Bát Nƣơng mặc áo màu vàng,
ngồi bên mặt Đức Phật Mẫu, tay cầm Giỏ Hoa Lam. Bát
Nƣơng có nhiệm vụ tiếp rƣớc các Chơn hồn lên tầng Phi
Tƣởng Thiên và đƣa hồn vào Cung Tận Thức, qua núi Phổ Đà
nhờ Từ Hàng Bồ Tát cho cỡi Kim Hẩu bay lên núi Tịch San để
vào Cung Diệt Bửu. Chơn hồn còn đƣợc rƣới nƣớc Cam Lồ
để tẩy sạch nỗi ai bi kiếp ngƣời.
_______________________________

Kinh Đệ Cửu Cửu
(Giọng Nam Xuân)
Vùng thoại khí bát hồn vận chuyển,
Tạo Hóa Thiên sanh biến vô cùng,
Hội Bàn Đào, Diêu Trì Cung,
Phục sinh đào hạnh rƣợu hồng thƣởng ban.
Cung Bắc Đẩu xem căn quả số,
Học triều nghi vào ở Linh Tiêu.
Ngọc Hƣ Cung, sắc lịnh kêu,
Thƣởng, phong, trừng, trị phân điều đọa thăng.
(Cửu Nƣơng Diêu-Trì-Cung)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nơi Kim Bồn vàn vàn nguơn chất,
Tạo hình hài các bậc nguyên nhân.
Cung Trí Giác, trụ tinh thần,
Huờn hƣ mầu nhiệm thoát trần đăng Tiên.
(Diêu Trì Kim Mẫu)
Nguồn gốc và Ý-nghĩa:
Bài Kinh Đệ Cửu Cửu gồm hai phần: Phần đầu tám câu do
Cửu Nƣơng Diêu Trì Cung giáng cơ ban cho, phần cuối bốn
câu do Đức Phật Mẫu tiếp tục giáng cơ ban cho trọn bài Kinh
Đệ Cửu Cửu.
Cửu Nƣơng Diêu Trì Cung là vị Tiên Nƣơng đứng hàng thứ
chín trong Cửu Vị Tiên Nƣơng. Nơi Chánh Điện thờ tại Báo Ân
Từ, Cửu Nƣơng mặc áo màu xanh, ngồi bên mặt Đức Phật
Mẫu, tay cầm Ống Tiêu.
Cửu Nƣơng có nhiệm vụ tiếp dẫn Chơn hồn đến tầng Tạo Hóa
Thiên để vào Diêu Trì Cung bái kiến Đức Phật Mẫu. Chơn hồn
đƣợc ban thƣởng Đào hạnh và tiên tửu, và học triều nghi để
vào Ngọc Hƣ Cung.
Bốn câu Kinh do Phật Mẫu ban cho nhằm cho biết nơi Kim
Bàn Diêu Trì Cung có chứa Nguyên chất dùng tạo hình hài
bậc Nguyên nhân và đến Cung Trí Giác trụ Tinh Khí Thần hiệp
nhứt đắc quả để về Tiên cảnh.
_______________________________

Kinh Tiểu Tƣờng (200 ngày)
(Giọng Nam Xuân)
Tịnh niệm phép Nhiên Đăng tƣởng tín,
Hƣ Vô Thiên đến thính Phật điều.
Ngọc Hƣ đại hội ngự triều,
Thiều quang nhị bá Thiên Kiều để chơn.
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Bồ Đề Dạ dẫn hồn thƣợng tấn,
Cực Lạc Quan đẹp phận Tây Qui. `
Vào Lôi Âm, kiến A Di,
Bộ Công Di Lạc Tam Kỳ độ sanh.
Ao Thất Bửu gội mình sạch tục.
Ngôi liên đài quả phúc Dà Lam.
Vạn linh trổi tiếng mầng thầm.
Thiên thơ Phật tạo độ phàm giải căn.
(Diêu-Trì Kim-Mẫu)
Nguồn gốc và Ý-nghĩa:
Bài Kinh Tiểu Tƣờng do Đức Diêu Trì Kim Mẫu giáng cơ ban
cho chúng sanh trong thời Tam Kỳ Phổ Độ.
Tuần Tiểu Tƣờng đƣợc cúng vào ngày thứ 200 kể từ sau ngày
làm tuần Cửu Cửu (Chung Cửu) một ngày.
Theo ý nghĩa Kinh, làm tuần Tiểu Tƣờng tức là cầu nguyện
cho Chơn linh đƣợc vào cõi Hƣ Vô Thiên để nghe Đức Nhiên
Đăng Cổ Phật thuyết pháp, rồi vào Chùa Lôi Âm yết kiến Đức
Phật Di Đà. Chơn Thần đƣợc tắm gội ở ao Thất Bửu để tẩy
trừ tục trần, rồi lên ngự trên Tòa sen.
_______________________________

Kinh Đại Tƣờng (300 ngày)
(Giọng Nam Xuân)
Hỗn Nguơn Thiên dƣới quyền Giáo chủ,
Di Lạc đƣơng thâu thủ phổ duyên.
Tái sanh sửa đổi Chơn truyền,
Khai cơ tận độ Cửu tuyền diệt vong.
Hội Long Hoa tuyển phong Phật vị,
Cõi Tây Phang đuổi quỉ trừ ma.
Giáng linh Hộ Pháp Di Đà,
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Chuyển cây Ma Xử đuổi tà trục tinh.
Thâu các Đạo hữu hình làm một.
Trƣờng thi Tiên, Phật dƣợt kiếp khiên,
Tạo đời cải dữ ra hiền,
Bảo sanh nắm giữ diệu huyền Chí Tôn.
(Thích Ca Mâu Ni Văn Phật)
Nguồn gốc và Ý-nghĩa:
Bài Kinh Đại Tƣờng do Đức Thích Ca Mâu Ni Văn Phật giáng
cơ ban cho chúng sanh trong thời Tam Kỳ Phổ Độ.
Tuần Đại Tƣờng đƣợc làm vào ngày thứ ba trăm (300 ngày)
kể từ sau ngày làm tuần Tiểu Tƣờng một ngày.
Theo ý nghĩa Bài Kinh Đại Tƣờng, Đức Phật Thích Ca cho biết
vào thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Di Lặc Vƣơng Phật cai quản
từng Hỗn Nguơn Thiên và làm Chánh chủ khảo Long Hoa Hội
để tuyển phong những ngƣời hiền đức, có nhiều công nghiệp
vào ngôi vị Phật.
Ngài còn giáng Chơn linh xuống làm Hộ Pháp Di Đà để dùng
Giáng Ma Xử khu trừ tà tinh quỉ quái, hầu gồm thâu các mối
Đạo hữu hình làm thành nền Đại Đạo, thực hiện giềng Bảo
sanh của Đức Chí Tôn, lập đời Thánh đức.

TUẦN HOÀN (HUỜN)
循 環
F: Circuler.
Tuần: Theo thứ tự, noi theo. Hoàn: Huờn: vòng quanh. Tuần
hoàn và xoay vần theo vòng tròn không bao giờ nghỉ.
Thầy dạy Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn:: "Mỗi sự chi cũng hữu
chung hữu thỉ, cái tận tất là đến cuối cùng, mà hễ cuối cùng
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chẳng dứt thì phải Qui Nguyên lại trƣớc, nên gọi là tuần hoàn.
Ngày nay là buổi tuần hoàn Đại Đạo, Thiên Địa hoằng khai, TA
trông công Hiền Đồ mà lập thành cho nƣớc NAM làm CHỦ
nền Chơn Đạo của TA.
Nơi đây là Thánh địa, TA lập Thánh Thất" Thế thì Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ là Đạo Cao Đài của Đức Thƣợng Đế sáng lập
là Đạo chuyển Tam Giáo qui nguyên phục nhứt theo lẽ tuần
huờn vậy."

TUẦN KHẮP XÉT TRA
Kinh Sám Hối có câu:
"Thường ngày tuần khắp xét tra,
"Phạt người hung-ác đọa sa A-Tỳ."

TÚC THỰC TÚC Y
足食足衣
Túc: Đầy đủ. Thực: ăn, lƣơng thực. Y: áo, quần áo, mặc. Túc
thực túc y là đủ ăn đủ mặc, chỉ mức sống trung bình, không
giàu mà cũng không nghèo, đủ cơm ăn áo mặc.
Kinh Sám Hối có câu:
"Giàu sang ấy Ơn Trên giúp sức,
"Phước ấm no túc thực túc y."

TỤC DANH
俗 名
E: Worldly name.
F: Nom mondain.
Tục: - Lề thói có từ lâu đời, - Thô tục, - Thấp kém, cõi trần.
Danh: tên.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Tục danh là tên thƣờng gọi, khác với tên khai sanh.
• Tục danh là tên ở ngoài đời, lúc chƣa đi tu. Khi đi tu thì có
Thánh danh hay Pháp danh. Tục danh đồng nghĩa Thế danh.

TỤC KIẾP
俗 劫
F:La vie mondaine.
Tục: - Lề thói có từ lâu đời, - Thô tục, - Thấp kém, cõi trần.
Kiếp: một đời sống từ lúc sanh ra đến lúc chết. Tục kiếp là
một kiếp sống nơi cõi trần.
Phật Mẫu Chơn Kinh:
"Diệt tục kiếp trần duyên oan trái."

TỤC LỤY
俗 累
E: Sorrows of world.
F: Peines du monde.
Lụy: phiền não. Tục lụy là những nỗi phiền não nơi cõi trần.
Đức Hộ Pháp nói vào ngày 15-9-Bính Tuất (1946) rằng: …
"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. 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".
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Hứng giọt Ma Ha lau tục lụy.
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TỤC LỰ
俗慮
Tục lự 俗慮; Tục là cõi trần tục, lự là sự lo lắng. Tục lự là
những nỗi lo lắng, sợ sệt của kiếp sống con ngƣời ở cõi trần
tục này.
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối:
"Cảnh thăng trổi gót cho mau,
"Xa vòng tục lự đặng chầu Chí-Tôn."

TỤC TRẦN
俗塵
Tục: - Lề thói có từ lâu đời, - Thô tục, - Thấp kém, cõi trần.
Trần: bụi, cõi trần. Tục trần hay Trần tục là cõi trần, cõi có
nhiều bụi bặm ô trƣợc, cõi của nhơn loại đang sống.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Trƣớc lâm chứa đặng bảy ông Hiền,
Vì bỏ tục trần mến cảnh Tiên.

TỤC VẼ MÌNH
Sử chép rằng đời Hùng Vƣơng thứ nhất, ngƣời nƣớc Văn
Lang làm nghề chài lƣới, cứ hay bị giống thuồng luồng làm
hại, vua mới bắt dân lấy chàm vẽ mình để những giống ấy
tƣởng là đồng loại không làm hại nữa. Sử lại chép rằng thuyền
của ta ở đằng mũi thƣờng hay làm hai con mắt, cũng có ý để
cho các thứ thủy quái ở sông ở bể không quấy nhiễu đến.
Sử chép rằng ngƣời Việt Nam ta có thói vẽ mình mãi đến đời
vua Anh Tông nhà Trần mới bỏ}
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TÚI MÌNH CÓ NGỌC BÁU MÀ NGỬA TAY ĐI XIN
NGƢỜI TỪNG HẠT GẠO
Đức Hộ Pháp nói: "Bần-Đạo cảm thấy một làn sóng mới trong
thời đại nguyên-tử này có thể giúp chúng ta không những về
khoa học mà còn về Lý-học nữa.
- Ngƣời Âu-Tây còn quí DICH-HỌC là nhƣ vậy.
- Ngƣời Nhựt cũng biết quí DỊCH-LÝ nhƣ vậy.
Chúng ta dòng dõi con Rồng cháu Tiên trên một dãy đất ngàn
năm văn-vật đã hấp thụ đƣợc hai cái văn hóa Đông Tây không
lẽ lại để cho cái Triết-học Đông phƣơng một ngày càng tàn-tạ,
thật là "Túi mình có ngọc báu mà không biết lại ngửa tay đi
xin ngƣời từng hột gạo."

TUNG HOÀNH
縱 橫
F:agir librement.
Tung: đƣờng dọc. Hoành: đƣờng ngang. Tung hoành là
đƣờng dọc và đƣờng ngang, ý nói ngang dọc, chỉ ngƣời có chí
khí lớn, vùng vẫy ngang tàng. ( Thực ra ở đây muốn nói đến lý
Đạo ẩn tàng nơi Hà Đồ là do hai nét âm dƣơng giao nhau
thành hình chữ: thập 十). Xin xem "Dịch Lý Cao-Đài" cùng
soạn-giả)
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào? CƠ của Đức
Nguyệt Tâm đáp:
Vì bởi tánh Thƣơng yêu quá lẽ,
Dễ lờn oai nên tẻ nẻo đƣờng.
Tung hoành kiềm thúc vô phƣơng,
Thánh tâm đã mất theo phƣờng tà ma.
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TÙNG BÁ
松 柏
E: The pine and cypress.
F:Le pin et cyprès.
Tùng: Cây thông, cây tùng, cây tòng. Bá: cây bá, cây trắc.
Tùng bá là cây tùng và cây trắc, hai loại cây quí, sống rất lâu
năm, chịu đƣợc sƣơng tuyết mà vẫn xanh tƣơi, không rụng lá,
đứng sững giữa trời, nên đƣợc ví với ngƣời quân tử.
Giới Tâm Kinh:
"Hoa tƣơi tòng bá khác nhau xa,
"Tòng bá xơ rơ kém sắc hoa.
"Gặp tiết đông thiên sƣơng tuyết bủa,
"Chỉ còn tòng bá, chẳng còn hoa."

TÙNG GIÁO
從敎
Tùng: 從 Theo, nghe theo. Giáo: 敎 là dạy dỗ, tôn giáo. Tùng
giáo là nghe theo lời dạy dỗ của Tôn Giáo.
Đức Thƣợng Phẩm dạy: "Về thời-kỳ thứ nhứt của phƣơng tu
theo Thể pháp Thiên đạo là những tạo tác nơi qui họp Đức-tin
cho con cái Chí-Tôn, tức là các Đền Thờ đó vậy. Khi một Mônđồ đã thọ môn tùng giáo thì phải do nơi các Đền Thờ đặng
tựu họp Đức tin. Đó là bƣớc đầu tiên của Thể-Pháp Thiên-đạo;
do đó sự cúng-kiến, niệm kinh là điều yếu-trọng vậy".

TÙNG LÂM
叢 林
E: The forest of pines.
F: La forêt de pins.
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Tùng: Tụ họp, rậm rạp. Lâm: rừng. Tùng lâm hay Tòng lâm là
rừng cây rậm rạp, chỉ chùa chiền, nơi tăng chúng tụ cƣ học
đạo tu hành.
Khi xƣa, ở Ấn Độ, ngƣời ta thƣờng chọn các rừng cây rậm rạp
mát mẻ bên ngoài thành thị để lập các ngôi chùa cho các tăng
ni đến ở tu học. Do đó, Tùng lâm là chỉ các ngôi chùa.
Trong Kinh điển, từ ngữ Tùng lâm còn đƣợc giải thích bằng
nhiều cách khác nữa: Theo Kinh Đại trí độ luận thì: Tăng
chúng hòa hợp cƣ trú ở một nơi, nhƣ rừng cây mọc, nên ví
tăng chúng là Tùng lâm (rừng cây rậm rạp).
Theo sách Thiền lâm bảo huấn âm nghĩa thì: lấy ý thảo mộc
sinh trƣởng không lung tung mà có qui củ pháp độ.
Ngoài ra Tổ đồng sự uyển lại cho Tùng lâm là dựa theo nghĩa
tiếng Phạn: Bần-bà-na.
Thông thƣờng, Tùng lâm chỉ tự viện của Thiền tông, còn gọi là
Thiền lâm (rừng Thiền), lại còn lấy rừng cây chiên đàn thơm
ngát để ứng với Tùng lâm thanh tịnh, nên gọi là Chiên đàn
lâm. (Theo Phât học Từ điển Hán Việt)
Đọc theo âm Hán Việt, chữ 從 có thể đọc là TÙNG, TÒNG,
THUNG; cho nên tƣơng tự theo đó, chữ Tùng lâm 叢林 có thể
dịch ra chữ nôm là: Rừng tùng, Rừng tòng, Rừng thung đều
đồng một nghĩa với: Rừng Thiền, chỉ các ngôi chùa Phật, nơi
tu hành, hoặc chỉ sự tu hành.
Thánh ngôn Hiệp Tuyển:
Khổ hạnh dầu ai thìn một kiếp,
Rừng tòng thoát tục sớm đƣa chân.

TÙNG KHỔ - THOÁT KHỔ
從 苦-脫苦
E: To follow the suffering – To annihilate.
F: Suivre la souffrance – Anéantir la souffrance.
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Tùng: Theo, nghe theo. Khổ: nỗi vất vả đau đớn khổ sở. Thoát
khổ là tìm phƣơng pháp để thoát khỏi sự đau khổ rồi dẫn dắt
nhơn sanh thoát khổ nhƣ mình.
"Chữ KHỔ là đề mục của khoa học trƣờng đời. Phẩm vị: Hiền,
Thần, Thánh, Tiên, Phật là ngôi vị của trang đắc cử."
1. Đƣờng lối Giải khổ của Phật là Tứ Diệu Đế, tức là bốn
chơn lý cao thƣợng, kể ra:
Khổ đế: Nhận thức bốn cái khổ căn bản của con ngƣời là:
sanh, lão, bệnh, tử.
Tập đế: Nhận thức về nguồn gốc gây ra đau khổ.
Diệt đế: Chân lý về sự chấm dứt mọi hình thức khổ.
Đạo đế: Con đƣờng giải khổ, chứng nhập Niết bàn.
(Xem chi tiết nơi chữ: Tứ Diệu Đế).
2. Đƣờng lối Thoát khổ của Tiên là Vô vi, Vô dục, Vô tranh.
Vô vi là không làm, không hành động theo ngoại giới mà chỉ
hồi hƣớng về nội giới tâm linh của mình. Đạo thƣờng vô vi nhi
vô bất vi: Đạo thƣờng là không làm mà không có việc gì là
không làm đƣợc.
Vô dục là không ham muốn vật chất, vì càng ham muốn vật
chất thì càng đau khổ. Họa mạc đại ƣ bất tri túc, cửu mạc đại
ƣ dục đắc: Nói về tai họa thì không có tai họa nào lớn bằng
không biết đủ, nói về lỗi lầm thì không có lỗi lầm nào lớn hơn
muốn đƣợc. Vô tranh là không tranh giành của cải vật chất.
3. Đƣờng lối Thọ khổ của Thánh là Bác ái.
Vì có lòng bác ái mà Đức Chúa Jésus thọ lãnh cái chết trên
cây Thánh giá để xin chuộc tội cho loài ngƣời.
4. Đƣờng lối Thắng khổ của Thần là vƣợt qua khó khăn để
thực hành Nhơn đạo.
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5. Đƣờng lối Tùng khổ của Hiền là nƣơng theo các cảnh
khổ não của nhơn sanh, đồng cam cộng khổ với nhơn
sanh để dìu dắt nhơn sanh vào đƣờng đạo đức.

TÙNG LỊNH
從 令
E: To obey an order.
F: Obéir à un ordre.
Tùng: Theo, nghe theo. Lịnh: mệnh lệnh của cấp trên. Tùng
lịnh là vâng theo mệnh lệnh của cấp trên.
Bát Ðạo Nghị Ðịnh:
Cả Chức sắc phải tùng lịnh Hội Thánh, chẳng đặng tự
chuyên mà cải sửa chơn truyền của Đạo.

TÙNG PHÁP
Tùng pháp: 從法 ( chữ viết tắt của câu tùng thị pháp điều )
Tùng: Theo, nghe theo. Thị: phải (Phi là trái). Pháp điều:
những điều khoản trong luật pháp. Tùng thị là tùng theo vì tin
rằng điều đó đúng và phải.
Tùng thị pháp điều Tam Kỳ Phổ Ðộ là tùng theo các điều
khoản luật pháp của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ vì tin rằng luật
pháp ấy đúng và phải.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Thiên-Cung xuất Vạn-linh tùng pháp,
"Hiệp âm dương hữu hạp biến sanh."
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TÙNG PHU
從夫
Tùng phu là theo chồng. Đây là một trong ba đạo của ngƣời
phụ nữ thời xƣa, gọi là đạo Tam tùng 三從. Ấy là Tùng Phu,
Tùng Phụ, Tùng Tử. Khi ngƣời con gái còn sống ở gia đình thì
tùng theo cha mẹ, nghe lời giáo huấn. Khi có chồng thì theo
chồng làm vợ cho xứng phận. Khi chồng có chết sớm thì theo
con để dạy dỗ, hƣớng dẫn con cho nên ngƣời.
Điều này đƣợc Đức Khổng Tử dạy rằng: Đàn bà thì nƣơng
nhau với chồng, cùng chan hòa tình ái. "Phụ nhân phục ƣ
nhân dã, thị cố vô chuyên chế chi nghĩa. Hữu tam tùng chi
đạo: Tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử"
婦人伏於人也, 是故無專制之義 有三從之道 在家從父, 出嫁從夫,
夫子從 子
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị có câu:
"Tưởng tơ tóc cùng nhau trọn đạo,
"Theo tùng phu sửa áo nâng khăn."

TÙNG QUYỀN
從 權
E: To follow the power of.
F: Suivre le pouvoir de
Tùng: Theo, nghe theo. Quyền: quyền hành. Tùng quyền là
tùy thuộc vào quyền hành của một Chức sắc bề trên mà làm
việc.
Pháp Chánh Truyền : "Nữ phái phải tùng Đầu Sƣ Nữ phái,
song Đầu Sƣ lại phải tùng quyền của Giáo Tông và Chƣởng
Pháp. Hội-Thánh Nữ-phái phải tùng quyền Đầu Sƣ Nữ-phái,
song cả thảy đều phải tùng quyền Giáo Tông và Chƣởng
Pháp."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Chú Giải (Pháp Chánh Truyền): Vậy thì Lễ Sanh là ngƣời thay
mặt cho Giáo Hữu khi Giáo Hữu vắng mặt mà hành lễ cúng tế
Thầy, song phải tùng quyền Giáo Hữu mà hành sự.
• Tùng quyền còn có nghĩa trong thành ngữ: Ngộ biến tùng
quyền. Tùng quyền là tùy theo hoàn cảnh lúc nguy biến mà
ứng phó cho kịp thời, không nên giữ khƣ khƣ theo một lối nhứt
định. Thƣờng nói: Chấp kinh cũng phải có khi tùng quyền.

TÙNG THIÊN LÝ
Đức Hộ Pháp nói: "Mọi nhà thờ Thiên-Nhãn sùng bái hằng
ngày đặng Xét mình, coi các điều tội lỗi. Thoảng nhƣ trong tâm
giục khởi làm việc chi bất bình thì sợ có quyền-năng của Trời
răn phạt, nên thờ Thiên-Nhãn là một phƣơng mầu nhiệm cho
mọi ngƣời biết tùng thiên-lý".

TÙNG THƢ
叢 書
E: The collection of books.
F: La collection des livres.
Tùng: Tụ họp, rậm rạp. Thư: sách. Tùng thƣ là bộ sách, tủ
sách.
Bách Khoa tùng thƣ: bộ sách Bách Khoa.

TỤNG (Quẻ Thiên Thuỷ Tụng)
TỤNG 訟 (quẻ Dịch
Quẻ Thiên Thuỵ Tụng
Tƣợng: Phân phe chia phái.
Quẻ này là quẻ Tụng tức là THIÊN THỦY TỤNG Khảm dƣới là
nội Khảm. Kiền trên là ngoại Kiền. Kiền tƣợng Thiên, Khảm
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tƣợng Thuỷ, nên tên quẻ đọc bằng Thiên Thuỷ Tụng.
Tụng nghĩa là tranh nhau, hễ tranh nhau tất nhiên có phe. Có
phe tất nhiên có quần-chúng khởi lên. Nhỏ từ bộ-lạc với bộ lạc
tranh nhau, lớn đến một nƣớc với một nƣớc tranh nhau. Hễ đã
tranh nhau tất nhiên phải liên hiệp số đông ngƣời lại làm thành
một quần-chúng.
Ngày 15-8-Ất Sửu Đức lý Đại Tiên cùng Đức Quan Thánh Đế
Quân giáng cho thi và để lời tiên tri rằng: "Lão vâng lịnh Tam
Giáo Tòa lâm đàn để đôi lời tiên tri, lẽ tuần hoàn chuyển đổi…"
Các Ngài dạy rằng: "Kỳ này Thầy lập Đạo tá danh Cao Đài là
cái triệu chứng để lại roi truyền trong Việt Nam, mà cũng là
Năm châu loạn lạc, đao binh nổi dậy khắp nơi. Chúng sanh
khá nhớ: Cao vi CÀN ☰ Càn vi Thiên. Đài vi Khảm ☵ KHẢM
vi thủy tức là quẻ THIÊN THỦY TỤNG
thì chạy đâu cho
khỏi số trời định đoạt binh lửa bốn phƣơng. Những kẻ không
tu đành cam số phận…".
Vậy nên sau quẻ Nhu tiếp lấy quẻ Tụng.
Tụng nghĩa là tranh-đấu, chiến tranh, loạn-lạc, việc nhỏ thì bất
hoà rồi sau cùng là chia phe phân phái với nhau.
Theo nhƣ hai thể quẻ này, Kiền thƣợng là Thiên, Khảm hạ là
Thủy. Vì Kiền kiện ở trên, Khảm hiểm ở dƣới, tƣợng là ngƣời
ở trên lấy thể Dƣơng cƣơng áp chế ngƣời dƣới, ngƣời dƣới
dùng lòng hiểm mà đối với kẻ trên, hai bên không nhƣờng
đƣợc nên tranh cải nhau sinh kiện Tụng
Lại theo về đức quẻ, nội quái Khảm là hiểm, ngoại quái Kiền
là kiện, tất cũng nảy ra kiện. Tên quẻ là Tụng.
Quẻ này là quẻ Tụng. Khảm dƣới là nội Khảm. Kiền trên là
ngoại Kiền. Kiền tƣợng Thiên, Khảm tƣợng Thuỵ, nên tên quẻ
đọc bằng Thiên Thuỵ Tụng.
Về ý sắp đặt theo thứ-tự, sau quẻ Nhu tiếp lấy quẻ Tụng là
cớ vì sao?
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Nhu nghĩa là sự nhu-cầu cho ngƣời nhƣ ăn uống. Vì ăn uống
tất sinh ra tranh tụng, nghĩa là tranh đấu. Sở dĩ có tranh nhau
gốc cũng do sự ăn uống mà ra, nói chung là tranh nhau về một
sự lợi lộc nào đó nhƣ danh, lợi, tình.
Phân tích chữ Tụng 訟 gồm có bộ ngôn 言 là lời nói và chữ
công 公 là công chúng, chỉ chỗ đông ngƣời; tức nhiên ở nơi
công cộng mà có nhiều lời nói.Có nghĩa là sự tranh tụng cải vả
nhau, phải đƣa đến cửa công, cửa quan.
Tụng nghĩa là tranh nhau, hễ tranh nhau tất nhiên có phe. Có
phe tất nhiên có quần-chúng khởi lên. Nhỏ từ bộ-lạc với bộ lạc
tranh nhau, lớn đến một nƣớc với một nƣớc tranh nhau. Hễ đã
tranh nhau tất nhiên phải liên hiệp số đông ngƣời lại làm thành
một quần-chúng.
Quẻ TỤNG tƣợng là phân phe chia phái.
Theo quẻ trƣớc đây trong nền Đại-Đạo, thì là Nhu tƣợng cho
Pháp Luật Đại-Đạo, nghĩa là sau khi Đức Chí Tôn ban cho Tân
Luật và Pháp-Chánh-Truyền để phân định quyền hành cho các
Chức-sắc. Tất nhiên khi chƣa có phẩm cấp cao hạ thì tình
huynh đệ có phần thân thiết nhau, nhƣng khi đã có phẩm tƣớc
rồi thì vì quyền hành, lợi lộc, lớn nhỏ nên có chỗ bất đồng ý
kiến, dù là phẩm tƣớc này do Đức Chí-Tôn ban tặng tuỳ theo
quả vị Thiêng-Liêng, nhƣng vì tình ý riêng tƣ ấy mà bớt sự
trọng nễ nhau rồi tự ý tách rời nhau, mỗi ngƣời lập riêng phe
phái và tự ban cho phẩm tƣớc cao tột theo nhƣ ƣớc vọng của
mình. Từ đó mới có Chia phe phân phái.

TỤNG NHƠN QUẢ
(Tụng là đọc to lên. Nhơn Quả là Kinh Nhơn Quả, tức là Kinh
Sám Hối). Những ngày tiền khai Đại-Đạo Thầy luôn ở một bên
các bậc tiền bối, chỉ dạy từ nét hầu nhƣ không thiếu một việc
gì. Nhất là (Đức Hộ Pháp) Phạm Công Tắc và (Đức Thƣợng
Phẩm) Cao Quỳnh Cƣ.
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Tại Hội Phƣớc Tự (Cần Giuộc) Thứ bảy, 05-06-1926 (âl: 2504-Bính Dần): Thầy dạy: "CƢ, đọc Thánh Ngôn. TẮC, tụng
Nhơn Quả. Thích Ca Nhƣ Lai thị Ngã, dục cứu chúng sanh, tá
danh Cao Ðài Ðại Bồ Tát. Nhữ tri hồ?"
Thầy dạy Tắc tụng Nhơn Quả, tức nhiên Ðức Chí Tôn bảo
Ngài Phạm Công Tắc tụng Kinh Nhơn Quả. Kinh Nhơn Quả là
Kinh Sám Hối, thỉnh bên Minh Lý (Tam Tông Miếu) về làm
Kinh cho buổi Cao Đài này. Ngài cũng nói cho biết: Thích Ca
chính là TA, muốn cứu chúng sanh nên phải mƣợn danh là
"Cao-Đài Đại-Bồ-Tát" Các con có biết chăng?

TỤNG NIỆM
誦 念
E: To pray.
F: Prier.
Tụng: Đọc ra thành tiếng. Niệm: tƣởng nghĩ tới. Tụng niệm là
tụng kinh và niệm Phật.
Bài Xƣng Tụng Công Ðức Phật Tiên Thánh:
"Lòng sở vọng lâm dâm tụng niệm,
"Xin giải nàn Nam Thiệm Bộ Châu."

TUỔI HẠC
E: The age of crane.
F: L’âge de la grue.
Theo sách Thi Sớ của Lục Cơ nói rằng Hạc là một loài chim
sống lâu, sống đến ngàn sáu trăm năm và chỉ cần uống không
cần ăn cũng sống đƣợc. Ngƣời ta thƣờng mong muốn cha mẹ
sống thọ nên muốn tuổi cha mẹ là tuổi hạc.
Cha hoặc mẹ tuổi ngày càng cao tác càng gầy thì ngƣời con
hiếu thảo tất nhiên lo lắng cho buổi xế chiều. Muốn cho
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đƣợc nhƣ Tuổi hạc là dầu có tuổi tácnhƣng đƣợc sống lâu. Vì
Hạc là loài chim có chân cao, cổ dài, da đỏ, lông trắng cánh
đen (cũng có loại hạc cánh mun hay cánh xanh).
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Xem thân tuổi hạc càng cao,
"E ra tử biệt Thiên Tào định phân."

TUỔI VÀNG
Vàng là một thứ kim loại quí, nên ngƣời mua bán trƣớc khi
phải thử để biết tuổi vàng cao thấp mà định giá trị, hoặc là thiệt
giả. Câu này ngụ ý "Lửa thử vàng gian nan thử Đạo". Để ví với
việc làm Đạo là một việc khó khăn, vì Đạo là một việc làm cao
thƣợng quá, nếu không có sự gian khó thử thách thì khó
lƣờng đƣợc lòng kiên trì, son sắt của hành giả.
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh
có câu:
Lòng chơn chánh sụt sè chi có.
Càng éo-le càng tỏ lòng son.
Bỏ vô lửa nóng lò than,
Thử coi mới biết tuổi vàng không nao!

TÖY SƠN VÂN MỘNG
醉山雲夢
Túy sơn vân mộng là tên một bài phú của một Đấng Thiêng
Liêng không đề danh "Vị tƣờng danh thị" 未詳名氏 giáng cơ
ban cho vào khoảng năm 1930. Nội dung bài phú kể lại của
một vị quan vào tiết trung thu tháng tám, năm Long Đức thứ
tƣ, thả thuyền tới chùa Non Nƣớc dạo chơi:
Năm Long Đức thứ tƣ,
Tiết trung thu tháng tám.
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Chàng khi ấy:
Thôi chầu Thiên sứ,
Rảnh việc công sai.
Thinh thinh một chiếc thuyền lan, noi dòng Xích bích,
Nhẹ nhẹ đôi con chèo quế, dực bèn Thƣơng Lang.
Trải hang Nghê qua cửa Thần Phù,
Dựa bãi Hạc tới chùa Non Nƣớc.
Thấy cảnh non xanh nƣớc biếc, khiến lòng chàng bâng
khuâng, mƣợn rƣợu để giải khuây, rồi ngủ quên dƣới mái hiên
chùa, liền mộng thấy một nàng con gái:
Rỡ rỡ sen đƣa gót ngọc,
Dịu dàng tay hé rèm châu.
Tóc làu làu mây sở mấy từng,
Quần dợn dợn sóng tƣơng đôi lớp.
Mặt hoa ái ngại dƣờng Hớn Tiên Nƣơng tách dặm xuống lầu
Tây,
Mày liễu ủ ê tợ Đƣờng Minh Phi đeo sầu ải Bắc.
Chàng hỏi ra mới biết đó là ngƣời vợ hiền đã chung sống
đƣợc năm năm vừa mới chết:
Chừ lâu ta mới hỏi chừng,
Sau trƣớc nàng bèn bày tỏ.
Thiếp hổ thân bồ liễu,
Ngày dựa cửa trâm anh.
Vâng ngọc âm từ chốn Thiên đình,
Xuống hạ giới làm con Tƣớng quốc.
Tơ đỏ nhờ tay Nguyệt Lão
Cửa vàng trộm sánh Lang quân.
........................................................
Duyên mới vừa thỏ bạc ngang thềm,
Kể đã đặng năm năm ân ái,
Điềm phúc ứng dê xanh qua cửa,
Bỗng rẽ phân hai ngả Sâm Thƣơng.
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Trong giấc mộng nàng kể lể sự tình, rồi lạy từ tạ để trở về Tiên
cảnh, chàng mới biết là:
Động phủ hội Tam sinh,
Huỳnh lƣơng thành nhứt mộng.
Máy Trời đất không không có có,
Đạo vợ chồng ái ái ân ân.
Than ôi!
Mộng huyển bào ảnh đồ vi thị xuân,
Không sắc sắc không hà tu thậm giả.
Tuy là rẽ âm dƣơng đôi ngã,
Cũng chẳng qua thành kỉnh một lòng.
Tử nhƣ sanh, vong nhƣ tồn, lòng kỉnh thành hữu cảm tắc
thông
Sanh nhƣ ký, tử nhƣ qui, tâm ngƣỡng vọng hữu cầu tắc ứng.
Bèn đem rƣợu cúc rót ba tuần,
Rấp mƣợn bút huê đề nhứt luật.
Nhƣ vậy, "Túy Sơn Vân Mộng" là một bài phú kể lại nỗi niềm
thƣơng nhớ của ngƣời chồng đối với vợ hiền đã chết, mong
cùng gặp gỡ nhau trong giấc chiêm bao.
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị. có câu:
"Âm dương đôi nẻo chia phân,
"Túy sơn vân mộng mới gần đặng nhau."

TỤY Quẻ 45: Quẻ Trạch Địa Tuỵ
Quẻ 45. Quẻ Trạch Địa Tuỳ 澤 地 萃
Tƣợng: Hội-Yến Diêu Trì Cung
Quẻ này là Quẻ Trạch Địa Tuỳ. Khôn hạ là nội Khôn. Đoài
Thƣợng là ngoại Đoài. Đoài là Trạch. Khôn là Địa nên đọc tên
Quẻ là Trạch Địa Tuỵ
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Theo thứ-tự quái thì nói rằng trƣớc là Quẻ Cấu, sau tiếp lấy
Quẻ Tuỳ là nghĩa làm sao?
Âm Dƣơng gặp nhau gọi là Cấu là sự gặp-gỡ, gặp đƣợc số
đông thì vầy thành đoàn, thành nhóm đông đảo. Thế nên sau
quẻ Cấu tiếp lấy quẻ Tuỳ là vậy. Tuỳ nghĩa là nhóm họp, tụ hội
nhau rồi do sự đồng thanh tƣơng ứng, đồng khí tƣơng cầu,
thế nên sau quẻ Cấu tiếp đến quẻ Tuỳ.
Lấy tƣợng quẻ mà nói: thì Đoài tƣợng là con gái nhỏ, Khôn
tƣợng là mẹ. Trên là con gái nhỏ, dƣới có mẹ nâng đỡ lo lắng
cho, nhƣ vậy là có sự đoàn viên tụ họp, cho nên gọi là Tuỳ.
Quẻ Tuỳ có 6 hào, 4 hào Âm mà 3 hào Âm liền nhau và 2 hào
Dƣơng liền nhau, tức là những hào Âm tụ lại theo Âm và hào
dƣơng tụ lại theo Dƣơng, trên dƣới đều có hai hào Cửu Ngũ
và Lục Nhị đƣợc đạo trung hƣởng ứng nhau. Lại nữa Khôn
tƣợng đất, Đoài tƣợng trầm, tức là trên đất có trầm hay là
trong đất có trầm. Trầm tức là chỗ đất lõm xuống có nƣớc,
chung quanh là đất bao quanh. Trầm và đất tụ lại nên gọi là
Tuỳ. Lấy đức quẻ mà giải thì Khôn có đức thuần tuý, thuận
theo, Đoài có đức đẹp lòng. Trong thuần thục hậu trọng, ngoài
lại đƣợc đẹp lòng thì mới có sự tụ họp đông đảo. Lấy hai hào
chủ quẻ Tuỳ mà giải thì hào Cửu Ngũ thì bậc Vua chính đính
có đạo trung, dƣới thiên hạ cũng hết lòng ngƣỡng mộ thuận
theo và hƣởng ứng với vua. Vua tụ hội với dân: trên thì đẹp
lòng, dƣới tất thảy thuận theo nên mới có sự tụ họp với nhau.
Đối với Tôn giáo Cao-Đài ngày nay có rất nhiều điểm đặc
biệt, không giống nhƣ các Tôn giáo khác từ xƣa đến giờ, nhƣ
Phật, Lão, Trang, Khổng, Mạnh thì chỉ thờ có một Đấng duy
nhất mà thôi, đó là ngôi Dƣơng. Đạo Cao Đài nay có đủ cả hai
Đấng cha mẹ thiêng của nhân loại đó là ngôi Chí-Tôn và Phật
mẫu, tức là đủ cả Âm Dƣơng.
Ngày 01-11-Ất Sửu (16-12-1925) Đức Mẹ Diêu Trì giáng dạy
làm Lễ:
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VỌNG THIÊN CẦU ÐẠO
Ngày 27-10-Ất Sửu Bà Cửu Thiên Huyền Nữ giáng mách bảo
rằng: Mùng một nầy, tam vị Ðạo Hữu Vọng Thiên Cầu Ðạo (1)
Bà thăng rồi ba ông hợp nhau bàn giải không hiểu cầu Ðạo là
gì mà Bà dạy, để cầu hỏi mấy em.
Ngày sau ba ông cầu Thất Nƣơng hỏi: Thất Nƣơng dạy dùm
cầu Ðạo là gì?
Thất Nƣơng nói: Không phải phận sự của em, xin hỏi ông
AĂÂ.
Ngày sau nữa, có các Ðấng giáng về ba ông hỏi thì các Ðấng
cũng nói: Không phải phận sự của tôi xin hỏi ông AĂÂ.
Ngày 30 tháng 10 năm Ất Sửu (15-12-1925) ông AĂÂ giáng
dạy rằng:
- "Ngày mùng 1 tháng 11 nầy (16-12-1925) Tam vị phải Vọng
Thiên Cầu Ðạo. Tắm gội cho tinh khiết ra quỳ giữa Trời cầm
chín cây nhang mà vái rằng: Ba tôi là:
- Cao Quỳnh Cƣ
- Phạm Công Tắc
- Cao Hoài Sang.
Vọng bái Cao Ðài Thƣợng Ðế, ban ơn đủ phúc lành cho ba tôi
cải tà qui chánh."
Sớm mai ngày mùng Một, ông Cao Quỳnh Cƣ đi mƣợn Ðại
Ngọc Cơ của ông Tý ở ngang nhà (cũng ở đƣờng Bourdais).
Nhớ lời ông AĂÂ dạy, ba ông quỳ ngoài sân sắp đặt có một cái
bàn nhỏ, quỳ chống tay trên bàn, cầm 9 cây nhang vái:
"Ba tôi là: - Cao Quỳnh Cƣ,
- Phạm Công Tắc,
- Cao Hoài Sang.
Vọng bái Cao Ðài Thƣợng Ðế, ban ơn đủ phúc lành cho ba tôi
cải tà qui chánh."

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

718

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

TUYÊN BỐ
宣 布
F: Proclamer, publier.
Tuyên: đọc to lên. Bố: bày tỏ ra.Tuyên bố là bày tỏ ra cho mọi
ngƣời biết
Đức Hộ Pháp nói: "Chúng tôi còn nhớ lời tuyên bố rất thành
thật của Anh Cả chúng tôi nhƣ vầy: Ngày nào nhơn sanh còn
khốn khổ, thì chƣa phải ngày anh tọa hƣởng an nhàn. Dầu
anh đắc quả mà qui Tiên đặng sớm, anh cũng nguyện tái kiếp
để độ tận chúng sanh".

TUYÊN DƢƠNG CÔNG NGHIỆP
E: The proclamation of merits.
F: La proclamation des mérites.
Bản Tuyên Dƣơng Công Nghiệp
Khai Đạo Phạm Tấn Đãi (1901-1976)
Tiểu sử của Ngài Khai Đạo Phạm Tấn Đãi đƣợc Ngài Bảo Đạo
Hồ Tấn Khoa viết rất rõ trong Bản Tuyên Dƣơng Công Nghiệp,
đọc trong dịp lễ an táng Ngài Khai Đạo, liên đài nhập bửu tháp
ngày 22-3-1976, xin chép nguyên văn ra sau đây:
Bản TUYÊN DƢƠNG CÔNG NGHIỆP Hiền Huynh KHAI ĐẠO,
Quyền Chƣởng quản Hiệp Thiên Đài, Tòa Thánh Tây Ninh.
Kính Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phƣớc Thiện,
Kính chƣ chức sắc Thiên phong Chức việc và toàn Đạo nam
nữ,
Kính Quí vị,
Hiền huynh Khai-Đạo Chơn Quân Phạm-Tấn-Đãi, Quyền
Chƣởng quản Hiệp-Thiên-Đài đã qui Thiên lúc 21 giờ 10 ngày
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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19-2-Bính Thìn (dl: 19-3-1976), hƣởng thọ 76 tuổi. Tin đột ngột
nầy làm sững sờ toàn thể Hội Thánh và bổn đạo, vì buổi sáng
cùng ngày Ngƣời vẫn còn ngồi trong thành phần Chủ TọaĐoàn phiên họp Hội Thánh Lƣỡng Đài tại Giáo Tông Đƣờng
và sau buổi họp, Ngƣời chỉ mệt xoàng, rồi đến chiều là trút hơi
thở cuối cùng, nhẹ tách ra đi về chầu Ngọc Hƣ phục lịnh.
Nhơn danh Hội Thánh Hiệp-Thiên-Đài, tôi xin trân trọng tuyên
dƣơng công nghiệp của Hiền huynh Thời Quân Khai Đạo về
hai mặt Đạo lẫn Đời nhƣ sau: Hiền huynh Phạm Tấn Đãi, tộc
danh là Thuộc và Đạo hiệu là Trí Thanh, sanh ngày 28-7-Tân
Sửu (dl 10-9-1901) tại làng Mỷ Lệ, quận Cần Đƣớc, tỉnh Chợ
Lớn. Thân phụ của Ngƣời là Ông Phạm Thành Thiệt, đƣợc
Thiên phong Giáo Hữu, sau khi nhập môn cầu Đạo, thăng lần
đến phẩm Phối Sƣ Phái Thƣợng.Thân mẫu là Bà Nguyễn Thị
Ruộng, cũng đƣợc thọ Thiên ân.
Giáo Hữu, quê quán ở Chợ Trạm làng Mỷ Lệ. Thuở thiếu thời,
Ngƣời đã theo học các trƣờng: Chợ Trạm, Trƣờng Cần Giuộc,
Trƣờng Richaud, Trƣờng Xã Tây Chợ Lớn, Trƣờng Trung học
Chasseloup Laubat và Trƣờng Trung học Nguyễn Xích Hồng.
Vì lẽ nội tổ không khứng cho con cháu mình làm việc cho
Chánh phủ Pháp, nên sau khi ra trƣờng, Ngƣời chỉ giúp việc
cho ngƣời chú, bà con có nhà máy xay lúa ở Bình Đông Chợ
lớn.
Năm 1920, ông chú qua đời, Ngƣời nghỉ việc và xin phép nội
tổ đi dạy học. Đƣợc chấp thuận, Ngƣời mới xin vào ngạch
Giáo viên, đƣợc bổ dạy ở trƣờng Phú Lâm (Chợ Lớn).
Năm 1921, đổi về dạy tại Cần Giuộc.
Năm 1923, sang dạy ở Rạch Kiến. Lúc ấy nhằm năm bắt thăm
đi lính, Ngƣời bị trúng thăm số 1. Để muốn khỏi đi lính, Ngƣời
phải làm tờ giao kèo tình nguyện hành nghề Giáo viên trong
mƣời năm mới đặng miễn dịch. Thời gian dạy học, vì tánh
cƣơng trực, không bợ đỡ, nên bị nhà cầm quyền đổi đi nhiều
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chỗ, không ở nơi nào dạy đƣợc trên ba năm và rốt cuộc bị đƣa
về dạy ở vùng xa xôi Đức Hoà. Trong lúc ấy, Ngƣời thƣờng có
đi dự nhiều cuộc hội họp diễn thuyết của các đoàn thể xã hội,
đặng quen biết với các ông Phạm Văn Tƣơi - Đốc học, ông
Nguyễn Ngọc Tƣơng Chủ Quận Cần Giuộc. Vào ngày Thứ
Bảy: 19-12-1925 (âl 4-11-Ất Sửu), Ngƣời đƣợc ông Phủ
Nguyễn Ngọc Tƣơng mời đến dự Lễ Khai đàn, có rất đông
viên chức đến dự. Đêm ấy, Đức Chí Tôn giáng dạy, ban cho
mỗi ngƣời một bài thi bốn câu và riêng Ngƣời thì Đức Chí Tôn
cho bốn câu thi nhƣ sau:
Dằn lòng len lỏi hãy qui y,
Nay gặp Ta đây đã đến kỳ.
Oanh liệt hồng trần e phải khổ,
Tầm đƣờng đạo đức tránh đƣờng nguy.
Và đúng một tuần sau ngày 11-11-Ất Sửu (Thứ Bảy, ngày 2612-1925) các ông ấy đến tƣ gia của Ngƣời để Khai đàn
thƣợng tƣợng cầu các Đấng. Đêm ấy, Đức Chí Tôn giáng cơ
dạy Đạo và thâu nhận nhập môn, có cho Ngƣời một bài thi:
THI
Nên gầy đạo đức đặng hồi nguyên,
Un đúc trẻ thơ sửa tánh hiền.
Nƣơng bút Thiên cơ lo độ chúng,
Dìu ngƣời gắng sức đến rừng Thiền.
Chính ngày ấy là ngày Ngƣời nhập môn cầu Đạo. Sau ngày
nhập môn, Ngƣời cùng ông Đốc học Tƣơi tập cầm cơ hằng
tháng mới viết ra chữ và thi phú.
Ngày Đức Chí Tôn lập Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên-Đài
ngày 12-Giêng-Đinh Mão (dl 13-2-1927), Đức Chí Tôn phong
Ngài Phạm Tấn Đãi chức Khai Đạo Hiệp Thiên-Đài.
Từ ngày ấy, Ngƣời cùng ông Đốc học Phạm Văn Tƣơi (đắc
phong Hiến Đạo Hiệp-Thiên-Đài), cầm cơ cho các Đấng thâu
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

721

nhận nhơn sanh nhập môn vào Đạo, trong những ngày nghỉ
làm việc ở nhà trƣờng: Thứ năm, Chúa nhựt và dịp bãi trƣờng,
có sự chứng đàn của ông Thƣợng Chánh Phối Sƣ Thƣợng
Tƣơng Thanh, Đầu Sƣ Ngọc Lịch Nguyệt, cùng nhiều Chức
sắc khác.
Ngày 17 Giêng Quí Dậu (dl 11-2-1933) Đức Quyền Giáo Tông
và Đức Phạm Hộ Pháp đồng ký tên ra Thông Tri thăng phẩm
Quyền Đầu Sƣ cho 3 vị Chánh Phối Sƣ: Thái Thơ Thanh,
Thƣợng Tƣơng Thanh và Ngọc Trang Thanh.
Nhƣ vậy ba phẩm Chánh Phối Sƣ bị khuyết, nên tạm cử ba vị
Thời Quân Hiệp-Thiên-Đài vào hàng KHAI qua Cửu Trùng Đài
nắm quyền ba Chánh Phối Sƣ (viết tắt: CPS)
"Việc giao quyền hành Chánh Phối Sƣ cho ba Chức sắc HiệpThiên-Đài là việc mà Hội Thánh mới định hôm kỳ nhóm ngày
mùng 9 tháng Giêng, nhằm 4-3-1933. Ba Chức sắc ấy là:
- Khai Thế Thái Văn Thâu: lãnh phận sự Thƣợng CPS.
- Khai Pháp Trần Duy Nghĩa: lãnh phận sự Ngọc CPS.
- Khai Đạo Phạm Tấn Đãi: lãnh phận sự Thái CPS."
Thời gian ấy, nhà cầm quyền Pháp làm khó khăn đối với Đạo,
nhƣng Ngƣời vẫn vừa dạy học theo khế ƣớc, vừa lặn lội về
Tòa Thánh hành đạo trong những ngày nghỉ lễ, đến năm 1936.
Ngày 5-4-1945, sau khi Pháp bị Nhựt-bổn đảo chánh, Ngƣời
về ở luôn Tòa Thánh hành đạo, qui tụ chƣ Chức sắc lo sửa
chữa các dinh thự bị hƣ sập.
Cuối năm 1945, Nhựt bổn đầu hàng Đồng Minh, Pháp trở lại
Việt-Nam, đem quân chiếm Tây Ninh. Ngài Khai Đạo hiệp
cùng Ông Phối Sƣ Thái Khý Thanh, ngƣời gốc Đƣờng nhơn,
lo bảo thủ Tòa Thánh khỏi sự chiếm đóng của Pháp.
Tháng 8 năm Bính-Tuất (1946), Đức Phạm Hộ Pháp hồi loan.
Đức Ngài liền ra
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- Thánh lịnh số 3/TL ngày 22-8-Bính Tuất (dl 17-9-1946) giao
trách vụ Quyền Ngọc Chánh Phối Sƣ cho Ngƣời và kiêm luôn
Thống Quản Cơ Quan Phƣớc Thiện.
- Thánh lịnh số 10/TL ngày 10-9-Bính Tuất (dl 4-10-1946) giao
nhiệm vụ giao tiếp với nhà cầm quyền Pháp.
- Năm 1949, Thánh lịnh số 17/TL ngày 21-9-Kỵ Sửu (dl 11-111949) giao trả quyền Ngọc Chánh Phối Sƣ lại cho Cửu
TrùngĐài và trở về Hiệp-Thiên Đài lãnh nhiệm vụ Giám Đốc
Hạnh Đƣờng, hiệp cùng 4 vị Thời Quân khác lo phần đào
luyện Chức sắc.
- Năm 1952, Thánh Lịnh số 37/TL ngày 11-4-Nhâm Thìn (dl 45-1952), một lần nữa qua Cửu TrùngĐài lãnh trách vụ Quyền
Ngọc Chánh Phối Sƣ.
- Năm 1955, Thánh lịnh số 54/TL ngày 4-3-Ất Mùi (dl 27-31955) giao quyền Tam Đầu Chế Hiệp-Thiên Đài và cuối năm
1955, sau khi xin nghỉ dƣỡng bịnh 6 tháng, trở lại hành sự.
Ngƣời giao trả quyền Ngọc Chánh Phối Sƣ lại cho Cửu-TrùngĐài.
- Đầu năm 1956, Đức Phạm Hộ Pháp rời Tòa Thánh đi Kim
Biên và tháng 3 năm 1957, Hội Thánh Cửu Trùng Đài và
Phƣớc Thiện hiệp nhau làm Tờ yêu cầu Đại huynh Thƣợng
Sanh và chƣ vị Thời Quân về Tòa Thánh cầm giềng mối Đạo.
- Năm 1957, Đạo lịnh số 1/ĐL ngày 19-4-Đinh Dậu (dl 18-51957), phân công mỗi vị Thời Quân lãnh phận sự Hiệp-ThiênĐài cùng chƣ vị Thƣợng Thống Cửu Viện trao đổi ý kiến giúp
hay cho Hội Thánh Cửu Trùng Đài.
- Đạo lịnh số 4/ĐL ngày 6-5-Đinh Dậu (dl 3-6-1957), tạm cầm
quyền Ngọc Chánh Phối Sƣ, thay thế Ông Ngọc Non Thanh.
Đây là lần thứ ba mà Ngƣời qua cầm quyền Ngọc Chánh Phối
Sƣ bên Cửu TrùngĐài.
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- Đạo lịnh số 30/ĐL ngày 27-6-Đinh Dậu (dl 24-7-1957), Hội
Thánh Hiệp-Thiên-Đài và Cửu Trùng Đài lập Tờ Ủy quyền cho
Ngài Khai Đạo thay mặt Hội Thánh đứng bộ những bất động
sản của Đạo mua.
-Vi Bằng số 28/VB ngày 26-7-Đinh Dậu (dl 21-8-1957) đề cử
Ngƣời làm Trƣởng Phái Đoàn viếng các địa phƣơng Nam và
Trung Tông Đạo.
- Năm 1958, Đạo lịnh số 29/ĐL ngày 9-6-Mậu Tuất (dl 25-71958), giao cho Ngài Khai Đạo điều khiển Chƣởng Quản
Phƣớc Thiện.
- Đạo lịnh số 30/ĐL ngày 9-6-Mậu Tuất (dl 25-7-1958) giao
quyền Đại diện Hiệp-Thiên-Đài giao thiệp với Chánh phủ.
-Năm 1961, Đạo lịnh số 1/ĐL ngày 22-10-Tân Sửu (dl 29-111961), giao quyền Thống quản 4 vụ: Hộ, Lƣơng, Nông (Kinh tế
và Kỷ Nghệ) và Chẩn Tế vụ.
- Năm 1962, Đạo lịnh số 29/ĐL ngày 12-8-Nhâm Dần (dl 10-91962), giao cho Ngài Khai Đạo chăm lo về mặt Đạo với quyền
hành nhƣ sau:
Ngoài phận sự điều khiển Chƣởng Quản Phƣớc Thiện,
Ông lãnh nhiệm vụ chăm lo về Tịnh Thất và Thánh Thất.
Ngƣời có quyền biện hộ cho những Chức sắc nào lỡ lầm
phạm tội bị đƣa ra Tòa Tam Giáo. Ông cũng có phận sự
khuyên lơn, ngăn ngừa những ngƣời Đạo vô tình hay cố ý sa
ngã vi phạm pháp luật Đạo.
Nếu có sự lộn xộn ở địa phƣơng nào làm tổn thƣơng đến nền
Đạo thì Ông sẽ hiệp với Thƣợng Chánh Phối Sƣ thân hành
đến đó trấn an nhơn tâm.
Đƣợc thay mặt cho Hiệp-Thiên Đài kiểm soát các cơ quan
Giáo huấn Chức sắc Cửu Trùng Đài và Phƣớc Thiện vì Giáo
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huấn là thuộc quyền của Hiệp Thiên Đài. (Đạo Luật Mậu Dần
trang 18, Điều 7: Về Hạnh đƣờng).
- Đạo lịnh số 30/ĐL ngày 12-8-Nhâm Dần (dl 10-9-1962), giao
trọn quyền điều khiển Chƣởng Quản Phƣớc Thiện kiêm luôn
các Cơ quan Lễ, Nhạc, Đồng Nhi và Ban Thuyền Bát Nhã.
- Năm 1963, Đạo lịnh số 11/ĐL, ngày 18-3-Quí Mão (dl 11-41963), giao nhiệm vụ Kiểm soát Chƣơng trình và Bài giảng nơi
Hạnh đƣờng.
- Năm 1965, Đạo lịnh số 42/ĐL ngày 12-9-Ất Tỳ (dl 6-10-1965),
Trƣởng ban Kiểm soát Hỗn hợp tài sản Đạo.
- Năm 1967, Thánh Lịnh số 14/TL, ngày 19-Giêng-Đinh Mùi (dl
27-2-1967), giao nhiệm vụ Thống Quản Hội Thánh Phƣớc
Thiện Nam Nữ, kiêm nhiệm Trƣởng ban Kiểm soát Hỗn hợp
tài sản của Đạo.
- Thánh Lịnh số 3/TL ngày 28-11-Đinh Mùi (dl 29-12-1967),
làm Giám Đốc Cơ quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý Đại
Đạo.
- Năm 1969, Thánh Lịnh số 13/TL ngày 28-11-Mậu Thân (dl
16-1-1969), Chủ Tọa Tòa Hiệp-Thiên-Đài thay thế cho vị Thời
Quân Bảo Thế.
- Năm 1971 Thánh Lịnh số 6/TL ngày 6-12-Canh Tuất (dl 2-11971) làm Trƣởng Ban Nghiên cứu kế hoạch xây cất Đạo Đức
Đại Học Đƣờng.
- Thánh Lịnh số 3/TL ngày 26-5-Tân Hợi (dl 18-6-1971):
.Chƣởng quản Bộ Pháp Chánh.
.Thống quản Vạn Pháp Cung.
.Trƣởng ban Đạo Sử và Thƣ Viện.
- Thánh Lịnh số 19/TL ngày 10-10-Tân Hợi (dl 27-11-1971),
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Viện Đại Học Cao Đài.
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- Năm 1972, Thánh Lịnh số 33/TL ngày 4-12-Tân Hợi (dl 19-11972), Quyền Viện Trƣởng Viện Đại Học Cao Đài.
- Năm 1973, Thánh Lịnh số 61/TL, ngày 19-6-Quí Sửu (dl 187-1973), làm Chủ Tọa Hội Đồng Kiểm Án Hiệp-Thiên Đài
- Đầu năm 1976, sau khi Đại huynh Hiến Pháp Chƣởng quản
Hiệp-Thiên Đài đăng Tiên, trong phiên họp khoáng đại Hội
Thánh Hiệp-Thiên Đài ngày 21-12-Ất Mão (dl 21-1-1976), toàn
thể Chức sắc Hiệp-Thiên Đài đồng ý với nhị vị Thời Quân Hiến
Đạo và Bảo Đạo, giao nhiệm vụ Quyền Chƣởng quản HiệpThiên Đài cho Thời Quân Khai Đạo; và do Thánh giáo tại Cung
Đạo Đền Thánh đêm 23-12-Ất Mão (dl 23-1-1976), Đức Phạm
Hộ Pháp đã chấp nhận cho Ngƣời lãnh trọng trách nầy. Lễ
Tấn phong Quyền Chƣởng Quản Hiệp-Thiên Đài cho Ngƣời
đã cử hành long trọng tại Đền Thánh ngày 19-1-Bính Thìn (dl
18-2-1976), và chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tròn một tháng
hành quyền Chƣởng quản, Ngƣời đã trở lại ngôi Thiên, để cả
cơ đồ Hiệp-Thiên-Đài lại cho bao ngƣời đang bỡ ngỡ.!
Kính thƣa Quí vị,
Từ ngày Khai Đạo và suốt hơn 50 năm liên tục hành đạo,
Ngƣời đã có mặt hầu hết trong mọi biến chuyển thăng trầm
của cơ Đạo. Với rất nhiều nhiệm vụ khá nặng nhọc kể trên,
Ngƣời đã gồng gánh và cố gắng làm tròn sứ mạng đã đƣợc
phú giao và những thành quả tốt đẹp nhƣ Viện Đại Học Cao
Đài, Cơ quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý, Ban Đạo Sử,
đã nói lên thực tiễn việc làm của Ngƣời. Nhìn sự việc, chúng
ta vô cùng mến tiếc và nguyện dốc sức tiếp tục chung trí hiệp
tâm lo xây dựng và bảo tồn nghiệp Đạo đến ngày thành công
rực rỡ, để khỏi phụ lòng các bậc tiền nhân đã khổ công xây
dựng.
Trƣớc khi dứt lời, tôi xin thành khẩn cầu nguyện Đức Chí Tôn
và các Đấng Thiêng liêng ban hồng ân cho Hiền huynh Khai
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Đạo đƣợc cao thăng Thiên vị và mong Hiền huynh niệm tình
đồng đạo, vùa trợ chúng tôi trên bƣớc đƣờng hành đạo.
Tòa Thánh, ngày 22 tháng 2 năm Bính Thìn.
(dl 22-3-1976)
TM. HỘI THÁNH
BẢO ĐẠO Hồ Tấn Khoa (ấn ký)

TUYÊN NGÔN
諠言
E: Declaration.
F: Declaration.
Tuyên ngôn là lời tuyên bố quan trọng nói rõ chủ trƣơng và
đƣờng lối của một Tôn giáo sẵn sàng giải quyết mọi tình hình
khó khăn của Ðạo bất cứ lúc nào. Đây là lời Tuyên ngôn:
"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:
Phật Đạo thì có Bà-La-Môn (Brahmanisme), Thích ca Mouni
(Caky-Mouni), Pythagore giáo.
Tiên Đạo thì là Lão-Tử-Giáo, Dƣơng Châu, Mặc Địch, Vạn
pháp, Bàn Môn cho tới thầy pháp, thầy phù, bóng, chàng,
đồng cốt…
Thánh Đạo thì là Thiên-Chúa-giáo (Christianisme) Gia Tô
(Catholicisme). Tin lành (Protestantisme), Hồi Hồi
(Mahométantisme).
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Thần Đạo thì là Trung Huê Phong Thần, Hy-lạp Phong Thần
và Ai-Cập Phong Thần (Mytologie Chinoise, Grecque et
Égyptienne).
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."
Nay cơ Đạo đã thành hình, cũng là lúc Đạo Khai tà khởi Đức
Lý Giáo Tông nói với Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung:
"Chƣ Hiền Hữu đừng tƣởng lầm rằng vì Ðạo chinh nghiêng
mà buộc Lão tùng đời. Ấy là lời tuyên ngôn của Lão đã hứa
quyết. Hiền Hữu làm thế nào cho vừa trách nhiệm thì làm cho
Lão xem thử….Hiền Hữu biết rằng trong trận trí binh nầy, nếu
không đủ tài tình oai dõng thì chẳng hề thắng đặng. Hiền Hữu
đã lãnh trách nhiệm nặng nề giáo hóa thì khá dạy sanh chúng
biết lẽ Chánh Tà mà toan độ rỗi, còn mƣu chƣớc của Quỉ quái
tinh ma là mƣu của Lão để phân biệt chơn giả, vàng thau, cho
phẩm giá trọng khinh. Nếu Hiền Hữu để tai vào lời dối trá thì là
làm binh khí cho chúng nó hại Ðạo đa nghe!"
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).
Tệ Huynh xin nhắc lời Tuyên ngôn của Ðại Từ Phụ hồi buổi
ban sơ, Thầy có nói: "Thầy lập Ðại Ðạo Tam Kỳ nầy là lập một
cái trƣờng công quả, nếu các con đi ngoài trƣờng công quả ấy
thì không trông mong gì về cùng Thầy đặng".
Trƣờng công quả của Thầy có đôi bên:
- Một bên vô hình là các Ðấng Thiêng Liêng (Phật- TiênThánh- Thần) cũng lập công quả trong buổi chuyển thế nầy.
Các Ðấng Thiêng Liêng thƣờng theo một bên chúng ta đặng
ám trợ chúng ta về phần vô vi.
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- Còn các việc hữu hình tại thế là các việc phải có thi hành
nhƣ chúng ta bây giờ đây mới làm đặng thì về phần chúng ta
phải lo làm rồi có các Ðấng Thiêng Liêng ám trợ.
Thí dụ nhƣ đi độ rỗi nhơn sanh phải nói Ðạo cho ngƣời nghe,
nhƣ phải lập mấy cuộc để giúp thế đang nguy nan, nhƣ nhà
trƣờng dạy kẻ cô độc học, nhà thƣơng, nhà dƣỡng lão cùng
các nghề nghiệp cho đạo hữu có phƣơng làm ăn đặng cơm tẻ
ngày hai, có áo quần che thân ấm cật.... thì chúng ta phải lo
hết rồi các Ðấng Thiêng Liêng ám trợ cho thành tựu. Nếu
chúng ta làm biếng không làm công quả chi cho Ðạo bên hữu
hình thì các Ðấng Thiêng Liêng theo mình không lập công quả
đƣợc thì tội trọng về phần mình chịu lấy".

TUYÊN THỆ
宣 誓
E: To take an oath.
F: Prêter serment.
Tuyên: Nói rõ ra, đọc lớn lên. Thệ: thề. Tuyên thệ là long trọng
nói lên lời thề hứa chắc làm tròn nhiệm vụ theo luật pháp qui
định.
Trƣớc khi đảm nhận một chức vụ quan trọng thì phải thiết lập
một lễ tuyên thệ gọi là Lễ Tuyên Thệ nhậm chức.
Đối với Đạo Cao Đài thì thƣờng dùng chữ Minh Thệ thay vì
Tuyên Thệ. Chức sắc ở các cấp, trƣớc khi đảm nhận một
chức vụ thì phải lập Minh Thệ.
Đơn vị Hành Chánh Đạo thấp nhất là Hƣơng Đạo mà vị Chánh
Trị Sự làm Đầu Hƣơng Đạo, trƣớc khi nhậm chức, Pháp
Chánh Truyền buộc phải lập Minh Thệ.
Chú Giải (Pháp Chánh Truyền):
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Trƣớc khi lãnh trách nhậm, buộc Chánh Trị Sự phải
đến Thánh Thất sở tại mà lập Minh Thệ, phải thề rằng:
Giữ dạ vô tƣ mà hành đạo, dầu cha mẹ, anh em, vợ
con cũng chẳng đặng phép tƣ vị, gìn dạ chơn thành thể
Thiên hành Đạo.

TUYỀN ĐÀI
泉 臺
E: The hell.
F: L’enfer.
Tuyền: Suối, mạch nƣớc. Đài: lầu đài. Tuyền đài là suối và lầu
đài, chỉ cõi Âm phủ, vì nơi đây có 9 dòng suối gọi là Cửu tuyền
và 10 lầu đài gọi là Thập điện.
Tiên Cô Thất-Nƣơng Vƣơng thị Lễ chính danh là Nữ Tiên ở
Diêu-Trì-Cung, còn tên Đoàn Ngọc Quế cho thi:
Nỗi niềm tâm sự tỏ cùng ai?
Mạng bạc còn xuân uổng sắc tài.
Những ngỡ trao duyên vào ngọc các,
Nào dè phủi nợ xuống tuyền-đài.

TUYỂN CHỌN
Tuyển 選:Lựa chọn trong số nhiều ngƣời lấy ra một số ít,
nhƣng có con số nhứt định nào đó.
Đức Hộ Pháp nói ngày 29-04 năm Ðinh Hợi (1947)
"Tuy trong buổi Tam Kỳ Phổ Ðộ, Bần Ðạo biết mở Ðạo Cao
Ðài đặng tuyển chọn trong hàng Phật đạt kiếp từ tạo Càn
Khôn Thế Giới đến kế vị Ngài. Trong buổi Ðại Từ Phụ mở Ðại
Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ có treo bảng ở Ngọc Hƣ Cung, lập một
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ông Trời kế vị Ngài, nhƣng chúng ta thấy trong hàng Phật có
ba ngƣời: 1-Phật Thích Ca. 2-Phật Di Lặc. 3-Ðức Chúa Christ.
Thử hỏi ba ngƣời ai sẽ làm Trời? Ta tƣởng ba ngƣời sẽ có
một ngƣời làm đƣợc, mà ngƣời đó chúng ta biết chắc có, tuy
không quyết đoán trƣớc đặng, chúng ta mơ màng ngó thấy
nhƣng không dám nói. Hễ Ðấng nào đủ quyền năng trị thế,
tinh thần cho cao trọng, thâu phục cả tâm lý nhơn sanh vào
khuôn Ðại Ðạo, gồm tinh thần tƣ tƣởng loài ngƣời lại đƣợc, thì
Ðấng ấy sẽ kế nghiệp Ðức Chí Tôn."
Riêng Đức Hộ Pháp nói rõ hơn về Ngƣời: Nếu luận cho chánh
lý mình có đầu óc, tay chơn, thì cả toàn thể ai kia cũng vậy,
chẳng có hơn ai, cũng chẳng kém ai, chỉ là một phần tử trong
Vạn linh đó vậy mà thôi, nếu không có ân Thiêng Liêng dành
để đặc biệt thì Bần Đạo bất quá cũng nhƣ một ngƣời đó vậy
thôi, nó có khác chăng là cái tình ái nồng nàn. Tình ái ấy làm
cho Đức Chí Tôn biết đặng, hiểu đặng, mà Ngài tuyển chọn
làm một phần tử trọng yếu của Ngài mà thôi."

TUYỂN PHONG
選封
Tuyển phong 選封 Chọn lựa ngƣời hiền lƣơng, đạo đức, đầy
đủ công nghiệp để phong thƣởng.
Kinh Đại Tƣờng có câu:
"Hội Long Hoa tuyển phong Phật vị,
"Cõi Tây Phang đuổi quỉ trừ ma."

TUYỂN TÀI - TUYỂN ĐỨC
Tuyển Tài là chọn ngƣời tài ba lỗi lạc, việc chọn này căn cứ
vào học lực, kiến thức, khả năng thì sẽ dễ chọn lựa,. nhƣng

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

731

khi tuyền về đức thì rất khó vì nó nằm trong vô hình khó nhận
chân cho rõ. Việc này càng khó hơn là hễ ngƣời Tài cao thì
Đức kém;. Còn ngƣời nếu Đức cao thì Tài hèn. Sau cùng đức
Quyền Giáo Tông giải quyết:
- Đức Hộ Pháp Tuyển Tài
- Đức Quyền Giáo Tông tuyển Đức, trƣớc khi trình Đức Lý.
Trích Thánh Giáo Đức Quyền Giáo Tông ngày 29-6-1935 có
đoạn nói với Hộ Pháp về cuộc phong thƣởng vừa qua:
Đức Quyền Giáo Tông nói: "Buổi khó khăn đã mãn, chỉn còn
một đôi điều cực trí cùng kẻ tà tâm. Qua với Đức Lý Giáo Tông
đƣơng liệu phƣơng day trở, trong ít lâu đây sẽ đặng thấy về
cơ quan qui nhứt.
Hộ Pháp! Em cứ thi hành Luật Pháp, chấn chỉnh Đạo quyền,
nhƣ vậy thì trúng Thiên thơ và chánh sách trừ tà khử mị. Tờ
Sớ của em mật đề, Đức Lý Giáo Tông trọn phê chuẩn, nhƣng
ngƣời có than rằng: Thánh thể của Chí Tôn sẽ còn lâu ngày
mới nên tốt đẹp. Trong cuộc phong thƣởng qua rồi, Ngƣời nói
rằng Em thì chỉ coi công nghiệp, còn Ngƣời thì dụng tài đức.
Mà hại thay! Hễ có công nghiệp thì phần đông lại vốn bất tài
nên không giá trị chi cả. Vậy hai lần sau đây, em gắng để ý
tuyển tài tuyển đức đa nghe!.
Hộ Pháp: - Phần Em thì tuyển công nghiệp đƣợc, chớ về phần
tài đức thì Em không thế định đặng.
- Đặng chớ, nếu mấy Em muốn thì cho Qua dự tuyển với,
trƣớc khi trình diện cùng Đức Lý Giáo Tông"
Thi văn dạy Đạo rằng:
Ðức cao thì mới đáng nên ngƣời,
Ðức thắng tài kia đã mấy mƣơi.
Có đức có tài giềng đạo trọng,
Không tài không đức hóa không thời.
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TUYẾT TÂN THÀNH (Tên)
Ông là một trong số 247 ngƣời đã đứng tên vào Tờ khai Đạo.

TUYỆT
TUYỆT 絕 - Cắt đứt, mất hẳn. - Rất hay, tột đỉnh, hơn hết.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Biển đổi, non dời đời phải tuyệt,
Ðức cao bền vững khó cân lƣờng.

TUYỆT BÚT
絕筆
E: A: The literary masterpiece.
F: Le chef d'oeuvre littéraire.
Tuyệt: Rất hay, tột đỉnh, hơn hết. Bút: viết, cây viết. Tuyệt bút
là bài văn rất hay làm ngƣời đọc thích thú.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Ngày Chí Tôn tình cờ đến, vì ham thi văn nên ban sơ
Diêu Trì Cung đến dụ bằng thi văn tuyệt bút, làm cho
mê mẩn tinh thần.

TUYỆT CỐC (1)
絕穀
E: To abstain from the cereals.
F: S’abtenir des céréales.
Tuyệt: Cắt đứt, mất hẳn. Cốc: chỉ chung các thứ lúa nếp dùng
làm lƣơng thực. (Xem chữ: Tịch cốc).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TUYỆT CỐC (2) (Phái)
Tuyệt Cốc, không đƣợc kể là Chi phái, đứng đầu là hai Ông
Nhuận và Ruộng, ở Tây Ninh, họ sống ẩn dật, rất ít ngƣời biết
họ. Theo tài liệu nầy thì Ông Gabriel Gobron cho Tòa Thánh
Tây Ninh là cái gốc của Ðạo, cái gốc thì sanh ra các nhánh,
sanh ra Chi phái. Ngài Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn Gabriel Gobron kể
ra 11 Chi phái vào năm 1948. Ðiều nên chú ý: Trong số 12 Chi
phái Cao Đài, không kể phái Tuyệt Cốc do 2 ông Nhuận,
Ruộng (Nguyễn Ngọc Ðiền) là vì phái nầy thực ra chỉ là một
nhóm Ðạo hữu độ 10 vị làm công quả tại Tòa Thánh Tây Ninh,
vì bất mãn điều chi đó, rồi xuống tóc, mặc áo dà, tuyệt cốc.
Tuyệt Cốc (hay Tịch Cốc). Gọi là Tịch Cốc hay Tuyệt Cốc là vì
nhóm nầy chủ trƣơng không ăn cơm, chỉ ăn trái cây, tu theo lối
ép xác đặng luyện pháp thuật. Vào năm 1934, có một nhóm
chừng 10 ngƣời đang làm công quả trong Tòa Thánh Tây
Ninh, vì bất mãn Hội Thánh không cho họ luyện pháp thuật,
nên họ rủ nhau đi vào núi để khổ tu luyện đạo cho mau kết
quả. Trong nhóm nầy có hai ông: Ngô Ðức Nhuận và Nguyễn
Ngọc Ðiền tức Ruộng, tự xƣng là Nguyên soái cầm đầu. Hồi
Tòa Thánh còn làm bằng cây ván, nhóm nầy lén vô Bửu Ðiện
Tòa Thánh, leo lên ngồi trên 7 cái ngai mà Bảo Thể không hay
biết, đến chừng Bảo Thể phát hiện thì bắt từ ông lôi xuống và
trục xuất họ ra khỏi Nội Ô.
1/-Nhóm Tịch Cốc tập bay: Nhóm này đứng đầu là các ông
Ngô-Đức Nhuận và Nguyễn Ngọc Điền tổ chức cầu Cơ, các
vong linh giáng Cơ xƣng là Tiên, Thánh dạy số ngƣời trong
nhóm này luyện Đạo, luyện phép trƣờng sanh "Không ăn ngũ
cốc" chỉ ăn hoa quả mà thôi, cho nên phái này đƣợc gọi là
Phái Tuyệt cốc, thƣờng ở trong hang động của Núi Bà Đen
(Tây Ninh). Họ luyện phép có thể bay từ gộp đá này qua gộp
đá khác, từ nhánh cây này qua nhánh cây khác. Họ truyền
rằng dùng xâu chuỗi Bồ đề niệm chú có thể đánh ngã cây cổ
thụ hoặc bể cả tảng đá, hoặc cỡi hòn đá niệm chú, đá có thể
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bay. Những đêm trăng rằm dân chúng thƣờng lên núi Bà xem
nhóm ngƣời này biểu diễn pháp thuật vì đây là sở trƣờng của
nhóm Tuyệt cốc.
2-Nhóm Tuyệt cốc về chiếm Toà Thánh: Một chuyện kể là
nhóm Tuyệt cốc này đột nhập vào Toà-Thánh đêm rằm tháng
7 năm Bính-Tý (Thứ Hai: 31-8-1936) Phái Tuyệt cốc bất thần
kéo về Toà-Thánh Tây Ninh định chiếm các ngai vàng, họ
không đi bằng các cửa Nội-Ô Thánh-địa mà bay qua hàng rào
tre gai vào bên trong Toà Thánh một cách dễ dàng. Mỗi ngƣời
chiếm một chiếc ngai. Bảo-Thể và Thánh vệ lôi họ xuống và
trục ra khỏi Đền Thánh. Có số ngƣời leo lên ngựa Kiền Trắc
của Phật Tổ cỡi và dùng chuỗi bồ đề đánh vào mông ngựa,
vẫn trơ trơ vì đánh mạnh quá nên chuỗi đứt và văng tung toé
trên đất. Sau này không còn thấy bóng dáng của họ nữa.
Trong quyển Tây Ninh xƣa và nay của Huỳnh Minh, soạn giả
có thuật lại việc Nhóm Tuyệt Cốc lén lên ngồi 7 cái ngai trong
Tòa-Thánh, rồi sau đó lại tập bay theo lời kể của ông Huỳnh
Hữu Lộc, cựu Tổng Thơ Ký Hội Ðồng tỉnh Tây Ninh: Năm
1936, lúc bấy giờ, tôi (Huỳnh Hữu Lộc) còn trong hạng tuổi
thiếu thời. Tôi về Toà-Thánh Tây-Ninh làm công quả, nơi đó tôi
đƣợc biết câu chuyện chiếm 7 ngai xảy ra nhƣ sau: Một buổi
trƣa sau giờ cúng Ngọ tại Bửu điện Tòa Thánh, các Chức sắc,
Chức việc và đồng nhi đã về phòng nghỉ. Lúc bấy giờ chỉ có
một vị Tuần quân ở lại canh gác Bửu điện mà thôi. Vị Tuần
quân đó là anh Nghiêm. Thình lình anh Nghiêm nghe tiếng
động rất to trong Bửu điện, anh Nghiêm chạy vào coi thì thấy
một số ngƣời, lối 7 ngƣời mặc áo màu dà, đầu trọc, tay cầm
chuỗi bồ đề, đang xô các cốt Phật, Tiên, Thánh, Thần ngã rớt
rầm rầm xuống đất. Lúc đó, anh Nghiêm hoảng hốt tri hô lên,
bổn đạo quanh đó chạy đến, thấy 7 cái ngai đều bị các vị Tả
đạo ấy chiếm ngồi hết cả. Nên biết, Ðền thờ Ðức Chí Tôn có 7
cái ngai dành riêng cho 7 vị: 1 cho Ðức Giáo Tông, 3 cho 3 vị
Chƣởng Pháp, 3 cho 3 vị Ðầu Sƣ, nhƣng đó chỉ là tƣợng
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trƣng thôi chớ chƣa có ai dám lên đó ngồi. Các tu sĩ Tả đạo ấy
lẻn vào Bửu điện làm việc đại náo. Ngoài số 7 vị chiếm 7 cái
ngai trong Bửu điện, còn một vị khác ra trƣớc Tòa Thánh
chiếm con ngựa của Ðức Phật Tổ đang cỡi, vị nầy lên lƣng
ngựa và ra roi thúc ngựa. Nên nói thêm, ngôi Bửu điện lúc đó
bằng cây lợp ngói, các cửa đơn sơ không đƣợc chắc chắn
nhƣ hiện nay, do đó các vị Tả đạo mới lẻn vào đƣợc dễ dàng.
Các đạo sĩ ấy không có ăn cơm, chỉ ăn trái cây, rau hoặc bánh
mà thôi, nên có ngƣời gọi là đạo Tuyệt Cốc. Thật ra thì các vị
ở non động cả, có nhiều vị chơn tu cũng tuyệt cốc. Vậy chúng
tôi đề nghị gọi nhóm ngƣời nầy là "gian đạo sĩ" hoặc là nhóm
Tả đạo. Các vị nầy có nhiều lần cho biết xâu chuỗi bồ đề của
họ đã luyện thành bảo vật, đánh ngƣời và cả cây hay đá cũng
đều tan ra tro bụi, còn nếu chỉ vào ngựa ván (ngày xƣa gọi
divan là bộ ngựa) thì ngựa ván bay lên cao. Vì lẽ bổn đạo
kiêng sợ bảo vật chuỗi bồ đề nên chƣa ai dám xông vào kéo
các vị Tả đạo xuống khỏi ghế. Sau đó có một vị bổn đạo thử
xông vào kéo vị chiếm ngai Giáo Tông xuống và cuộc níu kéo
ẩu đả bắt đầu, các xâu chuỗi đƣợc tung ra. Nhiều bổn đạo
đứng bên ngoài thấy chuỗi phép không làm tan đối thủ ra tro
bụi thì vững lòng nhào vô trợ chiến, xua đuổi nhóm ngƣời Tả
đạo ra khỏi Chánh điện. Cũng trong thời gian nầy, một vị Ðạo
hữu hƣơng khói tại Quan-Âm Các (Quan Âm Các lúc bấy giờ
ở tại chợ Ngã Năm gần nhà Ngài Chƣởng Ấn Hợi bây giờ),
chạy vô báo cho Hội-Thánh hay có hai Nữ gian đạo sĩ lên lầu,
nơi thờ Phật Bà Quan Âm, xô cốt Bà xuống và leo lên bàn thờ
ngồi tự xƣng mình là Phật Quan Âm giáng thế. Bổn đạo nghe
vậy chạy ra leo lên lầu xua đuổi hai Nữ Tả đạo. Lại một phen
chuỗi phép đƣợc tung ra, chuỗi chẳng hại đƣợc ai cả, chỉ trì
kéo làm đứt dây, hột chuỗi rơi đổ tứ tung. Bị xô té xuống đất,
hai Nữ Tả đạo cứ nằm vạ tại đó rất lâu, bổn đạo thấy vậy ra
về, nhƣng vẫn để ý xem động tịnh ra sao. Một lúc lâu thấy
vắng ngƣời, hai Nữ Tả đạo đứng dậy theo đƣờng Phƣớc Ðức
Cù về xóm Sân Cu. Thu dọn chiến trƣờng: Bổn đạo dựng các
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cốt Phật dậy và quét dọn, lƣợm đƣợc một số lớn chuỗi hạt bồ
đề của các nam nữ gian đạo sĩ bỏ rớt lại.
Vào năm Mậu-Dần (1938), nhóm gian đạo sĩ Tả đạo Bàng
môn hành động ngông cuồng phá rối nhiều nơi. Lúc đó nhóm
Tả đạo ở vùng Sân Cu (xã Long Thành) và vùng Sơn Ðình
(chơn núi Bà Ðen) là đông hơn hết. Nếu không lầm thì vào lúc
15 giờ ngày 14 tháng Giêng năm Mậu Dần (1938), có một gian
đạo sĩ đầu trọc, trang phục áo màu dà, tay cầm tấm bảng có
viết chữ sẵn, đem cắm tại Cửa số 1 Tòa Thánh. Lúc bấy giờ.
Cửa nầy tuy làm bằng gạch thô sơ, không phải kiến trúc nhƣ
ngày nay, trên bảng có 4 câu kệ, đại ý nói 24 giờ khuya đêm
14 rạng rằm tháng Giêng sẽ có Ðế vƣơng xuất thế. Ông đạo
đọc bài kệ 3 lần, đánh 3 hồi cồng, rồi đi về hƣớng sân bay, nơi
nầy hiện là đồng ruộng lúa sau Tòa Thánh. Sân bay nầy của
ngƣời Pháp lập ra, nhƣng rất ít khi máy bay đáp xuống, vì vậy
cỏ mọc rất nhiều, nhứt là loại cỏ cần câu.
Ngày 14 tháng Giêng nói trên, tại sân bay qui tụ hằng trăm vị
nam nữ Tả đạo để làm lễ mừng Ðế Vƣơng xuất thế. Tại đây,
họ cất một lễ đài 9 từng cao độ 40 thƣớc. Ðài cất bằng cây,
hai bên đài là hai dãy nhà lá, mỗi dãy độ 5 hay 6 căn, phân ra
Nam tả Nữ hữu, dƣới chơn đài, họ cho đổ hằng trăm xe rơm
để họ tập bay. Mỗi ngƣời sắm một cặp cánh bằng cây và giấy
bạch, cánh giống nhƣ cánh chim, to cỡ bằng cái sàng gạo. Khi
muốn bay, họ đút hai cán cánh vào hai ống tre cột sẵn hai bên
hông ngƣời và từ trên đài cao, họ phóng mình ra, hai tay nắm
hai cánh mà quạt nhanh. Về sau, ông Ðiền mặc toàn đồ trắng,
xuống Sài Gòn đến Dinh Thống Soái Nam Kỳ treo cờ và đòi
hỏi ngƣời Pháp trả nƣớc Việt Nam, bị nhà cầm quyền Pháp
bắt giam vào nhà thƣơng điên. Nhóm Tịch Cốc tan rã và mất
hẳn.
Kết quả 1: Họ không bay đƣợc đến đâu cả. Bay làm sao đƣợc
khi khối thịt nặng 50, 60 ký mà hai cánh thì mỏng manh và dầu
cho có quạt nhanh đến đâu cũng không đủ tốc độ để cất mình
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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lên nỗi. Rốt cuộc họ bị rơi xuống đống rơm dƣới chơn đài, nhờ
có rơm xốp nên không bị hại chi về nhơn mạng.
Kết quả 2: Ðế Vƣơng xuất hiện đâu chẳng thấy, chỉ thấy lúc
22 giờ, có 3 xe cam nhông lính mã tà (cảnh sát) chỉ huy bởi
một viên đội Pháp đến bao vây sân bay, bắt hết tất cả nam nữ
đạo sĩ Tả đạo Bàng môn.
Kết quả 3: Nhà binh Pháp phóng hỏa đốt cả hai dãy nhà, đài
bay, luôn 100 xe rơm, ánh lửa sáng rực một góc Trời. Không
biết, chánh quyền Pháp đối xử với nhóm Tả đạo ấy ra sao, mà
từ đó ở Tây Ninh không còn thấy họ xuất hiện nữa.
Lời bàn: Đáng thƣơng thay! Đạo Trời khai dạy rõ phƣơng tu
tắt nhƣ vậy mà vẫn chê, tìm cách tu bƣớng, thật là bức tranh
"Thả mồi bắt bóng" mà thôi.

TUYỆT GIỐNG DỨT NÒI
Kinh Sám Hối có câu:
"Nó cũng muốn như mình đặng sống,
"Nỡ lòng nào tuyệt giống dứt nòi?"

TUYỆT LUÂN
絕輪
E: To break off the metempsychosis.
F: Rompre la métempsycese.
Tuyệt luân 絕輪 là dứt tuyệt luân hồi sinh tử.
Kinh Đƣa Linh Cữu có câu:
"Nam Mô Tam Giáo diệu huyền,
"Tuyệt luân Bát Nhã đưa thuyền độ vong."

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

738

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

TUYỆT MẠNG (TUYỆT MỆNH)
絕命
E: To die.
F: Mourir.
(Tuyệt: dứt; Mạng: sự sống của chính mình) Một là tự mình
liều chết. Hai là ngƣời khác cƣớp lấy mạng sống của mình.
Đây là trƣờng hợp của anh hùng dân tộc chết vì tổ quốc.
Ông Nguyễn Trung Trực cam đành lãnh án tử hình vào ngày
27-10-1868 và bị đem hành quyết tại Rạch giá. Tƣơng truyền,
trƣớc khi lãnh án tử hình, ông Nguyễn Trung Trực đã làm một
bài thơ tuyệt mạng, lời lẽ khí khái và rất thống thiết:
Thƣ kiếm tùng nhung tự thiếu niên,
Yên gian đảm khí hữu long tuyền.
Anh hùng nhƣợc ngộ vô dung địa,
Bảo hậu thâm cừu bất đái thiên.
Đây là bài dịch ra Việt văn của Thi sĩ Đông Hồ:
Theo việc binh nhung thủa trẻ trai,
Phong trần hăng hái tuốt gƣơm mài.
Anh hùng gặp phải hồi không đất.
Thù hận chan chan chẳng đội trời.
Để ca tụng sự nghiệp lẫy lừng của nhà Cách mạng dân tộc
Nguyễn Trung Trực, hậu thế đề hai câu đối (trích trong bài
điếu của ông Huỳnh Mẫn Đạt) đặt hai bên cổng vào Đình thờ
Ông tại Kiên-giang (Rạch giá) nhƣ sau:
"Hoả hồng Nhựt tảo oanh thiên địa,
"Kiếm bạt Kiên giang khấp quỉ thần."
Nghĩa là: Lửa Nhựt tảo thiêu đốt phƣờng cƣớp nƣớc vang cả
đất trời. Kiếm Kiên giang vung lên làm cho quỉ sợ, khiếp oai
thần, ngàn đời sau tên tuổi của Ngài còn sống mãi với núi
sông.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TUYỆT SINH
絕生
Tuyệt sinh đồng nghĩa Tuyệt luân.
Tuyệt sinh là dứt đƣờng sinh ra, nói khác đi là chấm dứt con
đƣờng sinh tử luân hồi. Đƣờng sinh tử do từ Hán Việt "Sinh tử
lộ" 生死路 là chỉ con đƣờng luân hồi, nghĩa là sinh ra rồi chết,
chết rồi lại chuyển kiếp để đƣợc sinh ra.nữa..Cứ thế mà tạo
nên con đƣờng sinh tử. Nay cơ Đại Ân Xá của Chí-Tôn là
chấm dứt đƣờng sinh tử luân hồi, tức là tu để giải thoát vậy.
Kinh Xuất Hội có câu:
"Đạo Hư vô, Sư Hư vô,
"Reo chuông thoát tục, phất cờ tuyệt sinh."

TƢ
• TƢ 思 Suy nghĩ, nhớ tƣởng. Td: Tƣ duy, Tƣ lự.
• TƢ 私 Riêng tƣ, riêng mà có ý gian. Td: Tƣ dục, Tƣ mật, Tƣ
thông.
• TƢ 資 Tiền của, cung cấp, tánh tự nhiên. Td: Tƣ bổn, Tƣ
cấp, Tƣ chất.
• TƢ 司 Trông coi, quản lý. Td: Tƣ pháp, Tƣ lộc.
• TƢ 咨 Gởi công văn từ cơ quan nầy đến cơ quan khác, mƣu
bàn công việc. Td: Tƣ tờ, Tƣ truyền, Tƣ vấn.
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TƢ BỔN (TƢ BẢN)
資本
Tư: Tiền của, cung cấp, tánh tự nhiên. Bổn: Bản: vốn, gốc. Tƣ
bổn là số tiền làm gốc để chi phí các công việc xây dựng nền
Đạo thuở ban đầu.
Tƣ bổn hay Tƣ bản, là tiền bạc dùng làm vốn để kinh doanh
sanh lợi. Bất cứ vật gì sau một thời gian cũng bị hƣ hoại, đó là
định luật đi trong lẽ: Thành, Trụ, Hoại, Không là vậy.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Các con phải lập cho thành một nền tƣ bổn chung lo
cùng môn đệ Thầy, hằng ngày hằng góp nhóp.

TƢ CÁCH
資 格
E: The personality.
F: Personnalité.
Tư: Tiền của, cung cấp, tánh tự nhiên. Cách: cách thức. Tƣ
cách là cách cƣ xử biểu hiện tài năng và phẩm chất của một
ngƣời. Tƣ cách còn có nghĩa là danh nghĩa của một ngƣời
trong xã hội.
Thầy dạy: "Thầy lại đến lập trong nƣớc các con một nền
Chánh giáo đủ tƣ cách độ rỗi chúng sanh. Các con và cả dân
tộc các con vì nơi Đạo mà đặng đoạt đến phẩm-vị cao thƣợng;
cái phẩm-vị ấy do đâu mà có? -Là bởi đạo-đức các con, đạođức thắng hung bạo là thƣờng tình".
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nên các con phải có trí độ phi phàm mới có đủ tƣ cách
làm ngƣời.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TƢ CÁCH PHÁP NHÂN ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đây là một bằng chứng mà Hội Thánh Bến Tre đã gởi đơn lên
Chánh phủ Nguyễn Văn Thiệu kiện Toà Thánh Tây Ninh về
vấn đề Tƣ cách pháp Nhân của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Toà
Thánh Tây Ninh. Nguyên văn bản đơn kiện mà Trung Tƣớng
Chủ Tịch là ông Nguyễn Văn Thiệu và Thiếu Tƣớng Chủ
Tịch.là ông Nguyễn Cao Kỳ)
Tòa Thánh
Văn phòng Cửu Viện
Số 4/ H.P

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Năm thứ 41
_________________________

____

Hội-Thánh dƣới quyền ủng hộ của Đức
Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tƣơng.
Kính gởi:
Trung Tƣớng Chủ Tịch Uỵ Ban lãnh đạo quốc gia
Đồng kính gởi:
Thiếu Tƣớng Chủ Tịch Uỵ ban Hành pháp Trung Ƣơng
Chánh phủ Việt Nam Cộng-Hoà.
SÀI-GÒN
(Kính trình qua Trung Tá Tỉnh trƣởng KIẾN HÒA)
Trích yếu V/v: Yêu cầu Chánh phủ minh xác Sắc luật thừa
nhận Tƣ cách Pháp nhân Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ Độ.
Thƣa Trung Tƣớng Chủ Tịch,
Thƣa Thiếu Tƣớng Chủ Tịch.
Nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ do Đức Cha Trời khai tại nƣớc
Việt-Nam năm 1926. Khi đó có Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc
Tƣơng, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, cùng một số Chức sắc
làm Tờ khai Đạo với Chánh phủ Pháp.
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Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tƣơng đƣợc chọn đứng chủ
quyền Đạo với chánh phủ và đồng thời đứng bộ song cƣớc
với Bà Lâm Ngọc Thanh làm chủ sở đất Thánh địa 96 ha, để
cất Toà-Thánh tại xã Long-Thành Tây-Ninh và đứng bộ làm
chủ cả đất điền của Đạo nơi Thánh Thất địa phƣơng.
Sau, chánh kiến bất đồng đƣờng lối hành Đạo thuần tuý và có
"hoạt động chánh trị" Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tƣơng
muốn tránh sự tranh chấp làm hƣ danh Đạo mới lui về Bến Tre
lập một Uỵ Ban chấn chỉnh nền Đạo lại, gọi tắc là Ban Chỉnh
Đạo 1934. Mặc dù về Bến Tre nhƣng chánh phủ vẫn coi Đức
Giáo Tông là sở hữu chủ của Đạo, nên khi định đóng cửa ToàThánh và các Thánh Thất cũng nhƣ khi ra lịnh mở cửa đều gởi
cho Ngài.
Ngày 20-2-1965 nhân cuộc tiếp xúc phái đoàn Hội Thánh
chúng tôi đến viếng Quốc Trƣởng có tỏ rằng: Ngài đang soạn
thảo một Đạo Sắc luật thừa nhận Tƣ cách Pháp nhân chung
cho Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ.
Về sau Trung Tƣớng Chủ tịch Uỵ Ban lãnh đạo Quốc gia ký
Sắc luật 03/1965 ngày 13-7-1965 và duyệt y Bản Hiến chƣơng
Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ Hội-Thánh Tây-Ninh đơn phƣơng
soạn thảo (ngày 21-01-1965).
Đến ngày 12 tháng 9 năm 1965 Hội-Thánh chúng tôi có phái
ngƣời đến Bộ Nội-vụ hỏi về vấn đề đó đƣợc ông Tổng Thơ ký
trả lời: Chánh phủ mặc dầu xem Sắc luật số 03/1965 là thừa
nhận Tƣ Cách Pháp nhân cho Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ chớ
không phải riêng cho Toà Thánh Tây Ninh. Ông Thƣ ký hứa sẽ
đệ trình lên phủ Chủ tịch.
Thƣa Nhị vị Chủ tịch:
Chúng tôi không có tham vọng đƣợc Chánh phủ thừa nhận,
nhƣng sự thừa nhận của Chánh phủ vừa rồi đã gây cho toàn
thể Tín đồ những sự thắc mắc khó nghĩ về những hậu quả của
Tƣ cách Pháp nhân với sự duyệt y Hiến chƣơng của Hội
Thánh Tây Ninh.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hiện tại sự khó khăn cho chúng tôi về sự tạo mãi tài sản là
không thể dùng Pháp nhân Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ để đứng
bộ các bất động sản của Đạo:
1-Chúng tôi không thể chịu ràng buộc theo Hiến Chƣơng của
Hội Thánh Tây Ninh đã đƣợc Chánh phủ duyệt y thì Chánh
phủ sẽ đối với chúng tôi thế nào về Tƣ Cách Pháp nhân?
2-Trong trƣờng hợp chờ Chánh phủ giải quyết các việc tạo
mãi tài sản và bất động sản của Đạo, chúng tôi có thể dùng tƣ
cách Pháp Nhân của Hội-Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ do
Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tƣơng đứng bộ đƣợc chăng?
Lƣu ý: Đất Toà Thánh Tây Ninh do Đức Giáo Tông Nguyễn
Ngọc Tƣơng đứng bộ.
Kính thƣa Nhị vị Chủ tịch,
Hội-Thánh chúng tôi tin tƣởng rằng: Chánh phủ vì uy tín và sự
công bằng sẽ giải quyết dứt khoác để cho thiện chí mà Chánh
phủ đến tận mọi ngƣời trong công ích.
Trong khi chờ đợi xin Nhị vị Chủ tịch nhận nơi đây lòng thành
thật kính mến của Hội Thánh chúng tôi.
T.M. Hội-Thánh
Thƣợng Chánh Phối Sƣ
(Ký tên và đóng dấu)
Thƣợng Khuê Thanh
_______________________________

Việt Nam Cộng Hoà
Uỵ Ban lãnh đạo Quốc gia
PHIẾU TRÌNH
Trung Tƣớng Tổng Thƣ ký Uỵ Ban lãnh đạo Quốc gia
Công văn số: 4/H.P ngày 18-11-1965
Đề mục tham chiếu:
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(Đơn dẫn thƣợng của Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến
Tre đệ trình lên cho Trung Tƣớng Uỵ Ban Lãnh đạo Quốc gia
và Thiếu Tƣớng Uỵ ban Hành Pháp Trung-ƣơng xin minh xác
Sắc luật 03/1965 ngày 13-7-1965 về việc thừa nhận Tƣ cách
Pháp nhân cho Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và phản đối Hiến
chƣơng ngày 21-01-1965 của Toà Thánh Tây-Ninh soạn thảo
theo Pháp Chánh Truyền và Tân Luật của Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ mà Chánh phủ đã duyệt y.)
SƠ LƢỢC VẤN ĐỀ
Chiếu theo đơn đề ngày 18-11-1965 nói về Giáo Tông Nguyễn
Ngọc Tƣơng, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc cùng một số
Chức sắc đứng tên trong Đơn khai Đạo gởi cho Chánh phủ
Pháp năm 1926.
Đơn xin khai Đạo đề ngày 23-8-1926 gởi cho Ông Le Fol
Thống Đốc Nam Kỳ, tổng số đứng đơn có 247 vị, gồm cả
Chức sắc và Đạo hữu. Đứng đầu đơn là Đức Thƣợng Đầu Sƣ
Thƣợng Trung Nhựt (Lê Văn Trung) sau đƣợc phong Giáo
Tông và Bà Nữ Chánh Phối Sƣ Lâm Hƣơng Thanh. Ông
Nguyễn Ngọc Tƣơng lúc bấy giờ là Thƣợng Chánh Phối Sƣ
của Toà Thánh Tây Ninh, trách nhiệm của Ông Tƣơng giữ về
ngoại giao, nên đƣợc Hội Thánh phó thác nhiệm vụ giao tiếp
với quyền Đời.
Còn việc đứng tên sở đất 96 ha, hiện giờ là Ông Tƣơng với Bà
Lâm Hƣơng Thanh cùng chung thay mặt cho Hội Thánh đứng
tên.
Sở đất nói trên của Bà Lâm Hƣơng Thanh và Ông Nguyễn
Ngọc Thơ (chồng bà) mua của một ngƣời Pháp hiến cho Toà
Thánh để làm Thánh địa kể từ năm 1927 đến nay. Ông Tƣơng
không có xuất một đồng nào vào đó. Sở dĩ Ông thay mặt đứng
tên vì Ông là Thƣợng Chánh Phối Sƣ của Toà Thánh Tây Ninh
lúc đó.
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Đến năm 1933 chẳng phải ví chánh kiến bất đồng và đƣờng lối
hành Đạo hay là trong Đạo có chủ trƣơng hoạt động chánh trị
mà Ông phải rời Toà Thánh Tây Ninh để về Bến Tre.
MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA ÔNG VỀ BẾN TRE
Là vì nhà cầm quyền thống trị của thực dân Pháp thấy Đạo
Cao-Đài càng ngày càng bành trƣớng mạnh, thực dân sợ
Cao-Đài chủ trƣơng liên kết với các nhóm Cách mạng trong và
ngoài nƣớc để đạp đổ chế độ thống trị.
Vì vậy thực dân Pháp thấy cần làm cho lực lƣợng Cao Đài suy
yếu và Toà Thánh bị giảm uy thế, nên xúi giục Ông Tƣơng và
một vài ngƣời khác rời khỏi Toà Thánh Tây Ninh để lập ra Chi
phái khác (vì Ông là quan lại cũ của Pháp).
Bởi vậy cho nên năm 1940 khi Pháp đóng cửa Toà Thánh và
các Thánh Thất thuộc về Toà Thánh Tây Ninh trong toàn quốc
thì lúc đó Ban Chỉnh Đạo của Ông Tƣơng vẫn bình yên và gần
nhƣ đƣợc thực dân Pháp nâng đỡ là khác.
Khi Ông Tƣơng rời khỏi Toà Thánh Tây Ninh chiếu theo Pháp
Chánh Truyền và Tân Luật, Ông Tƣơng bị Hội Thánh đƣa ra
Toà Tam giáo xử trục xuất ra khỏi cửa Đạo. Kể từ đó tên
Nguyễn Ngọc Tƣơng không còn liên hệ chi với Toà Thánh Tây
Ninh.
Còn nói về Toà Thánh Tây Ninh bị đóng cửa mà Pháp gởi thơ
cho Ông Tƣơng hay, đó là điều chứng minh Ông là ngƣời của
thực dân Pháp. Còn việc mở cửa Toà Thánh là do toàn thể
Chức Sắc, Chức việc và Tín đồ của Toà Thánh Tây Ninh tranh
đấu đập tan chế độ lệ thuộc, tự mở cửa Toà Thánh và mở cửa
cho các Thánh Thất, chớ không phải đặc ân của Pháp mở cửa
mà Pháp phải viết thơ cho Ông Tƣơng hay, điều này thật sai
lầm.
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VẤN ĐỀ HIẾN CHƢƠNG
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Toà Thánh Tây Ninh lập Bản Hiến Chƣơng này là chiếu theo
Pháp Chánh Truyền mà Đức Chí-Tôn ban cho hồi mới Khai
Đạo và Tân Luật do ba Chánh Phối Sƣ: Thái Thơ Thanh,
Thƣợng Tƣơng Thanh, Ngọc Trang Thanh và đƣợc Đức Chí
Tôn phê chuẩn.
Ngƣời Đạo Cao Đài chân chính không một ai canh cải Pháp
Chánh Truyền và Tân Luật, nên Hiến Chƣơng do Toà Thánh
Tây Ninh lập thành là một Hiến Chƣơng căn bản của Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ.
Trong tờ trình của Tỉnh Trƣởng Kiến-Hoà nói rằng: phái Ban
Chỉnh Đạo có một triệu Tín đồ và 200 cơ sở trong toàn quốc,
điều này sai sự thật. Số Tín đồ của Ban Chỉnh Đạo không quá
300.000 ngƣời, nhƣng bây giờ tản mát cũng không biết chắc
chắn là bao nhiêu, nhứt là trong vùng xôi đậu.
Nhận xét:
- Về khoản 1 của Văn thƣ số 4 của Ban Chỉnh Đạo Bến Tre
nói rằng: "Chúng tôi không thể chịu ràng buộc theo Hiến
Chương của Hội Thánh Tây Ninh, đã được Chánh phủ duyệt y,
thì Chánh phủ sẽ đối với chúng tôi thế nào về Tư cách Pháp
nhân?"
Chiếu Hiến Chƣơng ngày 21-01-1965 do Toà Thánh Tây Ninh
soạn thảo, bản Hiến Chƣơng này thể theo Pháp Chánh Truyền
và Tân Luật lập thành và đã đƣợc Chánh Phủ duyệt y.
Hôm nay Ban Chỉnh Đạo không chịu nhìn nhận Bản Hiến
Chƣơng là họ đi ngoài khuôn viên Luật Pháp Chơn truyền của
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tức là cố tình gây rối trong tình trạng
khẩn trƣơng của đất nƣớc hiện nay.
Hơn nữa vừa rồi họ họp nhau kêu gọi Hoà Bình, hẳn nhiên
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hành động này do bàn tay bí mật của đối phƣơng xách động,
mà chánh quyền đã biết nhƣ vậy họ không đủ tƣ cách để
hƣởng lấy Tƣ Cách Pháp Nhân Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà
Trung Tƣớng Uỵ Ban lãnh Đạo Quốc gia ký tên ban cho và
câu hỏi của họ rất khiếm lễ đối với Chánh quyền.
- KHOẢN 2: "Trong trường hợp chờ Chánh phủ giải quyết các
việc tạo mãi động sản và bất động sản của Đạo. Chúng tôi có
thể dùng Tư Cách Pháp Nhân Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ do Đức Giáo Tông đứng bộ được không?
Lưu ý: Đất Toà Thánh Tây Ninh do Đức Giáo Tông Nguyễn
Ngọc Tương đứng bộ."
Đáp: ông Nguyễn Ngọc Tƣơng nguyên là Ngọc Chánh Phối
Sƣ của Toà Thánh Tây Ninh đã tự ý rời khỏi Toà Thánh Tây
Ninh lập ra Ban Chỉnh Đạo và đã bị Toà-Thánh Tây-Ninh trục
xuất ra khỏi Đạo từ năm 1933 nhƣ đã nói trên, thì Ông không
có dính liếu gì đến đất đai của Toà Thánh.
Hơn nữa, Chánh phủ cũng không ban cho Tƣ Cách Pháp
Nhân cho Chi Phái Ban Chỉnh Đạo của Ông thì Chi phái chỉ thi
hành theo tƣ cách hiệp hội của vụ số 10 mà thôi, thì làm gì có
Tƣ Cách Pháp Nhân!
Câu hỏi này của Ban Chỉnh Đạo có tánh cách hăm doạ gây rối
cho Toà Thánh Tây Ninh nói riêng, cho an ninh công cộng
Quốc gia nói chung.
Đề nghị: trong tình thế đất nƣớc cực kỳ nghiêm trọng này,
Chánh phủ cần trọng tâm lo lợi ích chung cho Quân nhân và
đối đầu với bọn xâm lăng… không cần phải lƣu tâm một sự đòi
hỏi vô ý thức.
Kính.
Ngày 03 tháng 12 năm 1965
Trung Tƣớng Nguyễn Văn Thành
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TƢ CHẤT
資 質
E: The nature quality.
F: Le qualité naturelle.
Tư: Tiền của, cung cấp, tánh tự nhiên. Chất: tánh chất. Tƣ
chất là tánh chất có sẵn do Trời ban cho nhƣ thế.

TƢ DUY
思 惟
E: To think.
F: Penser.
Tư: Suy nghĩ, nhớ tƣởng. Duy: tƣởng nghĩ. Tƣ duy là suy
nghĩ, phân tích, tổng hợp, phán đoán.
Đối với một vấn đề khó khăn, tƣ duy là định tâm trọn vẹn vào
đó để suy nghĩ, xét đoán cho thấu lý.
Khi nghe giảng một bài giáo lý, một bài kinh, chúng ta chú tâm
suy xét nghĩa lý của nó, xét tới xét lui nhiều lần để phát hiện ra
những nghĩa lý cao siêu ẩn khuất bên trong.
Tƣ duy cũng có chánh có tà, chánh thì gọi là Chánh tƣ duy.
Chánh tƣ duy là suy nghĩ theo chánh đạo, hợp Thiên lý, đƣa
con ngƣời đến chơn lý.

TƢ ĐƢỜNG
私 堂
F: La maison privée.
Tƣ đƣờng là nhà riêng, nơi làm việc riêng của các Chức Sắc
đại thiên phong. Hiện nay trong cửa Đạo có Hộ Pháp Đƣờng
là nơi làm việc riêng của Hộ Pháp, Giáo Tông Đƣờng là nơi
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làm làm việc riêng của Giáo Tông, Nữ Đầu Sƣ đƣờng là nơi
làm việc riêng của Nữ Đầu Sƣ.
Đức Lý nói: "Ðợi Lão biểu Cao Thƣợng Phẩm nâng loan
(buông cơ) Lão đến tƣ đƣờng của Hộ Pháp nên cho miễn lễ,
đứng hết".

TƢ MẮT (Tên)
Ông Tƣ Mắt là tên thƣờng gọi trong giới giang hồ, vị này có
tên là Nguyễn phát Trƣớc, ngƣời cầm đầu một nhóm dân "anh
chị" đứng bến xe thời bấy giờ, thƣờng đến hầu đàn có ý muốn
biết linh hồn cha của ông có siêu thăng không. Đức Chí-Tôn
dạy ông Tƣ Mắt.
Thầy, Mắt, nghe dạy:
Trƣớc vốn Hỏa Thần ở Ngọc Cung,
Giúp Nam không đặng phận tôi cùng,
Nƣớc đời lắm nỗi chua cay bấy,
Còn đợi chi mong thế vẫy-vùng.
Ngƣơi muốn biết cha ngƣơi thế nào, hỏi nơi ngƣơi: "Hễ tu thì
cứu đặng Cửu Huyền Thất Tổ". Ngƣơi là hiếu hạnh, chẳng lẽ
để cha mẹ chịu đọa A-Tỳ. Nghe mà ăn-năn sám hối.
Tái cầu:
Mắt, ngƣơi muốn hiểu cha ngƣơi thế nào, ấy là hiếu hạnh.
Ta khen đó, ngƣơi làm tội chứ cha ngƣơi là trung hiếu lƣỡng
toàn, hay thƣơng yêu đồng chủng mà bị tội "Giáo tử bất
nghiêm" để đến đỗi hại sanh linh đã lắm lúc nên bị tội liên can
đó mà thôi, phải ở tại ngục Nguơn-Tiêu mà đợi ngƣơi đến.
Ngƣơi phải ăn-năn khuyến thiện và tu tâm dƣỡng tánh đặng
độ nó và ngày sau đặng qui vị mà khỏi đọa luân hồi. Nghe và
tuân lịnh dạy. Tâm thành của ngƣơi mới đặng mà thôi. Ngƣơi
muốn vậy, làm lành lánh dữ. Ngày nào đặng vậy, Ta sẽ cho
cha ngƣơi về nói lại cho ngƣơi biết.
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Ông Tƣ Mắt giác ngộ nhập môn theo Đạo Cao-Đài.
Nói thêm về ông Tƣ Mắt sau này: Ông Tƣ Mắt đƣợc Thầy
phong là Lễ-Sanh phái Ngọc, đổi chữ mắt thành chữ MỤC,
sau phong lên Phụ Đạo Chƣởng Nghiêm Pháp Quân.
Ngày 19-10-Bính Dần, Thầy giáng dạy cho Tƣ Mắt:
Chánh tà con đủ thấy con đƣờng,
Biết ý rằng Thầy để dạ thƣơng.
Làm lụng công trình ra sức trẻ,
Giữ gìn cho vẹn đạo tào-khƣơng.
Thầy biết lòng con, gắng công hành Đạo, con nghe! Mắt, mời
Mắt ái-nữ nghe Thầy dạy:
Nắm chặt trăm năm một chữ đồng,
Hễ chồng thì của, vợ thì công.
Trợ nguy tế hiểm con ra sức,
Đạo đức chung lo một tấc lòng.
Thầy cám Ái-nữ. Mắt, vợ con nó lại bị khiếm huyết mà nhiễm
bịnh, mùa này chẳng nên uống thuốc tàu, Thầy dặn con nên
tuân theo toa Thầy mà cho nó uống Bilinne.
Ngày 23-10-Bính Dần, Thầy giáng dạy ông Tƣ Mắt:
Mắt, Thầy dặn con cứ nghe lời Thầy, con nghe! Thầy giúp con
làm công quả chuộc tội cho Cha con và Cửu Huyền Thất Tổ
của con, song tùy theo con chớ Thầy cũng phải giữ lẽ công,
chừng nào con làm đủ âm chất, Thầy sẽ cho cha con nhập Cơ
mà hội diện với con, nghe à! Cƣời! Còn sắc phục con phải
nịch một sợi dây lƣng ba màu: vàng, xanh, đỏ, có ngay giữa
chữ "Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ" và một cây Trƣợng, trên có lá
cờ đề cũng nhƣ vậy. Bộ y-phục nhƣ của TẠ, nghe à!
Ngày 15-12-Bính Dần, Thầy nói với ông Tƣ Mắt:
Thầy sẽ dạy Thái Bạch phân định, Mục Thanh con nghe!
Sau đó, Đức Lý Thái Bạch dạy: Thái Mục Thanh Hiền hữu
muốn làm chi thì làm, Lão đã thông cùng Địa Tạng Vƣơng,
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ngƣời nói rằng: Phải đem vào Vọng Thiên Đài mà đợi một năm
nữa, ngƣời cho tái kiếp lên Lục Thập Nhứt địa nghe à!"
Tuy ông Tƣ Mắt đã theo đạo và đƣợc Đức Chí-Tôn phong
Chức sắc, nhƣng tánh tình nông nổi và hung dữ vẫn còn nên
thiếu suy nghĩ, sau này ông gây ra vụ bạo động, xô đuổi và đe
dọa bắn bỏ Đức Cao Thƣợng Phẩm nếu Ngài không chịu ra
khỏi Tòa Thánh. Ngài phải về Thảo Xá Hiền Cung, còn Đức
Hộ Pháp phải đi lánh nạn ở Thủ Đức.
Đó là ông Tƣ Mắt phạm Thiên Điều nên bị trừng phạt khiến
đèn măng-sông phựt cháy và ông bị chết cháy thê thảm.

TƢ MẬT
私 密
F: La pétition secrète.
Tư: Riêng tƣ, riêng mà có ý gian. Mật: bí mật. Tƣ mật là cầu
nguyện việc riêng một cách bí mật.
Đức Thƣợng Phẩm giáng Đàn nhắc nhở: "Thƣa cùng Ðức
Quyền Giáo Tông, xin Ngài làm ơn nhắc nhở giùm chƣ vị
Chánh Phối Sƣ phải nhặt gìn phận sự.
Xin chỉnh Ðàn cho nghiêm tịnh đặng tiếp rƣớc Lý Giáo Tông.
Bần Ðạo khuyên cả Hội Thánh Nam Nữ đừng ai tƣ mật mà
làm cho ngƣời phát nộ thì rất rủi cho Hội Thánh lắm nghe!"
(Bát Ðạo Nghị Ðịnh)

TƢ PHÁP
司 法
E: The justice.
F: La justice.
Tư: Trông coi, quản lý. Pháp: luật pháp. Tƣ pháp là cơ quan
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quản lý pháp luật, xét xử các tội phạm theo đúng pháp luật.
Các tòa án thuộc cơ quan Tƣ pháp.
"Quyền Tƣ pháp của Đời là để bảo vệ pháp luật, có nhiệm vụ
giải thích tùy trƣờng hợp thực tế để cho mọi ngƣời biết tôn
trọng các luật pháp ấy, nghĩa là giải quyết các vụ tranh tụng
quyền lợi giữa nhân dân (dân sự) và trừng trị những tội xâm
phạm pháp luật (hình sự).
Về mặt Đạo, quyền Tƣ pháp do Hiệp Thiên Ðài. đảm nhiệm,
có phận sự bảo thủ chơn truyền của Đức Chí Tôn, gìn giữ các
cơ quan Chánh Trị Đạo đi trong khuôn viên Đạo pháp.
Ba Chi (Pháp, Đạo, Thế) đều có phận sự về Tƣ pháp, song
phân ra sau đây:
Chi Pháp: phận sự định án.
Chi Đạo: phận sự cãi án.
Chi Thế: phận sự buộc tội."

TƢ PHƢƠNG
私 方
E: The private locality.
F: La localité privée.
Tư: Riêng tƣ, riêng mà có ý gian. Phương: địa phƣơng, vùng
đất. Tƣ phƣơng là vùng đất riêng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Vì khi trƣớc, Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt,
nhơn loại duy có hành đạo nội tƣ phƣơng mình mà
thôi.
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TƢ VỊ
私 為
E: Partial.
F: Partial.
Tư: Riêng tƣ, riêng mà có ý gian. Vị: vì. Tƣ vị là vì tình riêng,
không công bằng.
Trái với Tƣ vị là Vô tƣ vô vị.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mấy con biết luật hình thế gian còn chƣa tƣ vị thay,
huống là Thiên điều thì tránh sao cho lọt.
Kinh Sám Hối:
"Sao bằng ở phải buổi đầu,
"Thần minh chánh trực có đâu tư vì."
(Tƣ vì hay Tƣ vị cũng đồng nghĩa)

TỨ
TỨ 賜 Ngƣời trên ban ơn cho kẻ dƣới. Td: Tứ phƣớc, Tứ
tƣớc.

TỨ ÂN
四恩
F: Les quatre faveurs.
Tứ: Bốn, thứ tƣ. Ân: ơn. Tứ ân là bốn cái ơn.
Mỗi ngƣời đƣợc sanh ra nơi cõi trần phải chịu Tứ ân.
I. ĐỐI VỚI PHẬT GIÁO:
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Tứ ân cũng gọi là Tứ trọng ân: - Ơn cha mẹ, - Ơn chúng sanh,
- Ơn vua trong nƣớc, - Ơn Tam bảo.
"Ngƣời tu Phật lúc nào cũng phải lo đền đáp bốn ân ấy bằng
sự cung kính, cúng dƣờng và phụng sự.
1. Ơn cha mẹ: Cha mẹ sanh đẻ nuôi nấng ta rất cực nhọc cho
đến lớn và cho ta học hành rất phí tổn. Vậy ta phải báo đáp
bằng sự cung kính, vâng lời, phụng dƣỡng cha mẹ lúc tuổi già,
khi cha mẹ mất thì phải thờ cúng và cầu cho cha mẹ mau giải
thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi.
2. Ơn chúng sanh: Ta thọ ơn của chúng sanh rất rộng, nhƣ
nhờ nông phu mà ta có lúa gạo dùng, nhờ thợ dệt mà ta có vải
mặc, vv... cho đến thú vật nhƣ trâu bò để cày ruộng và kéo xe,
chó để giữ nhà, v.v... Vậy ta phải báo đáp bằng sự siêng năng
làm việc và học đạo, cầu cho chúng sanh đều đƣợc giải thoát.
3. Ơn Quốc vƣơng: Nhờ vua (hoặc ngƣời lãnh đạo quốc gia)
cùng quan chức cai trị, lo sắp đặt các việc trong và ngoài nƣớc
mà chúng ta đƣợc an cƣ lạc nghiệp. Vậy ta phải báo đáp bằng
cách làm dân lƣơng thiện và lo tu hành mà độ vua chúa và các
quan chức.
4. Ơn Tam bảo: Nhờ Phật mở đạo mà ta rõ thấu Kinh Luật
Luận và dễ bề tu học. Nhờ Pháp của Phật mà ta tiện tu học về
ba mối: Giới, Định, Huệ đặng mau chứng ngộ. Nhờ Tăng
truyền đạo, soi sáng đạo lý của Phật mà ta cảm mến đạo lý.
Vậy ta phải báo đáp bằng sự cung kính, cúng dƣờng và tu học
cho mau đắc quả.
Tứ ân có giải rộng ra trong phẩm Báo Ân Kinh Đại Thừa Bổn
Sinh Tâm Địa Quán." (Theo Phật Học Từ Điển của Đoàn
Trung Còn)
Theo Kinh Thích Thị Yếu Lãm, một vị sƣ có Tứ ân là: - Ơn cha
mẹ, - Ơn quốc vƣơng, - Ơn sƣ trƣởng, - Ơn thí chủ.
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II. ĐỐI VỚI ĐẠO CAO ĐÀI:
Giáo lý của Đạo Cao Đài dạy cho biết rằng, mỗi ngƣời có Tam
thể xác thân:
Xác thân phàm: thân thể do cha mẹ phàm sanh ra.
Xác thân thiêng liêng: còn gọi là chơn thần do Đức Phật Mẫu
tạo ra, nên gọi Đức Phật Mẫu là Đại Từ Mẫu.
Linh hồn: là điểm linh quang do Đức Chí Tôn ban cho nên gọi
Đức Chí Tôn là Đại Từ Phụ.
Do đó, Tứ ân đối với ngƣời tín đồ Đạo Cao Đài là:
Ơn cha mẹ xác thịt, tức là ơn cha mẹ phàm trần.
Ơn cha mẹ thiêng liêng tức là ơn của Đại Từ Phụ và
Đại Từ Mẫu, đã ban cho ta linh hồn và chơn thần.
Ơn thầy dạy dỗ nên ngƣời.
Ơn quốc gia xã hội.
1. Ơn cha mẹ phàm trần: Cha mẹ sanh ra đứa con, nuôi
dƣỡng cho khôn lớn, dạy bảo điều hay lẽ thiệt, ơn ấy to lớn vô
cùng nên đƣợc sánh với sông núi: Công cha nhƣ núi Thái sơn,
nghĩa mẹ nhƣ nƣớc trong nguồn chảy ra. Làm con khi lớn lên
phải lo tròn chữ hiếu, đền đáp công ơn của cha mẹ.
2. Ơn hai Đấng cha mẹ thiêng liêng: Đức Chí Tôn ban cho
ta một điểm linh quang để làm linh hồn. Đức Phật Mẫu thâu
điểm linh quang ấy, rồi dùng nguyên khí nơi Kim Bàn DTC tạo
ra một chơn thần để làm xác thân thiêng liêng. Nhƣ vậy, Đức
Chí Tôn và Đức Phật Mẫu đã tạo ra một con ngƣời nơi cõi
thiêng liêng, có đủ linh hồn và chơn thần. Khi con ngƣời ấy
đầu thai xuống cõi trần thì có thêm xác thân phàm trần.
Do đó, chúng ta phải tôn kính và hiếu hạnh với hai Đấng Đại
Từ Phụ và Đại Từ Mẫu, rồi phải ráng lo lập công bồi đức, tu
hành cho mau tiến hóa, hầu sớm trở về cùng Đức Chí Tôn và
Đức Phật Mẫu.
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3. Ơn thầy dạy dỗ nên ngƣời: Trong Nữ Trung Tùng Phận,
Bà Đoàn Thị Điểm dạy về công ơn của thầy dạy học nhƣ sau:
Công dạy dỗ muôn ngàn khó nhọc,
Ơn của thầy con học nên ngƣời.
Tài hay tom góp một đời,
Cho con chẳng kể vốn lời hơn thua.
Thầy lao lực tùy vừa trí trẻ,
Dạy cho thông mọi lẽ gần xa.
Tuổi xanh con đặng trí già,
Còn thơ con học hóa ra lão thành.
Con nhờ thầy công danh mới toại,
Nhƣ nhờ cha mới giỏi hình dung.
Hai ơn ấy gẫm so đồng,
Nghĩa kia nhƣ hiếu, mặn nồng cả hai.
Tôn kỉnh thầy cũng bì cha trẻ,
Mới đắc truyền mọi lẽ cao sâu.
Học hay kế nhiệm mƣu mầu,
Học nên tài đặng giải sầu quốc gia.
Để báo đáp ơn thầy, không gì bằng là lo nâng đỡ đám đàn em
và đoàn hậu tấn, mở đƣờng và giúp đỡ chúng nó tiến thân
đem tài ba ra giúp dân giúp nƣớc, đồng thời truyền lại cho
chúng nó những kinh nghiệm quí báu mà mình đã đạt đƣợc.
4. Ơn quốc gia xã hội: Nhờ tổ chức quốc gia, gìn giữ độc lập
nƣớc nhà, dân chúng mới đƣợc an cƣ lạc nghiệp. Mỗi ngƣời
dân phải có bổn phận báo đáp ơn quốc gia, tham gia vào các
công cuộc gìn giữ an ninh và bảo vệ tổ quốc.
Xã hội đã cung cấp cho ta đầy đủ những nhu cầu vật chất và
tinh thần cho đời sống. Muốn đền đáp ơn nầy, chúng ta phải
tham gia vào các công việc sản xuất, tạo ra của cải vật chất
hay tinh thần giúp cho xã hội đƣợc phong phú và tiến hóa,
tránh cảnh ăn bám làm nặng thêm gánh nặng cho xã hội.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

757

TỨ BẢO VĂN PHÕNG
四 寶 文 房
E: Four precious articles of the office.
F: Quatre objects précieux du bureau.
Tứ: Bốn, thứ tƣ. Bảo: quí. Văn phòng: phòng làm việc giấy tờ.
Tứ bảo văn phòng là bốn món quí báu trong văn phòng thuở
xƣa, đó là: giấy, bút, mực và nghiên mực.

TỨ BẤT TỬ
四不死
E: The four immortals.
F: Les quatre immortels.
Tứ: Bốn, thứ tƣ. Bất: không. Tử: chết. Tứ bất tử là bốn bậc
không bao giờ chết. Đó là: Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Tứ bất tử cũng là bốn bực ngƣời mà tiếng tăm tốt vẫn lƣu
truyền mãi mãi trong cõi nhân gian từ đời nầy qua đời khác.
- Ngƣời có đạo đức lớn. Đó là:
- Ngƣời có sự nghiệp vĩ đại.
- Ngƣời có văn chƣơng truyền tụng.
- Ngƣời có công lớn với nhơn loại.

TỨ BẤT TỬU NHỤC
四不酒肉
Đây là giới cấm thứ tƣ trong Ngũ Giới cấm, là cấm răn, không
cho uống rƣợu và ăn thịt động vật. Ngày nay vì môi trƣờng
sống ô-nhiễm quá nhiều, dù loài vật ở dƣới nƣớc thì nƣớc
cũng bị ô-nhiễm. Trâu, heo, bò, gà, vịt bị nhiều bịnh và có vi
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trùng độc hại, ngƣời ăn phải là cũng dễ chết hoặc sinh biến
chứng mà bị bệnh. Thứ hai là Tôn giáo lƣu ý về việc quả báo,
theo nhƣ Luật buộc và lời dạy của Đức Chí-Tôn nhƣ sau:
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 Tƣ trong Ngũ giới cấm là "Tứ Bất Tửu Nhục" là cấm say
mê rƣợu thịt, ăn uống quá độ, rối loạn tâm thần, làm cho náo
động xóm làng, hoặc miệng ƣớc rƣợu ngon, bụng mơ đồ mỷ
vị".
Thánh giáo Đức Chí-Tôn dạy:18-01-1927 (Bính Dần):
"Thân thể con ngƣời là một khối Chơn linh hiệp thành. Chơn
linh ấy hằng sống, Ngũ tạng Lục phủ cũng là khối sanh vật tạo
nên. Phận sự của chúng nó hoặc hiểu biết hoặc không, đều
tùy lịnh Thầy phán đoán, vậy Thầy lấy hình chất xác phàm để
giảng dạy. Hình chất con ngƣời cũng nhƣ hình chất thú, phải
ăn uống mới sống đƣợc. Rƣợu vào tỳ vị, chạy khắp Ngũ tạng,
Lục phủ. Trái tim là chủ động của bộ máy sanh sống, mà trái
tim bị rƣợu thâm nhập, khiến cho nó rung động quá mức thiên
nhiên đã định, thôi thúc huyết mạch vận hành một cách quá
mau lẹ. Sanh khí nơi phổi không có đủ ngày giờ nhuận huyết,
rồi trƣợc huyết thối nhập trong thân thể, truyền thông những
chất độc vào trong những sanh vật. Mỗi khối sanh vật ăn rồi
phải bịnh, càng ngày càng tăng thêm, rốt cuộc hết sanh lực,
cốt tủy lần lần phải chết, thân thể tự nhiên chết theo. Nhiều kẻ
bị tê liệt hết nửa thân mình cũng vì rƣợu.
Thầy nói sự hại của phần hồn: Thầy nói Chơn Thần là khí chất
(Le sperme évaporé) bao bọc thân thể của các con. Trung tim
nó là óc, cửa xuất nhập nó là mỏ ác, chữ gọi Vi Hộ, Hộ Pháp
hằng đứng giữ gìn các con khi luyện đạo, đặng giúp cho TINH
hiệp với KHÍ rồi đƣa khí đến Chơn Thần. TINH- KHÍ- THẦN
hiệp nhứt mới siêu phàm nhập Thánh. Đó là nguồn cội của
sanh khí mà óc cũng vì huyết mạch vận chuyển vô chừng, đến
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đỗi tán loạn. Thế rồi Chơn Thần an tịnh thế nào đặng, thân thể
phải chịu ngây dại trở nên thú tánh, thú chất. Nhƣ vậy thì mất
hết Nhơn phẩm rồi, còn mong chi đến địa vị Thần Tiên; lại
nữa, trong buổi loạn thần, cửa để trống, tà mị thừa cơ xâm
nhập, giục các con làm quấy gây nên tội tình mà phải chịu luân
hồi muôn kiếp.
Vậy Thầy cấm các con uống rƣợu".

TỨ DÂN - TỨ THÚ
四 民-四 趣
Tứ dân là bốn hạng ngƣời trong xã hội: Sĩ (học ra làm quan),
Nông (làm ruộng), Công (làm thợ) Thƣơng (buôn bán)
Sĩ là hạng ngƣời chuyên lo việc học hành, thi đỗ ra làm quan,
hoặc ra dạy học, làm thầy thuốc, thầy địa lý, thầy bói, thầy
tƣớng, thầy số, là những nghề phong lƣu nhàn hạ.
Nông là hạng ngƣời chuyên nghề làm ruộng. Dân Việt Nam ta
thƣờng sống về ruộng là gốc. Tuy nhiên còn tùy thuộc đất đai,
mƣa gió thời tiết nữa.
Công: Công là hạng ngƣời làm thợ hoặc làm một công nghệ
gì để lấy lợi. Tiểu công nghê nhƣ quây tơ, dệt vải, dệt lụa, làm
chài lƣới, làm mắm muối …chứ không có đại công nghệ làm
giàu nhƣ các nƣớc khác.
Thƣơng: Thƣơng là hạng ngƣời làm nghề buôn bán. Song
việc buôn bán của ta ngày xƣa kém cỏi lắm. Rốt lại, chỉ có
nghề nông và nghề sĩ là trọng yếu hơn cả.
Có câu: "Nhứt Sĩ, Nhì Nông, Tam Công, Tứ Thƣơng"
Tứ thú là bốn thú riêng của những bậc cao Hiền, ẩn dật,
không muốn lặn lội trong trần để tranh danh đạt lợi. Tứ thú là:
Ngƣ (câu cá), Tiều (đốn củi), canh (cày ruộng ) Mục (chăn
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nuôi súc vật). Trong bài "Thuật hoài âm khúc" của Chiêu Lỳ có
câu:
Khi vui nay dạo miền Tứ thú,
Bẻ cành mai nọ rủ tiều phu.
Lênh đênh câu nguyệt ngƣ chu
Nông phu cuốc gió, mục đồ thổi sƣơng.

TỨ DIỆU ĐẾ
四妙諦
E: The four excellent truths.
F: Les quatre vérités excellentes.
(Tứ: Bốn, thứ tƣ. Diệu: huyền diệu. Đế hay Đề là chơn lý). Tứ
Diệu Đế, cũng gọi là Tứ Thánh Đế, hay vắn tắt là Tứ Đế, là
bốn chơn lý mầu nhiệm để giải thoát con ngƣời khỏi vòng luân
hồi nơi cõi trần.
Tứ Diệu Đế gồm:
- Khổ đế (La douleur).
- Tập đế (L'origine de douleur).
- Diệt đế (La destrucion de la douleur).
- Đạo đế (La voie conduisant à la suppression des douleurs)
Đức Hộ Pháp nói: Ngài hiểu rằng: Tứ Diệu Đề làm cho các
nguyên nhân phải đọa lạc không giải thoát đặng, Ngài để cơ
quan giải khổ tức nhiên thoát "Tứ Diệu Đề" (1) vì cớ cho nên
triết lý cao siêu của Ngài tính sau này tìm cái phƣơng pháp bá
ức nguyên nhân đạt pháp đặng qui hồi cựu vị mà thôi, theo
Bần Đạo đã biết, đã hiểu Ngài định hạ trần đầu kiếp cho vật
loại tạo cái Tam thập lục phẩm Liên Hoa của Ngài.
Loài ngƣời đến thế này đều phải qua bốn thứ khổ, Phật giáo
gọi là TỨ DIỆU ĐỀ KHỔ.
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Giáo lý nhà Phật đƣợc Thuyết pháp lần đầu tiên, Phật nói Tứ
Diệu Đề là: Khổ đề, Tập đề, Diệt đề và Đạo đề.
1- Khổ đề: Chúng sanh trong vòng sanh tử thì khổ triền miên,
nhƣng nói cho đầy đủ thì có đến Bát khổ:
1-Sanh khổ 2-Lão khổ 3-Bịnh khổ 4-Tử khổ. 5- Cái gì không
ƣa mà phải hợp là khổ. 6- Cái gì ƣa mà phải lìa xa là khổ. 7Cái gì muốn mà không đƣợc là khổ. 8- Cái gì không muốn mà
phải gần gũi là khổ.
Vậy, chúng sanh sống triền miên trong ngũ trƣợc là khổ.
2- Tập đề: Nguyên nhơn của sự khổ là tham sống, tham
sƣớng, tham giàu, vì tham mà phải Luân hồi. Tại sao? Bởi vì
trong lúc tham sống cho nhục thân, ngƣợc lại, nhục thân bị
chết thì cái lòng tham sống (1) ấy giục thúc ngƣời ta phải lo
tạo một nhục thân khác, để sống cho vừa lòng tham. Thế nên
nói rằng: Tham sống là một hột giống sanh kiếp Luân hồi.
Hoặc nói rằng có tham thì có sân, có sân thì có si. Tham, sân,
si, cũng là nguyên sanh kiếp Luân hồi.
(1) Tham sống nhƣng không phải tự diệt. Trái lại phải di
dƣỡng nhục thân với những phép vệ sanh, cần có sức khỏe
để học tập cho đến viên mãn công đức.
3- Diệt đề: Muốn hết khổ phải tuyệt diệt hết lòng tham dục,
khiến cho Tâm thanh tịnh vô vi, tự nhiên thấy Phật Tánh.
4- Đạo đề:
Đạo diệt khổ tức Bát Chánh Đạo:
- Chánh kiến: Trông thấy ngay thẳng.
- Chánh tƣ duy: Suy nghĩ ngay thẳng.
- Chánh ngữ: Nói năng ngay thẳng.
- Chánh nghiệp: Làm việc ngay thẳng.
- Chánh mạng: Mƣu sanh ngay thẳng.
- Chánh tinh tấn: Mong tiến ngay thẳng.
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- Chánh niệm: Tƣởng nhớ ngay thẳng.
- Chánh định: Ngẫm nghĩ ngay thẳng.
Trong Bát chánh đạo có hai Pháp môn quan trọng hơn hết là:
Chánh kiến và chánh định. Chánh kiến nghĩa là trông thấy
ngay thẳng tức Tri Kiến Phật. Mà muốn đƣợc Tri Kiến
Phật phải thực hành chánh định cho đến viên mãn. Vả lại, sự
vật ở đời không có thực thể. Chúng nó do nhơn duyên hiệp
mà sanh, mãi đến khi nhơn duyên tan thì tử. Sách Phật gọi đó
là ảo hóa và đó cũng là cái yếu lý: Vô thƣờng, vô ngã của nhà
Phật. Ấy vậy nên kẻ hành giả phải dám nhìn thẳng vào sự thật
của sự vật, tìm kiếm cái chơn tƣớng của nó; chớ chẳng khá
nhận lầm cái ảo hóa. Sách Phật cho rằng nhận cái ảo hóa là
chơn tƣớng của sự vật là cái nhận thức của chúng sanh, và
nếu theo cái ảo hóa mà hành động thì gây ra nhơn quả: mà
nhơn quả là nguyên nhơn sanh kiếp Luân hồi. Thế nên kẻ
không học phải vƣợt qua những ảo hóa của sự vật, tìm đến
chơn tƣớng của nó, biết đƣợc nhƣ thế gọi là Giác. Trái lại thì
là Mê, mà Giác là Phật, Mê là chúng sanh.
Tôi tƣởng các vị Phật nơi Niết Bàn đã tạo nơi Kim Tự Tháp,
dầu có bực cao siêu hơn Ngài là Đấng Di-Đà đi nữa cũng
chƣa bằng bằng từng Liên Hoa chót của Ngài, nó vinh diệu
làm sao đâu!. Tôi dám chắc chƣa có vị Phật nào có can đảm
tạo đƣợc nhứt phẩm Liên Hoa tốt đẹp nhƣ từng chót hết của
Ngài. Bần Đạo dám chắc còn lâu lắm Ngài mới đến viếng mặt
thế gian này vì Ngài đã sợ sệt, đã gớm ghiết hơn ai hết. Ngài
tạo phẩm Liên Hoa chót của Ngài rồi thôi. Vinh diệu là biết bao
nhiêu, vì khổ ấy mới đoạt đƣợc vinh diệu! Hại thay! Những
ngƣời không có đoạt đƣợc cái huyền vi bí mật tạo đoan, đạt
Đạo họ tƣởng dễ lắm, dễ dàng lắm, họ tƣởng một cái ăn, cái ở
mà họ đạt đƣợc. Cái oái-oăm đó bởi tinh thần ngƣời se sua
mơ mộng lầm tƣởng nội cái ăn cái ở, lại làm màu mè bao
nhiêu đó đủ đạt Đạo. Coi lụng lại kiếp sống của Phật Thích Ca,
năm đạt Đạo có 32 tuổi mà thôi, Ngài đạt coi dễ dàng chớ
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không phải nhƣ thuyết mơ mộng của nhơn loại, ta thƣờng thấy
Ngài không cần gì, Ngài đã dày sành đạp sỏi trong kiếp sanh
đã chịu khổ hạnh cho tới 82 tuổi. Cái năm chót của Ngài 82
tuổi mà Ngài còn truyền giáo, buổi qui vị của Ngài mà còn
truyền giáo Ngài không có ở cảnh Chùa nào hay mảnh đất nào
mà thiên hạ đã hiến cho Ngài. Ngài chết giữa hai cội Bồ Đề
buổi Ngài 82 tuổi mà Ngài không có nghỉ, mỗi ngày ôm bình
Bát Vu đi xin cơm nuôi trẻ khó tật nguyền khổ não. Đức Phật
Thích Ca đã chịu bao nhiêu khổ hạnh, phản phúc đủ điều, các
môn đệ của Ngài khổ hạnh là đi xin ăn mà sống. Bần Đạo
không tả nhiều, ai cũng biết cái cảnh ôm bình Bát Vu đi xin ăn
có đủ no không? Các môn đệ của Ngài đã chịu khổ hạnh quá,
khi tới bên xứ Bénarès dân đó ăn cá, chỉ có cá với cơm, có vị
môn đệ yêu ái nhứt của Ngài là Vadatha ăn trƣờng chay, cái
thuyết của Ngài là cái thuyết ăn chay cao siêu Vadatha ăn
trƣờng chay, nghĩ một điều là trên sáu ngàn môn đệ đi đến
đâu đều ăn xin của thiên hạ, ai cho ăn cái gì thì ăn cái nấy.
Đến xứ Bénarès thiên hạ cho ăn cá, ngƣời môn đệ Vadatha
nói nếu ăn cá thì không phải là Phật, nếu phải dùng theo luật
buộc cả thảy đều ăn là đƣợc, Đức Phật Thích Ca cho ăn thì
ngƣời môn đệ Vadatha xúi giục môn đồ của Ngài chia ra dắt đi
một mớ, lập phe phân phái làm phản lại với Phật Thích Ca,
nhƣ nạn Cao Đài đã bị tấn tuồng không có gì hết mà sanh ra
phản Đạo, lập ra chi phái giết Đạo. Một buổi trƣa Ngài đang
tham thiền nhập định tại chơn núi, chính Vadatha lăn đá xuống
để cho Ngài chết, một vị Phật chẳng lẽ chết "bất đắc kỳ tử"
nhƣ thế đƣợc, nên khiến một cây cản lại có miểng văng rớt
xuống trúng chơn trái của Ngài đổ máu, Ngài giựt mình ngƣớc
mặt lên thấy Vadatha ở trên núi. Đức Phật Thích ca nói: Sao
dám làm đổ máu nhà Phật? Có lời nói làm cho nhà Phật đổ
máu mà Vadatha phải chết, nòi giống của Vadatha phải tiêu
tàn, vì Vadatha giết Phật chẳng kể gì sự sống của Phật.
"Chúng ta thấy các nền Tôn Giáo đƣơng nhiên bây giờ có nền
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Tôn Giáo nào phụng sự cho chúng sanh không? Có nền Tôn
Giáo nào làm tôi tớ cho chúng sanh đặng giải khổ cho chúng
sanh hay chăng? Quan sát coi. Chƣa có! Chúng ta ngó thấy
chúng ta có một điều tức cƣời hơn hết là họ ngồi gõ mõ đánh
chuông mà họ nói giải khổ cho chúng sanh. Sanh trƣớc cái đã,
là mực thƣớc đi từ khuôn khổ của nó nếu nói phi lý không
quan sát đƣợc, không thể công nhận đƣợc, nhƣng đƣơng
nhiên chúng ta đã thấy gì?"
Bần Đạo đã thuyết kỳ rồi cái pháp luật của thiên hạ là họ đã xu
hƣớng theo "Tứ Diệu Đề" của Đức Phật Thích Ca, họ giong
ruổi theo Tứ Diệu Đề để giải khổ cho chúng sanh là: Sanh,
Lão, Bịnh, Tử. Họ thi hành trong khuôn khổ quyền pháp của
họ mà thôi:
1- Sanh, họ lập nhà Bảo Sanh đặng giải khổ cho sự sống.
2- Lão, họ lập ra cơ quan Dƣỡng Lão để nuôi kẻ già, kẻ yếu.
3- Bịnh, họ lập ra nhà thƣơng khắp nơi cả thảy trên mặt địa
cầu này biết bao nhiêu nhà thƣơng để chữa bịnh cho đời.
4- Tử, họ cũng làm âm công, cũng bố thí, cũng làm phƣớc
vậy, nhƣng có một điều là họ bố thí chớ không phải phụng sự.
Họ lấy của ngƣời này đem cho ngƣời kia chớ không phải
phụng sự cho nhơn loại.
Còn Đạo Cao Đài Đức Chí Tôn đến biểu chúng ta làm gì? Biểu
chúng ta dùng cả xác thịt, trí não, tâm hồn, làm Thánh Thể cho
Ổng, làm đầy tớ cho cả con cái của Ổng, đó mới là thuyết giải
khổ vậy. Chính mình Bần Đạo cầm quyền Hội Thánh đem vào
khuôn khổ luật pháp ấy thế nào? -Buổi ban sơ Bần Đạo lấy cả
pháp luật làm chuẩn thằng, chỉnh đốn cả cơ quan chánh trị của
đời là: Sanh, Lão, Bịnh, Tử. Bần Đạo lập nhà thƣơng, nhà
Dƣỡng lão, nhà Bảo sanh là cốt yếu chỉnh đốn thân sống trong
khuôn khổ mực thƣớc, tức nhiên họ giúp cho nhau trong
khuôn khổ đạo đức. Tức nhiên họ có cả cơ quan làm cho buổi
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thống khổ loạn lạc phải tiêu hủy. Cơ quan Đạo Cao Đài cốt
yếu chỉnh đốn nhơn quần xã hội tăng tiến trong khuôn khổ
Nhơn-luân, Nhơn đạo để trong tâm-não họ đặng họ tƣơng trợ
nhau, họ xúm nhau trong một nhà để giúp nhau về mặt tinh
thần. Bây giờ Bịnh, Tử cũng thế, về mặt xác thịt chuyển cả cơ
quan Thế Đạo, cốt yếu để giải khổ chúng sanh về sự sống đối
với Sanh, Lão thì chúng ta đã lập thành đại gia đình; nhƣ thân
này khi già rồi còn em, còn bạn, còn con, còn cháu, một đại
gia đình càng ngày càng lớn hơn nữa.
Giờ phút này có hai triệu ngƣời chứ không phải nhƣ trong buổi
tạo Đạo chúng ta dầu sống đi nữa cũng không phải cô độc mà
khi chúng ta phụng sự trong Thánh Thể Đức Chí Tôn tức
nhiên phụng sự cho Ngài, tuổi già chớ tinh thần không già,
không buổi nào chúng ta già hơn Đức Chí Tôn, nhỏ làm tôi mọi
cho nhỏ, lớn làm tôi mọi cho lớn, già làm tôi mọi cho già.
Không buổi nào thấy cái già cái khổ cho chúng ta tức nhiên
giải khổ rồi đó vậy. Sanh, Lão không phải khổ chúng ta, mà nó
là một cơ quan giúp cho đời đƣợc lịch duyệt. Bịnh, Tử không
phải khổ của chúng ta, mà nó là cơ quan giúp ta đoạt Thiêng
liêng vị. Bịnh, Tử: bịnh chúng ta là vì chúng ta bịnh, tại số chết
của chúng ta, tại khối sanh quang của ta hết lực mà thôi. Kiếp
sanh này làm tôi mọi cho ngƣời, dầu cho có bỏ xác hay chết là
cùng. Mạng sống kiếp sanh của mình do quyền Đức Chí Tôn
định liệu, thì sợ gì cái chết, trái ngƣợc lại thiên hạ sợ chết là
khổ mới chết, còn chúng ta không sợ chết vì chết là cơ quan
giải thoát đó vậy. Giờ phút này ngƣời tu là đem thân làm nô lệ
cho nhơn loại, rồi có vui sƣớng gì với kiếp sanh mà cần sống,
giá trị cái sống của ta khác hẳn hơn thiên hạ tƣởng tƣợng, mà
tƣởng tƣợng cái chết của ta là buổi nghỉ ngơi, buổi hết cực,
cái chết ấy chẳng phải do mình mà do nơi Đức Chí Tôn định là
tới buổi Đức Chí Tôn nói các con đã làm xong phận sự Thầy
cho con về. Giờ phút này chúng ta đƣơng ở Đền Thánh của
Ngài đây, đƣơng phụng sự cho Ngài đây, thì cái sống chết của

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

766

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

chúng ta không còn giá trị gì đối với chúng ta nữa. Và trong Tứ
Khổ không còn giá trị gì đối với chúng ta nữa: Ấy vậy "Tứ Diệu
Đề" tức nhiên bài học, bài thi, của đề mục khổ, duy có Đạo
Cao Đài giải quyết nó, đánh mất nó, làm cho nó không còn giá
trị chi nữa, tức nhiên chính mình và toàn cả con cái của Đức
Chí Tôn hay tƣơng lai Tôi nữa cũng vậy. Chúng ta trọn hiến
thân làm Thánh Thể cho Ngài mà ta sống cho mình chớ không
phải sống cho Ngài là không đúng, sống không phải sống cho
mình mà chính là sống cho Ngài vì chính mình đem trọn cái
sống ấy dƣng nạp cho Ngài, mà tƣởng tƣợng ta khổ thì tức
nhiên Đức Chí Tôn khổ còn gì. Ổng không có khổ, mà lại sống
vinh diệu quá, ta lại gặp thời kỳ này may duyên gặp đƣợc một
cảnh sống lạ thƣờng, sống về Thánh chất, sống về Thiêng
Liêng, sống về Càn Khôn Vũ Trụ, sống về Trời Đất, sống
dƣờng ấy mà gọi là khổ sao đặng.!?
Ấy vậy Chơn Pháp thuộc về Thể Pháp của Thiên Đạo Cao Đài
ngày nay có lẽ phù hạp với tinh thần nhơn loại hơn các nền
Tôn Giáo khác, có lẽ, nhƣng chúng ta đừng ỵ mình. Mỗi ngày
thƣờng tự hỏi mình coi làm vừa sức của ta chƣa? Làm vừa
sức của Đức Chí Tôn biểu mình làm hay chƣa? Sống của
mình có vừa với cái sống của Đức Chí Tôn hay chƣa? Nếu
chúng ta đủ tinh thần, đủ trí não và đủ năng lực để thay thế cái
sống của Đức Chí Tôn thì "Tứ Diệu Đề" của Đức Phật Thích
Ca để tại mặt thế gian này không có nghĩa lý gì và giá trị gì đối
với chúng ta hết. Thể Pháp của Đạo Cao Đài chủ về sống mà
đánh tiêu cả sự khổ tức nhiên đánh tiêu cả Thể Pháp. Thể
Pháp đánh tiêu đƣợc thì sẽ đánh tiêu Bí Pháp đƣợc."
Duy có Đại-Đạo ngày nay đánh đổ cái "TỨ KHỔ" này:
Đức Hộ Pháp nói: "Giờ phút này ngƣời tu là đem thân làm nô
lệ cho nhơn loại, rồi có vui sƣớng gì với kiếp sanh mà cần
sống, giá trị cái sống của ta khác hẳn hơn thiên hạ tƣởng
tƣợng, mà tƣởng tƣợng cái chết của ta là buổi nghỉ ngơi, buổi
hết cực, cái chết ấy chẳng phải do mình, mà do nơi Đức Chí
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Tôn định là tới buổi Đức Chí Tôn nói các con đã làm xong
phận sự Thầy cho con về. Giờ phút này chúng ta đƣơng ở
Đền Thánh của Ngài đây, đƣơng phụng sự cho Ngài đây, thì
cái sống chết của chúng ta không còn giá trị gì đối với chúng
ta nữa. Và trong Tứ Khổ không còn giá trị gì đối với chúng ta
nữa: Ấy vậy "Tứ Diệu Đề" tức nhiên bài học, bài thi, của đề
mục khổ, duy có Đạo Cao Đài giải quyết nó, đánh mất nó, làm
cho nó không còn giá trị chi nữa, tức nhiên chính mình và toàn
cả con cái của Đức Chí Tôn hay tƣơng lai Tôi nữa cũng vậy.
Chúng ta trọn hiến thân làm Thánh Thể cho Ngài mà ta sống
cho mình chớ không phải sống cho Ngài là không đúng; sống
không phải sống cho mình mà chính là sống cho Ngài vì chính
mình đem trọn cái sống ấy dƣng nạp cho Ngài, mà tƣởng
tƣợng ta khổ thì tức nhiên Đức Chí Tôn khổ còn gì. Ổng không
có khổ, mà lại sống vinh diệu quá, ta lại gặp thời kỳ này may
duyên gặp đƣợc một cảnh sống lạ thƣờng, sống về Thánh
chất, sống về Thiêng Liêng, sống về Càn Khôn Vũ Trụ, sống
về Trời Đất, sống dƣờng ấy mà gọi là khổ sao đặng.!?
Ấy vậy Chơn Pháp thuộc về Thể Pháp của Thiên Đạo Cao Đài
ngày nay có lẽ phù hạp với tinh thần nhơn loại hơn các nền
Tôn Giáo khác.."

TỨ ĐẠI BỘ CHÂU
四大部
E: The four great ethereal continents.
F: Les quatre grands continents éthérés.
Tứ Ðại Bộ Châu là 4 Bộ Châu lớn đƣợc phân chia theo 4
hƣớng: Ðông, Tây, Nam, Bắc (trên thiêng liêng chứ không
phải phƣơng hƣớng trong cõi trần này), có tên là:
- Ðông Thắng Thần Châu,
- Tây Ngƣu Hóa Châu,
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- Nam Thiệm Bộ Châu,
- Bắc Câu Lƣ Châu. (Bắc cù lƣu châu)
Thất thập nhị Ðịa (72 Ðịa cầu) đƣợc chia ra ở trong Tứ Ðại Bộ
Châu nầy. Ðịa cầu 68 của nhơn loại chúng ta thuộc Nam
Thiệm Bộ Châu. Ở phần dƣới của vũ trụ, Ðức Chí Tôn
chƣởng quản 72 Ðịa cầu và 4 Bộ Châu lớn. Tứ Đại Bộ Châu
hay Thái Dƣơng hệ khác ở.
"Trong Tứ đại Bộ châu ở phần thiêng-liêng thì Hộ Pháp nắm
ba châu: Đông thắng thần châu, Tây Ngƣu hạ châu, Nam
thiệm bộ châu, đều thuộc về quyền-hạn của Hộ Pháp; còn Bắc
cù Lƣ châu để cho các phần chơn-hồn quỉ vị họ định phận tại
nơi đó, định nơi cƣ trú tại đó. Họ có một quyền-năng vô định
chẳng cần chỉ giáo, để đặc biệt một châu cho quỉ-vị ăn-năn tu
học đặng đoạt vị. Ba bộ châu kia do quyền-hạn của Hộ Pháp
giáo-hóa, duy có Bắc cù lƣ châu Ngài không thƣờng ngó tới
lắm, để cho họ tự-do làm gì thì làm: khôn nhờ dại chịu".

TỨ ĐẠI ĐIỀU QUI
四 大條 規
E: The four great commandments.
F: Les quatre grands règlements.
Tứ Đại điều qui là bốn qui điều trọng đại, cốt để duy trì trật tự
trong cửa Đạo cho có thứ bậc, tôn ti thƣợng hạ. Một điều nên
ghi nhớ trong Tứ Ðại Ðiều Qui là "Dƣới gián trên đừng thất
khiêm cung" mà lỗi đạo làm em và bị phạm Luật Ðạo".
TÂN LUẬT Chƣơng V- Về Tứ đại điều Qui:
Ðiều 22: "Buộc phải trau giồi đức hạnh giữ theo Tứ đại điều
qui
1-Phải tuân lời dạy của bề trên, chẳng hổ chịu cho bực thấp
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hơn điều độ. Lấy lễ hòa ngƣời. Lỡ làm lỗi, phải ăn năn chịu
thiệt.
2- Chớ khoe tài, đừng cao ngạo, quên mình mà làm nên cho
ngƣời. Giúp ngƣời nên Ðạo. Ðừng nhớ cừu riêng, chớ che lấp
ngƣời hiền.
3- Bạc tiền xuất nhập phân minh, đừng mƣợn vay không trả.
4- Ðối với trên, dƣới đừng lờn dễ, trên dạy dƣới lấy lễ, dƣới
gián trên đừng thất khiêm cung.
Trƣớc mặt sau lƣng, cũng đồng một bực, đừng kỉnh trƣớc rồi
khi sau. Ðừng thấy đồng đạo tranh đua ngồi mà xem không để
lời hòa giải, đừng lấy chung làm riêng đừng vụ riêng mà bỏ
việc chung. Pháp luật phải tuân, đừng lấy ý riêng mà trái trên
dễ dƣới. Ðừng cậy quyền mà yểm tài ngƣời."
Đức Hộ Pháp quả-quyết: "Tân Luật Đức Chí Tôn cốt yếu muốn
cho ta làm, đặng ta bảo-vệ Tam cang Ngũ thƣờng của nhânlọai. Nói về phƣơng Đông này dầu cho luận tới các quốc gia,
xã-hội đến đâu đi nữa, họ tự trọng, họ văn-minh thế nào họ
chƣa ra khỏi đƣờng lối ấy, niêm-luật ấy bao giờ. Nếu họ ra
khỏi là muốn tự bỏ cả xã-hội của họ, thì họ sẽ thành cái gì chớ
không thành xã-hội!"

TỨ ĐỨC
四德
E: The four virtues of woman (công dung ngôn hạnh).
F: Les quatre vertus de la femme.
Tứ Đức là bốn đức tánh cao quí của ngƣời Nữ phái Việt Nam
từ xƣa đến giờ hằng giữ gìn một cách nhặc nhiệm, ngày nay
dƣới thời Cao Đài của Đức Thƣợng Đế thống hợp, nó trở
thành Thiên-luật, ấy là: Công, Dung, Ngôn, Hạnh. Thơ rằng:
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TỨ Đức vẹn toàn mới xứng danh,
Nƣơng hơi nhang khói chỉ điềm lành.
Kính mừng quí vị ân cần tịnh,
Tặng khách nâu sồng diệt quới khanh.
(Tứ Nƣơng Diêu Trì Cung)
Ngày 14-12-1929 (âl 14-11-Kỵ Tỳ).
Thảo Xá Hiền Cung
Diêu Trì Cung BÁT NƢƠNG Hớn Liên Bạch
Em xin để một bài, mấy chị hằng ngày ráng đọc:
Yểu điệu thuyền quyên đã tiếng rằng,
Những điều tình tệ lánh nên chăng.
CÔNG làm vật dụng đừng thô kệt,
NGÔN thốt lời ra chớ cộc cằn.
DUNG chớ lấn chồng làm mụ chị,
HẠNH đừng hiếp trẻ giống bà chằng.
Nghe qua đừng đến trên đem dƣới,
Tọc mạch thày lay kiếm nói xằng.
Chuyên gìn Tứ Đức với Tam tùng
Làm hiệu dạy lần đám Nữ-Trung.
Đạo-đức là nền làm phẩm cách.
Mƣợn nhành dƣơng tịnh lửa sôi lòng

TỨ GIÁO THÁNH NHÂN
四 教 聖人
(Tứ là bốn; giáo là tôn giáo, Thánh nhân: bậc Thánh là Giáo
Chủ của các Tôn giáo) Vào thời Trung nguơn nhơn-sanh mỗi
ngày càng thêm nhiều xu-hƣớng về vật chất nên Ơn Trên mới
phái bốn vị Đại Thánh nhân đến khai sáng nhơn tâm, hiện làm
chủ tinh thần của nhân loại trên toàn Thế giới:
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- Đức Thích Ca Mâu Ni làm Giáo chủ Phật giáo.
- Đức Thái Thƣợng làm Giáo chủ Tiên giáo.
- Đức Khổng Thánh, Giáo chủ Thánh giáo ở phƣơng Đông.
- Đức Chúa Jésus-Christ Giáo chủ Thánh giáo ở phƣơng Tây.
Thánh nơi phƣơng Tây gọi là Thánh Tây. Thế nên cả hai vị
Giáo-Chủ này là Thánh-Đạo. Ngoài ra, còn có các bậc Hiềnnhơn dụng đạo đức để cảm-hóa nhơn-sanh bằng các lý lẽ:
không tham danh, trục lợi; đem Đạo-đức của Thánh Hiền mà
Phổ-độ nhơn sanh; thế nên, bên phƣơng Đông, Xuân Thu
chiến-quốc trở lại êm dịu. Bên phƣơng Tây, thì Chúa JésusChrist dạy đời, khuyên chúng-sanh thức tỉnh trở về với Trời
đặng sống, sống cái lẽ thanh-cao, liêm-khiết.
Do vậy mà bốn vị Thánh nhân trên đây là Giáo Chủ của ba
nền Tôn giáo lớn mà thôi. Vì hai vị Thánh Tây và Thánh Ta
cũng đều là Đạo Thánh. Bằng chứng hiển nhiên là ngày nay
Đức Chí-Tôn đến mở Đại-Đạo chỉ "Qui Nguyên Tam Giáo".
Tuy nhiên, nhà cách mạng Trần Cao-Vân nói về Tứ giáo:
"Hiện nay trong Đạo ta gồm Tứ giáo, bậc thông thái ở trên thì
là quân tử, chắc bất quá tuỳ thời mà thôi, còn ở dƣới thì số
tiểu nhơn lại hay chê bai lẽ đạo, hoặc lấy thế Môn đồ mà khinh
thầy, chê đạo, hoặc chấp một nguỳ thuyết mà bỏ vạn điều
chơn, chẳng nói đến cội nguồn, chẳng xem đến nguyên lý. Lý
ấy thảy đều lấy một nhà làm tôn chủ, lại chia làm TỨ GIÁO
cho khác nguồn. 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 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"…Ngoài ra, còn có các bậc
Hiền-nhơn dụng đạo đức để cảm-hóa nhơn-sanh bằng các lý
lẽ: không tham danh, trục lợi; đem Đạo-đức của Thánh Hiền
mà Phổ-độ nhơn sanh; thế nên, bên phƣơng Đông, Xuân Thu
chiến-quốc trở lại êm dịu. Bên phƣơng Tây, thì Chúa Jésus-
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Christ dạy đời, khuyên chúng sanh thức tỉnh trở về với Trời
đặng sống, sống cái lẽ thanh-cao, liêm-khiết.

TỨ HẢI GIAI HUYNH ĐỆ
四海偕兄弟
E: All the men in the four seas are brother.
F: Les hommes entre les quatre mers son tous frères.
Ngƣời trong bốn biển đều xem là anh em.
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 mỷ 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".

TỨ HỒN
四魂
Tứ hồn là bốn loại hồn:
Đức Hộ Pháp thuyết đêm 1 tháng 4 năm Quí Tỳ: "Nếu luận
đến trong Tứ Hồn kia thì một vị Thần chƣa có thể gì so với
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một vị Phật đƣợc. Chúng ta đã ngó thấy cái luật tấn hóa nó
đứng trƣớc cái khuôn khổ ấy là nó từ từ nhi tiến mà thôi,
không có phƣơng nào làm cho nó đứng lại một chỗ đƣợc."

TỨ KHỔ
四苦
E: The four sufferings.
F: Le quatre souffrances.
Đức Hộ Pháp nói: "Cột đài ấy có tám cửa là Thất-Đầu-Xà, có
bảy đầu trong tám cửa ngăn cản các chơn hồn không cho vào
Bát-Quái-Đài, duy chỉ chừa có cửa Phật mà thôi. Cả bảy cửa
kia Quỉ giữ không cho ai qua lại, không có lực quyền nào đi
ngang qua đặng, chúng ta dòm phía dƣới thấy Đại-Hải mênh
mông, nƣớc cuồn-cuộn xanh nhƣ biếc, sóng dợn ba đào, mỗi
làn sóng có đề chữ "Khổ". Chúng ta chia ra đi trên ấy, chúng ta
thấy dợn hào-quang nổi lên dữ tợn lắm; mấy chữ lớn là: Sanh,
Lão, Bệnh, Tử, làn sóng dợn lên rồi hạ xuống, mỗi làn đều có
một chữ "Khổ", chúng ta thấy đau khổ trong buổi sanh, thấy
làn sóng rồi chúng ta thấy khổ nhục, khổ dữ lắm, mỗi làn sóng
đều thấy khổ, thử nghĩ Đại Hải nhƣ thế nào thì khổ hải là cả
nƣớc của chúng ta nhƣ thế ấy."

TỨ LINH
四靈
E: The four mysterious animals.
F: Les quatre animaux mystérieux.
Tứ linh là bốn vật linh là: Long, Lân, Qui, Phụng.
Chấn tƣợng Rồng (chấn vi long). Rồng là con vật linh, đứng
đầu trong Tứ linh: Long, Lân, Qui, phụng. Con vật linh ấy khi
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dấy lên để rồi sẽ đƣợc yên-tĩnh, nghỉ ngơi, từ dƣới chỗ âm u
thì rồng dậy.
- Đạo-pháp: nhắc
về khi làm 7 cái
ngai
cho
các
Chức-sắc
Cửu
Trùng Đài Thầy
cũng bảo chạm Tứ
linh, nhƣng ngai
của Giáo Tông
"chỗ hai tay dựa
phải chạm hai con
Rồng" ấy là lý Âm Dƣơng biến hóa vô cùng. Rồng là con vật
đứng đầu hết, nên các giống thú cũng phải nƣơng theo Tứ linh
này chuyển-hóa để thăng tiến. Nay Cao-Đài Đại-Đạo mở ra là
để cho các chơn-hồn tiến-hóa, tức là kể cả vật-chất, thảo mộc,
thú cầm, nhơn loại gọi chung là chúng-sanh và bốn phẩm cấp
cao hơn là Thần, Thánh, Tiên, Phật, gồm chung là Bát phẩm
chơn hồn vậy. Theo lý vạn-vật xúât ra ở cung Chấn là nơi huy
động đầu tiên sinh ra muôn vật. Từ đó ngƣời Á-Đông ta cảm
nhận lý biến-hóa của vũ-trụ nên lấy vật Tổ là Rồng để biểudƣơng một tinh-thần bất-khuất của dân-tộc-tính. Từ xƣa đến
giờ đều tự-hào là "con Rồng cháu Tiên". Ngay trong Đền
Thánh cũng đều trang-trí hình ảnh Tứ linh, nhiều nhất là Rồng
đủ màu sắc và là rồng hả miệng để nói lên thời kỳ Phổ-độ
chúng-sanh trong kỳ ba đại-ân-xá, tận độ chúng-sanh qui
nguyên-vị.
Tứ linh là bốn loài thú linh: Long (Rồng), Lân (lân), Qui (rùa),
Phụng (chim phụng). Tƣơng truyền, khi có một trong Tứ Linh
xuất hiện là báo trƣớc điềm lành. Các hình ảnh của bốn loài
thú này là đại điện cho muôn thú vì có sự tấn hóa cao. Thế
nên nơi Đình chùa của ngƣời Á-Đông thƣờng có tạc tƣợng nơi
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tôn nghiêm. Riêng tôn chỉ Cao Đài thì xem Tứ linh cũng có dự
phần trong Vạn linh sanh chúng.
"Theo giáo-lý Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ thì lần Ân xá này Đức
Chí-Tôn không những Ân xá cho tất cả nhân sanh dƣới mặt
đất này mà còn Ân-xá cho tất cả các thú cầm nữa. Vì vậy
trong ngôi Đền Thánh có tạc hình bốn lọai thú linh là Long,
Lân, Qui, Phụng Các lọai cầm thú này đƣợc tạc dƣới hình
thức trang trí, mỷ thuật, nhƣng cũng là đƣợc phép chầu ChíTôn trƣớc, rồi những lọai thú nào biết hồi đầu hƣớng thiện sẽ
đựơc một trong bốn lọai thú đại-diện đó dẫn vào Bạch-Ngọc
Kinh. Chính nó cũng đƣợc dự trong bản Đệ Tam Thiên-Nhơn
Hòa-ƣớc mà Tam Thánh đã đƣa tay ký cùng Đức Chí-Tôn là
quyền sống của Vạn linh đƣợc bảo vệ trong tình Bác-ái và
Công-bình".
Qua Bản Đệ tam Thiên Nhơn hòa ƣớc thì hình ảnh của bút
lông chim (tƣợng trƣng cho thƣợng cầm) trên tay của Đức
Victor-Hugo. Và bút lông thỏ (hay lông mèo) trên tay của Đức
Trạng-Trình Nguyễn Bĩnh Khiêm, tƣợng cho lòai hạ thú.
Kinh Sám Hối rằng:
Thƣợng cầm, hạ thú lao xao,
Côn trùng, thảo mộc loài nào chẳng linh?
Nó cũng muốn nhƣ mình đặng sống,
Nỡ lòng nào tuyệt giống dứt nòi.?
Bền công kinh sách xem coi,
Vô can sát mạng thiệt thòi rất oan.
Rồng là con vật đứng đầu hết trong Tứ Linh, nên các giống thú
cũng phải nƣơng theo Tứ linh này chuyển-hóa để thăng tiến.
Nay Đạo Cao-Đài mở ra là để cho các chơn-hồn tiến hóa, tức
là kể cả vật-chất, thảo mộc, thú cầm, nhơn loại gọi chung là
chúng-sanh và bốn phẩm-cấp cao hơn là Thần, Thánh, Tiên,
Phật, gồm chung gọi là Bát-phẩm chơn hồn vậy.
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Dịch học nói: Chấn tƣợng Rồng "Chấn vi long". Rồng là con
vật linh, đứng đầu trong Tứ linh: Long, Lân, Qui, phụng. Con
vật linh ấy khi dấy lên để rồi sẽ đƣợc yên-tĩnh, nghỉ-ngơi, từ
dƣới chỗ âm-u thì rồng dậy. Theo lý vạn-vật xúât ra ở cung
Chấn là nơi huy động đầu tiên sinh ra muôn vật. Từ đó ngƣời
Á-Đông ta cảm nhận lý biến-hóa của vũ-trụ nên lấy vật Tổ là
Rồng để biểu-dƣơng một tinh-thần bất-khuất của dân-tộc-tính.
Từ xƣa đến giờ đều tự-hào là "con Rồng cháu Tiên". Ngay
trong Đền-Thánh cũng đều trang-trí hình ảnh Tứ linh, nhiều
nhất là Rồng đủ màu sắc và là rồng hả miệng để nói lên thời
kỳ Phổ-độ chúng-sanh trong kỳ ba đại-ân-xá, tận độ chúngsanh qui nguyên-vị.Khi làm 7 cái ngai cho các Chức-sắc CửuTrùng-Đài Thầy cũng bảo chạm Tứ linh, nhƣng ngai của GIÁO
TÔNG "chỗ hai tay dựa phải chạm hai con Rồng" ấy là lý âm
dƣơng biến hóa.

TỨ NƢƠNG DIÊU TRÌ CUNG
E: Fourth Muse.
F: Quatrième Muse.
Bài Thài Hiến lễ Tứ Nƣơng Diêu-Trì-Cung:

GẤM lót ngõ chƣa vừa gót ngọc
Vàng treo nhà ít học không ƣa.
Đợi trang Nho sĩ tài vừa,
Đằng giao khởi phụng khó ngừa Tiên thi.

TỨ NƢƠNG có nhiều kiếp giáng trần, kiếp trƣớc tiên tên GẤM
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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mất năm lên tám. Huyền sử cho biết kiếp sau Nàng vào nhà
Họ Lê là Lê Doãn Nghi. Ông Nghi có hai đời vợ. Ông và Bà kế
thất sinh hai ngƣời con: một là Lê Doãn Luân, hai là Lê Thị
Điểm, cả hai đều có tài văn chƣơng quán chúng. Nhƣng một
đêm Thần báo mộng ban cho họ Đoàn, từ đấy về sau thân
sinh đổi ra họ Đoàn. Chính là Bà Đoàn Thị Điểm dịch giả
quyển "Chinh Phụ ngâm khúc" nổi tiếng trên Văn đàn Việt
Nam, bản này dịch ra 16 thứ tiếng. Nay Bà vào hàng Nữ Tiên
Tứ Nƣơng có giáng Cơ ban cho thi phẩm"Nữ Trung Tùng
Phận" là một áng văn tuyệt tác trong cửa Đạo Cao-Đài.Tâm
hồn của Đấng Tiên Nƣơng rất chuộng văn chƣơng, tài trí.
Ngƣời trí thức phải là văn tài lỗi lạc và khuyến khích Nữ phái.
Câu 1: GẤM lót ngõ chƣa vừa gót ngọc.
GẤM là tên của Tứ Nƣơng Diêu Trì Cung, mà gấm là hàng dệt
bằng tơ nhiều màu rất đẹp, mắc tiền. Cả câu này ý nói nếu là
nhân tài không phân nam nữ, thì dầu cho đón rƣớc bằng cách
đem gấm lót ngõ cho ngƣời đi cũng chƣa xứng. Ý là chuộng
ngƣời tài đức vậy.
Câu 2 : Vàng treo nhà, ít học không ƣa.
Sự dốt nát xƣa nay vẫn là nỗi khó cho bản thân con ngƣời,
cũng là làm cho gia đình suy kém, đất nƣớc chậm tiến, xã hội
kém mở mang là mối nguy cơ cho việc tu hành khó tiến bộ.
Điển hình là Việt Nam xƣa nay vì ảnh hƣởng ngàn năm nô lệ
Tàu, mà ngƣời phái nữ phải chịu dốt nát, bị xem thƣờng, ngăn
cấm tất cả việc tiếp xúc với bên ngoài, không đƣợc dự vào
việc công. Cái hại này quá ƣ to lớn. Nay Đạo Cao Đài khai
mở, công đầu tiên là của Đức Quyền Giáo Tông là khi Ông
còn làm ở Nghị viện thời Pháp ông đã lập ra trƣờng Nữ học
"Áo Tím" sau đổi là "Gia Long" là để giải phóng sự dốt nát của
Nữ Phái. Tuy nhiên học đây phải hƣớng về: CÔNG, DUNG,
NGÔN, HẠNH đạo đức vẹn toàn, chứ không phải du nhập
những thứ rác bẩn của ngoại bang mà làm cho bại hoại luân
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thƣờng đạo lý thì quả thật là đáng tiếc! Tất cả phải học Đạo
đức: Trai Tam Cang Ngũ thƣờng, Gái Tam Tùng Tứ đức. Ấy là
tôn chỉ của Đạo Cao Đài vẫn lƣu dấu nét anh phong của giòng
giống Việt Nam ta đã có bốn ngàn năm Văn hiến.
Câu 3 : Đợi trang Nho sĩ tài vừa.
Có nhƣ vậy mới xứng là trai tài gái sắc, tức nhiên cái phong
hóa tốt đẹp phải vun trồng và bón phân đạo đức, nhân nghĩa
để hột giống Cao Đài phát triển mà không hổ mặt là giống Tiên
Rồng (Nho sĩ: Ngƣời học chữ Nho, chỉ ngƣời trí thức thời xƣa.
Vừa: Xứng hạp. Tài vừa:Có tài tƣơng xứng. Ấy là tinh thần
phát huy đạo đức mà Cao Đài là Nho Tông chuyển thế, Nam
Nữ bình quyền, bình đẳng )
Câu 4: Đằng giao khởi phụng khó ngừa Tiên thi.
Phải có trí thức tài giỏi, đức độ cao siêu, phát triển tâm linh để
lần đến việc siêu phàm vào hàng Tiên vị. (Đằng: Vọt lên cao.
Giao: Con rồng không có sừng. Khởi: Dấy lên. Phụng: Con
chim phụng, một trong Tứ Linh: Con chim trống gọi là Phụng,
con chim mái gọi là Loan, nên thƣờng nói Phụng Loan. Đằng
giao khởi phụng: Con rồng bay cao, con chim phụng bay
múa tức là Rồng bay phụng múa. Thành ngữ nầy có ý nói tài
giỏi vƣợt lên trên mọi ngƣời, xuất chúng. Ngừa là chờ đợi, chờ
đón. Tiên thi: Thơ văn của bực Tiên, chỉ ngƣời tài giỏi siêu
phàm nhƣ bực Tiên Thánh.
Tứ Nƣơng có bửu pháp là Kim Bản (Bản vàng để ghi tên
những ngƣời thi đậu Trạng Nguyên, Tiến Sĩ) nên Tứ Nƣơng
có nhiệm vụ tuyển chọn ngƣời đủ tài đủ đức cho thi đậu để ra
giúp nƣớc.
Tứ Nƣơng tiếp dẫn các Chơn hồn lên từng Trời Huỳnh Thiên,
là từng thứ tƣ trong Cửu Trùng Thiên. Nơi đây, Chơn hồn
đƣợc vào Cung Tuyệt Khổ bái kiến Đức Huyền Thiên Quân,
đƣợc roi thần của Lôi Công trừ hết các trƣợc khí còn bám vào
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Chơn thần, đi vào Lầu Bát Quái, lãnh Kim Câu đi lên chờ ở
cửa Thiên môn (Cửa Trời).

TỨ PHỐI
四配
Tứ: Bốn, thứ tƣ. Phối: so sánh ngang bằng, đem ngƣời khác
mà cúng phụ với ngƣời vẫn đƣợc thờ thì gọi là phối hƣởng.
Tứ phối là bốn vị Thánh đƣợc thờ chung với Đức Khổng Tử
và đƣợc phối hƣởng với Đức Khổng Tử mỗi khi có cúng tế.
Tứ phối gồm:
Nhan Hồi (Nhan Tử), học trò của Đức Khổng Tử.
Tăng Sâm (Tăng Tử), học trò của Đức Khổng Tử.
Khổng Cấp (Tử Tƣ), học trò của Tăng Sâm và là cháu nội của
Đức Khổng Tử.
Mạnh Kha (Mạnh Tử), học trò của Tử Tƣ.
Từ những con số vi diệu của đất trời, mà ngày xƣa:
- 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 hai vị Thánh là: Phục Thánh Nhan Hồi, Tông Thánh
Tăng Sâm.
Ðời sau có thêm hai vị Thánh nữa là Thuật Thánh Tử-Tƣ và ÁThánh Mạnh Tử, hịêp với hai vị Thánh trƣớc nữa gọi chung là
Tứ Phối.

TỨ QUÍ
四 季
E: Four season.
F: Quatre saisons.
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Tứ: Bốn, thứ tƣ. i: mùa, 3 tháng là một Quí. Tứ quí là 4 mùa
trong một năm: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Thánh Ngôn Hiệp
Tuyển: Nhựt nguyệt âm dƣơng tứ quí hòa.
Thi văn dạy đạo có câu:
Hữu văn, hữu võ, hữu phong ba,
Nhựt Nguyệt Âm Dƣơng tứ quí hòa.

TỨ SINH
四生
Có Bốn cách sinh của những loài Hữu hình:
1-Thai sinh 胎生 sinh con nhƣ loài ngƣời, loài có vú.
2-Noãn sinh 卵生 là sinh trứng nhƣ loài chim, loài bò sát.
3-Thấp sinh 濕生 là loài sinh ra ở nơi ẩm ƣớt nhƣ côn trùng.
4-Hóa sinh 化生 là không do vật mẹ sinh ra mà do sự biến hóa
mà sinh ra nhƣ lá cây chanh hóa ra con giọt sành. Con lƣơn
thành chồn.

TỨ TÁNG
四喪
Trên đời, có bốn cách táng ngƣời chết, gọi là Tứ táng:
1. Thủy táng: Ném ngƣời chết xuống sông. Cách táng này do
ở phía Bắc nƣớc Phi Châu, ngƣời mọi da đen hay dùng. Hoặc
bên xứ Ấn Độ có con sông Hằng (Gange), khi chết họ cũng
đem thây thả xuống dòng sông nầy đặng cho Linh hồn siêu
thăng về miền Cực Lạc.
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2- Hỏa táng: Đốt thây thành tro. Cách táng này theo tục Ấn Độ
và Cao Miên, Xiêm, Lào…Gần đây, nƣớc ta cũng bắt đầu Hỏa
táng.
3- Thổ táng: Chôn thây dƣới đất. Cách táng này ở Đông
phƣơng và các nƣớc Âu Châu đều có dùng.
4- Điểu táng: Phơi thây cho chim ăn. Cách táng lạ này ở về
miền ngoại bộ nƣớc Mông Cổ.

TỨ THÁNH
四聖
Tứ Thánh viết Kinh Dịch là:
- Phục Hi hoạch quái và trùng quái;
- Văn Vƣơng làm quái từ. Thoán Từ;
- Chu Công làm Hào từ (Tƣợng Từ);
- Khổng Tử làm Thập dực.
Thời Phục Hi chƣa có văn tự nên Kinh Dịch chƣa in mà chỉ có
hoạch quái. Về sau, Khổng Tử san định Lục Kinh thì Dịch đã
thành sách có 12 thiên gồm 2 Kinh và 10 Truyện.
Hai Kinh là Thƣợng Kinh và Hạ Kinh, trình bày 64 quẻ.
Mƣời truyện tức Thập Dực (10 cánh) do chính Đức Khổng Tử
sáng tác, xếp thứ tự:
1. Thoán truyện thƣợng
2. Thoán truyện hạ
3. Tƣợng truyện thƣợng
4. Tƣợng truyện hạ
5. Hệ từ truyện thƣợng

6. Hệ từ truyện hạ
7. Văn ngôn truyện
8. Thuyết quái truyện
9. Tự quái truyện
10. Tạp quái truyện

Kinh Dịch bàn về vũ trụ quan, nhân sinh quan, dạy con ngƣời
cái lý trị loạn, thịnh suy, đắc thất…

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

782

▐ Q.3 VẦN T

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

TỨ THỜI
四時
E: Four times.
F: Quatre temps.
Tứ Thời là 4 điểm thời gian trong một ngày vào các giờ:
- 0 giờ (tức 12 giờ khuya) thuộc giờ Tý,
- 6 giờ sáng thuộc giờ Mẹo,
- 12 giờ trƣa thuộc giờ Ngọ,
- 18 giờ (tức 6 giờ chiều) thuộc giờ Dậu.
Nghi thức dâng Lễ của Ðạo Cao Ðài dạy các tín đồ cúng Ðức
Chí Tôn và các Ðấng Thiêng liêng vào Tứ thời kể trên, bởi vì
vào 4 thời điểm nầy, khí Dƣơng và khí Âm trong Càn Khôn Vũ
Trụ có sự biến đổi tƣơng đối đặc biệt:
- Lúc 0 giờ, thời Tý: Khí Âm cực thạnh, khí Dƣơng khởi sanh.
- Lúc 6 giờ và 18 giờ, thời Mẹo và thời Dậu: Hai khí Dƣơng và
Âm giao hòa cân bằng nhau.
- Lúc 12 giờ trƣa, thời Ngọ: Khí Dƣơng cực thạnh, khí Âm khởi
sanh.
Thời Tý và thời Ngọ: Cúng Rƣợu (Rƣợu trắng).
Thời Mẹo và thời Dậu: Cúng nƣớc Âm Dƣơng, tức là cúng
nƣớc trà và nƣớc trắng thiên nhiên. (xem Cúng Tứ thời. Vần
C)

TỨ THỜI NHỰT TỤNG
四聖日誦
Đôi Liễn trong quyển Kinh Tứ Thời Nhựt Tụng Kinh của hai
Ngài Đầu Sƣ Thƣợng Trung Nhựt và ngọc Lịch Nguyệt biên
soạn năm 1928. Ngoài bìa có hai câu đối:
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- Huỳnh Kim Khuyết nội huyền hƣ huyền diệu Tam qui toàn
chuyển Phật-Pháp-Tăng.
- Bạch Ngọc Kinh trung vô cực vô vi Nhứt khí hóa thành Nho
Thích Ðạo.
黃金闕內玄虛玄妙三皈旋轉佛法僧
白玉京中無極無為一氣化成儒釋道
Đôi liễn nầy có in trong quyển Tứ Thời Nhựt Tụng Kinh của
Đầu Sƣ Thƣợng Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt, Hội Thánh
xuất bản năm 1928.
Chú thích:
C.1: Trong Huỳnh Kim Khuyết hƣ vô huyền diệu, Tam qui
xoay chuyển Phật Pháp Tăng. (Nội: trong. Huyền diệu: mầu
nhiệm mà con ngƣời với trí não phàm phu không thể hiểu rõ
đƣợc. Huyền hư: huyền diệu và mênh-mông. Tam qui: ba điều
phải noi theo. Tam qui của Phật giáo còn đƣợc gọi là Qui y
Tam bảo: qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng. Phật là Đức Phật,
Pháp là giáo lý của Phật, Tăng là những ngƣời tu theo Phật.
Toàn hay Tuyền là đầy đủ, quay trở lại. Chuyển: vận chuyển).
C.2: Trong Bạch Ngọc Kinh, Vô Cực Vô Vi, một khí Hƣ Vô
hóa thành Tam giáo. (Trung: giữa. Vô cực: cái khởi đầu của
Trời Đất, Nho giáo gọi là Vô cực, Lão giáo gọi là Đạo, Cao Đài
gọi là Khí Hƣ Vô. Vô Vi: ý nói rất mầu nhiệm, không hình
không ảnh. Nhứt khí: một chất khí, đó là Khí Hƣ Vô. Hóa
thành: sanh biến mà thành ra. Nho Thích Đạo tức Tam giáo:
Nho giáo, Thích giáo, Đạo giáo (Lão giáo).

TỨ THƢ (TỨ THƠ) (Sách)
四書
E: The four classical books.
F: Les quatre livres classiques.
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Tứ thƣ(Tứ thơ) 四書 Bốn bộ sách: Đại học, Trung Dung, Luận
Ngữ, Mạnh Tử.
Là Bốn bộ sách NHO nầy do ngƣời sau của thời Khổng Tử
soạn. Nhắc lại, khi Đức Khổng-Phu-Tử mất rồi Thất Thập Nhị
Hiền tứ tán ra mỗi ngƣời một nơi dạy học. Mỗi ngƣời đều theo
Tôn chỉ của Đức Thánh Sƣ, nhƣng cách giảng giải khác nhau
đôi chút. Duy có Tăng Tử, Tử Tƣ và Mạnh Tử thì có công hơn
hết. Chính phái nầy chép ra bộ Luận Ngữ, làm sách Đại Học
và Trung Dung hiệp với bộ sách Mạnh Tử gọi là TỨ THƠ.
1-SÁCH ĐẠI HỌC: Sách Đại học theo danh từ mà cắt nghĩa
thì nó là sách để cho ngƣời lớn học tập. Trong đó có Tam
cang lãnh và Bát điều mục.
Tam cang lãnh là Minh Minh Đức, Thân Dân và Chỉ ƣ Chí
Thiện.
- Minh Minh Đức là sáng cái đức sáng của mình. Vả chăng
ngƣời ta ai ai cũng có bẩm thọ của Trời một điểm tánh linh.
Tánh ấy sáng suốt và chơn thành tức là nguồn Thiên lý ở
trong ngƣời, nhƣng khi nhập thế cuộc rồi, thân phàm cảm xúc
vật chất và kích thích tánh Thiên nhiên làm cho tánh nầy phải
biến sanh một Tánh khí chất nữa, tức là Nhơn tâm. Nguồn
Thiên lý ở trong ngƣời vì đó mà phải mờ tối, Minh Minh Đức
tức là đả phá cái màn đen tối ấy, để cho tánh Thiên nhiên
đƣợc tỏ rạng và linh động theo sở năng của nó.
-Thân dân là gần gũi với ngƣời và yêu thƣơng giúp đỡ ngƣời
cũng nhƣ yêu thƣơng, lo lắng cho chính mình vậy.
- Chỉ ƣ Chí Thiện là việc làm ấy nhắm đến mục đích Chí Thiện.
Học tập theo Tam cang lãnh là thực hành phép chánh kỵ hóa
nhơn, Thế nên gồm có:
Bát điều mục là cách vật, trí tri, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề
gia, trị quốc, bình thiên hạ.
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Đời xƣa ngƣời ta muốn làm sáng cái đức sáng của mình trong
thiên hạ, trƣớc phải xử xong việc nƣớc, muốn xử xong việc
nƣớc, trƣớc phải sửa đƣợc việc nhà; muốn sửa đƣợc việc
nhà, trƣớc phải tu thân, muốn tu thân trƣớc phải chánh tâm,
muốn chánh tâm trƣớc phải thành ý, muốn thành ý trƣớc phải
biết cùng lý, muốn biết cùng lý thì phải suốt đến chỗ uyên
thâm của sự vật.
Nói tóm lại muốn học Đạo Đại Học trƣớc phải tu thân mình, rồi
sau mới biết đƣờng mà tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Phƣơng
pháp tu thân là chánh tâm, thành ý, trí tri và cách vật. Cổ nhơn
rất trọng Đạo tu thân, họ thƣờng bảo nhau rằng: Từ vị Thiên
Tử đến kẻ thứ dân, ai cũng phải tu thân trƣớc, rồi sau mới làm
xong các việc khác. Trái lại, thân chẳng tu mà muốn tề gia, trị
quốc và bình thiên hạ thì thất bại. Giả tỵ cây kia, gốc đã thúi
mà bảo ngọn đơm bông trổ trái thì không bao giờ đƣợc.
2- SÁCH TRUNG DUNG: Tăng Tử mất, thì cái học của ông
truyền lại cho Khổng Cấp tự là Tử Tƣ. Chính Tử Tƣ soạn bộ
Trung Dung.
Thế nào là Trung Dung? Trình Tử nói: "Bất thiên chi vị trung;
bất dịch chi vị dung. Trung giả dã thiên hạ chi chánh Đạo;
Dung giả thiên hạ chỉ định lý". Chẳng nghiêng lệch là Trung,
chẳng dời đổi là Dung. Trung là chánh Đạo trong Thiên hạ.
Dung là phƣơng pháp để cho Thiên hạ định lẽ phải trái.
Sách Trung Dung trƣớc nói Đạo gốc ở nơi Trời, không thể sửa
đổi đƣợc, mà chính thể nó ở nơi ngƣời, không thể lìa xa đƣợc.
Rồi lại nói đến cái lẽ chấp "Trung" của Thánh Hiền đời xƣa là
tồn dƣỡng, tỉnh sát, để đạt đƣợc cái lẽ Chí Thiện.
Sự học hành chia ra hai phần là: Thiên Đạo và Nhơn Đạo. Cả
hai phần ấy đều khởi đoan bởi một chữ thành, cho nên nói:
"Thành giả Thiên chi Đạo; Thành chi giả Nhơn chi Đạo" nghĩa
là hoàn toàn là Đạo Trời, gắng sức làm ra hoàn toàn là Đạo
ngƣời.
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Vậy chữ Thành 誠 ở Thiên Đạo ra sao?
Có hai mặt: Du cửu và Du viễn: Du cửu ở trong thì còn mãi
mãi, du viễn ở ngoài thì rộng xa vô cùng. Đạo Trời nhƣ thế,
cho nên cái phát lực rất cao đại quang minh. Đạo Trời chỉ có
Thành mà đƣợc nhƣ thế.
Đạo ngƣời thì gắng sức làm cho mình trở nên Thành nhƣ Đạo
Trời. Vậy phải làm sao cho mình trở nên Thành.
"Thành giả tự thành dã, nhi đạo tự đạo dã". Thành ấy là mình
phải tự làm lấy; nghĩa là tự mình hoán cải tật hƣ, nết xấu, trở
nên tánh tốt, phải tự mình ngăn ngừa lòng dục cho tâm thân
thanh khiết yên lặng. Thế nên có câu nói: "Vô dục tức là thành"
Mà hễ Thành đƣợc rồi thi tự nhiên Minh, có nghĩa tự tin, tức
nhiên là TÍN. Tại sao? Bởi vì ngƣời ta vốn có một điểm tánh
của Trời phú cho; nó hằng ở trong tâm nếu ngƣời ta đừng cho
tâm bị bế tắc thì tự nhiên tánh ấy xuất hiện cảm thông với Trời
Đất mà quán triệt vạn vật.
Rồi lại phải tiến nữa cho đến chí Thành, tức là cái Thành rất
mực. "Duy thiên hạ chí Thành vi năng tận kỳ tánh, năng tận kỳ
tánh tắc năng tận nhơn chi tánh; năng tận nhơn chi tánh tắc
năng tận vật chi Tánh; năng tận vật chi tánh tắc khả dĩ tán
Thiên Địa chi hóa dục; khả dĩ tán Thiên Địa chi hóa dục tắc
khả dĩ dữ Thiên Địa đồng tham hỵ" (Chƣơng 22).
Trong thiên hạ, duy có bậc Chí thành mới biết đƣợc Tánh
Thiên nhiên của mình. Đã biết đƣợc tánh mình thì có thể biết
đƣọc tánh ngƣời. Đã biết đƣợc tánh ngƣời thì biết đƣợc tánh
vật, đã biết đƣợc tánh vật thì có thể giúp Trời Đất trong sự hóa
dục, đã giúp đƣợc Trời đất trong sự hóa dục thì có thể liệt vào
hàng Tam Tài Thiên - Địa - Nhơn.
Lại nói rằng: "Chí thành chi Đạo khả dĩ tiền tri, quốc gia tƣơng
hƣng tất hữu trinh tƣờng; quốc gia tƣơng vong tất hữu yêu
nghiệt. Hiện hồ thi qui, động hồ tứ thể, họa phƣớc tƣơng chí,
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thiện tất tri chi, bất thiện tất tri chi. Cố chí thành nhƣ Thần":
Đạo chí thành có thể biết trƣớc những việc chƣa xảy đến.
Nƣớc nhà sắp hƣng thạnh ắt có điềm lành; nƣớc nhà sắp mất
ắt có điềm quái gở. Ngƣời ta dùng phép bói với cỏ Thi, mai
Rùa, hoặc là xem qua cái động của tay chơn mà có thể đoán
biết những điều họa phƣớc sắp đến: Lành cũng biết trƣớc;
chẳng lành cũng biết trƣớc; cho nên nói bậc Chí thành nhƣ
Thần (chƣơng 24).
3- SÁCH LUẬN NGỮ: Luận Ngữ là bộ sách do học trò Tăng
Tử ghi chép những lời của Đức KHỔNG PHU TỬ. Xem sách
Luận Ngữ có thể hiểu đƣợc tánh tình, dáng điệu của Đức
KHỔNG PHU TỬ. Đại để nhƣ ôn cung, hòa nhã; ƣu thế mẫn
thời. Trong thiên Hƣơng đảng có chép dáng điệu của Ngài lúc
bình thƣờng, khi tế tự, khi giao thiệp với Hƣơng đảng, khi hầu
Vua, cùng những cử chỉ tấn thối ăn mặc ra một vị Thánh sƣ.
4- SÁCH MẠNH TỬ: Mạnh Tử là ngƣời đắc Đạo. Ngài viết ra
một bộ sách tựa là Mạnh Tử. Sách nầy gồm có bảy thiên về
Chánh trị học.
Tâm Học - Mạnh Tử cũng theo sách Trung Dung, quan niệm
rằng: "Thiên mạng chi vị Tánh". Chữ Tánh đây tức là phần
Thiên lý ở trong ngƣời, nó gồm có: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, tức là
cái Minh Đức đã nói trong sách Đại Học ứng hóa để làm hạnh
kiểm của ngƣời. Ngƣời ta ai cũng có lòng trắc ẩn, tu ố, cung
kính, thị phi. Lòng trắc ẩn tức là Nhân, tu ố tức là Nghĩa, cung
kính tức là Lễ, thị phi tức là Trí. Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí là bốn cái
Đức ở trong Bổn tánh, cho nên ngƣời ta muốn làm lành thì dễ
nhƣ nƣớc ở trên cao chảy xuống thấp, nhƣng cũng có ngƣời
không làm lành đƣợc là tại vật dục sở tế, khí bẩm sở cầu, làm
cho Bổn tánh Thiên nhiên biến ra Tánh khí chất, hằng khuynh
hƣớng về phàm trần, cầu vui vật chất cho mình mà thôi. Mạnh
Tử khuyên ngƣời ta nên giữ cái Thiên căn ấy, để làm chủ
động cho đời sống, giữ Bổn tánh tức là đừng cho nó mờ tối và
gắng sức trau giồi cho nó phát triển rất mực, rồi ngƣời ta theo
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đó mà hành động thì mình sẽ trở nên ngƣời lành, ngƣời tốt.
Tánh là Bổn thể của Tâm, cho nên Tâm Tánh tuy hai danh từ,
song sự thiệt thì có một, cho nên Mạnh Tử nói: "Tận kỳ Tâm
giả, tri kỳ Tánh giả, Tri kỳ Tánh giả tắc tri Thiên lý, tồn kỳ Tâm,
dƣỡng kỳ Tánh, sở dĩ sự Thiên dã". Biết hết Tâm là biết đƣợc
Tánh, biết đƣợc Tánh là biết Đạo Trời; giữ còn cái Tâm, hàm
dƣỡng cái Tánh, ấy là thờ Trời vậy.
Tồn Tâm - Nghĩa là giữ Tâm cho còn. Vả chăng, ngƣời ta sở
dĩ đứng đầu trong vạn vật là nhờ có Tâm và trong thiên hạ sở
dĩ có ngƣời hiền kẻ ngu, cũng chỉ vì Tâm mà thôi. Thế đủ hiểu
Tâm quý báu đến ngần nào. Mạnh Tử nói: "Quân tử sở dĩ dị ƣ
nhơn giả dĩ kỳ tồn tâm dã": ngƣời quân tử sở dĩ khác với
ngƣời thƣờng là nhờ giữ còn cái Tâm của họ. Giữ Tâm cho
còn rồi lại nuôi nó cho mỗi ngày càng thanh khiết thêm hơn.
Về phƣơng pháp nuôi Tâm không chi hay bằng ít ham muốn
vật chất nhƣ sự giàu sang, danh lợi, sắc đẹp hay vui sƣớng
nhĩ mục.
Tồn Tánh Dƣỡng Khí - Tánh là lý toàn nhiên ở trong Tâm tức
là phần tinh anh của Trời phú cho ngƣời. Mạnh Tử nói: "Nhơn
chi sở dĩ dị ƣ cầm thú giả cơ hy. Thứ dân khử chi, Quân tử tồn
chi". Ngƣời ta sở dĩ khác cầm thú chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Kẻ
thứ dân thì bỏ mất, ngƣời quân tử thì giữ còn; nhƣng Tánh
phải có Khí thì mới đứng vững và sanh-trƣởng thêm lên; cho
nên kẻ học Tồn Tánh phải dƣỡng Khí nữa.
Dƣỡng Khí thì phải: "Trì kỳ chí nhi vô bạo kỳ khí". Giữ bền
cái Chí mà không làm hại Khí. Giữ Chí nói đây, tức là giữ
Tánh về mặt tích cực; chớ chẳng phải Tánh với Chí là hai vật.
Nên hiểu rằng: Lúc tồn Tánh thì Tánh yên lặng tức là Tánh
đứng về mặt Tiêu cực; nay dƣỡng khí thì phải dùng Tánh về
mặt tích cực để vận khí, tức là chí. Bởi vì Tánh là tƣớng soái
của Khí; cho nên dƣỡng Khí phải dùng Tánh (Chí) mà cầm giữ
và vận hành. Mạnh Tử nói: "Kỳ vi khí giả chí đại, chí cƣờng dĩ
trực dƣỡng, dƣỡng nhi vô hại tắc, tắc hồ Thiên Địa chi gian"
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Khí ấy rất lớn, rất mạnh, nếu khéo nuôi nó thì nó có thể đầy
khoảng Trời Đất. Phàm ngƣời nào tồn Tánh dƣỡng Khí đến
công viên quả mãn thì ngƣời ấy có thể cảm thông với Trời Đất
mà cùng vạn vật đồng nhứt thể. Thật là Mạnh Tử làm sáng
Nho giáo đến chỗ Vũ Trụ hóa Tâm linh để cùng Trời Đất vạn
vật đồng thể vậy."

TỨ TƢỢNG
Tứ Tƣợng là bốn hình tƣợng trong Kinh Dịch
Đến nay hội NHẤT 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 THÁNH.
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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.
Tạo Hóa lại dùng phép Âm Dƣơng giao cảm, biến thành hai
Khí Thiếu Dƣơng (Fohat) và Thiếu Âm (Koilon) mà lập Ngôi Ba
là Tứ Tƣợng (1) (Troisième Logos).
Đó là một Thể ba Ngôi (Trinité).
Cái Hƣ không đây không phải là trống không, hoang vu, ảo
tƣởng. Đó là cõi Siêu Hình mà phàm trí, phàm giác chƣa thấu
đáo. Cái Không Không đó là Không mà Có. Cái Có, Có là Có
lại Không. (Cao Đài Tiên Bút)
Trong Bát Quái, thì Thiếu Dƣơng thuộc quẻ Khảm ☵, Thiếu
Âm thuộc quẻ Ly ☲. Biểu hiệu Thiếu Dƣơng là một gạch liền
giữa hai gạch đứt. Tuy thấy phần Âm lấn phần Dƣơng nhƣng
nó là biểu hiệu cho Dƣơng, vì trong luật điều hòa cai quản Võ
trụ Kiền Khôn, bao giờ cái phần thiểu số cũng cầm quyền
thống trị tất cả các hiện tƣợng. Ai rõ thông y học, xét về thai
dựng của đàn bà do chỗ Âm Dƣơng yếu mạnh mà sanh hoặc
trai hoặc gái, thì thấy rõ cái phần thiểu số bao giờ cũng mạnh
hơn phần đại số và luật điều hòa của Tạo Hóa trái hẳn với
công lệ "mạnh đƣợc yếu thua" của cuộc cạnh tranh phàm tục.
Cái lẽ huyền vi rất khó hiểu. Xin nhắc lại trong bài Thánh giáo
ngày 29-9-26, có câu nầy:
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"Các con hiền mà dữ, các con yếu mà mạnh, các con nhỏ nhoi
mà quyền thế, các con nhịn nhục mà các con hành phạt. Cử
chỉ các con khá tập sao cho nghịch với cử chỉ thế tình, thì là
gần ngôi Tiên Phật đó".
Tôn giáo nào cũng có cái biểu hiệu một Thể Ba Ngôi:
-Đại Đạo có: Thái Cực, Lƣỡng Nghi, Tứ Tƣợng.
-Đạo Phật có Tam Bửu: Từ Tôn Di Đà, Quan Âm, Thế Chí.
-Thiên Chúa giáo có ba Ngôi: Đức Chúa Cha (Père), Đức
Chúa Con (Fils), Đức Chúa Thánh Thần (Saint-Esprit).
-Đạo Bà la môn thì có: Thần Sáng Tạo (Brahma), Thần phá
hoại (Shiva), Thần Bảo Tồn (Vishnou).
Kinh Ngọc Hoàng Thƣợng Ðế:
"Khí phân Tứ Tượng. Hóat triền vô biên."

TỨ VỊ TIÊN VƢƠNG
四位先王
Là bốn vị thuộc hoàng triều đã có công trong việc bảo tồn quốc
thổ, nhƣng vào thời Pháp thuộc nên đã chịu đồ lƣu Hải ngoại,
tuy không thành công, nhƣng cũng đủ tiêu biểu một ý chí bất
khuất của nòi giống Việt Nam anh hùng.
Ngài Bảo Thế Lê-Thiện-Phƣớc có nói: Ngộ nghĩnh một điều và
cũng là may mắn, một dịp bất trùng lai là Tôi cùng ông bạn
Thời Quân Tiếp Pháp, trong thời kỳ học hỏi riêng với các Ðấng
thiêng liêng hồi năm Ất Mùi (1955), Ðức Cao Thƣợng Phẩm
giáng cơ dạy chúng tôi thủ lễ, có ba vị Cựu Hoàng đến, thì Vua
Hàm Nghi giáng trƣớc tiên:
1-Việt Nam Đại Quốc Hàm Nghi:
"Cô nhân thiệt cảm đội ơn sâu của Ngự Mã Thiên Quân, quí
Thiên Sứ và Hội Thánh. Nhân nhìn lại xã tắc mà đau lòng, tuy
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trƣớc đã chẳng nên trò, nay vẫn vậy. Thật là tang thƣơng quá
đỗi! Thi:
Nhìn ra xe ngựa cõi phồn ba,
Gióng trống trời Nam hiệp nƣớc nhà.
Ðem mối cựu thù tô xã tắc,
Ðịnh giềng tân thế cứu san hà.
Vì do quyền lợi nên đành vậy,
Ấy bởi hƣ danh mới thế à!
Cứu khổ từ đây nhờ Ðạo pháp,
An dân lập quốc tại Kỳ ba.
Cô nhân xin cảm ơn và xin đƣợc phép lui gót."
2- Kế tiếp là THÀNH THÁI chi quân:
Xin chào chƣ Ðại Thiên Phong và Tiểu Thiên mạng.
Tách bƣớc đồ lƣu nhớ hận nhà,
Buồn cho thân thế đã về già.
Mong nhờ liệt sĩ toan trau sửa,
Ðắp điếm non sông gấm vóc ta.
3- Ðoạn tới Vua DUY TÂN:
Tiểu vị kính chào quí Ðại Ðức, quí Thiên ân.
Mở lối nghĩa nhân quét hận thù,
Qua dòng tân khổ quốc gia thu.
Cái gia khô cổ, nay nhờ Ðạo,
Về cõi Hƣ linh cũng vận trù.
(Cái gia là con đa đa)
4- Sau hết là NGUYỄN CƢỜNG ÐỂ:
Kính mừng chƣ Chơn Quân và Thiên phong. Cƣời..
Xin để lời cám ơn và mừng Bảo Thế Chơn Quân chi đức.
Vị quốc bôn ba ở nƣớc ngoài,
Chí mong chƣa đoạt đoạn trần ai.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

793

Tủi mừng đâu biết giờ tiền định,
May đặng duyên xƣa ngự quốc đài.
Xin đƣợc kiếu.
Bốn bài thi của Tứ vị Tiên Vƣơng giáng cơ nói trên đƣợc dùng
làm bài thài hiến lễ cho bốn vị, khi cúng tế nơi Báo Quốc-Từ
Mỗi năm tại Báo Quốc Từ, Hội Thánh có thiết lễ cúng tế
thƣờng lệ vào năm ngày:
- Ngày 16 tháng Giêng âl: Thƣợng Nguơn.
- Ngày 10 tháng 3 âl: Giỗ Tổ Hùng Vƣơng.
- Ngày 16 tháng 7 âl: Trung Nguơn.
- Ngày 16 tháng 8 âl: Trung Thu.
- Ngày 16 tháng 10 âl: Hạ Nguơn.

TỨ VỤ
四務
E: The four affaires.
F: Les quatre affaires.
(Tứ: Bốn, thứ tƣ. Vụ: việc). Ban Tứ vụ này gồm bốn công việc
chuyên môn nơi Thánh Thất là: Lễ vụ, Hộ vụ, Lƣơng vụ, Công
vụ.
Tại Văn phòng của mỗi Tộc Ðạo, vị Lễ Sanh Ðầu Tộc Ðạo
phải tổ chức Ban Tứ Vụ của Thánh Thất cho đầy đủ, hƣớng
dẫn các Chức việc Bàn Trị Sự và Ðạo hữu trong Tộc Ðạo hiểu
rõ quyền hạn và trách nhiệm của mỗi Vụ để phối hợp hoạt
động Ðạo sự nơi Thánh Thất và trong Tộc Ðạo đƣợc hiệu quả
và tiến triển tốt đẹp. Nhiệm vụ của mỗi Vụ:
1- Lễ Vụ: Xem sóc về nghi lễ, cúng Tứ thời, Ðàn lệ, Sớ điệp,
quả phẩm, nhang đèn nơi Thánh Thất.
2- Hộ Vụ: Lo về tài chánh, giữ Sổ thâu xuất hằng ngày, minh
chứng cho hợp lệ.
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3- Công Vụ: Tu tạo, gìn giữ tài sản của Ðạo nơi Thánh Thất.
4- Lƣơng Vụ: (Lƣơng: Lúa gạo. Vụ: việc) Lƣơng Vụ có nhiệm
vụ lo về lƣơng thực tự túc để nuôi Chức sắc và các nhơn viên
công quả phục vụ nơi Thánh Thất sở tại và bá tánh đến có đủ
chi dùng..Khuyến khích, cổ động công quả tự túc.

TỪ
TỪ 慈 - Thƣơng yêu kẻ dƣới, - chỉ ngƣời mẹ. Td: Từ bi, Từ
huệ, Từ huyên.

TỪ ÂN
慈恩
E: The grace.
F: La grâce.
Từ: Thƣơng yêu kẻ dƣới. Ân: ơn. Từ ân là ơn huệ của bề trên
ban xuống cho kẻ dƣới vì lòng thƣơng yêu.
Kinh Tiên Giáo:
"Đại thiên thế giới, dương tụng từ ân,..."

TỪ BI
慈悲
(Từ 慈 là hiền lành; Bi 悲 là buồn. Với nhơn sanh Bi (buồn) là
đau khổ, thống thiết tâm hồn không chịu đựng nỗi; nhƣng với
Tiên Phật là Đấng đã thăng hoa để kết nhiều Tòa sen đều trên
cái khổ đó nên gọi là Đấng "Đại Bi" nghĩa là thấu hiểu nỗi khổ
cùng tận của chúng sanh mà lo chia sớt với chúng sanh). Từ

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

795

bi là lòng lành, thƣơng xót, yêu thƣơng mọi ngƣời. Ở đây, Từ
Bi dùng để chỉ Đức Chí Tôn, nhứt là đức Phật Quan Âm đƣợc
tôn xƣng là Đấng "Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế
Âm Bồ-Tát " (Kinh Cứu Khổ).
Đức Lý nói trong ngày "Tái thủ quyền hành":
"Ngán thay cho cái trách nhậm nặng nề, vì trót đã hứa lời cùng
Từ Bi ra tế độ, hễ trách phận đàn anh, tuy nhiên lấy oai quyền
khuyến nhủ trừng trị lấy em mặc dầu, chớ cũng nên hiểu tâm
của mỗi đứa. Lão chỉ sợ một điều là Lão không phƣơng gần
kẻ tà tâm toan dạy dỗ; còn nhƣ gần kẻ đạo đức chơn thành thì
rất dễ, song chẳng cần ích. Tâm Thánh là ngôi vị của Ðấng
thiêng liêng, không lo trau giồi thì cũng còn tự nhiên vì vẻ đẹp,
còn vẻ đẹp thiên nhiên đã mang nặng thi hài nơi khổ cảnh nầy
mà không mất thì đoạt vị đã đặng rồi, lại cần ai nâng đỡ?"
Kinh Vào Ăn Cơm có câu:
"Từ Bi ngũ cốc đã ban,
"Dưỡng nuôi con trẻ châu toàn mảnh thân."
Kinh Khi Thức Dậy có câu:.
"Vừa mở mắt giựt mình thức dậy,
"Con mang ơn cúi lạy Từ Bi." (lạy).

TỪ BI - BÁC ÁI
Báo Ân Từ, ngày rằm tháng 10 năm Bính Tuất (1946)
Đức Hộ Pháp nói: "Từ xƣa đến nay các nhà Tôn Giáo đem
chữ Từ bi -Bác ái phổ hóa nhơn sanh, cốt yếu là để bảo tồn
sanh mạng của quần chúng, gầy lại sự hạnh phúc cho đời
chung hƣởng. Chữ từ bi bác ái chẳng lạ gì. Bần Ðạo nói ra thì
chƣ Chức Sắc nam, nữ Chức Việc Ðạo Hữu cũng đều hiểu rõ.
Cái nghĩa lý của bốn chữ từ bi bác ái cũng không phải là sâu
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xa mắc mỏ gì, từ lớn chí nhỏ làm đƣợc tất cả mà tiếc thay cho
nhơn sanh không chịu thực hành.
Từ bi là gì? Bác ái là gì? Bần Ðạo xin đƣợc giải chữ Từ bi ai
ai cũng đều có sẵn trong tâm, trẻ con nên năm bảy tuổi thì nó
đã biết sự thƣơng yêu cha mẹ, thƣơng yêu anh em là ngƣời
thân tộc gần gũi của nó, khi nó đã trƣởng thành có vợ con,
bậu bạn thì nó lại thƣơng yêu rộng ra hơn nữa, một khi đã
thấy sự đau khổ hoạn nạn, tai ƣơng của quần chúng thì nó
cảm hóa xúc động đến tâm thƣơng yêu lan tràn ra, không biết
đâu là giới hạn, ấy là tánh từ bi đó.
Còn Bác ái là thể theo lòng Trời Phật thƣơng yêu toàn cả
chúng sanh không biết đâu là bờ bến, thấy chúng sanh làm
đƣợc việc gì có đạo đức nhơn nghĩa, thì Trời Phật vui mừng
thƣơng yêu chẳng xiết, ấy là Bác ái.
Hiện nay nhơn loại thiếu sự từ bi bác ái cho nên tạo ra trƣờng
tranh đấu, quyết chiến với nhau, sát hại đồng bào tƣơng tàn
cốt nhục, Ðức Chí Tôn giáng trần hoằng khai Ðại Ðạo Tam Kỳ
Phổ Ðộ là cốt yếu đem chủ nghĩa Từ bi - Bác ái làm tôn chỉ, để
cho nhơn sanh theo đó mà làm một cơ quan bảo tồn tánh
mạng và bảo an quốc thể đƣợc hòa bình. Ngày nào toàn cả
quần chúng, đồng bào biết giác ngộ, tu tỉnh hiệp nhứt tâm thực
hành chủ nghĩa từ bi bác ái cho ra chơn tƣớng, thì nhơn sanh
sẽ đặng chung hƣởng mọi điều hạnh phúc, chẳng luận quốc
dân nào, xã hội nào mà toàn cầu thế giới cũng đƣợc thọ
hƣởng cái hạnh phúc ấy."

TỪ CUNG THÁI HẬU NGỘ ĐẠO
Bà Từ Cung Thái-Hậu là Mẹ của Vua Bảo-Đại. Một vì Vua cuối
triều nhà Nguyễn.
Sự ngộ Đạo của Mẹ vua Bảo Đại là Đức Từ Cung Thái Hậu có
một trƣờng hợp rất đặc biệt: Trong một giấc chiêm bao Bà
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nằm mơ thấy có 12 Tiên Ông mặc áo rộng trắng đội mũ cao
đến độ Bà, khuyên Bà lập công bồi đức, làm con Đức Thƣợng
Đế mà Phổ-Độ nhơn sanh cho kịp kỳ Hội Long Hoa mở. Bà
cho mời nhiều Bốc Sƣ, Tƣớng Số ở Cố-Đô Huế để đoán điềm
chiêm bao, nhƣng không ông nào bàn vừa ý Bà. Có ngƣời
mách, xin Bà dời ông Khâm Châu Thừa-Thiên hỏi thử ý kiến.
Ông Giáo Hữu Thƣợng Đoài Thanh đƣợc mời vào điện Thái
Hòa đoán mộng. Sau khi nghe Bà trình bày tự sự, ông Đoài
quả quyết 12 vị Tiên ông đó là 12 vị Thời Quân trong Đạo Cao
Đài, nhờ đem Pháp Chánh Truyền ra giải nơi khoản Đạo Phục
Thập Nhị Thời Quân nói rõ lối ăn mặc, dây Sắc Lịnh…. Bà liền
tin là đúng với điềm chiêm bao nhƣ Bà đã thấy. Bà viết thơ
ngõ ý với Bảo Đại để Bà nhập môn vào Đạo Cao Đài. Bảo Đại
trả lời: Mẹ đi trƣớc con đƣờng ấy, con sẽ nối theo sau. Hẹn
một ngày lành, Bà xin nhập môn tại Hoàng Cung, có một số
Hoàng Tộc cùng theo Đạo hôm ấy. Mãi đến ngày rằm tháng
11-Tân Hợi (01-01-1972) Đức Lý Giáo Tông ân phong cho Bà
Phẩm Phối Sƣ.
Xin ghi lại Bài Thánh Giáo ấy: Ngài Hiến Đạo bạch: Hội Thánh
xin Ngài từ bi ban phẩm vị cho Bà Từ Cung Đoàn Huy HoàngThái-Hậu. Đức Lý Giáo Tông dạy: "Vì có lời yêu cầu của Khâm
Châu Đạo Thừa Thiên, Lão đặc cách phong chức Phối Sƣ cho
vị Từ Cung."
Vì thời cuộc mãi bất ổn nên Bà chƣa vào Tòa Thánh thăm
viếng Hội Thánh đƣợc và cũng vì tuổi quá cao Bà đã qui vị tại
Cố Đô Huế.
Việc Đức Từ Cung theo Đạo Cao Đài đánh dấu một chuyển
biến quan trọng về tín ngƣỡng của toàn dân Việt Nam. Số
đông Tăng Ni, Đại Đức từ Bắc chí Nam cũng sẽ hƣởng ứng
theo ngƣời chủ tinh thần của mình từ ngót thế kỵ nay." [Quang
Minh -Tòa Thánh, ngày mùng 7-8 Ất Sữu (1985)]
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TỪ CHỨC
E: To resign.
F: Démissionner.
Một ngƣời đang có phẩm tƣớc mà bây giờ xin từ chức (tức là
không nhận chức phẩm đó nữa) thì có hai trƣờng hợp xảy ra:
1- là không còn muốn tiếp tục con đƣờng Đạo nữa vì lý do này
hay lý do khác. 2-Là trong lòng thấy chức phẩm này không
xứng ý. Dù ở trƣờng hợp nào ngƣời ấy cũng ít nhiều bị lỗi thệ,
vì trƣớc khi nhậm chức, bất cử ở cơ quan nào cũng đã có Lập
Thệ rồi.
Ý nghĩa nầy liên hệ với Lời Phê ngày 8-9-Kỵ Sửu cho ông
Trần Văn Mến ở Châu Đốc xin từ chức Giáo Thiện.
Lời Phê của Đức Hộ Pháp: "Phƣớc Thiện cũng có phẩm tƣớc
là Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng, nếu chê bỏ không kể đến
phần hồn thì thay vì đi về với Cửu Thiên Khai Hóa, lại an trú
nơi Đại Hải Chúng."

TỪ DŨ (Tên)
Ấy là Đức TỪ-DŨ, một bậc hiền phụ ở nƣớc ta vào cuối thế kỵ
XIX, tên là Phạm thị Hàng cũng gọi là Hào. Bà là trƣởng nữ
của Công thần Phạm Đăng Hƣng và Bà Phạm Thị. Bà Từ-Dũ
là vợ của vua Thiệu Trị, Hiến Tổ Chƣơng Hoàng Đế.
Bà sinh vào ngày 19-05-Canh Ngọ (1810) quê quán tại làng
Gò công, huyện Tân Hòa, tỉnh Gia định (Nam phần Việt Nam)
nay là tỉnh Gò-công. Ngay từ thuở nhỏ Bà đã nổi tiếng thông
minh và hiền đức, tính tình hiếu thuận. Năm 14 tuổi, bà đƣợc
Thuận Thiên Cao Thái Hoàng Thái-Hậu, vợ kế vua Gia Long
tuyển triệu vào chầu hầu cháu trai là Hoàng-Tử Miên Tông tại
Tiềm Để. Năm 1841, khi Miên Tông lên ngôi tức là Vua Thiệu
Trị, Bà đƣợc phong làm Cung Tân. Hai năm sau đƣợc sắc
phong làm Thành Phi. Qua đầu năm Thiệu Trị thứ sáu, phong
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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làm Giai phi rồi Nhất Giai Phi. Trong nội cung Bà hết sức chăm
lo nuôi dạy các Hoàng Tử và các Công chúa, bà đƣợc Vua
cùng Thái Hậu ban khen. Năm 1847, vua Thiệu Trị bịnh nặng,
chƣa kịp lập sách cho Bà làm Hoàng-Hậu thì băng hà. Vua Tự
Đức lên nối ngôi, nhiều lần ngõ ý định tấn tôn cho Mẹ, nhƣng
Bà nhất định chối từ. Mãi đến ngày 15 tháng 4 năm Tự Đức
thứ hai (1849), nhân dịp khánh thành cung Gia Thọ, Bà thuận
nhận tôn hiệu Hoàng Thái Hậu. Tính nhân từ và khiêm cung,
vào lễ Ngũ tuần, khi vua Tự Đức cùng đình thần dâng sớ khẩn
thỉnh tấn tôn huy hiệu mỷ tự, Bà dụ rằng: ta đã đƣợc thiên hạ
phụng sự, thì nên lo những việc thiên hạ đƣơng lo. Năm nay
chƣa đặng mùa, nhân dân chƣa đều đƣợc vui sƣớng, chính
lúc Hoàng Đế phải chăm lo, lòng Ta nào nỡ thản nhiên. Vả lại
tánh Ta vốn kiệm ƣớc, chẳng chuộng phù hoa, không ngờ
ngày nay hƣởng đƣợc tôn vinh, Ta thƣờng e sợ, tu tỉnh chẳng
rồi, huống chi còn gia thêm cho hƣ danh để Ta còn nặng cái
lỗi thất đức hay sao? Vậy thì sớ thỉnh ấy nên bãi đi, chỉ nguyện
chƣ công và quần thần lo giúp chánh trị, giáo dục thế nào cho
Ta đƣợc thấy thạnh trị, thái bình thì không chi vui bằng.
Lo lắng đến cuộc sống của nhân dân, Bà thƣờng hỏi Vua Tự
Đức về việc đắc thất và dạy bảo những điều thiết thực về
chánh trị. Năm 1874, khi hay tin Pháp xâm chiếm toàn cõi Nam
Kỳ và buộc triều đình Huế ký Hòa-ƣớc nhƣợng địa, Bà bỏ cả
ăn uống, mặt ủ mày chau theo vận nƣớc khuynh nguy. Tháng
6 năm Quí Mùi (1883) vua Tự Đức mất, để di chiếu tôn làm Từ
Dũ Thái Hoàng Thái Hậu.
Kinh thành Huế thất thủ (1885) Bà cùng với hai bà Hoàng Thái
Hậu và Hoàng Thái phi, vợ vua Tự Đức theo vua Hàm Nghi
xuất bôn. Ra đến Quảng Trị, theo lời cầu xin của vua Hàm
Nghi, Bà và Lƣỡng cung trở lại Huế.
Vua Đồng Khánh lên ngôi, phong bà mỷ hiệu là Từ Dũ Bác
Huệ Thái Hoàng Thái-Hậu. Ngày mùng 5 tháng 4 năm Đinh
Sửu, bà mệnh chung, thọ 93 tuổi, đƣợc tôn thụy là Nghi Thiên
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Tán Thánh, Từ Dũ Bác Huệ Trai Túc Tuệ Đạt Thọ Đức Nhân
Công Chƣơng Hoàng Hậu.

TỪ ĐIỂN
詞 典 (辭 典)
E: Dictionary.
F: Dictionnaire.
Từ: Lời văn, lời nói, hoặc Lời, tiếng, bài từ. Tự: chữ. Điển:
phép tắc, kinh sách.
Chữ Từ điển, Hán văn có 2 cách viết: 詞典 hay 辭典 Hai cách
viết nầy đều đồng nghĩa
Từ điển là bộ sách để tra nghĩa của từng nhóm chữ.
Tự điển là bộ sách để tra nghĩa của từng chữ một.
Từ điển bao gồm việc giải nghĩa các thành ngữ, điển tích và
các từ ghép. Việc giải nghĩa nầy phải đi từ việc giải nghĩa từng
chữ một, rồi sau đó mới giải nghĩa cả thành ngữ. Cho nên: Từ
điển cũng là Tự điển.
CAO ĐÀI TỪ ĐIỂN là một bộ Từ điển đặc biệt giải thích các từ
ngữ về Giáo lý và Triết lý của Đạo Cao Đài, ngoài ra cũng bao
gồm việc giải nghĩa các từ ngữ hay điển tích thƣờng dùng
trong các kinh sách của Đạo Cao Đài.

TỪ ĐƢỜNG
祠 堂
E: The ancestral temple.
F: Le temple des ancêtres.
Từ: Miếu thờ, nhà thờ họ. Đường: cái nhà. Từ đƣờng là nhà
thờ tổ tiên của một dòng họ.
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TỪ HÀN
詞 翰
E: The secretary.
F: Secrétaire.
Từ: Lời, tiếng, bài từ. Hàn: cây bút (thời xƣa làm bằng lông
chim). Từ hàn là ngƣời lập văn thƣ, sổ sách và gìn giữ các
giấy tờ trong một cơ quan của Đạo.
Trong Đạo gọi là Từ hàn; ngoài đời, trong các cơ quan nhà
nƣớc thì gọi là Thơ ký văn phòng.
Tùy theo tổ chức của mỗi cơ quan trong Đạo, vị Từ hàn còn
đƣợc gọi là: Đầu Phòng văn, Quản Văn phòng. Tại Văn phòng
Khâm Châu Đạo hay Văn phòng Đầu Tộc Đạo, vị quản lý văn
phòng đƣợc gọi là Đầu Phòng văn. Trong Ban Cai Quản Nhà
Sở Phƣớc Thiện Chánh tại mỗi Tộc Đạo thì gọi là Từ hàn.
Theo Đạo Luật năm Mậu Dần (1938), Từ hàn trong Ban Cai
quản Nhà Sở Phƣớc Thiện Chánh có phận sự:
Từ hàn lãnh phần lập Vi Bằng trong mỗi kỳ hội nhóm.
Từ hàn giữ một cuốn sổ biên tên họ những Đạo hữu hiến thân
trọn đời vào Sở Phƣớc Thiện, có đủ ngày tháng hiến thân và
những điều cần yếu thuộc về gia tộc của Đạo hữu ấy.
Từ hàn giữ một cuốn sổ biên nhận các thơ tín tiếp đặng, một
cuốn sổ biên nhận các thơ tín gởi đi, một cuốn sổ biên tên
Chức việc trong Ban Cai Quản và tên các Đạo hữu có công
tạo lập cơ sở Phƣớc Thiện.

TỪ HÀNG
(Từ 慈: Từ bi. Hàng 航: Chiếc thuyền; Từ Hàng: Là chiếc
thuyền từ bi) Đây muốn chỉ lòng Từ bi của Phật muốn chở cả
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chúng sanh nên đặt danh Phật là Từ Hàng 慈航 tức Từ Hàng
Bồ Tát.
Từ Hàng Bồ Tát là một vị Phật, nhƣng vì lòng thƣơng xót
chúng sanh, nên Ngài vẫn giữ nhiệm vụ cứu khổ, tế độ sanh
linh đang bị đọa trần. Vì thế, danh hiệu Ngài đƣợc ví nhƣ chiếc
thuyền từ bi cứu vớt ngƣời đƣa qua biển khổ. Mặc dầu là Phật
vị, nhƣng Ngài vẫn xƣng danh hiệu Bồ Tát, hay Đạo Nhơn và
nhiều lần chiết Chơn linh giáng phàm để cứu độ quần linh.
Trong thời Nhị kỳ Phổ Độ, Từ Hàng Bồ Tát có giáng linh xuống
làm hai vị nữ nhân là Thị Kính và Diệu Thiện, sau đó tu hành
đắc quả thành Quan Âm Bồ Tát, hay Phật Bà Quan Âm. Trong
Thánh giáo ngày 22-7-1926, Chí Tôn có cho biết: "Ngƣời gọi
Quan Âm là Nữ Phật Tông, mà Quan Âm vốn là Từ Hàng Đạo
Nhơn biến thân. Từ Hàng lại sanh ra lúc Phong Thần đời nhà
Thƣơng".
Kinh Đệ Bát Cửu có câu:
"Cung Tận-Thức thần-thông biến hóa,
"Phổ-Đà-Sơn giải quả Từ-Hàng.
"Cỡi Kim-Hẩu đến Tịch-San,
"Đẩu-vân nương phép Niết-Bàn đến xem."

TỪ HÀNG ĐẠO NHƠN (1)
Thánh Ngôn dạy: "Ngƣời gọi Quan Âm là Nữ Phật Tông, mà
Quan Âm vốn là Từ Hàng Ðạo Nhân biến thân. Từ Hàng lại
sanh ra lúc Phong Thần đời nhà Thƣơng".

TỪ HÀNG ĐẠO NHÂN (2)
Tiền kiếp của Ngài Hiến Pháp Chơn Quân: Trƣơng Hữu Đức
là Từ Hàng Đạo Nhơn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Cũng vào ngày này: 03-7-Đinh Mão (dl: 31-7-1927) Ngài HiếnPháp đƣợc Quỉ Cốc Đại Tiên giáng Cơ cho biết tiền kiếp của
Ngài là Từ Hàng Đạo Nhơn. Ngài mới xin một bài thi kỷ niệm.
Bài thi của Ngài Hiến Pháp nhƣ sau:
Bài thi cho Đức (Hiến Pháp Trƣơng Hữu Đức):
Thập nhị Tiên gia nhứt tánh TỪ,
HÀNG phong vƣơng mãn thọ hàn thƣ.
Trung niên thế cuộc tao vân mộng,
Quản thị Càn Khôn thủ Phật thƣ.

TỪ HUỆ
慈 惠
E: The charity.
F: La charité.
Từ: Thƣơng yêu kẻ dƣới. Huệ: lòng nhân ái. Từ huệ là lòng từ
bi và nhân ái.
Bài Xƣng Tụng Công Ðức Phật Tiên Thánh Thần:
"Chí từ huệ giúp an lê thứ."

TỪ HUYÊN
慈萱
(Từ là lòng thƣơng yêu, hiền lành; Huyên là loài cỏ ăn đƣợc,
khi ăn vào sẽ quên đƣợc phiền muộn, gọi là vong ƣu thảo). Từ
huyên là chỉ ngƣời mẹ nhơn từ, thƣơng yêu con cái.
Với Đạo Cao Đài thì chỉ Đức Phật Mẫu là ngƣời Mẹ của toàn
nhơn loại. Xƣa ngƣời ta ví ngƣời mẹ là cỏ huyên.
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Kinh Thi: "Yên đắc huyên thảo ngôn thụ chi bối"
焉得萱草言樹之背 có nghĩa là ƣớc gì đƣợc cỏ huyên mà trồng
thềm Bắc. Do đó mà gọi Mẹ là huyên đƣờng, huyên đình, nhà
huyên. Trong Mẫn Tử Khiên có câu "Xót nhà huyên quạnh quẽ
đã lâu". Kinh Phật Mẫu có câu: "Chiếu nhũ lịnh Từ hyên thọ
sắc" 照乳令慈萱受敕 là căn cứ theo lịnh Phật Mẫu, thì Đức Mẹ
đã thọ sắc lịnh của Chí-Tôn.
Đức Quyền Giáo Tông điếu Đức Thƣợng Phẩm có câu: "Tuy
Thƣợng Phẩm về cùng Thầy là nơi phƣớc hạnh không chi
sánh kịp. Non chiều phụng gáy, động Thánh qui chầu, là nơi u
nhàn Cực Lạc, song nhìn còn tại thế: Một Từ Huyên bóng xế
trăng lờ, lại gặp cuộc Mẹ già ngồi khóc trẻ, nhớ con trẻ biết
bao tình thấm thiết, vợ hiền lƣơng rẽ bạn giữa đƣờng, cuộc
gia thế trăm bề quạnh quẽ. Không xiết nỗi thƣơng."
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Chiếu nhũ lịnh Từ Huyên thọ sắc,
"Độ anh nhi Nam, Bắc, Đông, Tây,
"Kỳ khai tạo nhứt Linh đài,
"Diệt hình tà pháp cường khai Đại Đồng."

TỪ KHÍ
瓷 器
E: The porcelain and pottery.
F: La porcelain et poterie.
Từ: Đồ sành sứ. Khí: đồ dùng. Từ khí là những đồ dùng bằng
sành hay bằng sứ.
Mỗi Thánh Thất hay Điện Thờ Phật Mẫu đều có lập một cuốn
sổ gọi là Bộ Từ khí, để ghi chép tất cả các loại chén, dĩa, ly,
tách, v.v.... và những thứ đồ dùng khác của Đạo nhƣ: bàn,
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ghế, tủ, v.v.... để gìn giữ và kiểm tra, tránh sự mất mát tài sản
của Đạo.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Mỗi Thánh Thất phải lập một cuốn Bộ Từ khí, biên các
vật dụng của Đạo.

TỪ KHƢỚC
Từ: 辭 - Lời văn, lời nói, - Từ chối, từ giã. Td: Từ chƣơng, Từ
điển, Từ chức. Từ khƣớc: không nhận lời.
Đức Hộ Pháp nói, Ngài có viết: "Khi mới mở Ðạo thì mấy Anh
lớn đều do nơi trƣờng Quan lại của Pháp, trong hàng Phủ và
Ðốc phủ mà họ đƣơng cầm quyền Chủ Quận hay Phó Chủ
Tỉnh. Vì cớ mà Pháp đã ra lịnh cho mấy Anh ấy phải từ
khƣớc, không đặng hiệp tác cùng Anh Lê Văn Trung, là tay
nghịch hẳn cùng Pháp đã rõ ràng bằng cớ. Pháp lại hứa cùng
mấy Anh lớn ấy rằng: Họ muốn tu theo Ðạo Cao Ðài thì họ tự
lập Chi phái, rồi họ sẽ đƣợc sự bảo vệ đặc biệt của Pháp, còn
theo Anh Lê Văn Trung thì họ sẽ bị khủng bố, không cho làm
quan lại của Pháp nữa".

TỪ LÂM TỰ - THIỀN LÂM TỰ (Chùa)
Sự tích cảnh Chùa Từ Lâm Gò Kén
Chùa nầy vốn của Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn, Ngƣời ở chùa
Giác Hải (Chợ Gạo) quyên tiền trong bổn đạo của ông mà lập
ra.
Tháng 7 năm Bính Dần (Aout 1926), ông tình nguyện dâng
chùa ấy cho Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ để làm Thánh Thất. Khi
ấy chùa cất mới vừa xong, nhƣng chƣa sơn phết, chƣa tráng
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xi măng và chung quanh chùa vẫn còn bụi cây sầm uất. Ông
Nguyễn Ngọc Thơ phải ra tiền lo việc ấy cho hoàn tất, lại còn
dựng cốt Phật Thích Ca và khai thác các việc khác nhƣ là: đốn
cây, trồng kiển, đắp đƣờng cho xe hơi vô tận chùa và cất Tịnh
Thất...
1- Xuất xứ ngôi chùa:
Hòa Thƣợng Giác Hải có quyên góp tiền bạc trong bổn đạo để
mua đất và lập một cảnh chùa tại vùng Gò Kén, Tây Ninh, lấy
tên là Từ Lâm Tự (sau đổi lại là Thiền Lâm Tự). Chùa đƣợc
xây dựng trên một khu đất gò rộng 4 mẫu, dựa quốc lộ 22 Sài
Gòn Tây Ninh, cách quốc lộ khoảng 200 mét và cách thị xã
Tây Ninh chừng 5 cây số, phía trƣớc cất chùa, phía sau làm
nghĩa địa. Trong số bổn đạo đóng góp tiền mua đất và xây
chùa Từ Lâm ở Gò Kén, ông Huyện Nguyễn Ngọc Thơ và Bà
Lâm Ngọc Thanh đóng góp tiền bạc nhiều hơn cả. Chùa mới
vừa xây dựng xong phần chánh, chƣa trang trí, chƣa làm
đƣờng lớn từ quốc lộ vào chùa. Đó là vào năm 1925.
2-Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn hiến ngôi Từ Lâm Tự:
Đạo Cao Đài làm Lễ Khai Đạo ngày 15-10-Bính Dần (dl: 1911-1926) tại Thánh Thất tạm đặt tại Chùa Từ Lâm Tự (tục gọi
là Chùa Gò Kén, Tây Ninh). Nguyên ngôi chùa nầy do Hòa
Thƣợng Nhƣ Nhãn (cũng gọi là Hòa Thƣợng Giác Hải) góp
tiền bổn đạo mua đất và xây dựng nên. Kịp khi Đức Chí Tôn
giáng cơ mở đạo, Đức Chí Tôn dùng Huyền diệu Cơ Bút độ
đƣợc Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn theo Đạo Cao Đài và trở thành
một vị Chức sắc Đại Thiên phong của Đạo Cao Đài, nên Hòa
Thƣợng Nhƣ Nhãn hiến chùa Từ Lâm Tự cho Hội Thánh Cao
Đài làm Thánh Thất tổ chức Lễ Khai Đạo. Nhƣng sau ngày Lễ
Khai Đạo, Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn (tức là Hoà-Thƣợng Giác
Hải) một phần bị mất Đức tin, một phần bị nhà cầm quyền
Pháp lúc bấy giờ xúi giục và hăm dọa, nên Hòa Thƣợng Nhƣ
Nhãn không theo Đạo Cao Đài nữa và đòi chùa lại, không hiến
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cho Hội Thánh. Hội Thánh Cao Đài phải trả chùa lại cho Nhƣ
Nhãn và hứa trong ba tháng sẽ tìm đất để dọn đi. Kể từ Rằm
tháng 10 năm Bính Dần (dl: 19-11-1926) tới Rằm tháng Giêng
Đinh Mão (1927) là đúng kỳ hứa trả chùa Từ Lâm Tự (Gò Kén)
là ba tháng, nhƣng tới tháng hai năm Đinh Mão, đã quá kỳ hạn
một tháng mà Hội Thánh chƣa trả chùa lại đƣợc, vì chƣa kiếm
đƣợc đất để mua, còn Ông Hòa Thƣợng Giác Hải thì cứ đòi
chùa lại hoài". (Đạo-Sử.I/51)
3- Nguyên nhân nào phải mƣợn Từ Lâm Tự?
Vốn có nhiều mặt về Thể pháp lẫn Bí pháp:
- Về Thể pháp, Đức Chí Tôn mƣợn cửa Thiền: Từ Lâm Tự để
thâu phục các Hòa Thƣợng nhƣ: Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn
Thiên Phong Thái Chƣởng Pháp, Ngọc và Thƣợng Chƣởng
Pháp, nhị vị Đầu Sƣ Thái Minh Tinh, sau thay Thái Nƣơng
Tinh. (Ông Minh bị Đức Lý trục xuất)…
- Buổi phôi thai, chƣa có chùa, có đất, nên phải mƣợn cửa
Thiền để khai Đạo, cũng nhằm lúc Chùa này đang kiến tạo
mới có ngôi Chánh Điện, chƣa có Đông Lang, Tây Lang…
Nhơn đó họ cũng muốn cho mƣợn để nhờ bàn tay Hội Thánh
điểm tô cho sớm hoàn thành khai sáng nền Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ. Và cũng cho thấy rằng: "Xuất phát từ nơi cửa Thiền
đến khi qui nhứt cũng chính Phật Giáo cầm đầu", điển hình
qua hình ảnh Phật Tổ cƣỡi ngựa và Cội Bồ Đề trƣớc cửa Tòa
Thánh trong sân Đại Đồng Xã" ngày nay.
- Trƣớc hết Thánh ý Đức Đại Từ Phụ muốn cho toàn con cái
của Ngài hiểu rằng: "Tam Giáo vốn đồng nguyên", Phật,
Thánh, Tiên tá trần lập giáo đều do Đức Thƣợng Đế chủ tể,
chiết Chơn linh phân tánh nên gọi "Thị ngã", ấy là Đạo; bởi
nguyên lý "Một thành ba, mà ba hiệp lại thành một"; ấy "Đạo
sanh Nhứt, Nhứt sanh Nhị, Nhị sanh Tam, Tam sanh vạn vật".
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- Còn một ý nhiệm mầu là khi khai Thiên lập Địa, Đức Chí Tôn
khai Phật Giáo trƣớc, rồi sau tới Tiên Giáo và Nho Giáo, vì tôn
chỉ Đạo Cao Đài là Qui Tam Giáo Hiệp Ngũ Chi, nên tƣợng
hình Phật Thích Ca để trƣớc Hiệp Thiên Đài Chùa Gò Kén
biểu tƣợng Phật Giáo có trƣớc. Bằng chứng cụ thể ngày Khai
Đạo tại chùa Gò Kén, ngƣời Miên (Campuchia) họ đồn với
nhau rằng: Trong cửa Đạo Cao Đài có hình Phật Tổ của họ
cƣỡi ngựa trắng, nên rủ nhau đến nhập môn theo Đạo Cao
Đài rất đông, đúng với Thánh danh: "Thích Ca Mâu Ni Phật tá
danh Cao Đài chuyển Phật Giáo Nam Phƣơng, hay Chí Tôn
Phật Tổ cũng là Thầy".
Đức Hộ Pháp nói: "Đối với tinh-thần nhơn-loại đƣơng nhiên
bây giờ, đáng lẽ Đức Chí-Tôn gìn-giữ kỷ càng cho lắm, nhƣng
Ngài không cần để tâm giữ cho kỷ lƣỡng điều đó mà chớ. Bởi
cớ cho nên khi mở Đạo tại Từ-Lâm-Tự Ngài đến, Ngài cầm
Cơ viết tên Ngài, rồi Ngài liền thăng. Ngài cho Quỉ đến đặng
phá, khảo-duợt, phá cho tiêu nền chơn giáo của Ngài. Ngài đã
cho phép làm, nó vẫn thi hành chớ không có sợ sệt, e lệ gì
không làm".

TỪ MẪU
慈 母
E: The virtuous mother.
F: La mère vertueuse.
Từ: - Thƣơng yêu kẻ dƣới, - chỉ ngƣời mẹ. Mẫu: mẹ. Từ mẫu
là mẹ hiền, hết lòng thƣơng yêu và lo lắng cho con cái. Từ
mẫu đồng nghĩa Từ huyên.
Đại Từ Mẫu là Đức Phật Mẫu, bà mẹ chung thiêng liêng của
toàn cả nhơn loại. Trong thi văn, Đại Từ Mẫu đƣợc nói tắt là
Từ Mẫu.
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TỪ PHỤ
慈父
E: Good father.
F: Tendre père.
Từ Phụ là Đấng cha lành, chỉ Đức Chí Tôn.
Từ Phụ Chí Tôn: Đức Chí Tôn là đấng cha lành của chúng
sanh nên đƣợc gọi là Từ Phụ Chí Tôn.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Dầu mang xác tục hay hồn,
"Nhớ cầu Từ Phụ CHÍ TÔN cứu nàn."

ƥ O THIÊN LÂ
ƥ P ĐI
ƥ A
TƢƦ TA
Bần-Ðạo xin nói quả quyết rằng: Từ tạo thiên lập địa đến giờ
chƣa có nền Tôn-giáo nào đƣợc mau chóng nhƣ Tôn Giáo của
Chí-Tôn đến tạo nơi xứ Việt-Nam chúng ta. Chúng ta ôn thử
lại trong buổi thành Ðạo cuối cùng trong 2 năm nay, ta thấy gì?
Nếu chúng ta có đủ tinh thần tìm hiểu Thánh-ý của Chí-Tôn
trong 22 năm, để cho chủng tộc Việt-Nam chịu đau khổ, chịu
trong cảnh tƣơng tàn, tƣơng sát, thống khổ, cảnh tƣợng nguy
ngập có nghĩa gì? Ý vị gì? Ấy là Ðức Chí-Tôn xây chuyển cho
con cái của Ngài thấy rằng: Hung bạo ở thế gian, không phải
năng lực độc đoán mà thắng đƣợc và trị thế đƣợc".

TỪ TÂM
慈心
E: The goodness.
F: La bonté.
(Từ: hiền; Tâm: lòng). Từ tâm là lòng thƣơng yêu tất cả chúng
sanh không vụ lợi, không điều kiện, không phân biệt lạ quen
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hay sang hèn. Lòng thƣơng yêu này, phát xuất từ lòng thƣơng
yêu chân thật, lòng bình đẳng, không đòi hỏi bất cứ một sự
đền đáp nào.
Đức Hộ Pháp nói về Đức Chí-Tôn: "Ôi! Cái từ tâm ấy kể sao
cho xiết. Càng suy gẫm càng đem lòng thƣơng yêu quá đỗi.
Tài bao nhiêu cũng muốn sang cho nhơn loại, phép bao nhiêu
cũng muốn sớt cho chúng sanh, lòng dạ Chí Linh nghĩ thôi quá
đỗi, dầu gặp phải tay kẻ nghịch cùng mình cũng cam chịu lấy".
Kinh Xuất Hội có câu:
"Các con cúi đầu trình Sư phụ,
"Gìn từ tâm khuyến nhủ tăng đồ."

TỪ THIỆN
慈 善
E: The beneficence.
F: La bénéfaisance.
Từ: Thƣơng yêu kẻ dƣới. Thiện: lành. Từ thiện là có lòng lành
thƣơng ngƣời, muốn giúp đỡ ngƣời cho qua những lúc khó
khăn hoạn nạn.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy đƣợc hiểu lòng nhân đức, tánh từ thiện của con.

TỪ THỨ (Tên)
Từ Thứ là họ tên của một nhân vật đời Tam quốc bên Tàu,
làm Quân sƣ cho Lƣu Bị trƣớc khi Lƣu Bị gặp Khổng Minh. Từ
Thứ bị mắc kế của Trình Dục, đành vì chữ hiếu trở về đầu Tào
Tháo, rồi giới thiệu Khổng Minh với Lƣu Bị.
Tiểu sử của Từ Thứ: "Tào Tháo hỏi các quan: "Đan Thúc là
ai?" Trình Dục trả lời: "Ngƣời ấy không phải là Đan Thúc đâu.
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Hắn từ nhỏ đã học nghề đánh gƣơm, cuối năm Trung Bình
từng giết ngƣời để báo thù cho ngƣời rồi xỏa tóc vẽ mặt khác
đi để mà lẫn trốn. Kế bị quan bắt đƣợc hỏi họ tên nhứt định
không khai, quan lại đành trói bỏ lên xe, sai lính đánh trống
đẩy đi bên ngoài chợ cho thiên hạ nhìn mặt kẻ sát nhơn. Cũng
có ngƣời biết tên họ y nhƣng không dám nói. Nhờ có đồng
bọn lén cứu thoát, y bèn đổi tên họ trốn tránh tìm danh sƣ lo
chuyện học hành, thƣờng đi lại đàm luận với Tƣ Mã Huy.
Ngƣời ấy vốn quê Vinh Châu họ Từ tên Thứ tự là Nguyên
Trực; còn Đan Thúc chỉ là cái tên giả đó thôi". Từ một ngƣời
chém mƣớn mà giác ngộ lập thân làm đến Quân Sƣ cho Lƣu
Huyền Đức thật là ngƣời có chí lớn đáng mặt anh hùng. Bỏ
nghĩa vụ nhỏ ra nghiệp lớn tức bỏ Hiếu theo Trung mới đúng
với lẽ Trời định đoạt. Ngài khuyên Chức Sắc nên phế đời hành
Đạo, đừng để ân hận nhƣ Ngài mà uổng kiếp tu. Ngài đã tự
giác mà còn giác tha ấy là bậc đại đức đáng nêu gƣơng kim
cổ.
Vì Trình Dục mạo tuồng chữ của Từ Mẫu nên Từ Thứ lầm mà
từ giã Lƣu Bị để trở về Hứa Xƣơng thăm mẹ đau nặng nên
mang tiếng bất trung. Từ Mẫu quyên sinh để tỏ khí tiết làm cho
Từ Thứ mang thêm câu bất hiếu, nên Ngài ăn năn sám hối
trong tâm hồn.
Ngày 18-10 năm Qúi Dậu (1933) Ngài có gíang cơ tỏ hết uẩn
khúc của đời mình và khuyên Chức Sắc Đại Đạo đừng đặt chữ
Trung sau chữ Hiếu mà phải ân hận nhƣ Ngài. Nguyên bổn
Thánh giáo nhƣ sau:
TỪ THỨ HUYỀN HẠO CHƠN NHƠN
"Chào chƣ Đại Thiên Phong. Bần Tăng rất cảm tình trọng tiếp.
Cƣời…Hay dở của đời thƣờng rằng do tài mạng. Bần Tăng
nhớ đến cảnh tình lúc hạ sanh gặp đời Tam Quốc, cả tài tình,
cả trí thức, cả quảng kiến, cả đài văn, đáng lẽ Bần Tăng đủ
phƣơng tế thế, chẳng phải không hiểu mà quên câu "Trung
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Hiếu so đồng". Nhƣng cuộc trở cách oan gia vì một ơn báo bổ
sanh thành đoạt đến phẩm Chơn Quân mà dở ấy ngày nay
còn để thẹn. Cũng chẳng vì Hớn mà phụ Tào, song tại thất
thời không trở vận.
Thƣa Hộ Pháp, cả Hội Thánh Đại Đạo của Chí Tôn ngày nay
cũng vậy. Bần Tăng tƣởng gƣơng trƣớc để giáng sau. Thoản
nhƣ chƣ Đại nhân biết đặng toàn nhơn sanh là trọng mà khinh
thế cuộc vô thƣờng, nói cho cùng dầu cho phủi sạch Đạo
nhơn luân nạp thân vào cửa Thánh cũng đành có đâu bƣớc
sùi bƣớc sụt, lở-dở Đạo Đời thì mong sao xây thế cuộc?.
Cƣời…. Chỉnh e ngày kia họ sẽ lƣu hận y nhƣ Bần Tăng mà
chớ. Nếu Ngài để hết dạ thƣơng, cầm ngọn đuốc Thiêng Liêng
dìu dẫn, thì xin quyết định buộc "Tùng Đạo thế Đời" thì là Ngài
tạo Thiên Đƣờng cho họ đó. Xin nghe Thi:
Căn quả nhơn luân trả khó cùng,
Đừng vì Hiếu, Nghĩa phế tâm Trung.
Vén mây đã thấy đƣờng ngân hải,
Dựa truyện chớ nên núp bóng mùng.
Ngựa Tứ rảnh chơn chơi cảnh trí,
Hạc đồng khỏe cánh hứng Thanh Phong.
Trƣờng công quả ấy không thƣờng gặp,
Cửa võ Thiêng Liêng gắng vẫy vùng.
Cƣời…xin Hộ Pháp và Tiếp Thế truyền lời ƣớc vọng của Bần
Tăng đây cho toàn Chức Sắc Thiên Phong Hội Thánh thì có lẽ
cũng bổ ích tâm tình đôi chút. Đa tạ! đa tạ!

TỪ THỨC
Từ Thức là tên ngƣời ở Hóa Châu nƣớc ta, làm Tri huyện
Tiên Du, đời nhà Trần. Gần huyện có một ngôi chùa nổi tiếng
đẹp, trồng nhiều hoa mẫu đơn. Hằng năm du khách đến xem
đông nhƣ ngày hội. Năm Quang Thái thứ 9 (1396) trong số du
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khách có một thiếu nữ vô ý làm gãy một cành mẫu đơn. Nhà
chùa bắt đền. Nàng không có sẵn tiền, lại không có ngƣời
quen nên không biết tính sao. May lúc ấy có quan huyện Từ
Thức đi đến, thấy vậy động lòng, liền cỡi áo thế cho nhà chùa,
cô gái mới đƣợc buông tha ra về.
Từ Thức có tâm hồn phóng dật, không thích gò bó trong chốn
quan trƣờng, nên xin treo ấn từ quan, đi ngao du sơn thủy, với
bầu rƣợu túi thơ. Một hôm Từ Thức bơi thuyền dạo chơi cửa
biển, chợt thấy một hòn núi nổi lên giữa biển có phong cảnh
rất kỳ vĩ, liền bơi đến nơi, trèo lên xem, gặp một hang núi nhỏ
liền đi vào, đƣờng dốc lần lần lên tới đỉnh núi, gặp một khung
cảnh hoàn toàn khác lạ, đẹp đẽ vô cùng. Từ Thức gặp một
ngƣời con gái, nhìn kỷ thì đúng là nàng đã làm gãy cành mẫu
đơn ngày nọ. Cô gái liền chào hỏi và xƣng tên là Giáng
Hƣơng. Nàng cho biết nàng là Tiên Nữ và đây là cảnh Tiên.
Nàng lại nói việc Từ Thức giúp nàng hôm nọ, khiến cho Từ
Thức có duyên phận với nàng, nên xui khiến chàng lên đây
gặp nàng. Từ Thức ở lại đó và kết hôn với Giáng Hƣơng.
Thời gian thấm thoát đƣợc một năm, Từ Thức quá nhớ nhà,
nên đòi về thăm. Giáng Hƣơng hết sức ngăn cản, nhƣng
không đƣợc, đành viết một phong thƣ niêm kín, dặn chàng
chừng nào về tới quê nhà mới mở ra xem, rồi đƣa chàng
xuống núi từ biệt. Đây là bức thƣ vĩnh biệt, vì Giáng Hƣơng
biết rằng Từ Thức không có căn Tiên, nên mới xảy ra việc nhớ
nhà đòi về, khiến chàng trở lại trần gian, không thể lên cõi Tiên
đƣợc nữa. Từ Thức về tới làng cũ thấy cảnh vật đổi khác rất
nhiều, vì đã qua 60 năm nơi cõi trần. Các ngƣời cùng thời với
chàng đã chết hết, nhà Trần đã mất, đổi sang nhà Lê. Từ
Thức bùi ngùi thƣơng cảm. Con cháu đều không nhìn ra nữa.
Từ Thức trở lại đƣờng cũ, đi tìm Giáng Hƣơng, nhƣng không
thấy hòn núi. Chàng quá thất vọng, đi vào núi Hoành Sơn và
mất tích luôn trong đó.
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Bà Đoàn viết Nữ Trung Tùng Phận có câu:
Nào khi hỏi thăm hang Từ Thức,
Nào khi dò mấy bực cầu ô.
Chừ sao kẻ Hớn ngƣời Hồ,
Để cho phòng hạnh ra mồ quạt duyên.

TỪ THỬ NƢỚC NAM CHẲNG ĐẠO NHÀ
Đức Chí-Tôn đã xác nhận qua bài thơ:
Từ thử nƣớc Nam chẳng Đạo Nhà,
Nay TA gầy dựng lập nên ra.
Ví bằng ai hỏi sao bao nã?
Rằng trẻ noi sau biến hoá già!
Đức Quyền Gíáo-Tông cũng nói rõ lý-do là Việt Nam từ trƣớc
đến giờ không có Đạo nhà: "Quả thật vậy! Ngƣời nƣớc Nam
từ cổ chí kim thật KHÔNG CÓ ĐẠO trong nƣớc nhà, mà ngƣời
Nam ta có tâm đạo, ngƣời Nam trổi danh khắp địa cầu về bề
tín-ngƣỡng: Đạo PHẬT, Đạo TIÊN, Đạo NHO tuy khai bên ẤNĐỘ và TRUNG HOA, sau ngƣời Nam biết đặng cũng hết lòng
sùng bái. Đạo DA-TÔ của mấy vị Linh-mục bên Thái-Tây đem
truyền bá bên nƣớc ta thì ngƣời Nam cũng kính trọng. Phần
nhiều trong ngƣời Nam thì hay đi chùa, đi miễu, đi nhà Thờ
cầu khẩn, vọng tƣởng hết lòng, ngƣỡng-mộ Trời Phật. Ngƣời
không đi chùa, đi miễu, không đi nhà Thờ thì trong nhà cũng
thờ cha mẹ quá vãng ấy là Đạo NHO. Mấy bằng cớ trên đây
chỉ rõ-ràng ngƣời Nam-Việt tin tƣởng Trời, Phật, Thánh, Thần;
tin-tƣởng chắc rằng ngƣời chết thì cái xác phàm này chết, tiêu
diệt, chớ linh hồn bất tiêu bất diệt. Vì Đạo-Tâm ấy mà trong
thời-kỳ chuyển Đạo này ĐẤNG CHÍ-TÔN thƣơng lòng thànhthật của nhơn sanh nơi đây mà khai TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ" (Ân-xá
lần thứ ba).
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TỪ TỪ NHI TẤN
Đức Hộ Pháp nói: "Chúng Qua nhìn rằng: Sự thật thì nó không
phải đủ sang giàu mà ngày hôm nay nó có thể làm đƣợc một
bóng mát, một cái nhà chung cho con cái khổ não của Ngài
đặng, thì cái giá trị hy sinh của mấy Em nhƣ thế nào? Qua
chẳng cần luận giải ra đây cho lắm, đáng lẽ ra thời buổi ly loạn
này, mà nhứt là Qua và Thánh Thể Đức Chí-Tôn đã biết thân
phận truân chuyên của mấy Em là thế nào, cái khó khăn của
mấy Em bảo vệ sắp nhỏ là tƣơng lai và hƣơng hoả của Đạo là
thế nào, đáng lý ra chúng Qua không còn làm cho mấy Em
khổ tâm nhọc trí nữa, để từ từ bƣớc đến nhờ Chí-Tôn dìu dẫn,
xin miễn đi từ từ nhi tấn mà thôi, đừng đứng chựng lại đó".

TỪ TỪ NHI TIẾN
Chậm chậm mà tiến lên hoài, không thái quá mà cũng không
bất cập đƣợc.
Đức Hộ Pháp nói: "Bây giờ nói đến Kim: thứ vô giá kia nó sẽ đi
đến Bạch kim, cái giá trị đổi đặng cùng không là đều do nơi
luật tấn hóa cả. Giờ đây nói đến thảo mộc là cây, cỏ mà cỏ lan
nó khác hơn cỏ chạ, nhƣ cây dầu khác hơn cây vên vên, mà
cây vên vên không thể gì so sánh với cây tùng đƣợc. Nói tới
con ngƣời trong hạng Tiểu Nhơn chƣa hề khi nào đƣơng đầu
kịp với bậc Trƣợng phu đƣợc. Cái tinh thần của kẻ Tiểu Nhơn
không bằng tinh thần của một vị siêu thoát. Nếu luận đến trong
Tứ Hồn kia thì một vị Thần chƣa có thể gì so với một vị Phật
đƣợc. Chúng ta đã ngó thấy cái luật tấn hóa nó đứng trƣớc cái
khuôn khổ ấy là nó từ từ nhi tiến mà thôi, không có phƣơng
nào làm cho nó đứng lại một chỗ đƣợc.
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TỰ
• TỰ 自 - Mình, chính mình. - Từ đó, kể từ. Td: Tự ái, Tự cải,
Tự cổ dĩ lai.
• TỰ 字 Chữ viết. Td: Tự lôi trữ bính.
• TỰ 敘 Bày tỏ, thuật lại. Td: Tự sự.
• TỰ 緒 Cái đầu mối. Td: Tự luận.

TỰ CAO
自 高
F: Orgueil.
Tự: Mình, chính mình. Cao: ở trên cao. Tự cao là tự cho mình
là cao hơn kẻ khác.
Thầy dạy: "Thầy đã tiên tri và cho mỗi đứa biết rằng, tà quái
xông nhập mà dẫn các con cho lạc đƣờng sái bƣớc, mà nhiều
đứa không để lòng, bị dụng tánh tự cao mà ngày nay nền Đạo
ra nhƣ thế".

TỰ CHỦ
自主
F: Se maitriser.
Tự chủ 自主 là Tự mình làm chủ lấy mình. Quyền tự chủ là cái
quyền thiêng liêng để tự định đoạt lấy số phận mình.
Pháp Chánh Truyền: "Quyền tự chủ ấy, vẫn đã định trƣớc làm
cho cả nhơn sanh vui theo cơ Tấn Hóa, thì dầu cho Thầy cũng
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không cải qua đặng; vì hễ sửa cải thì là mất lẽ công bình
Thiêng Liêng đã định, làm chinh nghiêng cơ thƣởng phạt. Hễ
có công thƣởng tội trừng thì phải để rộng quyền cho ngƣời tự
chủ".
Kinh Giải Oan có câu:
"Dầu chăng phải mực Thiên-điều,
"Cũng quyền tự chủ dắt-dìu thiên-lương."

TỰ DIỆT
自滅
E: To destroy oneself.
F: Détruire soi-même.
Tự diệt là tự mình làm cho mất đi những gì có hình thể trƣớc
mắt đó là về vật chất, còn về vô hình là những phần thƣởng
quí báu đó là linh hồn, nếu không biết tu tỉnh khi còn mang xác
thân, đến lúc hồn qui thiên ngoại bị tội tình thì đó là chính mình
đã tự diệt sự qúi báu của mình đi là vậy.
Đức Hộ Pháp nói: "Nếu giờ phút này thiên-hạ đừng cho ta dị
đoan, chúng ta có thể nói Đức Chí-Tôn biết tình trạng nhơnloại đã đến mức tự diệt nhau nên Ngài đến tạo nền Chơn giáo
của Ngài, tức nhiên ĐẠO CAO-ĐÀI, cho nhơn-loại gìn giữ
phần hồn đặng định chuẩn-thằng cái sống của họ, đừng cho
nó đến cảnh điên của nó, mà họ đến cảnh điên tức đến cảnh
tự diệt. Đức Chí-Tôn đến đặng cho huờn thuốc phục sinh đặng
cho nhơn-loại sống lại là Đạo-đức tinh thần của Đức Chí-Tôn
tạo cho họ, ĐẠO CAO-ĐÀI chính là cái sống linh-hồn nhơn
loại, bảo vệ tánh mạng tức nhiên Chơn-Thần của họ, đặng họ
tránh cái nạn tiêu-diệt".
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TỰ DO TƢ TƢỞNG
自由思想
Đức Hộ Pháp nói: "Pháp-luật định quyền-luật của thiên lƣơng
thì để cho mỗi cá-nhân đặng tự-do tƣ-tƣởng."

TỰ ĐẮC - TỰ TÔN
自 得
F: se respecter.
Tự: Mình, chính mình. Đắc: đƣợc.Tôn: đƣa lên cao. Tự đắc là
tỏ ra thích thú về sự thành công của mình, tự cho mình là giỏi
là hay, nên có vẻ kênh kiệu, khinh ngƣời.
Đức Hộ Pháp đã nói rằng: "Chí Tôn biết rõ loài ngƣời tiến hóa
tột bực mà tự đắc tự tôn, chỉ biết lo cho xác thịt mà thôi,
không chuyên lo cho Đệ Nhị xác thân và tinh thần, nên Chí
Tôn đến khai Ðạo là cố ý giáo hóa cho loài ngƣời biết rõ câu
tội phƣớc, giồi luyện cho con ngƣời tận thiện đến hiệp cùng
Ngài."

TỰ ĐỨC (1847-1883) (Vua Triều Nguyễn)
Vua Tự Đức đối với Đạo Cao-Đài:
Vua Thiệu Trị mất, truyền ngôi lại cho
Hoàng Tử thứ hai, húy là Hồng Nhậm.
Bấy giờ Hoàng Tử mới 19 tuổi, nhƣng
rất thông thái, đến tháng 10 năm ĐinhMùi -1847 thì Ngài lên ngôi Hoàng Đế
ở Điện Thái Hòa, đặt niên hiệu là Tự
Đức.
Ông lấy năm sau là năm Mậu Thân

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN T▐

819

(1848) làm Tự Đức nguyên niên. Vua Dực Tông đối với vận
hội nƣớc Nam ta thật là quan hệ vì là đến đời Ngài thì nƣớc
Pháp sang bảo hộ, đổi xã hội mình ra một cảnh tƣợng khác.
Ngài rất có hiếu, khi ngài chầu Cung thì tâu chuyện nầy,
chuyện kia, việc nhà, việc nƣớc, việc xƣa, việc nay. Đức TừDụ thuộc sách sử đã nhiều mà biết việc đời cũng rộng. Khi
Đức Từ-Dụ ban câu chi hay thì Ngài biên ngay vào một quyển
giấy gọi là Từ-Huấn-Lục.
Thƣờng, Ngài ngự triều tại Điện Văn-Minh ở bên tả Điện CầnChánh. Ngài rất hiếu học, đêm nào Ngài cũng xem sách đến
khuya. Ngài sáng tác ba tập Ngự-Chế Thi Văn bằng chữ Nho.
Còn chữ Nôm Ngài viết: Thập điều, Tu học diễn ca, Luận ngữ
diễn ca. Vì cận thần Ngài đều thủ cựu, không tiến bộ nên Ngài
không duy tân kịp, để nƣớc phải đến đỗi lâm vào vòng đô hộ
của Pháp. Ngài trị vì 36 năm.
Sau khi băng hà, chơn linh của Vua Tự Đức đƣợc Ngọc Hƣ
Cung định vị vào hàng Thiên Thánh tức ngang hàng với Phối
Sƣ. Ngài đã hữu hạnh đƣợc giáng cơ ngày 30-8-1934 do Đức
Hộ Pháp và Ngài Tiếp Thế phò loan cho biết mọi điều bí ẩn
trong kiếp sanh mình:
Tự Đức- Chào chƣ vị Thiên Phong:
"Ngày nọ có Hoàng Bảo (tức Hoàng Tử Hồng Bảo, anh của Tự
Đức) đến tự thuật mấy Ngài về lọan triều buổi nọ. Trẫm tƣởng
chƣ Thiên Phong đều hiểu rằng cáo trạng của Hoàng Bảo
dâng lên mấy Ngài cũng đồng giá Ngọc Hƣ định án, vì cớ
Trẫm mới định đến minh tỏ đôi điều.
- Có mà không ấy là triều đình mạng lịnh; còn Trẫm là Chúa
của triều đình dầu không cũng đành có.
- Luật Hòang Gia dầu Trẫm phạm tội Triều đình xử án thì tử
hình Trẫm đây cũng không tránh khỏi!
- Xin nghe Thi:
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Cầm ấn Việt Nam nối Nguyễn Triều,
Văn Minh Tự Đức hiệu Vua nêu.
Phục quyền Nhị Quản Thanh Hà Bắc,
Chống vững Tam Quan Hải Kiến Tiều.
Hồng cẩm Tam Kỳ văn hiến chỉnh,
Bạch ma ngƣu chữ (Bến Nghé) tƣớng quân tiêu.
Trách cơn náo loạn nhà thêm loạn,
Đến nỗi trị gia dụng búa rìu.
Vì tình cảm ấy thƣơng nhau nên Trẫm đến để thố lộ.
- Thiên Thánh. Còn Nội Tổ đã là Thanh Loan Cẩm Tú nơi cung
Diêu Trì nên nay còn ở Cung Diêu Trì.
Giải nghĩa:
Thanh Loan Cẩm Tú là đòi hầu. Hồng cẩm là chiếu vua. Bạch
ma là ma trắng, tức nhiên chỉ ngƣời Pháp. Tam Quan là ải đầu
trấn Trung Huê.
Xin nói rõ Hoàng Bảo hay là Hồng Bảo là anh ruột của Tự
Đức, vì chống lại triều đình nên Triều Đình xử tử ông, chớ Tự
Đức không có âm mƣu gì sát hại anh mình. Cái nghi án ấy đã
làm cho danh dự Tự Đức sứt mẻ rất nhiều. Tự Đức một hôm
đang ăn cơm bỗng cắn nhằm môi, bèn ra đề thi cho các thi gia
tự do sáng tác. Trung thần Nguyễn Hàm Ninh làm 4 câu Nho:
Ngã sinh chi sơ nhữ vị sinh,
Nhữ sinh chi hậu ngã vi huynh.
Bất tƣ cộng hƣởng trân cam vị,
Hà nhẫn tƣơng vong cắt nhục tình.
Thích Nôm:
Từ thuở Bác sinh chú chữa sinh,
Khi sinh ra chú Bác là anh.
Ngọt bùi không để cùng san sẻ,
Máu thịt đành cam nghiến đứt tình.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nghĩa đen: là từ mới sanh môi đã có trƣớc, sau mới sanh
răng, mà răng ỵ cứng cắn môi mềm cho đến chảy máu. Nghĩa
bóng: là Tự Đức ỵ quyền giết anh để lên ngai hƣởng phú quí,
không nghĩ tình thâm cốt nhục. Tự Đức khen hay thƣởng mỗi
chữ một nén bạc, còn ý thơ nói móc phạt mỗi chữ một roi.
Ngày 12 Janvier 1941 Dực Tông Hoàng Đế (Tự Đức) giáng cơ
cho bài thi "Trông chồng" điệu lục chuyển (20 vận, đọc 6 cách,
lối đọc xuôi, đọc ngƣợc, bỏ 2 chữ đầu bỏ 2 chữ cuối, đọc xuôi
5 chữ, đọc ngƣợc 5 chữ). Thật là tài tình, bài thi dầu đọc thế
nào cũng không gƣợng ép.
TRÔNG CHỒNG
Gƣơng tà nguyệt xế đã ngoài song,
Hắt-hẻo sao trong quá rất trông.
Thƣơng bấy thiết tha lòng héo liễu,
Nhớ thôi vàng võ má phai hồng.
Vƣơng sầu xiết kể chi ngôi Bắc,
Khổ tủi thêm buồn bã chạnh Đông.
Chàng hỡi biết ai chăng bội bực?
Loan hàng viết thảo tỏa tình chung.
Đức Hộ Pháp có giảng:
- Làm tròn bổn phận ngƣời Cha trong gia đình là một vị Hiền.
- Làm tròn vị chủ trong Hƣơng đảng là một vị Thần.
- Làm tròn phận sự trong một nƣớc là một vị Thánh.
- Làm tròn phận sự trong một Hợp Chủng một vị Phật.
Ấy vậy vua Tự Đức đƣợc quyền Ngọc Hƣ phong phẩm Thiên
Thánh là một việc do nhiên chớ không phải đặc ân riêng cá
nhân của ông. Chúng ta không lấy làm lạ, mục đích vua Tự
Đức xin giáng cơ ngày 30-8-1934 là ông muốn đính chánh với
dân tộc Việt Nam cái nghi án giết anh là Hoàng Bảo. Nếu Ngài
có giả tâm ham danh lợi thì Ngọc Hƣ đã định tội rồi. Đằng nầy
Ngài không có bị tội mà còn đƣợc phong Thiên Thánh, tức
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quyền Thiêng liêng chấm công giữ nƣớc chăn dân đƣợc no
ấm, giữ phép công bình, làm tròn nhiệm vụ một minh quân tức
tròn thế Đạo, lại nêu gƣơng tốt về sự hiếu để, công bình cho
dân.

TỰ ĐỘ - ĐỘ THA
自 度-度 他
E: To save oneself – To save the others.
F: Sauver soi-même – Sauver les autres.
Tự: Mình, chính mình. Độ: cứu giúp. Tha: ngƣời khác.
Tự độ là tự mình cứu lấy mình, tức là tự mình lo tu hành, lập
công bồi đức để tự giải thoát lấy mình khỏi luân hồi.Độ tha là
cứu giúp ngƣời khác.
Tự độ độ tha là mình tự cứu mình đƣợc rồi thì dùng cái kinh
nghiệm ấy để cứu giúp ngƣời khác, để cho họ tự giải thoát
đƣợc giống nhƣ mình.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TỰ GIÁC
自 覺
F: se ressaisir.
Tự giác: tỉnh ngộ.
Đức Hộ Pháp nói về Tứ-Diệu-Đề khổ: "Bây giờ quá sức chịu
của trí não con ngƣời phải làm sao? Hễ khi nào bị khổ não quá
chừng thì tìm phƣơng pháp an ủi, bởi cớ cho nên nhà Phật là
nhà hay an ủi tâm hồn của những kẻ đau khổ hơn hết đặng tự
giác lấy mình, hiểu cái quả kiếp mà mình đã đào tạo, vì tại
mình vi chủ tạo thành nó ra, bây giờ tìm phƣơng giải nó đi, tức
nhiên tránh kiếp tới, nếu ta đã biết kiếp nầy không may, ta để
trả nó mà thôi, ta đừng gây thêm quả kiếp nữa".

TỰ GIÁO
自敎
Tự giáo nghĩa là mình đủ trí lự đặng đặt ra phƣơng pháp mà
tu-luyện lấy mình.

TỰ HỐI
自悔
E: To repent oneself.
F: Se repentir..
Thầy dạy tại Ðàn Chợ Lớn (Nhà của Ngài Lê Văn Trung) ngày
13-12-1926 (âl 9-11-Bính Dần)
"Vậy Thầy khuyên các con rán thành tâm hành đạo, mà Ðạo
không phải giữ bằng lỗ miệng không đâu. Thầy thấy nhiều đứa
trong các con có ý theo Ðạo đặng toan kế làm nhiều việc
chẳng lành. Thầy vì thƣơng nhơn loại, muốn cứu hết nên
thƣờng thâu thập nhiều đứa vô tâm, cũng muốn cho chúng nó
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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ăn năn chừa lỗi, ngõ hầu hƣởng phƣớc, mà chúng nó không
biết tự hối thì làm sao mong rỗi đặng. Ðến buổi chung qui mới
thấy Thiên đàng, Ðịa ngục thì đã muộn rồi. Các con phải xét
mình cho lắm nghe!"
Thánh giáo Bát Nƣơng Diêu Trì Cung có dạy nhƣ sau: "Nói
cho cùng, nếu trọn kiếp, dầu gây lắm tội tình, mà phút chót biết
ăn năn tự hối, cầu khẩn Chí Tôn độ rỗi thì cũng lánh xa cửa
Âm quang, lại còn hƣởng đặng nhiều ân huệ của Chí Tôn, là
các chơn hồn đặng tự hối hay là đặng giáo hóa mà hiểu trọn
chơn truyền lập phƣơng tự độ, hay là con cái của Chơn hồn
cầu rỗi".

TỰ LẬP
自立
(Tự: chính mình; Lập: đứng) tự mình tìm một vị thế đứng trong
xã hội nhân quần, không lệ thuộc bất cứ hình thức nào.
Thầy dạy: "Thầy đã nói cho các con hay trƣớc rằng: nếu các
con không tự lập ở cõi thế nầy, là cái đời tạm của các con, thì
Thầy cũng không bồng ẵm các con mà đỡ lên cho đặng. Ấy
vậy cái vấn đề tự lập là vấn đề các con phải lo đó."

TỰ NHIÊN
自然
Tự: Mình, chính mình. Nhiên: nhƣ thế. Tự nhiên là tự nó nhƣ
thế, không phải do sức ngƣời làm ra.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Hôn mê chẳng quản một thân hiền,
Tâm niệm tự nhiên đặng thấy Tiên.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thử để hỏi tâm, tâm sẽ dạy,
Rằng trong thế giới Lão cao quyền.

TỰ PHỤ
自 負
F: Se confier en soi, prétentieux.
Tự phụ 自負: Cậy mình làm lấy đƣợc mà có ý khinh ngƣời.
Thầy nói chuyện với một ngƣời pháp hầu đàn: "D... hãy đứng
dậy và đọc. Thầy cho con hiểu rằng nếu không có ý muốn của
Thầy thì trên quả địa cầu nầy chẳng có vật chi sanh tồn tất cả.
Lại có lắm kẻ đáng thƣơng hại tự phụ rằng, họ hiểu thấu cả lẽ
mầu nhiệm của Ðấng Tạo hóa. Nhƣng Thầy không bao giờ
cho một kẻ nào dƣới cõi trần nầy tiết lậu Thiên cơ cả.
Muốn đến Thầy thì phải cầu nguyện. Thầy không bao giờ
không cảm ứng với những lời cầu nguyện chơn thành. Nhƣ
thế đủ chứng tỏ cho con tin rằng Thầy là Ðức Jéhovah của
dân Hébreux, vị chủ tể của quân lực dân Israel, vị Thánh vô
danh của dân Do Thái, vị Ðại Từ Phụ của Chúa Jésus Cứu
Thế, con chỉ cần cầu nguyện Thầy với danh hiệu CAO ÐÀI thì
sẽ có sự cảm ứng chấp thuận. Con đến đây với tấm lòng
thành thật để làm việc phải cho giống dân biết phục thiện hiện
đang giao phó cho con.Vậy Thầy nhờ con truyền bá Giáo lý
nầy cho dân tộc đặt dƣới quyền bảo hộ của con. Chỉ có cách
đó mới có thể kềm giữ nhơn loại trong tình yêu sanh chúng và
đem lại cho con một cuộc đời hòa bình bền bỉ."
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Chớ tự phụ, cũng đừng khinh ngạo,
"Lẽ Trời hằng quả báo chẳng sai.
"Lời khuyên già trẻ gái trai,
"Khá tua sửa nết, ăn chay làm lành."
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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TỰ TẠI
自 在
E: Leisurely.
F: À loisir.
Tự: Mình, chính mình. Tại: ở tại. Toại: thỏa lòng. Tự tại là tùy
ý mình muốn ăn ở làm sao cũng đƣợc, hoàn toàn tự do sắp
đặt, không ai ngăn cản. Đó là về phần vật chất; còn về mặt
tinh thần thì Tự tại là làm chủ đƣợc thân tâm, không bị ngoại
cảnh chi phối. Nhƣ thế:
• Tự tại là trạng thái ung dung thơ thới, hoàn toàn thoải mái,
không chi ràng buộc hay phiền não.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mong trau rạng mảnh gƣơng để soi chung bƣớc đàng
sau mà lần đến cảnh tự tại thung dung, tránh....
• Tự toại là tự mình cảm thấy thỏa thích vui vẻ.
Kinh Hạ Huyệt:
"Lôi Âm tự toại, Bồng Dinh hưởng nhàn."

TỰ TÁNH
自 性
E: The nature.
F: La nature.
Tự: Mình, chính mình. Tánh: cái tính nết của con ngƣời. Tự
tánh là cái bổn tánh vốn có của mình.
Tự tánh của con ngƣời do Trời ban cho nên nó vốn lành, và
sáng suốt, nên còn đƣợc gọi là: Chơn tánh, Phật tánh.
Giác ngộ là trở về cái tự tánh của mình.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TỰ TÍN - THA TÍN
自 信-他 信
E: Self-confidence - Confidence in another.
F: Confiance en soi – Confiance en autrui.
Tự: Mình, chính mình. Tín: tin tƣởng. Tha: kẻ khác.
Tự tín là tin tƣởng nơi mình, tin tƣởng nơi sức lực và tài năng
của mình.
Tha tín là tin tƣởng nơi ngƣời khác.

TỰ TỈNH
自 省
E: To examine oneself.
F: S’examiner.
Tự: Mình, chính mình. Tỉnh: coi xét, xét mình. Tự tỉnh là tự xét
mình, tức là tự mình xem xét tƣ tƣởng và hành vi của mình,
cái nào đúng thì phát huy, cái nào sai thì sửa đổi.
Bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối:
"Đêm đêm tự tỉnh tu hành ăn năn."
Thi văn dạy Đạo:
Đƣờng tâm tự tỉnh chơn ra giả.
Nẻo đức gồm theo thiệt hóa chơi.

TỰ TOẠI
Tự toại 自遂 là tự mình thỏa thích, không bị ràng buộc nên
lòng ung dung thơ thới. Nhờ hƣởng những phép huyền diệu
của Chí Tôn ban cho nên Chơn linh tạo đƣợc ngôi vị của mình
nơi Ngọc Hƣ Cung mà xa lánh cõi Âm phủ.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Kinh Hạ Huyệt có câu:
"Ơn nhờ hồng phước Chí Linh,
"Lôi Âm tự toại, Bồng Dinh hưởng nhàn."

TỰ THIÊN TỬ DĨ CHÍ Ƣ THỨ DÂN,
NHỨT THỊ GIAI DĨ TU THÂN VI BỔN
Có câu: "Tự Thiên-Tử dĩ chí ƣ thứ dân, nhứt thị giai dĩ tu thân
vi bổn". Nghĩa là từ ngôi Thiên-Tử xuống tới hàng thứ dân, chỉ
dùng sự tu thân mà làm căn bản.
Xem trong thơ truyện các bậc Ðế-Vƣơng cũng xuất thân lo
việc tu-hành. Vua Hiên-Viên Huỳnh-Ðế, còn phế giang-san quì
gối ba phen yết bái Ðức Quảng-Thành-Tử mà học Ðạo TiênThiên. Lại nữa: Ðức Thích Ca là con một của vua Tịnh-PhạnVƣơng, Ngài là Ðông-Cung Thái-Tử, sao chẳng ở nối ngôi Vua
mà hƣởng nhờ vinh-huê phú-quí, lại xuất thân hành đạo chịu
thiên tân vạn khổ, ly gia cắt ái, giáo hóa chúng sanh thuyết
pháp độ đời, thức tỉnh nhơn tâm cho đặng thoát khỏi sông mê
biển khổ. Do nơi công-nghiệp ấy Ngài mới đắc Đạo là Phật-Tổ,
thiên hạ phụng thờ, muôn ngƣời sùng bái, có phải là phƣơng
tu rất nên quí hóa chăng? Ðến nhƣ các bậc Ðế-Vƣơng mà còn
mộ Ðạo tu-hành thay huống chi chúng ta nỡ nào mê theo mồi
phú-quí bả vinh-hoa, vẻ cân-đai mùi chung-đỉnh là điều giả
cuộc, mà đành quên hết đạo-đức tinh-thần hay sao?

TỰ THỬ
Tự thử 自此 là Từ đó. Tự thử qui căn là trở về nguồn gốc của
nó kể từ lúc đó.
Kinh Tẫn Liệm:
"Khối vật chất vô hồn viết tử
"Đất biến hình tự thử qui căn."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TỰ TRỌNG
自 重
F: Se respecter.
Tự trọng 自重: Tự tôn trọng nhân cách của mình.
Đức Hộ Pháp nói: "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 Đức 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 kỵ, cao
thâm hoạt bát của nó".

TỰ VẬN (TỰ VẪN)
自 刎
F:Se couper la gorge, se suicider.
Tự vẫn: tự cắt cổ mà chết,cùng nghĩa với tự tử hay tự sát.
Kinh Sám Hối có câu:
"Dương-gian ngỗ-nghịch lăng-loàn,
"Liều mình tự-vận không màng thảo ngay."

TỬ
• TỬ 子 Con. Td: Tử ấm thê phong, Tử tôn.
• TỬ 死 Chết. Td: Tử biệt, Tử thần, Tử tiết.
• TỬ 紫 Màu tím đỏ. Td: Tử khí đông lai.
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TỬ BẤT GIÁO PHỤ CHI QUÁ
子 不 教 父 之 過, 教 不 嚴 師 之 墮
Con trong nhà mà làm lỗi là tại ngƣời cha không dạy dỗ. Học
trò mà giáo dục không nghiêm là lỗi ở Thầy. Đây Thánh nhân
muốn nói về "Tội qui ƣ trƣởng". Tức nhiên con cái trong nhà
hay là đứa học trò làm việc sai trái lỗi là ở ngƣời lớn, hoặc
cha, hoặc thầy là vậy. Tuy nhiên từ trƣớc đến giờ thƣờng nói
"Con trong nhà mà làm lỗi là tội ở ngƣời cha" nhƣng ít ai nghĩ
rằng "Tội ấy là tội gì?". Đây là một giải đáp của Thiêng liêng
khi một ngƣời con làm việc sai trái mà cha bị tội:
Trƣờng hợp của Tƣ Mắt: Trƣớc khi vào Đạo, Tƣ Mắt là một
tay trùm du đãng, đƣợc ngƣời Pháp phái cho theo dõi Đạo
Cao Đài, báo cáo, hành tội ngƣời Đạo một cách khổ sở. (Ông
Tƣ Mắt, chữ Hán là Mục, tên giấy tờ là Nguyễn Phát Trƣớc,
sau đƣợc Đức Chí Tôn phong là: Phụ Đạo Chƣởng Nghiêm
Pháp Quân vào ngày 26-10-Bính Dần).
"Thầy dạy ngày 25-01-Bính Dần (dl: 9-3-1926)
Mắt! Nghe dạy:
Trƣớc vốn Hỏa Thần ở Ngọc Cung,
Giúp Nam không đặng phận tôi cùng.
Nƣớc đời lắm nỗi chua cay bấy,
Còn đợi chi mong thế vẫy vùng.
Ngƣơi muốn biết đặng Cha ngƣơi thế nào, hỏi nơi ngƣơi. Hễ
TU thì cứu đặng Cửu Huyền Thất Tổ. Ngƣơi là hiếu hạnh,
chẳng lẽ để cha mẹ chịu đọa A-Tỳ. Nghe mà ăn năn sám hối.
(Thăng).
TÁI CẦU THẦY: Mắt! Ngƣơi muốn hiểu Cha ngƣơi thể nào, ấy
là hiếu hạnh. Ta khen đó. Ngƣơi làm tội chớ Cha ngƣơi là
trung hiếu lƣỡng toàn, hay thƣơng yêu đồng chủng, mà bị tội
"giáo tử bất nghiêm", để đến đỗi hại sanh linh đã lắm lúc nên
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bị tội liên can đó mà thôi, phải ở tại ngục Nguơn Tiêu mà đợi
ngƣơi đến. Ngƣơi phải ăn năn, khuyến thiện và tu tâm dƣỡng
tánh đặng độ nó và ngày sau đặng qui vị mà khỏi đọa luân hồi.
Nghe và tuân lịnh dạy. Tâm thành của ngƣơi mới đặng mà
thôi. Ngƣơi muốn vậy, làm lành lánh dữ. Ngày nào đặng vậy,
Ta sẽ cho Cha ngƣơi về nói lại cho ngƣơi biết". (TNCT. TTT.
136)

TỬ BIỆT SANH LY
死別生離
E: Separation by death and separation in life.
F: Séparation par la mort et séparation de son vivant.
Tử biệt 死別 Ly biệt nhau tức là lúc chết.
(Tử là chết; biệt là xa cách vĩnh viễn) Chết là phải cách biệt với
nhau, nên gọi là tử biệt. Trong đời ngƣời điều mà làm cho mọi
ngƣời phải đau đớn nhất là "Sinh ly tử biệt" vì ngƣời mà họ
yêu mến mà khi sống không đặng gần nhau, khi chết thì xa
nhau mãi mãi.
Thấy tuổi thọ của cha mẹ ngày càng cao, ngƣời con e rằng sẽ
có ngày ly biệt, song việc chết sống là do nơi Thiên tào định
phân. Làm ngƣời con hiếu, ngoài việc phụng dƣỡng cha mẹ
một cách chu toàn, còn phải nắm vững tuổi tác và biết rõ sức
khỏe, đó là có sự quan tâm đến cha mẹ, ấy cũng là sự hiếu
thảo với cha mẹ vậy.
Đức Khổng Tử có nói: "Phụ mẫu chi niên bất khả bất tri giả:
Nhất tắc dĩ hỉ, nhất tắc dĩ cụ. (父母之年, 不可不知者, 一則
以喜, 一則以懼). Cha mẹ có tuổi rồi, đạo làm con chẳng nên
chẳng biết: một là để mừng khi cha mẹ còn mạnh, hai là sợ khi
sức lực cha mẹ đã suy. Chuyện hiếu sau đây nói lên điều đó:
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Bá Du ngƣời đời Hớn rất hiếu thảo. Ngày kia có lỗi, mẹ đánh.
Bá Du vùng khóc lớn. Ngƣời mẹ hỏi: "Thƣờng mẹ đánh con,
con không khóc, sao bây giờ con lại khóc?" Bá Du khóc mà
thƣa rằng: "Trƣớc mẹ đánh con đau mà con không khóc là con
mừng mẹ còn mạnh. Nay mẹ đánh con không đau mà con
khóc, là vì con thấy sức mẹ đã suy yếu rồi". Quả là ngƣời con
chí hiếu vậy.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu. có câu:
"Xem thân tuổi hạc càng cao,
"E ra tử biệt Thiên Tào định phân."

TỬ HẬU
Tử hậu 死後: Khi chết rồi.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Sanh tồn cụ pháp vô công trác,
Tử hậu cùng đồ uổng lộ diên.

TỬ HÌNH
死刑
(Tử là chết. Hình là tội phạt). Tử hình là tội chết. Đây là một
lời cam kết lấy sinh mạng ra làm lời hứa một cách chắc chắn,
sự cam đoan.
Diễn-văn của Ngài Thƣợng Trung Nhựt đọc tại Tòa Thánh: 0112-1931 nói về nền Tân-Tôn-giáo Cao Đài có thể canh-tân
toàn thể Thế-giới để đƣa nhân-loại đến Đại-Đồng:
"Tin-tƣởng mãnh-liệt vào hiệu-năng của một nền Tân-giáo này
và hoàn toàn vững tin nơi thiện-ý của mình, chúng tôi đã trình
lên nhà cầm quyền thuộc địa Pháp một bản Minh-thệ viết tay,
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mà nội dung chúng tôi cam-kết với lời hứa chịu tử-hình rằng:
chỉ chăm lo về mặt Đạo-giáo chớ không mảy-may nào làm rối
loạn an-ninh trật-tự. Ngƣợc lại, chúng tôi yêu cầu đƣợc sự
giúp-đỡ và hỗ-trợ của nƣớc Pháp để thi-hành sứ mạng truyền
bá nền Tân-giáo này khắp hoàn-cầu".
Đức Hộ Pháp nhận lãnh nơi Đức Chí-Tôn "tiêu hủy Án tử hình
vì là một bất công của xã hội".

TỬ KHÍ ĐÔNG LAI
E: The purple gas coming from the east.
F: Le gaz violet venant de l’orient
Tử khí đông lai, Quảng truyền đạo đức. 紫氣東來 廣傳道德
(Đây là câu kinh trong bài Kinh Tiên Giáo).
(Tử là màu tím, màu tía, khí là chất khí. Tử khí là chất khí màu
tím, trông nhƣ một vừng mây tím hiện ra trên bầu trời. Ðông:
hƣớng Ðông. Lai: đến, tới) Tử khí đông lai là một đám mây
màu tím từ hƣớng Ðông bay tới. Quảng: Rộng lớn. Truyền:
Trao lại cho ngƣời khác. Ðạo Ðức: Sách Ðạo Ðức Kinh của
Ðức Lão Tử là quyển sách căn bản về giáo lý của Tiên giáo.
Quảng truyền Ðạo Ðức là Truyền bá rộng rãi sách Ðạo Ðức
Kinh cho nhiều ngƣời học hỏi để hiểu biết. Ngày nay cả toàn
cầu đều tìm hiểu nghiên cứu về Triết học Đông phƣơng, thì
Triết lý của Lão Tử càng đƣợc ngấm sâu trong lòng ngƣời.
Trong quyển "Hành trình về phƣơng Đông" Giáo sƣ Spalding
đã cho biết: "Phƣơng Đông có những chân lý quan trọng đáng
để cho ngƣời Tây phƣơng nghiên cứu, học hỏi. Đã đến lúc
ngƣời Tây phƣơng phải quay về Đông phƣơng để trở về với
quê hƣơng tinh thần".
Nhắc lại sự tích Ðức Lão Tử đi từ phía Ðông qua phía Tây,
đến ải Hàm Cốc, dạy Ðạo cho quan giữ ải Doãn Hỵ, rồi truyền
sách Ðạo Ðức Kinh cho Doãn Hỵ tu thành Tiên. Sau đó Ngài
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đi về hƣớng Tây, qua vùng sa mạc để tiếp tục cứu độ ngƣời
đời.
Vào thời nhà Châu, quan Doãn giữ ải Hàm Cốc, một cửa ải
quan trọng ở biên giới phía Tây nƣớc Tàu, có tên là Hỵ, một
bữa kia thấy trên Trời có một đám mây màu tím toả hào quang
bay đến từ phía Ðông. Ông Doãn Hỵ toán quẻ đoán biết có
một vị Thánh nhơn đến và đi qua ải. Ông bèn sai lính quét dọn
cửa ải sạch sẽ, trang hoàng nghiêm chỉnh, rồi mặc triều phục
chờ đợi. Xảy thấy Ðức Lão Tử ngồi trên xe trắng có trâu xanh
kéo đi và Từ Giáp đánh xe, Doãn Hỵ biết đây là Thánh nhơn,
liền đi ra nghinh tiếp, gọi Ðức Lão Tử là Thánh nhơn và thành
khẩn rƣớc Ðức Lão Tử vào ải xin học Ðạo. Ðức Lão Tử nhận
thấy Doãn Hỵ có lòng thành nên bằng lòng lƣu lại ải dạy Doãn
Hỵ học Ðạo, xong truyền cho Doãn Hỵ một quyển Kinh báu do
Ðức Lão Tử viết ra gọi là Ðạo Ðức Kinh, dạy Doãn Hỵ tiếp tục
tu luyện theo đó thì ắt thành Tiên.
Ông Doãn Hỵ tu luyện theo Ðạo Ðức Kinh đƣợc 1000 ngày thì
đắc đạo, Ðức Lão Tử cho phục chức cũ là Nguơn Thỉ Chƣởng
Giáo, cai trị 8 vạn Thần Tiên nơi cõi thiêng liêng. Nhƣ vậy, Ðạo
Ðức Kinh là quyển sách căn bản của đạo Tiên và nhờ nó mà
đạo Tiên đƣợc truyền bá rộng rãi đến ngày nay.

TỬ SANH
死 生.
Tử sanh là chỉ sự Chết và sự sống. của ngƣời. Sống chết đối
với Tôn giáo là vấn đề chính yếu: "Sinh tử sự đại, vô thƣờng
tấn tốc" (生死事大, 無常進速) nghĩa là sự sinh tử là việc lớn, vô
thƣờng đến rất mau chóng.
Đức Hộ Pháp cũng có nói: "Ôi! Kiếp sanh tại thế mang xác thịt,
hỏi sống đƣợc mấy lát? Nội một giấc thức, giấc ngủ là thấy sự
chết sống của kiếp con ngƣời, mang thi hài bóng dáng nầy là
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giả. Cảnh thiệt không phải ở đây, mà cảnh thiệt ở nơi chỗ khác
kia, sao không tìm cảnh thiệt là cảnh tồn tại, lại chạy theo
bóng?"
Vì thế, tất cả các Đạo giáo đều dạy thoát ly sanh tử. Sanh tức
là sống, là con đƣờng mà các Chơn linh đến đây để: trả quả,
học hỏi, làm Thiên mạng. Tử là chết. Thế thƣờng, ngƣời đời
quan niệm chết là hết. Nhƣng đối với nhân sinh quan Đạo Cao
Đài hay Phật giáo, chết chỉ là một giai đoạn hoại diệt của thân
xác hữu hình hay sự đoạn lìa nghiệp trái ở cõi thế, để có một
sự sống miên viễn, bất tận nơi thế giới vô vi, thanh tịnh.
Kinh Khi Thức Dậy có câu:
"Tử sanh, sanh tử là chi?
"Gẫm trong giấc mộng cũng bì như nhau."

TỬ TÔN
子 孫
E: The posterity.
F: La postérité.
Tử: Con. Tôn: cháu. Tử tôn là con cháu.
Thái Công viết: Nhơn giai ái châu ngọc, Ngã ái tử tôn hiền.
Nghĩa là: Thái Công nói rằng: ngƣời ta yêu ngọc ngà châu
báu, Ta thì yêu con cháu hiền đức tài năng.

TỬ TỨC
子息
Tử 子: con. Tức 息: hơi thở.
"Bởi lẽ khi con ngƣời còn là một thai nhi nằm trong bụng mẹ,
thì mẹ truyền hơi thở cho con sống điều hòa gọi là tử tức. Đó
là Khí Tiên Thiên".
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TỬ VÌ ĐẠO
Tử 死 là chết. Tử vì Đạo tức nhiên là chết vì Đạo. Một ngƣời
suốt đời chỉ cặm cụi lo ích lợi cho Đạo, không kể đến thân
mình, lắm khi vì quá lao tâm tiêu tứ mà quên mình,hy sinh cho
đại nghiệp, thì cái chết ấy đã không uổng một kiếp sanh.
Đức Hộ Pháp nói về Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh:
"Đƣơng khi bịnh chúng dắt đi hầu Tòa, dẫn ra dẫn vô đến nỗi
khi trong Tòa ra rồi Chị nói rằng: "Không có chết giấc tại đó mà
thôi". Về tới nhà bịnh làm cho tới chết, mà chết phải chăng cái
việc nghi ngờ của Em không phải là mờ-hồ, thì Em dám lộng
ngôn nói rằng Chị đã tử vì Đạo là không quá lời. Em đã làm
Hộ Pháp chỉ ân hận một điều: Chị giàu sang tƣởng nơi mặt thế
này, ngƣời nào có thể nói với thiên hạ rằng: Trong kiếp sanh
tôi giàu sang, nào ruộng đất, lầu đài ngọc ngà châu báu,
không có món gì mà Chị không có, chỉ tiếc một điều là của cải
ấy không để nơi nào nó phải để. Nếu giờ phút này Bần Đạo
nói: Ngƣời Chị của ta có ân hận chăng là chỉ có bao nhiêu đó
mà thôi!".

TỬ VONG
死 亡
E: To die.
F: Mourir.
Tử: Chết. Vong: mất. Tử vong là chết mất.
Đức Khổng Tử nói rằng: Sự tử nhƣ sự sanh, sự vong nhƣ sự
tồn, hiếu chi chí dã.
Nghĩa là: Thờ phụng lúc chết nhƣ thờ phụng lúc sống, thờ
phụng khi mất nhƣ thờ phụng khi còn, mới là chí hiếu vậy. (Sự
là thờ phụng, phục vụ)
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TƢỚC HÀM TRẦN THẾ
Tƣớc hàm trần thế là phẩm tƣớc đƣợc ngƣời đời phong cho
có danh dự chớ không có quyền hành chánh chi cả.
Thứ sáu, 27-8-1926 (âl 20-7-Bính Dần)
Thầy dạy: "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."

TƢỚC QUYỀN THIÊN QUÂN
(Tước là chiếm đoạt. Tƣớc quyền là chiếm quyền. Thiên
Quân là nói ngắn lại của từ "Ngự Mã Thiên Quân" là nói về
quyền năng của Đức Hộ Pháp, là Ngự Mã của Chí-Tôn.
Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng trƣớc khi đi đầu thai có gặp Mẹ
một lần để nói lên lỗi lầm của mình: "Mẹ ơi! Một lời nói sai với
Ngự-Mã cũng bị đọa, huống chi sửa cải chơn truyền tội trọng
dƣờng nào! Sự lỗi lầm của con nay việc đem Em về tƣớc
quyền Thiên-Quân nên gánh lấy tội-lỗi. Tƣởng lúc lâm chung
đày đọa xác thân vậy thôi. Nào dè, linh hồn chịu án ThiênĐiều! May nhờ ơn Đức Ngự-Mã đầy lòng Từ-bi Bác-ái vị tha
đến thức tỉnh và an-ủi con. Nhứt là Đức Ngài không nói đƣa
Giáng-Ma-xử. Hai nữa nhờ Đức Thƣợng Phẩm và Lục Nƣơng
dìu độ."
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TƢỚC TRỌNG
"Phần đông bực thông minh, lại đem trí khôn làm món binh khí
hại ngƣời; kẻ tƣớc trọng lại dùng thế quyền mà đè ép dân
đen ra bạc trắng. Quanh năm chỉ lo xác thân hƣởng điều khoái
lạc, vợ ấm con no, đƣợc ngày nào vui ngày ấy; cho kiếp chết
là kiếp mất; gọi Thiên-đƣờng, Ðịa ngục là câu chuyện hoangđàng. Bậu bạn lỗi câu tín-nghĩa, vợ chồng quên đạo tàokhƣơng; mảng vụ chữ kim thời mà phong dời tục đổi."

TƢỚC VỊ
爵 位
E: Dignity and rank.
F: Dignité et rang.
Tước: chức tƣớc. Vị: địa vị. Tƣớc vị là chức tƣớc và địa vị.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Trung, Lịch đã thọ sắc, cứ tƣớc vị mà theo sắc mạng
Ta.

TƢƠNG
• TƢƠNG 將 (Tƣớng) Chƣa làm mà muốn làm., Vả lại, Nuôi,
đem đến
• TƢƠNG 相 (tƣớng) đối lẫn nhau. Cùng nhau
• TƢƠNG 湘 Tƣơng là tên sông ở Tỉnh Hồ-Nam
• TƢƠNG 驤 Ngựa chạy mau mà cất cổ lên.
• TƢƠNG 醬 Nƣớc tƣơng, Thứ nƣớc làm bằng đậu và gạo,
dùng trong bữa ăn. Trong tôn giáo chỉ dùng nƣớc tƣơng này.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TƢƠNG (Chƣởng Pháp Thƣợng Tƣơng Thanh)
(Xem thêm Thƣợng Chƣởng Pháp TƢƠNG. Vần TH.)
Trong nền Đạo hiện giờ có hai vị tên Tƣơng. Nhƣng đây là
trƣờng hợp của Ngài Chƣởng Pháp Thƣợng Tƣơng Thanh,
thế danh Nguyễn Văn Tƣơng (1879-1926). Trƣớc khi Nhập
môn vào Ðạo Cao Ðài, Ngài Nguyễn Văn Tƣơng tu theo Minh
Sƣ, đạt đến phẩm Ðại Lão Sƣ. Ngài đƣợc Ðức Chí Tôn phong
là Thuyết Pháp Ðạo Sƣ Chƣởng Quản Oai Linh Ðạo Sĩ,
Chƣởng Pháp Phái Thƣợng. Ngài hành đạo đƣợc khoảng ba
tháng rƣỡi thì đăng Tiên ngày 05-11-Bính Dần, lúc đó Ngài
mới đƣợc 48 tuổi. Ngài là vị Chức sắc cao cấp qui liễu đầu
tiên. Nền Đạo còn trong thời kỳ phôi thai, chƣa có Nghĩa Ðịa
riêng của Đạo, nên phải an táng Ngài nơi quê nhà của Ngài là
làng Hữu Ðạo (gần Chợ Thuộc Nhiêu) quận Cai Lậy, tỉnh Mỷ
Tho.
THẦY dạy: ngày 5-11-Bính Dần (dl: 09-12-1926):
"Ngày nay đã mất hết một ngƣời Môn đệ của Thầy, lại là một
Đạo-hữu của các con, đã cùng các con nghiêng vai gánh vác
một trách nhậm trong Ðại-Ðạo Tam-Kỳ. TƢƠNG mãn phần
cũng nơi số mạng tiền định. Nó có phƣớc là vì đặng về Thầy
trong mấy ngày rốt của kiếp trần ai của nó. Sự thác cũng có
khi vui mà cũng có lúc buồn. Ngƣời thế nếu biết sống, nghĩa là
biết dụng mình cho có ích vào xã hội, biết dƣỡng tánh tu thân,
thì sự thác chẳng qua là sự mong mỏi của kẻ hành trình đã
xong trách nhậm, trở về phục sự đặng lãnh phần thƣởng xứng
đáng mà thôi. TƢƠNG tuy chƣa đặng nhƣ mấy kẻ ấy, song
lòng đạo đức đã ra vun đắp mối Ðạo Trời, thì địa vị cũng có khi
khác thế thƣờng đặng. Ðiểm Chơn-Thần của nó còn phải đến
hầu trƣớc Tòa Tam Giáo mà đợi lịnh phát lạc tùy theo công
quả, tội tình của nó bấy nay. Ấy là Thánh ý của Thầy đã lập
Luật riêng cho mỗi đứa trong các con đó. Chƣ Môn đệ cũng
nên hiểu biết. Còn việc an táng nó, các con cũng nên lƣu ý
chung với nhau mà lo bề Nhơn đạo của các con cho toàn.
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TRANG, con nói với TRUNG, THƠ, TƢƠNG, HÓA và các
Thiên phong đều có mặt mà đƣa nó lên đƣờng, là chỗ an giấc
ngàn năm, cũng để tiếng đặng một ngƣời đạo-hạnh vậy. Trừ
ra đứa nào phải vắng mặt bận việc thì chế đặng. Còn về sự
làm cho rỡ ràng trong Đạo hữu, các con nên liệu tính cho kíp.
Sự cầu kinh thì do nơi đám táng của mẹ Hậu, đều khác hơn
một thí."
Nghi lễ đám tang trong Ðạo Cao Ðài, Ðức Chí Tôn chƣa thiết
lập, nên Ðức Chí Tôn dặn noi theo đám tang của bà mẹ của
Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu mà trƣớc đây Ðức Chí Tôn
đã sắp đặt.
Ngày 07-11-Bính Dần (Thứ Bảy: 11-12-1926) Ðức Chí Tôn
giáng cơ dạy hai Ngài Ðầu Sƣ Thƣợng Trung Nhựt và Ngọc
Lịch Nguyệt [Trích trong ÐS.II.85] nhƣ sau:
"Trung, Lịch, hai con phải dụng Ðại lễ mà an táng cho Tƣơng,
nghe! Thầy ngặt một lẽ chẳng thế nào đem Tƣơng vào Tam
Thập Lục Thiên, phải để nó đợi nơi Ðông Ðại Bộ Châu mà chờ
Tòa Tam Giáo phát lạc. Thầy có để lời cho Thái Bạch Kim Tinh
cầu rỗi, nhƣng Ngƣời giận Tƣơng không công quả, dâng Bộ
Công Thiên Thơ ra trống trải lắm, tại nơi Tòa mới cãi chối nỗi
gì. Ngƣời nhứt định không dự đến. Các con nghe à! Vậy trong
hịch văn sớ tấu, các con phải Thƣợng nơi Tòa Tam Giáo mà
cầu rỗi cho nó thiệt hết lòng, rồi Thầy sẽ rỗi cho nó. Các con
hiểu."
Lịch bạch về sự Ðại lễ....
- Không con... Ðại lễ là làm theo một lễ với sự an táng bậc
Thái Lão nghe!"
Gần hai tháng sau, vào đúng ngày mùng 01 Tết Ðinh Mão,
Ngài Chƣởng Pháp Tƣơng có giáng cơ tỏ nỗi vui mừng đƣợc
Ðức Chí Tôn cứu độ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TƢƠNG (Chánh Phối Sƣ)
TƢƠNG (làm Đốc phủ, Chủ quận Cần Giuộc, nhập môn vào
Đạo Cao Đài, đƣợc Đức Chí Tôn phong là Thƣợng Chánh
Phối Sƣ Thƣợng Tƣơng Thanh. Sau nầy, Ngài tách ra lập Chi
phái Bến Tre.
Thầy dạy: Năm Bính Dần (1926).Tƣơng, Thầy thấy con nhứt
tâm với Thầy, chẳng một buổi nào mà vội quên nền Chánh
đạo của Thầy, vậy từ đây, con khá gìn lòng chặt dạ, chớ nghe
lũ quỉ dỗ dành mà trái với Thầy nghe. Con cũng nên giữ mình
với kẻ nghịch, chúng nó trông nom xem xét con coi ra thế nào,
khó nghe con! Thầy thƣơng con bao nhiêu thì kẻ nghịch ghét
con cũng bấy nhiêu. Thôi Thầy mầng các con, cẩn thận cho
lắm nghe. Muôn việc chi, chớ tin kẻ ngoại thuyết mà phải lầm,
những kẻ khốn cùng nó rấp những chông gai miểng nhọn nơi
đƣờng của các con. (TNCT. HH. 85-86)
Ông là một trong 247 vị đứng tên trong TỜ KHAI ĐẠO và cũng
có ký tên cùng với 28 vị tiền khia Đại Đạo nữa.

TƢƠNG ÁI
相愛
F: Amour mutuel.
Tƣơng Ái là sự thƣơng yêu quí mến, cảm tình nhau.
Thầy dạy cho ngƣời Pháp hầu Đàn: "Chiếc ngai quí báu nhứt
trên thế gian nầy hiện là chiếc ngai của vị đệ nhứt cao đồ của
Ngƣời. Giáo lý ấy đáng lẽ phải đem lại hòa bình và tƣơng ái
cho loài ngƣời, nhƣng trái lại nó gây mầm chia rẽ và chiến
tranh. Bởi thế nên nay chính Thầy phải đến để đem lại cho các
con nền hòa bình đã từng hứa hẹn. Rồi đây, Chúa Cứu Thế sẽ
trở xuống sau. Thầy giã từ các con.... Các con sẽ còn học hỏi
nhiều việc khác nữa với mấy vị môn đồ của Thầy."
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TƢƠNG DƢA
(Tương là thức ăn đƣợc chế biến từ đậu nành, một trong các
loài ngũ cốc; dưa: Loại rau quả) chỉ chung các thức ăn thực
vật dùng để ăn chay (nói đúng chữ nghĩa là thực trai). Hai loại
này còn chỉ thức ăn thanh đạm, dùng cho ngƣời ăn chay.
Thi văn dạy Đạo:
Khuya sớm tƣơng dƣa hết dục lòng,
Lòng dầu toan kế, kế sao xong.
Xong bề nhơn đạo tua gìn trƣớc,
Trƣớc cửa không rồi mối đạo thông.

TƢƠNG ĐẮC
相得
F: Être d’accord.
Tƣơng đắc: Hợp ý nhau.
Thầy nói: "Thầy muốn đem các con ra khỏi luật Thiên điều của
Tòa Tam Giáo thiêng liêng, đặng các con có thể cứu chữa
nhơn sanh mau chóng, nhƣng vô hiệu quả. Các con phải tự
lập nền móng cho nòi giống mà thôi. Nên nhớ lấy. Về việc trị
Đạo, hai Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng phải tƣơng đắc nhau
mà đi cho trúng lối."

TƢƠNG ĐIỀU HÒA
相條和
Tương: cùng nhau, lẫn nhau. Điều hòa: điều động thế nào cho
hòa hợp nhau.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TƢƠNG ĐỐI
相對
F: Relatif.
Là đối lập nhau mà có quan hệ với nhau. (Dịch-lý là học thuyết
tƣơng đối của Cao-Đài giáo)
"Vả chăng luật tƣơng đối của vạn vật hữu hình nó khó phân
biệt lẽ tƣơng đối của nó. Thảng nhƣ chúng ta không ngó thấy
cái chơn, thì chúng ta không thể gì nói đến cái giả. Chúng ta
không ngó thấy cái chơn, thì chúng ta không thể gì nói đến cái
thiệt. Luật tƣơng đối ấy vẫn một mà thôi".

TƢƠNG ĐỐI THUYẾT (Triết)
相對說
F: Relitivisme.
Một học thuyết về nhận thức luận, chủ trƣơng rằng nhận thức
của ngƣời ta đều là tƣơng đối chứ không phải tuyệt đối.
• Chủ nghĩa Tƣơng đối: gồm nhiều quan điểm khác nhau,
nhƣng thống nhứt nhau ở nguyên lý chung, là tất cả tri thức
của con ngƣời đều là tƣơng đối, chúng chỉ có giá trị trên một
lập trƣờng nào đó.

TƢƠNG GIANG
湘江
Tƣơng giang là tên một con sông ở giữa sông Tiêu và sông
Tƣơng hiệp lại, huyện Ninh Lăng, Tỉnh Hồ-Nam bên Trung
hoa. Sông Tiêu phát nguyên từ Cửu nghi Sơn phía Nam quận
Vĩnh Viễn (Hồ Nam) chảy đến Tây Bắc huyện Linh Lăng nhập
lại với sông Tƣơng giang. Sông Tƣơng phát nguyên từ Dƣơng
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hải Sơn (Quảng Tây) chảy qua Hồ Nam, Trƣờng Sa vào
Động-Đình-Hồ. Vua Thuấn đi tuần thú xứ Thƣơng Ngô và mất
tại đó. Hai bà vợ là Nga-Hoàng và Nữ Anh nhớ vua Thuấn,
đến bên bờ sông, đứng bên sông Tƣơng mà khóc, nƣớc mắt
vấy vào những cành tre mọc ở bờ sông Tƣơng đều có lấm
chấm trông qua nhƣ đồi mồi. Ngƣời đời dùng hai tiếng Tiêu
Tƣơng để chỉ việc trai gái thƣơng nhớ nhau.
Có bài thơ rằng:
Quân tại Tƣơng giang đầu,
Thiếp tại tƣơng giang vỷ.
Tƣơng tƣ bất tƣơng kiến,
Đồng ẩm Tƣơng giang thủy.

君在湘江頭,
妾在湘江尾.
相思不相見,
同 飲 湘 江 thủy

Sông Tƣơng!
Chàng ở đầu sông nhớ mong,
Thiếp luôn đau xót cuối dòng Tƣơng giang.
Sông Tƣơng điệp khúc đoạn tràng,
Uống chung dòng nƣớc sông Tƣơng lạnh lùng!
(Soạn giả dịch)
Tƣơng giang là dòng sông tƣợng trƣng sự đau khổ, Bà Đoàn
viết Nữ Trung Tùng Phận có câu:
Nào khi ƣớc giữ niềm son sắt,
Nào thề non nắm chặt dải đồng.
Chừ sao đổi dạ thay lòng,
Hẹn xƣa bỏ chảy theo dòng Tƣơng giang.

TƢƠNG HÕA
Tƣơng hòa 相和: phù hợp nhau.
Đức Hộ Pháp nói: "Nếu nhƣ không có Đấng cầm quyền năng
trị tâm lý tinh thần nhơn loại thì chƣa chắc có ai làm nỗi. Cái thi

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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hài của nhơn loại tức nhiên thân thể còn tồn tại đƣợc để quyết
định tƣơng lai của nhơn loại đƣơng nhiên, hai cái lý thuyết duy
tâm và duy vật. Ngày giờ nào hai thuyết ấy tƣơng hòa đặng
thì chúng ta ngó thấy cơ quan giải thoát đặng. Ngày giờ nào
Ngƣời, Trời hiệp một cùng nhau đồng trị với nhau tức nhiên
Ngƣời trị thế, Trời trị hồn".

TƢƠNG KẾ TỰU KẾ
將計就計
Ấm mƣu của nhà binh, nhân mƣu kế của giặc mà biến thành
mƣu kế của mình. Giống nhƣ trinh thám giặc đến mình, nình
khiến cho họ truyền những tin tức giả của mình đi.

TƢƠNG KHẮC - TƢƠNG HÕA
相 克 - 相和
(Xem Dịch-Lý Cao-Đài quẻ "Ký-Tế" sẽ thấu triệt vấn đề này)

TƢƠNG LIÊN MẬT THIẾT
Ngài Hồ Bảo Đạo nói vai tuồng Hòa Bình của Tôn Giáo:
"Ta có thể ví Chánh Quyền là Đời tức là thể xác, còn Tôn Giáo
là Đạo tức là linh hồn. Một thân xác muốn sống cho điều hòa
thì hồn và xác lúc nào cũng phải tƣơng liên mật thiết với
nhau. Xác muốn đặng yên vui hạnh phúc phải nghe theo lời
nhắc nhở của linh hồn, tức là tiếng nói của lƣơng tâm. Còn
hồn muốn đặng tiến hóa cũng phải nƣơng nơi xác để làm âm
chất. Chánh quyền muốn có một cơ cấu điều hòa tốt đẹp thì
nên nghe lời chân thành Đạo Đức của Tôn Giáo, vì đó mới có
câu: "Đạo đời tƣơng đắc mới mong tạo thời cải thế ".
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TƢƠNG SANH
相生
(Tương là cùng nhau, sanh là sản xuất ra ngày càng nhiều
hơn) ngoài nghĩa lý sanh hóa ra nhiều, còn có nghĩa là thuận
hợp, ví nhƣ khi nói Ngũ hành Tƣơng sanh thì có một lý nghịch
lại là Ngũ-hành Tƣơng khắc.
Bà Bát Nƣơng Diêu-Trì-Cung giáng đàn cho thi:
Âm Dƣơng Nam Nữ hoa trêu bƣớm,
Hòa ái tƣơng sanh thủy nhập bình.

TƢƠNG SANH - TƢƠNG KHẮC
相生-相剋
Tương: Cùng nhau, đối lẫn nhau. Sanh: sanh ra. Khắc: chế
phục. Tƣơng sanh tƣơng khắc là nói về Ngũ Hành, các
Hành có tính tƣơng sanh và tƣơng khắc với nhau.
Tƣơng sanh (Hành nầy sanh ra Hành kia): Kim sanh Thủy,
Thủy sanh Mộc, Mộc sanh Hỏa, Hỏa sanh Thổ, Thổ sanh Kim.
Tƣơng khắc (Hành nầy chế phục Hành kia): Kim khắc Mộc,
Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.
(Xem: Ngũ Hành, vần H)

TƢƠNG PHẢN
相反
F: Contraire.
Tƣơng phản: Trái nghịch nhau.
Thầy dạy: "Sau khi luân luân chuyển chuyển tiến-hóa mới tiến
từ đẳng cấp mà có phân ra Phật, Thánh, Tiên. Sự thật là cũng

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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một mà thôi. Trên NGỌC-HƢ cũng có hai lý tƣơng phản ấy,
nhƣng lý Thái-cực mạnh hơn nên vi chủ. Luật Thiêng liêng
định vậy. Mỗi một Chơn-linh tấn hóa cao trọng thì tạo cho
mình một Linh-đài, đó chẳng lạ chi là tạo gia nghiệp riêng của
mình do các kiếp sanh của mình chất chứa từ thử."
Trong Ðạo cũng vậy mà ngoài Ðời cũng vậy, có nhiều lý thuyết
tƣơng phản nhau vì trí độ phàm của con ngƣời không thể
đồng nhau đặng. Kẻ thì ƣa thuyết duy tâm, rồi cứ chuyên chú
một mặt tiêu cực; còn ngƣời lại thích duy vật thì chuyên chú
một mặt tích cực, mà mỗi phía đều cực đoan thì tránh sao khỏi
xung đột. Hai phía xung đột nhau mà bắt Ðạo ở trung gian làm
nơi chiến địa thì kẻ cầm quyền trong Ðạo tránh sao khỏi
những nỗi khó khăn".

TƢƠNG TÀN - TƢƠNG SÁT
相殘相察
(Tƣơng tàn là cùng tàn hại nhau, tƣơng sát là cùng giết chóc
lẫn nhau) chữ Tƣơng này là nói lên tình đồng loại hay là nghĩa
đồng bào mà manh tâm giết hại lẫn nhau.
Đức Hộ Pháp nói: "Năm 1948 nhơn-loại không tầm Giáo-lý
của Đấng Cứu Thế nữa, chắc-chắn nhƣ vậy. Bần-Đạo nói quả
quyết rằng, nhơn-loại đã quên hẳn Ngài rồi đó. Cho đến ngày
nay, cả toàn nhơn-loại trên địa-cầu nầy, không chịu nghe lời
Ngài, không theo bƣớc của Ngài, nên nạn tƣơng-tàn tƣơng
sát lẫn nhau sắp diễn ra gần đây, nhƣng nếu chừng nào toàn
cả nhơn-loại biết tôn-sùng nhau, vì tình cốt-nhục, thì cái nạn
tƣơng-tàn tƣơng-sát trên mặt địa-cầu nầy sẽ không có nữa.
Hai tấn-tuồng, hai thảm-trạng nhƣ thế có thể đƣa nhơn loại
đến chỗ tiêu-diệt mà chớ! Vì nhơn-loại không biết nghe, Đấng
ấy đã lấy máu-thịt của mình làm con tế-vật dâng hiến cho Đức
Chí-Tôn, để cầu xin tha tội cho nhơn-loại. Nhơn-loại sẽ mất
Đức vì không nghe theo Đấng Cứu-Thế, Đấng ấy đã bảo anh
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em phải yêu-ái lẫn nhau, sống cùng nhau cho trọn vẹn kiếp
sanh. Trái ngƣợc lại, Đệ Nhị Hòa ƣớc kia đã ký kết với Đức
Chí-Tôn bị nhơn loại bội ƣớc nữa, vì bội ƣớc mà bảo sao
nhơn loại không bị tội-tình mắc-mỏ sao đƣợc?"

TƢƠNG TẾ
相 濟
E: The mutuality.
F: Mutualité.
Tương: Cùng nhau, đối lẫn nhau. Tế: giúp đỡ. Tƣơng tế là
giúp đỡ lẫn nhau.
Hội Tƣơng tế là một hội gồm nhiều hội viên, có nhiệm vụ giúp
đỡ lẫn nhau mỗi khi một hội viên gặp nạn.

TƢƠNG TƢ
相 思
F: Penser l’un à l’autre.
Tƣơng-tƣ: Nghĩ đến nhau.
Tiên Cô Thất-Nƣơng Vƣơng thị Lễ chính danh là Nữ Tiên ở
Diêu-Trì-Cung, còn tên Đoàn Ngọc Quế cho thi:
Dƣỡng sanh cam lỗi tình sông núi,
Tơ tóc thôi rồi nghĩa trúc mai.
Dồn-dập tƣơng-tƣ oằn một gánh,
Nỗi niềm tâm-sự tỏ cùng ai?

TƢƠNG THÂN TƢƠNG ÁI
相 親 相 愛
E: The mutual affection.
F: L’affection mutuelle.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tương: Cùng nhau, đối lẫn nhau. Thân: gần gũi thân yêu. Ái:
thƣơng yêu. Tƣơng thân tƣơng ái là gần gũi thƣơng yêu
nhau.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy mầng các con đã chịu lao tâm tiêu tứ mà vun đắp
nền Đạo, làm cho mối tƣơng thân tƣơng ái càng
khắng khít vững bền.

TƢỚNG DIỆN
相 面
F: La physionomie.
Tướng: Hình dáng bề ngoài. Diện: mặt, vẻ mặt. Tƣớng diện là
hình dáng và vẻ mặt.
"Hễ độ phần xác tức nhiên phải độ phần hồn cho toàn vẹn.
Một nền TÔN GIÁO đã xuất hiện tại thế gian này dầu ThểPháp cao siêu bao nhiêu đi nữa, nếu không có Bí Pháp làm
tƣớng diện căn bản thì nền Tôn Giáo ấy chỉ là Bàng môn Tả
đạo mà thôi." (ĐHP: 9-4 Kỵ Sửu 1949)

TƢỚNG LỄ
將礼
"Ngài Bảo-Văn Pháp-Quân với nghệ thuật ÂM-NHẠC ĐẠIĐẠO. Bảo Văn Pháp Quân có nhiệm vụ gìn giữ, sắp đặt, phát
huy nghệ thuật, văn chƣơng và Lễ Nhạc. Ðó là vị Tƣớng Lễ
mà nhiệm vụ đặc biệt đƣợc Ðức Chí Tôn giao phó là sắp đặt
việc Lễ và Nhạc trong Ðạo Cao Ðài."
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TƢỚNG SOÁI (Súy) LỚN
將帥
Tƣớng với Súy, súy thì thống lĩnh hết cả toàn quân trong
nƣớc, tƣớng thì ở dƣới một bực. Nguyên-súy và Đại-tƣớng.
Gọi chung các quan võ lớn là Tƣớng-súy.
Chính là ba ông: Cao Quỳnh Cƣ, Phạm Công Tắc, Cao Hoài
Sang, sau đƣợc đắc phong là: Thƣợng Phẩm, Hộ Pháp,
Thƣợng Sanh. Ấy là ba vị Tƣớng-soái của Thầy đã chọn lựa
sẵn cho xuống trƣớc, ngày nay Thầy đến lập nền chơn giáo
chỉ qui-tựu lại mà thôi, tất cả đều có đầy đủ để giao cho sứ
mạng xây cơ chuyển thế, khai Đạo cứu đời. Đức Hộ Pháp có
nói rằng "Dùng Lƣơng-sanh để cứu vớt quần-sanh".
Đức Chí-Tôn lập Đạo trong buổi Hạ-nguơn này thể hiện cơ
tuần-huờn châu nhi phục thủy, Tôn-chỉ lấy Tam Giáo Qui
Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt để đƣa nhân-loại đến Đại-Đồng.
Lấy theo nguyên-lý của vũ-trụ thì:
- Thiên khai ƣ Tý, trời khai vào hội Tý.
- Địa tịch ƣ Sửu, đất thành hình ở hội Sửu.
- Nhơn sanh ƣ Dần, có nhơn-loại vào hội Dần.
Nhƣ thế buổi khai Đạo này Đức Chí-Tôn phái ba vị Tƣớng soái
của Ngài đến trong cửa Hiệp-Thiên-Đài đứng đầu ba chi:
ĐẠO- PHÁP- THẾ nên gọi đây là Tam Đầu chế của Hiệp Thiên
Đài. Vì lẽ đó nên Ba ngƣời theo thứ tự tuổi tác thì:
-Đức Thƣợng Phẩm Cao-Quỳnh-Cƣ Chƣởng-quản chi Đạo,
tuổi Mậu-Tý (1888). Qui thiên ngày 01 tháng 03 năm Quí-Tỳ
(1929).
- Đức Thƣợng Sanh Cao Hoài Sang Chƣởng-quản chi Thế,
tuổi Tân-Sửu (1901). Qui thiên ngày 26 tháng 03 năm Tân-Hợi
(1971).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc Chƣởng-quản chi Pháp, tuổi
Canh-Dần (1890). Qui thiên ngày 10 tháng 04 năm Kỵ-Hợi
(1959). Đức Hộ Pháp còn là Giáo-chủ của nền Đại Đạo Tamkỳ Phổ-Độ về mặt hữu hình nữa.
Quyền uy của ba Tƣớng soái:
Thầy đã ân-cần nhắc-nhở: "CƢ, TẮC, SANG, ba con đã lãnh
mạng lịnh lớn lao vẹt đƣờng tăm-tối trong buổi ban sơ. Thầy
lại khiến ba đứa phải liên-hiệp nhau mới có thể xây đắp nền
Đạo cho đến cùng".
Phần yếu-trọng của ba ngƣời, Thầy có nói:
"CƢ, TẮC, SANG, con ơi! Lập Đạo thành đặng chăng tại nơi
ba con. Con đã nghe quyền-hành của yêu quỉ Thầy cho lớn
đến bực nào? Chẳng phải là cơ thử Thánh, Tiên, Phật mà thôi,
lại còn là Công-bình Thiêng liêng của Tạo-hóa. Nếu hai đầu
cân chẳng song bằng thì tiếng cân chƣa đúng lý. Nội nơi Namphƣơng này, nhƣ có mặt cho Tà thần yêu-quái sợ thì duy có
ba con. Vậy ráng giữ-gìn cho thanh-khiết. Thầy nói thật cho
các con hiểu trƣớc rằng: Cả Môn-Đệ Thầy đã lựa chọn, lọclừa, còn lại lối nửa phần Thầy cho yêu quái lấy danh Thầy mà
cám dỗ, đi bao nhiêu thì mất bấy nhiêu. Các con chớ buồn vì
Thiên cơ phải vậy, thi nhiều đậu ít là lẽ hằng. Các con liệu
phƣơng thế mà nâng đỡ đức-tin của Môn-đệ Thầy lên cao
hằng ngày, ấy là công-quả đầu hết." (ĐCT Giáp-Dần 1926)
Đức Chí Tôn giáng cơ ngày 6-5 Tân Hợi (29-5-1971):
Thầy các con: "Hôm nay vì có cuộc vui mừng nên Thầy đến
khuyên các con nên để hết tâm lực vào việc xây dựng nền
Đạo cho kịp thời kẻo tội nghiệp cho nhơn sanh. Nay ba vị
Tƣớng Soái lớn đã về Thiêng Liêng, đó cũng vì Thiêng Liêng
định đặng thử coi các con có làm nên trò gì chăng? Thƣợng
Sanh có sứ mạng về để độ những bậc Thƣợng Sanh tại thế,
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rồi đây các con sẽ thấy nhiều trang trí thức đến với Đạo, vì
chẳng lẽ ôm bằng cấp trí thức để cho mai một hay sao?"

TƢỚNG SOÁI THỜI QUÂN
Bài Thài hiến Lễ Thời Quân Hiệp-Thiên-Đài:
Tƣớng soái Thời quân đã đạt thành,
Công trình lập Đạo sử nêu danh.
Ngàn năm để tiếng đời ca tụng,
Không hổ mặt mày với kiếp sanh.

TƢỜNG
TƢỜNG 詳 Biết rõ. Td: Tƣờng tận, Tƣờng trình.

TƢỜNG (Lễ Sanh)
Thọ phong ngày 14-05-Bính Dần. Ông là một trong số 247
ngƣời ký tên trong TỜ KHAI ĐẠO.

TƢỜNG QUANG
祥 光
F: La lumière faste.
Tường: Lành, tốt lành. Quang: ánh sáng. Tƣờng quang là ánh
sáng lành.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tƣờng quang nhứt khí chiếu minh đông.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TƢỜNG VÂN
祥 雲
E: The lucky light.
F: Le nuage du bon présage.
Tường: Lành, tốt lành. Vân: mây. Tƣờng vân là mây lành.
Ngũ sắc tƣờng vân: năm sắc mây lành.

TƢỢNG DI LẠC
F: Statue.
Bên trên nóc Phi Tƣởng Đài là pho tƣợng Đức Di Lạc Chƣởng
Giáo Tam Hội Long Hoa Bạch Dƣơng Đại hội, Ngài vâng lịnh
Đức Chí Tôn ngồi trên để quan sát chấm công định vị (điểm
Đạo).

TƢỢNG PHẬT TỔ
Khai Đạo tại chùa Gò
Kén (Từ Lâm Tự) Đức
Chí Tôn dạy Ngài Thái
Thơ Thanh đúc Tƣợng
Phật Thích Ca để trƣớc
Hiệp Thiên Đài tại Từ
Lâm Tự, có ý nghĩa gì?
Để trƣớc Hiệp Thiên Đài
là cửa Trời - Ngƣời hiệp
nhứt trong mối Đạo Trời
khai gồm có Tam Giáo Phật-Thánh-Tiên, mà Phật là trƣớc,
nên tƣợng hình Phật Thích Ca cũng vốn là Thầy. Thầy mƣợn
cửa Thiền để thâu phục các Hòa Thƣợng Thích Giáo và giống
dân Tần Quốc. Tƣợng ảnh nầy là Phật Thích Ca, chớ không
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phải Thái Tử Sĩ Đạt Ta cỡi ngựa, vì Ngài đã thành Phật Tổ
gần ba ngàn năm. Hay nói cách khác Thái Tử Sĩ Đạt Ta là hóa
thân của Phật.
Thánh Giáo tại chùa Gò Kén ngày 27-1-Đinh Mão (dl 28-21927). Đức Lý Giáo Tông dạy: "Hình Phật Thích Ca trƣớc Hiệp
Thiên Đài đó phải làm thế nào đừng cho hƣ gãy, vì Chí Tôn đã
trấn Thần chính nơi tay Ngƣời nghe! Dặn khi đến Thánh Thất
mới, phải cầu Chí Tôn trấn Thần lại nữa".
Di dời cốt Tƣợng Phật Tổ
Đến ngày 20-02-Đinh Mão (dl: 23-03-1927) mới thỉnh Thánh
Tƣợng Chƣ Phật về đất mới thuộc làng Long Thành. Khó khăn
nhất là việc di cốt Phật Tổ cỡi ngựa Kiền-Trắc. Đức Cao
Thƣợng Phẩm phải tập trung nhiều ngƣời để đƣa cốt lên chiếc
xe bò, kết lại. Viên Chánh Tham Biện cho một toán lính mặc
đồ đen núp ngoài mƣơng ruộng chờ có gì khác thƣờng là bắn.
Khi rõ thật sự thỉnh cốt Phật thì họ rút lui êm. Đức Ngài đứng
trên xe bò vịn cốt Phật Tổ, khởi hành lúc 18 giờ đến 2 giờ
sáng mới đến Thánh Thất tạm. Khi đến khoảng cửa Hòa viện
ngày nay, bị một cái mƣơng lớn quá, Đức Ngài phải khó nhọc
tìm thế lót ván để xe qua, thì đã mệt lữ, Đức Ngài đặt mình
xuống đống lá khô trong rừng mà nghỉ. Tất cả Chức sắc cũng
nằm xuống đó. Bà Nguyễn Thị Hiếu (Hiền nội của Ngài Cao
Quỳnh Cƣ) điều động Nữ phái khiên cháo và nƣớc đến cho
mọi ngƣời ăn để lấy lại sức. Sau đó, cốt Phật Tổ đƣợc an vị
giữa hai cụm rừng gần cây ba nhánh (tức chỗ an vị hiện nay).

TƢỢNG THẦY
Thầy dạy: "Tƣợng Thầy chẳng giống chi hết. Thầy vốn vô
hình ảnh. Thầy tốt đẹp chƣa ngòi bút phàm nào vẽ đặng,
nhƣng vẽ nhƣ tƣợng bên hữu Thầy đó thì tốt hơn. (là Tƣợng
Ngũ Chi).
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TƢỢNG TRƢNG
象 徴:
F: Symbole.
Cái vật hữu hình dùng để ví vào cái gì vô hình, cho ngƣời ta
dễ cảm xúc, dễ ghi nhớ.
Đức Hộ Pháp nói; "Đức Quan Âm Bồ Tát là một Đấng Thƣờng
Du Nam Hải, các cửa Phong đô nơi Cửu Tuyền Đài kia, là con
đƣờng của Ngài đi lên đi xuống không biết mấy lần, không biết
thế kỵ nào dứt, để tận độ cho thiên hạ, Ngài tƣợng trƣng cho
một cơ thể thiêng liêng giải cả oan nghiệt tội tình, giải cả Nhơn
quả cho chúng sanh đạt vị, tức nhiên đạt cơ giải thoát. Hỏi có
ngƣời nào tƣợng trƣng cho Đấng đó hơn Quan Thế Âm Bồ
Tát không? Ba cái gƣơng ba kiểu vở kia đặc biệt chúng ta
không thể gì làm đƣợc".

TƢỞNG TÍN
想 信
F: Croire.
Tưởng: Nhớ nghĩ. Tín: tin. Tƣởng tín là tin tƣởng, tƣởng nghĩ
tới và tin là thật.
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."

TƢỞNG TRỜI TIN PHẬT
Kinh Sám Hối có câu:
"Ngặt có kẻ tưởng Trời tin Phật,
"Mà trong lòng chẳng thật kính thành."
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TỬU NHẬP TÂM DI
E: When the wine is in, spirit is out.
F: Quand l’alcool entre, l’esprit sort.
"Tửu nhập tâm di, hại tổn bình sanh chi đức,
"Tánh thiên Đạo diệt, dục tranh thế sự chi oan."
Đức Lý Thái Bạch dạy cách giới tửu:
Chúa nhựt, 2-1-1927 (âl 29-11-Bính Dần).
Trì! Nghe dạy:
Sơn! Phải lấy một ly rƣợu nhỏ, một ly rƣợu lớn, rót ly nhỏ vào
ly lớn, đem lại đây.
Đƣa cho nó cầm, đội ngay trán, thề rằng:
"Tôi tên là Lê Châu Trì, thề uống Tiên tửu một phen nầy với Lý
Đại Tiên, từ đây không uống nữa, nhƣ ngày sau phạm giái,
Ngũ Lôi đả tử".
Nhƣ quỉ giục thì Hiền hữu niệm câu nầy :
"Tửu nhập tâm di, hại tổn bình sanh chi đức, tánh thiên, Đạo
diệt, dục tranh thế sự chi oan." Giải nghĩa: Rƣợu vào lòng đổi,
hại hao đức bình sanh, tánh dời, Đạo hủy, dục tranh oan
nghiệt thế tình. Trì! Nhớ nghe. (ĐS. II. 134)

TỬU QUỲNH
酒瓊
E: The excellent liquor.
F: La liqueur excellente.
Tửu: Rƣợu. Quỳnh: ngọc quỳnh, loại ngọc quí màu đỏ.
Thuở xƣa, các vua chúa hay các nhà đại phú lấy ngọc quỳnh
cho thợ đẽo gọt làm thành chung uống rƣợu, vì chất ngọc
quỳnh có đặc tính làm tăng thêm mùi vị thơm ngon của rƣợu.
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Tửu quỳnh là rƣợu đựng trong cái chung bằng ngọc quỳnh, ý
nói: rƣợu ngon, rƣợu quí.
Bài Dâng Rựơu:
"Thành kính Trường Xuân chước tửu quỳnh."

TỬU - SẮC - KHÍ - TÀI
(Xem Tứ đổ tƣờng)
Thầy dạy:
Tửu-Sắc-Khí-Tài con phải lánh,
Gần nơi Thánh Đạo, nhớ nghe con!

TỰU VỊ
就 位
E: To come to one’s place.
F: Venir à sa place.
Tựu: Tới, gánh vác. Vị: chỗ đứng. Tựu vị là tới chỗ đứng.
Thí dụ:
Khi Lễ sĩ xƣớng: Tế chủ tựu vị, thì ngƣời chủ tế đến đứng tại
chỗ đứng của mình để khởi sự hành lễ.

TÝ - NGỌ - MẸO - DẬU
Những thời điểm này của năm, tháng, ngày, giờ trở thành móc
thời gian của lịch sử dƣờng nhƣ Tạo hóa đã an bày để trở
thành dòng biến chuyển ăn khớp nhau. Trƣớc nhứt là Đức
Giáo-Chủ Đạo Cao Đài là ông Phạm Công Tắc lƣu vong sang
Campuchia vào năm 1955. Ba năm sau Đức ngài qui Tiên tại
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đây vào ngày âm-lịch 10-4-Kỵ Hợi (1959) nhằm tuần lễ Phật
đản mùng 8 đến ngày rằm tháng 4 năm Kỵ Hợi. Hầu nhƣ
những sự kiện lịch sử của Việt Nam, lịch sử thế giới và cả
những nhà lãnh đạo có tên tuổi gắn liền với lịch sử vui buồn,
thăng trầm, thạnh suy của dân tộc, qua bài thi sau:
Sự biến thiên thăng trầm của Tổ quốc,
Theo chu kỳ qui ƣớc định phân.
Xƣa Xuân Thu nay lại Thu Xuân?
Và qui luật bất tuân chữ CỬU?
Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu tháng năm trong lịch sử,
Còn ngày giờ thứ tự đúng kỳ Tam.
Lập Cửu Trùng cảnh Nghiêu Thuấn trời Nam,
Dân hạnh phúc muôn năm an hƣởng.
Theo Nga Mỷ nào quan to Tá Tƣớng,
Nào lầu đài, nào phủ trƣớng vinh sang.
Kẻ vong thân, ngƣời danh phận lỡ làng
Kẻ lao ngục, ngƣời lên đàng biệt xứ,
Sống tha phƣơng trở thành ngƣời lữ thứ.
Xa gia đình kẻ cự phú cũng trắng tay,
Bỏ tiền tài hạnh phúc rẻ chia hai.
Bao sự nghiệp lầu đài ôi tiếc mến,
Thuở sanh tiền ta thƣờng khuyên Hội-Thánh.
Phải gìn tâm nơi tịnh cảnh tu hành,
Đừng theo Mỷ Diệm để hƣởng chút lợi danh.
Sau phải chịu cam đành buồn tủi,
Khi Cộng sản đúng thời đúng buổi.
Chiếm Nam Quan cho đến Mũi Cà-Mau,
Lúc bấy giờ Hội-Thánh phải nói sao?
Khi đã lỡ lâm vào trong thế khó,
Khi Cộng Sản chiếm quyền hành trong lúc đó.
Biết bao nhà Tôn giáo phải suy vi,
Cấp lãnh đạo và các phẩm chỉ huy.
Đứng không vững cho nên vấp ngã,
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Làm tên tuổi lợi danh tiêu mất cả.
Cộng ngày sau sẽ tan rã không còn,
Khi dân tình khôi phục lại nƣớc non.
Khuyên Tín hữu lòng son cố tránh.
Thế nào là: Xưa Xuân Thu nay lại Thu Xuân?- Tức nhiên ngày
xƣa bên Trung Quốc có phong trào Phong Kiếm Xuân Thu và
Xuân Thu oanh liệt, tức mùa Xuân và mùa Thu. Còn Việt Nam
thì ngƣợc lại sẽ có những sự kiện trọng đại liên quan đến hai
mùa Thu và Xuân, dần dần hiện rõ: qua việc ký hai Hiệp định:
- Thứ nhất ký Hiệp định Genève ngày 20-07-1954. Tháng 7 là
vào mùa Thu.
- Thứ hai ký Hiệp định Paris vào ngày 27-01-1973, tháng giêng
là vào mùa Xuân.
Còn Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu là những biến cố lớn của Thế giới,
trong đó có liên quan đến Việt Nam đều xảy ra vào các năm:
Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu, chẳng hạn nhƣ:
- Đệ Nhứt Thế chiến xảy ra năm 1914-1918, mà năm 1918 là
năm Ngọ (Mậu Ngọ).
- Đệ Nhị Thế chiến xảy ra năm 1939-1945, năm 1939 là Mẹo
(Kỵ Mẹo) và năm 1945 là Ất Dậu.
- Đảng Cộng Sản Liên xô thành lập tháng 01 năm 1912 (nhâm
Tý) sụp đổ năm 1989-1990 (Canh Ngọ) sau này tái thành lập
vào ngày 14-02-1993..đảng Cộng Sản thành lập 01-07-1921
(Tân Dậu).
- Đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập: 03-02-1930 (Canh Ngọ).
-Thành lập Việt nam Dân Chủ cộng Hòa:02-9-1945 (Ất Dậu).
-Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 07-05-1954 (Giáp Ngọ).
- Kể cả các nhà lãnh tụ có liên hệ trực tiếp với lịch sử cũng
chết vào những năm: Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu, điển hình nhƣ:
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+ Cụ Ngô Đình Diệm chết năm 1963 (Quí Mẹo).
+ Cụ Hồ Chí-Minh chết năm 1969 (Kỵ Dậu).
Đặc biệt nên chú ý những ngày Quốc Khánh, ngày 02-09-1945
thì cụ Hồ mất trùng ngày Quốc khánh: 02-09-1969 (Kỵ Dậu) và
chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm.
Điển hình thêm ngày 20-12-1960 (Canh Tý) thành lập Mặt trận
Dân tộc Giải phóng miền Nam, thì ông Chủ tịch Mặt trận
Nguyễn Hữu Thọ chết ngày 24-12-1995 (Bính Tý) tức là chết
trùng tháng, trùng năm, cách nhau chỉ có 4 hôm.
Đức Hộ Pháp có tóm tắt các sự kiện lịch sử qua thời gian
trong bài thơ sau đây:
Tòa Thánh Tây Ninh lệnh CỬU trùng,
Hoàn cầu thắng bại luật triều trung.
Tiến chinh Đại chiến hòa mƣời tám, (1918)
Đệ Nhị bốn lăm Đức, Nhựt sùng. (1945)
Năm bốn Mỷ, Nga chia Việt chủng, (1954)
Sáu ba đổ Diệm tận Ngô cùng. (1963)
Bảy hai Mỷ rút vô điều kiện, (1972)
Tám mốt hoàn cầu Mỷ tái sung. (1981)

TỲ BÀ
E: A kind of guitar.
F: Une sort de guitare.
Đờn Tỳ Bà là Bửu pháp của Nhứt Nƣơng Diêu-Trì Cung.
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.
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- 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
Thƣợng Sanh là Thế (tức Thƣợng
phẩm nhơn sanh).
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 thẹn-thùng e-ngại vì
không muốn phô hƣơng sắc huyhoàng 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 Phật-Mẫu.
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 làm điều đạo đức
nhân nghĩa thì đoá hoa tƣơi thắm, làm điều quấy ác thì hoa ủ
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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 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.

TỲ KHEO
毘 丘
E: The monk.
F: Le moine.
Tỳ kheo, còn đƣợc gọi là: Tỳ khâu, Tỳ khƣu, Tỳ khiêu, tiếng
Phạn là: Bhiksu, đƣợc phiên âm là: Bật sô, Bức sô, nghĩa là
Khất sĩ.
Ngƣời xuất gia theo đạo Phật, thọ giới Cụ túc, nam thì gọi là
Tỳ kheo, nữ thì gọi là Tỳ kheo ni.
Tỳ kheo, nghĩa là Khất sĩ, trên thì khất pháp (xin pháp) từ Đức
Phật để luyện thân, dƣới thì tới chỗ ngƣời thế tục để khất thực
(xin ăn) để nuôi thân. Ngƣời hành khất ở thế gian chỉ xin cơm
áo chớ chẳng xin pháp, nên chẳng gọi là Tỳ kheo.
Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, tăng ni Phật giáo đều sống
bằng khất thực hằng ngày.
Chế độ Khất sĩ hiện nay đƣợc duy trì ở các nƣớc Phật giáo
Nam Tông nhƣ: Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Miên, Việt
Nam,... Mục đích của việc khất thực là tạo ra mối liên hệ thân
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thiết giữa tăng sĩ và dân chúng, tạo cơ hội cho tăng sĩ hƣớng
dẫn dân chúng về mặt đạo đức và tâm linh, còn dân chúng thì
có cơ hội cúng dƣờng tăng sĩ, tạo đƣợc phƣớc đức cho bản
thân mình, hay kết duyên lành với việc tu hành.
"Y theo pháp, Tỳ kheo phải bỏ nhà cửa gia sản, đi du hóa
trong nhơn gian, xin ăn nuôi thân, tùy nơi mà giáo hóa, độ kẻ
có duyên phúc và độ ngƣời chƣa tin, phải tin việc Phật Thánh
và nhân quả. Đó là xin ăn để nuôi thân xác và luôn dịp độ
ngƣời. Còn xin pháp để nuôi huệ mạng, nghĩa là cầu xin pháp
Phật, nối liền cái trí huệ công đức thành tựu của Phật với tâm
mình. Ấy là độ mình. Đủ hai điều kiện ấy gọi là Tỳ kheo.
Tỳ kheo phải trên 20 tuổi, trƣớc phải làm Sa di. Hồi còn làm Sa
di thì giữ Thập giới với oai nghi Sa di. Chừng thọ chức Tỳ
kheo thì phải giữ đủ 250 giới.
Nhƣng muốn làm Tỳ kheo phải có đủ những điều kiện nầy:
Chẳng tật bịnh nhƣ: cùi, ung thƣ, ghẻ độc, suyển, điên. Phải là
ngƣời thiệt, chớ chẳng phải yêu ma, thần, quỉ, hóa ra ngƣời.
Phải có đủ tƣớng nam nhơn. Phải là ngƣời vô sự, không mắc
nợ, không đƣơng làm quan làm tƣớng, phải có cha mẹ thuận
cho xuất gia, phải có bát và áo cà sa. Lại chẳng phải giả danh
tu, chẳng còn theo ngoại đạo, chẳng có phạm những tội sát
hại cha mẹ, La Hán, Phật, chẳng phạm dâm với Tỳ kheo ni.
Làm Tỳ kheo có thể trụ trì một ngôi chùa, làm chức Thủ tọa.
Mỗi năm nên đi dự Trƣờng hƣơng (Nhập hạ), làm một vị trong
Ban Thất Chứng (7 vị chứng) để truyền giới cho mấy vị Tỳ
kheo mới.
Dự đƣợc 5 kỳ Trƣờng hƣơng thì đƣợc lên chức Giáo Thọ
(thầy dạy đạo), kế Kiết Ma hay Yết Ma (thầy dạy Luật).
Dự đƣợc 10 kỳ Trƣờng hƣơng sắp lên thì đến khai Trƣờng
Kỳ, đƣợc lên chức Hòa Thƣợng."
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"Trong Duy Ma Kinh có chú giải: Tỳ kheo là tiếng thiên trƣớc,
gồm đủ bốn nghĩa: 1. Tịnh khất thực. 2. Phá phiền não. 3. Tịnh
trì giới. 4. Năng bố ma (có sức làm tà ma sợ sệt)."
(Theo Phật Học Từ Điển của Đoàn Trung Còn)
Kinh Cứu Khổ:
"Ma kheo Ma kheo, Thanh Tịnh Tỳ kheo, quan sự đắc
tán, tụng sự đắc hưu, chư Đại Bồ Tát,..."

TỲ VỊ
脾 胃
F: Rate et estomac.
Tỳ: lá lách. Vị: bao tử, dạ dày. Tỳ vị là lá lách và bao tử.
Thầy dạy: "Các vật thực vào tỳ vị lại biến ra khí, khí mới biến
ra huyết, chẳng cần nói, các con cũng biết cái chơn linh khí
huyết là thế nào? Nó có thể huờn ra nhơn hình mới có sanh
sanh, tử tử của kiếp nhơn loại. Vì vậy mà một giọt máu là một
khối chơn linh, nhƣ các con dâm quá độ thì sát mạng chơn
linh ấy. Khi các con thoát xác, thì nó đến tại Nghiệt Cảnh Ðài
mà kiện các con. Các con chẳng hề chối tội đặng. Phải giữ gìn
giới cấm ấy cho lắm".

TỶ Quẻ 08. Quẻ Thuỷ Địa Tỷ
Quẻ 08. Quẻ Thuỵ Địa Tỵ 水 地 比
Tƣợng: Phẩm tước Thiên Đạo
Quẻ này là quẻ Thuỵ Địa Tỵ. Khôn hạ là nội Khôn, Khảm
thƣợng là ngoại Khảm. Khảm tƣợng Thuỷ, Khôn tƣợng Địa,
tên quẻ đặt bằng Thuỷ Địa Tỷ. Biệt số 68.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Sau quẻ Sƣ tiếp lấy quẻ Tỵ là vì sao?
Sƣ nghĩa là chúng, nhân chúng đông mới thành đƣợc Sƣ. Khi
ngƣời đã đông tất phải liên-lạc thân-mật với nhau. Vậy nên
sau quẻ Sƣ tiếp lấy quẻ Tỵ.
Tỵ nghĩa là so-sánh. Hình chữ Tỵ 比 là hai cái muỗng (匕 chuỵ
là muỗng) cầm so-sánh nhau xem cái nào lớn cái nào nhỏ. Tỵ
có ý liên-lạc dính-dấp với nhau.
- Về thể của hai quẻ: Khảm trên, Khôn dƣới tƣợng là nƣớc ở
trên đất, nƣớc thấm vào đất, đất hấp-thụ lấy nƣớc không gì
gần-gũi hơn. Vậy nên đặt tên quẻ bằng Tỵ.
Khảm tƣợng mây, nƣớc. Khôn tƣợng đất, ruộng.
- Theo tƣợng quẻ thì đã thấy sự an hƣởng thái bình: Trên có
mây mƣa tƣới nƣớc xuống cho đất đai mát mẻ.
Quẻ Tỵ là quẻ đảo của quẻ Sƣ (Địa Thủy Sư) vừa qua. Bấy
giờ tiếp theo là Thuỷ Địa Tỷ, tức là một cặp Âm Dƣơng đó.
Nếu Sƣ tƣợng cho ngày thì Tỵ tƣợng đêm.
Hào Cửu Ngũ là hào Dƣơng cứng mạnh ở ngôi tôn quí nhƣ
bậc Minh quân chiếu sáng cả thiên hạ. Một Dƣơng thống-suất
cả 5 hào Âm, gọi là quần Âm, đó là hình ảnh thiên hạ đang
hƣớng về bậc Quân vƣơng: cảnh thái bình.
Tính chất vật-lý-học thì Dƣơng hút Âm, vì Dƣơng gần Âm. Nếu
bậc minh-quân thân với bầy tôi là quốc dân đang ngƣỡng
vọng. Vì lẽ đó Tỵ tức là sự gần-gũi thân-mật.
Thời Sƣ là lập thành Hội-Thánh là Thánh-Thể của Chí-Tôn và
cũng là phân quyền cho các Chức-sắc để mỗi ngƣời làm
nhiệm-vụ là Phụng sự Vạn-linh. Khi lập Hội Thánh là có phân
quyền lớn nhỏ, phẩm tƣớc cao hạ.
Quẻ Tỵ tƣợng Phẩm tƣớc Thiên Đạo:
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Thầy nói: "Thầy Khổng-Tử trƣớc có Tam thiên đồ đệ truyền lại
còn Thất thập nhị Hiền.
Thầy Lão-Tử trƣớc đặng một học trò là Ngƣơn Thỉ.
Thầy Giê-giu (Jésus-Christ) 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.
Còn nay Thầy giáng thế thì chọn đến:
Nhứt Phật, Tam Tiên, Tam thập lục Thánh, Thất thập nhị
Hiền, Tam thiên Ðồ Ðệ.
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 sáu chục năm trƣớc, chƣ Thần,
Thánh, Tiên, Phật thấy đại nộ Thầy, nên ra tình nguyện hạ thế
cứu đời.
Thầy coi bọn ấy lại còn làm tội lỗi hơn kẻ phàm xa lắm. Vậy vì
cớ chi các con biết chăng? Các con có cả ba Chánh Ðạo là
Tam-Giáo, các con biết tôn trọng; ngày nay lại thêm Chánh
Ðạo 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 phải 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!" (TNI/50-Ngày 27-8 Bính Dần 1926)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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TỶ (Giáo Hữu Thƣợng Tỷ Thanh) (Tên)
Xem Giáo-Hữu phái Thƣợng tức Thƣợng Tỵ Thanh (Cần
Giuộc).

TỶ MUỘI
姊 妹
E: Elder sister and younger sister.
F: Sœur ainée et sœur cadette.
Tỷ: chị. Muội: em gái. Tỵ muội là chị và em gái.
Huynh đệ là anh và em trai. Huynh tỵ là anh và chị.
Huynh tỵ đệ muội là: anh, chị, em trai và em gái.

TỸ TỔ
鼻 祖
E: The earliest ancestor.
F: Le premier ancêtre.
Tỵ: Tỹ: cái mũi, bắt đầu. Tổ: ông tổ, ngƣời sanh ra một dòng
họ.
Tỷ Tổ là ông thủy tổ của nhơn loại, tức là ông tổ đầu tiên của
nhơn loại.
Ở bên Tàu, theo giáo lý của đạo Tiên tức Lão giáo, thủy tổ của
nhơn loại là ông Bàn Cổ.
Bên Tây phƣơng, theo giáo lý của đạo Do Thái, Thiên Chúa
giáo và Tin Lành, thủy tổ của nhơn loại là ông Adam và bà
Êva.
Kinh Tiên Giáo:
"Đạo pháp bao la, Cửu Hoàng Tỹ Tổ."
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TỴ TRẦN
避 塵
E: To escape the world.
F: Fuir le monde.
Tỵ: Tránh đi chỗ khác. Thế: cõi đời. Trần: cõi trần.Tỳ trần, là
lánh đời, tức là đi ở ẩn.

HẾT VẦN T

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Phụ Lục: TỜ KHAI ĐẠO KHAI ĐẠO VỚI CHÁNH PHỦ
DANH SÁCH 247 NGƢỜI KÝ TÊN
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