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Soạn giả:
Huỳnh Thế Nguyên & Nguyễn Lệ Thủy
Bút-Hiệu: NGUYÊN-THỦY
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▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Danh mục vần TH
THA
• Tha
• Tha Lực
• Tha Phƣơng

• Tha Thiết
• Tha Thứ

THÁC
• Thác Địa

• Thác Vì Tình

THẠCH
• Thạch Động
• Thạch Kỳ

• Thạch Thất
• Thạch Xá

THÁI
• Thái Quẻ Địa Thiên Thái
• Thái Âm - Thái Dƣơng
• Thái Ất
• Thái Ất Thiên Tôn
• Thái Bình
• Thái Ca Thanh
• Thái Chánh Phối Sƣ
• Thái Công Tƣớng Phụ
• Thái Cực
• Thái Cực Đăng
• Thái Cực Thánh Hoàng
• Thái Chƣởng Pháp - Hòa
Thƣợng Nhƣ Nhãn
• Thái Dƣơng
• Thái Đầu Sƣ Thái Minh Tinh

• Thái Hòa
• Thái Hƣ
• Thái Quá - Bất Cập
• Thái Sơn
• Thái Tây (Europe)
• Thái Ðầu Sƣ Thái Nƣơng
Tinh
• Thái Đầu Sƣ Thái Thơ
Thanh
• Thái Thƣợng Ðạo Quân
• Thái Thƣợng Đạo Tổ
• Thái Thƣợng Nguơn Thỉ
• Thái Văn Thâu (Khai Thế
Hiệp Thiên Đài)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

THÀI
• Thài
THAM
• Tham
• Tham Chiếu
• Tham Danh Trục Lợi
• Tham Dự
• Tham Khảo

• Tham Quyền Cố Vị
• Tham Thiên Lƣỡng Địa
• Tham Thiền - Nhập Định
• Tham Vọng

THẢM
• Thảm Thiết
THAN
• Than Van
THANG
• Thang Mây
THÁNG
• Tháng Thuấn Ngày Nghiêu
THANH
• Thanh Bạch
• Thanh Bai
• Thanh Bần
• Thanh Bình (Thanh Bƣờng)
• Thanh Cao
• Thanh Cân
• Thanh Danh
• Thanh Đạm
• Thanh Khiết

• Thanh La
• Thanh Lâu
• Thanh Liêm Chánh Trực
• Thanh Loan
• Thanh Minh
• Thanh Nhã
• Thanh Niên Việt Nam
• Thanh Nhàn
• Thanh Quang

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

• Thanh Sơn Đạo Sĩ
• Thanh Sử
• Thanh Tịnh
• Thanh Tịnh Đại Hải Chúng
• Thanh Thanh
• Thanh Thiên
• Thanh Thiên Bạch Nhựt

• Thanh Thủy
• Thanh Trƣợc
• Thanh Tâm Tài Nữ
• Thanh Vƣơng Đại Hội
• Thanh Y Xích Diện
• Thanh Xuân

THÁNH
• Thánh
• Thánh Ân
• Thánh Bất Khả Tri Công Bất
Khả Nghị
• Thánh Bút
• Thánh Cam Địa (Gandhi)
• Thánh Chất
• Thánh Chất Thiêng Liêng
• Thánh Chỉ
• Thánh Chỉ Chí Tôn
• Thánh Chúa
• Thánh Cốc
• Thánh Cốt
• Thánh Danh
• Thánh Đản
• Thánh Đạo
• Thánh Đạo Của Chúa Cứu
Thế
• Thánh Địa
• Thánh Địa Long Thành
• Thánh Điện
• Thánh Điều
• Thánh Đức
• Thánh Giang
• Thánh Giáo

• Thánh Giáo Gia Tô
• Thánh Giáo Pháp
• Thánh Giáo Tâm Kinh
• Thánh Hiền
• Thánh Hình
• Thánh Huấn
• Thánh Hồn
• Thánh Kinh
• Thánh Lịnh Cấm Cơ Bút
• Thánh Lịnh Cho Chức Sắc
Bộ Nhạc
• Thánh Luật
• Thánh Miếu
• Thánh Ngôn
• Thánh Ngôn Hiệp Tuyển
• Thánh Ngự
• Thánh Ngữ
• Thánh Nhơn (1)
• Thánh Nhơn (2)
• Thánh Phong
• Thánh Pierre
• Thánh Quyền
• Thánh Sống
• Thánh Tâm
• Thánh Tông Đồ

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

• Thánh Tổ (Niên Hiệu: Minh
Mệnh)
• Thánh Thai
• Thánh Thân
• Thánh Thần Tiên Phật
• Thánh Thất
• Thánh Thể
• Thánh Thể Thiêng Liêng
• Thánh Thơ
• Thánh Trị

Q.3 VẦN TH▐

• Thánh Truyền
• Thánh Trƣớc Hiền Xƣa
• Thánh Tử Đạo
• Thánh Tƣợng Thiên Nhãn
• Thánh Vệ
• Thánh Vị
• Thánh Vô Danh
• Thánh Vức
• Thánh Ý

THÀNH
• Thành Danh
• Thành Đạo
• Thành Hoàng Thần
• Thành Kỉnh
• Thành Khẩn
• Thành Phật
• Thành Phục
• Thành Tâm Cầu Nguyện

• Thành Tâm Hiến Lễ
• Thành Thái (Vua Nhà
Nguyễn)
• Thành Thật
• Thành Tích
• Thành Tín
• Thành Tựu
• Thành Uổng Tử

THẠNH
• Thạnh Nộ
• Thạnh Thế

• Thạnh Trị

THẢO
• Thảo Am
• Thảo Đài
• Thảo Ðƣờng (1)
• Thảo Ðƣờng (2)
• Thảo Hài
• Thảo Luận

• Thảo Lƣ
• Thảo Mộc
• Thảo Ngay
• Thảo Thuận
• Thảo Xá Hiền Cung

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

THÁP
• Tháp

• Tháp Kỷ Niệm

THAY
• Thay Mặt Cho Thầy Tức Là
Thầy

• Thay Thân Chí Tôn
• Thay Trời Tạo Thế

THÀY
• Thày Lay
THĂNG
• Thăng
• Thăng Cấp
• Thăng Chức

• Thăng Hà
• Thăng Thiên
• Thăng Thƣởng

THẮNG
• Thắng Bại
THẰNG
• Thằng Phƣợc
THÂM
• Thâm Giao
• Thâm Nhập
• Thâm Nhiễm

• Thâm Tâm
• Thâm Thúy

THẨM
• Thẩm Mỹ

• Thẩm Tra

THẬM
• Thậm Chí

• Thậm Thâm

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Q.3 VẦN TH▐

THÂN
• Thân Bằng
• Thân Bằng Cố Hữu
• Thân Cận
• Thân Côi
• Thân Danh
• Thân Dân
• Thân Hòa Làm Một
• Thân Hữu

• Thân - Khẩu - Ý
• Thân Mẫu
• Thân Phàm
• Thân Phụ
• Thân Sinh
• Thân Sơ
• Thân Tộc Ruột Rà

THẦN
• Thần
• Thần Biến
• Thần Chơn Lý
• Thần Chú
• Thần Chủ
• Thần Dân
• Thần Đạo (1)
• Thần Đạo (2)
• Thần Hoàng Bổn Cảnh
• Thần Hoàng Long Thành
• Thần Hoàng Mỹ Lộc
• Thần Học
• Thần Huệ
• Thần Linh
• Thần Linh Học
• Thần Minh
• Thần Minh Chánh Trực
• Thần Nhân Tâm
• Thần Nông

• Thần Phẩm
• Thần Quyền
• Thần Sầu Quỉ Khóc
• Thần Tài
• Thần Tiên Hội Hiệp
• Thần Tỉnh
• Thần Tú
• Thần Tú - Huệ Năng
• Thần Tử
• Thần Thánh
• Thần - Thánh - Tiên - Phật
• Thần Thoại
• Thần Thông
• Thần Thông Biến Hóa
• Thần Thông Nhơn
• Thần Thức
• Thần Trí
• Thần Văn Thánh Võ

THẬP
• Thập Ác Lục Hình
• Thập Cẩm

• Thập Dực
• Thập Ðiện Diêm Vƣơng

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

7

8

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

• Thập Điện Từ Vƣơng
• Thập Hình Của Ðức Lý
Giáo Tông
• Thập Mục Ngƣu Đồ
• Thập Mục Sở Thị, Thập Thủ
Sở Chỉ
• Thập Nhị Bảo Quân
• Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng
Liêng
• Thập Nhị Địa Chi
• Thập Nhị Gia Liên Bảo
• Thập Nhị Khai Thiên
• Thập Nhị Nhơn Duyên
• Thập Nhị Thánh Tông Đồ

• Thập Nhị Thời Quân
• Thập Nhị Thời Thần
• Thập Nhị Tiên Gia
• Thập Phƣơng
• Thập Phƣơng Chƣ Phật
• Thập Tàng
• Thập Thiên Can
• Thập Thiên Can - Thập Nhị
Địa Chi
• Thập Thiện
• Thập Trai
• Thập Tự Giá
• Thập Tử Nhứt Sanh

THẤT
• Thất Bửu
• Thất Chánh
• Thất Chí
• Thất Chơn Truyền
• Thất Cơ
• Thất Danh Đạo
• Thất Đạo
• Thất Đạo Nhơn Luân
• Thất Đạo Tâm
• Thất Đầu Xà
• Thất Đức
• Thất Đức Vô Nhân
• Thất Hiền
• Thất Hiếu
• Thất Hộ
• Thất Khiêm Cung
• Thất Khiếu
• Thất Kỳ Truyền

• Thất Lẽ Công Bình Thiêng
Liêng
• Thất Lễ
• Thất Lộc
• Thất Lợi
• Thất Nhơn Tâm
• Thất Nƣơng Diêu Trì Cung
• Thất Phách
• Thất Pháp
• Thất Sách
• Thất Thánh
• Thất Thập Nhị Địa
• Thất Thập Nhị Hiền
• Thất Thệ
• Thất Thiêng Liêng Pháp
• Thất Thời
• Thất Tịch
• Thất Tín

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

• Thất Tinh
• Thất Tình - Lục Dục
• Thất Tổ

Q.3 VẦN TH▐
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• Thất Ức Niên
• Thất Vị
• Thất Vọng

THẬT
• Thật Thà
THÂU
• Thâu Các Đạo Hữu Hình
Làm Một
• Thâu Phục

• Thâu Phục Thích Ðạo
• Thâu Thủ

THẤU
• Thấu Đáo

• Thấu Triệt

THÂY
• Thây Phàm
THẤY
• Thấy Của Dấy Tham
THẦY
• Thầy
• Thầy Duy Có Một
• Thầy Đến Chỉ Độ Kẻ Vô
Đạo
• Thầy Giáo Văn

• Thầy Là Các Con, Các Con
Là Thầy
• Thầy Là Cha Của Sự Sống
• Thầy Là Đấng Ngọc Hoàng
Thƣợng Đế

THẾ
• Thế Cuộc

• Thế Đạo
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

• Thế Độ
• Thế Gian
• Thế Giới
• Thế Giới Địa Hoàn
• Thế Giới Quan
• Thế Luật

• Thế Quyền Thầy
• Thế Sự
• Thế Thái Nhơn Tình
• Thế Trần
• Thế Tục

THỀ
• Thề Nguyền

• Thề Non

THỂ
• Thể Dục
• Thể Chất
• Thể Phách
• Thể Pháp Thiên Đạo

• Thể Pháp - Bí Pháp
• Thể Tánh
• Thể Thiên Hành Hóa
• Thể Thống

THỆ
• Thệ Nguyện - Thệ Ƣớc
THI
• Thi
• Thi Ân
• Thi Ân - Thọ Ân
• Thi Hài
• Thi Hài Hữu Hình
• Thi Hành
• Thi Hành Mạng Lịnh
• Thi Hành Phận Sự
• Thi Hình
• Thi Khả Di ̃ Hƣng, Khả Dĩ
Quan, Khả Dĩ Quần, Khả Dĩ

Oán. Nhĩ Chi Sự Phụ, Viễn
Chi Sƣ̣ Quân, Đa Thƣ́c Ƣ
Điể u, Thú, Thảo, Mộc Chi
Danh
• Thi Lễ
• Thi Thố
• Thi Phàm
• Thi Pháp
• Thi Phú
• Thi Văn Tuyệt Bút

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐
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THỊ
• Thị Chứng
• Thị Dục
• Thị Giả
• Thị Hiếu

• Thị Không Thị Sắc
• Thị Lập
• Thị Phi

THÍCH
• Thích Ca Mâu Ni
• Thích Ca Mâu Ni (Phật)
• Thích Ca Nhƣ Lai Thị Ngã

• Thích Già
• Thích Giáo

THIÊN
• Thiên (1)
• Thiên (2)
• Thiên Ân
• Thiên Bàn
• Thiên Bàn Tại Tƣ Gia
• Thiên Các
• Thiên Cảnh
• Thiên Cầu
• Thiên Chúa Giáo
• Thiên Chức
• Thiên Chuyển
• Thiên Cổ
• Thiên Cơ
• Thiên Cơ Bất Khả Lậu
• Thiên Cơ Chuyển Hóa
• Thiên Cung
• Thiên Đạo
• Thiên Đàng
• Thiên Ðịa Càn Khôn
• Thiên Ðịa Hoằng Khai
• Thiên Ðịa Hữu Âm Dƣơng

• Thiên Ðịa Tuần Huờn Châu
Nhi Phục Thỉ
• Thiên Ðịa Vô Tƣ
• Thiên Điều
• Thiên Điều Khảo Tội
• Thiên Đình
• Thiên Định
• Thiên Đƣờng
• Thiên Đƣờng - Địa Ngục
• Thiên Đƣờng Phật Tiên
• Thiên Giáng Tai Ƣơng
• Thiên Hạ
• Thiên Hạ Nhứt Gia
• Thiên Hậu
• Thiên Hỉ Động
• Thiên Hóa
• Thiên Hồn
• Thiên Hữu Tứ Thời Xuân
Tại Thủ
• Thiên Khai Huỳnh Đạo

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

• Thiên Khai Huỳnh Ðạo (Chi
Phái)
• Thiên Khải
• Thiên Khuynh Điạ Khúc
• Thiên Kiến
• Thiên Kiều
• Thiên Linh
• Thiên Luật
• Thiên Lực
• Thiên Lực - Nhơn Lực
• Thiên Lƣơng
• Thiên Lý
• Thiên Mạng
• Thiên Mạng Chi Vị Tánh,
Suất Tánh Chi Vị Đạo, Tu
Đạo Chi Vị Giáo
• Thiên Mạng Thập Nhị Thời
Quân
• Thiên Môn
• Thiên Ngoại
• Thiên Nguơn Mạo Bát Quái
• Thiên Nhãn
• Thiên Nhiên
• Thiên Nhơn Hòa Ƣớc
• Thiên Niên
• Thiên Oai
• Thiên Phẩm
• Thiên Phong
• Thiên Phong - Đại Thiên
Phong
• Thiên Phong Phật Sắc
• Thiên Phục
• Thiên Quân
• Thiên Sai

• Thiên Sắc
• Thiên Sầu Địa Thảm
• Thiên Soái Mạng
• Thiên Số
• Thiên Sứ
• Thiên Tai
• Thiên Tai Ách Nƣớc
• Thiên Tài
• Thiên Tánh
• Thiên Tào
• Thiên Thai
• Thiên Thánh
• Thiên Thần
• Thiên Thi
• Thiên Thiều
• Thiên Thơ Chuyển Pháp
• Thiên Thời - Địa Lợi - Nhơn
Hòa
• Thiên Thu
• Thiên Thu Phụng Tự
• Thiên Thƣợng
• Thiên Thƣợng Thiên Hạ
Duy Ngã Độc Tôn
• Thiên Tiên
• Thiên Tinh
• Thiên Tôn
• Thiên Trị
• Thiên Tru Ðịa Lục
• Thiên Trúc
• Thiên Trung Điểu Tích, Họa
Giả Giai Nan
• Thiên Tùng Nhơn Nguyện
• Thiên Tƣ
• Thiên Tƣớc

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

• Thiên Tƣợng
• Thiên Tử Quái
• Thiên Vận
• Thiên Vị

Q.3 VẦN TH▐

• Thiên Võng Khôi Khôi Sơ
Nhi Bất Lậu
• Thiên Vƣơng
• Thiên Ý

THIỀN
• Thiền
• Thiền Bệnh
• Thiền Định
• Thiền Đƣờng
• Thiền Lão
• Thiền Lâm - Thiền Môn

• Thiền Minh
• Thiền Sƣ
• Thiền Tâm Vọng Cầu
• Thiền Tông
• Thiền Viện

THIỆN
• Thiện (1)
• Thiện (2)
• Thiện Ác
• Thiện Ác Đáo Đầu Chung
Hữu Báo
• Thiện Căn
• Thiện Duyên
• Thiện Đạo
• Thiện Lƣơng

• Thiện Minh (Thái Đầu Sƣ
Thái Minh Tinh)
• Thiện Nam Tín Nữ
• Thiện Nghiệp
• Thiện Nguyện
• Thiện Niệm
• Thiện Tâm
• Thiện Tín
• Thiện Thần - Ác Thần
• Thiện Tri Thức

THIÊNG
• Thiêng Liêng
• Thiêng Liêng Chi Vị

• Thiêng Liêng Hằng Sống
• Thiêng Liêng Vị

THIẾT
• Thiết Đàn
• Thiết Đinh
• Thiết Giáp Đạo Bào

• Thiết Lập
• Thiết Lễ
• Thiết Yếu

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

THIỆT
• Thiệt - Dối
• Thiệt Thiệt Hƣ Hƣ

• Thiệt Tƣớng

THIÊU
• Thiêu Xác Thánh Tông Đồ
THIẾU
• Thiếu Lâm Tự
• Thiếu Niên

• Thiếu Phụ Nam Xƣơng

THIỀU
• Thiều Hoa
• Thiều Quang

• Thiều Quang Nhị Bá

THIỂU
• Thiểu Đức
THÌN
• Thìn Lòng
THINH
• Thinh Thế
THÍNH
• Thính Giả
THỈNH
• Thỉnh Giáo

• Thỉnh Nguyện

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Q.3 VẦN TH▐

THỌ
• Thọ
• Thọ Ân (Thụ Ân)
• Thọ Đắc Kỳ Truyền
• Thọ Đức (Thụ Đức)
• Thọ Đƣờng
• Thọ Giáo
• Thọ Giới
• Thọ Hình
• Thọ Khảo
• Thọ Khổ
• Thọ Lãnh Thiên Mạng
• Thọ Lịnh
• Thọ Mạng

• Thọ Phép Giải Oan
• Thọ Pháp Quyền Năng
Thiêng Liêng
• Thọ Phong
• Thọ Sanh
• Thọ Sắc
• Thọ Tang
• Thọ Thiên Phục
• Thọ Trai
• Thọ Trì
• Thọ Truyền Bửu Pháp
• Thọ Tƣớc

THỎ
• Thỏ Lặn Ác Tà
THỎA
• Thỏa Mãn
• Thỏa Nguyện

• Thỏa Ƣớc Bính Thân

THOẠI
• Thoại Khí
THOÀN
• Thoàn Mây (Thuyền Mây)
THOÁT
• Thoát Đọa Luân Hồi
• Thoát Kiếp

• Thoát Khổ
• Thoát Tai

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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• Thoát Trần
• Thoát Trần Đăng Tiên
• Thoát Tục

• Thoát Vòng Tục Lụy
• Thoát Xác

THÓI
• Thói Tục
THON
• Thon Von
THỎN
• Thỏn Mỏn
THONG
• Thong Dong
THỔ
• Thổ Công - Thổ Địa - Thổ
Kỳ
• Thổ Khí Thành Hồng, Hóa
Kiếm Thành Xích, Nhi Tam
Phân Thác ĐỊa

• Thổ Lộ
• Thổ Nhơn
• Thổ Thần
• Thổ Võ

THỐI
• Thối Bƣớc Lui Chơn
• Thối Bƣớc Ngã Lòng

• Thối Tâm
• Thối Trầm

THÔNG
• Thông (Giáo Sƣ Ngọc
Thông Thanh)

• Thông Báo
• Thông Công

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Thông Điệp
• Thông Điệp Hòa Bình
• Thông Đồng
• Thông Gia
• Thông Lệ
• Thông Linh Học
• Thông Minh
• Thông Qui
• Thông Thần Lực
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• Thông Thiên Ðài
• Thông Thiên Định Địa
• Thông Thiên Học
• Thông Tri
• Thông Tri Giải Thể Đạo Cao
Đài
• Thông Truyền
• Thông Tuệ
• Thông Tƣ

THỐNG
• Thống Đốc Nam Kỳ
• Thống Khổ
• Thống Ngự Vạn Vật
• Thống Nhứt
• Thống Nhứt Đức Tin

• Thống Nhứt Qui Nguyên
• Thống Nhất Tín Ngƣỡng
• Thống Nhứt Tinh Thần
• Thống Quản
• Thống Thiết

THƠ
• Thơ (Nguyễn Ngọc Thơ)
• Thơ Đƣờng Luật
• Thơ Thăm Hỏi

• Thơ Thới
• Thơ Truyện Huê Tình
• Thơ Viện (Thƣ Viện)

THỜ
• Thờ Chồng Tiết Hạnh
• Thờ Ngƣời Và Thờ Trời
• Thờ Phƣợng

• Thờ Thầy
• Thờ Thiên Nhãn
• Thờ Với Miệng Lƣỡi

THỜI
• Thời
• Thời Cơ
• Thời Đại

17

• Thời Gian
• Thời Kỳ
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• Thời Kỳ Dấu Diếm Thiên
Cơ Đã Qua
• Thời Kỳ Nghệ Thuật
• Thời Lai

• Thời Thừa Lục Long Du
Hành Bất Tức
• Thời Thƣợng

THÙ
• Thù Đồ
• Thù Tạc

• Thù Nghịch

THÚ
• Thú Cầm
• Thú Tánh

• Thú Vị

THỦ
• Thủ Bổn
• Thủ Bút
• Thủ Cơ
• Thủ Cựu
• Thủ Khoa Huân
• Thủ Lễ

• Thủ Phận
• Thủ Túc
• Thủ Tự (Thủ Từ)
• Thủ Lăng Nghiêm Tam
Muội Kinh

THỤ
• Thụ

• Thụ Giới

THUẤN
• Thuấn Ðế
THUẦN
• Thuần Ðức
• Thuần Ðức Hậu Giáo
• Thuần Hậu

• Thuần Lƣơng
• Thuần Phong Mỹ Tục
• Thuần Túy

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THUẬN
• Thuận Căn Thuận Mạng
• Thuận Hòa
• Thuận Nhơn Tâm

• Thuận Thiên Giả Tồn,
Nghịch Thiên Giả Vong

THUẬT
• Thuật Hoài
THÚC
• Thúc Phƣợc
THỦ
• Thủ Bút Của Đức Cƣờng
Để

• Thủ Giải Trƣờng Tồn

THUẾ
• Thuế Sƣu
THUNG
• Thung Đƣờng

• Thung Huyên

THUỐC
• Thuốc Kim Đơn
THUỘC
• Thuộc Địa
THÙY
• Thùy Từ Mẫn Khổ
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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THỦY
• Thủy
• Thủy Chung Nhƣ Nhứt
• Thủy Thổ

• Thủy Tổ
• Thủy Triều

THUYÊN
• Thuyên Bổ

• Thuyên Chuyển

THUYỀN
• Thuyền Bát Nhã
• Thuyền Độ Nhân
• Thiền Quyên
• Thuyền Sen

• Thuyền Tiên
• Thuyền Thơ
• Thuyền Từ

THUYẾT
• Thuyết Đạo - Thuyết Pháp
• Thuyết Đạo Của Đức Hộ
Pháp
• Thuyết Định

• Thuyết Giáo
• Thuyết Minh
• Thuyết Pháp

THƢ
• Thƣ Hƣơng
• Thƣ Hùng Kiếm

• Thƣ Xuân Đầu Năm Ất Mùi

THỬ
• Thử Cơ Bút
• Thử Thách

• Thử Thất

THỪA
• Thừa - Tiểu Thừa - Ðại
Thừa

• Thừa Hạc Cỡi Rồng
• Thừa Hành

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Thừa Lịnh
• Thừa Quyền
• Thừa Sử
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• Thừa Sử Phạm Ngọc Trấn
• Thừa Tự

THỨC
• Thức
• Thức Thần

• Thức Tỉnh

THƢƠNG
• Thƣơng Hải Tang Điền
• Thƣơng Mến
• Thƣơng Nghị
• Thƣơng Phong Bại Tục
• Thƣơng Sanh

• Thƣơng Tâm
• Thƣơng Trƣờng
• Thƣơng Tƣởng Ông Bà
• Thƣơng Yêu
• Thƣơng Yêu Vô Tận

THƢỜNG
• Thƣờng Cƣ Nam Hải Quan
Âm Nhƣ Lai
• Thƣờng Du
• Thƣờng Lệ

• Thƣờng Nhơn
• Thƣờng Niên
• Thƣờng Phục
• Thƣờng Tình

THƢỞNG
• Thƣởng Ban
• Thƣởng Đền
• Thƣởng Phạt

• Thƣởng Phạt Phân Minh
• Thƣởng Phong
• Thƣởng Thiện Phạt Ác

THƢỢNG
• Thƣợng Bất Khả Thƣợng,
Hạ Bất Khả Hạ, Chỉ Nghi
Tại Hạ, Bất Khả Tại
Thƣợng
• Thƣợng Cầm Hạ Thú

• Thƣợng Chánh Phối Sƣ
• Thƣợng Chƣởng Pháp Lão
Sƣ Nguyễn Văn Tƣơng
• Thƣợng Chƣởng Tam Thập
Lục Thiên
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• Thƣợng Cổ
• Thƣợng Đẳng
• Thƣợng Đầu Sƣ Thƣợng
Trung Nhựt
• Thƣợng Ðế
• Thƣợng Đế Ngọc Hoàng
• Thƣơng Đế Toàn Năng
• Thƣợng Đức
• Thƣợng Giới
• Thƣợng Hoài Thanh
• Thƣợng Hoàng
• Thƣợng Hội
• Thƣợng Hƣơng
• Thƣợng Kỳ Thanh
• Thƣợng Khách
• Thƣợng Latapie Thanh
• Thƣợng Lực
• Thƣợng Lƣu Trí Thức
• Thƣợng Mƣu
• Thƣợng Nghị Viện
• Thƣợng Nguơn
• Thƣợng Nguơn Thánh Đức

• Thƣợng Nguơn Tứ Chuyển
• Thƣợng Phẩm
• Thƣợng Phẩm Cao Quỳnh
Cƣ
• Thƣợng Sanh
• Thƣợng Sanh Cao Hoài
Sang
• Thƣợng Sớ
• Thƣợng Tấn
• Thƣợng Tấu
• Thƣợng Tấu Sớ Văn
• Thƣợng Thánh Tƣợng
• Thƣợng Thiên
• Thƣợng Thông Thiên Đàng
• Thƣợng Thừa
• Thƣợng Tiên Hoa
• Thƣợng Tiên Tửu
• Thƣợng Tiêu
• Thƣợng Tọa
• Thƣợng Tôn Quản Thế
• Thƣợng Trình
• Thƣợng Tƣợng



Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THA
THA 他 Bộ: nhân 人 là Khác, là kẻ kia. Nhƣ tha nhân 他人
ngƣời khác, tha sự 他事 việc khác, v.v. Lòng khác. Nhƣ chi tử
thỉ mĩ tha 之死失靡他 thề đến chết chẳng hai lòng.

THA LỰC (Phật Học)
他力
Tha lực (J: tariki) là lực từ bên ngoài, lực của ngƣời khác. Tha
lực ở đây đƣợc hiểu là sức cứu độ của Phật A-Di-Đà, mà theo
quan điểm của Tịnh-độ-Tông là vị sẽ tiếp dẫn những ai cầu xin
Ngài. Tha lực đƣợc dùng đối ngƣợc lại từ Tự lực 自力. Thiền
Tông là một môn phái dựa trên tự lực.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THA PHƢƠNG
他 方
E: The foreign region.
F: La région étrangère.
Tha: Khác, ngƣời khác, cái khác. Phương: địa phƣơng. Tha
phƣơng là địa phƣơng khác, cách xa quê hƣơng mình.
Tha phƣơng cầu thực: đi kiếm ăn ở phƣơng khác.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Hành đạo tha phƣơng: đi làm đạo ở một địa phƣơng khác,
không phải nơi quê hƣơng của mình.
Bát Ðạo Nghị Ðịnh:
Chánh Thái Phối Sƣ đặng quyền cầu xin Chức sắc
hành đạo tha phƣơng, song tại nơi ngƣời điều độ,...

THA THIẾT
磋 切
F: Avec insistance.
Tha thiết là Nói tắt câu trong sách Đại Học: "Nhƣ thiết nhƣ
tha" 如切如磋. Ý chỉ sự giồi mài, khắc dũa cho bóng, vì thế bạn
bè gắng gỏi gọi là thiết tha.
Kinh Tụng Huynh Ðệ Mãn Phần có câu:
"Rót chung ly biệt lưng vơi,
"Mảnh lòng tha thiết đưa người bạn xưa."

THA THỨ
F: Pardonner, excuser.
Lời Thầy dạy: Thầy hằng nói với các con rằng: Thà là các con
lỗi với Thầy, thì Thầy vì lòng từ bi mà tha thứ, chớ chẳng động
đến oai linh chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật, vì họ chẳng tha thứ
bao giờ." Thầy lại cũng đã nói: "Mỗi khi Chơn linh Thầy giáng
Đàn, thì cả vàn vàn muôn muôn Thần, Thánh, Tiên, Phật theo
hầu hạ. Các con nếu mắt phàm thấy đặng, phải khủng khiếp
kinh sợ vô cùng! Nhƣng thấy chẳng đặng, nên tội cũng giảm
nhẹ đó chút. Thất lễ là đại tội trƣớc mắt các Đấng Chơn linh
ấy! Thầy phải thăng cho các con khỏi hành phạt. Thầy chẳng
buổi nào chấp trách các con, bởi lòng thƣơng yêu hơn chấp
trách rất nhiều. Sợ là sợ cho các con mất đức với chƣ Thần,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thánh, Tiên, Phật. (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.II, ngày 15-101926)
Lời Thầy dạy: "Xem đó, thì các con khá dè dặt, kỉnh Thần,
Thánh cho lắm! Vì Thầy là bậc Chí Tôn, lòng hay quảng đại
mà tha thứ, chớ Thần, Thánh hễ các con có lỗi, thì cứ Thiên
điều mà quở phạt các con nghe à!". (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển
Q.II, ngày 30-09-1926)

THÁC ĐỊA
托 地
E: To raise the earth.
F: Soulever la terre.
Thác: Lấy tay nâng vật. Địa: đất. Thác địa là nâng đỡ giềng
đất.
Kinh Phật Giáo:
"Hóa kiếm thành xích nhi tam phân thác địa."

THÁC VÌ TÌNH
(Thác là sự chết, Tình là tình cảm, tình yêu đôi lứa) Trai gái
yêu nhau nhƣng nhiều khi gặp một trở lực nào họ không đến
với nhau đƣợc, thì họ chết để tỏ sự chung tình, nhƣng điều
này không đƣợc luật pháp của Đạo hay Đời công nhận.
Đây là bài thơ giao duyên có tựa đề "Thác vì tình" thể thất
ngôn bát cú. Thật ra đây là bài thi của Tiên Cô Thất-Nƣơng
Vƣơng thị Lễ chính danh là Nữ Tiên ở Diêu-Trì-Cung, còn tên
Đoàn Ngọc Quế chỉ là một giả danh mà thôi.
Thác vì tình
Nỗi niềm tâm sự tỏ cùng ai?
Mạng bạc còn xuân uổng sắc tài.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Những ngỡ trao duyên vào ngọc các,
Nào dè phủi nợ xuống tuyền-đài.
Dƣỡng sanh cam lỗi tình sông núi,
Tơ tóc thôi rồi nghĩa trúc mai.
Dồn-dập tƣơng-tƣ oằn một gánh,
Nỗi niềm tâm-sự tỏ cùng ai?
(Đoàn Ngọc Quế)
Ba Ông: CƢ, TẮC, SANG hết lời khen "lời lời châu ngọc" của
điệu thơ Tiên. Xong hoạ lại ngay. Trong buổi ban đầu Diêu Trì
Cung đƣợc lịnh đến dẫn dắt ba ông vào đƣờng Đạo, nhƣng
phải dùng thi văn để dụ, thì ba ông mới vui theo.
*Bài hoạ của Ông Phạm Công Tắc:
Ngẩn bút hòa thi tủi phận ai!
Trời xanh vội lấp Nữ-anh-tài.
Tình thâm một gánh còn dƣơng-thế,
Oan nặng ngàn thu xuống dạ-đài.
Để thảm Xuân-đƣờng nhƣ ác xế,
Gieo thƣơng lữ-khách ngóng tin mai.
Hềm gì chƣa rõ đầu đuôi thế,
Ngẩn bút hòa thi tủi phận ai!
(Nhị ca: Phạm Công Tắc)
*Bài hoạ của Ông Cao Quỳnh Cƣ:
Rằng liễu khóc oanh có mấy ai?
Mộ ngƣời quốc-sắc Đấng thiên-tài.
Nhìn văn độ phẩm hàng khuê-các,
Xót Bạn tri-âm cõi dạ-đài.
Ngàn dặm hoa trôi sầu cụm trƣớc,
Một mồ cỏ loáng ủ nhành mai.
Cửu-tuyền hồn Quế xin linh chứng,
Rằng liễu khóc oanh có mấy ai?
(Trƣởng-ca: Cao Quỳnh Cƣ)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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*Bài hoạ của Ông Cao Hoài Sang:
Nửa chừng Xuân gãy tủi thân ai?
Nông-nỗi nghĩ thôi tiếc bấy tài.
Ngọc thốt dám bì trang tuấn kiệt,
Vàng rơi riêng chạnh khách Chƣơng-đài.
Những ngờ duyên thắm trao phòng Bích!
Hay nỗi xƣơng tàn xủ giậu mai.
Một dải đồng-tâm bao thuở nối,
Nửa chừng Xuân gãy tủi thân ai?
(Tam-ca: Cao Hoài Sang)
Những bài thơ xƣớng họa cùng nhau chính là duyên thơ nối
liền Tiên tục để mở đƣờng xuất Thánh mà Đức Thƣợng Đế đã
chuẩn bị cho ba vị Tƣớng Soái của Đức Ngài từ lâu rồi, Ấy là
"Khai Đạo muôn năm trƣớc định giờ".

THẠCH ĐỘNG
石 洞
E: Stone cavern.
F: La caverne.
Thạch: Đá, bền vững nhƣ đá. Động: hang. Thạch động là
hang đá.

THẠCH KỲ
石奇
Kỳ 奇: kỳ lạ, vật hiếm có. Thạch kỳ: loại đá quí, hiếm có.
Thi văn dạy đạo có câu:
Ngọc ẩn thạch kỳ ngọc tự cao,
Hoàng thiên bất phụ chí anh hào.
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THẠCH THẤT
石 室
E: The stone house.
F: La maison en pierre.
Thạch: Đá, bền vững nhƣ đá. Thất: nhà. Thạch thất: đồng
nghĩa thạch xá, là ngôi nhà bằng đá.

THẠCH XÁ
石 舍
E: The stone house.
F: La maison en pierre.
(Thạch: là đá, bền vững chắc chắn nhƣ đá. Xá: cái nhà nhỏ)
Thạch xá chỉ cái nhà nhỏ bằng đá (nhà nhỏ đây là thân xác).
Với đạo pháp Thạch xá 石舍 nghĩa là Ngọc thạch xá lợi. Thân
xác bậc đắc đạo, sau khi chết rồi hỏa táng, xƣơng cốt còn lại
là những tinh thể tròn hạt, rắn chắc nhƣ viên đá sáng lóng
lánh, cho nên ngƣời ta gọi những tinh thể đó là Thạch xá lợi
hay Ngọc xá lợi.
Thạch xá Giải thi 解屍: Cỗi bỏ hình thể, tức chết rồi. Nơi thế
gian một con ngƣời tu hành đắc đạo, khi giải bỏ hình thể, hay
hỏa táng thì sẽ đƣợc những viên ngọc đá xá lợi. Cho nên từ
"Thạch xá giải thi" đƣợc dùng để chỉ sự đắc đạo.
Kinh Đệ Thất Cửu có câu:
"Cung Chưởng Pháp xây quyền Tạo hóa,
"Kiến Chuẩn Đề thạch xá giải thi."
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THÁI Quẻ 11. Quẻ Địa Thiên Thái
Quẻ 11. Quẻ Địa Thiên Thái 地 天 泰
Tƣợng: Cơ Đại Ân xá của Chí-Tôn
Quẻ này là quẻ Địa Thiên Thái. Kiền ở dƣới là nội Kiền. Khôn
trên là ngoại Khôn. Khôn là Địa. Kiền là Thiên, nên tên quẻ
đọc là Địa Thiên Thái. Biệt số: 81.
Ý sắp đặt thứ tự quẻ: Sau quẻ Lý tiếp lấy quẻ Thái là vì
sao?
Bởi Lý nghĩa là Lễ, cũng nghĩa là giày, là đi. Có giày đi đƣợc
an ổn, sau mới thoả-thích. Thế nên sau quẻ Lý tiếp lấy quẻ
Thái. Thái nghĩa là an thích, cũng có nghĩa là thông suốt,
thuận hợp, an-nhiên.
Tƣợng quẻ này Khôn là quẻ Âm ở trên, là khí âm thƣợng đẳng
mà giao tiếp với Dƣơng. Kiền dƣơng ở dƣới là khí Dƣơng
thăng lên mà giao tiếp với Âm. Nhị khí giao hoà với nhau thì
vạn-vật sinh trƣởng mà đƣợc THÁI.
Khí Âm Dƣơng nguyên là vô hình, đã nói là vô hình thì không
thể chỉ rõ ra đƣợc. Vậy nên phải mƣợn ba vạch: Âm Dƣơng
đặt liền nhau để miêu tả khí vô hình đó.
Ba nét Kiền ☰ ở dƣới thì thấy rằng trời ở dƣới và thiên đó
chẳng phải là thiên có hình dáng mà là khí Dương.
Ba nét Khôn ☷ ở trên thì thấy rằng đất ở trên, nhƣng đó
chẳng phải là địa hữu hình, mà địa đó là khí Âm.
Khí Âm có tính giáng xuống, khí Dƣơng có tính thông lên, thế
là Âm Dƣơng hoà hiệp, thiên địa tƣơng giao, nên tên quẻ đọc
bằng Thái.
Nếu nhƣ Thiên địa hữu hình, mà địa trên, thiên dƣới, thành ra
trời đất điên đảo, còn gì là trật tự an-ninh cho con ngƣời sống
đƣợc?
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Nhờ có đƣợc một qui củ, phép tắc nhƣ thế nên giờ này nhânloại mới hƣởng đƣợc một đặc ân to lớn mà Việt Nam hânhạnh đƣợc đón nhận trƣớc tiên để rồi thông truyền cho cả thế
giới một Tân-Tôn-giáo với chủ-nghĩa Đại-Đồng để hƣởng Cơ
Đại-Ân xá lần ba của Thƣợng-Đế.
Dƣới đây là bản đồ ghi rõ 12 tháng trong một năm.
Mỗi tháng ứng vào một Cung. Phân ra hai bên:Âm Dƣơng:

- Khởi ở Tý là tháng 11 là quẻ Phục (Địa Lôi Phục).
- Tháng Sửu là tháng12 ứng với quẻ Lâm (Địa Trạch Lâm).
- Tháng 1 (giêng) Dần, ứng vào quẻ Thái (Địa Thiên Thái).
- Tháng 2 là Mẹo ứng với quẻ Đại-Tráng (Lôi Thiên Đại Tráng).
- Tháng 3 là Thìn ứng quẻ Quyết (hay Quải) (Trạch Thiên
Quyết).
- Tháng 4 là Tỵ ứng vào quẻ Kiền (Bát Thuần Kiền).
Dƣơng bắt đầu thăng từ 1 Dƣơng ở quẻ Phục tiến dần đến khi
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thuần Dƣơng ở quẻ Kiền có 6 hào Dƣơng. Đây là Dƣơng tiến,
thì Âm thoái tức là Âm tiêu Dƣơng trƣởng, nghĩa là Âm lui dần.
- Tháng 5 là Ngọ ứng vào quẻ Cấu (Thiên Phong Cấu).
- Tháng 6 là Mùi ứng vào quẻ Độn (Thiên Sơn Độn).
12 tháng chính trong một năm gọi là 12 Thiên-tử-quái.
- Tháng 7 là Thân ứng vào quẻ Bĩ (Thiên Địa Bĩ).
- Tháng 8 là Dậu ứng vào quẻ Quán (Phong Địa Quán).
- Tháng 9 là Tuất ứng quẻ Bác (Sơn Địa Bác).
- Tháng10 là Hợi ứng với quẻ Khôn (Bát Thuần Khôn).
Thái là quẻ của tháng giêng, tháng Dần (lƣu-ý Dịch ở đây
chỉ dùng tháng âm-lịch mà thôi).
Hình ảnh này làm đại diện cho 12 quẻ ứng với 12 tháng gọi là
12 Thiên tử quái: Phục, Lâm, Thái, Đại Tráng, Quải, Kiền,
Cấu, Độn, Bĩ, Quán, Bác, Khôn.
Nhờ có đƣợc một qui củ, phép tắc nhƣ thế nên giờ này nhânloại mới hƣởng đƣợc một đặc ân to lớn mà Việt Nam hânhạnh đƣợc đón nhận trƣớc tiên để rồi thông truyền cho cả thế
giới một Tân-Tôn-giáo với chủ-nghĩa Đại-Đồng để hƣởng Cơ
Đại-Ân xá lần ba của Thƣợng-Đế.
Quẻ THÁI tƣợng cơ Đại-Ân-xá của Chí-Tôn
Đại Ân xá tức là một cuộc Ân-xá lớn (tiếng Pháp gọi là
Troisième Amnistie de Dieu en Orient).
"Mỗi ngƣơn hội Đức Chí-Tôn với lòng Từ-bi tha thiết thƣơng
con cái của Ngƣời không nỡ để chìm đắm nơi sông mê bể
khổ, nên mỗi ngƣơn hội Đức Chí-Tôn có mở một kỳ Phổ-Độ
để cứu vớt nhơn-sanh và rƣớc các Nguyên nhân tức là
nguyên-linh đã xuống trần nay đem trở về ngôi vị cũ.
Nhƣ thế thì mỗi Kỳ Phổ-Độ đều có mở một cuộc Ân-xá, mở
cửa dễ dàng cho các Đẳng chơn hồn có đủ phƣơng lập vị.
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Nền Đạo này là Cơ Đại-Ân-Xá tận độ chúng sanh nên Cao-Đài
xƣng là Đại-Đạo. Vì chủ-nghĩa tối cao của Đại-Đạo chẳng
những là QUI TAM-GIÁO HIỆP NGŨ CHI mà thôi, mà phải làm
thế nào dầu bậc Đế vƣơng ngoài thế cũng phải bái phục, phải
tùng Đạo, phải dò theo các cơ thể của Đạo, phải nhờ Đạo mới
mong trị an thiên hạ đặng.
Vậy mới gọi là HIỆP NHỨT!
Vậy mới gọi là ĐẠI-ĐẠO!
Đại-Đạo ngày nay cũng là Phật-Đạo vì gồm hết Tam giáo Nho,
Thích, Đạo và Thích-Ca cũng là Thầy, Thầy là Thích-Ca".

THÁI ÂM - THÁI DƢƠNG
太 陰-太 陽
E: The moon - The sun.
F: La lune - Le soleil.
(Thái: Lớn, rất, cả, tuyệt cao. Âm: khí Âm. Dương: khí Dƣơng)
Thái âm là rất Âm. Thái dƣơng là rất Dƣơng; Kinh rằng "Ánh
Thái Dƣơng giọi trƣớc phƣơng đông".
Nói Thái Âm, Thái Dƣơng tức là luận từ Thái cực, Lƣỡng Nghi
(Âm Dƣơng) từ Kinh dịch, Hệ-Từ Thƣợng trong Kinh Dịch đã
cho biết: cốt tủy Kinh Dịch nằm trong câu "Dịch hữu Thái 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.
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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". (Thánh Ngôn
Hiệp Tuyển II /62)
Thầy nói tiếp: "Một Chơn thần Thầy mà sanh hóa thêm chƣ
Phật, chƣ Tiên, chƣ Thánh, chƣ Thần và toàn cả nhơn loại
trong Càn khôn Thế giới. Nên chi, các con là Thầy, Thầy là các
con".
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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
.
Khi Thái Cực phân ra Lƣỡng Nghi, rồi Lƣỡng Nghi phân ra Tứ
Tƣợng thì Tứ Tƣợng gồm: Thái Dƣơng, Thiếu Âm, Thiếu
Dƣơng, Thái Âm. Thông thƣờng, Thái Âm là chỉ Mặt trăng;
Thái Dƣơng là chỉ mặt trời. nguyên lý của Âm Dƣơng.
Thái Âm Tinh Quân là vị Tiên cai quản mặt trăng.

THÁI ẤT
太乙
(Thái tức là rất, là cao hơn hết; Ất là hai: Giáp, Ất). Vì rằng
trong Thập Can thì can Giáp thuộc Dƣơng, can Ất thuộc Âm.
Ất Âm mà cƣờng thạnh thì Giáp Dƣơng phải tránh đi đó là
theo đúng với Thiên lý. Cho nên "Độn Giáp" là cái hình của
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Thái Ất. Thái Ất tức là cái ẤT thái quá - cái Âm thái quá - Cái
Âm thái quá tức là Âm cực. Âm cực thì Dƣơng suy. Dƣơng
suy ắt phải ẩn tàng tránh đi, mà Dƣơng đây là Giáp tức là Độn
Giáp.
Gọi là Thái Ất còn là để tả cái đời vật chất âm-u này và thêm
nữa để tả cái vòng thứ tƣ tức là cái kiếp Âm tột cực theo một
vận chuyển đến kiếp thứ 5 là một nơi dừng nghỉ."
"Thái Ất tức là cơ-quan hữu tƣớng cao-trọng hơn hết, là khoa
nghiên-cứu sự vật đã hiện tƣớng, cao diệu nhiệm mầu. Vạnvật đƣợc điều-hành bằng những phƣơng-thức". (Chí-Tôn)
Đây Thầy giải về những con số lập thành để làm tƣợng-trƣng:
- Số 0 (không) ấy là cơ-quan Hƣ-vô bổn thể. Số 0 là số vô
thủy, tức là không có chi trƣớc nó hết, nó là số chúa của chúa
cả vạn vật. Chính trong không mà sinh ra vạn-hữu, nên nó hợp
với số nào thì làm cho số đó tăng tiến thêm lên. Nó là cái vòng
bao bọc tƣợng-trƣng, chủ cả cái hữu-vi sự-vật này.
- Số 1 Là số đầu tiên sau số 0, tức là cái nguồn sanh hoạt
trƣớc nhất để biến vi hữu tƣớng.
- Số 2 là số biến-hóa do số 1 mà ra. 1 biến thêm 1 nữa thành
2.
- Số 3 là do 1 với 2 hỗn-hợp lại mà biến ra 3. Ba tức là cơquan hữu tƣớng cùng vô tƣớng hiện có ở càn-khôn vũ-trụ này.
- Số 4 là cơ-quan hữu tƣớng biến hình, tức là âm dƣơng biến
sanh. Nho-gia gọi là Lƣỡng nghi sanh Tứ-tƣợng là vậy, số 4
cũng có nghĩa là 1+3 tức là do lý Thái-cực điều hành với ba
ngôi hóa sanh vạn hữu nên hễ đến 4 là biến hóa ra rồi.
- Số 5 là do 1 và 4 kết thành hay là 2 và 3 hiệp lại. Hai ấy là
âm dƣơng. Ba ấy là 3 ngôi chủ-tể đầu tiên của vạn-hữu. Số 5
tức là càn khôn đã an vị rồi, xong xuôi hết, đã sắp đặt đâu đó
có thứ lớp an bày.
- Số 6 do lý Thái-cực hiệp với cơ quan an-vị này (1+5). Cũng
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có nghĩa là Lƣỡng-nghi hiệp cùng Tứ-tƣợng (2+4) nghĩa là hai
lý âm dƣơng đun đẩy nhau để biến sanh những cái đã sanh
ra. Nó cũng có nghĩa là 3+3 tức là 3 ngôi đầu tiên hỗn-hợp
nhau để hóa thành 3 ngôi nhỏ nữa, cũng có nghĩa là 3x2 tức là
tam ngôi ở cấp bực thứ nhì do luật Âm Dƣơng biến tƣớng với
3 ngôi đầu tiên.
- Số 7 là số ngƣng kết do 1+2+4 tức là Thái-cực cọng Lƣỡng
nghi và Tứ-tƣợng. Thái-cực là Dƣơng, Lƣỡng nghi là cơ biến
tƣớng, Tứ tƣợng là cơ sanh-hoá. Nhƣng cơ biến tƣớng và
sanh hóa chạm nhau lại khắc nên số 7 trở thành số riêng biệt
không có biến động, có nghĩa là trạng-thái yên tịnh ngừngnghỉ, nên nó cũng ám chỉ vào thể âm.
Số 7 cũng chỉ vạn-vật hữu tƣớng thành hình, trong thân ngƣời
nó là thất khiếu ở trên đầu. 7 ấy tức là 3 ngôi cọng 4 biến hay
là 1+2+1+2+1 nên Vô-cực vi-chủ.
- Số 8 là do 1+7 mà thành, tức là lý Thái-cực đã phát động để
biến sanh, cũng nhƣ Âm Dƣơng đã phối hợp vào nhau để biến
sanh thêm nữa.
Số 8 ấy là Bát-quái có nghĩa là 4x2=8, 4 là cơ chuyển biến, 2
là cơ Âm Dƣơng, cơ chuyển biến phát động trên cơ âm dƣơng
nên nó huyền-diệu nhiệm-mầu thay thay đổi đổi. Tuy vậy nó
cũng chƣa thật toàn năng cũng nhƣ lý Thái-cực chƣa soi thấu
vào âm-quang hữu tƣớng hữu vi. Nó cũng có nghĩa là 3+5=8
là tam ngôi cọng ngũ khí, cơ mộc dục vận hành trong trạngthái tĩnh.
- Số 9. Phải đợi đến số 9 là số huyền-diệu nhiệm-mầu, huyền
diệu hơn hết là số đó, nó là cơ chuyển biến đến mực độ tận
thiện tận mỹ toàn năng toàn tri. Nó là 1+8 tức là cơ vận-hành
trong trạng-thái tĩnh đƣợc lý Thái-cực thúc đẩy thêm cho nên
năng tri sáng-suốt. Nó cũng là 3+6, 3 và 6 đều là hai lý nhiệm
mầu và đều ở trong trạng-thái động. Nó cũng có nghĩa là 3x3
hay 32 (hay ba bình phƣơng) là cấp bực Tam ngôi biến-hóa,
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vận-hành suốt thông trời đất.
Đến số 9 là đến chỗ tột cùng vận-động để hợp về cơ qui nhứt.
Phép toán-học thử đến 9 rồi trở về 0 là vậy. Cùng cực cái
động tức trở về trạng-thái tịnh nguyên-thủy.
- Số 10 do 9+1 tức là số hiền-hòa, lặng-lẽ, an-bình, đầm-ấm.
- Số 12 là số đặc-biệt tức là 9+3, 9 là cơ-quan vận chuyển, 3
là ba ngôi. Lấy ba ngôi hiệp vào cơ vận-chuyển tức là cơ qui
nhứt, nắm cả các pháp trong tay, mà ngƣời nắm pháp ấy là
Chủ-tể Càn-khôn vũ-trụ. Nên Thầy có nói số 12 là số riêng của
Thầy là vậy. Nếu cọng lại là 1+2=3 tức là ba ngôi đầu tiên.
Nếu tính theo hàng là 1 và 2 tức là lý Thái-cực đứng trƣớc
Luật âm dƣơng thì thấy rõ quyền-năng Chƣởng-quản trong đó.
Vì thế nên Thầy nói chi chi cũng có luật-định, không một vật
chi ngoài quyền sở-định của tạo-hóa hết. Nhƣng luật côngbình có hai phần: một Âm, một Dƣơng biến động; dù ngay
trong luật-định cũng có, ở đâu cũng có cái lý mâu thuẫn trong
đó, hễ có mâu-thuẫn tƣơng-quan là có biến sanh. Hết vòng
biến đổi mới trở về trạng-thái đầu tiên là 1, rồi từ 1 trở lại
trạng-thái Hƣ-vô cho nên ngƣời tu đắc nhứt qui cơ là thành
Đạo nghĩa là hiệp cùng lý Thái cực để trở lại trạng-thái tĩnhlặng nhiệm-mầu. Trong là lý Hƣ-vô phát sanh một Thái-cực.
Thái-cực biến-hóa 3 ngôi, mỗi 3 ngôi lại biến-hóa nữa thành ra
Cửu chuyển.

THÁI ẤT THIÊN TÔN
Thái Ất Thiên Tôn 太乙天尊 là Một vị đại Tiên, thầy của Tam
Thái Bảo Na-Tra, có nhiệm vụ Chƣởng quản bộ sổ ở cõi
Phong Đô, Địa ngục theo nhƣ Phật giáo lƣu truyền.
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Cứu khổ nàn Thái Ất Thiên Tôn,
"Miền Âm cảnh ngục môn khai giải."
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THÁI BÌNH
F: Paix.
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 tâm-lý
nhơn sanh ắt phải nhìn-nhận rằng: phải để cho tinh-thần 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 tháibình thiên-hạ đặng, thái-bình thiên-hạ đặng mới Đại Đồng Thế
Giới đặng".

THÁI CA THANH - Thái Chánh Phối Sƣ
Nguơn linh Ngài là Độc giác Thanh Ngƣu (Tức là con trâu của
Ðức Lão Tử cƣỡi).
Năm 1931 Ngài Phối Sƣ Thái Ca Thanh rút khỏi Toà Thánh
Tây Ninh về Mỹ Tho lập Minh Chơn Lý trong cơ Ðạo phân chia
Chi phái. Ngài Ngọc Chƣởng Pháp Trần Đạo Quang hợp tác
với Minh Chơn Lý, sau đó thấy ông Ca và ông Phùng sửa đổi
hết cách thờ phƣợng, nên Ngài rút khỏi Minh Chơn Lý, xuống
Bạc Liêu hợp tác với ông Cao Triều Phát mở phái Minh Chơn
Ðạo năm 1935. Nguyên căn của Phối Sƣ Thái Ca Thanh là
Ðộc Giác Thanh Ngƣu của Ðức Lão Tử giáng phàm. Truyền
Trạng Phạm Văn Ngọ là Từ Giáp cùng giáng phàm với. Thanh
Ngƣu ở với Ðức Lão Tử lâu năm nên có nhiều phép biến hóa
huyền diệu (truyện Ðông Du Bát Tiên). Khi Đức Hộ Pháp đến
Ngọc-Hƣ-Cung lãnh lịnh xuống trần lập Đạo Cao-Đài có gặp
Đức Thái Thƣợng Đạo-Tổ, Ngài cho biết:"Hiền hữu sẽ bị
Thanh Ngƣu xuống thế khảo Hiền hữu, nhƣng không sao, Lão
sẽ cho Từ-Giáp xuống thế theo gìn giữ nó". Nguyên do: Đức
Hộ Pháp đến Cung Đẩu Suất từ giã Đức Lý-Lão-Quân. Ngay
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lúc mà Đức Hộ Pháp mặc khôi giáp rực rỡ đến trình diện trƣớc
Ngọc Hƣ Cung. Thanh ngƣu của Đức Lão Tử kinh hoảng giựt
mình chạy làm đứt dây sứt lỗ mũi, chạy bay xuống thế đầu
kiếp làm Nguyễn văn Ca, với ý định để trả thù Hộ Pháp sau
này, gọi là báo thù "Sứt lỗ mũi trâu". Đốc Phủ Ca, sau lập Chi
phái Minh Chơn Lý chống đối Toà-Thánh Tây-ninh dữ-dội.
Cuối cùng đi đến cuồng tín không còn thờ Thiên-Nhãn và danh
hiệu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ nữa. Từ-Giáp giữ Thanh Ngƣu,
khi đầu kiếp xuống trần để giữ ông Ca là Truyền Trạng PhạmVăn-Ngọ. Sau đó, Đức Hộ Pháp cho Ông Ngọ liên hiệp Chi
phái của ông Ca để kềm giữ. Ông Ca chỉ sợ và nghe lời
khuyên nhủ của ông Truyền Trạng Ngọ mà thôi. Vì thế mỗi sự
việc đều có nguyên-nhân của nó. Dấu tích của ông Ca hiển
hiện rõ nhƣ: lỗ mũi có thẹo, nơi ngực có chòm lông, đụng đâu
bạ đó, cũng nhƣ trâu thƣờng vung sừng đụng trán đối
phƣơng.
Cuộc Ân oán đối với Đốc Phủ Ca:
Lúc đầu ông Đốc Phủ Ca làm Quận Trƣởng Châu Đốc.
Ông vâng lịnh Thực dân Pháp ruồng bố các nhóm Cách Mạng
chống Pháp đang lập căn cứ trong Thất Sơn, giết chết ông Cử
Ða và bắt học trò của Cử Ða là Bảy Do giao cho Pháp xử tử.
Chơn linh Ông Bảy Do là Phật Thầy Tây-An. Linh hồn Ông
Bảy Do lên kiện nơi Ngọc Hƣ Cung. Ngọc Hƣ Cung cho phép
ông Bảy Do báo oán và giao phận sự giục loạn trong nền Ðại
Ðạo của Ðức Chí Tôn để trục ngoại các thành phần phản đạo,
rửa ráy hàng ngũ Chức sắc cho trong sạch. Theo luật báo
oán, Ngọc-Hƣ-Cung cho phép ông Bảy Do báo thù ông Ca về
tội sát nhơn, báo cho Ông Ca tu không đƣợc, bị khảo cho đến
chết. Lúc đƣơng quyền thì ông Quận trƣởng nhiều uy quyền,
ai cũng sợ ông Ca, riêng ông Ngọ đối xử với ông bằng tình
bạn-bè thân mật vẫn gọi ông Ca bằng tiếng "mày, tao". Ông
Ngọ nói gì ông Ca cũng nghe cả (đó là ngƣời nài đối với con
trâu nên cả nễ nhau từ tiền kiếp đến giờ). Khi Ông Ca chết,
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Chi-phái này tan rã, vì không còn dấu vết gì của Cao-Đài ToàThánh Tây-Ninh nữa, ông Ca là ngƣời phản Đạo thứ nhứt.
Ngày 21-7-1934, tại Phạm Nghiệp, Ðức Hộ Pháp cùng Ngài
Cao Tiếp Ðạo phò loan, ông Bảy Do nhập cơ:
BẢY DO
"Kính chào chƣ vị Ðại Ðức và chƣ Ðạo hữu,
- Xin cho biết phẩm vị.
- Thần. Thầy của Bần tăng mắc chuyển cơ đặng giáo hóa
TRANG, TƢƠNG, nên đến không đặng, mới sai Bần Tăng
thƣa lại cùng chƣ quí vị. Thƣa Ðức Hộ Pháp, Bần Tăng lấy
làm bất nguyện vì buổi nọ Ngọc Hƣ Cung ban lịnh cho trừ diệt
Phủ CA đặng báo oán. Bần tăng đã dụ nó vào Cấm Sơn và
định đƣa luôn vào ngục thất đặng sát hại, nào dè có lịnh Chí
Tôn mật chỉ không cho sát mạng. Sau Bần tăng muốn nhập
thể nó, làm cho nó điên cuồng rồi bắt nó tự ải, nào dè Chí Tôn
lại binh vực cấm ngăn thêm nữa, chỉ cho hành bịnh mà thôi.
Nay nó bị điêu tàn, cơ giả Ðạo nên mang bịnh thất tình, tƣởng
khi Bần Tăng cũng còn phƣơng tẩy hận. Ngài nín nẩm lóng tin
thì hiểu rõ hành tàng mọi lẽ. Còn hai ngƣời TRANG, TƢƠNG
thì Ngọc Hƣ Cung cho khảo. Thần đặng phép thử, khử tà trừ
trƣợc đủ ba năm khảo án, rồi dạy dỗ cho nó trung tâm, rồi cho
trở lại Hội Thánh.
- Không. Cƣời! Hạng Thiên Thánh mà vào phẩm Ðầu Sƣ sao
đặng. Bần tăng tƣởng khi Ngài hiểu điều ấy chán chƣờng,
chẳng cần để luận. Họ chỉ lãnh Hàm phong là may mắn lắm
đó." (sƣu tập của Quang Minh)

THÁI CHÁNH PHỐI SƢ (Phẩm)
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 là Thái Chánh Phối Sƣ Chƣởng quản):
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THÁI: Hộ, Lƣơng, Công ngoại chủ trƣơng,
THƢỢNG: Học, Y, Nông chấp phƣơng cƣơng.
NGỌC: Hòa, Lại, Lễ quyền cai quản,
Cửu Viện phân qua khả khán tƣờng.
Bài Thánh ngôn trên có nghĩa nhƣ sau:
Phái Thái coi ba viện: Hộ viện, Lƣơng viện, Công viện. Bổn
phận là 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.
Nghị định thứ tƣ của Đức Lý Giáo Tông dạy:
Ðiều thứ ba: - Thái Chánh Phối Sƣ, đặng quyền điều đình sự
Phổ Độ, tài liệu của Ðạo đều nơi ngƣời chủ, định lƣơng hƣớng
cho Chức Sắc Thiên Phong, lo về tài chánh.
Ðiều thứ sáu: - Thái Chánh Phối Sƣ, đặng quyền cầu xin
Chức Sắc hành Ðạo tha phƣơng, song tại nơi ngƣời điều độ,
làm Chủ Tọa Hội Thánh.

THÁI CÔNG TƢỚNG PHỤ
太公相父
"Thái Công Tƣớng Phụ Quản Pháp Thiên Tôn"
太公相父管法天尊. Đây là Thánh danh Đức Khƣơng Thƣợng
Tử Nha, họ Khƣơng 姜, tên Thƣợng 尚, tên chữ là Tử Nha
子牙, vua Châu Võ Vƣơng tôn làm Thƣợng Phụ hay Tƣớng
Phụ, hàm ân là Thái Công.
Lúc thiếu thời Ngài rất mộ đạo Tiên, nên tầm sƣ học đạo và
thọ giáo Đức Nguơn Thỉ Thiên Tôn tại núi Côn Lôn. Ngài quyết
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chí tu hành, không màng đến việc thế tục nữa, theo thầy lo tu
hơn 40 năm trên núi.
Vào thời ấy, Trụ Vƣơng vì đắm say nữ sắc của Đắc Kỷ, không
lo việc triều chính, công thần nhiều vị khuyên can đều bị giết
hại, nhân dân đồ thán, giặc cƣớp nổi lên bốn phía, vận nƣớc
suy vi. Nguơn Thỉ Thiên Tôn khuyên Khƣơng Tử Nha hạ trần
để phò Châu, phạt Trụ. Khí số nhà Thƣơng sắp mãn, vận
nƣớc Tây Châu hƣng thịnh, nên Cơ Phát lên nối nghiệp cha,
xƣng hiệu Võ Vƣơng, rồi cử binh phạt Trụ. Trên mƣời năm
mới bình định xong tứ phƣơng, vua lên ngôi thiên tử, phong
Khƣơng Tử Nha đứng đầu các bậc khai quốc công thần và
cho làm vua nƣớc Tề, đời đời con cháu đƣợc phụ truyền tử kế
mà hƣởng lộc tại nƣớc Tề.
Câu 29 trong bài U-Minh-Chung có câu:
"Nam mô Thái Công Tƣớng Phụ Quản Pháp Thiên
Tôn"

THÁI CỰC
太極
E: The Universal Monad.
F: La Monade Universelle.
Đức Chí-Tôn giáng dạy (Thánhngôn II trang 62)
"THẦY đã nói với các con rằng:
Khi chƣa có chi trong Càn Khôn
Thế-Giới thì Khí Hƣ-vô sanh có
một THẦY và ngôi của Thầy là
THÁI CỰC. Thầy phân Thái cực ra
Lƣỡng-Nghi, Lƣỡng-Nghi phân ra
Tứ-Tƣợng, Tứ Tƣợng biến Bát
Quái, Bát Quái biến hóa vô cùng mới lập ra Càn Khôn thế-giới.
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Thầy lại phân tánh Thầy mà phân ra vạn vật là: Vật-chất, thảo
mộc, côn trùng, thú cầm, gọi là chúng sanh. Các con đủ hiểu
rằng: Chi chi hữu-sanh cũng do bởi Chơn-linh Thầy mà ra, hễ
có sống ắt có Thầy, Thầy là Cha của sự sống, vì vậy mà lòng
háo-sanh của Thầy không cùng tận."
Theo Cụ trần Cao Vân thì: "Ngôi Thái-Cực đứng vào vị trí
trung ƣơng, thống quản Lƣỡng Nghi, tự nhiên Tứ Tƣợng hóa
sanh, muôn vật đều theo đó mà sinh sôi nẩy nở; cũng nhƣ:
- Ở Trời có Tứ tƣợng: Thái Âm, Thái Dƣơng, Thiếu Âm, Thiếu
Dƣơng.
- Ở Đất có Tứ chánh: Đông, Tây, Nam, Bắc.
- Ở Ngƣời có Tứ thể: hai tay, hai chân.
- Đạo có Tứ giáo: Thích, Nho, Gia, Lão.
Bốn yếu tố này không thể thiếu một và cứ theo đó mà suy cầu
thì đến số 5 là sinh số, số đứng giữa Hà-Đồ và Lạc Thƣ là yếu
tố cần và đủ để hoàn thành năm nguyên chất: Kim, Mộc, Thủy,
Hỏa, Thổ; nên số 5 tƣợng trƣng ngôi Thái cực, cũng gọi là
"Doãn chấp khuyết trung". Bởi thế Cụ Trần Cao Vân gọi Trung
Thiên Đạo là Đại-Đạo, là Đạo Trời "Đạo chi đại nguyên xuất ƣ
Thiên", biểu tƣợng ngôi Thái-Cực là Thƣợng Đế lý tính.
Vậy trƣớc khi chƣa phân Trời đất, KHÍ HƢ-VÔ bao quát Càn
Khôn, sáng-soi đầy vũ-trụ. Đó là một cái Trung-Tâm điểm tức
là ĐẠO. Rồi Đạo ấy mới sanh ra Thái cực. Hồng mông sơ
khởi, huyền huyền hạo hạo khối lại thành ngôi Thái cực, rất
đầm-ấm lƣng-chừng trong đó toàn là một khối, đúng mấy
muôn năm bùng nổ ra tiếng dƣờng nhƣ thiên khuynh điạ khúc,
thì đã có THẦY ngự trong ngôi THÁI-CỰC; rồi có một tầng ÂM
và một tầng DƢƠNG gát chồng nhau thành hình chữ thập ló
ra bốn cánh gọi là LƢỠNG-NGHI sanh ra TỨ TƢỢNG. Chữ
thập mới dần dần quay lộn chạy lăn tròn nhƣ chong chóng, lăn
tủa ra muôn ngàn quả tinh-cầu thế giới, chữ thập ấy dƣới có
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bốn cánh bóng kêu là TỨ ÂM, TỨ DƢƠNG tác thành Bát Quái
là Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài.
Bát-Quái mới biến-hóa vô cùng, phân định Ngũ hành, Càn
Khôn muôn vật. Thái-cực sanh Lƣỡng-Nghi tức Tam thiên-vị
(ba ngôi Trời). Dƣới ba ngôi ấy có Tam thập tam thiên (ba
mƣơi ba từng trời) cộng với ba ngôi trên là ba mƣơi sáu từng
trời, nên gọi là Tam thập lục Thiên. Trong mỗi từng Thầy chia
Chơn-linh, có một vị Đại-La Thiên-Đế Chƣởng-quản.

THÁI CỰC ĐĂNG
太極
E: The Monad lamp.
F: La lampe de Monade.
Thầy giải về Thái Cực Đăng: "Trƣớc khi phân Trời Đất, thì khí
Hƣ-vô bao quát Càn khôn, sáng soi đầy trong vũ trụ. Nó là một
cái trung tâm-điểm, tức là Đạo. Đạo ấy mới sanh ra Thái-cực,
hóa Lƣỡng-nghi. Lƣỡng-nghi là Âm Dƣơng tức là động và
tịnh. Có Âm Dƣơng rồi mới có hóa sanh muôn vật."
Ngọn đèn thờ chính giữa, là giả mƣợn làm Tâm đăng, Phật
Tiên truyền Đạo cũng do đó, thành Đạo cũng tại đó. Nó đặt
ngay chính giữa, không lay động, xao xuyến, chiếu thấu khắp
cả Càn khôn. Mặt Nhựt, mặt Nguyệt có lúc sáng, lúc tối, giờ
khắc nào cũng tỏ rạng, không lu mờ. Nhơn vật nhờ đó mà
sanh, nhờ đó mà thành, nhờ đó mà an vui. Trời Đất nhờ đó
mà quang minh trƣờng-cửu. Ngƣời tu-hành nhờ đó mà tạo
Tiên tác Phật, siêu phàm nhập Thánh. Hễ chinh qua bên trái
thì Tả Đạo; dịch qua bên hữu thì bàng-môn, ngay ở giữa là
Chánh Đạo. Đạo Cao-Đài ngày nay chỉ dùng hai chữ chánh và
trung thôi.
Chúng-sanh phải nên am-tƣờng lý ấy, lý ấy ở trong Tâm. Tâm
an-tịnh vô-vi tự nhiên bất động là Chánh Đạo. Tâm còn tính
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mƣu thần chƣớc quỉ, độc ác hiểm sâu, ấy là bàng-môn, tả Đạo
chớ chi đâu!
Tại sao nhân-loại phải thờ Đức Thƣợng-Đế trong buổi Tam-kỳ
Phổ-Độ này? Đức Hộ Pháp nói:
"Đời quá ƣ bạo-tàn cho nên Đức Chí-Tôn mới giáng trần mở
Đạo cho con cái biết: các ngôi Thần, Thánh, Tiên, Phật đều
tình nguyện hạ thế cứu đời, xuống bao nhiêu lại càng mất bấy
nhiêu. Trong thời-kỳ ấy Bần Đạo vâng lịnh Đức Chí Tôn xuống
thế mở Đạo, 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.
- Chí-Tôn nói:
- Nếu con mở Bí-pháp trƣớc thì phải khổ đa! Đang lúc đời
cạnh-tranh tàn bạo, nếu mở Bí pháp trƣớc, cả sự bí-mật
huyền-vi của Đạo, Đời thấy rõ xúm nhau tranh giành phá hoại
thì mối Đạo phải ra thế nào?
Vì thế nên mở Thể-pháp trƣớc, dầu cho đời quá dữ có tranhgiành phá hoại cơ thể hữu-vi hữu-hủy đi nữa thì cũng vô hại,
xin miễn mặt Bí pháp còn là Đạo còn.
*Bí-pháp là Hiệp Thiên Đài giữ.
*Thể-pháp là Cửu Trùng Đài mở-mang bành trƣớng về mặt
phổ-thông Chơn-giáo".

THÁI CỰC THÁNH HOÀNG
太 極 聖 皇
E: The Emperor of Monad.
F: L’Empéreur de Manade.
Thái Cực: (đã giải bên trên). Thánh Hoàng: vua Thánh, vị vua
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thiêng liêng huyền diệu. Thái Cực Thánh Hoàng là vị vua
Thánh ngự ở ngôi Thái Cực, đó là Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng
Thƣợng Đế.
Kinh Ngọc Hoàng Thƣợng Ðế:
"Đại La Thiên Đế, Thái Cực Thánh Hoàng"

THÁI CHƢỞNG PHÁP - Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn
Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn (1864-1939)
Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn, thế
danh là Nguyễn Văn Tƣờng,
sanh năm 1864, con của ông
Nguyễn Văn Bầu và bà Ðoàn
Diệu Hoa, quê quán ở Ðức
Hòa (Long An), đi tu từ năm
17 tuổi, qui y với Hòa Thƣợng
Thích Trí Lƣợng (Minh Ðạt) trụ
trì ở chùa Thiền Lâm Cổ Tự
(xóm Chùa, tỉnh Tây Ninh), thọ
Pháp danh là Thích Từ Phong.
Nguyên vào năm Mậu Tý
(1888) tại vùng Phú Lâm Chợ
Lớn, (đƣờng Bà Kế, khu vực
Chợ Gạo, nay là Bến Phú
Lâm, Quận 6), bà Hồ Thị Lộc có xây một ngôi chùa lớn, đặt tên
là Chùa Giác Hải, bà giao cho ông Thủ Tọa Nguyễn Minh Sự
coi sóc. Ông Sự mất năm 1908. Sƣ Thích Từ Phong về đây kế
nghiệp, trụ trì Chùa Giác Hải. Năm 1912, Ngài Thích Từ
Phong giữ chức Yết Ma và năm 1924, Ngài đƣợc phong chức
Hòa Thƣợng, nên các Phật tử tại vùng nầy thƣờng gọi Ngài là
Hòa Thƣợng Giác Hải. Trong lúc trụ trì ở chùa Giác Hải, Hòa
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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 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 bà Huyện Nguyễn Ngọc Thơ và 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. Lúc đó là vào năm 1925. Vào giữa năm
Bính Dần (1926), ông bà Nguyễn Ngọc Thơ đƣợc Ðức Chí
Tôn thâu làm Môn đệ, nhập vào Ðạo Cao Ðài. Hai ông bà
cũng muốn Ðức Chí Tôn thâu phục Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn,
nên ông bà thuyết phục Hòa Thƣợng đến dự một đàn cơ cầu
Ðức Chí Tôn tại nhà Ngài Nguyễn Ngọc Thơ ở Tân Ðịnh. Ðức
Chí Tôn giáng cơ thâu phục đƣợc Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn.
Giữa tháng 7 năm Bính Dần (1926), Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn
đƣợc Ðức Chí Tôn thâu làm Môn đệ. Sau đó, do sự yêu cầu
của ông bà Thơ, Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn hiến chùa Từ Lâm
(Gò Kén) cho Ðạo Cao Ðài dùng làm Thánh Thất tổ chức Lễ
Khai Ðạo. (Có lẽ trong thời gian xây dựng chùa Từ Lâm ở Gò
Kén, Hòa thƣợng Giác Hải lấy hiệu là Nhƣ Nhãn). Ngày 29-7Bính Dần (dl: 5-9-1926), Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn đƣợc Ðức
Chí Tôn giáng cơ ân phong là: Quảng Pháp Thiền Sƣ Thích
Ðạo Chuyển Luật Lịnh Diêu Ðạo Sĩ: Chƣởng Pháp phái Thái.
Ngày 15-10-Bính Dần (dl: 19-11-1926), Ðại Lễ Khai Ðạo Cao
Ðài đƣợc tổ chức long trọng tại Thánh Thất Từ Lâm Tự (Gò
Kén, Tây Ninh), có hằng vạn Tín đồ Cao Ðài dự lễ, số quan
khách đời đến dự rất đông . Chính đêm 14 rạng 15 tháng 10
âm-lịch, tổ chức đàn cơ trong Thánh Thất, Ngài Ðầu Sƣ Ngọc
Lịch Nguyệt trấn pháp sót một cửa, nên thừa dịp nầy, quỉ nhập
vào đàn, một nhập vào ông Lê Thế Vĩnh xƣng là Tề Thiên Ðại
Thánh, một quỉ khác nhập vào cô Vƣơng Thanh Chi xƣng là
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

48

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Lê Sơn Thánh Mẫu, nói năng lộn xộn, rồi nắm tay nhau nhảy
múa, khiến cho nhiều ngƣời mới vào Ðạo Cao Ðài mất đức tin.
Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn cũng bị mất đức tin luôn. Mặc khác,
số đệ tử của Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn yêu cầu Ngài bỏ Ðạo
Cao Ðài và đòi chùa lại. Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn nghe theo và
quyết định đòi chùa Từ Lâm, không hiến cho Ðạo Cao Ðài
nữa, hẹn trong 3 tháng Ðạo Cao Ðài phải dời đi. Ngày 19-11Bính Dần, Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn bị thiêng liêng phạt làm cho
đau nặng. Ngày 01-12-Bính Dần, Ðức Chí Tôn giáng cơ quở
phái Thái và Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn, tỏ ý muốn phế bỏ phái
Thái. Ðức Phổ Hiền Bồ Tát cầu xin Chí Tôn tha thứ phái Thái
và đừng bỏ phái Thái (phái Phật). Ðức Lý Giáo Tông giáng cơ
trục xuất Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn ra khỏi Ðạo Cao Ðài. Tháng
2 năm Ðinh Mão, Ðức Lý Giáo Tông quyết định trả chùa Từ
Lâm cho Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn và chỉ dẫn Hội Thánh tìm
mua đƣợc 96 mẫu đất tại làng Long Thành (Tây Ninh) để dời
các cơ sở của Ðạo về nơi đây, lập thành Tòa Thánh Trung
ƣơng của Ðạo Cao Ðài. Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn qui liễu vào
ngày 5-12-Mậu Dần (dl: 24-1-1939) hƣởng thọ 75 tuổi. Tháp
của Ngài đƣợc xây ngay trƣớc chùa Từ Lâm Tự (nay là Thiền
Lâm Tự) Gò Kén (Tây Ninh). Trên bia mộ có đề chữ Hán, dịch
ra nhƣ sau đây: Ngài là Ðại Lão Hòa Thƣợng Thiền Tông Lâm
Tế đời thứ 39. Ngày sanh: 15-3-Giáp Tý (1864). Ngày chết: 512-Mậu Dần (1939), thọ 75 tuổi. Tháp của Hòa Thƣợng Nhƣ
Nhãn xây ở chính giữa, hai tháp hai bên là của hai vị: - Hoà
Thƣợng Minh Ðạt, thầy của Ngài Nhƣ Nhãn, - Hòa Thƣợng
Hồng Tằng, học trò của Ngài Nhƣ Nhãn.
1- Thầy có dạy riêng Hoà Thƣợng Nhƣ Nhãn:
Chùa Giác Hải, Sài gòn. Ngày 21-9-1926 (âl 15-8-Bính Dần)
THÍCH CA MÂU NI PHẬT viết
CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
chuyển Phật giáo Nam phƣơng
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"Nhƣ Nhãn, con nghe Thầy: Khi giáng trần Chí Tôn Phật Tổ,
Thầy duy đặng có bốn Môn đệ, chúng nó đều chối Thầy. Khi
giáng lập Đạo Tiên, Thầy có một trò là Nguơn Thỉ. Khi lập Đạo
Thánh thì đặng mƣời hai môn đệ, song đến khi bị bắt và hành
hình thì chúng nó đều trốn hết, lại còn bán xác Thầy nữa. Còn
nay, Thầy đã sắm sẵn Môn đệ cho con cũng đã nhiều, con
đừng thối chí. Thầy thƣờng than rằng: Ðạo phát trễ một ngày
là một ngày hại nhơn sanh, nên Thầy nôn nóng nhƣng Thiên
cơ chẳng nghịch đặng. Ma quỉ hằng phá Chánh mà giữ Tà,
chƣ Tiên Phật trƣớc chƣa hề tránh khỏi. Còn cái địa vị cao
trọng, nó làm cho nhơn tâm ganh gổ. Con phải lấy Phật tâm
con mà dòm ngó đám sanh linh bị phạt, luân hồi chƣa dứt, thì
tƣởng đến Thầy mà cam chịu nhục nhã, lòng từ bi có vậy mới
xứng đáng là tôi con Thầy. Nếu Thầy dùng quyền pháp Chí
Tôn thì mất lẽ công bình thiêng liêng Tạo hóa. Con cứ lo lập
Luật, để công phổ độ cho chƣ Đạo hữu con hƣởng chút ít.
Nhƣ Nhãn, con nhớ lời tiên tri của Thầy, đọc Thánh Ngôn lại.
Thăng."
Thứ ba, 4-1-1927 (âl 1-12-Bính Dần)
Trung bạch về sự Giác Hải và Thánh Thất.
-"Thầy chẳng qua yêu mến đạo Thiền, quyết gom tóm các con
lại làm một nên giữ Thánh Thất đến ngày nay, đặng qui tụ các
em con đến cho đủ mặt. Nhƣ Thiên Cơ phải y nhƣ lời xin của
Phổ Hiền Bồ Tát thì chẳng ép lòng bỏ chết phái ấy. Thầy sẽ
coi ngày Nhƣ Nhãn đòi Thánh Thất lại thế nào, rồi mới trả."
Đức Lý dạy: Ngày 18-1-Đinh Mão (DL: 19-2-1927)
"Chẳng vì Thánh Thất, Nhƣ Nhãn phản ngôn mà trễ phổ thông
Thánh giáo. Cƣời… Đã hiểu đời còn mê muội, chẳng phân
đặng chơn giả thế nào, thảm thay! Có một điều đáng trách là
một phái yêu dấu của Chí Tôn (phái Thái) dám cả gan nghịch
Thiên mà phải đọa trầm luân muôn kiếp, xét đến công tu, khó
ngăn giọt lụy. Chí Tôn đau đớn bấy nhiêu, Lão càng giận bấy
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nhiêu. Biết bao phen, Lão cầm viết toan bôi xóa cho rồi trọn
phái oan nghiệt mà Chí Tôn nằn nằn xin Lão để cho Ngƣời gia
công độ rỗi. Ngày nay, Lão nhứt định trả lại chùa nầy. Song,
trƣớc khi trả, phải cất Thánh Thất cho xong y nhƣ lời dạy. Chƣ
Đạo hữu phải hiệp sức nhau đặng lập thành Tòa Thánh, chi
chi cũng ở tại Tây Ninh nầy mà thôi, vì là Thánh Địa, vả lại
phong thổ thuận cho nhiều nƣớc ngoại quốc đến đây học Đạo.
Lão muốn nơi khác mà Chí Tôn không chịu"
2-Lập lại lời của Đức Hộ Pháp nói về việc mƣợn chùa Từ Lâm
của Hoà Thƣợng Giác Hải:
"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. 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
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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chƣớng, nhìn lại Thánh Địa biết bao nhiêu mồ mã, biết bao
xƣơng máu."
3-Diễn tiến về việc Ngài Nhƣ Nhãn đòi Chùa nên toàn Đ
phải tìm mua đất làm Đền-Thánh:

ạo

*Sau khi làm Lễ Khai Đạo tại chùa Từ Lâm (Gò Kén) ngày 1510 Bính-Dần (dl 19-11-1926) chủ chùa Từ Lâm là Hòa-Thƣợng
Nhƣ-Nhãn (Giác-Hải) đòi chùa lại, không hiến cho Hội-Thánh
Cao-Đài nữa, kỳ hẹn trong 3 tháng buộc phải dời đi.
*Ngày 19-1 Đinh-Mão (dl 20-2-1927) tại Từ Lâm Tự, Đức Lý
Giáo Tông giáng cơ quyết định trả chùa lại cho Hòa-Thƣợng
Nhƣ-Nhãn, rồi dạy Hội-Thánh đi chọn mua đất cất Tòa-Thánh,
phải chọn đất tại Tây-Ninh nầy mà thôi. Đức Lý xin mua đất
nơi khác nhƣng Đức Chí Tôn không chịu, bởi vì Tây-Ninh là
Thánh-địa, nơi đây phong thổ thuận tiện cho ngƣời ngoại-quốc
đến học Đạo.
*Ngày 20-1 Đinh-Mão (dl 21-2-1927) cũng tại Từ Lâm Tự, Đức
Chí-Tôn giáng cơ quyế t đ ịnh: "Các con phải chung hiệp nhau
mà lo cho hoàn toàn Tòa Thánh, chi chi cũng ở tại Tây Ninh
nầy mà thôi".
*Hội-Thánh Cao-Đài phải trả chùa lại cho Ông Nhƣ Nhãn và
hứa trong 3 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 3 tháng,
nhƣng tới tháng 2 năm Đinh-Mão, đã quá kỳ hạn 1 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 t ại chùa
Gò-Kén ngày 19-1 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
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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!" (Trích Đạo-Sử. II/ 222)
Hôm sau, cũng tại chùa Gò Kén, ngày 20-1 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." (ĐS. II. 223)
& [Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. I. 98]
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THÁI DƢƠNG
E: The sun.
F: Le soleil.
Bài Khai Kinh là một trong những Bài kinh cúng Tứ thời có
câu:
"Biển trần khổ vơi vơi trời nước,
"Ánh Thái Dương giọi trước phương Đông."

THÁI ĐẦU SƢ THÁI MINH TINH - Hòa Thƣợng
Thích Thiện Minh
Thế danh Nguyễn Văn Giáp (1883-1927)
Đầu Sƣ phái Thái: Thánh danh là Thái Minh Tinh. Chính là
Hòa Thƣợng Thích Thiện Minh, học trò của Hòa Thƣợng Nhƣ
Nhãn Thích Từ Phong. Thiện Minh đƣợc Đức Chí-Tôn phong
Đầu Sƣ phái Thái ngày 13-10-Bính Dần. Ông là một trong 247
vị đứng tên trong Tờ Khai Đạo. Ông mất năm 1927. Trƣớc đó
bị Đức Lý ngƣng quyền, chức.
Thầy dạy tháng 4- Bính Dần (dl: tháng 5 năm 1926)
"Thiện Minh, con há! Mầng con, Con ôi! Khi Thầy giáng sanh
lập Đạo Thánh, Thầy phải đổ máu mà rửa tội cho chúng sanh,
đến đỗi phải lấy Thân làm của tế, mà cầu khẩn cho chúng
sanh. Hai ngàn năm chƣa qua, giọt máu Thầy đã trôi hết. Nay
con vì ma khảo, phải đổ máu mà rửa tội cho phái Thái. Chƣa
vì, sự vinh diệu con trƣớc mặt chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật,
đã đặng so sánh cùng Thầy rồi. Cƣời! Con phải lấy hiệu Thiên
ân là THÁI MINH TINH, làm Đầu Sƣ đạo Thiền. Con phải trông
cậy pháp luật vô biên của Thầy". (TNCT. HH. 82)
Thầy nói với ông Nhƣ Nhãn: [Dimanche 5 Septembre 1926
(29-7-Bính Dần)] :
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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!" (Ðạo Sử. II. 238)
Vendredi 22 Septembre 1926 (16-8-Bính Dần).
Thầy dạy: "MINH bị chúng nó khảo nặng nề lắm, đáng kiếp!
Cũng vì tiền kiếp oan oan tƣơng báo, các con nên thƣơng mà
cầu nguyện cho nó hằng ngày. Ðặng vậy thì họa may chƣ
Thần, Thánh, Tiên, Phật thƣơng, lòng từ bi Thầy vững cho
khỏi cơn thịnh nộ, rồi đây nó xuống luân hồi nữa. Con cũng
đồng con, thƣơng cũng đồng thƣơng, chƣa ai cắt ruột mà
không đau. Vậy các con dùng quyền mà trị cho chúng nó cho
bỏ ghét. Trung, Lịch hai con phải hội chƣ Thánh mà xin khai
Ðạo. Phải làm đơn mà dâng cho Thầy xem xét sửa trƣớc
nghe".
Trong năm Khai Đạo, Đức Chí Tôn Thiên phong ba vị Đầu Sƣ
vào phẩm Đầu Sƣ đầu tiên của Đạo Cao Đài có mang ba chữ:
Nhựt, Nguyệt, Tinh là ba bửu của Trời.
- Đầu Sƣ phái Ngọc: Ngài Lê Văn Lịch, Thánh danh là Ngọc
Lịch Nguyệt.
- Đầu Sƣ phái Thƣợng: Ngài Lê Văn Trung, Thánh danh
Thƣợng Trung Nhựt, sau thăng Quyền Giáo Tông.
- Đầu Sƣ phái Thái: Hòa Thƣợng Thiện Minh, Thánh danh là
Thái Minh Tinh. Ngài Thiện Minh đƣợc Thiên phong Thái Đầu
Sƣ nhƣng Ngài không hành Đạo, nên ngày 12-12-Bính Dần (dl
15-1-1927), Đức Lý Giáo Tông cách chức Thái Đầu Sƣ của
Ngài Thiện Minh. Cũng trong ngày nầy (12-12-Bính Dần), Đức
Chí Tôn phong Ngài Dƣơng Văn Nƣơng chức Thái Đầu Sƣ,
Thánh danh Thái Nƣơng Tinh.
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Ba vị Đầu Sƣ đầu tiên có mang chữ: NHỰT, NGUYỆT, TINH
là ba báu của Trời, đó là một đặc ân của cơ quan Cửu Trùng
Đài. Nhƣng chắc cũng là trong vòng hữu định nên khiến nhƣ
thế, vì mặt trời (NHỰT) cũng nhƣ mặt trăng (NGUYỆT) mỗi
thứ chỉ có một, nên hai vị này giữ phẩm tƣớc đƣợc bền bỉ, còn
TINH tức là sao có đến 3.072 sao nên khiến cho vị mang chữ
Tinh có đến hai ngƣời là Đầu Sƣ: Thái Minh Tinh và Thái
Nƣơng Tinh. Từ đó về sau thì tất cả Chức sắc Cửu Trùng Đài,
dù ở phẩm Đầu Sƣ đi nữa cũng lấy Thánh danh là chữ
"Thanh" (cho nam phái), nữ lấy chữ "Hƣơng" mà thôi, vì còn
trong thời Lý Giáo Tông nên Tịch đạo là THANH HƢƠNG.
Qua một thời Giáo Tông kế tiếp mới đổi Tịch là ĐẠO TÂM.

THÁI HÒA
太 和
E: The great peace.
F: La grande paix.
Thái: Lớn, rất, cả, tuyệt cao. Hòa: êm thuận, hoà bình. Thái
hòa là rất hòa bình êm tịnh có nghĩa là thiên hòa, địa hòa và
nhơn hòa tức thiên, địa, nhơn hòa hợp gọi là "Thái-hòa".
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thái hòa Dƣơng thạnh Đạo nam khai.

THÁI HƢ
太 虛
E: The Nothing.
F: Le Néant.
Thái: Lớn, rất, cả, tuyệt cao. Hư: trống không.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

56

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Thái hƣ, đồng nghĩa Thái không, là chỗ không không trên
thƣợng từng không khí, nơi đó thấy trống không nhƣng rất
huyền diệu, vì tất cả các pháp đều sanh ra từ chỗ Hƣ không
nầy.

THÁI QUÁ - BẤT CẬP
太 過-不 及
F:Excès - Insuffisance.
Thái: Lớn, rất, cả, tuyệt cao. Quá: vƣợt qua. Bất: không. Cập:
kịp. Thái quá là quá mức qui định. Bất cập là không kịp,
không đúng mức qui định.
Đây là hai trạng thái làm việc đối chọi nhau: một là làm việc
quá mức, hai là làm việc không đúng mức. Cả hai lối đều có
hại, vì không giữ mức trung dung, khó đạt đƣợc thành công
nhƣ mong muốn.
Phải giữ lấy con đƣờng trung đạo, tức trung dung, làm việc
điều hòa, vừa phải nhƣng siêng năng và chuyên cần, thì kết
quả thành công chắc chắn.
Kinh Sám Hối có câu:
"Chớ thái-quá đừng lòng bất cập,
"Phép tu hành luyện tập nhiều ngày."

THÁI SƠN
太山
Thái Sơn 太山 là một ngọn núi ở cõi Huỳnh Thiên.
Kinh Đệ Tứ Cửu:
"Đạp Thái Sơn nhảy qua Đẩu Suất,
"Vịn Kim Câu đến chực Thiên Môn."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Dƣới thế: Thái Sơn là một trong năm trái núi lớn và nổi tiếng
nhất của nƣớc Trung Hoa, chính cái tên núi này đã làm đề tài
cho ca dao Việt Nam ngâm ngợi về gƣơng hiếu thảo. (Ngũ:
năm, Nhạc: núi lớn) Ngũ Nhạc là năm trái núi có tên sau:
- Đại Tông tức là núi Thái Sơn, ở về phía Đông cũng gọi là
Đông Nhạc, nay thuộc tỉnh Sơn Đông. Ca dao rằng:
Công cha nhƣ núi Thái Sơn,
Nghĩa Mẹ nhƣ nƣớc trong nguồn chảy ra.
- Tây Nhạc: núi có tiếng ở về phía Tây, tức là Hoa Sơn, nay
thuộc Tỉnh Thiểm Tây.
- Nam Nhạc: núi to ở về phía Nam, tức Hành Sơn, nay thuộc
Tỉnh Hồ Nam.
- Bắc Nhạc: núi có tiếng ở về phía Bắc, tức là Hằng Sơn. Nay
thuộc Tỉnh Sơn Tây.
- Tung Nhạc là quả núi ở vào vị trí Trung ƣơng so với bốn quả
núi kia, còn gọi là Tung Sơn.
Tóm lại năm quả núi kể trên là: Thái, Hoa, Hành, Hằng, Tung.
Xƣa kia, trong năm năm Vua đi tuần thú một lần, lấy năm nơi
ấy làm hành cung, hay hành tại (ăn nghỉ ở đây).

THÁI TÂY (Europe)
泰西
(Thái là thịnh vƣợng. Tây là phƣơng Tây) tức là các nƣớc
cƣờng thịnh ở Châu Âu gồm: Anh, Pháp, Ý, Ðức, Hòa Lan, Bồ
Ðào Nha... Ðêm 24 tháng 12 là đêm giáng sinh của Ðức Chúa
Jésus Christ ở nƣớc Do Thái. Ngài là con yêu quí của Ðấng
Thƣợng Ðế, thay mặt Đức Thƣợng Ðế giáng trần mở Đạo
Thiên Chúa ở nƣớc Do Thái và truyền bá qua các nƣớc Âu
Châu. (Europe tiếng Pháp là Châu Âu). Chữ Thái Tây là nhắc
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ngày Giáng sanh của Chúa có ảnh hƣởng trong cửa Đạo ngày
nay, tức nhiên Đấng ấy có nhiệm vụ rất lớn trong nền Đại-Đạo.
Thầy dạy: Ðêm Noel 24-12-1925 (âl: 09-11-Ất Sửu)
Muôn kiếp có ta nắm chủ quyền,
Vui lòng tu niệm hƣởng ân Thiên.
Ðạo mầu rƣới khắp nơi trần thế,
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên.
"Ðêm nay, 24 Décembre, phải vui mầng vì là ngày của Ta
xuống trần dạy Ðạo bên Thái Tây (Europe).
Ta rất vui lòng mà đặng thấy đệ tử kính mến Ta nhƣ vậy. Nhà
nầy sẽ đầy ơn Ta. (Nhà của M. C...)
Giờ ngày gần đến, đợi lịnh nơi Ta. Ta sẽ làm cho thấy huyền
diệu đặng kính mến Ta hơn nữa".
Đây là bài giáng Cơ đầu tiên mà Đấng "Ngọc-Hoàng Thƣợng
Đế viết Cao-Ðài Tiên Ông Ðại-Bồ-Tát-Ma-Ha-Tát giáo Đạo
Nam phƣơng" xƣng chính danh, dạy Đạo tại nƣớc Việt Nam.
*Theo Ðạo Sử, Ðức Chí Tôn- Ngọc Hoàng Thƣợng Đế đến với
nhóm Xây bàn (gồm ba Ông: Cao Quỳnh Cƣ, Phạm Công Tắc,
Cao Hoài Sang) vào hạ tuần tháng 7 năm Ất Sửu (1925) với
danh xƣng là AĂÂ. Khi dạy Đạo cho ba ông thì Ðức Chí Tôn
xƣng là Thầy và gọi các ông là Môn đệ. Vì lời cam kết nên ba
ông không dám tìm hiểu Ðấng AĂÂ là ai, chỉ biết đó là một
Ðấng có quyền uy rất lớn nơi cõi vô hình, là vị Đại Tiên.
Mãi đến đêm Noel, 24 rạng 25 tháng 12 năm 1925, Ðấng AĂÂ
mới giáng cơ cho bài Thánh Ngôn trên, cho biết Ngài là Ðấng
Ngọc Hoàng Thƣợng Ðế, nay gọi là Ðấng Cao Ðài Tiên Ông
Ðại Bồ Tát Ma Hát, giáng cơ dạy Đạo ở nƣớc Việt Nam.
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THÁI ÐẦU SƢ THÁI NƢƠNG TINH
Nguơn linh là Văn Thù Bồ Tát đời Phong Thần. Thế danh
Dƣơng Văn Nƣơng (1870-1929)
Ngài Thái Nƣơng Tinh, thế
danh là Dƣơng Văn Nƣơng,
làm Tri Huyện Hàm tại SaĐéc, sanh năm Canh Ngọ
(1870) tại Sa-đéc và mất
ngày 25-10-Kỷ Tỵ (dl: 25-111929) tại Sa-đéc, hƣởng thọ
60 tuổi. Mộ của Ngài hiện ở
phần đất dành làm nghĩa
trang gia đình của hai họ
Dƣơng và Phạm, tại đƣờng
Đinh Tiên Hoàng (Tạ Thu
Thâu cũ), Thị xã Sa-đéc
cách chợ chừng hơn ngàn
thƣớc. Đƣợc biết, trƣớc kia,
mộ của Ngài ở Chợ Cồn xã
Tân Qui Đông, Sa đéc, bên bờ sông Tiền Giang. Vì bờ sông bị
đất lở, nên con cháu trong gia đình cải táng về đây ngày 21-81959. Kế bên mộ của Ngài là mộ của Bà Huyện Dƣơng Văn
Nƣơng, nhũ danh Nguyễn Thị Quế (1876-1951) cũng đƣợc cải
táng về đây ngày 24-4-1960. Sau đây xin chép lại hai bài
Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn có liên quan đến quí Ngài: Đầu
Sƣ Thái Minh Tinh, Đầu Sƣ Thái Nƣơng Tinh và Chánh Phối
Sƣ Thái Thơ Thanh. (Trích trong Đạo Sử quyển II của Bà Nữ
Đầu Sƣ Hƣơng Hiếu, trang 172 và 177)
Ngày 12-12-Bính Dần (dl 15-1-1927)
NGỌC HOÀNG THƢỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI
GIÁO ĐẠO NAM PHƢƠNG
Các con: Nhị Chƣởng Pháp, Nhị Đầu Sƣ tọa vị.
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Đạo Quang! Con phải quyền Chƣởng Pháp.
Nƣơng! Thầy dặn con, con chẳng hề nghe đến. Thầy muốn
bỏ, song vì cựu vị nên chẳng đành. Từ đây phải lo Đạo nghe.
Thầy phong cho con chức Thái Đầu Sƣ. Phải hành Đạo mà
hiệp sức phổ độ phái Thái. Thái Minh Tinh bị Thái Bạch cách
chức.
Đức Lý dạy: "Nƣơng phải sắm Thiên-phục nhƣ Thơ Thanh vậy
nghe!" (13-12 Bính-Dần)
Ngày 14-12-Bính Dần (dl 17-1-1927).
NGỌC HOÀNG THƢỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI
GIÁO ĐẠO NAM PHƢƠNG
Thơ! con đừng lo lắng về chơn thần con lắm vậy nghe! Nhiều
phen Thầy nghe con vái, nhƣng mà ngày chƣa đến, nên Thầy
chƣa nói, ngày nay Thầy tỏ thiệt cho con hiểu. Con là một
chơn linh cùng Quan Âm Bồ Tát, con đã hiểu rồi, vậy từ đây
phải biết mình trân trọng mà trau giồi tánh hạnh nghe. Thầy
chẳng nói căn cội của Nƣơng, e con giận. Vậy Thầy nói luôn
để cho anh em nhìn nhau, thƣơng yêu nhau. Nó là Văn Thù
Bồ Tát tái thế, nghe à! Nó lập ngôi vị cho con, nó đi một đƣờng
với con mà hành Đạo cho tới ngày hai con đắc quả đặng trở
về cùng Thầy".
Đức Chí Tôn giáng cơ tiết lộ cho biết, nguơn linh của Ngài Đầu
Sƣ Thái Thơ Thanh là Từ Hàng Bồ Tát, còn của Bà Nữ Đầu
Sƣ Lâm Hƣơng Thanh là Long Nữ, đồ đệ của Đức Quan Âm
Bồ Tát. Ngài Đầu Sƣ Thái Nƣơng Tinh là Văn Thù Bồ Tát.
Thầy dạy: "Thầy chẳng nói ra căn cội của Nƣơng e con giận.
Vậy Thầy cũng nói luôn thể để anh em nhìn nhau, thƣơng yêu
nhau. Nó là Văn Thù Bồ Tát tái thế, nghe à! Nó lập ngôi vị cho
con, nó đi một đƣờng với con mà hành Đạo cho tới ngày hai
con đến đắc quả đặng trở về cùng Thầy".
Ba phẩm Đầu Sƣ kế tiếp lấy chữ THANH làm Tịch Đạo cho
Nam phái, các Ngài phải lấy Thánh danh là: Thái Đầu Sƣ Thái
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Thơ Thanh, Ngọc Đầu Sƣ Ngọc Trang Thanh, Thƣợng Đầu
Sƣ Thƣợng Tƣơng Thanh (buổi đầu các Ngài chỉ là "Quyền
Đầu Sƣ". Từ đó hai Ngài Tƣơng và Trang hợp với Ngài Thơ
lập "Quyền Thống Nhứt".
Hai vị cùng là TỪ HÀNG ĐẠO NHƠN nhƣ:nguơn linh của Ngài
Hiến Pháp là Từ Hàng Đạo Nhơn. Ngày 3-7 Đinh-Mão (31-71927) may đƣợc Quỉ Cốc Đại Tiên giáng đàn. (Trang 60)
Ở đây Ngài Thái Thơ Thanh cũng là Từ Hàng Đạo Nhơn, theo
nhƣ lời Đức Chí-Tôn cho biết. Hỏi vì sao hai ngƣời cùng một
nguơn linh? Đây không phải là lạ vì Đức Chí-Tôn có cho biết
một nguơn linh cao trọng có thể chiết chơn linh xuống trần
cùng một lúc mà hai ba ngƣời cùng làm nhiệm vụ cứu đời.

THÁI ÐẦU SƢ THÁI THƠ THANH
Nguơn linh Ngài là Từ Hàng Ðạo Nhơn
Tức là Quan Âm Bồ Tát.
Tầm nguyên thì Phật Từ
Hàng tu đắc Đạo ở Phổ Đà
Sơn, "Phổ Đà Sơn giải qủa
Từ Hàng" cũng là Quan Âm
Bồ Tát.
Ngài Đầu Sƣ Thái Thơ
Thanh, thế danh là Nguyễn
Ngọc Thơ, tên thật là
Nguyễn Văn Tơ, sanh năm
1873 tại quận Bãi Xàu tỉnh
Sóc Trăng, sau lên Sài gòn
lập nghiệp ở Tân Định. Thân
sinh là Ông Nguyễn Hƣng
Học, cháu ruột của Trung
Quân Nguyễn Văn Thiền,
vốn dòng trâm anh thế phiệt, Trung hƣng công thần.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

62

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Ngài Nguyễn Ngọc Thơ có chấp nối duyên vợ chồng với Bà
Lâm Ngọc Thanh ở Vũng Liêm, tục gọi là Bà Huyện Xây (Lâm
Ngọc Thanh). Hai Ông Bà đều đƣợc Đức Chí Tôn độ theo
Đạo. Về sau bà Lâm Ngọc Thanh đắc phong Nữ Đầu Sƣ,
Thánh danh là Lâm Hƣơng Thanh.
Ngày 2-7-Bính Dần (dl 9-8-1926), Đức Chí Tôn phong Ngài
Thơ làm Phối Sƣ phái Thái, cầm quyền Thái Chánh Phối Sƣ,
Thánh danh là Thái Thơ Thanh.
Ngày 17-2-Quí Dậu (dl 12-3-1933), Ngài Thái Thơ Thanh đƣợc
thăng lên Quyền Thái Đầu Sƣ.
Cả hai nhà nghiệp chủ này vừa giàu sản nghiệp lại vừa giàu
đạo đức nên đã góp một công quả rất lớn trong buổi đầu nhƣ
mua đất hiến làm Toà Thánh và các cơ sở…
Bài Thánh Ngôn Ðức Chí Tôn dạy Ngài Ðầu Sƣ Thái Nƣơng
Tinh. Ðức Chí Tôn nói:"Thiên cơ Thầy đã thố lộ nơi Thơ, rán
xem đó mà liệu trong lúc sau nầy".
Ngày 08-12-Bính Dần (dl 11-1-1927) Ðức Chí Tôn giáng dạy
Ngài Thái Thơ Thanh nhƣ sau:
Ðạo Sử. II. 177: "Thơ, con đừng lo lắng về Chơn thần con lắm
vậy nghe...Nhiều phen Thầy nghe con vái, nhƣng mà ngày giờ
chƣa đến nên Thầy chƣa nói. Ngày nay Thầy tỏ thiệt cho con
hiểu. Con là một chơn linh cùng Quan Âm Bồ Tát. Con đã hiểu
rồi, vậy từ đây phải biết mình trân trọng mà trau giồi tánh hạnh
nghe.
Thầy chẳng nói căn cội của Nƣơng e con giận. Vậy Thầy cũng
nói luôn để cho anh em nhìn nhau, thƣơng yêu nhau. Nó là
Văn Thù Bồ Tát tái thế, nghe à! Nó lập ngôi vị cho con, nó đi
một đƣờng với con mà hành Đạo cho tới ngày hai con đến đắc
quả đặng trở về cùng Thầy.
Lâm Thị Ái Nữ! nhƣ lời Thầy nói thì hai con phải thƣơng yêu
nhau hơn nữa, hầu sau khỏi thẹn với nhau, nghe con!"
Chơn linh của ông Đầu Sƣ Thái Thơ Thanh là Từ Hàng Đạo
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nhơn. Không hiểu vì cớ nào, một chơn linh cao trọng dƣờng
ấy mà dám nghịch lại Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp
muốn soán đọat ngôi Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Nhờ sự nắm nghiêm luật của Đức Hộ Pháp nên mộng không
thành phải lui về lập Chi phái. Nay về Thiêng Liêng phải mắc
tội cùng Ngọc Hƣ. Xin xem bài Thánh Giáo sau đây:
Phạm Môn ngày 26-3-1934
TỪ HÀNG ĐẠO NHƠN
"Nhà bạc phƣớc kính chào mấy vị ân nhân. Thƣa cùng Lý hiền
hữu, xin đứng dậy. Quan Thơ đại nghiệt, đã gây lắm oan khiên
rồi, còn thêm vô Đạo, Thiên vị ngày nay đã khó nỗi cầm, Ngọc
Hƣ biếm trị thật là một tộc phái phải cam phần sỉ hổ. Thƣa
cùng Hộ Pháp! Bần Đạo đã buộc rút chơn linh, không chịu còn
nhập thể. Nếu chƣ vị thƣơng tình giúp lời để Chí Linh giải nạn
thì Bần Đạo cám ơn quá trọng.
- Phải!" (Thăng)
Đây là một hình phạt khác với các hình phạt trƣớc. Đức Từ
Hàng Đạo Nhơn đã rút chơn linh, không còn chịu nhập thể vào
xác thân của ông Thơ nữa. Bài học thật là quí trọng để cảnh
tỉnh cho những ai ỷ lại vào căn kiếp của mình. Nếu làm sai,
thất Đạo thì chơn linh phải lìa mình, mình chỉ còn phàm thân,
chỉ còn giác tánh tức mất chơn tánh. Mà hễ chơn linh không
nhập thể thì rất dễ lạc nẻo lầm đƣờng, rất nên hệ trọng cho
kiếp sanh cõi thế.

THÁI THƢỢNG ĐẠO QUÂN
太上道君
Khí Tiên Thiên là chất khí có trƣớc khi tạo dựng Trời Ðất.
Chính khí Tiên Thiên nầy hóa sanh ra Ðức Thái Thƣợng Ðạo
Quân. Ðức Thái Thƣợng là vị Tiên có trƣớc hết trong Càn
Khôn Vũ-Trụ này và làm chủ Tiên Đạo cũng là đứng đầu các vị
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Tiên. Theo sách Tam Hoàng Thiên Kinh, Ðức Thái Thƣợng
Ðạo Quân hiện xuống cõi trần rất nhiều lần.
*Vào thời Thái cổ:
- Thiên Hoàng: Ngài là Bàn Cổ.
- Ðịa Hoàng: Ngài là Vạn Pháp Thiên Sƣ.
- Nhơn Hoàng: Ngài là Ðại Thanh Tử.
*Vào thời Thƣợng cổ:
- Vua Phục Hy, Ngài là Huất Hoa Tử.
- Vua Thần Nông, Ngài là Xích Tòng Tử.
- Vua Huỳnh Ðế, Ngài là Quảng Thành Tử.
Ðức Thái Thƣợng Ðạo Quân, do khí Tiên Thiên hóa sanh, nên
Ngài có pháp lực vô biên, biến hóa vô cùng. Khi Ngài hiện
xuống cõi trần là để giáo hóa nhơn sanh, nhƣng khi trở về cõi
Thƣợng Thiên rồi thì không đầu thai xuống nữa.
Mãi đến đời nhà Thƣơng bên Tàu, Ngài mới đầu thai đến trần.
Việc đầu thai của Ngài cũng rất kỳ diệu. Ðời vua Bàn Canh
nhà Thƣơng (1401 trƣớc Tây lịch) có một nàng con gái gọi là
Ngọc Nữ 玉女 (5-3) mới vừa 8 tuổi (5+3=8) (theo sách Ðông
Du Bát Tiên), con của một gia đình đạo đức, ra chơi sau vƣờn,
thấy cây Lý 李理 có một trái to chín đỏ, cô liền hái ăn. Ăn
xong, nàng cảm thấy mỏi mệt và có thai.
Ngƣời cha thấy sự lạ, bèn toán quẻ Âm Dƣơng, biết là có một
vị Ðại Tiên giáng sanh, nên không phiền hà gì cả và nuôi con
gái rất kỹ. Nhƣng nàng chịu mang thai nhƣ vậy cho đến già.
Ðến năm nàng đƣợc 80 tuổi, trở thành bà già, tức là nàng đã
mang thai ngót 72 năm, lúc đó là đời vua Võ Ðinh (1324 trƣớc
Tây lịch) nhà Thƣơng, bà Ngọc Nữ thấy trăng tỏ, bèn đi dạo
sau vƣờn. Khi đi ngang qua cây Lý khi xƣa thì đứa con từ
trong bụng theo nách mẹ nhảy ra ngoài. Bà Ngọc Nữ kinh hãi,
coi thấy nách mình liền lại nhƣ thƣờng, không đau đớn chi cả.
Ðứa con ra đời thì đã ở trong bụng mẹ 72 năm nên đầu đã
bạc trắng, do đó mới gọi là Lão Tử (con già). Lúc đó là giờ
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Sửu, ngày Rằm tháng 2 năm Canh Thìn, đời vua Võ Ðinh. Lão
Tử chỉ cây Lý bảo rằng đó là họ của Ngài, lại xƣng hiệu là Lão
Ðam, tự là Bá Ðƣơng, lại mỗi tai có 3 lỗ ở bên trong nên còn
gọi lá Lý Nhĩ.
Cội Lý, nơi giáng sanh của Lão Tử, ở tại xóm Khúc Nhơn, làng
Lại, huyện Khổ, nƣớc Sở.
Ngài có miệng rộng, răng thƣa, thiên đình cao, râu tốt, mắt
vắn, tai dài, sóng mũi cao nhƣ chẻ hai, trên trán có chỉ nhƣ 3
chữ Tam Thiên.

THÁI THƢỢNG ĐẠO TỔ
太上道祖
Thái Thƣợng Đạo Tổ hay còn gọi là Thái Thƣợng Lão Quân
hay Lão-Tử, quê quán Ngài ở xóm Khúc Nhơn, làng Lệ, huyện
Khổ, thuộc nƣớc Sở đời Xuân Thu (nay là tỉnh Hồ-Nam) Ngài
sinh và mất vào năm nào, hành trạng ra sao, đến nay sử vẫn
còn mập mờ trong nghi vấn. Ngƣời ta chỉ biết rằng Ngài sống
cùng thời với Đức Khổng Tử, có lần Đức Khổng Tử đến yết
kiến hỏi Lễ một lần và chỉ biết đƣợc bấy nhiêu đấy mà thôi.
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. Bài kinh Tiên giáo, niệm danh Ngài là:
"Nam mô Thái Thƣợng Ðạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên
Tôn.
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.
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THÁI THƢỢNG NGUƠN THỈ (Đạo Quân)
(Xem Lão Tử. Vần L)
Ðức Thái Thƣợng Ðạo Tổ và Ðức
Nguơn Thỉ Thiên Tôn là Giáo chủ
Tiên giáo vào hai thời kỳ: Nhứt Kỳ
và Nhị Kỳ Phổ Ðộ. Ðức Thái
Thƣợng Ðạo Tổ giáng trần thời
nhà Châu bên Tàu, gọi là Lão Tử.
Ðức Khổng Tử giáng sanh năm
551 trƣớc Chúa giáng sinh, có đến
hỏi Ðức Lão Tử về Lễ.
Câu 23 trong bài U-Minh-Chung có
câu: "Nam-mô Thái Thƣợng Đạo
Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên
Tôn".
Đức Thái Thƣợng Lão Quân là do
Khí Tiên Thiên sanh ra. Thái
Thƣợng Đạo Tổ có một kiếp giáng
trần nhằm ngày rằm tháng hai vào
năm 604 trƣớc công nguyên (đời
nhà Thƣơng bên Trung Hoa) đƣợc gọi là Lão Tử. Theo sử ký
Tƣ mã Thiên, Lão Tử là ngƣời nƣớc Sở 楚, huyện Khổ 苦,
làng Lệ 厲, xóm Khúc nhân 曲仁. Ở tỉnh Hồ Nam bây giờ.

THÁI VĂN THÂU (1899-1981) (Khai Thế Hiệp Thiên
Đài)
(Xem Khai Thế Hiệp-Thiên Đài)
Ngày sinh: năm Kỷ Hợi (1899)
Qui Thiên: Lúc 5giờ 30 chiều ngày 02-06-Tân Dậu (dl: 03-071981).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

67

Ngài Khai Thế Thái Văn Thâu bị bịnh tâm thần kéo dài. Sau
cùng qui tại Tƣ gia Xã Qui-Đức (Cần-giuộc). Ngài là ngƣời
cùng quê nhà với Ngài Hiến- Đạo Phạm Văn Tƣơi. Thời trẻ hai
ngƣời là bạn với nhau. Đầu năm Bính-Dần (1926) một đàn Cơ
ở Tân-Kim (Cần giuộc) tại nhà ông Hội-đồng địa hạt Nguyễn
Văn-Lai, ông Đốc Phủ Nguyễn Văn Tƣơng (Chủ Quận Cần
giuộc) và ông Lê Văn Lịch (Vĩnh Nguyên Tự) chứng đàn.
Hai ông Ca Minh Chƣơng và Phạm Văn Tƣơi phò loan. Ngài
Thái Văn Thâu có đến hầu đàn và đƣợc Đức Chí-Tôn thâu làm
Môn-Đệ.

THÀI
E: To declaim slowly.
F: Déclamer lentement.
Thài: ngâm từng chữ của bài kinh với giọng ngân kéo dài theo
điệu nhạc Đảo Ngũ Cung.
Bài thài: bài kinh để đồng nhi thài.
Khi cúng Đức Chí Tôn, hay Đức Phật Mẫu, đại đàn hay tiểu
đàn, đồng nhi thài ba bài Dâng Tam bửu: bài Dâng hoa, bài
Dâng rƣợu và bài Dâng trà. Trong lúc đồng nhi thài thì Lễ sĩ đi
điện lễ, dâng phẩm vật cúng từ ngoại nghi vào nội nghi với
cách đi đặc biệt, chân bƣớc theo hình chữ Tâm, nhún theo
điệu nhạc Đảo Ngũ Cung.
Trong Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung tại Báo Ân Từ hằng năm, các
Giáo nhi đứng hầu hai bên bàn lễ, thài các bài hiến lễ Đức
Phật Mẫu, Cửu vị Tiên Nƣơng và thài ba bài hiến lễ Đức Hộ
Pháp, Đức Thƣợng Phẩm và Đức Thƣợng Sanh, tổng cộng 13
bài thài, thài ba hiệp: hiệp đầu là Dâng hoa, hiệp kế là Dâng
rƣợu và hiệp chót là Dâng trà. Trong Lễ Hội Yến Diêu Trì
Cung, không có Lễ sĩ dâng phẩm vật. Hoa thì đƣợc đặt sẵn
trên bàn lễ, khi dâng rƣợu thì Chức sắc Hiệp Thiên Ðài lên rót
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rƣợu, khi dâng trà thì Chức sắc Hiệp Thiên Ðài lên rót trà.
Trong Tang lễ, dâng hƣơng, dâng hoa, rƣợu và trà, các Lễ sĩ
đi điện dâng lên, trong lúc đồng nhi thài các bài thài tƣơng
ứng, giọng thài chậm, kéo dài nghe rất bi ai.

THAM
THAM 貪 Ham muốn không chánh đáng. Td: Tham danh,
Tham dục, Tham ô.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Tham chi sự thế lắm đua tranh,
Cái miếng đỉnh chung xúm giựt giành.
Bỏ hết trong cơn mê một giấc,
Trăm năm ngắn ngủi nhớ làm lành.

THAM CHIẾU
參照
E: To compare.
F: Comparer.
Tham: 參 Dự vào, xen vào. Chiếu: đƣa ra mà xét, đối chiếu.
Tham chiếu là đƣa vào để đối chiếu.

THAM DANH TRỤC LỢI
貪 名 逐 利
E: To covet the fame and gain.
F: Rechercher avidement la gloire et gain.
Tham: Ham muốn không chánh đáng. Danh: tiếng tăm. Trục:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đuổi theo, tranh giành. Lợi: lợi lộc. Tham danh trục lợi là ham
muốn và tranh giành danh lợi.
Thành ngữ nầy đồng nghĩa: Tham danh chác lợi. (Chác là
chuốc lấy, mang vào mình).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy đã vì chúng sanh mà lập Đạo, nhƣng kẻ phàm tục
còn ám muội, tham danh chác lợi, lấn tƣớc cầu
quyền.

THAM DỰ
參 預
E: To participate in.
F: Participer à.
Tham: Dự vào, xen vào. Dự: xen vào, gia nhập vào. Tham dự
là góp mặt vào và nhận một phần công việc.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nơi đàn nào mà khác hơn Thánh giáo và bày biện
nhiều trái cách thì Đạo hữu không phép tham dự.

THAM KHẢO
參 考
E: To consult.
F: Consulter.
Tham: Dự vào, xen vào. Khảo: tra xét. Tham khảo là tra xét
nhiều tài liệu để so sánh và tìm hiểu đầy đủ các khía cạnh của
một vấn đề.
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THAM QUYỀN CỐ VỊ
貪 權 固 位
E: To hold a power and to hang on to one’s position.
F: Rechercher l’autorité et se cramponner à sa place.
Tham: Ham muốn không chánh đáng. Quyền: quyền hành. Cố:
giữ chặt lấy. Vị: địa vị, chỗ ngồi có chức quyền. Tham quyền
cố vị là ham muốn quyền hành, giữ chặt lấy địa vị có đƣợc,
không muốn buông ra.

THAM THIÊN LƢỠNG ĐỊA
(Tham là dự vào, tham là nói về con số 3 mà tự nó không thể
chia lìa, nhƣ tham thiên tức là dự vào việc của trời ấy là ThiênNhân-Địa. Tam cũng là 3 nhƣng có thể chia lìa đƣợc. Tƣơng
tự Lƣỡng là hai, nhƣng Lƣỡng là dùng vào việc không thể chia
lìa: Lƣỡng mục, lƣỡng thê (loài vật vừa sống dƣới nƣớc vừa
sống trên cạn), lƣỡng quyền (hai gò má). Còn có thể chia lìa
đƣợc thì gọi là Nhị, nhƣ nhị nhân (hai ngƣời).
"Đây là nói qui tắc và hạn số vận chuyển pháp luân mà trong
Kinh Dịch gọi là "Tham Thiên lƣỡng địa" vì trong năm con số
sanh của Ngũ hành là 1,2,3,4,5:
- Số trời có ba số chẵn (1,3,5) cộng ba số này lại thành 9.
- Số đất có hai số lẻ (2,4) cộng hai số này lại thành 6.
Số 9 là số Thái Dƣơng; số 6 là số Thái Âm.
Tham Thiên Lƣỡng địa còn có thể giải thích là mỗi quẻ trong
Bát Quái có ba hào, vì thế số 3 là số quan trọng trong Kinh
Dịch:
- Lấy số 3 mà nhân 3 thì thành 9 (3x3=9) gọi là Tham Thiên,
số Trời, số Thái Dƣơng.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Lấy số 3 nhân cho 2 thành ra số 6 (3x2=6) gọi là Lƣỡng địa,
vì số 2 là số chẵn, số đất. Số 6 là số Thái Âm.
Hào quẻ Càn dùng số 9, hào quẻ Khôn dùng số 6. 6 đây là nói
qui tắc hạn số để vận chuyển Pháp luân.
Dùng số 9 của quẻ Càn mà nhân cho 4 thì đƣợc 36.
Áp dụng con số này làm chiều cao 36m của hai Đài Lôi Âm Cổ
và Bạch Ngọc Chung (hai bên Hiệp Thiên Đài) của Đền
Thánh- Tòa Thánh Tây Ninh.
Dùng số 6 trong quẻ Khôn nhân cho 4 thì đƣợc 24. Áp dụng
con số này làm chiều cao cho Nghinh Phong Đài Đền Thánh
có chiều cao 24m.
Rồi lấy số 36 và số 24 nhân lên 4 lần:
(36x4= 216) + (24x4=144) = 360.
Số thăng giảm đều số 6. Hiệp lại thành 360 (vòng tròn 360º),
đó là hoàn thành độ số vận chuyển pháp luân. Phép tu tánh
mạng (trung đạo) dùng phƣơng pháp này để tịnh dƣỡng vận
chuyển pháp luân bằng cách hô hấp đúng theo qui tắc mà vận
hành: Càn Cửu Khôn Lục".

THAM THIỀN - NHẬP ĐỊNH
參 禪 入 定
E: The meditation and contemplation.
F: Le méditation et comtemplation.
Tham: Dự vào, xen vào; cũng có nghĩa là: suy xét, quan sát.
Thiền: yên lặng để chiêm nghiệm đạo lý. Nhập: vào. Định: giữ
cái tâm cho yên tịnh, không vọng động, để suy nghĩ về đạo lý.
Tham thiền, rồi mới Nhập định, ghép chung lại để nhấn mạnh
ý nghĩa, thƣờng đƣợc nói tắt là Thiền Định.
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Hai chữ: Thiền và Định, trong nhiều trƣờng hợp, đƣợc dùng
nhƣ đồng nghĩa với nhau, nhƣng thật ra ý nghĩa của chúng có
phần khác nhau đôi chút: Định là một trạng thái tâm lý chứng
ngộ đƣợc bằng phép Tu Thiền. Thiền là một diễn trình, còn
Định là cứu cánh.
Tham thiền nhập định là phép tu ngồi kiết già, yên lặng nhằm
lắng đọng tất cả vọng tƣởng tán loạn, tập trung tƣ tƣởng để
suy nghĩ tìm tòi cho ra lẽ một vấn đề đạo lý, để cho chơn tâm
bừng sáng, trí huệ hoát khai, hiểu rõ đạo lý, ngộ nhập chơn lý,
tức là đắc đạo.
Đức Hộ Pháp nói: "Nhớ lại, từ khi Đức Chí-Tôn chọn Bần-Đạo
làm Hộ Pháp; dạy Bần-Đạo phò-loan và chấp bút, đặc biệt hơn
hết là chấp bút, vì nhờ chấp bút, mà Bần-Đạo đƣợc Đức ChíTôn dạy cách Tham-Thiền, khi biết Tham-Thiền rồi mới Nhậpđịnh. Nhƣng Nhập-tịnh không phải dễ, chỉ sai một tí, sót một
chút là có thể hỏng cả cuộc đời, nhập-tịnh mà không tới thì bị
hôn-trầm tức là ngủ gục, còn nhập-tịnh mà quá mức thì phải
điên đi mà chớ; nhập-tịnh mà đúng rồi, còn phải nhờ các Đấng
Thiêng-liêng mở Huệ-quang-khiếu nữa mới xuất hồn ra đƣợc.
Con đƣờng mà Chơn-Thần xuất ra rồi về với Đức Chí-Tôn là
con đƣờng Thiêng Liêng Hằng Sống đó vậy. Chính Bần-Đạo
đƣợc Đức Chí-Tôn mở Huệ quang-khiếu nên mới đƣợc về hội
kiến cùng Đức Chí-Tôn và đã học hỏi đƣợc nơi Đức Chí-Tôn
nhiều điều bí-yếu bí trọng."

THAM VỌNG
貪 望
E: The ambition.
F: L’ambition.
Tham: Ham muốn không chánh đáng. Vọng: mong ƣớc. Tham
vọng là tham lam nhiều ƣớc muốn, lòng tham lam không bờ
bến.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Thƣợng Sanh hết lời ca tụng một bậc vĩ nhân của nhân
loại, là một bậc Giáo chủ đáng tôn kính nhƣ Đức Hộ
-Pháp
rằ ng: "Nếu vì một lẽ nào, vì một tham vọng hoặc vì tranh
giành quyền lợi, ngƣời Chức sắc hay tín hữu có manh tâm làm
cho nền Ðạo phải mang tai tiếng, danh giá Ðạo bị tổn thƣơng
thì chính đó là hành động cố ý xô ngã công phu gầy dựng của
Ðức Ngài (Đức Hộ -Pháp). Cái tội đó Ðức Ngài và các Ðấng
Thiêng Liêng không thể dung thứ đƣợc."

THẢM THIẾT
Thảm thiết 慘切 là đau đớn nhƣ cắt vào da thịt.
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Chốn Dạ đài Thập Điện Từ Vương,
"Thấy hình khổ lòng thương thảm thiết."

THAN VAN
Đêm 10-11-1925, Ðức Tả Quân LÊ VĂN DUYỆT nhập bàn
cho bài thi nhƣ sau:
Ðã ghe phen phấn khởi can qua,
Thuộc-địa trách ai nhƣợng nghiệp nhà.
Trăm họ than van nòi bộc lại,
Ba kỳ uất ức phép tây tà.

THANG MÂY
E: The ladder to go up clouds.
F: L’échelle s’élevant jusqu’aux nuages.
Thang: Cái thang có nấc để trèo lên cao. Mây: đám mây trên
bầu trời. Thang mây là cái thang bắc lên cao tận mây để có
thể trèo lên trời.
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Đó là nói ví dụ về việc tu hành, giống nhƣ là bắc cái thang lên
tận mây xanh để khi đắc đạo thì đi lên tới trời.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Ấy là muốn dìu bƣớc đƣờng đạo đức, bắc thang mây
để độ dẫn các con trở về ngôi cũ.

THÁNG THUẤN NGÀY NGHIÊU
Thời Nghiêu-Thuấn là chỉ thời thái bình, thạnh trị, dân chúng
đƣợc hƣởng hoàn toàn hạnh phúc. Nhân loại ngày nay gặp
thời Ha nguơn biến chuyền, nhân vật đổi dời nên ai cũng mơ
đƣợc sống lại "ngày Nghiêu tháng Thuấn" là vậy.
Trong thời đại tối cổ, ở xứ Trung Hoa có năm ông vua ra đời
liên tiếp nhau mà dạy dân là: Phục Hi, Thần Nông, Huỳnh Đế,
Đƣờng Nghiêu, Ngu Thuấn, sách gọi đó là Ngũ Đế là năm vị
Thánh Vƣơng đắc Đạo, nhờ có Thần thông nên trông thấy
đƣợc những hiện tƣợng trong cõi Hƣ Linh. Một hôm, Vua
Phục Hi đi dạo chơi trên sông Hà (Huỳnh Hà) ông trông thấy
một con vật mình ngựa đầu rồng, trên lƣng có dấu chấm, Ngài
theo đó mà lập ra Bát Quái Đồ, cắt nghĩa Đạo biến hóa của
Trời Đất để làm nguyên tắc dạy ngƣời.
Ngày 06 tháng Giêng Đinh Hợi (1947) lễ rƣớc Quả Càn Khôn
tạm thờ nơi Báo Ân Từ về Đền Thánh. Đức Hộ Pháp hành
pháp trấn Thần An Vị. Khi đến Ngai Hộ Pháp, Thƣợng Phẩm,
Thƣợng Sanh, Đức Ngài thuyết minh tiên tri ngày về của
ngƣời đứng đầu chi Thế:
"E sau nầy Hộ Pháp xuất ngoại, Thƣợng Sanh về ngự nơi đuôi
(ngôi Thƣợng Sanh trên đuôi Thất đầu xà), thì thất tình lục dục
tự do dấy động, cái loạn không phƣơng kềm chế. Ngày Hộ
Pháp trấn lại trên Ngai, mới êm tịnh Đạo Đời, lập lại tháng
Thuấn ngày Nghiêu, hƣởng thuần phong mỹ tục".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THANH BẠCH
清白
E: Pure, clean.
F: Pur, propre.
Thanh bạch 清白 là Trong trắng, trong sạch.
Bài Kinh Tắm Thánh có câu
"Xin gìn giữ thánh hình thanh bạch,
"Xin xá ân rửa sạch tiền khiên."

THANH BAI
E: Pure and distinguished.
F: Pure et distingué.
Thanh: Trong sạch, rõ, sạch sẽ. Bai: (nôm) lịch sự, không thô.
Thanh bai là trong sạch và lịch sự.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Cuộc đời thêm rạng vẻ thanh bai.

THANH BẦN
清貧
E: Poor but clean.
F: Pauvre mais propre.
Thanh: Trong sạch, rõ, sạch sẽ. Bần: nghèo. Thanh bần là
nghèo mà trong sạch.
Châu Lễ viết: Thanh bần thƣờng lạc, trọc phú đa ƣu.
Nghĩa là: Nghèo mà trong sạch thì vui vẻ luôn luôn, giàu mà
nhơ bợn thì nhiều nỗi lo âu sầu muộn.
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THANH BÌNH (THANH BƢỜNG)
清平
E: Pacific.
F: Pacifique.
(Thanh bình nói trại ra là Thanh bƣờng, đó là để cho đúng
vận thơ Đúng ra các bậc tiền bối, xƣa hay dùng lối nói này là
một cách kỵ húy, tức là cử không nói tên của vị quan, hay vua
chúa gì đó). Thanh bình là cảnh dân chúng sống bình yên, an
lạc. Thoải mái cả tinh thần và vật chất.
Bài Dâng Trà có câu:
"Ngưỡng vọng Từ Bi gia tế phước,
"Khai minh Ðại Ðạo hộ thanh bường."

THANH CAO
清高
E: Pure and noble.
F: Pur et noble.
(Thanh là trong sạch. Cao là cao thƣợng). Thanh cao là tốt
đẹp cả trong lẫn ngoài, tức nhiên là mẫu ngƣời đạo đức.
Đức Hộ Pháp dạy rằng: "Về Bí pháp của Đạo cũng nhƣ triết lý
của Đời là càng đau khổ thì càng kinh nghiệm, càng thanh
cao. Con đƣờng Thiêng liêng lập vị của Đạo cũng do nơi Bí
Pháp ấy. Thử hỏi từ ngàn xƣa, biết bao vị đắc đạo mà không
nhờ trong khuôn khổ nào chăng?"
Thi văn dạy Đạo có câu:
Thanh cao là biết ngon dƣa muối,
Hơn ngự lầu Yên ngó đảnh Tần.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THANH CÂN
青 巾
E: The blue head dress.
F: La coiffure bleue.
Thanh: Màu xanh. Cân: cái khăn bịt trên đầu. Thanh cân là cái
khăn xanh bịt trên đầu, gọi là cái Bao đảnh xanh, trong bộ đại
phục của Đức Thƣợng Sanh.

THANH DANH
聲 名
E: The reputation.
F: Réputation.
Thanh: còn đọc Thinh: tiếng, âm thanh. Danh: tiếng tăm.
Thanh danh là tiếng tăm tốt.
Thanh danh quán thế: Tiếng tăm tốt đứng trên cả một đời.
(Quán thế là đứng đầu trên cả một đời).

THANH ĐẠM
清 淡
E: Sober.
F: Sobre.
Thanh: Trong sạch, rõ, sạch sẽ. Đạm: nhạt, đơn giản. Thanh
đạm, nói về thức ăn, là trong sạch, đơn giản.
Bữa cơm thanh đạm là bữa cơm chay, gồm các thức ăn là rau
cải đơn giản và trong sạch.
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THANH KHIẾT
清 潔
Khiết: giữ mình thanh bạch không thèm làm các sự phi nghĩa.
Thanh khiết là thanh bạch và liêm khiết.
Đức Hộ Pháp nói: "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.
Khi lìa khỏi xác thúi hôi hữu hoại thì nó trực tiếp ngay với linh
hồn nếu nó đƣợc thanh khiết. Bằng nó nghiệt ác thì nó phải
dính líu với cái xác thúi hôi nầy mà phải chịu lìa xa cái linh hồn
thì thần tử sẽ rƣớc đi mà phải đọa là vậy. Bởi cớ Chí Tôn ban
cho ta cái Bí Pháp (phép xác) cắt đứt dây oan nghiệt cho nó
rời hẳn với đệ nhứt xác thân đƣợc khinh phù nhập một với linh
hồn tức là hằng sống vậy."

THANH LA
聲 鑼
E: The cymbal.
F: La cymbale.
Thanh: còn đọc Thinh: tiếng, âm thanh. La: cái phèng la.
Thanh la là loại nhạc khí cổ, bằng thau, hình tròn dẹp, ở giữa
lồi lên để gõ vào đó cho phát ra tiếng phèng phèng, nên cũng
gọi là phèng la.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THANH LÂU
青 楼
F: Bordel.
Thanh-lâu (Lầu xanh) chỗ gái điếm ở.
Kinh Sám Hối có câu:
"Hành đến chết huờn hồn sống lại,
"Cho đầu thai ở tại thanh-lâu."

THANH LIÊM CHÁNH TRỰC
F: Intègre et droit, loyal.
Thanh liêm chánh trực: ngay thẳng không nhơ bợn.
Đức Hộ Pháp nói: "Trong nƣớc hiện giờ có các Đạo giáo
thanh-liêm chánh-trực đang làm cha mẹ cho dân, có tinhthần tạo hạnh phúc cho dân, một trang anh dũng biết bảo
trọng nền quốc-túy, nâng đỡ nƣớc nhà, biết tôn sùng Nhân
Nghĩa. Chúng ta đã ngó thấy Đạo-giáo của chúng ta đem cái
Nhơn-nghĩa làm huờn thuốc liệng vào tâm-lý của loài ngƣời là
có thể trị đặng cái tinh thần bạo-ngƣợc của họ."

THANH LOAN
青 鸞
E: The blue female phoenix.
F: Phénix femelle bleu.
Thanh: Màu xanh. Loan: con chim loan. Con chim trống thì gọi
là Phụng, con chim mái thì gọi là Loan.
Thanh loan là con chim loan màu xanh, đây là con chim lịnh
của Đức Phật Mẫu.
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Khi Đức Phật
Mẫu du hành thì
Đức Phật Mẫu
cỡi lên lƣng chim
thanh loan. Do
đó, trên nóc các
Điện Thờ Phật
Mẫu đều có đắp
hình Thanh loan.
Đức Phật-Mẫu
ban cho Thi:
Diêu Cung Phật Mẫu rất hân hoan,
Vội ngự Thanh Loan đến địa hòan.
Xƣa bồi tâm Thánh nơi Hớn Đế,
Nay thối linh đô chốn Nậm Bàng (?).
Biển trần lấm khách còn mê luyến,
Đƣờng Đạo vì con phải luận bàn.
Sắc chỉ Tam Kỳ chầu Hội Yến,
Phái vàng mẹ lãnh ngự trần gian.

THANH MINH (LỄ)
聲 明
E: Festival of tomb cleaning.
F: La fête de nettoyage des tombes.
Thanh: Trong sạch, rõ, sạch sẽ. Minh: sáng. Thanh minh là
trong sáng, chỉ một tiết khí hậu trong 24 tiết của một năm, vào
đầu tháng 3 âm lịch, tiết trời mát mẻ, trong trẻo, sáng sủa.
Theo phong tục của ngƣời Tàu, truyền qua VN, trong tiết
Thanh minh, ngƣời ta đi tảo mộ, làm mộ, hay cải táng.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

81

THANH NHÃ
清 雅
F: Élevé, noble.
Thanh nhã: thanh tú và văn nhã.
"Bộ Thiên Phục ấy một mình một vẻ ở dƣới thế gian nầy, tuy
là kỳ lạ khác thƣờng mà là vật báu hy hữu, nếu không xứng
làm ngƣời thì không nên mặc. Là vì mặc nó để chầu Thiên tất
phải ngƣời thanh-nhã trong lời nói, tốt đẹp trong tƣ tƣởng và
minh chánh trong việc làm. Bên trong cần phải giữ bản thân
cho tinh khiết, bên ngoài nên vẹn sắc phục cho trang hoàng,
thì Thánh Thể Đức Chí Tôn tại thế mới ra xinh lịch và thanh
cao".

THANH NIÊN VIỆT NAM
Đức Hộ Pháp nói về Đức Ngoại hầu Cƣờng Để: "Cả một đời
sống hy sinh của Ngài mong tạo hạnh phúc cho Tổ Quốc, cho
giống nòi mà phải chịu chẳng biết bao nhiêu gian truân khổ
não, cũng chỉ vì lòng ái quốc vô đối của Ngài. Cả Thanh Niên
Việt Nam nên ghi nhớ những lời nhắn gởi của Ngài, trƣớc nửa
giờ chết, Ngài còn rán ngồi dậy nhắn cho toàn Thanh Niên Việt
Nam phải cƣơng quyết quật cƣờng cứu quốc, mặc dầu còn
một hơi thở cuối cùng, nhƣng Ngài còn rán hô "Việt Nam
Muôn Năm" rồi mới tắt thở. Bần Đạo không thấy mà đã nghe
đồng bào Việt Kiều ở Đông Kinh thuật điều ấy làm cho Bần
Đạo khóc và chính mình Bần Đạo chỉ biết khóc mà thôi".

THANH NHÀN
清 閒
F: Être en paix, Désoeuvré.
Thanh-nhàn: Rảnh rang không có gì vƣớn bận.
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Thánh Ngôn Thầy dạy
Thanh nhàn muốn vẹn buổi chung qui,
Giáo hóa nhân sanh đức phải vì.
Bƣớc thế chịu đày khơi bạch phát,
Nguồn Tiên rán lƣớt rạng thanh mi.
Công quả tuy nhọc nhằn, nhƣng địa vị cao thƣợng cũng chẳng
phải dễ đoạt đƣợc. Có vì chúng sanh mà khổ tâm hành đạo,
có khó nhọc, có dãi dầu sƣơng mơi nắng xế, mà quên bậc
phẩm vô vị ở cõi trần nầy, có vày vã nẻo gai chông lần theo
bƣớc đƣờng hạnh đức, mới có ngày vui vẻ bất tận, mới có
buổi an hƣởng địa vị thiêng liêng, tránh điều phiền não, thoát
đọa luân hồi, mới có lúc rảnh nợ phong trần, nhàn xem sự thế,
non cao suối lặng, động mát rừng thanh, là chỗ con lấy đạo
đức làm thang để bƣớc lên cho cùng tột. Khá gắng nghe và
hành trình liệu bƣớc.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Nghiệp nƣớc nỗi nhà còn bận bịu,
Thanh nhàn chƣa phải buổi xem mai.

THANH QUANG
青光
E: The blue light.
F: La lumière bleue.
Thanh quang 青光 Ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh
rực rỡ soi khắp núi rừng trùng điệp.
Kinh Đệ Tam Cửu có câu:
"Thanh quang rỡ rỡ đòi ngàn,
"Chơn thần khoái lạc lên đàng vọng Thiên."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

83

THANH SƠN ĐẠO SĨ
青山道士
Đây là Thánh danh của Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm trong kỳ Ba
Đức Chí-Tôn khai nền Đại-Đạo. Ngài là một trong ba vị Thánh
(Tam Thánh) ký Hòa ƣớc với Đức Chí-Tôn, thực thi hai điều:
Bác ái và Công bình.
*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".
Ngoài ra còn gọi là Thanh Sơn Đạo Trƣởng vì Ngài đứng đầu
trong Tam Thánh, hay Thanh Sơn Chơn Nhơn (Chơn Nhơn là
chỉ bực Tiên - Thánh trong nguồn Đạo).
Thanh Sơn vốn là biệt danh của Đức Nguyễn Bỉnh Khiêm
(Trạng Trình) vẫn là Thầy của 500 Đệ-Tử nơi Bạch Vân-Động.
Cũng trong một thời gian tƣơng đƣơng với Đức Nhàn Âm.
Đức Thanh Sơn riêng dạy về trách nhiệm và lộ nét Thiên Thơ
để lời tiên tri cho Hộ Pháp, Thƣợng-Phẩm và Tiếp Đạo. Ngày
04-11-Ất Sửu (dl: 19-12-1925) Thần Sơn Quan Tổng Thống
Tông Kim Diệu Võ Tiên Ông (tức Thanh Sơn Đạo Trƣởng) cho
thi (đặc biệt là bản chép tay số 1/20 quyển của Ngài Bảo Văn
Pháp Quân, đề tháng 02 năm Nhâm Ngọ (Mars 1942) rất khác
xa với lời văn trong quyển Đạo sử của bà Hƣơng Hiếu. (Đây là
chép theo bản văn của Ngài Bảo Văn)
Thập thủ liên hoàn:
1.

Âm dƣơng tuy cách cũng Trời chung,
Thấy trái nên đây mới tỏ cùng.
Thắc dạ thuyền xƣa không đậu bến,
Ðau lòng hạc cũ chẳng về tùng.
Cúi đầu đành chịu thân trăm tuổi,
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Ngƣớc mặt ngơ trông bặt chín trùng.
Mạnh yếu há ngồi cam chịu vậy,
Hay chi cá chậu với chim lồng.
(Thanh Sơn Đạo Trƣởng)
2.

Chim lồng bao thuở lại non xanh,
Ngóng mắt trông vơi chốn thoát mình.
Dựng nƣớc chẳng ai tài tƣớng lƣợc,
Liều mình thiếu kẻ đứng hùng anh.
Vầy thuyền chi sợ cơn giông tố,
Hiệp chủng còn hơn cuộc chiến tranh.
Thìn dạ chờ Châu về Hiệp phố,
Nơi mình sự nghiệp mới tan tành.

3.

Tan tành nhớ đến gánh giang san,
Lòn cúi thƣơng dân lắm buộc ràng.
Phú quí mồi câu con hạc lánh,
Ðỉnh chung gió thổi đám mây tàn.
Ðợi thời toan mƣợn cần câu Lữ,
Dựng nghiệp tua chờ mặt lƣới Thang.
Ly loạn gặp đời, đời muốn chán,
Công danh phủi sạch hƣởng thanh nhàn.

4.

Thanh nhàn ngày tháng lại Tiên gia,
Trị loạn hằng xem thế nƣớc nhà.,
Bể hoạn dập dồi thƣơng bấy trẻ,
Thành sầu chất chứa cám cho già,
Bạc đầu non chịu lằn sƣơng nhuộm,
Nhăn mặt nƣớc chờ trận gió qua.
Thân ái mối dây tua nắm chặt,
Chít chiu ấy cũng một bầy gà.

5.

Bầy gà mất mẹ kiếm bơ vơ,
Yếu đuối biết ai để cậy nhờ.?
Nắng hạn trông mƣa trông mắt mỏi,
Ðắng cay mộ nƣớc mộ lòng chờ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngoài khua tiếng giặc trong khua nịnh,
Võ thiếu binh nhung quốc thiếu cờ.
Trí chúa tôi hiền không gặp chúa,
Nào ngƣời gánh nổi mối xa thơ.
(19-12-1925)
6.

Xa thơ hầu ngã nƣớc nhà nghiêng,
Ai giữ phong cƣơng đặng vững bền.
Ðắp lũy Cổ Loa chƣa mấy mặt,
Lấp Hồ Hoàn Kiếm bấy nhiêu tên.?
Thăng Long bao thuở nung hùng khí,
Gia Ðịnh từ nhiên chấp ấn quyền.
Sông núi dật dờ chờ tạo khách,
Hóa Công nên núi Ðạo nên thiền.

7.

Nên thiền khi trƣớc lập nên dân,
Chín bệ xem qua chẳng trí quân.
Ích nƣớc xủ tay khoe đẹp áo,
Lợi nhà vỗ bụng dƣỡng tròn thân.
Nam Giao vắng vẻ đƣờng cung kiếm,
Văn Hiến khô khan ngọn bút thần.
Danh vọng ru hồn quên thổ võ,
Thẹn nòi bộc lại mộ đai cân.

8.

Ðai cân đã có vẻ chi chƣa,
Hay phận tù lao kiếp sống thừa.?
Đạp đất gập ghình chôn trẻ dại,
Ngừa thời điên đảo trí già xƣa.
Ngồi hang thƣơng kẻ mang da chó,
Ngự điện ghét quân đội lốt lừa.
Cái nhục giống nòi kia chẳng rửa,
Xoi hao mạch nƣớc ý chƣa vừa.

9.

Chƣa vừa mộng mị với tây tà,
Vụ xác vong hồn dựa phách ma.
Tiêu hủy thân cây lằn lửa táp,
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Tan tành hình nộm trận giông qua.
Rƣớc voi phá mã đào Lăng miếu,
Thả rắn xua ong nhiểu Điện tà.
Ðổ lụy hỏi ngƣời sao chẳng nhớ,
Ngọn rau tấc đất nƣớc nhà ta.
10. Nƣớc nhà ta có tiếng anh phong,
Vẻ đẹp trời Ðông sắc Lạc Hồng.
Nam Hải trổ nhiều tay Thánh đức,
Giao Châu sanh lắm mặt Anh hùng.
Tinh trung lửa thét thành Bình Ðịnh,
Khí liệt gƣơm đề tỉnh Quảng Ðông.
Văn Hiến bốn ngàn năm có sẵn,
Chi cần dị chủng đến dâng công.
(Thanh Sơn Đạo Trƣởng)

THANH SỬ
青 史
E: The history book.
F: Le livre de l’histoire.
Thanh: Màu xanh. Sử: lịch sử. Thanh sử, dịch là Sử xanh, là
quyển sách lịch sử.
Thời xƣa chƣa làm đƣợc giấy để in ấn, nên phải dùng mũi
nhọn khắc chữ vào các miếng tre xanh để ghi lại các sự kiện
lịch sử, nên gọi sách lịch sử ấy là Sử xanh.
Ngài Bảo Thế Lê Thiện Phƣớc có nói: "Thử lật trang thanh sử
mà xem đại lƣợc, đọc giả sẽ thấy trƣớc mắt một bức tranh
cẩm tú từ dãy Hoành Sơn xuống tới Cà-Mau pha màu buồn
vui lẫn lộn, mà buồn nhiều vui ít, thành ra màu sậm".
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thanh sử từng nêu gƣơng nữ kiệt.
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THANH TỊNH
清 淨
E: Pure and clean.
F: Pur et propre.
Thanh: Trong sạch, rõ, sạch sẽ. Tịnh: yên lặng, không xao
động. Thanh tịnh là rất an binh, không bị khuấy động.
Đó là nghĩa đen. Nghĩa trong tôn giáo, Thanh tịnh là lìa khỏi
các hành động gian ác, xa lìa mọi phiền não và mê muội.
Tâm thanh tịnh là tâm trong sạch, không nhuốm phiền não,
lòng tin không nghi ngờ.
Thanh tịnh cũng đƣợc nói tắt là Tịnh, đồng nghĩa với: An lạc,
Thanh khiết, thành tựu viên mãn; trái nghĩa với: ô trƣợc, uế
trƣợc, cấu ác.
Tân Luật:
Tịnh thất là nhà thanh tịnh để cho các tín đồ vào mà tu
luyện.

THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG
清淨大海眾
Thanh tịnh: (đã giải ở trên). Đại: lớn. Hải: biển. Chúng: nhiều
ngƣời. Hải chúng: rất nhiều ngƣời, nhìn thấy nhƣ một biển
ngƣời.
Thanh tịnh Đại hải chúng là một cõi thiêng liêng mà ngƣời
nơi đó rất đông đảo, nhìn vào thấy một biển ngƣời mênh mông
nhƣ đại hải, dành cho những chơn hồn có tội (ít hoặc nhiều)
tạm ở đó chờ Toà Tam Giáo Ngọc Hƣ Cung xem xét cân phân
tội phƣớc của mỗi chơn hồn để định phận.
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Trong khi chờ đợi nhƣ thế, các chơn hồn có thể tu luyện thêm,
và có Thất Nƣơng Diêu Trì Cung đến đây độ rỗi.
Nhƣ vậy, Thanh tịnh Đại hải chúng là một khu vực phụ thuộc
của cõi Âm Quang, dƣới quyền độ rỗi và giáo hóa của Đức Địa
Tang Vƣơng Bồ Tát và Thất Nƣơng Diêu Trì Cung.
Sau đây là lời phê của Đức Phạm Hộ Pháp, liên hệ đến Thanh
tịnh Đại hải chúng, về việc ông Giáo Thiện Võ Văn Đợi từ chức
Giáo Thiện để vô núi Linh Sơn (núi Bà Đen) tu luyện, do Tờ đề
ngày 3-11-Canh Dần (dl 11-12-1950) của ông Nguyễn Văn
Thế và 16 vị thệ hữu đồng đứng xin dâng công quả của mấy vị
đó lên để chuộc tội cho ông Võ Văn Đợi là Sƣ huynh của họ
trong nhóm Đạo núi:
Lời phê của Đức Hộ Pháp:
"Đợi bị phế vị là vì nó từ chối Thập nhị đẳng cấp thiêng liêng,
ngày nay theo Thiên điều thì nó phải tái kiếp mà hành đạo lại,
nếu nó đặng ở Thanh tịnh Đại hải mà tu hành nơi cõi Hƣ linh
cũng là may phƣớc cho nó, còn quyền thiêng liêng thƣởng
phạt là do quyền Ngọc Hƣ Cung, có phải của Bần đạo đâu mà
xin Bần đạo.
Còn dâng công quả cho Đợi, chỉ có vợ con của Đợi mới đặng.
Còn mấy em, ai thèm đâu mà dâng."
Lời Phê ngày 08-09-Kỷ 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."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THANH THANH
Thanh thanh 青青: trong suốt một màu xanh.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Thanh thanh nhựt nguyệt Cửu Trùng Thiên,
Hiện xuất cao nhơn tại nhãn tiền.

THANH THIÊN
Thanh Thiên 青天 là một tầng Trời trong Cửu Trùng Thiên, có
ánh sáng màu xanh. Từ cõi Trời Thanh Thiên đi lên miền Bồng
Lai Tiên cảnh.
Kinh Đệ Tam Cửu có câu:
"Cõi Thanh Thiên lên miền Bồng Đảo,
"Động Thiên Thai bảy Lão đón đường."

THANH THIÊN BẠCH NHỰT
青 天 白 日
E: In the broad daylight.
F: En plein jour.
Thanh: Màu xanh. Thiên: trời. Bạch: trắng. Nhựt: ngày. Thanh
thiên bạch nhựt là giữa ban ngày, dƣới trời xanh. Ai cũng
thấy rõ. Ý nói: rất rõ ràng, không giấu giếm ai hết.

THANH THỦY (Đạo Hiệu)
Thanh Thủy là Đạo hiệu của Đức Thƣợng Sanh Cao Hoài
Sang. Tuy nhiên Ngài thƣờng dùng Huệ Giác làm Đạo hiệu mà
ký dƣới những bài thi văn đối họa nhiều hơn. Vì thế mà ít
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

90

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

ngƣời biết đến Đạo hiệu này. Chữ Thanh Thủy đƣợc Đức
Thanh Sơn giáng cho thành đôi câu đối ngày 12-3-1928:
- THANH bạch vẹn lòng, vì Trời mở Đạo vững phong cƣơng.
- Chánh trực gìn tâm, cải thế vì nhân làn bích THỦY.
Ngày 24-6-1926 Ðức Chí Tôn ban thi cho Đức Thƣợng Sanh
Cao Hoài Sang với đạo hiệu Thanh Thủy:
Ðã có căn phần dựa cảnh Tiên,
Bƣớc đời chớ quản bậc sang hèn.
Mƣa mai nắng xế chờ qua khỏi,
Ðêm tối lần ra gặp ánh đèn.
***
*Ngày 14-1-1926 BÁT NƢƠNG giáng mừng: hai ông Cao
Quỳnh Cƣ (sau là Thƣợng Phẩm) và Phạm Công Tắc (sau là
Hộ Pháp) và Đại Tỷ là Bà Nguyễn Thị Hiếu (Hiền nội của ông
Cƣ) nhƣng hôm ấy thiếu vắng ông Cao Hoài Sang (Sau là
Thƣợng Sanh) với lời trách nhẹ rằng:
"Em mừng hai anh và Ðại Tỷ. Em buồn cho Thanh Thủy không
đến.
Nỗi phận vô duyên phận chẳng đành,
Trách ai mộ thói yến cùng anh.
Nƣơng mây đợi mỏi lòng tình ái,
Mƣợn ngọc trông ngơ tấm liệt trinh.
Vuốt dạ riêng đau ngƣời một cảnh,
Dằn thƣơng cố nhớ buổi chung tình.
Nhắn mƣa gởi gió bâng khuâng để,
Một tấm tơ duyên đứt đoạn gìn.
***
*Diêu Trì Nƣơng Nƣơng (3-7-1927) giáng Thi cho Thanh Thủy
(Cao Hoài Sang):

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Bƣớc đời chìm nổi bấy nhiêu niên,
Tâm chí ghe phen dập lửa phiền.
Ấm lạnh dốc tròn gƣơng phấn đại,
Vui buồn chƣa vẹn nỗi hàn huyên.
Lòng trần nung nấu trăm mùi khổ,
Biển ái đầy vơi một chiếc thuyền.
Nín nẩm chờ ngày tiền quả sạch,
Trau giồi đạo hạnh hƣởng ân Thiên.

THANH TRƢỢC
清 濁
E: Pure and impure.
F: Pur et impur.
(Thanh là trong sạch; Trược là dơ bẩn) đây là nói lên hai lý đối
nghịch nhau. Hễ có trong tức nhiên có đục, có tốt thì có xấu.
Đã gọi đời thì không bao giờ hoàn toàn tốt đƣợc.
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?"

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

92

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

THANH TÂM TÀI NỮ (Tiên)
Thanh Tâm Tài Nữ là một Tiên Nƣơng ở Diêu-Trì Cung đầu
kiếp xuống trần. Xong rồi sau đó Nàng tắm biển Vũng Tàu
(Cap Saint-Jacque) bị chết đuối trên biển vào ngày 05-04-Đinh
Mão (dl:17-05-1927) đƣợc các vị tiền bối trong Đạo Cao-Đài
dâng Sớ cầu xin Đức Phật-Mẫu cứu rỗi. Do vậy mới có Bài
Thánh Giáo của Đức Phật Mẫu nhƣ sau:
"Thiếp chứng lòng thành kỉnh và đạo đức của chƣ Đạo Hữu.
Vả lại Thanh Tâm đã có căn trƣớc, nên Thiếp vì Chƣ Đạo Hữu
mà cứu rỗi cho Chơn linh của nó trƣớc ngày "Mãn hạn". Vậy
Thiếp đem Chơn Linh Thanh Tâm.
Đức Hộ Pháp nói: "Nữ Tiên Thanh Tâm Tài Nữ, trƣớc kia vì
tình mà chết, nên phải đầu kiếp, trƣớc khi ngƣời đầu kiếp tại
nƣớc Anh, ngƣời có đến đặng từ biệt chúng tôi, buổi ấy chúng
tôi hỏi: Sao lại đến nƣớc Anh, chớ không đến nƣớc khác?
Thanh Tâm Tài Nữ nói: Nhơn duyên của em nơi đó. Em cốt
yếu đến nƣớc Anh đặng đón đƣờng Đức Chí Tôn đi ngang
qua đấy. Thanh Tâm Tài Nữ làm nhƣ vậy là:
Phải đủ căn sanh mới thấy Trời,
Ai ơi đừng tƣởng dễ nhƣ chơi.
Nghe danh tuy chất chồng bên gối,
Cổ Phật không duyên khó gặp ngƣời.
Bần Đạo nói thật: Mấy bạn nam cũng thế, nữ cũng thế, đƣơng
chung hiệp cùng nhau nơi đây, cái buổi hạnh phúc của chúng
ta là buổi nầy "Bá Thiên vạn kiếp nan tạo ngộ" không phải dễ
mà gặp. Ta đã gặp đặng tƣởng chắc nếu chúng ta hiểu rõ giá
trị của nó, thì cái kiếp duyên của chúng ta đây dầu có của phú
hữu tại mặt địa cầu này, cái danh giá cao trọng nhƣ thế mấy,
cái hạnh phúc giá trị sang trọng thế mấy cũng xa cái giá trị của
kiếp duyên nhƣ Trời với vực".
Chợ Lớn, ngày 23-5-1928 (âl 5-4-Mậu Thìn).
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"Đạo lòng vòng chẳng qua ngƣng tạm sự rối đó thôi, chớ chƣa
chắc đã bình tịnh đặng. Ngƣời làm Đạo có trách nhậm lớn lao,
chẳng khác chi là làm màu mè bề ngoài trong một lúc, chớ tâm
trung cũng chƣa chắc phế hết những tánh phàm phu trọn
đƣợc. Lửa lòng ham muốn của họ chẳng qua là bị lai rai vài
hột mƣa tro yếu đuối mà ƣớm tắt đó thôi, chớ cái ngòi cũng
còn chui trốn nơi trong, một mai bắt đƣợc luồng gió thuận thì
bảo sao chẳng lần hồi nhen nhúm lại nhƣ xƣa. Những sự kích
bác của mấy anh và một vài Đạo hữu có tâm chí khác, tất là
đám mƣa tro đó, thế nào tắt rụi đống lửa kia đã khởi cháy từ
mới khai Đạo đến giờ. Phận sự mấy anh nên lo tới nữa, chớ
vội tin mà phế công phu nơi ấy thì sự rối chẳng thế chi dứt
đƣợc.
Anh Mỹ Ngọc, nên để ý vào đó, chớ ngại mất lòng mà chẳng
tìm phƣơng châm cứu chữa. Việc nào nói cho chánh đáng,
chẳng vì tƣ riêng, có bổ ích chung cho Đạo thì cứ thung dung
phăng từ gốc tới ngọn mà biện bạch, thế mới có ích cho nền
Đạo và chẳng có mãnh lực Tà nào lấn lƣớt qua nỗi. Phải ráng
sức thêm nữa thì phần kết quả xứng đáng họa may mới hiển
hiện đặng. Đức Chí Tôn còn phải khiêm cung để dìu sanh
chúng. Những kẻ nào đem quyền hành mà nâng mình lên cao
thì kỳ thật quyền hành ấy phải vô dụng. Trong Đạo, nếu còn
quyền hành áp chế thì là Đạo của Tà quái đó; mà những kẻ
nào hay làm quyền riêng đó cũng chẳng tránh khỏi mãnh lực
của Tà quái xung nhập. Chơn đạo chẳng dụng quyền áp chế
bao giờ. Mấy anh cũng đủ rõ. Hiệp Thiên Đài, dầu cho ai cũng
là kẻ để giúp cho ngƣời trong Đạo hành phận sự và kiếm đem
ngƣời ngoại Đạo vào nẻo chánh mà thôi, chớ chẳng có quyền
chi với ai, dầu một tên tín đồ cũng ngang mà thôi, duy có
đƣợc: Chẳng bậc phẩm nào bên Cửu Trùng Đài đặng phán
đoán bên Hiệp Thiên Đài về việc chi cũng phải do nơi Đức Chí
Tôn. Còn nói gì về việc hành chánh chƣởng quản trong Đạo,
thì Hiệp Thiên Đài chẳng có một mảy chi vào đó hết. Đức Chí
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Tôn lập Chức sắc Hiệp Thiên Đài đặng khai Đạo, dìu Đạo, làm
cho Đạo có giá trị, giúp kẻ hành đạo tròn phận sự, thức tỉnh kẻ
ngoại Đạo thấy đƣờng phải, lánh nẻo quanh, phẩm vị chẳng
lớn hơn ai, mà cũng chẳng nhỏ hơn ai, đƣợc ngang bực với
bất kỳ phẩm tƣớc nào bên Cửu Trùng Đài mà phán đoán luận
biện việc Đạo, đƣợc gần gũi những hạng ngƣời hạ tiện hơn
hết nơi cõi trần mà độ dìu. Bàn hội nào mà luận thi hành việc
Đạo thiếu mặt Hiệp Thiên Đài thì theo Thiên ý, việc thi hành ấy
trái chánh sách của Đạo, phải kể nhƣ việc tƣ mà thôi. Ấy vậy,
Hiệp Thiên Đài quyền hành lớn hơn ai, mà cũng nhỏ hơn ai.
Mấy anh thấu chƣa? THĂNG. (TNCT. HH. 177-178-179)
May là cái kiếp duyên đƣợc ngộ Đạo:
Vị Tiên Thanh Tâm Tài Nữ giáng Cơ nói:
"Trong cái kiếp duyên của chúng ta có cái kiếp ngộ đạo là
hạnh phúc hơn hết và trọng hệ hơn hết, mà chính cái ngộ Đạo
ấy, chúng ta có thể may duyên đến hội hiệp cùng Đại-Từ-Phụ,
tức nhiên vào ngồi trong lòng của Đức Chí-Tôn vậy. Cái kiếp
duyên cao trọng hơn hết là đấy. Bần-Đạo nói rõ. Mấy Bạn yêu
ái của chúng ta đƣơng ở trong lòng thƣơng yêu vô tận của
Đức Chí-Tôn nhập trong cái đại gia đình Thiêng Liêng của
Ngài. Ngài đến nơi mặt địa cầu này là để cái dấu chơn của
Ngài trên cái Cao-Đài này, đặng Ngài làm cái dấu hiệu cho
toàn thể con cái của Ngài đã hữu duyên gặp đặng Ngài, đó là
nơi hội hiệp của nó, nghĩa là chúng ta ngày hôm nay ngồi
trong cái Đền Thánh này, tức nhiên trong một cái cơ thể tƣợng
trƣng lòng yêu ái vô tận của Đức Chí-Tôn, nó không phải tình
cờ mà đƣợc vậy, chúng ta chung hiệp với nhau ngày hôm nay
trong lòng yêu ái của Ngài nơi Đền Thánh này không phải do
nơi cái may mà ra, chúng ta đã đạt đặng một kiếp duyên của
chúng ta, hội hiệp cùng nhau chung cả hạnh phúc của chúng
ta làm một khối Thiêng-liêng vô đối trong lòng yêu ái vô tận vô
biên của Đức Chí-Tôn, đặng cầm cái quyền năng yêu ái ấy rải

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

95

khắp cho toàn thiên hạ đƣợc hƣởng, có nghĩa là chúng ta có
cái duyên phận đến đặng thọ mạng lịnh của Đức Chí Tôn
phụng sự con cái của Ngài, cái phụng sự ấy là để tạo kiếp
duyên cho họ, cũng nhƣ ta đã đƣợc may phƣớc ngộ Đạo gặp
Ngài nơi thế này.
Đức Hộ Pháp nói tiếp: "Không có cô hồn đâu, nếu nhƣ Bần
Đạo không lầm thì ngƣời ta đã có một vị là cô hồn, ấy là ngƣời
con gái, là Thanh Tâm Tài Nữ đã chết, là khi ngƣời tắm ở tại
Cap St. Jacques bị chết chìm. Thanh Tâm Tài Nữ chết nhƣ thế
mà không phải là cô hồn đâu. Các phẩm chơn hồn đạt phẩm vị
nhơn phẩm không có cô quả bao giờ. Nơi cảnh Hƣ Linh hằng
sống kia ngƣời ta còn có gia đình, thân tộc bạn tác anh em
của ngƣời ta, không có một chơn hồn nào đã đạt nhơn phẩm
mà gọi là cô hồn đặng. Có hay chăng là thiên hạ tƣởng tƣợng
vậy thôi. Tƣởng ngƣời chết không con nối hậu, không ai
phụng sự, xiêu mồ lạc mã, ngƣời ta cho là cô hồn, sự thật là
không phải."

THANH VƢƠNG ĐẠI HỘI
Thanh: Màu xanh. Hồng: màu đỏ. Bạch: trắng. Vương: vua.
Thanh vƣơng, Hồng vƣơng, Bạch vƣơng là ba thời kỳ khai Hội
Long Hoa ứng với ba thời kỳ Phổ Độ nhơn sanh.
Do đó, bài kệ U Minh Chung có ba câu kệ cuối là:
Nam mô Sơ Hội Long Hoa Thanh Vƣơng Đại Hội Nhiên Đăng
Cổ Phật Chƣởng Giáo Thiên Tôn.
Nam mô Nhị 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.
Ba câu trên có nghĩa là:
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Cầu nguyện với Đức Nhiên Đăng Cổ Phật Chƣởng Giáo Hội
Long Hoa kỳ I gọi là Thanh Vƣơng Đại Hội.
Cầu nguyện với Đức A-Di-Đà Cổ Phật Chƣởng Giáo Hội Long
Hoa kỳ II gọi là Hồng Vƣơng Đại Hội.
Cầu nguyện với Đức Di-Lạc Cổ Phật Chƣởng Giáo Hội Long
Hoa kỳ III gọi là Bạch Vƣơng Đại Hội.
Dùng 3 chữ: Thanh, Hồng, Bạch để chỉ thứ tự 3 kỳ Long Hoa
Đại Hội có ý nghĩa căn cứ trên sự sinh trƣởng của vạn vật
trong 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông xoay vần trong một năm,
tƣơng ứng với các màu trong Ngũ Hành.
1. Kỳ Khai Đạo Phổ Độ lần thứ nhứt ví nhƣ cây cỏ đang mọc
vào mùa Xuân, ứng vào thời kỳ vua Phục Hy bên Tàu.
Xuân chủ về Mộc, sắc của Mộc trong Ngũ Hành là màu Xanh,
nên thời kỳ nầy gọi là Thanh Vƣơng Đại Hội. Đức Phật ứng
vận làm Chánh chủ khảo trong thời kỳ nầy là Đức Nhiên Đăng
Cổ Phật.
2. Kỳ Khai Đạo Phổ Độ lần thứ nhì ví nhƣ cây cỏ đang vào
mùa Hạ, đang trổ bông đặng bắt đầu kết trái, ứng vào thời kỳ
Đông Châu Liệt Quốc bên Tàu.
Hạ chủ về Hỏa, sắc của Hỏa trong Ngũ Hành là màu đỏ
(Hồng), nên thời kỳ nầy gọi là Hồng Vƣơng Đại Hội. Đức Phật
ứng vận làm Chánh chủ khảo là Đức A-Di-Đà Phật.
3. Kỳ Khai Đạo Phổ Độ lần thứ ba ví nhƣ cây cỏ đang kết trái
ở mùa Thu, ứng vào năm Bính Dần (dƣơng lịch 1926).
Thu chủ về Kim, sắc của Kim trong Ngũ Hành là màu trắng
(Bạch), nên thời kỳ nầy gọi là Bạch Vƣơng Đại Hội. Đức Phật
ứng vận làm Chánh chủ khảo là Đức Di-Lạc Vƣơng Phật.
Vạn vật chỉ có sanh khí vào ba mùa: Xuân, Hạ, Thu. Đến mùa
Thu thì gặt hái, cho nên qua mùa Đông thì điêu tàn vì không
có sanh khí, để rồi qua hết mùa Đông, bắt đầu mùa Xuân thì
vạn vật sanh trƣởng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Sách Nho xƣa có câu: "Xuân sanh, Hạ trƣởng, Thu thâu, Đông
tàn." Cho nên chỉ có 3 thời kỳ: Thanh vƣơng, Hồng vƣơng,
Bạch vƣơng, mà không có Hắc vƣơng, vì Hắc vƣơng là tử kỳ
(thời kỳ chết: điêu tàn). (Theo Ngũ Hành, mùa Đông chủ về
Thủy, sắc của Thủy là màu đen: Hắc).
Trong hai thời kỳ: Thanh vƣơng và Hồng vƣơng, ngƣời cầu
đạo phải xuất gia tu hành khổ hạnh.
Đến thời kỳ Bạch vƣơng, Đức Chí Tôn Thƣợng Đế mở đạo
phổ truyền tâm pháp tu hành, dầu tại gia hay xuất gia đều tu
đƣợc cả, và ngƣời tu có thể đắc đạo tùy theo công đức làm
đƣợc nhiều ít của mình.
Chẳng những thế, những vị tu hành trong hai kỳ trƣớc mà
chƣa đắc quả, kể cả ngƣời trong quỉ vị, nếu kỳ nầy lập đƣợc
nhiều công đức thì đều đƣợc đắc đạo thoát khỏi luân hồi, vì
Đức Chí Tôn đại khai ân xá.
Câu 32 trong bài U-Minh-Chung có câu:
Nam mô Sơ hội Long Hoa Thanh Vƣơng Đại Hội,
Nhiên Đăng Cổ Phật chƣởng giáo Thiên Tôn.

THANH Y XÍCH DIỆN
青衣赤面
Ðức Quan Thánh Ðế Quân giáng cơ cho bài thi khoán thủ:
Quan Thánh Ðế, 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
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THANH XUÂN
青 春
F: Jeune âge.
Thanh xuân: Xuân xanh tức là thiếu niên.
Huỳnh Hoa Tiên Nƣơng giáng đêm 28-7 Mậu Tuất (11-9-1958)
có câu:
Thể cách đoan trang tiết rạng ngần,
Muôn đời giữ trọn vóc thanh xuân.
Lồng sƣơng dạng ẩn tầng khuê các,
Dấu bóng hƣơng che mắt thế trần.

THÁNH
聖
Là ngƣời hiểu biết mọi việc. Ngƣời học thức và đạo đức rất
thâm cao.Tiếng tôn xƣng một vì vua nhân từ là vị Thánh. Phân
tích chữ Thánh 聖 gồm có chữ Nhĩ 耳 là tai nghe, nghe là học;
chữ khẩu 口 là miệng nói, nói là hành. Dƣới cùng là chữ
Vƣơng, là ngƣời làm Chủ đƣợc chính mình, là bậc giác ngộ.

THÁNH ÂN
聖恩
E: Favour of God.
F: Faveur de Dieu.
Thánh: chỉ những gì thuộc Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng
liêng. Ân: ơn huệ. Thánh ân là ơn huệ của Đức Chí Tôn ban
cho.
Đức Hộ Pháp nói: "Tội nghiệp thay, vì 92 ức nguyên nhân ấy
mà chính mình Đức Chí Tôn phải giáng trần mà lập nền chơn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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giáo của Ngài, chúng ta đã ngó thấy cái Thánh ân, đặc biệt
hơn hết là Đức Chí-Tôn đã thấy rõ rằng: Các nguyên nhân ấy
không phƣơng gì tự giải thoát đặng vì quá tội tình, quá mê
luyến hồng trần hoặc đào tạo quả kiếp nặng nề quá đỗi, vì cớ
cho nên Tu thì có Tu mà thành thì không có thành, tức nhiên
từ ngày Đạo bế thì cơ siêu thoát đã mất tại mặt thế này, chính
mình Đức Chí Tôn biết rằng không thế gì các nguyên nhân tự
mình đạt cơ giải thoát đặng."
Kinh Nhập Hội:
"Mượn Thánh ân xây đổi cơ đời."

THÁNH BẤT KHẢ TRI CÔNG BẤT KHẢ NGHỊ
聖不可知功不可議
(Thánh: bậc tu hành đạo đức cao, là thiêng liêng mầu nhiệm.
Bất khả: không thể. Tri: biết, hiểu biết. Công: nỗi vất vả khó
nhọc làm việc. Bất khả: không thể. Nghị: luận bàn). Đây là câu
kinh trong bài "Kinh Tiên giáo" ca ngợi công đức của Ðức Thái
Thƣợng Ðạo Quân. Câu: Thánh bất khả tri, tức nhiên là các
bậc vào hàng Thánh cũng không thể biết rõ hết sự thiêng liêng
mầu nhiệm của Ðức Thái Thƣợng Ðạo Quân đƣợc. Công bất
khả nghị là công đức của Ðức Thái Thƣợng Ðạo Quân to lớn
không thể nào luận bàn cho hết nỗi. Nhƣ vậy:
Ðức Thái Thƣợng Ðạo Quân do khí Tiên Thiên hóa sanh, là vị
Tiên lớn nhứt đứng đầu các vị Tiên, nên quyền pháp của Ngài
cao siêu vô cùng, thiên biến vạn hóa, không ai có thể biết rõ
đƣợc. Từ khi có loài ngƣời xuất hiện trên cõi trần đến nay,
không có thời nào mà Ðức Thái Thƣợng Ðạo Quân không hiện
xuống trần gian để giáo hóa và cứu độ nhơn sanh. Công đức
của Ngài từ đó đến nay nhiều vô lƣợng, không thể nào kể cho
hết hay luận bàn đƣợc.
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THÁNH BÚT
聖筆
Nghĩa là Bút Thánh, tức nhiên là thời kỳ Cơ Bút của Cao-Đài.
Thầy dạy: Long Thành, 29-7-1927 (âl 1-7-Đinh Mão)
"Các con, Thầy thâu nhập Môn đệ, cho Thánh bút kỳ nầy là
chót, định ngƣng cơ phổ độ, từ đây do theo Tân Luật mà hành
đạo và thâu nhập chúng sanh, nhƣng nếu có chuyện bí yếu
chỉ về nền Đạo và về đƣờng trách nhậm của các con, thì Thầy
sẽ lấy từ bi mà khuyến dạy".

THÁNH CAM ĐỊA (Gandhi)
Ông Mahatma-Gandhi, Việt Nam phiên âm là Thánh Cam-Địa,
là ngƣời Ấn Độ, sanh năm 1869, là nhà tƣ tƣởng và lãnh đạo
chánh trị, đòi độc lập cho nƣớc Ấn Độ với chủ trƣơng bất bạo
động. Thánh Gandhi làm Cách mạng ôn hoà đã giải phóng đất
nƣớc Ấn-độ ra khỏi tay độc tài Anh Quốc. Ngƣời tranh đấu bất
bạo động mà thành công một cách vẻ vang.
Ông Gandhi bị ám sát chết ngày 30-1-1948 tại Delhi (Ấn Độ).
Khi Đức Phạm Hộ Pháp hay tin ông Gandhi qui thiên, Đức
Ngài ra lịnh cho tất cả các Thánh Thất thiết lễ Tiểu đàn cầu
siêu cho ông. Về sau, Ông có giáng Cơ:
Ngày 21-3-Mậu Tý (dl 29-4-1948).
Phò loan : Tiếp Đạo - Thái Đến Thanh
CAM ĐỊA (Gandhi)
Bần Tăng chào các Bạn, Các Bạn có lòng quan niệm đến, Bần
Tăng rất vui vì ngày nay đƣợc về cảnh vô hình mới rõ cơ mầu
nhiệm thiêng liêng tiền định sẵn mọi điều. Chẳng nói chi một
nƣớc Ấn Độ mà toàn cõi địa hoàn cũng do Thiên điều sắp sẵn.
Cuộc tƣơng lai theo luật công bình của Đấng Tạo đoan, dầu
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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một ngƣời cũng nhƣ một nƣớc, bĩ thới luân chuyển theo lẽ
thiên nhiên, hễ mạnh rồi lại yếu, nhƣợc trở nên cƣờng. Nếu
chẳng vậy thì kẻ thế cô phải cam phận thiệt thòi mãn kiếp.
Nƣớc Việt Nam hiện chừ đã nổi danh cùng lân quốc là nhờ ơn
huệ Đức Từ Bi hoằng hóa một nền Chánh giáo gồm các tinh
ba các Giáo lý từ xƣa để cho toàn nhơn sanh chung thờ một
Chủ nghĩa Đại Đồng. Nhƣng có một phần ngƣời không đặng
hữu hạnh là vì đã mất hẳn lƣơng tâm thì cũng đáng thƣơng
mà đáng cho là bất phƣớc.
Chẳng khác nào dân Ấn Độ đã có sẵn một nền tảng kiên cố từ
lâu, lại xem nhƣ một vật thƣờng, chỉ dụng thứ giả danh mà đổi
nài của báu thì cũng đành chịu!
Cuộc tang thƣơng bƣớc sau nầy, Bần Tăng không trách gì kẻ
bạo ngƣợc mà bận lòng vì nƣớc suy đồi. Nay Bần Tăng đƣợc
tự toại nơi cõi Hƣ Linh thì đã làm xong bổn phận làm Anh,
không thiếu lời giáo hóa. Còn thời thế lọc lừa, tạo nhơn hiền,
cơ tàn của quốc dân phải chịu trong vòng tuyển lựa của Đấng
chủ quyền đã định phần hơn thua cho toàn mặt thế. Chừng kết
cuộc, nƣớc trong cũng nhờ lọc lƣợc trải mấy hồi. Còn ngƣời
hiền lƣơng khổ tâm bao nhiêu trận, thế thời chỉ có vậy, chớ
Bần Tăng rất cảm tình mấy Bạn. (THĂNG.)

THÁNH CHẤT
聖質
E: The sacred quality.
F: La qualité sacrée.
Thánh: Thiêng liêng, mầu nhiệm, tốt đẹp hoàn toàn. Chất:
phẩm chất. Thánh chất là phẩm chất tốt đẹp hoàn toàn. Trái
với Thánh chất là Phàm chất.
Thầy dạy về "Quyền: Thầy cũng ban cho các con in nhƣ Thầy
đã ban cho chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật, hầu cho đủ thế kềm
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thúc lấy nhau đặng giữ vẹn Thánh chất yêu sanh của Thầy,
mà quyền ấy trở nên một cơ thể buộc trói nhơn sanh trong
vòng tôi mọi. Ôi! Thảm thay! Cái thất vọng của Thầy nên ghê
gớm! Các con có hiểu vì sao mà cả nhơn sanh gian tham
chăng? Thì cũng muốn cho nhiều sanh mạng chịu phục dƣới
quyền thế lợi lộc đó. Vậy sự yếu trọng của con ngƣời là nạn
cơm áo. Nắm chặt quyền phân phát cơm áo thì chƣa ai đã
chịu thọ sanh nơi thế nầy lánh khỏi. Muốn cho đặng quyền
hành ấy thì làm thế nào? Dùng hết mƣu chƣớc quỉ quyệt thâu
đoạt cho đặng lợi lộc quyền thế cho nhiều, vì vậy mà đời trở
nên trƣờng hỗn độn, tranh tranh đấu đấu, giựt giựt giành
giành, gây nên mối loạn, nhơn loại nghịch lẫn nhau, giúp cho
phép Tà quyền, mạnh hơn, yếu thiệt, mất phép công bình
thiêng liêng Tạo hóa. Cái trƣờng thảm khổ của thế gian cũng
do nơi đó mà ra".
Thánh ngôn dạy: "Hội Thánh là vầy các con há? Áo não! Thảm
thay! Thầy tƣởng khi chẳng lẽ phải cần nói ra; đợi cho Thánh
chất các con tăng thêm đặng chút nào, lại càng thấy đặng khổ
não của Thầy vì các con mà đeo đuổi từ ngày khởi lập nhơn
loại đến chừ, chẳng dè phàm chất các con nó mạnh mẽ thế
nào đè khuất trọn vẹn chút mảy mún Thánh-chất Thầy để vào
lòng các con, nên nay Thầy buộc mình phải nói rõ."
Đức Quan Thánh Đế Quân nhấn mạnh: "Nền Ðạo chƣa lập
thành mà bên trong thì ngƣời biếng trau Thánh chất, nơi
ngoài ngƣời lại muốn kêu nài so đo với các Ðấng Thiêng liêng,
đặng làm cho rõ mình là thấy xa hiểu rộng. Thời thế đã đổi dời,
họa Thiên điều hầu kế cận. Từ Nam chí Bắc, khắp Ðông qua
Tây, thỉnh thoảng trƣờng náo nhiệt khởi động, diệt tàn kẻ vô
đạo. Xác phàm mắt thịt, nếu đã sẵn ánh thiêng liêng mà không
sớm tỉnh hồn thì mảnh tro bụi kia chẳng khỏi chịu hình đòi lúc.
Đức Quan Thánh căn dặn khá gắng nhớ bài nầy:
Khuôn đời chƣa dễ tạo nên hình,
Tóc bạc còn mờ lối nhục vinh.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hòn ngọc khó đem trau Thánh chất,
Cân vàng khôn lấy nện chày kình.
Thánh Ngôn Thầy dạy rằng:
Dặm dài bƣớc lạ nẻo chƣa quen,
Thánh chất dầu trau gẫm chẳng hèn.
Bóng trải diềm dà xuân đợi chúa,
Tiết nồng thơ thới hạ khoe sen.

THÁNH CHẤT THIÊNG LIÊNG
Ngày 26-2-1927 (âl 25-1-Đinh Mão).
Thầy dạy: "Các con nghe Thầy.Thầy dặn các con đừng ỷ
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."
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THÁNH CHỈ
聖旨
Thánh: Thiêng liêng, mầu nhiệm, tốt đẹp hoàn toàn. Chỉ: lời
vua ban bảo tôi dân gọi là "chỉ".

THÁNH CHỈ CHÍ TÔN
聖旨至尊
Là mệnh lệnh của Đức Chí-Tôn ban truyền xuống Hiệp Thiên
Đài phải tuân hành.qua lời Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn.
Ngài giáng Cơ tại Phạm nghiệp, ngày 16-2-Ất Hợi (dl 20-31935) để lời rằng:
"Thƣa Hộ Pháp, Bần Đạo để lời chia vui cùng Ngài. Khi hôm
qua, nhờ có Thánh chỉ Chí Tôn nên mới đặng rộng đƣờng
xuất Thánh. Bần Đạo có để lời trân trọng cầu thƣởng cho học
tu nên mới đặng cao phong phẩm giá. Cƣời...
Phẩm trật rắc rối khó nói rõ, nhƣng chia ba: Pháp, Đạo, Thế,
thì theo sự hiểu biết của Bần Đạo nhƣ vầy :
-Sĩ Tải là Secrétaire Archiviste,
-Lên phẩm Truyền Trạng là Greffier.
-Rồi lên phẩm Thừa Sử là Commissaire de la justice.
-Phẩm Giám Đạo là Inspecteur,
-Lên phẩm Cải Trạng là Avocat,
-Lên phẩm Chƣởng Ấn là Chancelier.
Lên phẩm ấy rồi, tùy phái lên điạ vị Hiệp Thiên Đài, nhƣng
phải biết rằng: Chƣởng Ấn phải lên địa vị Tiếp Dẫn Đạo Nhơn
mà đắc công phổ thông đặng một nƣớc nào rồi mới vào chánh
vị."
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THÁNH CHÚA
Thánh chúa: Vua của chƣ Thánh, là đấng Chí-Tôn.

THÁNH CỐC
聖穀
E: The sacred cereal.
F: La céréal sacrée.
Thánh: Thiêng liêng, mầu nhiệm, tốt đẹp hoàn toàn. Cốc: hột
lúa. Thánh cốc là hột lúa Thánh, ý nói hạt giống đạo đức.
Sự truyền bá giáo lý của một nền tôn giáo ví nhƣ đem hột
giống đạo đức gieo vào mảnh tâm điền của mỗi nhơn sanh để
cho nó sinh sôi nẩy nở thêm nhiều ra.
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
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."

THÁNH CỐT
聖骨
(Thánh là Thánh, trên bực phàm nhân rất nhiều, là ngƣời đạo
đức. Cốt là xƣơng, chỉ ngƣời chết còn lại nắm xƣơng tàn).
Ngƣời Việt Nam có tục lệ khi ngƣời chết thì đem chôn trong
lòng đất chứ không hỏa táng nhƣ các nƣớc khác, nhƣ ngƣời
Miên chẳng hạn. Do vậy mà trong kỳ Đại Ân xá này Đức Chí
Tôn ban cho đất Tây Ninh là Thánh Địa cho ngƣời Đạo có nơi
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sinh sống, tu hành. Ngoài ra còn dành "đất Cực Lạc Thái bình"
làm Nghĩa địa là nơi chôn cất ngƣời chết nữa.
Đây lời dạy: Đức HỘ-PHÁP căn-dặn một điều là nên để ý là
làm sao ngày qui-liễu gởi Thánh-Cốt tại đất Thánh-Địa, vì trái
địa-cầu 68 nầy không còn có chỗ đất nào quí-hóa bằng đất
Thánh-Địa nếu để đƣợc cốt-hài nơi đây rồi thì rất hạnh phúc
cho tƣơng-lai con cháu. Dù nơi Cực-Lạc cũ hay đất mới cùng
là nghĩa-địa đất 50 mẫu ở Long-Thành cũng vậy. Bần-Đạo đã
biết bên nƣớc Tàu hễ Cha-Mẹ họ có qui, họ quàn lại để chọn
ngày hoặc chọn chỗ đất tốt có hàm rồng, dầu phải 5, 3 năm họ
cũng đợi kiếm đƣợc mới làm lễ an-táng, vì bên nƣớc Tàu có
nhiều nhà biết Thiên-Văn hay khoa coi bói họ giỏi. Phần nhiều
là các nhà giàu có hay chọn lựa, ngày nay dân tộc Việt-Nam
có phƣớc Chí-Tôn đã tiền-định cho giòng-giống Lạc-Hồng
hƣởng điều phúc-hậu tƣơng-lai, ai có duyên mà về đây gởi
cốt-hài là có phƣớc lắm vậy. [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]
Về việc Xin mở rộng đất Cực-Lạc mới (do Phƣớc Thiện)
ĐỨC HỘ-PHÁP dạy tiếp "Đất Thánh là nơi tạm gởi Thánh-Cốt
con cái Đức Chí Tôn cho đến ngày mãn một đời Giáo Tông, là
thiêu cốt lấy tro làm nên một khối lớn đem vô để nơi hầm BátQuái-Đài. Tro đầu, trên Hạ Đơn-Điền, tay chơn là đem vô khối
ấy, còn dƣ bao nhiêu thì có làm lễ long-trọng đem xuống sông
Cẩm-Giang đổ. Cẩm Giang tức là Thánh Giang nhƣ sông
Gange vậy. [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]

THÁNH DANH
聖名
E: Sainted name.
F: Saint nom.
(Thánh là chỉ bậc cao thƣợng, đã thoát lên trên bậc thƣờng,
cũng là đấng phi phàm hay siêu phàm. Nếu là ngƣời thƣờng
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thì có tên đƣợc gọi thƣờng là Thế danh. Khi tu hành có phẩm
tƣớc Thiên ban thì gọi là Thánh danh. Danh là tên). Ở đây
Thánh danh là chỉ Đức Thƣợng đế đƣợc nhân loại xƣng tụng
qua nhiều danh khác nhau tùy theo mỗi thời khai Đạo.
Hỏi rằng: Thuở nay tôi nghe nói Ngọc Hoàng Thƣợng Đế, sao
bây giờ anh gọi là Cao Đài Thƣợng Đế?
ĐÁP: Mỗi lần khai Đạo, Đức Ngọc Đế đều lấy Thánh danh
riêng, nhƣ đời Châu Sơ, Ngài giáng thế bên Trung Hoa lập
Đạo Tiên, thì lấy Thánh danh là Lão Tử, qua lối Trung Châu
(giữa đời nhà Châu), Ngài giáng sanh bên Ấn Độ, lập thành
Đạo Phật, Ngài lại lấy Thánh danh là Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đời Hớn, giáng sanh lập Đạo Thánh, Ngài lại lấy Thánh danh
là Jésus. Ngài phổ độ lần nầy là lần thứ ba bên Á Đông, nên
gọi là Tam Kỳ Phổ Độ. Ngày nay, tùy theo thời thế, Ngài không
giáng sanh nhƣ hai lần trƣớc, chỉ dùng huyền diệu Tiên Bút
mà truyền Đạo, Ngài lại lấy Thánh danh là CAO-ĐÀI.
Vả lại, Cao Đài là Thánh danh tắt, chớ toàn danh là: "Cao Đài
Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát".
-Cao Đài là Đài Cao, chỉ về chỗ cao thƣợng của Đạo Nho;
-Tiên Ông là chỉ về Đạo Tiên,
-Đại Bồ Tát Ma Ha Tát chỉ về Đạo Phật.
Thánh danh ấy gồm đủ Tam Giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục
Nhứt vậy. Tuy vẫn gọi Thánh danh là Lão Tử, Thích Ca,
Jésus, Cao Đài, chớ cũng một Chơn linh của Thƣợng Đế".
Xƣa, thƣờng gọi là Ðấng Ngọc Hoàng Thƣợng Ðế; nay trong
nguơn hội Tam-Kỳ Phổ-Độ gọi là Ðấng "Cao Ðài Tiên Ông Ðại
Bồ Tát Ma Ha Tát" dạy Đạo tại miền Nam Việt Nam: Trƣớc,
Ngài tá danh AĂÂ, sau giáng Cơ xƣng chính danh Ngài
NGỌC HOÀNG THƢỢNG ÐẾ viết CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI
BỒ TÁT MA HA TÁT Giáo Đạo Nam Phƣơng
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Ngài có giáng Cơ ban cho Bài thi khoán thủ:
"Ngọc Hoàng Giáng Thế Giáo Đạo Nam Phƣơng"
Ngọc ẩn thạch kỳ ngọc tự cao,
Hoàng Thiên bất phụ chí anh hào.
Giáng ban phúc hạnh nhơn đồng lạc,
Thế tạo lƣơng phƣơng thế cộng giao.
Giáo hóa nhơn sanh cầu triết lý,
Ðạo truyền thiên hạ ái đồng bào.
Nam nhơn tỉnh cảm sanh cao khí,
Phƣơng tiện tu tâm kế diệt lao.

玉隱石岐玉自高
皇天不負志英豪
降頒福幸人同樂
世造良方世共交
敎化人生求哲理
道傳天下愛同胞
南人醒感生高氣
方便修心計滅勞

Giải nghĩa bài thi trên, đồng thời viết ra chữ Hán:
-Ngọc thƣờng ẩn trong đá núi, ngọc tự có giá trị cao,
-Trời không phụ ý-chí của ngƣời anh-hùng hào-kiệt.
-Giáng trần ban hạnh-phúc cho loài ngƣời cùng vui vẻ
-Ðời tạo phƣơng hay để giao hòa chung cùng nhau
-Dạy-dỗ nhơn sanh cầu cái triết lý cao siêu của Ðạo,
-Ðạo truyền cho dân chúng biết thƣơng yêu đồng bào.
-Ngƣời Nam sớm tỉnh, cảm ứng sanh chí cao thƣợng.
-Phƣơng tiện tu tâm là kế tiêu diệt các nỗi khổ đau.
*Theo Ðạo Sử, Ðức Chí Tôn - Ngọc Hoàng Thƣợng Đế đến
với nhóm Xây bàn trong buổi tiền khai Đại-Đạo (gồm ba Ông:
Cao Quỳnh Cƣ, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang) vào hạ tuần
tháng 7 năm Ất Sửu (1925) với danh xƣng là AĂÂ. Khi dạy
Đạo cho ba ông thì Ðức Chí Tôn xƣng là Thầy và gọi các Đệ
tử là Môn đệ. Vì lời cam kết nên ba ông không dám tìm hiểu
Ðấng AĂÂ là ai, chỉ biết đó là Ðấng có quyền-uy rất lớn ở cõi
vô hình, là vị Đại Tiên. Mãi đến đêm Noel, 24 rạng 25 tháng 12
năm 1925, Ðấng AĂÂ mới giáng cơ cho bài Thánh Ngôn sau
đây, cho biết Ngài là Ðấng Ngọc Hoàng Thƣợng Ðế, nay gọi là
Ðấng Cao-Ðài Tiên-Ông Ðại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát, giáng cơ dạy
Đạo ở miền Nam nƣớc Việt Nam.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đây là bài giáng Cơ đầu tiên là khởi sự dạy Đạo:
Noel 1925 [Ðêm 24-12-1925 (âl: 09-11-Ất Sửu)]
NGỌC HOÀNG THƢỢNG ÐẾ viết
CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
Giáo Đạo Nam Phƣơng
Muôn kiếp có TA nắm Chủ quyền,
Vui lòng tu niệm hƣởng ân Thiên.
Ðạo mầu rƣới khắp nơi trần thế,
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên".
"Ðêm nay, 24 Décembre, phải vui mầng vì là ngày của TA
xuống trần dạy Ðạo bên Thái Tây (Europe). TA rất vui lòng mà
đặng thấy đệ tử kính mến TA nhƣ vậy. Nhà nầy sẽ đầy ơn TA.
Giờ ngày gần đến, đợi lịnh nơi TA. TA sẽ làm cho thấy huyền
diệu đặng kính mến Ta hơn nữa."

THÁNH ĐẢN
聖但
E: The nativity.
F: La nativité.
Thánh: Bực Thánh, bực tài trí phi thƣờng, tiếng tôn xƣng vua.
Đản: Đán: ngày sanh (đản nhựt). Thánh đản hay Thánh đán
là ngày sanh của một vị Thánh hay một vị Tiên. Đối với một vị
Phật thì gọi là Phật đản.
Đêm mùng 10 tháng 10 Canh Dần (dl 19-11-1950
Quyền Giáo Tông giáng: "Mỗi năm đến kỳ Lễ Hạ Nguơn, kỷ
niệm Khai Đạo, thì các em không quên ngày Thánh đản của
Anh và mỗi em đều để tâm lo lắng, nhứt là Hộ Pháp cƣ xử trọn
nghĩa đệ huynh, đến nhƣ thi hài của Anh đối về phần Đạo thì
cũng chẳng trọng hệ chi, nhƣng đó là một phần trong Thánh
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

110

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Thể của Chí Tôn, các em lo cho Anh đƣợc châu toàn, Anh có
lời cảm ơn trƣớc là Hộ Pháp, sau là tất cả các em".

THÁNH ĐẠO (Phật Học)
聖道
E: Doctrine of Saint.
F: La doctrine du Saint.
Thánh đạo là Ðạo xuất thế, con đƣờng xuất thế bao gồm bốn
cấp bậc. Mỗi cấp lại đƣợc phân biệt là: Thánh nhân đi trên đạo
và Thánh quả của đạo đó. Bốn cấp của đạo xuất thế là: 1- Dự
lƣu, ngƣời mới nhập dòng; 2- Nhất lai, ngƣời tái sinh trở lại thế
gian này một lần nữa; 3- Bất hoàn, ngƣời không bao giờ trở lại
thế gian này nữa; và 4- A-la-hán.
Đạo Cao Đài - Thánh ngôn dạy: Thánh Ngôn dạy: "Khi khai
Thánh giáo bên Thái Tây thì Chí-Tôn đã nói trƣớc: còn nhiều
chuồng chiên Ngƣời sẽ đến đem về làm một. Lời tuyên ngôn
ấy nghĩa là còn nhiều Đạo đƣơng nuôi nấng ung đúc tinh thần
của con cái Chí-Tôn đặng chờ ngày Ngƣời đến hiệp chung lại
Một, lời ấy ngày nay đã quả. Các chuồng chiên Thiêng liêng
của Chí-Tôn là, về:
- Thánh Đạo thì là Thiên-Chúa-giáo (Christianisme) Gia Tô
(Catholicisme). Tin lành (Protestantisme), Hồi Hồi
(Mahométantisme).

THÁNH ĐẠO CỦA CHÚA CỨU THẾ
Còn gọi là Thánh-Gíao Gia-Tô: Đức Hộ Pháp nói đến thế-kỷ
19 đƣợc đem đến nƣớc ta truyền-giáo mới thành một trƣờng
nhiệt-liệt đua tranh quyết chinh-phục hết thảy tất cả các Tôngiáo khác. Bần đạo tƣởng ai có đọc tờ phúc-sự năm 1937 đều
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biết rõ, Bần đạo đã giảng rõ ràng nguyên-do đó, thành thử
Việt-Nam có nhiều Đạo quá nên thành không Đạo!"
Thầy dạy: "Thánh Đạo của Chúa Cứu Thế (vì sự hiểu lầm) làm
tăng gia dục vọng của kẻ mạnh đối với ngƣời yếu và giúp giáo
cho bọn trên hiếp dƣới."
"Hỡi nầy dân tộc có diễm phƣớc; Thầy sẽ làm thỏa mãn tánh
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. Chúa Cứu Thế đã đến với các con. Ngƣời đã phải chịu
đổ máu Thánh để chuộc tội cho loài ngƣời. Trong 2000 năm
vắng mặt Ngƣời, các con đã làm gì hữu ích? Các con truyền
bá Đạo Ngƣời, nhƣng chính các con cũng không hiểu chi cả.
Các con lại làm sai lạc bản chất Tôn chỉ của nền Thánh giáo.
Nhân loại phải chịu đau khổ vì sự biến thể của các Thánh
Tông Ðồ. 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."
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo có cho biết: "Bởi thế cho nên nền
Tôn Giáo mới hơn các nền Tôn Giáo khác có mặt tại địa cầu
này là nền Thiên Chúa Giáo, vị Giáo Chủ sáng suốt, vị Giáo
Chủ ngôn ngữ hoạt bát, tinh thần minh hoạt hơn hết, là Đức
Chúa Jésus Christ, nhƣng hại thay trong Thể pháp Ngài đủ
quyền năng đem đủ giáo lý của Ngài, đặng làm nền tảng tâm
lý của nhơn loại. Nhƣng về mặt Bí Pháp chơn truyền, Ngài chỉ
có nói một điều, các Môn Đệ nhứt là các vị Thánh Tông Đồ:
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- "Có nhiều lý lẽ cao siêu ta chƣa có thể nói với các ngƣơi
đặng, dầu ta có nói các ngƣơi cũng chƣa hiểu."
Vì cớ cho nên Bí Pháp Chơn Truyền của Công Giáo không có,
không có thể có; bởi theo Bí Pháp, theo lời Đức Chúa Jésus
Christ thì buổi nọ Bí Pháp Chơn Truyền của Ngài chƣa có thể
gì nói cho thiên hạ nghe đặng."
Cho đến lời trong thơ của Đức Mẹ FATIMA rằng: "Hội Thánh
La Mã chỉ lo củng cố Vƣơng quyền, các hàng giáo phẩm lãnh
đạo không thực thi đúng điều CHÚA dạy và không hƣớng dẫn
giáo dân đi theo đƣờng lối CHÚA muốn, đến nỗi trƣớc nguy
cơ chết chóc của con ngƣời bởi thảm họa chiến tranh, Đức
MẸ phải hiện ra tại FATIMA vào thế chiến thứ nhứt (19141918) để ban ra những Thông điệp quan trọng và khẩn cấp,
nhằm thức tỉnh Hội Thánh La Mã và kêu gọi những tín đồ
Thiên Chúa Giáo phải thực thi đúng lời Chúa dạy.
Đức Mẹ FATIMA phán: "Nếu loài ngƣời muốn chấm dứt chiến
tranh thì phải ăn chay, hãm mình và lần chuỗi Mân côi. Muốn
cho đƣợc thấy Thiên đàng, thì phải trƣờng chay, tuyệt dục và
bố thí. Tất cả ai cầm quyền Giáo hội nên TRƢỜNG CHAY vì
đó là cứu cánh cho nhơn loại, nhƣ ngọn đuốc soi đƣờng cho
tín đồ. Bởi chƣa thực hiện đƣợc trƣờng chay, do đó mà nhơn
sanh còn khổ, dù có kêu gọi cách nào đi nữa, nhƣng thâm tâm
họ chƣa trong sạch thì ý tƣởng đẹp cũng hóa ra dơ bẩn. Nếu
Đức Giáo Hoàng đƣơng kim là PHAOLÔ IV chỉ thị và chính
Ngài ăn chay trƣờng thì thế giới đƣơng nhiên Hòa bình. Bởi
tín đồ Thiên-Chúa-Giáo sẽ nghe theo Ngài mà trƣờng chay tất
cả, thì Tình thƣơng sẽ lan tràn cả Thế giới".
Đó là hồng ân của Thiên Chúa ban rải để cứu rỗi loài ngƣời
qua phép lạ FATIMA. Nhƣng từ đó đến nay, Giáo hội La Mã
chẳng sửa sai một điều gì đáng kể. Nếu tình trạng nầy cứ tiếp
tục nhƣ vậy, rồi đây Giáo hội La Mã sẽ hoàn toàn sụp đổ trong
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cuối thế kỷ nầy, thể hiện đúng lời tiên tri của Đức Mẹ FATIMA.
(Theo nội dung của Bức thơ Fatima)
Tóm lại, các nền Tôn giáo thời Nhị Kỳ Phổ Độ gồm Tam giáo ở
Á Đông và Thiên Chúa giáo ở Âu Châu đều bị Thất Chơn
truyền sau mấy ngàn năm truyền đạo và hoàn toàn suy bại
trong thời kỳ Mạt pháp nầy.

THÁNH ĐỊA
聖地
E: Holyland.
F: Terre Sainte.
Thánh địa là đất Thánh, là vùng đất linh thiêng, vì đây là nơi
xuất hiện mối đạo Trời, có viễn trình 700.000 năm tuổi Đạo,
gọi là Thất ức niên.
Sài Gòn, 7 Septembre 1926 (1-8-Bính Dần).
CAO ÐÀI- Thầy, các con: "Trung nghe con. Con biết rằng
Thánh Thất đã lập tại Tây Ninh, Thầy đã cho con hiểu là
Thánh Ðịa nữa. Nguyên Ðạo Thầy do nơi đó mà xuất thấu thế
gian. Ấy vậy dân nơi đó là con yêu dấu của Thầy, nhƣng phần
đông chƣa biết Ðạo là gì? Thầy rất cảm xúc, con tính sao,
Trung?...".
Tìm hiểu Châu vi Nội Ô Tòa Thánh: Nhìn ra xung quanh thì
Tòa Thánh nằm lệch về phía Bắc trên một vuông đất gồm có
Đền Thánh, Báo Ân Từ và các dinh thự nhƣ: Giáo Tông
Đƣờng, Hộ Pháp Đƣờng, Đầu Sƣ Đƣờng nam, nữ kiến thiết
theo kiểu Đạo đồ, cùng các cơ sở của các cơ quan ban bộ.
Hai bên đƣờng là Dinh thƣ. Đại lộ thẳng tấp:
- Đại lộ Cao Thƣợng Phẩm, Phạm Hộ Pháp, Cao Thƣợng
Sanh, chạy dài theo chiều dọc, có hình Quẻ CÀN ☰ Nhƣng
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đại lộ Hộ Pháp vẫn ở giữa, chính trung, hai lộ còn lại nằm hai
bên về phía trái và phải.
- Các lộ ngang nhƣ: Oai Linh Tiên, Thƣợng Trung Nhựt, Thái
Thơ Thanh chạy theo chiều dọc, hình quẻ KHÔN ☷ Lộ
Thƣợng Trung Nhựt vẫn ở giữa đúng theo qui luật.
Hai dạng quẻ này đặt chồng
lên nhau thành chữ ĐIỀN 田
Ấy là tâm của BÁT QUÁI ĐỒ
THIÊN, tức là Bát-Quái Cao
Đài đó vậy. Nói rõ hơn là
hình của các số Ma phƣơng.
Vùng Nội-Ô Toà Thánh có
cả thảy 12 cửa. Thực tế
nhân sanh sẽ không thấy
cửa số 5, nhƣng đƣợc thay
bằng cổng Chánh Môn cũng
đủ vào số 12. Bởi vì số 5 là
ở chính giữa (Ngũ trung) của đồ hình nhƣ bảng Ma phƣơng
số. Thế nên số 5 là hình ảnh của "Báo Ân Từ" là ngôi Điện thờ
Đức Phật Mẫu. Các cửa này đặt nghịch chiều với chiều quay
của kim đồng hồ. Mỗi cửa cách nhau 300 m. có hàng rào
tƣờng bao quanh 12 cửa. Riêng cổng Chánh Môn cao 36m,
ngang 60m, cổ kín Tam quan, trên nóc là 3 Cổ Pháp: "Xuân
Thu, Phất Chủ, Bát Vu" có bản đồ theo sự chỉ dẫn trƣớc của
Đức Hộ Pháp để lại.
Tuy nhiên, cổng Chánh Môn hiện nay do chi Thế là Ngài Bảo
Thế Lê Thiện Phƣớc lúc nắm quyền Chƣởng Quản Hiệp Thiên
Đài kiêm Thống Quản Hội Thánh Phƣớc Thiện phối hợp với
Tỉnh trƣởng Tây Ninh là Thiếu Tƣớng Lê Văn Tất xây dựng
theo bản đồ của Ty Kiến Thiết Tỉnh Tây Ninh, nên có hai Rồng
tranh Cổ Pháp. Tại sao nói tranh Cổ Pháp? Vì bản tánh của
Rồng là "Long năng biến hóa", hình Rồng hả miệng, mình uốn
khúc, phải là Rồng tranh Châu thời Phong Kiếm Xuân Thu;
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nay đem tranh Cổ Pháp, đó là việc làm của Thời Quân Chi
Thế, không đúng với bản vẽ ban đầu của Đức Hộ Pháp còn
lƣu lại.
1- Thầy dạy: "Các con nghe! Nơi nào Thầy ngự thì nơi ấy
là Thánh Địa: chi chi cũng tại Tây Ninh nầy mà thôi
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), nằm trên Quốc lộ 22, cách thị xã
Tây Ninh cũng độ 5 km.
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 nền Đại-Đạo, do đó 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 một phần bị mất đức tin, một phần bị nhà
cầm quyền Pháp bấy giờ xúi giục và hăm dọa, nên Hòa
Thƣợng Nhƣ Nhãn không theo Đạo Cao Đài và đòi chùa lại,
không hiến nữa. Hội Thánh Cao Đài phải trả chùa cho Hòa
Thƣơng Nhƣ Nhãn, hứa trong ba tháng sẽ tìm đất để dọn đi.
"Kể từ Rằm tháng 10 năm Bính-Dần (1926) tới Rằm tháng
Giêng Đinh-Mão (1927) là đúng kỳ hứa trả Từ Lâm Tự (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. Song trƣớc khi trả,
phải cất Thánh Thất cho xong y nhƣ lời dạy. Chƣ Đạo hữu
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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 Chí Tôn không chịu.
Thƣợng Trung Nhựt! Phải làm thế nào chừa đất dƣ ra ít nữa là
50 mẫu là cả trọn bản đồ Bạch Ngọc Kinh và cho đủ Thánh địa
ấy. Hiền hữu đi chọn đất về cho Lão hay, cầu khẩn Chí Tôn
nghe!" (Trích Đạo-Sử. II/ 222)
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 đặng
quyền thƣởng phạt, đặng răn làng ấy cho đến ngày chúng nó
biết ăn năn cải hóa. Vậy thì Làng Long Thành, các con khá an
lòng. Còn Tòa Thánh thì muốn để cho có nhơn lực hiệp cùng
Thiên ý là hạnh của Thầy, các con nên xem gƣơng mà bắt
chƣớc. Từ Thầy đến lập Đạo cho đến giờ, Thầy chƣa hề một
mình chuyên quyền bao giờ. Các con lựa chọn nơi nào mà Hội
Thánh vừa lòng thì là đẹp lòng Thầy. Các con phải chung hiệp
nhau mà lo cho hoàn toàn Tòa Thánh, chi chi cũng tại Tây
Ninh nầy mà thôi. Các con đã hiểu Thánh ý Thầy, phải cần
kiệm mỗi sự chi về phƣơng tiện mà thôi.
THƠ! Thầy giao cho con góp tƣ bổn trong một tháng cho rồi,
dặn các em con rằng: "Danh thể Đạo nơi Tòa Thánh, nghe à!"
Sau Thái Bạch sẽ dạy con kiểu vở.
Tuy nhiên Thầy cũng nêu lên nhiều địa điểm thuộc vùng Tây
Ninh Thánh địa, nhƣng Thầy có phân tích sự lợi hại của mỗi
nơi, nhƣ: Cẩm Giang thì các con phải chịu khổ về phần ăn
uống, Bến-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
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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." (Ðạo Sử. II. 223)
Tiếp theo, cũng tại chùa Gò Kén, ngày 21-01-Đinh Mão (dl: 2202-1927) Đức Lý Giáo Tông giáng:
"Thƣợng Trung Nhựt! Thái Thơ Thanh! Cƣời! Nhị vị Hiền Hữu
muốn cho Đạo phải mang tiếng rằng: Trốn lánh hay sao mà
tính dời Tòa Thánh xa dữ vậy hử? Tỷ nhƣ Lão muốn lập Tòa
Thánh gần bên thành binh, chƣ Hiền Hữu tƣởng sao?
-Trung bạch: Có hai làng cúng đất.- Mua thì đặng, khó gì! Một
nơi chí Thánh trƣớc mắt mà chƣ Hiền Hữu chẳng biết xem, ấy
cũng còn hai phần phàm. Thái Thơ Thanh! Lão cậy Hiền Hữu
một phen nữa, mai nầy đi lên đƣờng trên gọi là đƣờng dây
thép, nhắm địa thế dài theo cho tới ngã ba Ao Hồ, coi Hiền
Hữu thấy đặng chăng cho biết. Lão đã nói rằng: Mỗi sự chi
đều bày trƣớc mắt nhơn sanh hết. Chƣ Hiền Hữu đừng sợ ai
hết, hễ sợ thì chối quyền Thiêng liêng của Chí Tôn thì còn gì
Đạo! nghe à!" (Đạo-Sử. II./ 224)
2- Lão cắt nghĩa vì sao cuộc đất ấy là Thánh Địa?
Đức Lý giáng dạy đêm 23-01-Đinh Mão (dl: 24-02-1927), tại
chùa Gò Kén: "Sâu hơn 300 thƣớc, nhƣ con sông, giữa trung
tim đất giáp lại trúng giữa 6 nguồn, làm nhƣ 6 con rồng đoanh
nhau. Nguồn nƣớc ấy trúng ngay đỉnh núi, gọi là LỤC LONG
PHÒ ẤN. Ngay miếng đất đó đặng 3 đầu: Một đầu ra giếng
mạch Ao hồ, hai đầu nữa bên cụm rừng bên kia. Ngƣời Lang
sa chỉ đòi 20 ngàn, nói rồi trả đúng có 15 ngàn, Lão dặn thì
thành trả 17 ngàn, 18 ngàn thì đặng vậy. Còn xin khai khẩn
miếng đất rừng bên kia nữa mới trọn. Đất nay còn rẻ, miếng
đất chung quanh Thánh địa ngày sau hóa vàng. Chƣ Hiền hữu
biết lo lập, ngày sau rất quí báu.
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3- Vị trí cất Đền Thánh tạm hiện thời:
Đức Lý Giáo Tông dạy: "Thánh Thất tạm cất trên miếng đất
trống. Ngay trung tim rừng cách miếng đất trống chừng 3,50m
đóng một cây nọc, đo Hiệp Thiên Đài nhƣ vầy: ngoài Bàu Cà
Na đo vô chừng 50m đóng một cây nọc, ấy là khuôn viên Tòa
Thánh. Lão dặn: Từ cây nọc phía bên miếng đất đo vô Bàu Cà
Na 27m tây. Nghe à!". Tƣ vuông 27 thƣớc, mỗi góc của Bát
Quái Đài, nghĩa là hình nhà tròn có tám nóc, cao từ dƣới đất
lên thềm 9m, phân làm tám nóc.
-Trên Điện Bát-Quái-Đài bề cao 9m, hình nóc tròn mô lên có
tám nóc phân minh, trên đầu phải để một cây đèn màu xanh,
-Kế nữa là Chánh Điện bề dài 81m, ngang 27m (81x 27). Hai
bên Hiệp Thiên Đài mặt tiền có Lôi Âm Cổ Đài, bên trái có
Bạch Ngọc Chung Đài. Lão phải vẽ mới đặng…". [Gò Kén
ngày 27 tháng 1 Đinh Mão (dl: 28-02-1927)]
4- Đức Lý dạy cất Đền Thánh theo kiểu Thiên đình:
Thánh Giáo ngày 07-02-Đinh Mão, Đức Chí Tôn dạy Ngài Phối
Sƣ Thái Thơ Thanh lo lập Thánh Thất. Ngài bạch: "Xin đúc
nền Tòa Thánh bề cao 9m theo kiểu của Đức Lý Đại Tiên".
Đức Chí Tôn dạy: "Tốn kém nhiều lắm con! Bính, con đo từ
mé rừng dƣới vào cho tới 50m, bỏ miếng trảng vào tới 50m,
rồi 81m, rồi kế 27m; làm nhƣ vậy Thánh Thất nằm trọn vào
rừng mà thành ra nhƣ bao quanh một vƣờn thiên-nhiên rất
đẹp…Khi cất, con nhắm thế nào cho nọc Bát Quái Đài và Hiệp
Thiên Đài cho ngang mặt trời phía Tây thì trúng, con nhớ
nghe!"
Đức Lý Giáo Tông dạy: "Cƣời… Họa đồ của Lão, Chí Tôn chê
và trách rằng: hao tốn vô nền nặng lắm. Chí Tôn sửa lại mỗi
cấp ba tấc tây mà thôi. Dƣới đất năm tấc, chín cấp ba tấc là
2,70m cộng 5 tấc là 3,20m. Còn 10m thì chí đầu trong nền Bát
Quái Đài. Trên đầu song chí nóc 13m mới khỏi đọng nƣớc
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

119

mƣa phải mục. Nóc Đại Điện và Hiệp Thiên Đài cũng y nhƣ
vậy. Phải làm plafond hai Đài Chuông, Trống cao hơn nóc
Hiệp Thiên Đài 6 thƣớc".
1/- Đèn vàng ngay nóc Điện Bát Quái.
2/- Đèn xanh ngay giữa Đại Điện làm hình Long Mã Phụ Hà
Đồ.
3/- Đèn đỏ để Hiệp Thiên Đài.
Do vậy mà Đền Thánh hiện nay xây dựng bằng bê tông cốt sắt
nằm trên Lục Long Phò Ấn, trung tâm Thánh Địa, vẫn còn là
tạm; vì Chí Tôn dạy cất ngôi Tổ Đình trong sân Đại Đồng Xã.
Đền Thánh đƣợc khởi công xây cất vào ngày 23 tháng 10 TânMùi (1931), phải trải qua thời gian bốn lần kiến tạo mới hoàn
thành vào năm Đinh Hợi (đầu năm 1948):
1/- Lần thứ nhất đào hầm Bát Quái, đổ bê-tông do Ngài Thái
Chánh Phối Sƣ - Thái Thơ Thanh lãnh đạo- rồi bị ngƣng trệ vì
cuộc nội phản. (1931).
2/- Lần thứ hai do Đức Quyền Giáo Tông và Bà Nữ Đầu Sƣ
Lâm Hƣơng Thanh đảm nhiệm. (1932).
3/- Lần thứ ba do Ngài Tiếp-Thế Lê Thế Vĩnh lãnh vận động,
mƣớn Bác Vật Phan Hiếu Kinh khởi làm Lầu Hiệp Thiên Đài,
đúc cột đƣợc phần ít rồi cũng phải ngƣng. (1933).
4/- Lần thứ tƣ do Đức Hộ Pháp lãnh đạo khởi công vào ngày
01-11-Bính Tý (1936), tiếp tục kiến tạo đến ngày 30-12 Đinh
Hợi (dl: 24-01-1948) mới hoàn thành trọn vẹn.
5- Tạo tâm đức hiến thân – thủ trinh:
Phƣơng pháp nào đạt kết quả qua ba lần thất bại không hoàn
thành Thánh Tòa đƣợc? Ŕ Do Đức Hộ Pháp khéo léo tạo tâm
đức cho con cái Chí Tôn, ngƣời Phạm Môn, Phƣớc Thiện đảm
nhận tình nguyện trƣờng trai và thủ trinh hiến thân làm công
quả cho đến ngày làm xong Đền Thánh. Nhờ vào đức tin
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mãnh liệt đó mới sớm hoàn thành hình tƣợng Bạch Ngọc Kinh
tại thế.
- Trong giai đoạn nầy đến năm Tân Tỵ (1941) nhằm ngày 2505 phải tạm ngƣng vì Pháp bắt Đức Hộ Pháp lƣu đày sang
đảo Madagascar. Mãi đến 30-08-Bính Tuất (1946) Đức Ngài
đƣợc trở về nƣớc nhà, điểm tô thêm bốn tháng nữa, thợ hồ
mới làm lễ bàn giao Đền-Thánh cho Hội Thánh (03-01-Đinh
Hợi). Đức Hộ Pháp cho tổ chức cuộc lễ Khánh Thành Tòa
Thánh trong vòng 10 ngày, kể từ ngày 6 đến 16 tháng giêng
năm Ất Mùi (dl: 29Ŕ01 đến 8Ŕ2Ŕ1955), Đức Ngài cho diễn ba
vở tuồng cổ: San Hậu, Tiêu Anh Phụng, Hoàng Phi Hổ Tây
Châu.
6- Những bí mật của Đền Thánh:
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 Ŕ 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).
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7-Tội cho Thành Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Ðịnh, Huế, Hải
Phòng, Hà Nội...
"Lão tƣởng chẳng cần nói chi một nƣớc nhỏ nhen đã đặng
danh Thánh Ðịa là Nƣớc Nam nầy, mà Lão xin không đặng tội
cho Thành Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Ðịnh, Huế, Hải Phòng, Hà
Nội... Thảm! Thảm! Thảm!"

THÁNH ĐỊA LONG THÀNH
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh.
Ra sức mạnh non cao đốn gỗ,
Tạm nhứt thời lợp đỡ Chùa tranh.
Dời qua Thánh-Địa Long-Thành,
Ra tiền mua đất Tây-Ninh cụm rừng.

THÁNH ĐIỆN (Phật Học)
Thánh điện 聖殿; S: caitya; P: cetiya; Nơi các vị Tỉ-khâu ngày
xƣa hội họp và ngồi thiền. Về sau, Thánh điện này không còn
đƣợc chú trọng và hòa nhập lại thành Chính điện, nơi thờ
tƣợng của đức Phật.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THÁNH ĐIỀU
Bài thài hiến lễ Đức Quyền Giáo Tông có câu:
Càn khôn quen thú phƣớc Linh Tiêu,
Thấy khổ trần gian nghịch Thánh điều.
Mƣợn xác phàm riêu cây Phất Chủ,
Nƣơng cơ tạo xủ phƣớn Tiêu Diêu.
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THÁNH ĐỨC
聖德
E: The virtue of Saint.
F: La vertu de Saint.
Thánh đức 聖德 là Cái đức độ của bậc Thánh.
Đƣờng Thánh đức là Đƣờng để đạt đƣợc bậc Thánh, tức con
đƣờng đạo đức. Ngay trong buổi sanh tiền, ngƣời Môn đệ của
Chí-Tôn có theo con đƣờng Thánh đức thì khi thoát xác mới
biết nhớ đến câu Kinh mà ngƣời ngƣời lo tế độ:
Trên đƣờng Thánh đức lần dò,
Trƣờng sanh mầu nhiệm nơi lò Hóa công.
Đức Hộ Pháp nói: "Hôm nay, Bần-Đạo giảng về "Luật nhân
quả vay trả của nhân-lọai" trong thời-kỳ Hạ nguơn hầu mãn
bƣớc sang thời kỳ Thƣợng-nguơn Thánh-Đức. Các con ráng
ẩn-nhẫn để Ông Trời hát từ màn cho các con coi; các con
trông cho đời mau tới, tới chừng tới các con khóc mẹ, khóc
cha luôn. Bần-Đạo nói thật cái quyền năng vô đối của Đức
Chí-Tôn một nháy mắt không còn một sanh mạng nơi quả địa
cầu này, không cần một tích-tắc đồng hồ, những nhân nào quả
ấy trả cho rồi đặng lập đời Thánh-Đức mà thôi".
Kinh Giải Oan có câu:
"Luật Nhân quả để răn Thánh Đức,
"Cửa luân hồi nhắc bực cao siêu
"Dầu chăng phải mực Thiên điều,
"Cũng quyền tự chủ dắt dìu thiên lương."

THÁNH GIANG
聖江
Đức HỘ-PHÁP dạy "Đất Thánh là nơi tạm gởi Thánh Cốt con
cái Đức Chí Tôn cho đến ngày mãn một đời Giáo Tông, là
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thiêu cốt lấy tro làm nên một khối lớn đem vô để nơi hầm BátQuái-Đài; tro đầu, trên Hạ Đơn-Điền, tay chơn là đem vô khối
ấy, có dƣ bao nhiêu thì có Lễ long-trọng đem xuống sông
Cẩm-Giang đổ. Cẩm Giang tức là Thánh Giang nhƣ sông
Gange vậy. [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]

THÁNH GIÁO
聖敎
Chữ Thánh giáo có nhiều nghĩa tùy trƣờng hợp nhƣng nghĩa
chánh vẫn là dạy con ngƣời làm nên bậcThánh Hiền:
1. Thánh giáo là nền đạo của Đức Chí Tôn:
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Vì vậy mà Thầy muốn cho mỗi đứa
đều để lòng lo liệu mà chấn hƣng nền Thánh giáo.
2. Thánh giáo là lời dạy bảo của Đức Chí Tôn.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Con đƣợc phép cho mấy anh con coi
Thánh giáo của Thầy.
3. Thánh giáo là lời dạy bảo của các Đấng thiêng liêng. Td:
Thánh giáo của Đức Lý Giáo Tông.
Nghĩa thƣờng dùng: Thánh giáo là các bài văn giáng cơ dạy
đạo của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng
Liêng. Trƣờng hợp nầy, Thánh giáo đồng nghĩa Thánh Ngôn.
Đức Hộ Pháp nói: "Chúng ta thấy Đức Chí-Tôn đến: Trƣớc hết
Ngài mở ra Cơ Bút dạy bằng Thánh giáo. Nhƣng khi chƣa
đến thì đã có Đức Phật-Mẫu đến với chúng ta lập thành khuôn
khổ một mực: dầu cho cơ quan nào "Dĩ tiểu vi đại" cũng vậy.
Bà Mẹ phàm chúng ta sản xuất nuôi dƣỡng chúng ta thế nào
thì Phật Mẫu cũng thế ấy". (15-8 Mậu-Tý - 1948)
Đây, Thánh giáo Thầy dạy cho ngƣời Pháp hầu Đàn: "Chúa
Cứu Thế đã đến với các con. Ngƣời đã phải chịu đổ máu
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Thánh để chuộc tội cho loài ngƣời. Trong 2000 năm vắng mặt
Ngƣời, các con đã làm gì hữu ích? Các con truyền bá đạo
Ngƣời, nhƣng chính các con cũng không hiểu chi cả. Các con
lại làm sai lạc bản chất, tôn chỉ của nền Thánh giáo. Nhân loại
phải chịu đau khổ vì sự biến thể của các Thánh Tông đồ."
Thầy dạy: "Ôi! Lốt Ðạo, lốt Ðạo, Thầy buồn cho trẻ ngây,
chẳng còn biết làm sao đem Thánh giáo vào tai chúng nó
đƣợc. Thầy nhớ xƣa, kẻ mộ Ðạo, chịu ngàn cay muôn đắng,
biết có ngƣời mà chẳng biết nhọc mình; giày gai áo bã, đội
nguyệt mang sao, gió trƣớc lọt chòi tranh, mƣa sau hƣ giạu lá,
bần hàn chẳng quản, tay trắng dìu ngƣời, một mảy không bợn
nhơ, mới có thể lập ngôi cho mình đặng; có đâu lấy của lấn
nhân, mƣợn quyền xua đức, kẻ chân thành lánh mặt, đứa tà
mị áp vào, rồi cúm núm mang hơi tà, lại đua nói rằng thờ
chánh giáo.Thầy hỏi: Ai chứng cho?"

THÁNH GIÁO GIA TÔ
"Đức Jésus de Nazareth (gọi Christ) bởi lòng Nhơn Cứu thế
lập nên Thánh Giáo Gia-Tô; Ngài mƣợn bác ái nhân sanh
đặng thế mặt Chí-Tôn khai hóa, xem phổ tế chúng sanh rằng
trọng, nên chuyên lo giúp khó trợ nghèo: dỗ kẻ dữ, dạy ngƣời
ngu, ngó chơn thật mạng sanh hành thiện đạo, diệt dị đoan,
trừ mê tín, dụng Chơn lý để răn đời, nhìn lƣơng tâm là hình
ảnh của Trời, lấy trí tuệ vẽ tƣơi Thiên cảnh." (trích Khuê bài
Thiêng liêng vị của Ðức Phạm Hộ Pháp)
Đức Hô-Pháp nói: "Đến thế-kỷ 19 Thánh-Gíáo Gia-Tô đem
đến nƣớc ta truyền-giáo mới thành một trƣờng nhiệt-liệt đua
tranh quyết chinh-phục hết thảy tất cả các Tôn-giáo khác. Bần
Đạo tƣởng ai có đọc tờ phúc-sự năm 1937 đều biết rõ, Bần
Đạo đã giảng rõ-ràng nguyên-do đó, thành thử Việt Nam có
nhiều Đạo quá nên thành không Đạo!"
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Một lần Đức Hộ Pháp hỏi: - "Thƣa Thầy theo nhƣ luật lệ
Thánh-giáo Gia-Tô Thầy truyền tại thế thì Thầy cho Giáo Tông
trọn quyền về phần hồn và phần xác: Ngƣời nhờ nƣơng quyền
hành cao trọng đó, Đạo Thánh mới có thế-lực hữu-hình nhƣ
vậy. Đến ngày nay Thầy giảm quyền Giáo Tông của mấy con
về phần hồn đi, thì con sợ e cho Ngƣời không đủ quyền lực
mà độ rỗi chúng-sanh chăng?
Thầy đáp…"Cƣời! Ấy là một điều lầm-lạc của Thầy, vì nặng
mang phàm thể mà ra, Thầy cho một ngƣời phàm đồng quyền
cùng Thầy về phần hồn thì nó lên ngai Thầy mà ngồi, lại nắm
quyền-hành Chí Tôn ấy đặng buộc nhơn-sanh phải chịu lòn cúi
trong vòng tôi-tớ của xác thịt. Hơn nữa cái quyền-hành quíhóa ấy, Thầy tƣởng vì thƣơng mà cho các con, nào dè nó là
một cây gƣơm hai lƣỡi để giục loạn cho các con. Nay Thầy
đến chẳng phải lấy nó lại, mà Thầy chỉ đến làm cho tiêu-diệt
cái hại của nó, nếu muốn trừ cái hại ấy thì chẳng chi hay hơn
là chia đôi nó ra, không cho một ngƣời nhứt thống. Kẻ nào
nắm trọn phần hữu-hình và phần thiêng liêng, thì là độc chiếm
quyền chánh-trị và luật-lệ, mà hễ độc chiếm quyền chánh-trị và
luật lệ vào tay, thì nhơn-sanh chẳng phƣơng nào tránh khỏi
vòng áp chế. Nhƣ Thầy để cho Giáo Tông trọn quyền về phần
xác và phần hồn (nghĩa là Đạo và Đời) thì "Hiệp Thiên Đài" lập
ra chẳng là vô-ích lắm sao con?
"Cửu Trùng Đài là Đời, Hiệp Thiên Đài là Đạo. Đạo không đời
không sức, Đời không Đạo không quyền; sức quyền tƣơngđắc mới mong tạo thời cải thế, ấy là phƣơng hay cho các con
liên hiệp cùng nhau, chăm-nom săn-sóc lẫn nhau, mà giữ vẹn
Thánh-giáo của Thầy cho khỏi trở nên phàm-giáo". (Pháp
Chánh Truyền)
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THÁNH GIÁO PHÁP
Ông Allan Kardec là Văn sĩ Thần Linh Học Pháp thế kỷ 19. Quí
danh Ông là Hippolyte Rivail, bút hiệu Allan Kardec (18041869).
Năm 1853, Allan Kardec lập thành học thuyết Thần Linh Học
Pháp, có công truyền bá Thần Linh Học ở nƣớc Pháp và nhờ
Ông mà Học thuyết Thần Linh Học đƣợc hệ thống hóa. Ông có
viết hai tác phẩm về Thần Linh Học là: Le livre des Esprit
(Sách về Thần linh) và Le livre des Médiums.
Các đồng tử Cao-Đài nhận đƣợc Thánh giáo phát xuất từ
Allan Kardec, Léon Denis, Camille Flammarion, Descartes,
Jeanne d’Arc, Chateaubriand …nhứt là Victor-Hugo và gia
đình Victor-Hugo. Ngƣời Việt Nam nói rằng nhiều vị lãnh đạo
Tôn giáo Cao-Đài là hóa kiếp của nhiều Victor-Hugo. Nhiều sự
kiện khá lạ lùng khiến ngƣời ta tin nhƣ vậy. Trong vài Thánh
Thất có hình của Victor-Hugo.
Ông Léon Denis cũng là Văn sĩ Thần Linh học Pháp ở thế kỷ
19. Ông có viết quyển "Sau khi chết" rất đáng chú ý.
Ông Camille Flammarion là nhà Thiên văn Pháp giữa thế kỷ
19 và đầu thế kỷ 20 (1842-1925) sáng lập Hội Thiên văn học
Pháp năm 1887.
Ông René Descartes (1596-1650) là Triết gia và Khoa học gia
ngƣời Pháp thế kỷ 17. Ngoài những khám phá khoa học nổi
tiếng của Ông, ông còn viết sách sáng lập Triết học tân thời.
Theo Ông thì khả năng thiết yếu của con ngƣời suy tƣ là lý trí,
những nhà tìm tòi khám phá những chân lý cao cả nhứt nhờ lý
trí hƣớng dẫn. Ông sanh năm 1596, mất năm 1650.
Bà Jeanne d’Arc là Nữ Thánh và cũng là anh hùng cứu nƣớc
Pháp thế kỷ thứ 15 (1412-1431), tiền kiếp của Lục Nƣơng
Diêu-Trì-Cung. Nàng bị hỏa thiêu vào năm 19 tuổi.
Ông Francois René de Chateaubriand (1768-1848)
Thuộc dòng dõi quí phái đƣợc xem nhƣ ngƣời khởi xƣớng
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chánh của Thi văn lãng mạn Âu Châu, ông phục hƣng tình
cảm Tôn giáo trong tác phẩm của Ông , ông còn là Sử gia và
phê bình văn chƣơng nữa.
Đức Victor-Hugo là tiền kiếp của Đức Nguyệt Tâm Chơn
Nhơn. Tác phẩm "Messages Spirites de la 3è Amnistie de
Dieu en Orient’ xuất bản năm 1962 của Ngài Phối Sƣ Thƣợng
Vinh Thanh (Trần Quang Vinh) có đề cập nhiều đến Đức Ngài
và hai con của Ngài là Francois Hugo và Charles Hugo. Bản
dịch Việt văn "Những Thông điệp thuộc Thần Thông học của
"Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ" hay là Thánh giáo Đại-Đạo Tam Kỳ
Phổ-Độ có nói nhiều đến Đức Victor-Hugo và hai con của
Ngài.
Moise: Nhà lãnh đạo của dân Do Thái thời Thƣợng cổ, lúc
dân Do Thái bị các Pharaon Ai Cập bắt làm nô lệ. Moise đƣợc
Ðức Chúa Trời chọn, vâng lịnh Ðức Chúa Trời dẫn dắt dân Do
Thái thoát khỏi ách nô lệ, đến định cƣ và dựng nƣớc ở đồng
bằng phì nhiêu dƣới chân núi Sinai. Ðức Chúa Trời giao cho
Moise 10 Ðiều Răn để dạy dân Do Thái, các giáo lý, cách thờ
phƣợng Ðức Chúa Trời, tạo thành đạo Do Thái thời Nhứt Kỳ
Phổ Ðộ.
Jean Baptiste: Thánh Jean Baptiste là nhà tiên tri sửa soạn
sự xuất thế của Chúa Jésus. Ông làm phép Giải Oan cho
Chúa ở bờ sông Jourdain và xác định đây là Chúa Cứu Thế.
Ông bị tử đạo năm 28 do lịnh của Salomé. Lễ kỷ niệm Ông
hằng năm vào ngày 24 tháng 6.
Élie: ở Thi-sê-be, nhà tiên tri ngƣời Do Thái thời vua Do Thái
là A-hap, sau thời Thánh Moise xa lắm, vâng lời Ðức Chúa
Trời đến ở khe Kê-rit, đối ngang sông Jourdain. Élie với học
trò là Élisée, vâng lịnh Ðức Chúa Trời, đi đến bờ sông
Jourdain, Élie lấy áo tơi cuốn lại đập trên nƣớc thì nƣớc sông
rẽ hai cho 2 ngƣời đi qua sông, rồi Élie đƣợc Ðức Chúa Trời
rƣớc lên Trời trong một cơn gió lốc. Élisée tiếp nối Élie làm
tiên tri của dân Do Thái.
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THÁNH GIÁO TÂM KINH
(Do hai vị Đầu Sƣ Thƣợng Trung nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt
giải trong Tứ thời Nhựt tụng, năm 1928)
Thánh Giáo Tâm Kinh xƣng tụng Đức Văn Tuyên. Cũng vậy,
nhƣng niệm danh Khổng Thánh là vị Hƣng Nho. Cúng đàn
cũng ngày của Khổng Thánh.
1- "Quế hƣơng nội điện, Văn Thỉ thƣợng cung"
Giải: Ðền quế hƣơng mùi bay thơm ngát,
Gốc vốn là trên cõi Thƣợng Thiên.
Mùi quế hƣơng nực chốn nội Điện, Ðức Văn Xƣơng ở
căn đầu nơi chốn thƣợng cung. Sách có câu "Lam bào
nhả quế hƣơng". Khi xƣa hễ ngƣời thi đỗ Trạng thì vua
ban cho cái áo Lam Bào và cho đi vu khai ba ngày cho
rõ danh thơm, thì đƣợc tiếng thiên hạ ngợi khen thơm
tho nực nhƣ mùi quế hƣơng bay khắp vậy. Còn về văn
khoa đấu tự thì có tích ông Ðậu Yên Sơn sanh ra năm
ngƣời con trai đƣợc sự ứng mộng của cha bảo tu nhơn,
tích đức thì năm đứa con ấy sau nầy sẽ nên danh. Ông
vâng lời cha phát nguyện lòng lành lấy nghĩa phƣơng
giáo tử. Nhờ đó năm con của ông học hành rất tiến,
đồng thời ông có trồng năm cây quế trƣớc sân. Ðến khi
năm ngƣời con trai ông vào trƣờng thi đều đƣợc danh
đề Kim bảng, đời truyền là: "Ngũ quế đƣờng khai".
2- "Cửu thập ngũ hồi, Chƣởng thiện quả ƣ, thi thơ chi
phố"
Giải: Chín lăm lần xuống xuống lên lên,
Gieo trái Ðức, Văn chƣơng, Nhơn nghĩa.
Ðức Văn Xƣơng ở cõi Thƣợng Cung, chín mƣơi lăm lần
luân hồi gieo trái lành nơi vƣờn Thi Thơ. Trong Kinh
Ðiển ghi chép Ðạo Thánh dạy việc lành là: Nhơn, Nghĩa,
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Lễ, Trí, Tín. Thành ra cho nên lấy Kinh Ðiển làm vƣờn,
lấy việc lành làm giống, trái ngon trồng tỉa, đặng lƣu
truyền cho đời đám ruộng gọi rằng "Tâm Ðiền" vun bồi
cội quế thơm tho, con cháu gìn giữ ruộng đất nối đời
hƣởng dùng không cùng.
3- "Bá thiên vạn hóa, Bồi quế thọ ƣ, âm chất chi điền"
Giải: Trăm lần phải sanh sanh hóa hóa,
Vun quế hòe, âm đức, tâm điền.
Trăm ngàn lần hóa thân cũng lấy đức âm chất gieo làm
đám ruộng gọi rằng Tâm Ðiền, vun bồi cội quế thơm tho,
con cháu gìn giữ ruộng đất nối đời hƣởng dùng không
cùng.
4- "Tự lôi trữ bính, linh ƣ phụng lãnh"
Giải: Văn tự linh hơn sấm lôi,
Linh hơn linh điểu mở thông Ðạo ngƣời.
Ðời Thƣợng cổ chƣa có văn tự thì lấy gút để nhớ việc.
Ðến đời vua Phục Hi có Long Mã phụ đồ, vua Phục Hi
vạch Bát Quái Ðồ chế ra văn tự. Qua đời Huỳnh Ðế có
ông Thƣợng Kiết trí tuệ thông minh: trên thì biết xem
tƣợng sao, dƣới thì xét soi dấu chim, chế làm văn tự. Khi
văn tự thành rồi thì Trời mƣa luôn ba ngày, quỷ ban đêm
khóc. Từ đó văn tự mở mang trong thiên hạ, ngƣời đều
tấn hóa. Quỉ khóc bởi sợ có chữ ghi chép chơn lý đạo
đức, ngƣời ngƣời đều theo chơn đạo bỏ tà thuyết thì quỉ
đạo phải bị tận diệt. Khi Ðức Khổng Tử làm kinh Xuân
Thu, sách Hiếu Kinh rồi thì quì lạy về ngôi Bắc Ðẩu tỏ
bày ý nghĩa của mình làm kinh sách. Trời liền mƣa ròng
ba ngày có móng đỏ từ trời sa xuống hóa ra sắc vàng
trên có chữ "Xuất sách cố tự".
5- "Chí nhƣ ý từ, tƣờng ƣ ngao trụ"
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Giải: Chí lành hiệp với ý lành,
Cự Ngao chở nổi núi non đức dày.
Chí nhƣ lời đạo đức ý tứ uyên thâm cảm động lòng Trời,
lời ý hiền lành hơn Ngao Trụ đã chống vững năm hòn
núi nơi biển Bột Hải. Ngao Trụ là núi Ngao. Ở phía Ðông
biển Bột Hải có năm hòn núi: 1/- Núi Ðại Dƣ 2/- Núi Viên
Kiều 3/- Núi Phƣơng Hô 4/- Núi Dinh Châu 5/- Núi Bồng
Lai. Năm hòn núi nầy các vì Thánh Tiên thƣờng ở tại đó,
núi không chơn, thƣờng trôi theo nƣớc lớn nƣớc ròng.
Các vì Tiên Thánh bèn tâu với Ngọc Ðế nghe. Ngài sợ
núi ấy để vậy thì trôi ra tứ phía mới sai mƣời lăm con Cự
Ngao cất đầu đội năm hòn núi ấy vững lại chẳng cho trôi
nữa mà lại phân làm ba phiên, mỗi sáu muôn năm đổi
một lần. Về sau hễ ai thi đỗ Trạng thì gọi độc chiếm
Ngao Ðầu. Ðến nhƣ nay mà lòng ngƣời ý thành, chắc
thiệt một dạ nhân từ thì phƣớc đức để cho con cháu lâu
dài. Thì ra chẳng qua là một đời vinh hiển sang trọng đó
thôi, sao bằng phƣớc đức để đời đời lƣu truyền con
cháu hƣởng không cùng.
6- "Khai nhơn tâm tất bổn ƣ đốc thân chi hiếu"
Giải: Trau tâm gốc cội con ngƣời,
Hiếu thảo cha mẹ mới nên đạo ngƣời.
Còn việc giáo hóa thì Ðạo Nho mở rộng lòng ngƣời, dạy
con ngƣời phải thờ cha kính mẹ, lấy chữ hiếu làm gốc.
7- "Thọ quốc mạch tất tiên, ƣ trí chúa chi trung"
Giải: Ơn nhà nợ nƣớc trƣớc xong,
Công ơn bảo hộ Vua lành Tôi ngay.
Kẻ nhơn, thần tâm phải vững bền nhƣ mạch nƣớc, phải
hết lòng trung, liều mình cùng chúa, dầu cho ngàn cay
muôn đắng vào sanh ra tử, đạp sỏi vày sành cũng chẳng
nao lòng thối chí. Còn nhƣ các Ðấng đã dày công dạy dỗ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ta nẻo chánh đàng ngay thì ta phải làm thế nào cho khỏi
phụ các Ngài.
8- "Ứng mộng bảo sanh, Thùy từ mẫn khổ"
Giải: Ðiềm lành báo mộng lợi nhơn,
Dù cho khổ cực nhƣng mà chí cao.
Còn phận làm vua thì phải có lòng nhơn từ, bảo hộ sanh
linh thƣơng xót những kẻ dân nghèo. Hễ có lòng thƣơng
dân nghèo khổ thì khiến cho mình có tƣ tƣởng hay nằm
chiêm bao. Sách chép: Châu Võ Vƣơng có lòng đạo-đức
tƣ tƣởng thƣờng, cho nên chiêm bao thấy ông Châu
Công ứng mộng bảo làm lành. Võ Vƣơng là vì vua
không ra hành chánh hiệu lịnh, chỉ lo làm việc đạo đức
bảo hộ sanh linh, để lòng nhơn từ thƣơng ngƣời khổ
nạn...
9- "Ðại Nhơn, Ðại Hiếu, Ðại Thánh, Ðại Từ"
Giải: Nhơn, hiếu rộng tâm lành sáng chói.
Nhơn lớn thì ơn lớn, thánh đức lớn từ bi cũng thiệt là
lớn.
10- "Thần văn, Thánh võ, Hiếu đức trung nhơn"
Giải: Văn có Thần gốc Hiếu Nghĩa Nhơn,
Võ nơi thông rõ âm dƣơng.
Hiếu cha thảo mẹ đứng đầu Ðạo Nho,
Ðức ấy thiệt Tâm làm âm chất.
Ðạo thờ Vua một mực thẳng ngay,
Chữ Nhơn gồm bộc Ðạo Nho.
Một là hiếu thuận, hai là nhơn từ, ba là trung tín, bốn là
đức hạnh; nghĩa là bốn đức khiêm cung đủ vậy.
11- "Vƣơng Tân sách phụ, Nho Tông khai hóa"
Giải: Ngôi vua không nƣớc dạy rành nhơn luân,
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Dựng Nho Giáo khai minh bổn thiện.
Ðức Khổng Thánh đi châu du, các nƣớc đều nghinh tiếp
Ngài gọi là vì Vƣơng Tân (khách của vua). Vì Ngài hay
giúp vua làm điều nhơn đạo, đàm luận chánh giáo, hễ
nƣớc phải Đạo thì Ngài đến, nƣớc chẳng phải Đạo thì
Ngài lui, tới lui thong thả nên gọi là ngôi Vƣơng Tân,
Ngài mở mang giáo hóa nên Ngài là Giáo chủ trong Ðạo
Nho vậy.
12- "Văn Tuyên Tƣ Lộc, Hoằng nhơn Ðế quân"
Giải: Tố Vƣơng rày tặng Văn Tuyên,
Ðế Quân đức cả sáng rày thinh thinh.
Vua Văn Tuyên hay việc thi cử khoa lộc là vì Ðế Quân
nhơn đức rộng, tánh chất thiệt ngay thẳng chánh sáng,
báu rạng hiền lành.
13-

"Trừng chơn chánh quang, Bửu Quang từ tế Thiên
Tôn"

Giải: Thiên Tôn chấp chƣởng cầm quyền Ðạo Nho.
Trong tốt, chắc thiệt, ngay thẳng, sáng láng, lành thƣơng
tế độ là vì Bửu Quang Từ Tế Thiên Tôn.

THÁNH HIỀN
聖賢
E: Saint and Sage.
F: Saint et Sage.
Thi văn dạy Đạo rằng:
Noi chân theo dõi Thánh Hiền xƣa,
Từng tuổi đời qua cũng đã vừa.
Khôn khéo khá lo âm chất để,
Phẩm Tiên nẻo tục chẳng thừa ƣa.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

133

THÁNH HÌNH
Thánh hình 聖形 là thân hình Thiêng liêng của con ngƣời.
Nghĩa nhƣ chữ Thánh thể
Buổi Tam Kỳ Đức Chí-Tôn không có giáng trần nhƣ các Giáo
chủ trƣớc đây là phải tá mẫu đầu thai, nghĩa là phải có xác
trần. Nay Ngài phải dùng Huyền diệu Tiên gia là Cơ Bút để
giáo Đạo, ngoài ra còn phải lập Hội Thánh làm Thánh Thể thay
thân cho Ngài, để làm nhiệm vụ của Ngài giao phó gọi đó là
Thánh hình, là tạo nên hình Thánh đặng đủ năng lực mà cứu
đời. Tức nhiên Đức Chí-Tôn đến với nhân loại lần này đặng
ban cho mối Đại-Đạo chánh truyền mà Đức Hộ Pháp nói: "Đại
Từ-Phụ đến, Ngài đã nói quả quyết Ngài đến để Ngài chia khổ
cùng con cái của Ngài, vậy nếu Ngài không có hình trạng thế
nào Ngài chia khổ ấy đƣợc; tức nhiên Ngài phải làm thế nào
Ngài có hình mà chớ, muốn cho ra cái Thánh-hình của Ngài
không phƣơng chi hay hơn là Ngài tụ họp con cái hiền lƣơng
của Ngài đặng lập thành Thánh-Thể tức nhiên cái hình Thánh
của Ngài; chúng ta thƣờng gọi là Hội-Thánh. Ấy vậy Ngài đến
Ngài chia khổ, Ngài lập Hội Thánh tức nhiên Ngài lập hình ảnh
của Ngài. Hình ảnh của Ngài nó có đẳng cấp trật tự cả Thiên
Phong Chức Sắc của Hội-Thánh từ Giáo-Hữu đổ lên là Thánh
hình của Ngài, chẳng khác nào nhƣ cái đầu. Còn cả toàn thể
con cái của Ngài từ bực Lễ-Sanh đổ xuống, tỷ nhƣ tay chân
thân thể của Ngài, Ngài lấy cái đại thể Chơn Giáo của Ngài đã
lập giáo thành tƣớng của nó tức là cái gia đình Đạo giáo.
Ấy vậy Chơn Truyền của Ngài đã đặt trên thế gian này là gia
đình Đạo giáo của Ngài tức nhiên gia đình tinh thần. Bây giờ ta
lại luận hình thể của đời, bất kỳ xã hội nhơn quần nào. BầnĐạo đã có dịp thuyết minh rằng, con ngƣời bao giờ cũng phải
sống tập đoàn đặng bảo vệ cái sống cho nhau mới gầy nên
quốc gia xã hội, cái đại thể đó nó thành ra toàn thể nhơn loại.
Bần-Đạo nói giờ phút nầy cả toàn thể nhơn loại lại còn mong
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rằng họ sống tập đoàn với nhau trong đại thể của nhơn loại
mà chớ. Ấy vậy, mỗi xã hội có Vua, có Chúa, không thì có vị
Quốc Trƣởng, dƣới quyền của vị Quốc Trƣởng ấy, hoặc có
Triều đình hoặc có Chánh phủ, cả nhơn viên Chánh phủ hiệp
lụng lại với Quốc Trƣởng là cái đầu, còn dƣới là dân chúng
tức nhiên là các năng lực của toàn thể Quốc dân: Sĩ, Nông,
Công, Thƣơng, tứ dân, tứ thú là tay chân và thân thể. Rồi
trong xã hội ấy định phƣơng pháp đặng lập cái Đại thể gia
đình của toàn một sắc dân. Đại gia đình của một sắc dân gọi
là gia đình xã hội, tƣớng diện của hai bên đó vậy. Bây giờ Bần
Đạo luận về cái quyền. Cái quyền đôi bên bao giờ cũng phải
quyết định với một cái pháp luật của Hội-Thánh. Luật của HộiThánh để định quyền cho Đạo, cho Đại-gia-đình của tinh thần
nhơn loại, ngó thấy Tân-Luật, Pháp-Chánh-Truyền là một
chơn tƣớng lập Thánh Thể của Ngài không cần luận đến, chỉ
luận về Tân Luật mà Đức Chí Tôn và Đức Lý Giáo Tông đã
dạy Hội Thánh khi mới khai Đạo. Lập trong ba tháng phải
thành tựu. Trong Tân Luật con cái của Đức Chí Tôn đều ngó
thấy, Bần Đạo không cần lập đi lập lại vô ích chỉ lấy cái tinh túy
của nó là trong Tân Luật ấy Đức Chí Tôn định cho Ngũ Giới
Cấm và 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.
Luật chỉ có một là Thƣơng Yêu, Quyền chỉ có một là Công
Chánh."
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Sanh quang dưỡng-dục quần-nhi,
"Chơn-linh phối nhứt thân vi Thánh hình."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THÁNH HUẤN
Văn phòng
Hộ-Pháp
____

Số: 222/TH

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

THÁNH HUẤN
Chƣởng Quản Nhị Hữu Hình Ðài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Gởi cho toàn Đạo Phật-giáo Hòa-Hảo và Đại-Đạo Tam Kỳ
Phổ-Độ,
Chƣ Hiền Hữu, Bần Đạo lấy làm hân hạnh đƣợc ban bố Thánh
Huấn này cho chƣ Thiện nam, Tín nữ Phật giáo Hòa Hảo và
Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ đặng rõ:
Vì có Thỏa ấn ký kết giữa Tổng Tƣ lịnh Phật-giáo Hòa Hảo
Trần Văn Soái và Tổng Tƣ Lịnh Cao-Đài Trần Quang Vinh có
đại diện Quốc Sƣ Nguyễn Phƣớc Hậu và Lê-Văn-Hoạch, nên
kể từ nay cho đến ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ trở về, toàn cả
Thiện nam, Tín nữ Phật giáo Hòa-Hảo và toàn cả Tín đồ Đạo
hữu Cao Đài và Bần Đạo đã vui nhận đảm nhiệm làm Hộ Pháp
cho Phật giáo Hòa-Hảo đặng hiệp hai nền Tôn giáo làm một,
cho họp nhƣ con một Cha, nhƣ anh em một nhà, thờ chung
một chủ nghĩa, chung chịu một luật pháp chơn truyền của ĐạiĐạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, nhứt là trong lúc này bá tánh đảo huyền,
quốc dân loạn lạc và hai khối năng lực và tinh thần cần tƣơng
liên, tƣơng ứng đặng giữ vững cơ-đồ, đặng đem lại sự độc lập
thống nhứt cho Quốc gia, ấy là một điều rất vẻ-vang cho non
sông đất Việt.
Sau khi hai vị Tổng Tƣ Lịnh quân đội Hòa-Hảo Trần Văn Soái
và Quân Đội Cao Đài Trần Quang Vinh nắm tay siết chặc
chung lo phận sự nƣớc nhà, vừa nâng cao danh Đạo, mong
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

136

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

rằng tình tƣơng thân tƣơng ái giữa đôi bên ngày càng khắn
khít, đặng tránh những sự xung đột nhỏ-nhen, tầm những điều
thực hành cao cả hầu đƣa tổ quốc giang san đến con đƣờng
uy linh rực-rỡ thì lấy làm hạnh phúc cho 25 triệu dân Hồng
Lạc.
Tân Xuân đã gần kề, Bần Đạo để lời chào chung tất cả các
Bạn đồng Đạo và hứa chắc năm Mậu Tý sắp đến sẽ đem lại
cho giòng giống Rồng Tiên một kỷ nguyên bất hủ cho lịch sử
Việt-Nam.
Vì Bảo-Thế Hiệp Thiên Đài thừa quyền Hộ Pháp và Ngọc
Chánh Phối Sƣ lãnh ban hành Thánh huấn này.
Tòa Thánh, ngày 20 tháng 12 năm Đinh-Hợi.
(dl: 30-01-1948)
Hộ Pháp (Ấn ký)
Phụ lục vào lịch sử:
Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn ngày 25-02-1947
Mất ngày 15-04-1947

THÁNH HỒN
Pháp Chánh Truyền: "Từ Thánh-vị trở xuống Nhơn vị thì vào
hàng Thánh "Class des Épures"…Từ thú cầm xuống vật chất
thì hàng phàm tục "Classe des Impurs" ấy vậy trong Bát QuáiĐài từ bậc Thánh hồn thì còn phận sự điều đình Càn Khôn
thế giới, giao thiệp cùng các chơn hồn, còn ở trong vòng vật
chất nâng đỡ, dạy dỗ cho phàm phẩm tấn hoá lên cho tới
Thánh vị. Hễ vào đặng Thánh-vị rồi thì tự nhiên mình biết lấy
mình, dầu phải bị đoạ trần đi nữa cũng còn giữ vẹn Thánh đức
mà tu hành đặng đạt đến địa vị trọn lành. Lên địa vị Trọn lành
rồi thì mới đồng quyền cùng Tạo-Hóa, Từ bi, tự tại, bất tiêu,
bất diệt."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THÁNH KINH
聖經
E: The Sainted prayers.
F: Les Saintes prières.
Thánh: chỉ những gì thuộc Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng
liêng. Kinh: bài văn có vần điệu để tụng. Thánh kinh là các bài
kinh do các Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật giáng cơ ban cho
dùng để tụng khi cúng tế.
Thánh kinh của Đạo Cao Đài thƣờng đƣợc gọi là Kinh Thiên
Đạo và Thế Đạo. Đây là kinh của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ nên
còn đƣợc gọi là Tân Kinh. (Thánh kinh của Thiên Chúa giáo và
đạo Tin Lành là quyển Kinh Thánh Cựu Ƣớc và Tân Ƣớc).
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."

THÁNH LỊNH CẤM CƠ BÚT
THÁNH LỊNH
HỘ-PHÁP Chƣởng quản Nhị Hữu hình Đài:
Hiệp-Thiên và Cửu Trùng
Chiếu y Tân Luật và Pháp Chánh Truyền.
Chiếu y Đạo Luật ngày 16 tháng giêng năm Mậu Dần (dl: 15-21938) giao quyền Thống nhất Chánh trị Đạo cho Hộ Pháp nắm
giữ cho tới ngày có Đầu Sƣ chánh vị.
Nghĩ vì Cơ bút là một cơ quan thuộc về huyền linh pháp nên
vẫn là hƣ hƣ thiệt thiệt vì bất kỳ mọi sự chi mà có tính phàm
của con ngƣời phối hiệp vào đó đều giả nhiều mà thiệt ít.
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Nghĩ vì Cơ bút đã đủ quyền tạo Đạo đặng thì nó cũng đủ
quyền diệt Đạo đặng. Vì cớ mà Đức Chí-Tôn đã cấm Cơ Phổ
độ.
Nghĩ vì Đức Hộ Pháp đã khoan hồng cho phép mỗi ngƣời
đƣợc tự do dùng Cơ Bút để học riêng mà thôi, còn cấm nhặt
không đƣợc truyền bá.
Nghĩ vì có nhiều ngƣời ở nhiều nơi không thực hành y nhƣ
lịnh dạy, nên lúc sau này Cơ bút giả nảy sanh quá nhiều làm
cho bổn Đạo xao-xuyến phân vân, e di hại cho toàn sanh
chúng.
THÁNH LỊNH
Điều thứ nhứt: Mỗi ngƣời trong bổn Đạo đƣợc phép dùng Cơ
Bút học hỏi riêng mà thôi, nhƣng cấm nhặt truyền bá ra ngoài.
Điều thứ nhì: Sự truyền bá ra ngoài có nghĩa là chép Thánh
giáo của ngƣời học hỏi riêng rồi phân phát ra cho ngƣời khác
xem hoặc tuân hành theo.
Điều thứ ba: Những ngƣời nào phạm lịnh trên đây (điều thứ
nhứt và điều thứ nhì) sẽ bị nghiêm trị nhƣ sau đây:
1-Nếu bài Cơ nào để học hỏi riêng mà truyền bá ra ngoài thì
quân đội và cơ Thánh vệ đƣợc phép truy nã ngƣời tuyên
truyền và đồng tử, giam cả thảy lại cho tới khi có cơ của HiệpThiên đài định phân thiệt giả.
2-Nếu giả thì đồng tử và ngƣời tuyên truyền sẽ bị giao cho
Quân đội tuỳ ý sung vào cơ binh theo lính hoặc Cơ Thánh vệ
cho tới ngay nào tiên tri hay huyền linh nói trong Cơ bút ấy
thiệt hiện ra có thật cho đủ lẽ.
Điều thứ tƣ: bất kỳ Cơ Bút nào mà ra lịnh cầm quyền HộiThánh không có mặt đủ Thiên phong Nhị hữu hình Đài và nơi
Cung Đạo Đền Thánh xuất hiện, thì Hội Thánh liền ra lịnh bắt
đồng tử và ngƣời tuyên truyền Cơ Bút ấy giam lại rồi đệ nội vụ
ra Pháp chánh kết án trục xuất ra khỏi Đạo.
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Điều thứ năm: Vị Bảo Thế thơ ký Chánh trị Đạo, chƣ vị Chức
sắc Hiệp Thiên Đài, vị Khai pháp Chƣởng quản bộ Pháp
chánh, chƣ vị quyền Thái Chánh Phối Sƣ, quyền Thƣợng
Chánh Phối Sƣ, quyền Ngọc Chánh Phối Sƣ, Đạo Nhơn
Chƣởng quản Phƣớc Thiện, quyền Tổng tƣ lịnh Quân Đội
Cao-Đài chỉ huy Cơ Thánh Vệ, Khâm Thành Thánh Địa, Nữ
Chánh Phối Sƣ hành chánh và Nữ Chánh Chƣởng quản Nữ
phái Phƣớc Thiện, các tƣ kỳ phận lãnh thi hành Thánh Lịnh
này.
Toà Thánh ngày 22 tháng 2 năm Tân Mão.
(dl: 29-3-1951)
HỘ-PHÁP Chƣởng quản Nhị Hữu hình Đài:
Hiệp-thiên và Cửu Trùng
Ấn ký.

THÁNH LỊNH CHO CHỨC SẮC BỘ NHẠC
(Đức Hộ Pháp đã để lời phổ
hóa trong cuộc phát THÁNHLỊNH cho CHỨC SẮC BỘ
NHẠC đi hành Đạo NamTrung- Bắc và Kim-Biên
Tông-đạo ngày 18-07-Quí Tỵ
(1953)
Đức Hộ Pháp Thuyết:
Thƣa cùng Chƣ Vị cầm
quyền các Cơ Quan Chánh
Trị Ðạo.
"Hôm nay Bần-Ðạo đến dự
lễ nầy trọng yếu đặng mừng
cho cả Chức sắc Bộ Nhạc
lãnh sứ mạng chỉnh đốn cả Lễ-Nhạc y theo chơn truyền của
Ðạo. Các Em, mấy đứa nhỏ, Thầy lấy làm vui mừng thấy cả
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tâm đạo của mấy Em biết chọn một con đƣờng lập thân danh
khéo léo. Qua thƣờng nói với mấy em rằng: Nếu một nền Tôngiáo mà không có LỄ, không có NHẠC thì cả cái mỹ pháp của
nó, dầu Thể Pháp, Bí Pháp cũng vậy, chẳng hề khi nào đặng
tốt đẹp hoàn mỹ.
Qua có giảng cho mấy Em biết, vì cớ nào Nhạc là Lễ, mấy Em
biết khuôn khổ của Nhạc do tinh thần xuất hiện, Qua chỉ rõ
một bằng chứng, dầu cho cả thảy mấy Em trong Nhạc-Sĩ cho
tới chức lớn của Bộ Nhạc là Tiếp Lễ Nhạc Quân, mấy Em cầm
một cây đờn mà đờn thì không có đứa nào giống đứa nào hết,
bởi cả tinh thần ra trong ngón đờn của mấy Em, đó là cá nhân
của mấy Em đó vậy. Ấy vậy, Nhạc nó sản xuất trong tinh thần,
mà tinh thần là gì? Tinh thần mới thiệt là Ðạo.
Tại sao Nhạc là Lễ? - LỄ ngoài đời mấy Em ngó thấy một
bằng cớ hiển nhiên, là khi mấy Em đờn hòa cùng nhau, tuy
ngón đờn của mấy Em mỗi đứa đều khác, hay dở đặc biệt mỗi
đứa đều không giống nhau, nhƣng mà cái nhịp trƣờng canh
mấy Em phải theo nó mà thôi, nếu không tùng nó thì mấy Em
chẳng hề khi nào hòa NHẠC cùng kẻ khác đƣợc. Ấy vậy trong
khuôn khổ HÒA với nhau, ấy là LỄ. Vì cớ cho nên Qua giảng
tiếp cho mấy Em hiểu, LỄ NHẠC do âm thinh đó vậy.
Ngộ nghĩnh thay! Giờ phút nầy Qua cho mấy Em biết, chỉ có
dân tộc Việt-Nam về văn hóa Nho-Tông của chúng ta mới có
đặng một cái NHẠC là đều do nơi âm thinh và điều Qua
đƣơng nói với mấy Em, cái kinh dinh của các sắc dân trên mặt
địa cầu nầy, cả các quốc dân xã hội đều nhận điều đó. Nƣớc
Trung Hoa hay các sắc dân chịu ảnh hƣởng cái văn minh tối
cổ của Nho-Tông chúng ta mới có NHẠC, âm thinh ấy là LỄ.
Bằng cớ hiển nhiên, chính Qua đọc một tờ nghị luận tại nơi
Liên-Hiệp-Quốc, họ luận rằng: Nếu cả thảy các dân tộc nơi
mặt địa cầu nầy mà đặng gìn giữ cho còn LỄ cũng nhƣ nƣớc
Tàu đã đƣợc LỄ tối cổ của họ, cả những điều nghịch hẳn cùng
nhau, khởi hấn cùng nhau giữa hội nghị của Liên Hiệp Quốc
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CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

141

chẳng hề khi nào xảy ra, nếu có xảy ra là tại họ vô lễ cùng
nhau mà chớ.!
Do nơi vô lễ ấy mà nhơn loại chịu thống khổ hai phen Đạichiến hoàn cầu. Mấy Em nghĩ, họ vô lễ cùng nhau cho đến
nƣớc họ đập bàn ghế ra khỏi Hội-nghị của Quốc-tế là tại họ
thiếu LỄ, mà LỄ là NHẠC. Qua lấy một bằng cớ rõ ràng, ngƣời
Pháp đã nói: "La Musique Adoucit les Moeurs".
NHẠC làm cho phong hóa luân lý tốt đẹp dịu dàng, mà không
phải một mình nƣớc Pháp mà thôi, cả các liệt quốc Âu Châu
đều cũng nói. Ấy vậy, giờ phút nầy Qua ký Thánh Lịnh cho
mấy Em đi các nơi, cốt yếu đặng mấy Em đem cái ngôn ngữ
điều hòa, lấy một ống tiêu mà Trƣơng-Lƣơng đã làm cho tan
vỡ một đạo binh hùng tráng của Hạng Võ, đánh tan nát cơ
nghiệp của Sở, thâu đạt cơ nghiệp ấy đem lại cho nhà Hớn
duy có ống tiêu Trƣơng-Lƣơng mà thôi. Giờ phút nầy Qua
giao cho mấy Em một sứ mạng làm sao cho thiên hạ nghe ống
tiêu Thiêng Liêng của mấy Em đặng tinh thần nòi giống mấy
Em đứng dậy định tƣơng lai vinh-quang cho mình với cái
giọng ngọt dịu của mấy Em, làm cho thiên hạ thức tỉnh, diệt
tiêu bớt hung hăng bạo ngƣợc, trái lại đem đến một con
đƣờng hòa huỡn, cao quí, tốt đẹp, êm dịu, đem lại cái đạo đức
tinh thần chiến thắng để cứu vãn sanh mạng loài ngƣời.
Bởi giờ phút nầy họ đang đi đến con đƣờng diệt vong mà
chớ".

THÁNH LUẬT
聖律
E: Saint laws.
F: Saintes lois.
Thánh: Bực Thánh, bực tài trí phi thƣờng, tiếng tôn xƣng vua.
Luật: luật pháp. Thánh luật là luật pháp của nền Đại đạo của
Đức Chí Tôn, đó là luật pháp của Đạo Cao Đài.
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Dặn các Thánh Thất, các Đạo hữu phải để lòng thành
khẩn, hiệp sức làm một với Lão mà nài xin Thánh luật.

THÁNH MIẾU
聖廟
E: The temple of Cofucius.
F: Le temple de Confucius.
Thánh: Bực Thánh, bực tài trí phi thƣờng, tiếng tôn xƣng vua.
Miếu: đền thờ. Thánh miếu là đền thờ Đức Thánh Khổng Tử
và các vị Thánh hiền của Nho giáo.
Nữ Trung Tùng Phận:
Cửa Thánh miếu hỡi còn thiếu gái,
Chốn quyền môn nữ lại vẫn không.

THÁNH NGÔN
聖言
E: The Sainted Speeches.
F: Les Saintes paroles.
"Thầy nói cho các con nghe: Nếu kẻ nào biết hiểu Thánh
ngôn của Thầy nơi miệng các con mà tỉnh ngộ, thì số hằng
sống nó vốn còn, còn chẳng thì thôi, để cho chúng nó theo Tà
Quái. Ðạo là quí, của quí chẳng bán nài; các con đừng thối
chí. Thầy ban ơn cho phái phụ nữ.Các con cũng vậy, rán lo
phận sự.Thầy ban ơn cho mỗi đứa".
Thầy dạy: "Tr... đã thọ mạng nơi Thầy, con đi đâu Thầy theo
đó. Lời đạo đức trong miệng con nói ra, ấy là lời của Thầy bố
hóa tập trí con đặng đi truyền Ðạo; tùy cơ mà dạy kẻ, một
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mình con đâu đủ sức phục ngƣời. Chẳng luận là Nam hay Nữ,
bất kỳ là nƣớc nào, nó muốn biết đạo lý, con phải độ, biểu
chúng nó đến nghe Thầy dạy, mới có thế nó tu hành đặng,
trƣớc con không nên buộc chúng nó lắm.Thầy nói một lần từ
đây nhớ lấy, dầu cho đá, sắt, cây cỏ, mà nghe đến Thánh
Ngôn nơi Thầy mà con nói ra, cũng hoan nghinh, huống lựa là
ngƣời, con nhớ và an lòng".
Thầy dạy: ngày 10-5-1927 (âl 10-4-Đinh Mão).
Phò loan : Hộ Pháp - Thƣợng Phẩm
"Từ đây, những Thánh Ngôn ban hành cho các Môn đệ, cần
phải có con (Lê Văn Trung) ký tên và ấn dấu đành rành. Nếu
Thánh Ngôn nào mà thiếu cách phòng ấy thì chƣ Môn đệ
đƣợc phép không tuân. Con phải cho trong cả chƣ Môn đệ biết
nghe! Thầy vốn chẳng muốn làm cho nhọc lòng của Môn đệ
nào mà không bổ ích chi cho nền Đạo."
Đức Lý dạy: "Thƣợng Trung Nhựt! Đạo hữu cũng có nghe lắm
điều dạy của chƣ Tiên về nền Đạo trong lúc nầy, vậy khá liệu
mà làm phận sự. Thánh Ngôn nào can yếu nên xem cho
thƣờng mà nhớ lời của Đức Chí Tôn dạy về các sự hành
động. Đạo chậm tấn là bởi kẻ hành đạo, chẳng do Thiên ý, mà
nếu biết sái, chẳng chịu sớm sửa thì nền Đạo phải hoại, kẻ
hành đạo chẳng công chi mà chúng sanh cũng không mong độ
rỗi đặng. Nên biết à.!" Sự cải Thánh Ngôn đặng tự tác theo trí
phàm là một hại chẳng nhỏ, nên chăm nom và liệu mà ngăn
ngừa thói tà mị của nhiều Đạo hữu. Nếu chẳng có Đức Từ Bi
rộng thứ thì Lão bôi xóa hết Trƣờng công quả của Đại Đạo,
đặng để cho nhiều đứa tự tôn chìm vào hang thẳm trót mấy
kiếp mà răn các tánh trƣợc phàm tục của chúng nó. Đạo hữu
nên chung trí với các Đạo hữu khác có trách nhậm lớn lao và
hiệp cùng Hiệp Thiên Đài mà sớm cải bƣớc Đạo lại nghe.!
Hiệp Thiên Đài cũng tránh không khỏi sơ sẩy lớn lao, ba Đạo
hữu cũng khá biết mà ngăn mình, vì kẻ trở lòng chẳng chừng
đổi, phải lấy hết tâm thành mà giữ cho khỏi các sự sẽ đến cho
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khỏi hại đến lòng tín ngƣỡng của nhơn sanh. Chƣ Đạo hữu sẽ
thấy sự hành phạt riêng của mỗi đứa."
Thầy dặn rằng: "Thầy đến chẳng phải lập một nền Ðạo mới
mà đặng nhắc các con rằng: Ngày tận tuyệt đã hầu gần, Quỉ
vƣơng sắp đến, Thánh ngôn các Ðạo đã khai từ thuở tạo
Thiên không đủ kềm thúc nhơn sanh đặng trọn lành. Ðời càng
ngày càng trở nên hung bạo, nhơn loại giết lẫn nhau, cả hoàn
cầu giặc giã, bịnh chƣớng biến sanh, thiên tai rấp đến. Ấy là
các điều Thầy đã nói tiên tri rằng: Ngày tận thế đã đến. Thầy
đã tạo thành trọn đủ Pháp Luật. Thầy đến chỉ độ kẻ vô Ðạo,
chớ không phải sửa Ðạo. Con hiểu à.!"
Pháp Chánh Truyền: "Cả Thánh Ngôn của Thầy dạy dỗ chúng
ta từ buổi khai Ðạo đến chừ đã hiện thành Tân Pháp (nouvel
vangile) mà ngày nay chúng sanh còn chƣa hiểu thấu, vì phần
nhiều ngƣời lạm dự vào bậc Thiên Phong lấy tà tâm bẻ bai
biếm nhẻ chớ chẳng chịu truyền bá lời lành, làm cho kẻ Ðạo
tâm xiêu đƣờng lạc ngỏ."
Thơ Thán Đạo ngâm của Nữ Đầu Sƣ Hƣơng Thanh:
Lời Thầy dạy Thánh-ngôn ghi chữ,
Biểu chúng ta lánh dữ làm lành.
Phải lo khử ám tựu minh,
Cải tà qui chánh lập thành chơn tu.

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN
聖 言協 選
E: The collection of the selected spiritistic messages.
F: Le recueil des messages, spirites choisies.
Ghi lại lời phỏng vấn với Chánh quyền nhà nƣớc Việt Nam:
- Sao gọi là Thánh Ngôn Hiệp Tuyển? Nếu nói Hiệp tuyển thì
ắt còn nhiều Thánh giáo khác chƣa phổ biến phải không? Xin
quí Cụ cho chúng tôi những bài Thánh giáo ấy.
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- Đúng vậy! Các Đấng dạy có nhiều Thánh giáo, nhƣng Hội
Thánh chúng tôi trƣớc kia phải soạn những bài nào dạy hợp
thời thế mới ấn tống ban hành, còn những bài nào có tánh
cách Quốc sự thì không ấn tống ban hành, vì không phù hợp
với thời thế mà các bậc tiền bối xem rồi thì tiêu huỷ nên chúng
tôi không đƣợc rõ biết. Riêng đây tôi tìm đƣợc bài Thánh giáo
còn sót lại do Đức Lénine đã giáng trƣớc kia, tôi xin hiến quí
Ngài triêm nghiệm.
- Nói đến Thánh giáo thì thật là huyền diệu, nhƣ bài Thánh
giáo của Đức Lénine đã giáng, khi Cơ lên chƣa xƣng
tên…Đức Quyền Giáo Tông đã biết, mới hỏi:
- Ai đó kìa? Có phải Chúa Tể Cộng Sản đó không?
- Đức Lénine trả lời: Vâng! Chào quí Đại Đức. Ngƣời ta cho tôi
là Chúa Cộng Sản, thật không phải vậy, vì tôi lấy triết lý tƣ duy
của nhà Phật mà tạo ra chủ thuyết Xã hội chủ nghĩa để đƣa
nhân loại đến chỗ Đại-Đồng đó thôi!
Lấy đây mà luận, hôm nay Chánh phủ ta cũng nhƣ Nga Sô
đang sử dụng thuyết Tƣ-duy cải cách đó là phù hợp với thời
đại hiện nay, nhƣng đáng tiếc trên thì Chánh phủ đang lo lắng
sự tồn vong của Tổ quốc mà dƣới địa phƣơng không thực
hành đúng theo chủ trƣơng của Nhà nƣớc. Tôi còn nhớ khi Cụ
Nguyễn văn Linh đang cầm quyền Tổng Bí thƣ nƣớc ta có
tuyên bố: đối với chánh sách Tƣ-duy chúng ta cần mạnh dạn
đẩy ánh sáng chui vào bóng tối để soi rọi sự hƣ nên và cần
nhổ cỏ dại trong đám lúa non. Thế mà cỏ dại đâu có nhổ hết
đƣợc bao giờ! Đồng thời tôi cũng hân hạnh đƣợc xem quyển
Hiến-pháp của Chánh phủ, tôi chẳng dám bình luận chi cả,
nhƣng tôi chỉ tƣởng và ƣớc mong Hiến Pháp đƣợc Chánh phủ
thêm vào 6 chữ: "TÔN GIÁO TỰ DO TRUYỀN BÁ" thì quí biết
bao!
Thầm nghĩ, nƣớc Việt Nam hiện có bốn Tôn giáo, mà Hoà Hảo
là một phần nhỏ, không căn bản. Còn Phật giáo và Công Giáo
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đã có trên dƣới 2.000 năm, không cần truyền bá nữa nhân loại
cũng biết. Riêng Đạo Cao-Đài khai mới 69 năm, nhơn loại cả
Thế giới làm sao thấu triệt, mà lại cũng khai tại nƣớc Việt
Nam, lẽ ra Chánh phủ Việt Nam phải tôn trọng và nâng đỡ để
Chức sắc chúng tôi đƣợc tự do truyền bá, chẳng những trong
nƣớc mà luôn cả thế giới hầu có dìu dẫn nhơn sanh lo sự tu,
làm lành lánh dữ, tránh nạn nồi da xáo thịt, đảo lộn nhơn luân.
Đó cũng là việc bảo vệ an ninh giúp đỡ chánh phủ phần nào,
vì sách có câu "Tu kỷ dĩ an bá tánh" và Đạo Khổng cũng có
câu "Tự thiên tử dĩ chí ƣ thứ dân, nhất thị giai dĩ tu thân vi
bổn".Ấy vậy, quí Ngài ghĩ sao câu sách này?
………

THÁNH NGỰ
聖御
Thánh ngự (Thánh là tiếng tôn xƣng Đức Vua, ngự là tiếng
dùng cho các vua chúa để chỉ hành động) Ở câu Kinh này ngự
là đấng Vua Trời an ngự trên ngôi.
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà có câu:
"Thiên Tào Thánh ngự an ngôi,
"Cầu cho dân chúng khỏi hồi can qua."

THÁNH NGƢ̃
聖語
Đức Hộ Pháp thuyết tại Đền-Thánh đêm 26 tháng 11 năm
Tân-Mão (dl: 24-12-1951): "Chúng ta thử tìm trong các Thánhngữ của Đƣ́c Chúa Jésus do Ngài đ ể lại. Hiểu thấu cái huyền
vi bí ẩn Đạo giáo của Ngài thế nào, cái ấy có lẽ hữu ích hơn,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nên Bần-Đạo lấy lời triết lý của Ngài đã nói lƣu trong Thánh
ngữ của Ngài để lại cho các Thánh Tông Đồ có câu nói cao
sâu bí ẩn mà thiết thật làm sao, hay làm sao! Ngài nói rằng:
"Biết hy sinh cái chết đặng đạt cho đặng cái sống". Vì lời
Thánh giáo ấy mà những kẻ tìm Đạo thƣờng hay bàn luận tìm
cái nghĩa lý của nó, Đức Chúa Jésus-Christ đã sanh ra thì bị
cƣờng bức, Đạo của Ngài truyền giáo thiên hạ không hiểu
thấu và ngƣời ta đã bắt bớ, ngƣời ta đã đè nén, ngƣời ta đã
âm mƣu hại Ngài, cho nên lời nói ấy cốt yếu giục các Môn-đệ
của Ngài quyết chiến đấu và quyết thắng, điều ấy chƣa phải
lẽ"… Bây giờ luận theo Đức Chúa Jésus Christ, phải biết hy
sinh cái chết mới tìm cái sống. Đạo giáo nào kiếm mắc mỏ khó
khăn, chớ Đạo giáo Cao-Đài Đức Chí Tôn để bí pháp ấy trong
Thánh-Thể của Ngài. Ngài nói những kẻ nào dám chết về đời,
sống vì Đạo, những kẻ ấy mới đáng làm Thánh-Thể của ta nơi
mặt thế gian này. Cả toàn Thánh Thể đã hiểu lắm, tới phẩm
Giáo-Hữu phải chết, chết vì đời rồi sống lại sống vì Đạo. Tức
nhiên Đức Chúa Jésus Christ nói cao sâu rằng: Nếu ai đã biết
ai, đã biết cái sống của chúng ta đã ban cho mà dám hy sinh
cái kiếp chết của họ, là cái xác thịt này thì mới đạt đặng cái
sống trƣờng tồn vĩnh cửu, tức nhiên Thiêng Liêng Hằng Sống
của Cha ta đã dành để."

THÁNH NHƠN (1) (Phật Học)
聖人
E: The Saint.
F: Le Saint.
Thánh nhân (S: ārya-pudgala; P: ariya-puggala) Danh từ chỉ
ngƣời đang đi trên Thánh Đạo nhƣng cũng thƣờng đƣợc dùng
cho những ngƣời có Đạo hạnh xuất chúng. (Tham khảo: TỪ
ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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Chính ngày xƣa Mạnh Tử cho rằng Thánh nhân với nguời
thƣờng cũng không khác nhau. Có ngƣời bảo ông rằng: Vua
nƣớc Tề sai ngƣời đi dò xem ông có điều gì khác hơn ngƣời
không. Ông nói rằng: Ta có gì khác ngƣời đâu, các bậc vua
Thánh nhƣ Nghiêu, Thuấn cũng nhƣ mọi ngƣời vậy. "Hà dĩ dị
ƣ nhân tai, Nghiêu Thuấn dữ nhân đồng nhĩ" 何以異於人哉,
堯舜與人同耳. Thực vậy, vua Nghiêu, Thuấn cũng là ngƣời
nhƣ chúng ta, đều bẩm thụ một lý, một khí, cùng một tâm nhƣ
mọi ngƣời cả, chỉ có điều là những bậc ấy khéo lấy cái bản
tâm thiện lành để cƣ xử trong gia đình, xã hội. Nếu ai cũng giữ
đƣợc nhƣ thế thì chắc là chẳng khác gì những bậc ấy.

THÁNH NHƠN (2)
聖人
Ngƣời đứng vào hàng Thánh, nhƣ Tam Thánh sau đây đều là
bực Thánh Nhơn, qua bức Tƣợng Tam Thánh còn đó.
*Cụ NGUYỄN BỈNH KHIÊM: Nhà tiên tri danh tiếng lớn ở đời
Mạt Lê, thi đậu Trạng nguyên, tƣớc vị là Trình Quốc Công, tục
gọi là Trạng-Trình, giáng cơ tự xƣng là Thanh Sơn Đạo Sĩ, tức
là Sƣ Phó của Bạch Vân Động.
*Cụ VICTOR HUGO: Nhà thi gia trứ danh của Pháp quốc,
giáng cơ tự xƣng là Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, tức là đệ tử của
Cụ Nguyễn-Bĩnh-Khiêm ở Bạch-Vân Động.
*Cụ TÔN DẬT TIÊN: Đại-cách-mạng gia nƣớc Trung-Hoa, nhũ
danh là Tôn-Văn, giáng cơ tự xƣng là Trung Sơn Chơn Nhơn,
tức là đệ tử Cụ Nguyễn-Bĩnh Khiêm ở Bạch Vân Động.
Ba vị Thánh-nhơn trên đây là Thiên-sứ đắc lịnh làm Hƣớng
đạo cho nhơn loại để thực hành Đệ Tam Thiên Nhơn Hòa
Ƣớc"
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THÁNH PHONG
Ông Thƣợng Ai Thanh giáng Cơ nói:.
Lửng chửng tiếc khi bƣớc ngập ngừng,
Đƣa thân cửa Đạo chẳng nên thân.
Thuận tà đã chịu hơi nhơ lấm,
Phải mất Thánh phong, chịu vị Thần.

THÁNH PIERRE
Tiền kiếp của Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa là Thánh SAINT
PIERRE, tức là một trong 12 Thánh Tông-Đồ của Thiên-Chúagiáo, 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".
Ông Chơn Nhơn Phạm Duy Hoai có thuật chuyện Ngài Khai
Pháp nhƣ sau: "Một hôm nọ, Đức Phạm Hộ Pháp lập đàn, có
các vị Chức sắc Thiên phong dự chứng. Đức Phạm Hộ Pháp
cầm cây Kim Tiên đƣa ra bên trên và trƣớc mặt Ngài Khai
Pháp đang quì. Đức Phạm Hộ Pháp nói:
- "Nầy Pierre, ngày trƣớc nguơi đã chối ta ba lần, lần nầy ta
tha cho đó."
Một hôm Ông Bà Đốc Phủ Chi, là ngƣời theo Đạo Công-giáo
có đến nhà Ngài Cƣ, mục đích muốn thử xem vấn đề chơn giả
của Cơ Bút, nên ông Bà có đề nghị: "Xin cho chúng tôi để thử
trên bàn Cơ hai vật này là Ảnh tƣợng CHÚA và Cây Thánh
giá. Nếu Đức Cao-Đài là Thƣợng-Đế thật thì mới giáng Cơ
đƣợc, bằng Quỉ Vƣơng thấy hai vật báu này tự nhiên phải
tránh". Ông Cƣ bằng lòng cho thử. Đoạn Ông Đốc Phủ cùng
ngồi với Ngài TẮC để quan sát. Trƣớc hết Thánh Pierre giáng
Cơ cho 4 câu thi để trả lời cho Ông Bà Đốc Phủ Chi, vào ngày
17-11 Ất-Sửu (dl 01-9-1926).Thánh giáng cho biết ngày:
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SAINT PIERRE
Thiên Đàng giữ cửa góc Trời Tây,
Truyền Đạo cho dân biết mặt THẦY.
Cứu chuộc đã gần hai ngàn tuổi,
CAO ĐÀI phú thác dắt dìu bây.

THÁNH QUYỀN
聖權
Ngày 26-2-1927 (âl 25-1-Đinh Mão).
Thầy dạy: "Các con nghe Thầy. Chẳng phải ở dƣới thế nầy
còn quyền lực nào lớn hơn Thánh quyền của Thầy, song
nhiều khi Thầy đành ngồi cƣời đặng xem cuộc trần xây đổi.
Lập Thánh giáo cho các con, lập công Phổ Độ nhơn sanh, nếu
Thầy choán hết mọi sự, muôn việc đều lập thành, thì cái địa vị
nơi Bạch Ngọc Kinh của các con không có giá trị. Có một điều
là hoạn họa xảy đến cho các con thì Thầy hằng cải sửa cho
khỏi lỗi hứa cùng các con. Thầy dặn các con đừng ỷ 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".

THÁNH SỐNG
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo tại Ðền Thánh đêm 14 tháng 11 năm
Ðinh-Hợi (1947) nói về Đức Chúa rằng: "Ðến năm 30 tuổi
nghe Saint Jean Baptiste truyền giáo tại bờ sông Jourdain,
cũng trong lúc đó, Ðức Chúa đến gặp ông đang giải oan cho
thiên hạ. Khi vừa thấy Ðức Chúa ở xa xa đi đến thì ông đã biết
là Ðấng Chúa Cứu Thế, mới nói: "Từ sáng đến giờ tôi chỉ chờ
có một ngƣời nầy thôi". Ðức Chúa đến thọ giáo nơi ông Thánh
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Saint Jean Baptiste và chịu phép Giải Oan của Ngài. Trong
buổi vừa hành pháp xong, Ðức Chúa ở bờ sông Jourdain vừa
bƣớc lên thì trên không trung hiện ra hào quang sáng suốt,
hiện ra giống nhƣ chim bồ câu trắng (colombe) sa giữa đầu
Chúa, ngay giữa thinh không có tiếng nói: "Nầy con yêu dấu
của Ta, cả ân đức của Ta để cho Ngƣơi đó". Từ ngày đó Ðức
Chúa Jésus là chơn linh Ðấng Christna giáng hạ cho nên đi
truyền giáo nơi nào, chơn linh Ngài không phải nhƣ ngày sanh
nhựt nữa, mà đã biến thành Chí Thánh vậy. Ngài là chơn linh
Thánh sống trƣớc mắt cả thiên hạ đạt cả Ðạo Giáo, Ngài
quan sát nơi mặt thế nầy, Ðức Jésus Christ không kém hơn ai
trong hàng Giáo Chủ. Ngài để nhứt tâm lẫn tuất thƣơng sanh,
yêu ái ngƣời thật nồng nàn chơn chất".

THÁNH TÂM
聖心
E: The sacred heart.
F: Le cœur sacré.
Thánh tâm 聖心 là Cái tâm chí thánh, cái tâm rất Thiêng liêng,
tức là cái tâm thiện lƣơng, chơn chánh. Thánh Tâm là chỉ
ngƣời có Tâm Thánh vì "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?"
(Đức Lý). Ấy vậy Thánh tâm là ngƣời có lòng đạo đức, cao
thƣợng, biết thờ Trời kỉnh Phật.
Thầy dạy: "Thánh tâm dầu phải chịu khổn trần đi nữa, thì chất
nó cũng vẫn còn. Các con khác hơn kẻ phàm là duy tại bấy
nhiêu đó mà thôi. Kẻ phàm dầu ly hƣơng thuở ấu xuân đi nữa,
lòng hằng hoài vọng. Chí Thánh dầu bị đọa trần, lòng hỡi còn
nhớ hoài nơi Tiên Cảnh. Nếu chẳng vậy, ai còn dám ra ƣng
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thuận hạ thế cứu đời? Con chỉ có tu mà đắc Ðạo. Phải ngó
đến hằng ức, thiên vạn kẻ nhơn sanh chƣa đặng khỏi luân hồi,
để lòng từ bi độ rỗi kẻo tội nghiệp".
Kinh Thuyết Pháp có câu:
"Trường Phổ-tế khó khăn lắm nỗi,
"Cậy Thánh tâm sửa đổi tánh phàm."

THÁNH TÔNG ĐỒ
聖宗
E: Apostles.
F: Apôtres.
"Chúa Cứu Thế đã đến với các con. Ngƣời đã phải chịu đổ
máu Thánh để chuộc tội cho loài ngƣời. Trong 2000 năm vắng
mặt Ngƣời, các con đã làm gì hữu ích? Các con truyền bá Đạo
Ngƣời, nhƣng chính các con cũng không hiểu chi cả. Các con
lại làm sai lạc bản chất Tôn chỉ của nền Thánh giáo. Nhân loại
phải chịu đau khổ vì sự biến thể của các Thánh Tông Ðồ.
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". (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1/ 08-06-1926 - âl.
28-04-Bính Dần)
12 Thánh Tông đồ của Ðức Chúa Jésus là:
1- Thánh Pierre [Phêrô].
3- Yacôbê [con của Zêbêđê].
5- Philip.

2- Anrê [em của Phêrô]).
4- Yoan [em của Yacôbê].
6- Barthôlômêô.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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8- Mathêô.
10- Thađê.
12- Yuđa Iscariôt.

Yuda phản Chúa nên bị chết thảm. 11 Tông đồ còn lại cử Ông
Matthya vào thay Yuda cho đủ số 12 nhƣ buổi đầu.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp 8 giờ sáng ngày mồng 2
tháng 10 năm Mậu Tý (1948): "Ngày nay là ngày cầu-nguyện
cho các Thánh Tử Ðạo tức nhiên là ngày lễ các Thánh.
Nguyên căn ngày nay là khi Ðức Chúa Jésus-Christ giáng
sanh có tiên tri rằng Chúa Cứu Thế sẽ ra đời làm chủ tinh-thần
thiên hạ. Các vị Vua Chúa ác sợ mất quyền tìm cách giết
Chúa. Nhƣng vì đã lánh khỏi, chúng biết ngày sanh, vì oán
hờn mà đeo đuổi bắt con nít đẻ trùng ngày với Ðức Chúa mà
giết. Kẻ bị giết ngày ấy đều đặng hiển Thánh, vì Chúa mà chết
thay thế cho Chúa, nên Thiên-Chúa-Giáo lấy ngày ấy làm
ngày kỹ-niệm các Thánh bỏ mình vì Chúa. Ngày nay là ngày
kỹ-niệm các chiến-sĩ trận vong, các chiến-sĩ ấy hy-sinh cho
quốc gia, vì nƣớc nhà, vì nòi giống, vì nhơn loại họ không tiếc
mạng sống, đứng lên để mƣu hạnh phúc cho toàn cầu gầy
dựng lại Quốc-gia".
12 Thời Quân Hiệp-Thiên Đài:
Đức Hộ Pháp nói: "Trong 12 Thánh Tông-Đồ của Thiên-Chúagiáo, 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".
Nhƣng đƣợc biết rõ nhứt là Ông Thánh Pierre là hiện thân của
Ngài Khai-Pháp Trần Duy Nghĩa.(1888-1954)
Thánh Juda là hiện thân của Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng
(1897-1958)
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THÁNH TỔ (Niên Hiệu: Minh Mệnh)
Thánh Tổ 聖祖(1820-1840) niên hiệu: Minh Mệnh.
1. Đức độ Vua Thánh Tổ: Tháng giêng năm Canh Thìn
(1820), Hoàng Thái Tử húy là Đảm lên ngôi, đặt niên hiệu là
Minh Mệnh. Vua Thánh Tổ là một ông vua có tƣ chất minh
mẫn, có tính hiếu học và lại hay làm; phàm có việc gì, Ngài
cũng xem xét đến và có châu phê rồi mới đƣợc thi hành. Ngài
tinh thâm Nho học, sùng đạo Khổng Mạnh, cho nên không ƣa
Đạo mới, cho là một Tả đạo lấy Trời Thánh ra mà làm mê
hoặc lòng dân. Bởi vậy, Ngài mới nghiêm cấm và trừng trị
những ngƣời theo đạo Gia Tô. Về sau có nhiều nhà làm sử, vì
ý riêng mà cho Ngài là bạo quân, thì thiết tƣởng điều ấy không
hợp với lẽ công bằng. Phải biết rằng nƣớc ta từ xƣa đến nay,
điều gì cũng theo Nho Giáo, lấy Tam Cƣơng Ngũ Thƣờng làm
căn bản cho sự ăn ở. Vua tôi, cha con, vợ chồng, ấy là cái
khóa luân lý của xã hội mình. Ai tháo cái khóa ấy ra thì cho là
không phải loài ngƣời nữa. Vậy con phải theo cha, tôi phải
theo vua, ai trái với cái đạo ấy ra phải tội nặng, đáng chém
giết. Lúc trong nƣớc mình từ vua quan cho chí dân sự, ai ai
cũng lấy cái lý tƣởng ấy làm phải, làm hay hơn cả, mà lại thấy
có ngƣời bỏ đi theo đạo khác, nói những chuyện mà lúc bấy
giờ lại không mấy ngƣời hiểu rõ ra thế nào thì tất cho là theo
tả đạo làm hƣ hỏng cái phong tục hay của mình. Bởi vậy cho
nên nhà vua mới cấm, không cho ngƣời trong nƣớc đi theo
đạo mới.
Một ông vua nghiêm khắc nhƣ Thánh Tổ mà cấm không đƣợc,
thì tất là phải giết. Trong khi cấm và giết nhƣ vậy, là vẫn tƣởng
mình làm bổn phận làm vua của mình, chớ có biết đâu là mình
làm sự thiệt hại cho dân cho nƣớc.
Việc cấm Đạo: Từ khi vua Thánh Tổ lên ngôi, ngài đã có ý
không cho ngƣời ngoại quốc vào giảng đạo ở trong nƣớc. Đến
năm ất dậu (1825), khi chiếc tàu Thétis vào cửa Đà Nẵng, có
một ngƣời giáo sĩ tên là Rogerot ở lại đi giảng đạo các nơi,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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vua Thánh Tổ nhân dịp ấy mới có dụ cấm đạo, và truyền cho
các quan phải khám xét các tàu bè của ngoại quốc ra vào cửa
bể. Trong dụ nói rằng: "Đạo phương Tây là tả đạo, làm mê
hoặc lòng người và hủy hoại phong tục, cho nên phải nghiêm
cấm để khiến người ta phải theo chính đạo".
Vua Thánh Tổ mất năm Canh Tý (1840), thọ đƣợc 50 tuổi, và
trị vì đƣợc 21 năm, miếu hiệu là Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế.
Trong thời Thánh Tổ làm vua, pháp luật, chế độ, điều gì cũng
sửa sang lại cả, làm thành một nƣớc có cƣơng kỷ. Nhƣng chỉ
vì Ngài nghiêm khắc quá, cứ một mực theo cổ, chứ không tùy
thời mà biến hóa phong tục; lại không biết khoan dung cho sự
sùng tín, đem giết hại những ngƣời theo đạo, và lại tuyệt giao
với ngoại quốc làm thành ra nƣớc Nam ta ở lẻ loi một mình.
(Xem thêm Minh mệnh. Vần M.)

THÁNH THAI
聖胎
E: The spiritual foetus.
F: Le foetus spirituel.
Thánh: Thiêng liêng, mầu nhiệm, tốt đẹp hoàn toàn. Thai: đứa
bé hình thành trong bụng mẹ.
Trong phép luyện đạo, luyện cho Tam bửu Tinh Khí Thần hiệp
nhứt thì tạo đƣợc chơn thần huyền diệu, đắc đạo tại thế. Cái
chơn thần huyền diệu nầy đƣợc các nhà luyện đạo gọi bằng
nhiều danh từ khác nhau nhƣ: Thánh thai, Anh nhi, Kim đơn,
Xá lợi Tử, Bổn lai diện mục,....
Vậy Thánh thai là chỉ cái chơn thần huyền diệu của ngƣời đắc
đạo.
Khi luyện đạo nhƣ vậy là luyện cho Tinh hóa Khí, tức là nghịch
chuyển, mới tạo thành Thánh thai. Ngƣời không luyện đạo thì
tự nhiên Khí hóa thành Tinh, tức là thuận chuyển, mà thuận
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chuyển thì Tinh đi xuống, lọt ra ngoài theo đƣờng sinh dục, kết
hợp với noãn châu của ngƣời nữ, tạo thành Phàm thai.

THÁNH THÂN
聖身
E: Sainted body.
F: Le Saint corp.
Thánh: chỉ những gì thuộc Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng
liêng. Thân: thân thể. Thánh thân là Thánh thể, tức là hình thể
của Đức Chí Tôn tại thế. Đó là Hội Thánh Cửu Trùng Ðài.
(Xem chữ: Thánh thể)
Trái với Thánh thân là Phàm thể, chỉ về nhơn sanh.
Kinh Xuất Hội:
"Vẹn toàn phàm thể Thánh thân,"

THÁNH THẦN TIÊN PHẬT
聖神仙佛
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối:
"Chí Tôn xá tội giải oan,
"Thánh Thần Tiên Phật cứu nàn độ vong."

THÁNH THẤT
聖室
E: Holy house.
F: L’oratoire.
Thánh: chỉ những gì thuộc Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng
liêng. Thất: cái nhà. Thánh Thất là nhà thờ Đức Chí Tôn và
các Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thánh thất có hai nghĩa chánh:
1- là ngôi nhà, tòa nhà thờ các Thánh (nói chung là thờ: Thần,
Thánh, Tiên, Phật và thờ Trời nữa). Chỉ có Đạo Cao-Đài mới
dùng chữ Thánh Thất. Còn các Tôn giáo khác nhƣ Phật-giáo
gọi là Chùa Phật. Công giáo gọi là Nhà thờ…
2- Nghĩa thứ nhì là chỉ cái Tâm của ngƣời biết Đạo đức, biết
kỉnh Trời Phật Thánh Thần, thì nơi đây là "Thánh Thất". Bài
Kinh Ngũ nguyện có câu: "Ngũ nguyện Thánh Thất an ninh".
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!"
(Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I/46)

THÁNH THỂ
聖體
E: The spiritual body of God.
F: Le corps spirituel de Dieu.
Thánh thể là hình thể Đức Chí Tôn, tức là Hội Thánh Cửu
Trùng Đài Nam - Nữ.
Chính vì Đức Chí-Tôn trong buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ này không
có nhân thân phàm ngữ nên phải lập Hội-Thánh làm Thánh
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Thể của Ngài. Đức Hộ Pháp nói rõ: "Ngày nay Đức Chí Tôn
đến, Ngài không giáng thân nhƣ các lần trƣớc, mà giáng linh
bằng Huyền Diệu Cơ Bút. Vì lẽ đó Ngài phải lập Hội Thánh để
làm Thánh Thể cho Ngài."
Đức Ngài giải: "Thánh-Thể Đức Chí Tôn chẳng phải trong Hội
Thánh mà thôi, mà cả toàn con cái của Ngài Nam Nữ, nếu
Qua không nói đến mấy Em mới sơ sanh, nó cũng là đám
Thánh-Thể của Ngài. Là buổi may duyên của chúng ta ngộ
Đạo "Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ". Bởi cái may duyên ấy do
nơi mấy Em đào tạo nó, một phần tử buổi sơ sanh, tức nhiên
kể từ hạng sơ sinh Đức Chí-Tôn đã đến lựa, từ khi mấy Em đã
có trí khôn ngoan cho nhập Thánh-Thể của Ngài đứng vào
hàng Chức sắc Thiên phong gọi là chƣ Thánh, mấy Em mới
nên ngƣời "Tam thập nhi lập". Cái phẩm vị Thiêng liêng của
mấy Em nơi mặt thế: Phó Trị sự, Thông Sự, đối với ngôi Giáo
Tông, Hộ Pháp trong khi tuổi của mấy Em đã tri thiên mạng rồi.
Rất ngộ-nghĩnh thay cho Chí-Tôn lấy công bình ấy đặng lập
Thánh Thể của Ngài. Ngài để một kiểu vở, một khuôn luật tạo
đoan hay là một gia đình kia không khác gì hết. 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 với phẩm Giáo Tông và Hộ
Pháp
-Chánh-Trị-Sự đối với phẩm Đầu Sƣ, thì mấy em thử nghĩ coi
khuôn khổ Thánh thể của Ngài không có điều gì sơ sót hết".
Đức Hộ-Pháp nói : Có một Đạo Giáo Ngài đến 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,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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."
"Đạo Cao-Đài Đức Chí Tôn để bí pháp ấy trong Thánh Thể
của Ngài. Ngài nói những kẻ nào dám chết về đời, sống vì
Đạo, những kẻ ấy mới đáng làm Thánh-Thể của ta nơi mặt thế
gian này. Cả toàn Thánh Thể đã hiểu lắm, tới phẩm Giáo-Hữu
phải chết, chết vì đời rồi sống lại sống vì Đạo. Tức nhiên Đức
Chúa Jésus Christ nói cao sâu rằng: Nếu ai đã biết ai, đã biết
cái sống của chúng ta đã ban cho mà dám hy sinh cái kiếp
chết của họ, là cái xác thịt này thì mới đạt đặng cái sống
trƣờng tồn vĩnh cửu, tức nhiên Thiêng liêng Hằng Sống của
Cha ta đã dành để."
Đức Ngài giảng Đạo ngày 5-6-Kỷ Sửu (1949):
"Đức Chí Tôn đến cậy nhơn sanh làm Thánh Thể của Ngài,
Ngài phải bồi thƣờng, phải trả mắc cho ngƣời, ngƣời ta mới
phụng sự cho Ngài. Trả bằng cách đến ký Hòa-ƣớc với loài
ngƣời, nhứt là với dân tộc Việt-Nam nầy trƣớc đã. Nếu các
Ngƣời thay thế cho Tôi phụng sự con cái Tôi, Tôi có phận sự
lập vị Thần, Thánh, Tiên, Phật cho các ngƣời chịu không? Nếu
các ngƣời chịu "làm tôi" cho con cái của Tôi cho vừa sức Tôi
muốn, cho vừa sở ý Tôi định, thì Tôi sẽ trả mắc cho mấy
ngƣời. Mấy ngƣời đoạt đƣợc nơi thế nầy thế nào, nơi cõi Hƣ
Linh Tôi cũng không chối cải."
Đức ngài nhấn mạnh: "Tòa Thánh là nơi Thánh Thể Đức Chí
Tôn cầm quyền Đạo Giáo. Về mặt Đạo giá trị của nó thiên hạ
định đặng là do nơi hành tàng của toàn thể con cái Đức Chí
Tôn, tức toàn Thánh Thể của Ngài vậy."
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Khi Chí-Tôn đến "Lập Pháp-Chánh-truyền giao cho Hiệp
Thiên-Đài gìn-giữ trong đó có diệu-pháp của Chí Tôn đến lập
vị cho con cái của Ngƣời tại thế-gian này. Ngài mƣợn xác thịt
của con cái Ngài tổng hợp lại cho có trật-tự, có đẳng-cấp tức
nhiên là lập Thánh-thể của Ngài; các phẩm-trật có liên quan
với các phần-tử, tức nhiên Hội-Thánh tổng hợp lại là Thánhthể của Ngài, mà hễ đạt quyền đƣợc tức nhiên về với Ngài
đƣợc. Ấy vậy, Pháp-chánh Hiệp-Thiên là phƣơng định vị, lập
quyền đặng hiệp một con cái của Chí Tôn cùng Chí Tôn vậy".
Đức Ngài đã giải thích rồi: "Cái công-lý của nhơn-loại bây giờ
là công-lý giả, vì bởi công-lý giả ấy, cho nên mới có trƣờng
hỗn loạn, tƣơng-tàn tƣơng-sát với nhau, phải họ đem công-lý
về mặt tinh thần quả quyết, đặng cân phân cùng các chủng-tộc
nơi mặt địa-cầu này, nếu cân công-chánh ấy thiệt tƣớng của
nó, thì thiên-hạ không có tƣơng-tàn tƣơng sát với nhau, ngày
nay máu sông xƣơng núi, họ dùng lời, dùng tiền thực hiện
công-chánh đặng lòe-loẹt nghĩa lý công chánh của họ, con
ngƣời chƣa có đoạt đặng công-chánh thật sự vì cớ con ngƣời
chƣa có mặt luật Công-Bình Bác-Ái dƣới thế-gian này. Bởi cớ
cho nên Đức Chí-Tôn buộc cả con cái của Ngài nhứt là ThánhThể của Ngài thi-hành cho đƣợc thiệt tƣớng. Bởi vậy có câu
Thánh-Ngôn của Ngài nói: "Ngày giờ nào các con dòm thấy
một lẽ bất công nào nơi mặt thế-gian này thì ngày giờ ấy chƣa
thành Đạo".
Thánh thể Dâng Tam bửu:
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.
Đức Hộ Pháp hỏi duyên cớ tại sao?
- Tại vì có một Đạo Giáo, Ngài đến 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
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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".
Kinh Nhập Hội có câu:
"Các con vốn trong vòng Thánh thể,
"Phép tu vi là kế tu hành."

THÁNH THỂ THIÊNG LIÊNG
Thầy nói: "Ôi! Thầy sanh ra các con thì phải yêu trọng các con
chẳng cùng, mà Thầy cho các con đến thế giới nầy với một
Thánh thể Thiêng liêng, y nhƣ hình ảnh của Thầy, không ăn
mà sống, không mặc mà lành, các con lại không chịu, nghe
điều cám dỗ, mê luyến hồng trần, ăn cho phải bị đọa, dâm cho
phải bị đày, nên chịu nạn áo cơm, dục quyền cầu lợi."

THÁNH THƠ
聖書
Là Bức thơ của một bậc hàng Thánh viết ra. Đây là Thánh Thơ
của Đức Thƣợng Sanh chấp thuận cho Ban Đạo Sử phổ biến
"Lời thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp" nhƣ sau:
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Hiệp-Thiên-Đài

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Văn phòng

(Tứ Thập Ngũ Niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh

Thƣợng Sanh
______

Số: 121/TS

_________________________

THƢỢNG SANH
CHƢỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI
Kính gởi: Hiền Huynh Hiến Pháp Chƣởng
Quản Bộ Pháp Chánh
Tham chiếu quý Thánh thơ số 16/ÐS ngày 12-6-1970.
Kính Hiền Huynh,
Theo đề nghị của Hiền Huynh tôi chấp thuận cho Ban Ðạo Sử
xuất bản để phổ biến những Bài Thuyết Ðạo tại Tòa Thánh
của Ðức Hộ Pháp từ năm 1946 đến năm 1955.
Những bài giảng đƣợc chọn để ấn hành phải có sự kiểm duyệt
của Ban Kiểm Duyệt Kinh Sách.
Nay kính,
Tòa-Thánh, ngày 14 tháng 5 năm Canh Tuất.
(dl.: 17-06-1970)
Thƣợng Sanh (Ấn ký)

THÁNH TRỊ
聖治
Thánh trị là trị theo tính chất Thánh. Thánh là gì? Tức nhiên
Thánh 聖 gồm có chữ Nhĩ 耳 là nghe, khẩu 口 là miệng vƣơng
王 là vua. Vậy là cách trị này là nói cho ngƣời ta, để họ thực
hành theo, với mục đích cao thƣợng. Khác hơn là phàm trị.
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Đêm mùng 10 tháng 10 Canh Dần (dl: 19-11-1950) Đức
Quyền Giáo Tông giáng dạy rằng:
"Mừng các em: Mỗi năm đến kỳ Lễ Hạ Nguơn, kỷ niệm Khai
Đạo, thì các em không quên ngày Thánh đán của Anh và mỗi
em đều để tâm lo lắng, nhứt là Hộ Pháp cƣ xử trọn nghĩa đệ
huynh, đến nhƣ thi hài của Anh đối về phần Đạo thì cũng
chẳng trọng hệ chi, nhƣng đó là một phần trong Thánh Thể
của Chí Tôn, các em lo cho Anh đƣợc châu toàn, Anh có lời
cảm ơn trƣớc là Hộ Pháp, sau là tất cả các em. Một điều Anh
ƣớc mong sao hành trình của mỗi em làm thế nào cho đoàn
hậu tấn để tâm kính mến lo cho các em, cũng nhƣ các em lo
cho Anh từ thử. Còn cơ Đạo của Chí Tôn, bƣớc qua năm 26
sẽ phát triển lên cao thƣợng một cách phi thƣờng, làm cho
dân tộc Việt-Nam đều ngạc nhiên và chủ tâm hƣởng ứng. Nền
Đạo cao lên bao nhiêu thì danh thể của các em tăng tiến lên;
trọng yếu và trách nhậm phải thế nào? Các em cần lo trau giồi
cho đáng giá, để làm gƣơng mẫu hƣớng dẫn quần chúng noi
bƣớc theo con đƣờng đạo đức và lập quốc buổi tƣơng lai đã
đến đây.
Trong phƣơng diện hành đạo, có ba điều nên chú ý nhƣ sau
nầy, các em khá nhớ: - Một là Quyền. - Hai là Luật, - Ba là
Pháp, đều của Đức Chí Tôn vậy:
Quyền là giáo hóa dìu dẫn chúng sanh vào khuôn linh của
Đạo. Luật là thƣơng yêu, rộng dung, tha thứ cho kẻ lỗi biết ăn
năn. Pháp là giữ công bình chánh trực.
Nếu có kẻ không nghe lời giáo hóa, cố tâm phạm luật, thì
ngƣời cầm quyền cai trị lấy Thánh đức mà định hình phạt là
cốt yếu cạo gọt cho nên hình ngƣời, chớ không phải kẻ cầm
quyền mà để phạm vào tội ác bất nhơn, bởi Đạo quyền là
Thánh trị, chớ không phải Phàm trị, các em nên nhớ. Còn Cơ
đời sẽ biến chuyển cho đến ngày liễu kết cuộc chiến tranh hầu
có lập lại đời Thánh đức. Đạo và Đời, Quốc và Cộng…"
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THÁNH TRUYỀN
聖傳
E: The Sainted doctrine.
F: La Sainte doctrine.
Thánh: chỉ những gì thuộc Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng
liêng. Truyền: trao lại. Thánh truyền là Thánh giáo chơn
truyền, tức là những lời dạy bảo của Đức Chí Tôn và các Đấng
thiêng liêng truyền lại.
Nhân lễ kỹ-niệm ngày Khai Đạo 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 kỹ 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. Tôi có nạp tên mấy
vị ấy tại chính phủ, khi Tôi dâng TỜ KHAI ĐẠO là ngày 6-101926. Ấy là buổi ban đầu.
Tiếp theo "Nếu ngƣời nào không Nhập-môn làm Môn đệ Đức
Chí Tôn thì không thế gì vào đƣợc Cực-Lạc Thế-Giới, vì các
Đạo Giáo đã bị bế, chỉ còn lại nền Đạo Thánh-truyền của DiLạc Vƣơng tận độ mà thôi".
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thế thì sau nầy có ngày phải khuất hết dấu Thánh
truyền.
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THÁNH TRƢỚC HIỀN XƢA
Thầy giáng dạy: "Các con có học rộng, nhƣng cái rộng còn
khuyết điểm muôn phần. Nơi thế-giới hữu-hình hiện-tƣợng
trƣớc mặt mà còn chƣa hiểu đặng, huống hồ gì thấu-đáo sự
vô hình. Vì Huyền-diệu Thiêng-liêng mà ngƣời không học Đạo
dễ gì hiểu đặng. Những bậc Thánh trƣớc Hiền xƣa ra công
tham khảo, cùng đời mãn kiếp còn chƣa vén nỗi cái màn Bímật của Đấng Tạo-hoá đón ngăn, huống chi ngƣời thƣờng
nhơn luận bàn sao cho suốt lý."

THÁNH TỬ ĐẠO
聖死道
E: The Saint martyrs.
F: Les martyrs sanctifiés.
Thánh: Bực Thánh, bực tài trí phi thƣờng, tiếng tôn xƣng vua.
Tử: chết. Đạo: tôn giáo.
Thánh tử đạo là những vị tín đồ bị giết chết vì bảo vệ Đạo
pháp hay vì trung thành với Đạo, nên đƣợc đắc phong vào
hàng Thánh, đƣợc biên tên họ đem vào thờ nơi Bát Quái Ðài.
Từ ngữ này phát xuất từ Công giáo: Ngày Chúa sắp ra đời có
ngƣời tiên tri, biết chúa sẽ đến trong sự huy hoàng. Các vì vua
ganh tỵ nếu để Chúa ra đời sẽ bị mất quyền lợi nên tìm cách
giết Chúa từ trong trứng nƣớc. Nhƣng may là có Thần báo
mộng nên cha mẹ Chúa đã ra đi trƣớc. Thế là trong đêm ấy
các vì Vua đã cho giết tất cả trẻ con mới sanh, nghĩ rằng sẽ có
Chúa hài đồng trong số ấy. Thế là những trẻ con này đã chết
thay cho Chúa, nên đƣợc thành Thánh tử Đạo. Nay buổi Cao
Đài, những ngƣời nào chết vì Đạo cũng đều đƣợc liệt vào
Thánh Tử Đạo.
Đức Hộ Pháp thuyết lúc 8g ngày 2-10-Mậu Tý (1948)
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"Ngày nay là ngày cầu-nguyện cho các Thánh-Tử-Ðạo tức
nhiên là ngày lễ các Thánh. Nguyên căn ngày nay là khi Ðức
Chúa Jésus-Christ giáng sanh có tiên tri rằng Chúa Cứu Thế
sẽ ra đời làm chủ tinh-thần thiên hạ. Các vị Vua Chúa ác sợ
mất quyền tìm cách giết Chúa. Nhƣng vì đã lánh khỏi, chúng
biết ngày sanh, vì oán hờn mà đeo đuổi bắt con nít đẻ trùng
ngày với Ðức Chúa mà giết. Kẻ bị giết ngày ấy đều đặng hiển
Thánh, vì Chúa mà chết thay thế cho Chúa, nên Thiên-Chúa
Giáo lấy ngày ấy làm ngày kỹ-niệm các Thánh bỏ mình vì
Chúa. Ngày nay là ngày kỹ-niệm các chiến-sĩ trận vong, các
chiến-sĩ ấy hy-sinh cho quốc gia, vì nƣớc nhà, vì nòi giống, vì
nhơn loại họ không tiếc mạng sống, đứng lên để mƣu hạnh
phúc cho toàn cầu gầy dựng lại Quốc-gia. Ấy là các Thánh vô
tội đã hy-sinh tạo hạnh-phúc cho toàn thiên hạ, cho kẻ khác
hƣởng, bởi thế ngày nay chúng ta nên hội hiệp nhau lại làm lễ
cho long-trọng mà cầu siêu cho các chiến-sĩ đã hy-sinh bảo vệ
sanh mạng tồn tại của thiên-hạ. Ngày nay là ngày trọng yếu,
mà lại là ngày lễ của Chính-phủ chọn lựa. Chúng ta nên để
tâm cầu-nguyện đặng tỏ rằng ngƣời sống không bao giờ quên
kẻ chết và kẻ chết cùng ngƣời sống vẫn có một quan niệm
chung thờ một chủ-nghĩa; duy có khác là cái chết và cái sống.
Ngoài ra không ai phân biệt đƣợc, mà nếu không phân biệt
đƣợc thì nhơn loại có một mà thôi. Tinh thần vẫn một, sự phân
biệt đó là tại tâm lý phàm phân chia, chớ tinh thần không phân
màu sắc dân tộc nào hết, chỉ có một quê hƣơng chung là cõi
Thiêng Liêng Hằng Sống, có một Ðấng Chúa Tể là Trời. Cả
thảy chúng ta ngày nay chung hiệp lại để cầu-nguyện cho các
bạn ta hay ngƣời ân của ta để cho các Ðấng linh hồn đặng
siêu thăng. Và chúng ta cũng hiến trọn cả thi hài nầy cho ChíTôn, thì bất kỳ cầu chuyện chi, ta làm sự gì tức là dâng cho
Ngài cả".
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THÁNH TƢỢNG THIÊN NHÃN
聖象天眼
E: The Holy image of the Divine Eye.
F: La Sainte image de l’œil Divin.
Thánh Tƣợng Thiên Nhãn là
bức Thiên Nhãn làm biểu
tƣợng thờ Đấng Thƣợng Đế
trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ
này đƣợc phổ biến trong
toàn Đạo. Các Thánh Thất
của địa phƣơng cũng nhƣ
mỗi nhà đều có thờ Thánh
tƣợng Thiên Nhãn. Đạo trải
qua thời gian, Hội Thánh
cũng đã nhiều lần thay đổi
Thánh Tƣợng Thầy. Tuy
nhiên, về hình ảnh của
Thánh Tƣợng có nhiều mẫu
khác nhau, nhƣng điểm
chính-yếu vẫn là "Con Mắt
Thầy" ở giữa. Hội Thánh định cho toàn Đạo thờ "Thánh Tƣợng
Ngũ Chi". Dƣới Thiên Nhãn Thầy có hình các Đấng Giáo-Chủ
xƣa: Tam-Giáo, Tam-Trấn, Ngũ Chi với ý nghĩa "Tam Giáo Qui
Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt".
A- Đạo Cao Đài thờ "Thánh Tƣợng Ngũ Chi" là biểu tƣợng
đủ Tam giáo- Tam Trấn Oai nghiêm và Ngũ Chi Đại-Đạo:
1-Tam giáo:
Hàng trên cùng của bức tƣợng là các Đấng Giáo chủ của Nhị
kỳ Phổ Độ:
• Phật-Đạo: Ở giữa là Thích Ca Mâu Ni, Giáo-Chủ Đạo Phật.
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• Tiên-Đạo: Phía tả là Đức Thái-Thƣợng Lão Quân, Giáo-Chủ
Đạo Tiên.
• Thánh-Đạo: Phía hữu là Đức Khổng Thánh Tiên-Sƣ, Giáo
Chủ Đạo Thánh. (Tả hữu là ở ngoài nhìn vào)
2-Tam Trấn Oai-nghiêm:
Nhị Kỳ đã qua, nay là thời Tam-Kỳ Phổ-Độ Tam Giáo Qui
Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt. Đức Chí-Tôn phải lập Tam Trấn
Oai nghiêm thay quyền Tam giáo. Đây là phần chính giữa của
bức tƣợng, càng thấy sự yếu trọng của Tam Trấn thế nào!
Tam Trấn thay mặt cho Tam Giáo
• Phật: Phía tả là Đức Quan Âm Nhƣ Lai, chủ về Phật Đạo.
• Tiên: Ở giữa là Đức Thái Bạch Kim Tinh, chủ về Tiên Đạo.
• Thánh: Phía hữu: Đức Quan Thánh Đế Quân, chủ Thánh
Đạo.
3- Ngũ Chi Đại-Đạo:
Từ trên kể xuống thì Ngũ Chi ở hàng giữa là:
1/- Phật Đạo: Đức Phật Thích Ca Mâu-Ni, Giáo Chủ Đạo Phật.
2/- Tiên Đạo: Đức Lý Đại Tiên Trƣởng Thái Bạch Kim Tinh
thay quyền Chƣởng giáo Đạo Tiên.
3/- Thánh Đạo: Đức Gia-Tô Giáo Chủ (Chúa Jésus-Christ)
Giáo chủ Đạo Thánh.
4/- Thần Đạo: Đức Khƣơng Thƣợng Tử-Nha, Giáo chủ Thần
Đạo.
5/- Nhơn Đạo: Tƣợng 7 cái Ngai thể về Nhơn Đạo gồm có:
Một Ngai Giáo Tông, ba Ngai Chƣởng-Pháp, ba Ngai Đầu
Sƣ; tức nhiên ngƣời đứng đầu, lãnh đạo Nhơn sanh về
phần Nhơn Đạo là Giáo Tông Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.
(Thế nên nơi Thánh Thất chỉ viết chữ"Giáo Tông Đại Đạo
Tam-Kỳ Phổ-Độ" tƣợng cho Nhơn-Đạo là đủ ý nghĩa.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Trong tƣợng Ngũ-Chi nhận thấy có phần chính-yếu là ThiênNhãn Thầy ở chính giữa với số tia hào-quang khác nhau tuỳ
theo mẫu Thánh Tƣợng. Kế đến là mặt trời và mặt trăng tức là
Âm Dƣơng nhị khí. Dƣới là Tam-Giáo, kế Tam Trấn và Ngũ
Chi. Nhƣ vậy mỗi vị đều đứng vào tâm của mỗi vòng tròn, tức
là mỗi vị là một Thái-cực với sự yếu trọng khác nhau. Đặc biệt
nhứt trong thời Tam-Kỳ Phổ-Độ này hình ảnh Chúa Jésus
Thánh-Đạo là Chúa Cứu Thế đứng vào tâm của vòng tròn tức
nhiên hoà nhập cùng Thƣợng Đế. Đó là Thọ khổ, là một trong
năm bƣớc Khổ. Ngƣời tu trong buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ là hành
đủ Tam lập, là Phụng sự Vạn linh tức là phụng sự Chí-linh.
Dƣới đây là hình vẽ biểu hiệu cho Thánh Tƣợng.
Phƣơng pháp vẽ và ý nghĩa:
Hình ảnh Thánh
Tƣợng này chỉ là
một sự triển khai
của đồ hình dƣới
đây mà thôi, vị trí
Các Đấng Giáo
chủ cũng hiệp
một, nên cả hai
cùng
một
ý
nghĩa.
Trong
hiện tại, đồ hình
phác hoạ theo
Tƣợng Ngũ Chi
Đại Đạo, có đủ:
Tam Trấn, Tam
Giáo, Ngũ Chi.
Trên đồ hình:
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Tam giác đều giữ một vai trò yếu trọng, vì tam giác đều có ba
cạnh bằng nhau và ba góc bằng nhau, bằng 60o. Đạo giáo nói
"Một mà ba, mà ba cũng nhƣ một" vậy.
Đầu tiên vẽ một vòng tròn lớn là Càn khôn vũ trụ. Tâm 0 ở
chính giữa là ngôi Đức Chí-Tôn Ngọc Hoàng Thƣợng-Đế là
Chúa tể vũ-trụ và vạn vật. Đạo Cao Đài biểu tƣợng bằng
"Thiên Nhãn Thầy" tức nhiên chỉ thờ "Một Mắt trái" để ngƣỡng
vọng ngôi Trời. Vì "Thầy là Chúa cả Càn Khôn Thế Giái, tức là
Chúa tể sự vô vi, nghĩa là chủ quyền của Ðạo, mà hễ chủ
quyền của Ðạo ngự nơi nào thì là Ðạo ở nơi ấy". Tất cả có 7
vòng tròn, tâm của mỗi vòng tròn có một Đấng ngự và quyền
hành riêng nhau, Dịch gọi đó là "Các hữu Thái cực" tức nhiên
mỗi ngƣời là một Thái cực. Duy có một vòng tròn giữa là ngôi
Chúa Jésus, Gia-Tô Giáo chủ, Chƣởng giáo Đạo Thánh. Đây
cũng là giao điểm của hai đƣờng kính tạo thành hình chữ
Thập, là hình ảnh cây Thánh giá mà Chúa đã chịu nạn cho
nhân-loại. Ngày nay ai dám có tinh thần phụng sự cao, dám
thọ khổ là sớm hiệp cùng Đức Thƣợng Đế, là hiệp vào tâm đó
vậy. Sáu vòng tròn nhỏ xếp lên nhau có đƣờng kính bằng với
vòng tròn giữa. Mỗi tâm có hình ảnh một Đấng Giáo-chủ của
nhân loại qua các thời-kỳ mà ngày nay Đạo Cao-Đài đều
ngƣỡng vọng, tức nhiên dƣới mắt Thƣợng-Đế các Đấng GiáoChủ của Tam Giáo đều đƣợc đồng quyền đồng đẳng nhƣ
nhau.
1-Tam Giáo: Tam giác trên cùng tƣợng trƣng Tam giáo ở Nhị
kỳ Phổ Độ có các đỉnh làm biểu tƣợng:
- Ở giữa và trên hết là Thích Ca Mâu Ni, Giáo-Chủ Đạo Phật.
- Phía tả là Đức Thái-Thƣợng Lão Quân, Giáo-Chủ Đạo Tiên.
- Phía hữu là Đức Khổng Thánh Tiên-Sƣ GiáoChủ Đạo Thánh.
2-Tam Trấn Oai nghiêm thay quyền Tam giáo:
Là tam giác đều nội tiếp trong vòng tròn giữa của đồ hình:
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- Phía tả là Đức Quan Âm Nhƣ Lai, chủ về Phật Đạo.
- Ở giữa là Đức Thái Bạch Kim Tinh, chủ về Tiên Đạo.
- Phía hữu: Đức Quan Thánh Đế Quân, chủ Thánh Đạo
Dầu Tam Giáo hay Tam Trấn cũng là chỉ ba mối Đạo chánh
truyền là: Phật, Tiên, Thánh mà thôi. Tam giáo đƣợc biểu
tƣợng qua hình ảnh ba cạnh của tam giác đó. Tuy ba Tôn giáo
nhƣng có đến bốn vị Giáo-chủ ở Nhị Kỳ Phổ Độ gọi là "Tứ
giáo Thánh nhân" chứ không thể gọi là Tứ giáo đƣợc. Bởi vì
hai vị Chƣởng-Giáo của Thánh Đạo đồng thời trấn ở hai
phƣơng Đông và Tây, tức nhiên Đức Thánh Khổng-Phu Tử là
ông Thánh Ta, còn Đức Chúa Jésus là ông Thánh Tây. Đây là
lời xác nhận của Đức Hộ Pháp nhƣ thế. Có nhƣ vậy mới nói
"Qui Nguyên Tam Giáo" và "Phục Nhứt Ngũ Chi" vào thời buổi
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ này. Hai vị Thánh ở hai phƣơng trời
khác nhau, giờ đây gồm về một gốc, là Đông Tây hòa hiệp.
3- Ngũ Chi Đại Đạo: là năm Đấng giáo chủ của Đại Đạo nhìn
theo trục thẳng đứng, có 5 vị kể từ trên xuống thì Ngũ Chi ở
hàng giữa là:
- Phật Đạo: Đức Phật Thích Ca Mâu-Ni, Giáo Chủ Đạo Phật.
- Tiên Đạo: Đức Lý Đại Tiên Trƣởng Thái Bạch Kim Tinh.
- Thánh Đạo: Đức Gia-Tô Giáo Chủ (Chúa Jésus-Christ).
- Thần Đạo: Đức Khƣơng Thƣợng Tử-Nha.
- Nhơn Đạo: Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Trong đồ hình này cấu tạo bởi 7 vòng tròn nhỏ có đƣờng kính
bằng nhau, tƣợng trƣng cho 7 Đấng Giáo chủ, trong đó có một
Nữ (Phật Quan Âm) và 6 Nam. Số 7 này có một giá trị cao siêu
và yếu trọng trong nền Tôn giáo. Nó là tƣợng trƣng cho Thất
tình, thất khiếu, Thất bửu… Ngoài ra còn có một tam giác lớn
nội tiếp trong vòng tròn lớn, ấy là chỉ Tam giáo đã phổ truyền
khắp trong nhân loại, tựu trung là Tam giáo: Phật-Thánh-Tiên
qua các thời kỳ phổ độ chúng sanh.
B- (Trƣờng hợp khác) Thờ tƣợng Tam Trấn:
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Về sau Hội-Thánh chấnchỉnh lại, ban cho toàn Đạo
thờ "Tƣợng Tam Trấn".
Trong Tƣợng Tam-Trấn
không có in hình các Đấng
Giáo Chủ, nhƣng phần dƣới
Thiên Nhãn Thầy có ba
khuôn vẽ bằng Cổ Tự, đó là
Thánh-danh của các Đấng
Tam Trấn Oai Nghiêm thay
quyền Tam giáo trong buổi
Tam Kỳ Phổ Độ này: ThánhTƣợng này phía trên có 6
chữ:
大 道 三 期 普 渡 (ĐẠI-ĐẠO
TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ)
dƣới cùng là danh-hiệu Tam-trấn, từ trái sang phải:
- QUAN-ÂM BỒ-TÁT.
- THÁI-BẠCH KIM TINH
- QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN
C- Ý nghĩa Thánh Tƣợng Thiên Nhãn:
Thánh Tƣợng Thiên Nhãn tƣợng trƣng Đức Thƣợng-Đế là
Đấng Thánh Hoàng trƣớc Ngôi Thái Cực, với quyền năng tối
thƣợng, toàn tri, toàn năng của Ngài. Đây là quyền Chúa tể
của Càn khôn thế-giới. Thầy dạy:
"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 biếnhóa 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-
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cầm, gọi là chúng-sanh. Các con đủ hiểu rằng: Chi-chi hữusanh cũng do bởi Chơn-linh Thầy mà ra, hễ có sống, ắt có
Thầy. Thầy là Cha của sự-sống, vì vậy mà lòng háo-sanh của
Thầy không cùng tận. Cái sống của cả chúng sanh, Thầy
phân-phát khắp Càn-Khôn Thế-Giới, chẳng khác nào nhƣ một
nhành hoa trong cội, nó phải đủ ngày giờ Thầy nhứt định mới
trổ bông và sanh trái đặng trồng nữa, biến hóa ra thêm; nếu
nhƣ ai bẻ hoa ấy nửa chừng thì là sát một kiếp sanh không
cho biến-hóa.
Mỗi mạng sống đều hữu căn hữu kiếp, dầu Nguyên sanh hay
Hóa-sanh cũng vậy, đến thế nầy lâu mau đều định trƣớc, nếu
ai giết mạng sống, đều chịu quả-báo không sai; biết đâu là cái
kiếp sanh ấy chẳng phải là Tiên, Phật bị đọa luân-hồi mà ra
đến đỗi ấy. Cái mạng sống là Thầy, mà giết Thầy thì không
phải dễ, các con gắng dạy nhơn-sanh điều ấy. (Thánh Ngôn
Hiệp Tuyển II/62)

THÁNH VỆ
聖衛
E: The guard of Saints.
F: La garde des Saints.
Thánh: Bực Thánh, bực tài trí phi thƣờng, tiếng tôn xƣng vua.
Vệ: bảo vệ. Thánh vệ là bảo vệ các vị Thánh, tức là bảo vệ
các Chức sắc của Hội Thánh.
Cơ Thánh vệ là cơ quan do Hội Thánh lập ra để bảo vệ các
Chức sắc của Hội Thánh. (Xem chi tiết: Bảo thể, vần B)
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THÁNH VỊ
聖位
E: The rank of Saint.
F: Le rang de Saint.
Thánh: Bực Thánh, bực tài trí phi thƣờng, tiếng tôn xƣng vua.
Vị: vị trí, phẩm vị. Thánh vị là phẩm vị vào hàng Thánh.
Pháp Chánh Truyền: "Từ Thánh-vị trở xuống Nhơn vị thì vào
hàng Thánh "Class des Épures"… Từ thú cầm xuống vật chất
thì hàng phàm tục "Classe des Impurs" ấy vậy trong Bát QuáiĐài từ bậc Thánh hồn thì còn phận sự điều đình Càn Khôn thế
giới, giao thiệp cùng các chơn hồn, còn ở trong vòng vật chất
nâng đỡ, dạy dỗ cho phàm phẩm tấn hoá lên cho tới Thánh vị.
Hễ vào đặng Thánh-vị rồi thì tự nhiên mình biết lấy mình, dầu
phải bị đoạ trần đi nữa cũng còn giữ vẹn Thánh đức mà tu
hành đặng đạt đến địa vị Trọn lành. Lên địa vị Trọn lành rồi thì
mới đồng quyền cùng Tạo-Hóa, Từ bi, tự tại, bất tiêu, bất diệt."

THÁNH VÔ DANH
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
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 các 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, Ðức 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
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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 bĩ."

THÁNH VỨC
聖域
E: Holyland.
F: Terre Sainte.
Thánh vức hay Thánh vực 聖 域 là vùng đất Thánh, chỉ cả
vùng nơi Xích Thiên. Miền đất Thánh Thiêng Liêng đang nhộn
nhịp tiếp đón một Chơn hồn về từ cõi địa hoàn.
Kinh Đệ Ngũ Cửu có câu:
"Thiên Quân diêu động linh phan,
"Cả miền Thánh vức nhộn nhàng tiếp nghinh."

THÁNH Ý
聖意
E: The will of God.
F: Violonté de Dieu.
Thánh ý là ý muốn của bậc Thánh, ở đây Thánh ý là nói về ý
muốn của ông Thầy Trời, của Đức Thƣợng-Đế mà thôi.
Thầy than: "Rất đỗi Thầy là bực Chí Tôn đây mà còn bị chúng
nó mƣu lén cho qua Thánh ý Thầy thay! Một đàng trì, một
đàng kéo, thảm thay các con chịu ở giữa. Thầy dạy các con
một điều là biết tranh đấu cùng Thầy. Hễ nó tấn thì mình
chống, cân sức cho bằng hay là trổi hơn mới đắc thắng. Các
con chịu nỗi thì Ðạo thành, còn các con ngã thì Ðạo suy".
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Đức Hộ Pháp nói: "Chúng ta ôn thử lại trong buổi thành Ðạo
cuối cùng trong hai năm nay, ta thấy gì? Nếu chúng ta có đủ
tinh thần tìm hiểu Thánh ý của Chí Tôn trong 22 năm, để cho
chủng-tộc Việt-Nam chịu đau khổ, chịu trong cảnh tƣơng tàn,
tƣơng sát, thống khổ, cảnh tƣợng nguy ngập có nghĩa gì? Ý vị
gì? 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." Vậy nên Thánh Ý của Chí Tôn
khai mở Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, Tam Giáo Qui Nguyên Ngũ
Chi Phục Nhứt là muốn dung hòa tâm lý toàn cả con cái của
Ngƣời để cứu vãn trọn 92 ức nguyên nhân, vì thế mà phải bị
sa đoạ nơi đây. Chí Tôn đã đại từ đại bi chỉ rõ căn nguyên và
ban ơn cho ta, dạy dỗ cho ta để đạt ngôi vị là phải trau luyện
cho Tinh hiệp với Khí, Tinh Khí huờn Thần là cơ huyền bí để
mà đắc Ðạo vậy".

THÀNH DANH
成 名
E: To become famous.
F: Devenir célèbre.
Thành: Nên việc, kết quả, trở nên. Danh: tiếng tăm. Thành
danh là nói ngƣời học hành đỗ đạt, có tiếng tăm.

THÀNH ĐẠO
成道
E: The achievement of the foundation of a religion.
F: L’achèvement de la fondation d’une religion.
Thành: Nên việc, kết quả, trở nên. Đạo: tôn giáo.
Thành đạo là một nền tôn giáo đƣợc xây dựng hoàn thành về
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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hình thức cũng nhƣ về nội dung. Nói chung là cả THỂ PHÁP
LẪN BÍ PHÁP.
- Về hình thức: Xây dựng xong hệ thống các nhà thờ từ trung
ƣơng đến địa phƣơng để tập trung tín ngƣỡng của các tín đồ,
xây dựng xong các nghi thức cúng tế và thờ phƣợng, tổ chức
xong hệ thống Giáo Hội, Hội Thánh, gồm các Chức sắc từ
trung ƣơng đến địa phƣơng.
- Về Nội dung: Hoàn thành hệ thống Giáo lý của nền Đạo, gồm
đầy đủ Thể pháp công truyền và Bí pháp tâm truyền.
Hoàn thành hệ thống Triết lý và một nền luân lý thích ứng.
Hoàn thành hệ thống luật pháp của Đạo để hƣớng dẫn các tín
đồ tu hành mau tiến hóa tâm linh.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: "Các con phải đồng tâm hiệp lực
nhau, bỏ hết các điều tệ theo thƣờng tình, thì mới dễ thành
đạo. Vậy Thầy khuyên các con, đứa nào có trí lực bao nhiêu,
khá đem ra mà thi thố, chớ đừng sụt sè theo thói nữ nhi, vậy
cũng uổng cái điểm linh quang của Thầy ban cho các con
lắm."
Đức Chí Tôn cũng có tiên tri rằng:
"Chi chi qua năm Quí Dậu cũng phải cho thành đạo, mà trƣớc
khi đạo thành thì Tam thập lục động Quỉ về phá Tòa Thánh dữ
dội lắm mà trừ an nội loạn rồi mới thành Thiên cơ."

THÀNH HOÀNG THẦN
誠皇
E: The tutelary spirit of a city.
F: Le génie tutélaire d’un cité.
Thành: Bức tƣờng bao quanh, thành thị. Hoàng: ao cạn trong
thành. Thần: vị Thần.
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Thành hoàng đồng nghĩa Thành hào, là cái thành có mƣơn
đào chung quanh.
Thành hoàng Thần là vị Thần có trách nhiệm ủng hộ (về
phƣơng diện thiêng liêng) dân chúng sống trong một cái thành,
trong một thị trấn, hay trong một vùng dân cƣ.
Thành hoàng Thần đƣợc nói tắt là Thành hoàng. Nếu Thành
hoàng ủng hộ dân chúng trong một làng, một xã thì gọi là Thần
hoàng bổn cảnh. (Xem thêm: Thần hoàng bổn cảnh)

THÀNH KỈNH
誠敬
Thành: Thành thật, chơn thật. Kỉnh: Kính: tôn kính. Thành
kỉnh là Thành thật kính trọng.
Bài Dâng Rƣợu có câu:
"Thiên ân huệ chiếu giáng thiền minh.
"Thành kỉnh Trường Xuân chước tửu quỳnh."

THÀNH KHẨN
誠懇
E: To pray respectfully.
F: Prier respectueusement.
Thành: Thành thật, chơn thật. Khẩn: cầu khẩn. Thành khẩn là
cầu khẩn một cách thành kính.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Dặn các Thánh Thất, các Đạo hữu phải để lòng thành
khẩn, hiệp sức với Lão mà nài xin Thánh luật.
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THÀNH PHẬT (Phật Học)
成佛
Thành Phật (J: jōbutsu) Một cách trình bày sự chứng ngộ tự
tính, Phật tính. Theo Thiền Tông thì ngƣời ta không thể thành
Phật đƣợc bởi vì ngƣời ta là Phật, nghĩa là chân tính của họ
đồng với Phật tính, là Phật tính. Tuy nhiên, phàm phu không tự
biết đƣợc sự việc tối trọng này và có cảm tƣởng nhƣ là mình
trở thành Phật khi nếm đƣợc kinh nghiệm Kiến tính lần đầu.
Ðồng nghĩa với "Thành Phật" là "Thành Ðạo", "Ðạt Ðạo".
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THÀNH PHỤC
成 朋
E: The mourning-donning ceremony.
F: La cérémonie pour prendre le deuil.
Thành: Nên việc, kết quả, trở nên. Phục: quần áo, ở đây ý nói
quần áo tang. Thành phục là lễ chịu tang để thân nhân ngƣời
chết mặc quần áo tang.
Sau khi cúng Đức Chí Tôn, thƣợng sớ Tân cố, rồi liệm thi hài
ngƣời chết vào quan tài, thì tới Lễ Thành phục. Y phục để tang
giữ theo Nho giáo.
Nghi tiết Lễ Thành phục có nhạc lễ diễn ra nhƣ sau:
Nghi thức: Cúng Thầy trƣớc, có thƣợng sớ, rồi cúng ThànhPhục (làm theo lễ Nho).
Cúng Triêu, Tịch cũng làm lễ NHO.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

180

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

THÀNH TÂM CẦU NGUYỆN
成心求愿
(Thành tâm 誠心: Lòng thành thật, thật tâm. Cầu nguyện 求愿:
Cầu xin, nguyện vái) là lời cầu nguyện thật chân thành và khẩn
thiết.
Thế thƣờng, ngƣời đời hay quan niệm sự cầu nguyện là đƣợc
đáp ứng những ƣớc muốn mà mình van vái, khi hữu sự hay
trong hoàn cảnh hoạn nạn. Sự cầu nguyện này, có ứng đắc
hay không còn tùy sự mong cầu có đức tin, lòng bác ái hay
lòng chân thành hay không. Thành tâm là Lòng thành thật.
Tâm của con ngƣời có nhiều thứ khác nhau, nhƣng chỉ cần
phân biệt hai loại Tâm mà thôi. Đó là Tâm thật (Chơn tâm) và
tâm giả (giả tâm, ác tâm). Tâm thật là chơn tâm, Phật tánh.
Cao Đài gọi là Thiên tánh. Tâm giả là tâm của ngƣời thƣờng
mƣu tính lợi hại, lƣờng gạt. Sống trên đời con ngƣời phải trải
qua vô số kiếp, nếu không biết dùng tâm thật để sống cho nên
ngƣời, nên đạo, thì rất uổng cho kiếp sanh, nhất là đƣợc may
duyên gặp Đạo Trời khai mở. Có nhiều trƣờng hợp cầu
nguyện:
- Nếu lúc thƣờng sự cầu nguyện không quá vị kỷ.
- Nếu một ngƣời trong tình trạng hấp hối thì sự cầu nguyện
phải có đức tin vững chắc, thành tâm và tinh tấn. Bởi vì khi
một ngƣời sắp chết, thần thức bị mê loạn, tinh thần hoảng hốt,
ham tiếc mạng sống, danh vọng, tiền bạc... Ngoài ra còn bị ma
vƣơng, oan gia trái chủ vây quanh đòi nợ, hoặc thân xác đau
đớn làm cho tâm thần không sáng suốt mà giữ chánh niệm.
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Ớ (tên họ kẻ hấp hối) thành tâm cầu nguyện,
"Nguyện Chí Tôn linh hiển độ sanh."
Thất Nƣơng giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
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Cả kêu thức tỉnh hỡi ai,
Thành tâm hối ngộ Cao Đài cứu nguy.
Nếu mà dụ dự diên trì,
Phải cam chịu lấy nạn nguy buổi nầy.

THÀNH TÂM HIẾN LỄ
Đức Hộ Pháp nói trong ngày Cầu siêu cho Chiến sĩ Trận vong
rằng: "Cả thảy chúng ta ngày nay chung hiệp lại để cầu
nguyện cho các bạn ta hay ngƣời ân của ta để cho các Ðấng
linh hồn đặng siêu thăng. Và chúng ta cũng hiến trọn cả thi hài
nầy cho Chí-Tôn, thì bất kỳ cầu-chuyện chi, ta làm sự gì tức là
dâng cho Ngài cả. Xin Chƣ Chức-Sắc Thiên-Phong và Chƣ
Chức-việc Ðạo-hữu phải thành tâm hiến lễ cho Chí-Tôn nhƣ
chúng ta dâng mảnh thân mình cho Ngài vậy.

THÀNH THÁI (Vua Nhà Nguyễn)
Lúc bấy giờ triều đình cử Tuy Lý
Vƣơng, con thứ 11 của Đức Minh
Mạng, lên chức Phụ chính Đại
Thần, giúp Vua trị nƣớc trong
thời gian Vua còn thơ ấu. Nơi
triều, Vua Đồng Khánh mất ngày
27 tháng chạp năm Mậu Tý,
nhằm ngày 28 tháng giêng năm
1888, thọ 25 tuổi. Ở ngôi đƣợc
ba năm, miếu hiệu là Cảnh Tông
Thuần Hoàng Đế. Ngƣời Pháp
bèn đƣa con ông Dục Đức là
BỬU LÂN lên thay, lấy niên hiệu
là THÀNH THÁI. Bấy giờ ông
Rheinard lại sang làm Khâm-sứ ở
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Huế, thấy con vua Đồng-Khánh còn nhỏ và lại nhớ ông Dục
Đức ngày trƣớc. Khi vua Dực-Tông hãy còn, thƣờng hay đi lại
với ngƣời Pháp, bởi vậy viên Khâm-sứ nghĩ đến tình cũ mà
truyền lập ông Bửu Lân là con ông Dục-Đức lên làm vua. Về
việc Pháp lấy cớ con vua Đồng Khánh còn nhỏ: xét ra cớ này
không đúng hẳn, vì chính Vua Thành Thái lúc lên ngôi mới có
10 tuổi thôi. Lý do đúng hơn cả về việc tôn lập Vua Thành Thái
bởi ngƣời Pháp có cảm tình với Vua Dục Đức. Có điều đáng
chú ý là trƣớc khi bƣớc lên ngai vàng, ông Bửu Lân đang bị
giam trong ngục cùng với Bà Mẹ. Triều đình vào rƣớc Ngài từ
ngục ra và đặt lên ngôi Vua, niên hiệu là Thành-Thái. Hai ông
Nguyễn Trọng Hợp và Trƣơng Quang Đản đƣợc cử làm phụ
chính cho vị thiếu quân. (Từ đây tài liệu của Ung An Thúc Dật
Thị)
"Đến khi Đức Vua trƣởng thành, phủ Phụ chính tự giải tán và
dâng quyền uy lại cho Ngài. Nhƣng vua Thành Thái tính khí
cƣơng cƣờng, không chịu cách đối xử kiêu căng của ngƣời
Pháp, lại càng ghét bọn triều thần xu thời, chỉ biết mƣu cầu
phú quí, không nghĩ đến Miếu đƣờng, Xã tắc. Nên tuy đã đúng
tuổi, Ngài vẫn giữ nếp sống của một thiếu niên không lo việc
triều chánh, chỉ ham chơi với những Vƣơng Tôn, Công Tử
đồng trang lứa. Ngài là một thanh niên tráng kiện lại thông
minh, học nhiều nhƣ Ngài, mà không thiết gì đến ngôi Hoàng
Đế, không sử dụng quyền uy của mình thì thật là một dấu hỏi
lớn cho ngƣời Pháp. Họ biết tánh tình Ngài từ hồi còn nhỏ,
chơi nhiều trò chơi nguy hiểm, đến nỗi tự tạo thƣơng tích, hƣ
mất một con mắt. Họ biết mỗi khi ngự Triều tiếp tân, Ngài
không dấu đƣợc vẻ miễn cƣỡng, bình thƣờng Ngài cũng
không tỏ tình thân thiện với họ. Thế là họ nghi Ngài có đầu óc
phản đối. Ngƣời Pháp định truất phế Ngài và lập Kỳ Ngoại Hầu
Cƣờng Để Điện Hạ, là cháu năm đời của Tăng Duệ Hoàng
Thái Tử (Đức Hoàng Tử Cảnh) lên thay ngôi, nhƣng vì Điện
Hạ cự tuyệt, nên bất đắc dĩ họ để cho Ngài tại vị một thời gian
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nữa. Từ đó thực dân lại càng gia tâm dò xét, nhất cử nhất
động của Ngài đều đƣợc số ngƣời Việt gian báo cáo cho Pháp
biết. Lúc ấy, khoản cuối thế kỷ trƣớc, Đức Vua đã trên 20 tuổi.
Những khi nhàn hạ Ngài ngự chế nhiều bài thi ca cảm khái…
có khi thố lộ tâm trƣờng, nhƣ bài thi Hán văn dƣới đây:
Thăng Long Thành hoài cổ:
Kỷ độ tang thƣơng kỷ độ kinh?
Nhứt phiên hồi thủ nhứt phiên tình.
Ngƣu hồ dĩ biến tam triều cuộc,
Hổ động không dƣ bách chiến thành.
Nùng Lĩnh phù vân kim cổ sắc,
Nhị Hà lƣu thuỷ khấp ca thanh,
Cầm Hồ đoạt sáo nhân hà tại?
Thuỳ vị giang sơn tẩy bất bình.
Hoài Nam Tiên sinh phụng dịch ra Việt Văn:
Bể dâu dời đổi trải bao nhiêu?
Ngoảnh lại càng đau ruột chín chiều.
Bến cũ ba triều trâu mọp lấm,
Luỹ xƣa trăm trận cọp nằm queo.
Bức tranh mới cũ mây Nùng chấn,
Khúc nhạc vui buồn nƣớc Nhĩ reo!
Hàm Tử, Chƣơng Dƣơng còn đó đó!
Non sông luống để bụi trần đeo?
Ngƣời Pháp đã đặt Phủ Toàn quyền. Nƣớc ta lúc bấy giờ đã bị
cắt làm ba Xứ riêng biệt: thuộc địa Nam kỳ, trực trị Bắc kỳ, còn
Trung kỳ tuy gọi là Bảo hộ; vì Trung kỳ còn có Vua, còn có
triều đình, nhƣng chỉ còn là một cơ cấu hƣ danh, ngôi Hoàng
Đế chỉ còn là một ngôi Hƣ vị, bao nhiêu quyền bĩnh đều do
thực dân Pháp nắm hết. Nhƣng nếu triều thần đa số là những
kẻ thực dân Pháp lựa chọn, ù ù gật gật để vinh thân phì gia;
thì trái lại Đức Vua lại là vị kế thống của một giòng họ dày
công gầy dựng cơ đồ gần 400 năm, đã khai thác cho Tổ quốc
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phân nửa giang san gấm vóc, đã nhứt thống san hà từ Mũi Cà
Mau đến Ải Nam Quan. Đức Vua lại là một trang thanh niên
tuấn tú, khí huyết khƣơng cƣờng. Nay, chúng ta thử tƣởng
tƣợng nhà Vua lúc bấy giờ làm sao cho khỏi buồn tủi cái thân
"Cá chậu chim lồng", làm sao khỏi suy tƣ toan tính tháo bề
xiềng xích.? Năm 1903, nhà Đại Cách mạng Phan Bội Châu
lập thành Đảng Cách Mạng VIỆT NAM QUANG PHỤC HỘI
rƣớc Kỳ Ngoại Hầu Cƣờng Để đứng làm lãnh tụ và cùng
những đồng chí từ Nghệ An trở vào đến Quảng Nam, Quảng
Ngãi bắt đầu hoạt động, hoạch định kế hoạch khởi nghĩa cứu
nƣớc. Tháng 2 năm Bính Ngọ (1906) Cƣờng Để Điện Hạ bí
mật xuất dƣơng định sang Tàu, sang Nhật cầu viện. Năm
Thành Thái thứ 18 (1907) ngƣời Pháp khám phá ra một bí mật
trong Cung Cấm. Trong những trò chơi bấy lâu của nhà Vua,
có một hệ thống đƣờng hầm, dƣới những Điện Đài lầu các:
trong ấy có bia để tập bắn súng, bắn cung, có sân để đánh
gƣơm, múa kiếm, có vũ khí thứ thật xen lẫn vũ khí trò chơi, lại
có Nữ Võ sƣ túc trực, luyện tập cung kiếm cho Cung nga thị
nữ. Thì ra từ lâu, Đức Vua đã chuẩn bị một công việc, mà
nhóm Đại thần tay sai của thực dân gọi là "Làm giặc" mà hậu
thế chúng ta, theo lời Đức Hộ Pháp nói với kẻ viết lại những
trang lịch sử này (Ông Trần Quang Vinh), 12 năm trƣớc: "Hậu
thế chúng ta nhận chân là: Mƣu đồ Cách mạng, đánh đuổi
ngoại xâm". Khám phá đƣợc những địa đạo trong Đại nội,
ngƣời Pháp không còn nghi ngờ gì nữa cái óc "Làm giặc" của
Đức Thành Thái. Song bấy nhiêu sự trạng không đủ buộc tội
một vị Hoàng Đế. Đối với Thƣợng Hạ nghị viện Pháp, thực
dân lại phải phanh phui tìm thêm bằng chứng. Nguyên bình
nhựt, trong bọn thị vệ chầu hầu, có đứa lƣời biếng trễ nãi, bị
Ngài nóng nảy trừng phạt nặng nề, lại một đôi khi bực tức,
Ngài đối xử với kẻ gian thần chức cả quyền cao quá ƣ khinh
miệt. Đó hẳn không phải là chứng cớ làm giặc, mà lại là chứng
cớ "loạn óc không thể trị đƣợc nữa". Thực dân nêu ra để đem
Ngài vào Sài-gòn điều trị, rồi an trí Ngài tại Vũng Tàu, trong
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một biệt thự gọi là Villa Blanche (Bạch ốc, Nhà Trắng). Ngƣời
Pháp lập Hoàng Tử Vĩnh Sang, con thứ sáu của Đức Thành
Thái lên ngôi Hoàng Đế, đặt niên hiệu là Duy Tân. Còn Ngài
thì đƣợc suy tôn làm Thái Thƣợng Hoàng. Nếu trong năm
1907 là năm Cách Mạng hoạt động tại Hải ngoại, trong khi
quyết định loại trừ Đức Thành Thái, thực dân biết đƣợc một bí
mật khác vô cùng trọng đại, cái bí mật giữa Ngài và Kỳ Ngoại
Hầu Cƣờng Để, thì có lẽ lịch sử cận đại của nƣớc nhà đã
chuyển theo một chiều hƣớng khác. Đầu năm Bính Ngọ (1906)
trƣớc khi xuất dƣơng cầu viện, Cƣờng Để Điện Hạ bí mật bệ
kiến, trình bày mục đích của VIỆT NAM QUANG PHỤC HỘI và
kế hoạch khởi nghĩa, đánh đuổi ngoại xâm cho Đức Vua biết
và đƣợc Đức Vua trao cho một cái "ẤN" bằng vàng để làm
bửu vật tuỳ thân. Tự tay giao và tự tay lãnh KIM ẤN. Đức Kim
Thƣợng không thiết đến ngai vàng hƣ vị và vị Hoàng Thân
lãnh tụ Đảng Cách Mạng chống Pháp hẳn đã ƣớc hẹn với
nhau những gì về tƣơng lai ngôi Hoàng Đế. Vậy thì cái bịnh
"loạn óc" mà ngƣời Pháp lúc bấy giờ gán cho Đức Thành Thái
chính là cái mối thù không dấu đƣợc của Ngài đối với thực
dân. Cái bí mật KIM ẤN này làm sáng tỏ một điểm lịch sử đã
gây thắc mắc cho chúng ta bấy lâu vậy. Mƣời năm sau tức là
năm 1916, Vua Duy Tân cũng bị kết tội "Làm giặc" và lƣu đồ
qua Đảo Réunion (Tiếng Tàu gọi là Bồ-Uông) một thuộc địa
Pháp lúc bấy giờ, nằm trong Ấn-Độ-Dƣơng. Bất bình thay!
Đức Thái Thƣợng Hoàng đang ở tại Vũng Tàu với tâm tình
ngổn ngang trăm mối, cũng bị đƣa đi Bồ-Uông luôn! (Đảo
RÉUNION).
Dƣới đây là bài thơ gởi từ Đảo Réunion (Bồ Uông):
Từ phải đem thân bỏ khắc vời,
Đổi thay Nhạn Én chẵn ba mƣơi.
Non BỒ thơ thẩn mai rồi tối,
Bến ẤN lân la nƣớc với Trời.
Đón gió cợt trăng đành phận tớ,
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Đua tranh chuốc lợi trối thây ngƣời,
Bạn quen còn mảnh quan sơn nguyệt,
Lẻo đẻo cùng nhau để ngắm đời.
Thành Thái
Sau 31 năm buồn tủi ở quê ngƣời xa xăm.! Năm 1948, khi
thực dân bị bắt buộc trả chủ quyền đất nƣớc cho Đức Cựu
Hoàng Bảo Đại, Ngài đƣợc rƣớc về cố quốc. Đặt chân trở lại
giang san tổ quốc xiết bao xúc động, nhìn thấy lại cơ đồ liệt
Thánh, Ngài làm bài thi cảm khái sau đây tại Vũng Tàu:
Sống thừa nào biết có hôm nay!
Nhìn thấy giang san đất nƣớc này.
Sừng Ngựa (1) chƣa quên câu chuyện cũ,
Ruột tằm thêm bận mối sầu tây.!
Thành Xuân ngàn dặm mây mù mịt,
Bến Cấp tƣ bề sóng bũa vây,
Tiếng súng đêm ngày nghe nhặt thúc,
Dầu cho sắt đá cũng châu mày!
Chú thích:
(1) Lấy tích ngƣời đi đày gặp Mã hữu giác, ngụ ý chuyện hy
hữu. Ngài thăng hà tại Sai-Gòn năm 1954, hƣởng thọ 75
tuổi. (Trích Tài liệu của Ƣng An Thúc Dật Thị)
• Bến Cấp tức là Cap. Saints Jacques ở Vũng Tàu.

Đà nẵng- Hà nội - Hải phòng thành đất nhƣợng-địa.
Từ khi sự đánh-dẹp các nơi đã yên rồi, các viên Tổng đốc
Toàn-quyền lần lƣợt sang kinh-doanh việc Đông Pháp và lo
mở mang về đƣờng chính-trị, kinh-tế và xã-hội theo chínhsách của nƣớc Pháp. Tháng 3 năm Mậu Tý (1888) tức là năm
Thành Thái nguyên-niên, ông Richaud sang làm Tổng-đốc
Toàn quyền. Tháng tám năm ấy, Triều đình ở Huế ký giấy
nhƣợng Hải-cảng Đà-Nẵng, thành-thị Hà-Nội và Hải-Phòng
cho nƣớc Pháp để làm đất nhƣợng địa, nghĩa là từ đó việc cai
trị và pháp-luật ở ba thành-thị ấy thuộc về nƣớc Pháp, chứ
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không thuộc về nƣớc Nam nữa. Trừ ba thành-thị ấy ra, thì việc
cai-trị ở các tỉnh trong toàn hạt Bảo-hộ, vẫn để quan-lại làm
việc nhƣ cũ, nhƣng phải do ngƣời Pháp điều khiển và kiểm
duyệt. Vua Thành Thái là một bậc thông minh và có khí phách
anh hùng. Sinh ra vào buổi loạn ly, đất nƣớc đã nằm trong tình
trạng nô lệ của ngƣời Pháp, nên thời cuộc bấy giờ ảnh hƣởng
rất nhiều đến tâm hồn của Ngài, vì tính tình của Ngài cang
cƣờng độc lập bao nhiêu thì cuộc đời Ngài càng mau đi tới
chỗ oan trái bấy nhiêu. Vua Thành Thái sở trƣờng về Nho học,
chịu ảnh hƣởng nhiều về những tƣ tƣởng của các nhà Cách
mạng Nhật và Trung Hoa. Nhiều việc rối càng xảy ra hơn nữa,
Ngài là vì Vua nóng tính nên không chịu đựng đƣợc những nỗi
bất bình mà Pháp càng ngày càng làm cho không khí căng
thẳng thêm. Khoảng năm 1903, Vua Thành Thái định ra Bắc
rồi trốn qua Tàu, nhƣng đến Thanh Hoá thì cơ mƣu bại lộ.
Khâm sứ Trung kỳ đánh điện ra chặn xe và đƣa nhà Vua về
Huế. Vì không bằng cớ nên Vua vẫn còn tại vị. Từ khi xảy ra
vụ này, Khâm sứ Pháp càng gìn giữ Vua cẩn mật hơn, nên
không thể hoạt động gì đƣợc. Để che mắt ngƣời Pháp, nhà
Vua giả điên, đánh đập ngƣời trong Cung, đồng thời bỏ tiền ra
huấn luyện, tập đội Nữ binh, tập quân sự canh gác Hoàng
thành. Vua thân hành tập cƣỡi ngựa, bắn cung, tính dùng vào
việc khởi nghĩa khi có cơ hội đến. Nhƣng mộng lớn không
thành. Việc sau cùng có số quan lại vào xin Vua thoái vị. Trong
số đó có Ngô Đình Khả không ký tên vào việc này, nên ngày
sau dân gian có câu "Đày Vua không Khả". Thực ra đó chính
là mƣu lƣợc của Khâm sứ Pháp ép Vua phải thoái vị. Sau đó,
họ đày Ngài đi Vũng Tàu (Cap. Saints Jacques) và cuối cùng
đày Ngài sang Phi Châu. Hoàng Tử Vĩnh San lên thay lấy hiệu
là DUY TÂN (1907). Năm 1914, chiến tranh Pháp Ŕ Đức bùng
nổ, các nhà cầm quyền Pháp ở Việt Nam thấy Vua Thành Thái
có thể làm mấu chốt cho cuộc khởi nghĩa chống Bảo hộ, trong
dịp này liền bí mật chở Ngài cho đi an trí tại đảo Réunion. Việc
này xảy ra vào năm 1915. Sau 32 năm trời đăng đẳng sống
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với Thổ dân trên Hải đảo xa xôi ấy. Đến tháng 5 năm 1947
nhờ con gái Ngài là vợ của Luật sƣ Vƣơng Quang Nhƣờng
vận động với Cao-Uỷ Bollaert, Cựu Hoàng Thành Thái mới
đƣợc trở về nƣớc nhà. Thuở ra đi Ngài là một thanh niên tráng
kiện với vẻ mặt phƣơng phi lộ khí phách anh hùng; Ngày trở
về Ngài đã là một Cụ già lƣng còng tóc bạc. Về nƣớc, Vua
Thành Thái phải chịu một điều kiện là chỉ ở miền Nam mà thôi.
Sáu năm sau, Cựu Hoàng yêu cầu nhà cầm quyền cho Ngài
trở lại Huế một thời gian ngắn để thăm viếng mộ phần các
Tiên Đế, lời yêu cầu đƣợc chấp thuận. Sau cuộc viếng thăm
này vào ngày 24 tháng 3 năm 1953, Ngài phải từ giã sông
Hƣơng núi Ngự trở về tƣ thất ở Sài gòn, đƣờng Lucien
Mossard. Đúng một năm sau: cũng ngày 24 tháng 3 năm
1954, Cựu Hoàng Thành Thái trở lại Cố đô Huế, nhƣng lần
này Ngài chỉ còn là cái xác nằm gọn trong chiếc quan tài, để
lại bao nhiêu thƣơng tiếc cho toàn dân.
Tài ứng đối của Đức Thành Thái
Với viên Toàn Quyền Pháp. Ngƣời Pháp ra câu đối trƣớc:
- RÚT RUỘT VƢƠNG TAM PHÂN THIÊN HẠ
Vua Thành Thái đối lại ngay:
- CHẶT ĐẦU TÂY TỨ HẢI THÁI BÌNH.
Thấy rõ ngƣời Pháp họ cũng thấm nhuần chữ Việt một cách
rành rẽ mới xuất khẩu thành thi văn nhƣ vậy. Vả lại lối đối chữ
ngoắt ngoéo nhƣ vầy không phải việc dễ.
Câu đối loại chơi chữ nhƣ vầy có hai nghĩa:
Câu đầu là lấy chữ VƢƠNG 王 làm tiêu biểu. Trong chữ
Vƣơng là vua, nếu "rút ruột" đi tức là lấy nét sổ xuống thì còn
lại là chữ TAM 三 là ba. Nghĩa bóng: Ngƣời Pháp đầy tham
vọng muốn thôn tính Việt Nam mãi mãi, nên nghĩ rằng nếu có
thể diệt đi chế độ quân chủ (Vƣơng quyền), thì họ sẽ chia Việt
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Nam làm ba kỳ để cai trị. Lúc ấy mới gọi là Bắc Kỳ, Trung Kỳ,
Nam Kỳ (Kỳ nghĩa là chặt đứt, chia ra). Câu đối lại của nhà
Vua không kém phần khẩu khí, mà lại còn tỏ vẻ hận thù thoát
ra bằng hơi thơ văn đầy sự kiêu ngạo và thách thức.
Câu này lấy chữ TÂY 西 làm tiêu đề. Tây là phƣơng Tây cũng
là chỉ vào nƣớc của ngƣời Tây, nƣớc Pháp. Nếu chữ Tây này
cắt đi phần đầu sẽ còn là chữ TỨ 四 là bốn. Mà cũng có ý
nhắn gởi rằng nếu mà "chặt đầu" lũ bây thì thiên hạ sẽ thái
bình,Việt Nam sẽ không bị nô lệ nhƣ vầy.
Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo: 15- 3-Giáp Ngọ
Lễ kỹ niệm của Đức Thành Thái
Thƣa cùng Chƣ Chức Sắc Thiên Phong Nam, Nữ,
Chƣ viên quan quới chức,
Cả con cái Đức Chí Tôn Lƣỡng Phái.
Ba bài Ai Điếu của Hội Thánh, Quân Đội và Phục Quốc Hội đã
tả một đời thống khổ của Cựu Hoàng Thành Thái đã rõ rệt.
Bần Đạo không thể nói đƣợc nữa, bởi vì đã đầy đủ quá rồi,
Bần Đạo nói ra đây để làm chứng về tinh thần của một dân tộc
đã bị nạn lệ thuộc 80 năm. Thật ra thì Ngài, Đức Hàm Nghi,
Đức Duy Tân, ở trong Hoàng tộc đều kế vị nhau ngồi trên ngai
vàng không muốn thừa hƣởng của Tổ tiên để lại, mà lại vì dân
vì nƣớc, vì chủng tộc, hy sinh cả ngai vàng của mình làm Cách
mạng. Bần Đạo xét lụng lại cái dĩ vãng trong 80 năm lệ thuộc
thì Bần Đạo lấy làm vui hứng và khoái lạc, nếu không nói là
kiêu hãnh mà ngó thấy một dân tộc từ dân lên trên nữa là
Chúa: vua chúa nhứt định không chịu án nô lệ, chẳng có buổi
nào mà quốc dân Việt Nam không kiếm phƣơng xô ngã cái án
lệ thuộc ấy. Biết bao nhiêu đoàn anh của chúng ta trong giai
đoạn 80 năm chịu đau khổ đủ điều, mà trong đoàn anh ấy Đức
Cựu Hoàng Thành Thái là Chúa. Ngộ nghĩnh một điều là lo cái
năng lực cƣờng quyền áp bức thế nào thì cái tinh thần cứng
rắn kia chẳng hề khi nào khuất phục, nếu buổi nọ Pháp chịu
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đặt Ngài hạ mình một chút thì chắc Ngài còn ở trên ngai vàng,
trái lại Ngài đƣơng đầu cùng cƣờng quyền ấy. Nối chí của
Ngài là Đức Duy Tân, con ruột của Ngài, thật đúng nhƣ lời tục
Việt Nam ta nói "Cha nào con nấy" thật đáng làm Chúa của nòi
giống Việt Nam lắm, vì cớ cho nên dầu cho đƣơng nhiên giờ
phút này, nếu Pháp không trả độc lập thì dân tộc Việt Nam
cũng đồng tâm tranh đoạt cho đƣợc độc lập của nƣớc nhà, họ
tranh đấu bằng mọi phƣơng pháp để thâu hoạch cho đặng nền
độc lập ấy.
Cốt yếu chỉ biết một điều là Quốc Dân Việt Nam không chịu lệ
thuộc, họ chỉ đợi có một việc mà thôi, là họ đợi trọn vẹn độc
lập không chịu mãi mãi một điều nào lệ thuộc nữa. Vì cớ cho
nên cả toàn dân đồng tranh đấu quật cƣờng. Bần Đạo còn
nhớ trong cảnh lƣu đày nơi Hải ngoại một thân ở nơi xứ lạ quê
ngƣời, cả nề nếp của Tổ Đƣờng, cả nề nếp phong hóa của
nền văn hiến, hai vị Đế Vƣơng chẳng hề khi nào bỏ, chẳng hề
khi nào quên. Bần Đạo còn nhớ, khi Bần Đạo bị lƣu đày đi trên
chiếc tàu Combattant đi đến Đảo Ile de la Réunion cả thảy trên
tàu ngƣời ta đều đƣợc thong thả đi lại, còn Bần Đạo bữa đó bị
nhốt dƣới tàu, Ngài hay tin Ngài gởi nhắn lời thăm Bần Đạo.
Một cảm tình năm 1944 ở trong tù vừa ra thì tiếp đƣợc bức
thơ của Đức Duy Tân gởi thăm, nhờ đó mà các thơ từ qua lại
cùng Đức Thành Thái và Đức Duy Tân. Bần Đạo nói thật cả
cái mơ vọng của hai Ngài là định vận mạng nƣớc nhà chủng
tộc mà thôi. Vì cớ mà Bần Đạo đã lƣu một tình cảm với Đức
Duy Tân lắm lắm... Hại thay! Trời chẳng chìu ngƣời cả một
chƣơng trình, cả một biện pháp đã thƣơng lƣợng cùng nhau
thì cái chết của Ngài làm cho tan rã tiêu hủy hết. Cuộc tranh
đấu của Cao Đài hôm nay chẳng khác nào nhƣ áo vá quàng,
thật khi Ngài về đƣợc nƣớc nhà chính mình Đức Thƣợng
Hoàng Thành Thái và Tôi có gặp mặt nhau một phen ở
Saigon, Tôi còn nhớ một cái chí khí già rồi mà vẫn còn mãi
mãi, khi đàm đạo với nhau, luận về tƣơng lai của Tổ Quốc nòi
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giống, khi hai Tôi lìa nhau, rồi Ngài đƣa ra ngoài cửa, đi nửa
đƣờng ra cửa Đức Thƣợng Hoàng day lại nói với Tôi một cách
quả quyết cứng cỏi rằng: "Ngài đừng tƣởng Tôi già mà Ngài
bỏ, Ngài cho Tôi con ngựa cây gƣơm Tôi chiến Ngài coi". Dẫu
cho một vị anh hùng hay anh quân cũng thế, tuổi đã già mà chí
khí vẫn còn mãi chẳng hề khi nào thay đổi, có một điều ân hận
hơn hết là tại sao đã gọi nƣớc Việt Nam độc lập mà khi Đức
Thƣợng Hoàng Thành Thái trở về, thiên hạ không cho Ngài trở
về, cũng cho đến nƣớc chính mình Bần Đạo phải làm tờ xin
cho Ngài về đặng tạm cầm quyền hành trở lại nhƣng nghĩ
cũng chƣa có một quyền hành gì và cho đến khi Ngài chết mới
đem về đƣợc. Bần Đạo nghịch nhất thử hỏi độc lập chúng ta
giờ phút này phải bánh vẽ hay chăng? Nội bằng cớ ấy làm
chứng quả quyết cái lịch trình tranh đấu của nƣớc Việt Nam
vẫn còn tiếp tục không bao giờ chấm dứt đƣợc."
Vua THÀNH THÁI ĐỐI VỚI ĐẠO CAO ĐÀI
Năm 1888 vua Đồng Khánh mất, ông Rheinard từ Pháp sang
làm Khâm Sứ Huế, truyền lập ông Bửu Lâm là con ông Dục
Đức lên làm vua. Ông Bửu Lân bấy giờ mới lên 10 tuổi đang
cùng với mẹ phải giam ở trong ngục. Triều đình vào rƣớc ra,
tôn lên làm vua, đặt niên hiệu là Thành Thái, cử ông Nguyễn
Trọng Hợp và ông Trƣơng Quang Đản làm phụ chính. Vua
Thành Thái bị Pháp đày qua đảo Réunion. Ông có biệt hiệu là
Đằng Chánh. Ông có làm bài thi chữ Nho tỏ ý đối với Đạo Cao
Đài rất có cảm tình. (Đằng Chánh)
Danh Lam cửu dục yết Tam Thanh,
Đạo viễn Vân Phong vị khắc hành.
Nghĩ hƣớng du tăng đạt tín đừ,
Dƣơng chi cảm tạ hoạt thƣơng sanh.
Thích nôm: Tên Lam nầy đã lâu muốn ra mắt ba vị Tam
Thanh (là Đạo) nhƣng Đạo ở xa lại bị mây bao kín, chƣa tiện
thuận mà đi đến. So sánh gần đây có ngày thầy tu đến chơi lại
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hiểu thông tin tức nhiều, dám xin đem nhành dƣơng của Đạo
mà cứu sống dân đen. (Thành Thái viết)
Đêm 11-8 Ất Mùi (1955) ông Thành Thái có giáng Cơ cho
Đồng Nhi thài lúc hành lễ nơi Báo Quốc Từ:
Tách bƣớc đồ lƣu nhớ hận nhà,
Buồn cho thân thế đã về già.
Mong nhờ liệt sĩ toan trao sửa,
Đắp điếm non sông gấm vóc ta.

THÀNH THẬT
F: véritable, sincère.
Thành thật là trái với giả dối, xảo quyệt. Trong đời tất cả mọi
ngƣời đều mong muốn đƣợc sự thành thật đến với mình,
nhƣng ít ai làm điều thành thật cho kẻ khác. Nên"Cái khó-khăn
của Ðạo chẳng ở nơi sự giảng dạy mà ở tại sự thành-thật".
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 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 ẤNĐỘ 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
nhiều trong ngƣời Nam thì hay đi chùa, đi miễu, đi nhà thờ cầu
khẩn, vọng tƣởng hết lòng, ngƣỡng-mộ Trời Phật. Ngƣời
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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).

THÀNH TÍCH
成 績
F: Résultat, performance.
Thành: Nên việc, kết quả, trở nên. Tích: vết tích để lại. Thành
tích là hiệu quả tốt hay xấu đã làm nên.
Ngài Bảo Thế Lê-Thiện-Phƣớc có nói: "Tình giao hảo giữa
ngƣời thi ân và kẻ thọ ân bắt buộc nhƣ thế, cho nên, để lƣu
niệm thành tích của nhiều Đấng Tiên Vƣơng trong hiện kim
thời đại, Ðức Hộ Pháp xây cất ngôi Báo-Quốc-Từ nầy thành
hột kim cƣơng chói rạng miền Nam Việt-Nam, lại đặt vị trí nơi
trung tâm Châu Thành Thánh Ðịa, thật là một may duyên hy
hữu."

THÀNH TÍN
誠信
E: The sincerity and faith.
F: La sincérite et la foi.
Thành Tín là tin tƣởng vào việc gì một cách chân thành, dù
một sự việc chƣa xảy đến đi nữa nhƣng vẫn xem là thực.
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Thành 誠 phân tích ra sẽ thấy: trƣớc là bộ ngôn 言 là lời nói
và chữ Thành 成 là nên (chữ thành này kết hợp bởi đao 刀 là
dao mác, qua 戈 là mâu, là đồ binh khí). Nhƣ vậy thành 成 này
là thời khởi thủy dựng nƣớc nên phải dụng binh khí sát phạt
nhau). Nay qua thời giữ nƣớc phải dùng bằng ngôn từ nhỏ
nhẹ: Thành 誠 là sự thành thật, không giả dối.
Tín 信 là tin tƣởng, họp bởi nhân 人 và ngôn 言 tức nhiên
ngƣời nói ra bằng lời là đủ niềm tin.
Tóm lại hai chữ Thành Tín ở đây là nói lên sự tin tƣởng một
cách tuyệt diệu giữa Trời và ngƣời. Trời thể hiện tánh THÀNH,
ngƣời hết lòng TÍN NGƢỠNG. Tin tƣởng rằng bốn mùa Xuân,
Hạ, Thu, Đông luân chuyển điều hòa, ngƣời do theo đó mà
sinh hoạt mùa màng. Nay Đạo TRỜI đem tin cứu thế, ngƣời
cũng hết lòng ngƣỡng vọng. Cả hai cùng hòa hiệp trong tinh
thần "Thiên Nhơn tƣơng hợp".
Nếu xét về lý Dịch thì THÀNH tƣợng quẻ Khảm ☵ vì giữa
thực, là tính trời; còn TÍN là tƣợng quẻ LY ☲ là ở lòng ngƣời
tin tƣởng, trong rỗng nhƣ Ly có một vạch đứt ở giữa, chứng tỏ
lòng ngƣời không so đo, tính toán, bất vụ lợi. Chính hai quẻ
Khảm-Ly là chủ của thời Hậu Thiên Bát Quái.
Diệu dụng của hai quẻ Khảm Ly:
- Khôn cƣớp đƣợc điểm chơn dƣơng của Càn biến
thành Khảm
- Càn đoạt đƣợc điểm chơn âm của Khôn mà thành ra
Ly.
Vì thế mà Khảm-Ly trở thành trung tâm điểm của trời đất, theo
về phƣơng-vị thời Khảm ở phƣơng chính Bắc làm chủ giờ Tý,
Ly ở phƣơng chính Nam, làm chủ giờ Ngọ. Nhƣ vậy thì KhảmLy là cái tâm của trời đất hay là cái gốc của tạo-hóa. Quẻ
Khảm có cái Dƣơng của mặt trời ở giữa thu đƣợc ánh sáng
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mà thành mặt trăng. Quẻ Ly có cái Âm ở trong làm đẹp cõi đất
bao hàm sự sáng thành mặt Nhựt. Thế nên:
- KHẢM là Thủy, cơ bản của nó là lạnh, là hàn.
- LY là hỏa, cái gốc của nó là nóng, là nhiệt.
- Khảm là mặt trăng, là nguồn ánh sáng trong đêm.
- Ly là mặt trời là nguồn ánh sáng phát ra ban ngày.
Cái dụng của Thủy, Hỏa, Nhựt, Nguyệt là sự vận hành của
nóng lạnh, ngày đêm, đó là sự nhiệm-mầu của tạo-hóa, muôn
sự vật từ đó mà đem lại nguồn sống cho muôn loài. Sao trên
trời là tƣợng của quẻ Ly.
Ly là hơi nƣớc (Đoài) kết lại thành mƣa tuyết, rồi tan ra nƣớc
(Khảm).
Khí nóng ở nội tâm quả đất làm rung động (Chấn). Lớp vỏ quả
đất có ngày do sự nứt nẻ mà phun ra ngoài thành Hỏa Diệmsơn. Nét chắp ở trên quẻ Chấn đổi thành nét liền chỉ lửa đỏ ra
ngoài hay ở giữa lớp vỏ trong ngoài đều có lửa.
Trong đồ Tiên Thiên Kiền ở phƣơng Nam. Kiền là lửa ngọn có
màu xanh, trắng, vàng tùy theo nhiệt-độ cao thấp. Ly là lửa
than hồng màu đỏ. Lửa ngọn tắt còn lƣu lại đống than hồng
nên Kiền thành Ly ở về phƣơng Nam.
Dịch là một bộ sách đủ cả Thiên-Đạo và Thế Đạo:
*Thiên Đạo thuộc về phần Hình nhi thƣợng.
*Thế Đạo hay Nhân-sự là thuộc phần Hình-nhi hạ.
Hình nhi thƣợng gọi bằng Đạo đủ cả hết ở trong 8 quẻ đơn.
Hình nhi hạ gọi bằng Khí, khí 器 là dụng, là đồ dùng, cần yếu
nhất là đồ dùng để ăn uống.
Kinh Cúng Tứ Thời- Bài Niệm Hƣơng có câu:
"Đạo gốc bởi lòng THÀNH TÍN hiệp,
"Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra."
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Giới Tâm Kinh có câu:
"Vọng Thượng-Đế chứng lòng thành-tín,
"Chúng sanh đồng bái kỉnh khẩn-nguyền."

THÀNH TỰU
成 就
E: Achievement.
F: L’achèvement.
Thành: Nên việc, kết quả, trở nên. Tựu hay Tụ: họp lại, thấy
rõ. Thành tựu là đạt đến thành công, hoàn thành tốt đẹp.
Thầy dạy tại Ðàn Chợ Lớn (Nhà của Ngài Lê văn Trung) ngày
13-12-1926 (âl 9-11-Bính Dần)
"Vốn Thầy tạo lập nền Chánh giáo cho dân Nam Việt chẳng
phải là việc nhỏ đâu. Các con ví biết Ðạo là quí thì phải ân cần
thận trọng, đợi đến ngày thành tựu, các con mới thấy rõ Thiên
cơ, thì chừng ấy các con muốn lập công bằng buổi nầy sao
đặng, vì mỗi việc khó khăn trắc trở là lúc sơ khai".

THÀNH UỔNG TỬ
(Xem Uổng tử thành)
Kinh Sám Hối có câu:
"Thành Uổng-Tử cheo-leo gớm ghiếc,
"Cầm hồn oan rên siết khóc than."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THẠNH NỘ
盛 怒
F: Grande colère.
Thạnh: còn đọc THỊNH: phát đạt, dồi dào, hƣng vƣợng, nhiều,
lớn. Nộ: giận. Thạnh nộ hay Thịnh nộ là nổi giận nhiều lắm.
Thánh ngôn: "Thầy đã lập Ðạo nơi cõi Nam nầy, là cốt để ban
thƣởng một nƣớc từ thuở đến giờ hằng bị lắm cơn thạnh nộ
của Thầy. Thầy lại tha thứ, lại còn đến ban thƣởng một cách
vinh diệu. Từ tạo Thiên lập Ðịa, chƣa nƣớc nào dƣới quả địa
cầu 68 nầy đặng vậy. Cốt để ban thƣởng các con thì các con
hƣởng phần hơn đã đáng, lẽ nào Thầy đã để phần nhiều cho
các nƣớc khác sao!"

THẠNH THẾ
盛 世
E: The epoch of prosperity.
F: L’époque de prospérité.
Thạnh: còn đọc THỊNH: phát đạt, dồi dào, hƣng vƣợng, nhiều,
lớn. Thế: đời. Thạnh thế là đời hƣng thạnh.
Kinh Nho Giáo:
"Nam mô Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế
Thiên Tôn."

THẠNH TRỊ
盛 治
E: The flourishing reign.
F: Le règne florissant.
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Thạnh: còn đọc Thịnh: phát đạt, dồi dào, hƣng vƣợng, nhiều,
lớn. Trị: sửa sang việc nƣớc cho an ổn. Thịnh trị là dân chúng
thịnh vƣợng và bình an.

THẢO AM
草 庵
E: The thatched cottage.
F: La chaumière, cellule en paille.
Thảo: Cỏ, chỉ chung các thứ cỏ, viết ra. Am: cái nhà nhỏ dùng
làm nơi tu hành. Thảo am là cái am lợp tranh hay lá dùng làm
nơi tu hành.

THẢO ĐÀI
草臺
(Thảo là cỏ, tức là chỉ những loại cỏ có thân mềm, ngƣời biết
lợi dụng để làm vật lợp nhà, che mƣa gió, nhƣ tranh, lá. Đài là
đài cao) Tức nhiên là cái đài cao lợp bằng vật liệu nhẹ, bằng
tranh lá có sẵn trong thiên nhiên. Ý nói ngƣời đạo đức tu hành
sống đơn giản, từ cái ăn, cái mặc, tất cả đều vậy.
"Hiện-tƣợng Đức Chí-Tôn đến mở Đạo Cao-Đài là do thuở
trƣớc cổ-nhân muốn cầu chƣ Tiên, Phật phải cất một cái Đài
cao bằng tranh lá rồi lên đó để cầu-đảo gọi là thảo đài. Ngày
nay, Đấng Thƣợng-Đế đến với nhân loại mở Đại Đạo nơi đất
nƣớc Việt-Nam chính là mở cơ Đại-Ân-Xá lần ba để độ dẫn 92
ức nguyên-nhân còn mê đắm hồng-trần. Đức Chí-Tôn lập
Cao-Đài để làm Tòa ngự của chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật đến
hồng-trần này làm bạn cùng ngƣời, hiệp cả loài ngƣời làm
một. Tôn giáo Cao Đài là một nền minh triết gồm cả bí quyết
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của trời đất và vạn vật, Tam Giáo và Ngũ Chi để phát huy cơ
huyền nhiệm của vũ trụ, là một "đại nhứt thể".

THẢO ĐƢỜNG (1) (Phật Học)
Thảo Ðƣờng: Thiền sƣ Trung Quốc thuộc Vân Môn Tông,
ngƣời đã đem dòng Thiền này đến Việt Nam. Sƣ là Môn đệ
của Thiền sƣ Tuyết Ðậu Trọng Hiển, không biết vì lý do gì
sang ở Chiêm Thành và bị vua Lý Thánh Tông bắt làm tù binh
năm 1069 trong cuộc chiến tranh với Chiêm Thành. Khám phá
ra Thảo Ðƣờng là một Cao Tăng, bị bắt trong lúc đi truyền giáo
pháp, Lý Thánh Tông phong làm Quốc sƣ. Ðến 50 tuổi, Sƣ có
chút bệnh, ngồi kiết già viên tịch.
Thảo Ðƣờng lập ra một dòng Thiền, đó là dòng Thiền thứ ba
của Việt Nam, bên cạnh Tì-ni-đa Lƣu-chi và Vô Ngôn Thông.
Thiền sƣ Tuyết Ðậu có đặc điểm là dung hợp Phật giáo và
Nho giáo và cũng nhƣ thầy mình, Thảo Ðƣờng và các Môn đệ
sau này thiên về văn chƣơng và trí thức.
Dòng Thảo Ðƣờng truyền đƣợc sáu thế hệ, trong đó thế hệ
thứ hai phải kể Lý Thánh Tông, một nhà vua kiệt xuất. Trong
phái này có cả hai Thiền sƣ Minh Không và Giác Hải, vốn
thuộc dòng Vô Ngôn Thông nhƣng lại theo học với phái Thảo
Ðƣờng, đồng thời lại có khuynh hƣớng Mật Tông kỳ bí. Hai
nhà vua Lý Anh Tông và Lý Cao Tông cũng đƣợc xem là thuộc
phái Thảo Ðƣờng.
Vậy "Thảo đƣờng" là tên vị Thiền sƣ Trung Quốc, dòng Thiền
thứ ba truyền đạo vào nƣớc ta ở phía Nam nƣớc Chiêm
Thành vào đầu thế kỷ XI, đƣợc vua Lý Thánh Tôn (1054-1072)
đƣa về mở đạo tràng ở Thăng Long và truyền Đạo đƣợc sáu
đời (lục đại) hẳn cũng có liên quan đến Việt Nam bấy giờ?
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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THẢO ĐƢỜNG (2)
草堂
E: The thatched house.
F: La maison en paille.
(Thảo là cỏ, đường là ngôi nhà) thảo đƣờng là ngôi nhà lớp
bằng cỏ, hoặc tranh hay lá, là loại nhà cất đơn giản, sơ sài.
Cũng có nghĩa dùng với nghĩa khiêm tốn là nhà của ngƣời tu
không xa hoa, phung phí tiền bạc tốn kém của nhơn sanh.
Với Cao Đài-Giáo: Từ khi khai Đạo Cao Đài, Đức Hộ Pháp
đƣợc lịnh phá ếm Long Tuyền Kiếm, đƣợc Đức Phật Mẫu dạy
lập Thảo đƣờng là nhắc đến Tịnh Thất. Thế nên vào tháng 9
năm Tân Mùi tại Khổ-Hiền-Trang Đức Hộ Pháp làm Lễ điểm
Đạo, lập Hồng thệ cho 34 Đệ tử đầu tiên của Phạm môn.
Đức Hộ Pháp và Giáo Hữu Thƣợng Minh Thanh đi xe đò
xuống làng Phú Mỹ, quận Châu Thành (Mỹ Tho) để lập Thảo
Đƣờng, tức là cái am, cái động để tu niệm. Thảo Đƣờng cất
trên thửa ruộng thuộc Đồng Tháp Mƣời trên rạch Láng Cát.
Ngài ở Phú Mỹ một tháng để thăm ngƣời vào Phạm Môn và
dạy Đạo cho họ. (xem Khổ-Hiền-Trang. Vần KH)
Đức Ngài dạy đào một con kinh từ Trảng Sập băng ngang chót
lƣỡi Long tuyền kiếm cho bứt. Đó là phép phản yếm để trừ
tuyệt sát nhân tài. Đức Ngài lại nói: "Ngày kỷ niệm nƣớc Việt
Nam hƣởng đƣợc Đạo Trời khai sẽ gở nạn ách cho nhân loại.
Dân tộc xuất hiện nhiều nhân tài, phá tan xiềng xích lệ thuộc.
Dân tộc Việt Nam sẽ không còn bị lệ thuộc nữa".
Đêm hôm đó, tại Khổ Hiền Trang, Đức Phật Mẫu giáng dạy lập
thảo đƣờng. Thảo-đƣờng là ngôi nhà tranh. Nguyên vào năm
1928, Đức Phật Mẫu giáng cơ dạy Đức Phạm Hộ Pháp đi
xuống làng Phú Mỹ quận Châu Thành tỉnh Mỹ Tho, tìm đất cất
một Thánh Thất gọi là Thánh Thất Khổ Hiền Trang và xin khẩn
một sở đất lập Sở Thảo đƣờng.
Ðức Phật Mẫu cho bài thi:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thảo đƣờng phƣớc địa ngộ tòng hoa,
Lục ức dƣ niên võ trụ hòa.
Cộng hƣớng phàm gian an lạc nghiệp,
Thế đăng Bồng đảo định âu ca.
Thầy dạy ngày 19-8-Nhâm Thân (dl:19-9-1932):
Thầy quá đỗi buồn cho các con, chẳng đứa nào mà tận tâm
thật hành cho Đạo cả, cho nên những lời Thầy phán dạy, cùng
Giáo Tông của các con truyền xuống thì chƣa hề thấy các con
thi thố cho ra vẻ hành vi của Đạo đặng vẹn vẻ, nhƣ Luật Điều
Chánh pháp, thì các con chẳng ký tên thật hành vi pháp, còn
bộ Ty thì cũng chẳng sắp đặt mà soạn lại cho rành, coi chắc
kẻ đạo đức đặng mấy nhiêu, phòng chỉnh đốn trật tự phân
minh mà lo phƣơng tạo tác Thảo Đƣờng cho thành tựu, cùng
phải hội nhau mà định kẻ chƣởng hành, rồi lập tờ trọn giao
cho kẻ ấy đốc hành, nhƣ thiếu phận sự thì phải chịu tội Thiên
điều, chớ nhƣ các con mà sụt sè hoài thì chẳng chi mà cho
vững nền Minh Thiện, hòng điều độ nhơn sanh, đặng qua khỏi
bến khổ sông mê. Vậy các con khá ráng.
SAI, sẵn đây Thầy cũng dạy cho con rõ về Luật vô vi cùng tội
hữu hình. Nầy các con, phải biết pháp trọng điều khinh mà tự
lo lấy. Nhƣ buổi lỗi lầm thì đành trả cho rồi buổi thế, chớ để tội
hậu vô vi. Những chuyện của các con, vì là lòng Thầy thƣơng
quá đỗi mà các con chẳng tự tỉnh sửa mình, thì cả chƣ Phật,
Tiên chẳng hề tha thứ, cứ đồng thƣợng sớ cho Thầy mà xin
đa pháp hình, chừng ấy Thầy cũng không phƣơng che chở
cho các con nghe. TRỨ, TRUNG, cùng 12 đứa Kiểm duợt
Thánh giáo phải hiến thân cho Đạo mà tạo Thảo Đƣờng
nghe".
Đôi Liễn Thảo Đƣờng (Phú Mỹ)
Đôi liễn Thảo Đƣờng do Đức Lý Giáo Tông giáng cơ ban cho
ngày 23-04-Nhâm Thân (dl: 28-05-1932) tại Minh Thiện Đàn ở
Phú Mỹ, Mỹ Tho.
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• THẢO thƣợng sƣơng phi tiện thị thiên ba chi thắng cảnh.
• ĐƢỜNG tiền nguyệt chiếu thậm quang địa thới thị đăng Tiên.
草上霜飛便是天波之勝景
堂前月照甚光地埰是登仙
Giải Thích:
C.1: Sƣơng bay trên ngọn cỏ, ấy là làn sóng Trời, cảnh rất
đẹp. (Thảo: cỏ. Thƣợng: trên. Sương phi: sƣơng mù bay. Tiện
thị: ấy là. Thiên ba: sóng Trời. Ba là làn sóng. Chi: tiếng đệm.
Thắng cảnh: cảnh đẹp).
C.2: Trƣớc nhà, trăng soi rất sáng đất phong, nhƣ lên cõi Tiên.
(Đường tiền: trƣớc nhà. Nguyệt chiếu: trăng soi. Thậm quang:
rất sáng. Địa thái: tức là Thái địa: đất vua phong cho các đại
thần có công lớn. Thị: ấy là. Đăng Tiên: lên cõi Tiên).

THẢO HÀI
草 鞋
E: The straw shoes.
F: Les souliers en paille.
Thảo: Cỏ, chỉ chung các thứ cỏ, viết ra. Hài: giày hay dép để
mang vào chân. Thảo hài là giày cỏ hay dép cỏ, tức là đôi dép
làm bằng cỏ kết lại.
Thảo hài không đẹp, mang không êm chân, nhƣng không tốn
tiền mua, thích hợp với ngƣời tu hành. Do đó, thảo hài chỉ
ngƣời tu hành.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Muốn đi cho tận trƣờng sanh địa,
Phải đổi giày sen lấy thảo hài.
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THẢO LUẬN
討 論
E: To discuss.
F: Discuter.
Thảo: Tìm xét. Luận: bàn luận. Thảo luận là bàn luận xem xét
để tìm biết cho rõ ràng.

THẢO LƢ
草 廬
E: The thatched cottage.
F: La chaumière.
Thảo: Cỏ, chỉ chung các thứ cỏ, viết ra. Lư: nhà tranh ở ngoài
đồng. Thảo lƣ là ngôi nhà tranh ở ngoài đồng, ý nói ngôi nhà
tranh của ngƣời ẩn sĩ.
Trong truyện Tam Quốc, lúc Khổng Minh còn là ẩn sĩ, ở nơi
Thảo lƣ đất Nam dƣơng. Từ Thứ giới thiệu cho Lƣu Bị biết,
Lƣu Bị ba lần đến thảo lƣ để cầu Khổng Minh ra giúp, nên có
câu: Tam cố thảo lƣ: ba lần đến ngôi nhà cỏ.

THẢO MỘC
草木
Thi văn dạy đạo có câu:
Thiên Ðịa Càn Khôn kiêm vạn loại,
Nhơn quần thảo mộc cập chƣ hoa.
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THẢO NGAY
E: Pious and straight.
F: Pieux et droit.
Thảo: (nôm) Có lòng tốt, hay làm ơn, hiếu thảo. Ngay: ngay
thẳng. Thảo ngay là hiếu thảo và ngay thẳng Chứng tỏ sự
thảo ngay đó, ngƣời con cháu phải qua các vấn đề sau:
- Cầu nguyện cùng Thất tổ, xin thƣơng cho con cháu.
- Giữ vẹn ý chí cho thật bền vững để noi theo đƣờng hiếu đạo
và giữ tấm lòng ngay thẳng.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu:
"Nguyện cùng Thất Tổ xin thương,
"Cho bền gan tấc noi đường thảo ngay."

THẢO THUẬN
E: Good and favourable.
F: Bon et favourable.
Thảo: (nôm) Có lòng tốt, hay làm ơn, hiếu thảo. Thuận: hòa
thuận với nhau. Thảo thuận là tốt đẹp và hòa thuận với nhau.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thế thì hiệp vầy chung lo, thảo thuận cùng nhau, còn
chi hơn nữa đặng.

THẢO XÁ HIỀN CUNG
草舍賢宮
Ngôi nhà này làm nơi tu tịnh của Đức Cao Thƣợng Phẩm gọi
là Thảo Xá Hiền Cung. Nhà này vốn của cụ Cao Quỳnh Tuân
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(đắc vị Xuất Bộ Tinh Quân), thân sinh của Đức Cao Thƣợng
Phẩm. Sau khi dời chùa Từ Lâm Tự về chùa Mới thì Đức Cao
Thƣợng Phẩm chọn nơi đây làm Tịnh Thất. Sau đó hiến làm
Thánh Thất Châu đạo Tây Ninh. Một phần vẫn dùng làm Thảo
Xá Hiền Cung. Đầu năm 1992, vì tu sửa nới rộng Thánh Thất
Thị xã nên Thảo Xá Hiền Cung đƣợc tách rời thành một ngôi
thờ riêng biệt.
Phần đất nơi Thảo Xá Hiền Cung sau nầy đƣợc hiến cho Hội
Thánh làm chủ, phía sau là Thảo Xá Hiền Cung, phía trƣớc cất
Thánh Thất của Thị Xã Tây Ninh.
Hình thể hữu vi của Thầy: Ðó là Thánh Thể của Ðức Chí Tôn,
tức là Hội Thánh Cửu-Trùng-Ðài.
Ghi chú: Thảo Xá trƣớc đã có lịnh dạy làm Trƣờng Qui Thiện
cho Nữ phái, thì nay cũng sắp đặt đặng có chỗ cho các Ðạo
Cô ở mà tu hành. Việc nầy sẽ bàn tính với Bà Chánh Phối Sƣ
Nữ phái và phải lập Bàn Cai Quản Nữ phái dƣới quyền kiểm
soát của Tòa Thánh.
Thuở ban đầu: trong lúc Ðức Cao Thƣợng Phẩm lo xây dựng
các cơ sở Ðạo trong khu Nội-Ô Tòa-Thánh, Ngài bị ngƣời xấu
vu cáo Ngài, rồi nhóm côn đồ ở Chợ Lớn dƣới quyền của Ông
Tƣ Mắt kéo lên Tòa Thánh, dùng bạo lực xô đuổi Ðức Cao
Thƣợng Phẩm ra khỏi Toà Thánh. Ngài phải trở về đất nhà ở
gần chợ Tây Ninh, cất lên một ngôi nhà tranh để an dƣỡng và
tiếp tục tu hành. Ngày 12-6-Mậu-Thìn (dl: 28-7-1928), Thất
Nƣơng DIÊU-TRÌ-CUNG giáng cơ an ủi, đặt tên cho ngôi nhà
tranh là Thảo Xá Hiền Cung và cho đôi liễn:
- THẢO XÁ tùy nhơn, ngu muội bần cùng nghinh nhập thất.
- HIỀN CUNG trạch khách, thông minh phú quí cấm lai môn.
草舍隨人愚昧貧窮迎入室
賢宮擇客聰明富貴禁來門
GIẢI THÍCH:
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Câu 1: Thảo xá này tùy theo ngƣời: kẻ ngu muội và kẻ bần
cùng thì đƣợc tiếp đón vào nhà, nhƣng ngu muội bần cùng
đây phải là đạo đức cao thƣợng. (Thảo xá: ngôi nhà cỏ, ngôi
nhà tranh. Tùy nhơn: tùy ngƣời. Ngu muội: dốt nát và tối tăm.
Bần cùng: nghèo khổ. Nghinh: tiếp đón. Nhập thất: vào nhà).
Câu 2: Hiền cung là nơi lựa chọn khách đến, ngƣời thông
minh và kẻ phú quí không cho phép đến nhà. Nếu kẻ thông
minh và phú quí này là ngƣời phá rối, thiếu đạo đức. (Hiền
cung: cái nhà của ngƣời hiền. Hiền là ngƣời tài giỏi và có đạo
đức cao. Trạch khách: lựa chọn khách đến. Thông minh: sáng
suốt hiểu biết. Phú quí: giàu sang. Cấm: không cho phép. Lai
môn: tới cửa. Cấm lai môn: không cho phép đến nhà)

THÁP (Phật Học)
塔
Tháp (S: stūpa; P: thūpa) dịch nguyên âm là Tháp-bà, dịch
nghĩa là Cao hiển xứ, Miếu, Linh miếu, cũng đƣợc gọi là Bảo
tháp;
Kiến trúc Phật giáo, một trong những đặc trƣng của chùa
chiền Thánh tích đạo Phật.
Từ xƣa, tháp trƣớc hết là nơi chứa đựng Xá-lị (s: śarīra) các vị
Phật hoặc các bậc Thánh. Tháp cũng đƣợc xây dựng tại các
Thánh tích quan trọng, kỷ niệm cuộc đời của Đức Thích-Ca
Mâu-Ni (Lam-tì-ni, Giác Thành, Câu-thi-na, Vƣơng xá).
Dƣới thời vua A-dục, thế kỷ thứ 3, nhiều tháp đƣợc xây để thờ
các vị Thánh, ngày nay vẫn còn. Tháp không nhất thiết là
những nơi chứa đựng Xá-lị, đó cũng là nơi chứa đựng kinh
điển, tranh tƣợng. Một trong những tháp lớn nhất còn tới ngày
nay là Bô-rô-bu-đua (e: borobudur) tại Nam Dƣơng
(indonesia). Tháp cũng là một trong những đối tƣợng thiền
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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quán, thƣờng thƣờng có nhiều ý nghĩa tƣợng trƣng. Các bậc
thang lên tháp đôi lúc biểu hiện cho các khái niệm Ðại thừa,
nhƣ bốn bậc là Từ, Bi, Hỉ, Xả hay mƣời bậc là Thập địa. Tại
Kiến-chí (sāñcī), Ấn Ðộ, ngƣời ta tìm thấy những tháp xƣa
nhất. Ðó là những kiến trúc hình bán cầu xây trên nền hình
tròn. Trên bán cầu thƣờng có những kiến trúc bằng đá. Trong
tháp thƣờng có những hộp đựng Xá-lị, các hộp đó cũng có
hình tháp, làm bằng vật liệu quí, đặt ngay tại giữa bán cầu
hoặc trên đỉnh. Từ các tháp tại Kiến-chí, ngƣời ta xây các kiến
trúc tƣơng tự, kể từ đầu Công nguyên. Ngay cả kiến trúc các
chùa tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam cũng có nguồn
gốc từ các tháp này.
Một loại kiến trúc tháp khác, xuất phát từ Càn-đà-la (Tây Bắc
Ấn Ðộ), trong đó nền hình tròn bằng phẳng nói trên đƣợc thay
thế bằng một nền hình ống, chia thành nhiều đoạn. Phần bán
cầu cũng đƣợc kéo dài ra, nhƣng so với nền hình ống thì nhỏ
hơn trƣớc. Phần nằm trên bán cầu cũng đƣợc kéo dài, chia
nhiều tầng, biến thành hình nón. Khoảng giữa những năm 150
và 400 sau Công nguyên, phần gốc hình ống lại biến thành
vuông và trở thành phổ biến tại vùng Nam Á.
Tại Tây Tạng, kiến trúc tháp có mối liên hệ trực tiếp với giáo
pháp Ðại thừa. Bốn bậc thấp nhất của tháp tƣợng trƣng cho
bốn tâm Từ, Bi, Hỉ, Xả. Trên đó là mƣời bậc tƣợng trƣng cho
mƣời bậc tu học của Bồ Tát (Thập địa). Trung tâm của tháp
gồm có một kiến trúc hay một linh ảnh, tƣợng trƣng cho Bồ-Đề
Tâm (s: bodhicitta). Trên đó là 13 tầng tháp, tƣợng trƣng cho
các phƣơng tiện truyền pháp khác nhau, trên đó là một hoa
sen năm cánh, tƣợng trƣng cho Ngũ Phật và cao nhất là hình
mặt trời tƣợng trƣng cho Chân nhƣ.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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THÁP KỶ NIỆM
E: The commemorative tower.
F: Le tour de commémoration.
Theo Cao-Đài-Giáo tháp là ngôi mộ đứng dành cho những bậc
vào hàng Tiên vị hay phẩm tƣơng đƣơng. Nếu là Tháp của
Chức Sắc Đại Thiên phong đều có hình bát giác. Tuy nhiên
cách thức sẽ thay đổi tùy theo cơ quan: hoặc Hiệp-Thiên Đài,
hoặc Cửu Trùng Đài hay Phƣớc Thiện.
Điển hình là ba ngôi Tháp của ba vị Tƣớng soái của Thầy bên
Hiệp Thiên Đài nhƣ Đức Hộ Pháp, Thƣợng Phẩm, Thƣợng
Sanh, tuy đặt một hàng ngang, nhƣng kích cỡ và nhiều tiểu tiết
khác nhau rồi. Kế đến là Thời Quân Hiệp Thiên Đài hay là
Chức Sắc Cửu Trùng Đài cũng không giống nhau. Nhƣ:
Ba ngôi tháp: "Thƣợng Sanh – Hộ Pháp – Thƣợng Phẩm"

"Thƣợng Sanh

Hộ Pháp

Thƣợng Phẩm

Thánh Ngôn ngày 09Ŕ03ŔKỷ Tỵ (dl: 18Ŕ04Ŕ1929) Đức Chí
Tôn dạy về việc xây Tháp cho Đức Cao Thƣợng Phẩm nhƣ
vầy "Các con…Cƣời… Ấy! Cũng tại Thầy mà các con lộn xộn
cùng nhau… Cƣời… Thơ! Con cũng phải, mà Bính cũng phải!

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Lỗi ấy nơi Thầy. Bính! Chớ chi con lấy năm lần chín (5 x 9 =
45) thì con đã trúng rồi đó, con lại sợ thằng… Sang đứng cận
đƣờng, song cũng còn xa đó con, không hề gì. Hai con muốn
đem vào cây ba nhánh một chút nữa càng tốt, nhƣng đã lỡ rồi,
cứ để y."
Theo Thánh Ngôn dạy trên, thì ba ngôi Tháp cách nhau 45
thƣớc, lấy tháp Hộ Pháp làm trung tâm và Tháp của Thời
Quân không có trƣớc mặt tiền Tòa Thánh, vì sao vậy? (Xem
thêm nơi "Phần đất xây Tháp Thời Quân")
Để rõ hơn, ngày 7Ŕ3ŔKỷ Tỵ, Đức Chí Tôn dạy:
"Thơ! Con xây Tháp Cao Thƣợng Phẩm trƣớc cây ba nhánh,
day về hƣớng Đông, giống nhƣ ngó vào Điện hầu Thầy vậy…
Đừng làm nhƣ Tháp Bảo Đạo, vì phẩm vị khác nhau…".
(Không dạy rõ khoản cách, nên nói lỗi tại Thầy là vậy).
Tháp Tiếp Đạo xây trong Nội-ô là phạm pháp.
Từ ngày 15Ŕ4ŔĐinh 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 liễu, lại an
táng trƣớc mặt tiền Tòa Thánh, bên cạnh cửa chánh, phía tay
trái, bên trong ngó ra.
Thánh Thơ số 17, ngày 6Ŕ6ŔMậu Tuất (dl: 22-07Ŕ1958) 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 Ha
50), 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".
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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.
THÁP THƢỢNG PHẨM
Thầy dạy:Tòa Thánh 07-03Kỷ Tỵ (Le 16 Avril 1929)
"Thơ! Con phải xây cái Tháp
của Thƣợng Phẩm phía
trƣớc cây ba nhánh, phải
day mặt về Ðông, giống nhƣ
ngó vào Ðiện mà hầu Thầy
vậy. Song, ba từng phải lợp
ngói nhƣ nóc chùa của
Ðƣờng Nhơn vậy nghe.
Ðừng làm nhƣ cái Tháp của
Bảo Ðạo, vì hai đứa phẩm vị
khác nhau, chung quanh Bát
Quái, phải làm nhƣ hình có
cột tại chính giữa Tháp (1)
phải có lỗ cho nhựt quang giọi tới Liên Ðài.
Tòa Thánh Tây Ninh, Le 18-04-1929 (09-03-Kỷ Tỵ)
Ậy! Cũng tại Thầy mà các con lộn xộn cùng nhau nữa há?
Cƣời..Thơ! Con cũng phải mà Bính cũng phải, lỗi ấy nơi
Thầy.Bính! Chớ chi con lấy năm lần chín thì con đã trúng rồi
đó, con lại sợ thằng... Sang đứng cận đƣờng, song cũng còn
xa đó con không hề gì.
Hai con muốn đem vào cây ba nhánh một chút nữa càng tốt,
nhƣng đã lỡ rồi cứ để vậy.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(1) Chính giữa Tháp, trên nóc có làm mặt kiếng, nghĩa là làm
cái bầu có để mặt kiếng đặng cho nhựt quang giọi tới Liên Ðài.
Phải làm cái bầu cho lớn, đặng để mặt kiếng lớn mới đƣợc.
THÁP ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG

TAM THÁP ĐẦU SƢ NAM
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TAM THÁP ĐẦU SƢ NỮ

THAY MẶT CHO THẦY TỨC LÀ THẦY
Ngày 17-6-1927 (âl 18-5-Đinh Mão).
Thầy dạy: "Trung! Con đi Sa-đéc với mấy em. Thầy đã nói con
thay mặt cho Thầy mà vỗ về các Đạo hữu nơi ấy. Thầy chẳng
nỡ để cho Quỉ vƣơng hành, nên có ý định Thiên phong cho
các Chức sắc và con phải hiệp với Nƣơng định khuyên chúng
nó lo đạo đức và mựa cầu danh mà sau ăn năn rất muộn.
Xuống đó không phải cầu Thầy, chỉ nói Đạo và khuyên nhủ
chƣ Đạo hữu là đủ, cấm nhặt Cơ Bút, chúng nó có tự chuyên
thì để Lý Thái Bạch trọn quyền định đoạt. Khi về, tiện đƣờng
ghé Thuộc Nhiêu, nơi Thánh Thất của Thầy đã chọn trƣớc, nói
cách hành Đạo và tƣ cầu cho Thầy dạy."
"Các con đã mang mạng lịnh Thầy, thì làm thế nào Thầy
không hổ thẹn; Thầy dặn các con một điều phải hằng nhớ rằng
các con thay mặt cho Thầy tức là Thầy. Ngày nào Thầy lấy
phận sự lại thì là mới hết Thầy nữa. Cái xác thịt các con cũng
nên kể rằng: Chẳng phải của các con nữa. Thầy đã nói trƣớc
rằng: Cái xe Thầy đẩy đi đến đâu thì hồng ân của Thầy rƣới
khắp đến đó. Thầy chỉ cậy các con kêu rƣớc những kẻ hữu
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

213

duyên đến chung hƣởng cùng các con thôi. Khốn cho những
đứa ngu muội không lo mà tiếp rƣớc các con, mà cũng khốn
cho các con, nếu các con tham lam giành phần hơn của kẻ
khác, con gắng hiểu Trung nghe!".

THAY THÂN 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: "Khi lãnh lịnh Ngọc-Hƣ
Cung xuống thế, có bổn phận phải giúp Ngự-Mã-Quân mà
ngƣợc lại không tròn Nghĩa, vì nặng mang phàm tục lôi cuốn,
quên hẳn Thiêng-liêng cao trọng…Ôi! Phàm tục! Vì mi mà làm
Ta lầm-lạc, chẳng hiểu đặng rằng Ngự-Mã là mạng lịnh của
Khí Hƣ-vô thay thân Chí-Tôn tạo đời cải dữ ra hiền…. Những
di tích chi của Thiên quân, phải cố giữ đừng sửa đổi mà phạm
Thiên-Điều nhƣ Qua đã làm".

THAY TRỜI TẠO THẾ
Kinh Hôn Phối có câu:
"Con người nắm vững chủ-quyền,
"Thay Trời tạo thế giữ giềng nhơn-luân."

THÀY LAY
Bát Nƣơng Diêu Trì Cung nhắc nhở: "Chị nghĩ cũng chƣa
kham, đừng thày-lay cầu tội giùm cho kẻ khác. Chị rất cám
cảnh, nhƣng Thiên điều định vậy, biết liệu làm sao. Tự nơi chị
Ứng Quân tự mình giải thoát."
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THĂNG
E: The ascension.
F: L’ascension.
Thăng: Bay lên trời, tiến lên cao. Một Đấng thiêng liêng giáng
cơ, khi viết xong một bài văn dạy đạo thì đề chữ THĂNG và
xuất cơ, ngọc cơ đứng yên. Đấng thiêng liêng ấy đã trở về cõi
thiêng liêng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thất lễ là đại tội trƣớc mắt các Đấng chơn linh ấy,
Thầy phải thăng cho các con khỏi bị hành phạt.

THĂNG CẤP
升 級
E: To advance in rank.
F: Avancer en grade.
Thăng: Bay lên trời, tiến lên cao. Cấp: cấp bậc Chức sắc.
Thăng cấp là cho lên một bậc Chức sắc.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Bằng chẳng vậy thì Lão nhứt định không cho ai thăng
cấp một ngƣời.

THĂNG CHỨC
升 職
E: To be promoted.
F: Monter en dignité.
Thăng: Bay lên trời, tiến lên cao. Chức: chức tƣớc. Thăng
chức là cho lên chức tƣớc cao hơn. Thăng chức đồng nghĩa
Thăng cấp.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Chức sắc Thiên phong nam nữ toàn đạo phải chịu dƣới
quyền công nhận của Vạn linh mới đƣợc thăng chức
hay là Vạn linh buộc tội mà bị sa thải.

THĂNG HÀ
Thăng hà: Vua chết gọi là thăng-hà.

THĂNG THIÊN
升天
E: To ascend to Heaven.
F: Monter au Ciel.
Thăng Thiên 升天: Bay lên Trời.
Kinh Đệ Thất Cửu có câu:
"Đẹp xinh cảnh vật đòi ngàn,
"Hào-quang chiếu diệu khai đàng thăng Thiên."

THĂNG THƢỞNG
E: Promotion.
F: Promotion.

THẮNG BẠI
Đức Hộ Pháp xƣớng: Nhắn Bạn Quyền Giáo Tông
Ví nhƣớng mắt Tiên xem rõ trận,
Cuộc cờ thắng bại tận phao câu.
Ngày 10-10-Canh Dần (dl: 19-11-1954) Đức Quyền Giáo Tông
giáng Đàn nói chuyện với Ngài Cao Tiếp-Đạo về cơ Đạo, Đức
Ngài có cho Thi:
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Tài ba Động Bích bao nhiêu sức,
Quyền phép Côn-Lôn sẵn mấy bầu.
Quyết đoán cuộc cờ ai thắng bại,
Chỉn xem Tiên Phật hƣớng về đâu?

THẰNG PHƢỢC
繩縛
Thằng phƣợc là lấy dây mà trói buộc. Ở đây nói cho đủ câu
phải là "Thê thằng tử phƣợc" tức nhiên muốn nói rằng đối với
ngƣời Nam thì vợ con mình chính là sợi dây trói buộc, muốn tu
cũng khó rứt rời ra, phải lẩn quẩn trong cái ăn, cái mặc, khó
thoát ra khỏi vòng nhơn đạo (Thằng phƣợc: Thằng là sợi dây,
phƣợc là trói buộc). Thế nên ngƣời đời cũng than rằng "Con là
nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo". Nhƣng nghĩ cho kỹ
thì bất cứ là Nam hay Nữ khi đã tự buộc mình vào vòng hôn
nhân, thì cũng phải chịu oan trái nhƣ nhau, chỉ khi nào mỗi
ngƣời tự ý thức để vƣợt lên từng cao, tức là tự cỗi trói cho
nhau. Thời buổi Cao Đài chỉ có một đƣờng duy nhứt: ấy là TU.
Đức Thƣơng Phẩm giáng: 15-7-Giáp Tuất (dl: 24-8-1934):
"Trách nhậm là trách nhậm, cá nhơn là thứ chi, phải biết
nguồn cội là gốc, thì mới tránh khỏi thƣờng tình đặng. Các
Ðấng thiêng liêng đã thƣờng nói: Lợi danh thƣờng tình là nhỏ,
danh giá Ðạo là trọng. Ðãi ngƣời một bực, bất kể tên gì, chịu
thiệt thòi mà làm phận sự. Trễ nải của bƣớc Ðạo thế nầy thì
Thầy có khổ tâm khai Ðạo cho chúng ta độ rỗi sanh linh đâu.
Sự trễ nải là sự phàm tâm của ta, Anh cũng cần nên đoạn khổ
cho ngƣời, chớ nên tạo khổ cho ai. Ðƣờng đời là bến sông
mê, thoát mê thoát khổ đƣợc, ai lại còn mang đeo thằng
phƣợc vào mình mà để cho loạn tâm mệt trí về nơi đó chẳng
uổng kiếp sanh lắm ru".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THÂM GIAO
深 交
E: The intimate relationship.
F: La relation intime.
Thâm: Sâu, kín đáo, sâu sắc, rất, quá. Giao: bạn bè qua lại với
nhau. Thâm giao là bạn bè thân thiết lâu năm. Trái với Thâm
giao là Sơ giao: bạn bè mới quen biết.

THÂM NHẬP
深 入
E: To penetrate.
F: Pénétrer.
Thâm: Sâu, kín đáo, sâu sắc, rất, quá. Nhập: vào. Thâm nhập
là đi sâu vào, thấm sâu vào.
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".
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Gian tham đã thâm nhập vào lòng thì lòng hết đạo
đức.

THÂM NHIỄM
深 染
E: To penetrate deeply.
F: Imprégner profodément.
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Thâm: Sâu, kín đáo, sâu sắc, rất, quá. Nhiễm: nhuốm vào.
Thâm nhiễm là thấm sâu vào.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nhơn loại đã thâm nhiễm vào tình luyến ái tà mị trên
mƣời ngàn năm.

THÂM TÂM
深 心
E: The bottom of heart.
F: Le fond du cœur.
Thâm: Sâu, kín đáo, sâu sắc, rất, quá. Tâm: lòng dạ. Thâm
tâm là chỗ sâu kín trong lòng, tận đáy lòng.

THÂM THÚY (THÂM TRẦM)
深 沈
E: Profound.
F: Profond.
Thâm: Sâu, kín đáo, sâu sắc, rất, quá. Thúy: sâu xa. Thâm
thúy là sâu sắc và tinh vi, có học vấn tinh thâm.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Chữ viết cong queo mà nghĩa lý thâm thúy.

THẨM MỸ
審 美
E: The aesthetics.
F: L’esthétique.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thẫm: Tìm hiểu, biết rõ, xét đoán, xử kiện. Mỹ: đẹp. Thẩm mỹ
là xét biết cái đẹp và thƣởng thức cái đẹp.

THẨM TRA
審查
E: To examine.
F: Examiner
Thẩm: Tìm hiểu, biết rõ, xét đoán, xử kiện. Tra: khảo xét, kiểm
điểm. Thẩm tra là xem xét coi có thích đáng không.

THẬM CHÍ
甚 至
E: Even.
F: A tel point que.
Thậm: Rất, lắm, quá chừng. Chí: đến. Thậm chí là quá lắm
đến nỗi....

THẬM THÂM
甚 深
E: Very profound.
F: Très profond.
Thậm: Rất, lắm, quá chừng. Thâm: sâu. Thậm thâm là rất sâu
xa.
Di Lạc Chơn Kinh:
"Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp."
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THÂN BẰNG
親 朊
E: The parents and friends.
F: Les parents et amis.
Thân: - Gần gũi thân yêu, - bà con họ hàng, - chính mình.
Bằng: bạn, bè bạn. Thân bằng là bà con họ hàng và bè bạn.

THÂN BẰNG CỐ HỮU
親 朊 故 友
E: Intimate friends and old friends.
F: Amis intimes et vieux amis.
Thân: - Gần gũi thân yêu, - bà con họ hàng, - chính mình.
Bằng: bạn. Cố: xƣa. Hữu: bạn. Thân bằng là bạn thân. Cố
hữu là bạn cũ. Thân bằng cố hữu là bạn thân và bạn cũ.
Kinh cầu bà con thân bằng cố hữu đã qui liễu: là bài kinh
cầu nguyện cho linh hồn của ngƣời bà con, hoặc bạn thân,
hoặc bạn cũ, đã chết.

THÂN CẬN
親 近
E: Near and intimate.
F: Proche et intime.
Thân: - Gần gũi thân yêu, - bà con họ hàng, - chính mình. Cận:
gần. Thân cận là gần gũi thân mật.
Pháp Chánh Truyền:
Chúng nó phải thân cận với mỗi môn đệ nhƣ anh em
một nhà, cần lo giúp đỡ, nghe à!

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THÂN CÔI
E: Orphan.
F: Orphelin.
Thân: Thân mình, thân thể, sự nghiệp. Côi: mồ côi, mất cha
hay mất cả cha mẹ. Thân côi là tấm thân mồ côi.
Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu:
"Lỡ thân côi mưa nắng khôn ngừa."

THÂN DANH
身 名
E: The work and reputation.
F: L’œuvre et réputation.
Thân: Thân mình, thân thể, sự nghiệp. Danh: tiếng tăm. Thân
danh là sự nghiệp và tiếng tăm của một ngƣời.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thân danh bể khổ mặc buông trôi.

THÂN DÂN (Bút Hiệu)
Ngài Hiến Pháp Trƣơng Hữu Đức có bút hiệu là Thân Dân, có
làm khá nhiều bài thi Đƣờng luật, xin trích ra đây vài bài tƣợng
trƣng:
Thi văn của Ngài Hiến pháp:
ĐẠO ĐỜI TƢƠNG ĐẮC
Đạo Đời tƣơng đắc cứ nhƣ nhiên,
Đời Đạo đôi bên nắm vững quyền.
Đạo đắc nhơn tâm, Đời đắc sách,
Đời do dân ý, Đạo dân quyền.
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Ái hòa Đạo dụng làm căn bản,
Nhân nghĩa Đời toan giúp phổ truyền.
Đời Đạo tƣơng liên gieo Thánh đức,
Nhơn sanh an hƣởng cảnh Thần Tiên.
***
Ba đào sóng bủa bởi thuyền to,
Lèo lái kiên gan vững phận trò.
Nẻo tắt đƣờng quanh bền sức chống,
Sông sâu biển thẳm gắng công dò.
Lƣớt dòng cậy có nhiều thần lực,
Quá hải nƣơng nhờ bóng tự do.
Bến tục thuyền từ dìu độ chúng,
Đƣa vào nguồn sống khỏi tò mò.
(Thân Dân)
Ngài Hiến Pháp Trƣơng Hữu Đức có họa bài thi của Đức
Thƣợng Sanh ngày 12-11 Mậu Thân (1968):
Thu tàn tiết trổ lại sang đông,
Tình cảnh trông ra rất nảo lòng.
Đất nƣớc chia đôi còn phấn đấu,
Gà nhà bôi mặt cử thƣ hùng.
Mất còn chƣa hẳn con cùng vợ,
Sống thác nào hay bạn với chồng.
Thƣơng hải tang điền cơ tạo hóa,
Thiên ân huệ chiếu hộ non sông.
(Thân Dân)

THÂN HÒA LÀM MỘT
Thân hòa làm một là nói lên tình Vợ chồng thƣơng yêu nhau,
hòa hợp nhau dù là hai ngƣời nhƣng coi nhƣ là một.
Bộ Dịch Trình truyện viết: Sự tƣơng cảm của muôn vật ở thế
gian, không gì bằng nam nữ. Nam nữ tuy là hai cá thể nhƣng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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khi kết hợp nhau, vì tình yêu, vì bổn phận trở nên một thân
vậy. Sách Ấu Học nói: Nam nữ có cái nghĩa cảm kích nhau, vợ
chồng là tình thân một cá thể "Nam Nữ hữu tƣơng cảm chi
nghĩa; phu phụ vi nhất thể chi thân" 男女有相感之 義,
夫婦為一體之親.
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị:
"Niềm ân ái thân hòa làm một,
"Nghĩa sơ giao khắc cốt ghi xương."

THÂN HỮU
親 友
E: Intimate friends.
F: Ami intime.
Thân: - Gần gũi thân yêu, - bà con họ hàng, - chính mình.
Hữu: bạn. Thân hữu là bạn thân.

THÂN - KHẨU - Ý (Phật Học)
身口意
Thân, Khẩu, Ý (S: kāya-vāk-citta) Ba khái niệm quan trọng
(thân thể, lời nói, ý niệm) trong Đạo Phật, có ý nghĩa rất sâu
xa. Từ thời Phật giáo nguyên thủy, khi luận về Nghiệp (s:
karma), ngƣời ta đã chia ra ba loại Nghiệp do Thân, Khẩu, Ý
sinh ra. Ðến Kim cƣơng thừa, ba thành phần trên đây của con
ngƣời trở thành ba phép tu luyện Thiền định. Mục đích cuối
cùng của hành giả qua phƣơng pháp tu tập các Nghi quĩ là
chứng đƣợc Ba thân Phật (s: trikāya). Hành giả bắt Ấn (s:
mudrā) thuộc thân, thực hành Thiền định (s: samādhi) thuộc ý
và tụng đọc Man-tra (Thần chú) thuộc khẩu để chứng đƣợc ba
thân đó. Sau đây là mối liên hệ:
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Phạm vi

Phƣơng pháp

Chứng ngộ

Thân
Khẩu
Ý

Bắt ấn
Man-tra
Thiền định

Ứng hóa thân
Báo thân
Pháp thân

Phép chia ba thành phần này thƣờng đƣợc biểu diễn bởi ba
âm OṂ ĀḤ HŪṂ. Ba thành phần và ba âm đó đóng vai trò
tuyệt đối quan trọng trong các phép hành trì Nghi quĩ (s:
sādhana) và là bƣớc đi cần thiết để tạo linh ảnh.
- OṂ đƣợc xem là có sắc trắng, đặt tại trán và đại diện cho
Thân.
- ĀḤ có sắc đỏ, đặt tại cổ, đại diện cho Khẩu
- HŪṂ sắc xanh, đặt tại tim, đại diện cho Ý.
Ba khuynh hƣớng xấu ác của ba thành phần này chính là
Tham, Sân, Si, là ba nguyên nhân trói buộc trong Luân hồi.
Sau khi đƣợc chuyển hóa, Thân- Khẩu-Ý đƣợc biểu diễn bằng
ba Kim cƣơng chử (s: vajra; t: dorje) tƣợng trƣng cho thể tính
đích thật của ba thành phần. Trong các tranh trình bày Đức
Phật (Thăng-ka), ngƣời ta hay thấy mặt sau bức tranh các âm
OṂ ĀḤ HŪṂ đặt tại trán, cổ và tim.
Giáo pháp tu luyện biến Thân Khẩu Ý thành Ba thân đƣợc
trình bày trong hệ thống Ðại thủ ấn (s: mahāmudrā) và trong
Ðại cứu kính (t: dzogchen) của Phật giáo Tây Tạng, gồm có
bốn phép tu đặc biệt:
1. Qui Y Tam Bảo (t: kyabdro) và phát Bồ-đề tâm (s:
bodhicitta);
2. Quán tƣởng đến Kim cƣơng Tát-đóa (s: vajrasattva) để rửa
sạch Thân - Khẩu - Ý;
3. Tích tụ phúc đức (s: puṇya) bằng cách quán niệm Man-đala (s: maṇḍala);

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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4. Hòa nhập tự ngã vào một dòng tu dƣới sự hƣớng dẫn của
một Ðạo sƣ (s: guru). Cần biết thêm rằng rất nhiều phép tu
của Phật giáo Tây Tạng đều nằm trong mối liên hệ chung với
ba thành phần THÂN - KHẨU -Ý.Ðặc biệt trong ba thành phần
này thì KHẨU đóng một vai trò trung gian giữa Thân và Ý.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THÂN MẪU
親 母
E: My mother.
F: Ma mère.
Thân: - Gần gũi thân yêu, - bà con họ hàng. Thân mẫu là mẹ
ruột của mình.

THÂN PHÀM
Thân phàm 身凡: Thân trần tục.
Thi văn dạy Đạo nói rằng::
Cao lƣơng mỹ vị hại thân phàm,
Hỏi thử thế đời mấy món tham?
Cao chức vợ nhiều ăn lớn đũa,
Thầm lo lự tứ với ƣu tâm.

THÂN PHỤ
親 父
E: My father.
F: Mon père
Thân phụ: cha ruột của mình.
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THÂN SINH
親 生
E: My parents.
F: Mes parents.
Thân mẫu là mẹ ruột của mình. Thân phụ là cha ruột. Thân
sinh là cha mẹ ruột sanh ra mình.
Khi bàn gõ: Đức Cao Thƣợng-Phẩm tiếp đặng chữ, ráp lại nhƣ
vầy: "Cao Quỳnh-Tuân". Ngài Cao Quỳnh Cƣ nghe đúng tên
của thân sinh, vừa mừng vừa tủi, nên có thầm cầu xin rằng:
"Vì buổi Thầy quá vãng, anh em con vẫn còn nhỏ dại, cho đến
đỗi, anh của con đã trộng, còn không nhớ đặng hình ảnh của
Thầy, huống chi là con còn nhỏ quá. Duy buổi lớn khôn, nghe
ngƣời truyền ngôn lại nói cái hạnh đức của Thầy mà thôi. Nếu
có thể tiện, xin Thầy dùng dịp nầy, cho anh em con một bài thi
tự thuật, hầu để roi truyền ngày sau, cho con cháu làm kỹniệm. Mai này con xin cúng mâm cơm chay mời Thầy về dự
để tỏ lòng hiếu thảo của con". Bàn nhịp tỏ vẻ vui mừng, mọi
ngƣời tiếp đƣợc bài Ly trần của Cụ Cao-Quỳnh-Tuân nói trên.

THÂN SƠ
親 疏
E: Near and distant.
F: Proche et loin.
Thân: - Gần gũi thân yêu, - bà con họ hàng, - chính mình. Sơ:
xa, không gần. Thân sơ là gần và xa, thân thiết hay không
thân thiết.
Kẻ thân ngƣời sơ: ngƣời thân và ngƣời không thân.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THÂN TỘC RUỘT RÀ
Kinh Sám Hối có câu:
"Lại còn có tánh tình hiểm độc,
"Xúi phân chia thân tộc ruột-rà."

THẦN
神
Thánh ngôn Thầy dạy: "THẦN là khiếm khuyết của cơ mầu
nhiệm từ ngày Ðạo bị bế. Lập Tam Kỳ Phổ Ðộ nầy, duy Thầy
cho THẦN hiệp TINH, KHÍ đặng hiệp đủ Tam Bửu là cơ mầu
nhiệm siêu phàm nhập Thánh. Các con nhớ nói vì cớ nào thờ
Con Mắt Thầy cho chƣ Ðạo hữu nghe. Phẩm vị Thần, Thánh,
Tiên, Phật từ ngày Ðạo bị bế, thì luật lệ hỡi còn nguyên, luyện
pháp chẳng đổi, song Thiên đình mỗi phen đánh tản THẦN
không cho hiệp cùng TINH, KHÍ. Thầy đến đặng huờn nguyên
Chơn thần cho các con đắc đạo. Con hiểu "Thần cƣ tại Nhãn".
Bố trí cho chƣ Ðạo hữu con hiểu rõ. Nguồn cội Tiên Phật do
yếu nhiệm là tại đó. Thầy khuyên con mỗi phen nói Ðạo, hằng
nhớ đến danh Thầy."
Tại sao Thầy dạy tạo ra Thiên Nhãn mà thờ; không dạy thờ
hình tƣợng nhƣ các Tôn giáo khác? Vì rằng: Nhãn là chủ Trái
Tim của con ngƣời. Trái tim ấy là Tạo Hóa tức là Thần, mà
Thần là cái lý hƣ vô. Lý hƣ vô ấy là Trời vậy. Ngƣời tu hành
chừng nào luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần, luyện
Thần huờn Hƣ, luyện Hƣ huờn Vô, thì huyền quan nhứt khiếu
ấy mở hoát ra. Huyền quan nhứt khiếu ấy là chi? Là Thiên
Nhãn vậy. Nó ở ngay Nê huờn cung, gom trọn chơn dƣơng
chánh đạo. Hai con mắt của con ngƣời là Nhục Nhãn, tức là
Âm với Dƣơng, thì cũng nhƣ Thái Cực là Thiên Nhãn, còn
lƣỡng quang là Nhựt Nguyệt hằng soi khắp Càn Khôn cứ tuần
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huờn mãi hết ngày đến đêm, hết đêm kế ngày, không bao giờ
dứt sự hành tàng của Tạo Hóa".
Thầy cho Thi:
Luyện thuốc kim đơn rõ Đạo mầu,
Thành Tiên tác Phật tại song Mâu.
Âm Dƣơng tàng ẩn cơ tại Mục,
Thần khí thông linh tại Thƣợng đầu.
Đại ý về bài Cơ thứ nhứt: Thần khiếm khuyết, nên Ơn Trên
dạy khi Cúng phải nhìn ngay Thiên Nhãn, để luyện Thần vì
bấy lâu nay Thần tản mác, nên rất hại cho sự sống thiêng
liêng. Trong vũ trụ ngƣời với Trời vốn có Một. Trời có ba báu
là: Nhựt, Nguyệt, Tinh; Đất có ba báu là: Thủy, Hỏa, Phong;
Ngƣời có ba báu là: Tinh, Khí, Thần. Trời nhờ ba báu ấy mà
dƣỡng dục muôn loài hóa sanh vạn vật luân chuyển Càn
Khôn, chia ra ngày đêm, sáng tối. Đất nhờ ba báu đó mà
phong võ điều hòa, cỏ cây tƣơi thuận, phân ra thời tiết: Xuân,
Hạ, Thu, Đông. Ngƣời nhờ ba báu đó mà tạo Tiên, tác Phật.
Khi Tâm ngƣời đi đến chỗ Hƣ không rồi thì "Huyền quan nhứt
khiếu" đƣợc mở hoát ra, tức là Thiên Nhãn đó; ấy là Ngôi Thái
Cực. Chừng ấy, sự hiểu biết không lo nghĩ mà biết, không học
tập mà hay. Cái biết đó vốn có sẵn từ mấy kiếp trƣớc, nay nhờ
tu tỉnh mà đƣợc xuất hiện ở kiếp nầy, nhà tôn giáo gọi là:
"Phát huệ". Còn hai cái nhục nhãn vốn là "Âm Dƣơng", không
khác nào Mặt Trời và Mặt Trăng. Ngƣời Đạo đi đến Tinh thần
ấy là bƣớc đến thời kỳ "Khắc Kỷ" là thời kỳ khử trƣợc lƣu
thanh. Thế nào là khử trƣợc lƣu thanh? Tức là đem các thứ ô
trƣợc ở trong bổn thân mình tự bấy lâu ra hết, từ xác thịt đến
tƣ tƣởng, từ nghiệp duyên đến quả duyên, rồi đắp nền lại trên
nền tảng "Đạo Đức".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THẦN BIẾN
神 變
E: To transform mysteriously.
F: Transformer mystérieusement.
Thần: - vị Thần, - Tinh thần, - Thiêng liêng mầu nhiệm, - Tài trí
phi thƣờng. Biến: thay đổi, biến hóa. Thần biến là biến hóa rất
mầu nhiệm.
Kinh Tiên Giáo:
"Nhứt thân ức vạn, diệu huyền thần biến."

THẦN CHƠN LÝ
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.
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)
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*"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)

THẦN CHÚ
神 咒
E: Incantation.
F: Formules magiques.
Thần: - vị Thần, - Tinh thần, - Thiêng liêng mầu nhiệm, - Tài trí
phi thƣờng. Chú: câu niệm bí mật có tác dụng mầu nhiệm.
Thần chú là câu niệm rất mầu nhiệm, mà khi niệm lên có sức
tác dụng đến thế giới vô hình theo ý chí của ngƣời niệm, hay
tạo đƣợc sức hộ trì của các Đấng thiêng liêng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thần chú còn đƣợc gọi là: Chơn ngôn, tiếng Phạn: Dhârani
phiên âm là Đà-la-ni.
Ai niệm Thần chú của Đấng nào thì đƣợc Đấng ấy gia hộ cho
đƣợc thành tựu dễ dàng trong mọi hành vi.
Câu Chú của Thầy: là Câu Thần chú của Đức Chí Tôn: "Nam
mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát." Khi niệm câu
nầy thì đƣợc Đức Chí Tôn hộ trì trên bƣớc đƣờng tu hành.
Vãng sanh Thần chú: Câu chú bằng tiếng Phạn, niệm lên
trƣớc thi thể ngƣời chết để cầu nguyện Đức Phật A-Di-Đà cứu
độ linh hồn ngƣời chết đƣợc sanh về cõi Cực Lạc Thế giới..
Câu Thần chú quan trọng và phổ biến của Phật giáo Tây Tạng
là: "Úm Ma Ni Bát Rị Hồng". Câu Thần chú nầy có oai lực rất
lớn, khi niệm lên thì đƣợc chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật hộ trì.
Trong bài Kinh Cứu Khổ, phần cuối là Thần chú: Chơn ngôn
viết: Kim Ba Kim Ba Đế... Ta Bà Ha, là câu Thần chú của Đức
Quan Âm Bồ Tát, khi niệm câu Thần chú nầy thì sẽ đƣợc Đức
Quan Âm Bồ Tát cứu khổ hộ trì.

THẦN CHỦ (BÀI VỊ)
神 主
E: The table of the dead.
F: La tabletle du mort.
Thần: - vị Thần, - Tinh thần, - Thiêng liêng mầu nhiệm, - Tài trí
phi thƣờng. Chủ: bài vị của ngƣời chết. Thần chủ là tấm thẻ
nhỏ trên đó có biên tên họ ngƣời chết, ngày sanh ngày tử,
chức tƣớc, đƣợc đem đặt lên bàn thờ.
Thần chủ thƣờng đƣợc gọi là: Linh vị.
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THẦN DÂN
臣 民
A: The people.
P: Le peuple.
Thần: - vị Thần, - Tinh thần, - Thiêng liêng mầu nhiệm, - Tài trí
phi thƣờng. Dân: ngƣời dân. Thần dân là bề tôi và dân, chỉ
chung dân chúng trong một nƣớc quân chủ có vua cai trị.
Ngài Thƣợng Trung Nhựt đọc tại Tòa Thánh: 01-12-1931 nói
về nền Tân-Tôn-giáo Cao Đài: "Chúng tôi chắc rằng: hơn ai
hết, quí vị Đế-vƣơng, Quốc-vƣơng, Quốc trƣởng, Giáo
chủ…đều muốn cho thần-dân và thuộc hạ đang sống dƣới
quyền uy của quí vị đều đƣợc sống mà không bị ám-ảnh bởi
một sự sợ-hãi triền-miên và một trận chiến-tranh tƣơng-lai mà
các vũ khí tối-tân sẽ gây nên những sự tàn phá và những sự
ghê tởm không tả xiết"
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thần dân phận sự phải lo xong.

THẦN ĐẠO (1) (Phật Học)
神道
F: Shintoisme.
Thần Đạo là Tôn giáo truyền thống của Nhật Bản bắt đầu từ
Công nguyên. Trong thế kỷ thứ 5, 6, Thần đạo chịu ảnh hƣởng
của Nho-giáo và Phật-giáo Trung Quốc. Từ Phật giáo, Thần
đạo thu nhận thêm một số tƣ tƣởng triết học và giới luật. Năm
1868, Thần Đạo trở thành Quốc giáo, nhà vua đƣợc xem là có
Thiên mệnh. Năm 1945, Thần đạo mất tính chất quốc giáo và
kể từ năm 1946, nhà vua không còn tự cho mình có tính thần
quyền.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thần Đạo thời nguyên thủy tin tƣởng đa thần: mỗi con sông,
ngọn núi, mỗi hiện tƣợng thiên nhiên đều do một vị Thần
(kami) trấn giữ. Các vị Thần quan trọng nhất là cha trời mẹ
đất, là hai vị đã tạo nên hải đảo Nhật Bản và các vị Thần khác.
Thần Amaterasu Omikami đƣợc xem là vị đại thần quan trọng
nhất do cha trời mẹ đất sinh ra, vị này thống lĩnh mặt trời, cho
con cháu xuống đất thống lĩnh từng hòn đảo của Nhật và dựng
nên Vƣơng quốc vĩnh viễn tại đó. Ðó là huyền thoại xây dựng
nƣớc Nhật và Hoàng gia, trở thành quan niệm của Thần đạo.
Ðến năm 1868, Thần đạo vẫn đóng một vai trò phụ thuộc bên
cạnh Phật giáo. Hơn thế nữa, Thần đạo chịu ảnh hƣởng của
Thiên Thai tông, Chân ngôn tông và các vị thần. Thần đạo
đƣợc xem là hoá thân của chƣ Phật và Bồ Tát.
Từ thế kỷ 16 đến giữa thế kỷ 19, dƣới thời Ðức Xuyên
(tokugawa), Thần Đạo bắt đầu kết hợp với Khổng giáo, một lý
do là vì Khổng Giáo tôn sùng quyền lực của triều đình. Cũng
trong thời gian đó, Thần Đạo bị chia thành nhiều bộ phái khác
nhau, dựa trên niềm tin mỗi nơi mỗi khác. Ngƣời ta tìm thấy 13
khuynh hƣớng khác nhau với nhiều khía cạnh khác nhau về
phong tục, trong đó có cả nhóm chuyên thờ thần núi và thực
hành phép chữa bệnh đồng cốt.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THẦN ĐẠO (2) (Theo Cao Đài Giáo)
神道
E: The doctrine of Genius.
F: La doctrine de Génie.
Đức Hô-Pháp nói: "Thần-Đạo nguyên do ở tại Phù Tang, sắc
dân vi chủ tức là Nhựt-Bổn đem truyền qua Trung Huê rồi qua
xứ ta. Ta chịu ảnh hƣởng quyền-lực của Thần Giáo từ đó.
Nhờ có nó Nho-Tông phát triển khác chánh giáo hơn, lại biết
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Tín-ngƣỡng một cách đặc-biệt hơn Thần Giáo. Bằng cớ hiệnhữu là ta đã thờ Thần trong các làng ngày nay đó vậy. Ngoài
nữa tâm-lý Tín-ngƣỡng của nòi giống, của Việt-Nam nhiệt-liệt
và thật-thà đối với bất-kỳ đạo-giáo nào".
Ông Cao Quỳnh Cƣ làm thơ lối liên ngâm có câu:
Oằn vai Thần đạo non sông vác,
Chịu kiếp trần ai gió bụi vùi.

THẦN HOÀNG BỔN CẢNH
神 隍 本 境
E: The tutelary Genius of a village.
F: Le Génie tutélaire d’un village.
Thần: - vị Thần, - Tinh thần, - Thiêng liêng mầu nhiệm, - Tài trí
phi thƣờng. Hoàng: hào lũy. Bổn: thuộc về mình. Cảnh: cõi,
địa phƣơng. Bổn cảnh: địa phƣơng của mình. Thần hoàng
bổn cảnh là vị Thần cai quản về phần thiêng liêng ngôi làng
của mình đang ở.
Thuở xƣa, những vị quan có công lớn đối với nƣớc hay đối với
dân chúng ở một địa phƣơng nào, khi chết đƣợc triều đình
xem xét, ban sắc chỉ cho làm Thần hoàng bổn cảnh ở một làng
trong địa phƣơng đó, để phù hộ dân chúng trong làng ấy và
hƣởng đƣợc cúng tế của dân làng.
Việc phong Thần nầy phù hợp lòng dân, vừa thúc đẩy nhân tài
ra giúp nƣớc, lập công với triều đình.
Vua của một nƣớc đứng vào hàng Thánh nên có quyền phong
Thần cho các bề tôi có công lớn với dân với nƣớc.
Ngoài ra, những vị Thần trấn nhậm ở các địa phƣơng lớn, nhƣ
một tỉnh chẳng hạn thì do Ngọc Hƣ Cung phong thƣởng
những ngƣời tu hành có công đức để hộ trì dân chúng trong
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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địa phƣơng ấy về mặt vô hình. (Độc giả xem chữ: Thanh tịnh
Đại hải chúng: ông Hai Chiếm, công quả Phạm Môn, đƣợc
Ngọc Hƣ Cung phong làm ông Thần ở tỉnh Ninh Bình)
"Thầy từ bi thâu toàn chƣ chúng sanh đặng Thầy cho phép
Thần hoàng Bổn cảnh giáng cơ mà dạy dân trong phần trách
nhiệm của nó." (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển ngày 18-1-1927 - 1511- Bính Dần)
(Sau đây là bài giáng cơ của Thần hoàng Bổn cảnh làng Mỹ
Lộc quận Cần Giuộc).
THẦN HOÀNG BỔN CẢNH
Chào chƣ Thiên phong,
Chào cả thảy các Đạo hữu và các đẳng chúng nam nữ trong
thôn lân.
Thần ân tứ hải thủ châu danh,
Hoàng hữu ấn phong tải độ thành.
Mỹ thới dân khƣơng bình thái trị,
Lộc cao hà nễ thọ thời sanh.
.......
Từ thuờ ta vâng 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 Thƣợng Đế 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 cải cho đặng,
duy có mở tấm lòng từ thiện ăn năn sám hối lo việc tu hành,
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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. Nếu gặp thuyền Bát Nhã mà không
xuống không theo thì chắc thế nào cũng chơi vơi mé biển...

THÂƦN HOAƦNG LONG THAƦNH
Tại chùa Gò Kén, ngày 20-1 Đinh Mão (Dl 21-2-1927) 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."

THẦN HOÀNG MỸ LỘC
Thần Hoàng Bổn Cảnh giáng Cơ cho Thi khoán thủ "Thần
Hoàng Mỹ Lộc" đồng thời Ngƣời nói rằng "tỏ nền Ðạo là quí
trọng, cho lê thứ hiểu về ý nghĩ của sự Cúng kiếng".
THẦN ân tứ hải thủ châu danh,
HOÀNG hữu ấn phong tải độ thành.
MỸ thới dân khƣơng bình thái trị,
LỘC cao hà nễ thọ thời sanh.
MỸcó công thành khẩn vái,
LỘC lừa tại thế phƣớc tùng lai.
NHƠN dân lê thứ đồng bình trị,
AN nhủ an cƣ thấu Ðạo tài.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Từ thuở Ta vƣng chiếu chỉ đến trấn nhậm nơi đây, Ta một tấm
lòng lo cho lê thứ đặng an cƣ lạc nghiệp, thạnh vƣợng mùa
màng; mỗi mỗi đều hằng lo lắng cho chúng sanh nơi phần
trách nhiệm. Nay có lịnh Ngọc Hoàng chiếu chỉ cho phép Ta
giáng cơ mầu nhiệm mà tỏ nền Ðạo là quí trọng cho lê thứ
hiểu. Lê thứ đâu rõ thấu việc Trời đã định hơn mấy chục ngàn
năm nay. Lê thứ nghe: Kỳ Hạ Nguơn hầu mãn nhơn vật vì tai
nạn mà phải tiêu tan, mƣời phần còn lại có một mà thôi. Than
ôi! Buồn thôi! Nghĩ vì Thiên cơ đã định vậy, thế nào mà cải cho
đặng, duy có mở tấm lòng từ thiện ăn năn sám hối, lo việc tu
hành; đồng với nhau cả quốc dân mà quì lụy khẩn cầu coi Trời
đoái tƣởng đến chăng? Bởi thế nên Ngọc Ðế và chƣ Phật, chƣ
Tiên, chƣ Thánh mới lập hội Tam Kỳ Phổ Ðộ đặng có cứu vớt
chúng sanh, đƣơng linh đinh nơi biển khổ. Nếu gặp thuyền Bát
Nhã mà không xuống, không theo thì chắc thế nào cũng chơi
vơi mé biển. Còn phần viên chức sắc cúng tế, bảo lên quì
trƣớc đại điện cho Ta tỏ lòng thi ân cho chúng nó.
Vui thay! Mừng thay! Cả nhơn dân đều biết Ðạo, duy còn một
chút ít mà thôi. Từ đây ta hết dạ hết lòng mà lo lắng, săn sóc
chăm nom hơn khi trƣớc nữa, Ta tỏ cho chức sắc hiểu, tại sao
mà Ta lo hết bổn phận. Ấy là từ đây Ngọc Ðế truyền lịnh cho
Ta phải theo phò chƣ Cao đạo hữu, nên Ta lo lắng bội phần,
hơn khi trƣớc; mỗi khi có việc chi tai biến hay là có những bịnh
truyền nhiễm, thì đến đây Ta sẽ dạy cho mà lánh những điều
tai hại. 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…! (Thánh Ngôn
Hiệp Tuyển ngày 18-1-1927 - 15-11- Bính Dần)
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THẦN HỌC
神 學
E: The theology.
F: La théologic
Thần: - vị Thần, - Tinh thần, - Thiêng liêng mầu nhiệm, - Tài trí
phi thƣờng. Học: môn học, học thuyết. Thần học là môn học
nghiên cứu về Thƣợng Đế và những mối tƣơng quan giữa
Thƣợng Đế và những tạo vật của Ngài, dựa trên khả năng
nhận thức tự nhiên của con ngƣời và cũng dựa vào những
mặc khải của Thƣợng Đế.
Thần học (Théologie) khác với Thần luận (Déisme), vì Thần
luận nghiên cứu về Thƣợng Đế nhƣng không dựa vào mặc
khải mà chỉ dựa vào nhận thức tự nhiên của con ngƣời.
Thần học cũng khác với Thần linh học (Spiritisme) vì Thần linh
học nghiên cứu sự thông công giữa con ngƣời với các Đấng
Thần, Thánh, Tiên, Phật trong cõi giới vô hình.
Thần học lập thành một hệ thống quan điểm và lý luận nhằm
chứng minh sự tồn tại và sự hiện hữu của Thƣợng Đế, tánh
cách chân lý của các Tín điều, nghiên cứu về đạo đức tôn
giáo, những qui tắc làm chuẩn mực trong đời sống tu hành của
các tín đồ.

THẦN HUỆ
神慧
Thần huệ là Trí huệ thần diệu. Trí huệ của ngƣời cũng thông
minh mẫn đạt và nhạy bén nhƣ gƣơm vậy, nên còn gọi là
Gƣơm thần huệ. Ấy là thứ gƣơm (hay cây kiếm) trí huệ thần
kỳ. Nhất là ngƣời tu chơn chánh thì Trí huệ đƣợc ví nhƣ một
cây gƣơm hay kiếm sắc bén, có thể chiến thắng đƣợc thất tình
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lục dục và có thể chặt đứt mọi phiền não oan nghiệt và diệt
đƣợc mọi Tà quái có thể xâm nhập vào ngƣời mà thử thách.
Kinh Vào học có câu:
"Gần điều nên, lánh lẽ hư,
"Nương gươm thần huệ đặng trừ nghiệt căn."

THẦN LINH
神靈
E: The spirits.
F: Les esprits.
Thần linh 神靈 là Các vị Thần Linh thiêng. Cầu xin các vị Thần
linh trấn giữ nơi đây trợ lịnh giúp cho Chơn linh.
Kinh Đƣa Linh Cữu có câu:
"Cầu các Trấn Thần linh trợ lịnh,
"Giữ Chơn hồn xa lánh xác trần."

THẦN LINH HỌC
神靈學
E: The spiritism.
F: Le Spiritisme.
Thần Linh Học là khoa học nghiên cứu về cách thông công
giữa con ngƣời hữu hình với các Ðấng vô hình. Để chứng
minh rằng có sự hiện hữu của chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật và
sự hiện hữu của Thƣợng Ðế, tức nhiên có sự hiện hữu của
linh hồn. Con ngƣời khi thể xác chết đi, không phải là hết, mà
còn có linh hồn. Linh hồn xuất ra khỏi thể xác để chuyển qua
sống trong thế giới vô hình. Chính phần vô hình này đã điều
khiển thế giới hữu hình. Thần Linh Học Thế giới khởi đầu xuất
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hiện ở nƣớc Mỹ năm 1847, tại New-York gây đƣợc sự chú ý
của nhiều giới.
- Năm 1852, một Hội Nghị Thần Linh Học đầu tiên đƣợc tổ
chức tại Cleveland.
- Năm 1854, số ngƣời theo Thần Linh Học ở Mỹ đến ba triệu
ngƣời, trong đó có hơn 1000 đồng tử.
- Từ năm 1852 đã có một phái đoàn Thần Linh Học từ Mỹ
sang truyền bá nơi nƣớc Anh, gây đƣợc một phong trào Thần
Linh Học mạnh mẽ ở nƣớc Anh.
- Năm 1853, một nhóm Thần Linh Học khác sang nƣớc Pháp
và Ðức, cũng gây đƣợc phong trào Thần Linh Học đáng kể ở
hai nƣớc nầy. Hai Ông Chevreul và Faraday ở Hàn Lâm Viện
Pháp cầm đầu một nhóm đả phá dữ dội Thần Linh Học, nhƣng
không kết quả. Bà Giradin, một đồng tử Thần Linh Học Pháp
giúp Văn hào Victor-Hugo thông công đƣợc với các Ðấng Vô
hình trong lúc Victor Hugo đang tỵ nạn chánh trị tại đảo Jersey
thuộc Anh. Những bài Thánh giáo đƣợc Victor-Hugo tập hợp
thành quyển sách nhan đề: Les tables tournantes de Jersey
chez Victor Hugo.
Giáo sƣ Charles Richets tại Ðại học Sorbonne Paris, sau
nhiều năm nghiên cứu Thần Linh Học, cho xuất bản quyển
sách: Traité de Métaphysique.
Năm 1853, Allan Kardec lập thành học thuyết Thần Linh Học
với hai tác phẩm: Le livre des Esprits và Le livre des Médiums.
Nhờ đó, Thần Linh Học đƣợc truyền bá khắp thế giới.
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)
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- 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).
Lời của Thƣợng Đế giáng dạy ngƣời Pháp hầu đàn:
"Mọi việc đều đúng giờ đã định. Con đã thấy và hiểu những
điều mà phần đông đồng bào của con đang tìm hiểu. Chỉ sau
nhiều cuộc khảo cứu và sƣu-tầm về Thần linh học mà Thầy
đem truyền nền đạo-lý mới mẻ nầy. Thầy há chẳng có lời tiên
tri rằng Thần-linh-học là một nền Ðạo tƣơng lai sao? Hẳn
nhiên con đã thành tâm thật ý muốn gây tại xứ nầy tình liên-lạc
tinh thần giữa hai dân tộc Pháp-Việt mà Thầy chí quyết cho họ
đƣợc chung sống trong cộng đồng quyền lợi và sinh hoạt. Con
sẽ đắc kỳ sở nguyện của một ngƣời làm phải. Lời khẩn
nguyện của con sẽ đƣợc chấp thuận. Sau nầy con sẽ là một
trong các Môn đồ trung thành của Thầy để đi truyền-bá hòabình và tƣơng-ái trên khắp hoàn cầu. Ban truyền giáo Pháp sẽ
đƣợc thành lập gần đây. Con cần phải về Pháp trong năm
1928 để binh vực giáo lý của Thầy tại Hội-Nghị Ðại-Ðồng TônGiáo. Con sẽ trọng đại và đủ quyền năng do Thiên-Ý"

THẦN MINH
Thánh Ngôn Ðức Chí Tôn dạy:
Ðạo cao thâm, Ðạo cao thâm,
Cao bất cao, thâm bất thâm.
Cao khả xạ, hề thâm khả điếu,
Cao thâm vạn sự tại nhơn tâm.
Cao thâm cuộc thế gẫm thƣờng tình,
Ðừng mỗi muôn điều đổ Chí Linh.
Lành dữ nơi mình chiêu phƣớc họa,
Thành tâm ắt thấy hết Thần minh.
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Kinh Sám Hối có câu:
"Ở ngay thẳng Thần-minh bảo hộ,
"Nết xéo-xiên gặp chỗ rạt tù."

THẦN MINH CHÁNH TRỰC
Thi văn dạy Đạo có câu:
Lành dữ nơi mình chiêu phƣớc họa,
Thành tâm ắt thấy hết thần minh.
Kinh Sám Hối có câu:
"Sao bằng ở phải buổi đầu,
"Thần minh chánh trực có đâu tư vì."

THẦN NHÂN TÂM
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."

THẦN NÔNG
神農
Thần Nông là một bậc Thánh trƣớc đây đƣợc Đấng Thƣợng
Đế mƣợn từ một Tinh cầu khác đến với Địa cầu này để dạy
khôn cho nhân loại về mọi mặt: nhất là nâng cao đời sống vật
chất để đƣợc tiến hóa nhƣ ngày nay.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Theo sách Thƣợng Thƣ Đại Truyện thì Thần Nông là một vị
vua thứ ba trong thời Tam Hoàng, đó là Toại Nhân 燧人, Phục
Hy 伏羲, Thần Nông 神農.
Thần Nông hiệu là Viêm Đế 炎帝 là vị vua thời Thƣợng cổ, trị
vì sau vua Phục Hy. Ngài có công dạy dân đẽo gỗ chế ra cày
bừa để làm ruộng, hợp chợ búa để dân trao đổi hóa vật, nếm
các thứ cây cỏ để làm vị thuốc cho dân trị bệnh. Trong thời
vua Thần Nông con ngƣời mới biết định cƣ, sống hợp quần
theo nông nghiệp. Ngài có công lớn trong việc tìm các loại ngũ
cốc, để làm lƣơng thực cho dân chúng thời bấy giờ và mãi
mãi.
Vua Thần Nông hết lòng dạy dân từ thời kỳ ngƣ lạp (Săn và
đánh cá), tiến đến thời kỳ nông nghiệp, con ngƣời biết sống
hợp quần và định cƣ, biết làm ruộng để lấy lƣơng thực.
Sách Thƣơng Quân khen đời vua Thần Nông nhƣ sau: Đời
Thần Nông, con trai cày mà ăn, con gái dệt mà mặc, không
dùng hình, chính, mà dân đƣợc trị, không dấy binh đao mà làm
vua đƣợc thiên hạ, thật là công rất lớn.
Kinh Vào Ăn Cơm có câu:
"Công Thần Nông hóa dân buổi trước,
"Dạy khôn ngoan học chước canh điền."

THẦN PHẨM
神品
E: The rank of Genius.
F: Le rang de Génie.
Thần phẩm 神品 là Phẩm vị Thiêng Liêng. Ba Thần phẩm tức
Ba phẩm cấp Thiêng Liêng (còn gọi thừa phẩm), đó là ThầnThánh- Tiên.
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Ba Thần phẩm này mỗi phẩm lại chia làm ba phẩm cấp tạo
thành 9 phẩm cấp gọi là Cửu Phẩm Thần Tiên, gồm:
- Địa Thần, Nhơn Thần, Thiên Thần
- Địa Thánh, Nhơn Thánh, Thiên Thánh
- Địa Tiên, Nhơn Tiên, Thiên Tiên.

地神, 人神, 天神
地聖, 人聖, 天聖
地仙, 人仙, 天仙.

Kinh Đệ Nhứt Cửu có câu:
"Cung Thiềm gắng bước cho mau,
"Thoát ba Thần phẩm đứng Tam Thiên."

THẦN QUYỀN
神 權
E: The divine right.
F: Le droit divin.
Thần: - vị Thần, - Tinh thần, - Thiêng liêng mầu nhiệm, - Tài trí
phi thƣờng. Quyền: quyền hành. Thần quyền là quyền hành
của chƣ Thần Thánh hay nói chung là quyền hành của các
Đấng thiêng liêng do Thƣợng Đế ban cho, không ai đƣợc
quyền xâm phạm.
Thuở xƣa, các dân tộc đều tôn trọng Thần quyền, và cho rằng
vua là ngƣời do Trời sai xuống để cai trị muôn dân, nên gọi
vua là Thiên tử: Con Trời.

THẦN SẦU QUỈ KHÓC
Đức Hộ-Pháp nói : "Loài ngƣời quá xảo quyệt khôn khéo tiềm
tàng sự sung sƣớng xác thịt nầy, tại do đó mà gây nên biết
bao nhiêu thần sầu quỉ khóc, chiến tranh không ngớt, là do
nơi lòng tham lam tiến triển văn minh, cơ khí tối tân nhƣ là
bom nguyên tử để giết ngƣời".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THẦN TÀI
神 財
E: The Genius of fortune.
F: Le Génie de fortune.
Thần: - vị Thần, - Tinh thần, - Thiêng liêng mầu nhiệm, - Tài trí
phi thƣờng. Tài: tiền bạc, của cải. Thần tài là vị Thần cai quản
về tiền bạc và của cải.
Theo tín ngƣỡng dân gian, Thần tài mang lại tiền bạc hay của
cải cho mỗi gia đình, nên mỗi gia đình, nhứt là gia đình mua
bán hay kinh doanh đều có bàn thờ Thần tài, đốt nhang nghi
ngút để cầu xin Thần tài cho mua may bán đắt, trúng mối lời
nhiều, đem lại nhiều tiền bạc sung túc.
Ngƣời đời rất quí trọng tiền bạc nên rất quí trọng Thần tài.
Những nhà kinh doanh đều có lập bàn thờ Thần tài rất long
trọng, đặc biệt bàn thờ Thần tài không đƣợc đặt trên cao mà
phải đặt ngay trên mặt gạch nền nhà.
Tục thờ Thần tài đƣợc ngƣời Tàu truyền cho dân ta. Ngƣời
Tàu sang nƣớc VN làm nghề buôn bán trở nên giàu có, mỗi
nhà ngƣời Hoa đều có thờ Thần tài nên ngƣời Việt thấy vậy
bắt chuớc theo. Nhiều nhà không có thờ phƣợng Trời Phật chi
hết mà lại thờ Thần tài.

THẦN TIÊN HỘI HIỆP
Thần Tiên hội hiệp 神仙會合: Hội họp các Đấng Thần Tiên.
Kinh Đệ Thất Cửu có câu:
"Động Phổ Hiền Thần Tiên hội hiệp,
"Dở Kim Cô đưa tiếp linh quang."
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THẦN TỈNH
晨省
Thần tỉnh là do câu: "Thần định hôn tỉnh" 晨定昏省 tức là sớm
thăm tối viếng.
Trong Kinh Lễ có dạy: Bổn phận làm con, tối đến phải săn sóc
chỗ của cha mẹ ngủ, sáng ra phải vào thăm cha mẹ, đêm qua
có ngủ đƣợc không. Do đó mới có câu: Thần định hôn tỉnh
晨定昏省.
Kinh Tụng Huynh Ðệ Mãn Phần có câu:
"Viếng thăm hôm sớm song thân,
"Trọn câu Thần tỉnh ân cần cung Tiên."

THẦN TÚ (Phật Học)
神秀
Thần Tú (C: shénxiù; J: jinshū ~ 605-706) cũng đƣợc gọi là
Ngọc Tuyền Thần Tú; Thiền sƣ Trung Quốc, một trong những
Môn đệ xuất sắc của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Theo truyền thuyết,
Sƣ thua cuộc trong việc chọn ngƣời nối pháp của Hoằng Nhẫn
và Huệ Năng đƣợc truyền Y Bát. Sƣ vẫn tự xem mình là ngƣời
nối pháp của Hoằng Nhẫn và sáng lập Bắc Tông Thiền, một
dòng Thiền vẫn còn mang đậm sắc thái Ấn Ðộ với bộ kinh
Nhập Lăng-già làm căn bản.
Sƣ thuở nhỏ đã thông minh hơn ngƣời. Ban đầu, Sƣ học Nho
Giáo nhƣng không hài lòng, sau đó (năm 46 tuổi) đến núi
Hoàng Mai nhập hội của Hoằng Nhẫn. Nơi đây, Sƣ là Môn đệ
xuất sắc của Ngũ Tổ (Sử sách có ghi lại tên của 11 ngƣời Đệ
tử của Hoằng Nhẫn đã giáo hóa danh tiếng). Sau khi Hoằng
Nhẫn viên tịch, Sƣ rời Hoàng Mai và đi du phƣơng gần 20
năm. Sau khi Vũ Hậu là Tắc Thiên mời đến kinh đô, Sƣ chần
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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chừ rồi nhận lời. Nơi đây, Sƣ giáo hóa rất nhiều ngƣời, danh
tiếng lừng lẫy.
Năm Thần Long thứ hai (706), Sƣ viên tịch. Vua sắc phong là
Ðại Thông Thiền sƣ. Ðến giữa thế kỷ 8, Vƣơng triều công
nhận Sƣ là ngƣời thừa kế Ngũ Tổ, nhƣng dòng Thiền của Sƣ
tàn lụi sau vài đời, có lẽ vì liên hệ chính trị nhiều với Vƣơng
triều.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THẦN TÚ - HUỆ NĂNG (Tên) (Theo Cao Đài Giáo)
Thần Tú- Huệ Năng: Hai vị nầy đều là học trò của Ngũ Tổ
Hoằng Nhẫn của Phật giáo Trung Hoa. Thần Tú học với
Hoằng Nhẫn nhiều năm nhƣng chƣa tỏ ngộ đƣợc Chơn tánh.
Huệ Năng mới học với Ngũ Tổ có 8 tháng nhƣng lại ngộ Đạo,
thấy đƣợc Chơn tánh, đạt đƣợc trí huệ. Do đó, Ngũ Tổ truyền
Y Bát cho Huệ Năng làm Lục Tổ Phật giáo, dạy xuống miền
Nam hoằng pháp, truyền bá phép tu Ðốn ngộ. Sƣ Thần Tú có
phần buồn nên đi lên phía Bắc hành đạo, truyền bá phép tu
Tiệm ngộ. Lúc bấy giờ, Phật giáo Trung hoa chia ra: Nam
Tông của Lục Tổ Huệ Năng và Bắc Tông của Ðại sƣ Thần Tú.
Nhƣng Nam Tông mới là chánh truyền vì Lục Tổ Huệ Năng có
Y Bát. Đây là bài Thánh Giáo Đức Phật Thích Ca có dạy rõ:
Hội Phƣớc Tự (Cần Giuộc)
Thứ bảy, 5-6-1926 (âl 25-4-Bính Dần)
THÍCH CA NHƢ LAI kim viết
CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT
Chƣ sơn nghe dạy: "Vốn từ LỤC TỔ thì Phật giáo đã bị bế lại,
cho nên tu hữu công mà thành thì bất thành. Chánh pháp bị
nơi Thần Tú làm cho ra mất Chánh giáo, lập riêng pháp
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luật buộc mối Đạo Thiền. Ta vì luật lịnh Thiên mạng đã ra
cho nên cam để vậy, làm cho Phật Tông thất chánh có trên ba
ngàn năm nay. Vì Tam Kỳ Phổ Ðộ, Thiên Ðịa hoằng khai, nơi
Tây Phƣơng Cực Lạc và Ngọc Hƣ Cung mật chiếu đã truyền
siêu rỗi chúng sanh. Trong Phật Tông Nguyên Lý đã cho hiểu
trƣớc đến buổi hôm nay rồi, tại Tăng đồ không kiếm chơn lý
mà hiểu. Lắm kẻ đã chịu khổ hạnh hành đạo. Ôi! Thƣơng thay!
Công có công mà thƣởng chƣa hề có thƣởng, vì vậy mà TA
rất đau lòng. TA đến chẳng phải cứu một mình chƣ Tăng mà
thôi, vì trong thế hiếm bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật phải đọa
hồng trần, TA đƣơng lo cứu vớt. Chƣ Tăng, chƣ chúng sanh
hữu căn hữu kiếp, đặng gặp kỳ Phổ Ðộ nầy là lần chót, phải
rán sức tu hành, đừng mơ mộng hoài trông giả luật. Chƣ Sơn
đắc Đạo cùng chăng là do nơi mình hành đạo. Phép hành đạo
Phật Giáo dƣờng nhƣ ra sái hết, tƣơng tợ nhƣ gần biến Tả
Ðạo Bàng Môn. Kỳ truyền đã thất, chƣ Sơn chƣa hề biết cái
sai ấy do tại nơi nào, cứ ôm theo luật THẦN TÚ, thì đƣơng
mong mỏi về Tây phƣơng mà cửa Tây phƣơng vẫn cứ bị
đóng, thì cơ thành Chánh quả do nơi nào mà biết chắc vậy. TA
đã đến với 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".
Ky 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".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

249

THẦN TỬ
Thần tử còn gọi là Tử thần hay thần chết.
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. 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".

THẦN THÁNH
神聖
F: Génies et saints.
Kinh Sám Hối có câu:
"Trên đầu có bũa giăng Thần Thánh,
"Xét xem người tánh hạnh dữ hiền."

THẦN - THÁNH - TIÊN - PHẬT
神聖仙佛
Thầy dạy: 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
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trần mà biết mình hằng giữ, thì mầu nhiệm thử Thần, Thánh,
Tiên, Phật chẳng có nghĩa lý gì hết. Vì vậy mà Thầy hằng nói
cùng các con rằng: Một trƣờng thi công quả, các con muốn
đến đặng nơi Cực Lạc thì phải đi tại cửa nầy mà thôi. Thầy lại
khuyên nhủ các con rằng: Thầy đã đến chung cùng với các
con; các con duy có tu mà đắc đạo; phải đoái lại bá thiên vạn
ức nhơn sanh còn phải trầm luân nơi khổ hải, chƣa thoát khỏi
luân hồi, để lòng từ bi mà độ rỗi. Nay tuy các con chẳng thấy
đặng hành vi mầu nhiệm, mà chính mình Thầy đã đến nói, các
con cũng nên tin nơi Thầy mà cho rằng lời Thầy dạy là chơn
thật. Nếu các con đợi đến buổi chung qui, hồn ra khỏi xác mới
thấy cơ mầu nhiệm đặng, thì chừng ấy đã muộn rồi. Vậy các
con khá tuân lịnh dạy."
Thầy nhấn mạnh rằng "Thầy lập nhơn-loại là giòng giống các
con, chỉ tƣởng rằng ban đặng phẩm Thần, Thánh, Tiên, Phật
nơi cõi thế giới càn khôn, đặng làm cho rõ Thánh chất mạnh
mẽ hơn phàm chất; nào dè còn lại đặng chẳng đủ một phần
triệu đấng, thì thế nào Thầy không đau lòng cho đặng". Từ
Thƣợng nguơn, Trung nguơn, Hạ nguơn đều ở trong Tam
chuyển. Trong Nhơn-hoà từ buổi Tam chuyển đƣợc tấn hoá
thêm bốn phẩm nữa là Thần -Thánh ŔTiên- Phật.
- Nhơn hồn nào đã đƣợc trọn trung ấy đã vào Thần vị.
- Biết đƣợc nghĩa chánh bồi bổ đạo nhơn luân tức là Thánh-vị.
Đến Thánh-hồn thì lẽ tự nhiên phải thông suốt phần Thế đạo.
- Trong phần Thế đạo mà tạo đƣợc Bí-pháp đặng bƣớc qua
mặt Thể pháp Thiên đạo tức là Tiên vị.
- Đã lập đƣợc Thiên-đạo mà tầm nên Bí-pháp Thiên Đạo tức
gọi là đắc pháp ấy là Phật-vị.
Trong Nhơn hồn lại chia ra: Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn,
Phật hồn. Nếu đoạt đƣợc Thể pháp tức là Thần hồn, tạo đƣợc
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phẩm ngƣời gọi là Thánh hồn. Trả xong Nhơn đạo tạo nên BíPháp là Tiên hồn, đoạt pháp tức là Phật hồn đó vậy."
Nay, "Đời quá bạo tàn cho nên Đức Chí-Tôn mới giáng trần
mở Đạo cho con cái của Ngài 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 Bần-Đạo vâng lịnh Đức
Chí-Tôn xuống thế mở Đạo".
Muốn thoát khỏi Luân hồi thì phải làm sao?
-"Phải đoạt cho đặng cơ bí mật siêu phàm nhập Thánh. Cơ bí
mật ấy, nếu không phải Thầy cho thì chƣa ắt xin ai mà đặng.
Ấy vậy, Đạo là cơ bí mật làm cho kẻ phàm có thể đoạt đặng
phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật. Thầy đến Qui Tam Giáo
Hiệp Ngũ Chi để cho chúng sanh hiểu cơ mầu nhiệm mà luyện
tinh thần. Thầy đã đến rồi, thoảng muốn lập riêng ra một Tôn
giáo khác lại chẳng đặng sao? Lại Qui Tam Giáo và Hiệp Ngũ
Chi mà làm gì? Nếu nhƣ kẻ ngoại giáo nói mình bắt chƣớc
đoạt cả Đạo của ngƣời ta mà làm của mình thì mới nói sao?"

THẦN THOẠI
神話
E: Mythology.
F: Mythologie.
Chuyện thần thoại là những truyền thuyết ngày xƣa kể lại có
tính cách nhƣ hoang đƣờng thuộc về thần linh, nghe qua
dƣờng nhƣ huyễn hoặc, đầy màu sắc mê tín dị đoan. Thật ra
các Đấng dựng nên câu chuyện này là những tâm hồn lớn, là
những bậc tu Tiên đắc Đạo, một là muốn dùng ngôn ngữ Thần
Tiên khiến ngƣời nghe sẽ say mê và nhớ lâu hơn. Hai là để
cho ngƣời nghe phải lắng lòng mà nghĩ nghị xem nhƣ là lối
tâm truyền, nhƣ chuyện: Phù Đổng Thiên Vƣơng, Tiên Dung
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và Chữ Đồng Tử. Ba nữa là lồng dƣới hình thức Tôn giáo, tu
Tiên luyện Đạo, cho nên chỉ hé cho thấy một chút màn bí mật.
Ngƣời nào có duyên nơi nào thì hành theo đó, nhƣ một bến đỗ
của con thuyền, biết bao nhiêu ghe thuyền tấp nập nhƣng nhu
cầu của ai thì theo về hƣớng ấy.
Có nhiều chuyện phát xuất từ Tôn giáo, nhƣ:
1-PHẬT GIÁO: 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".
2-CÔNG GIÁO: Với Chúa Cứu Thế từ xƣa đến giờ cũng vì
muốn Ngài là một nhân vật thần thoại đầy sự kỳ bí nên truyền
rằng Chúa là do Thiên Thần giáng điển linh. Nhƣng vì thuyết
này mà Đạo Chúa phân làm hai:
- Một bên tuyệt đối tin rằng Đức Mẹ là Thánh Nữ đồng trinh
Maria, thế nên phân ra Công Giáo.
- Một bên không tin nhƣ thế, mà tất cả đều phải thọ đủ Âm
Dƣơng phụ mẫu mới sanh hóa ra con ngƣời. Chính cái linh
diệu là do Chơn linh cao trọng. Từ đấy phân ra Đạo Tin Lành.
Hãy nghe Đức Hộ Pháp nói về Chúa để xác định:
…"Từ khi Chúa về nhà thì cũng nhƣ mọi đứa trẻ khác, cũng đi
đội nƣớc, cũng đục đẽo làm thợ mộc phục tùng cha mẹ hiếu
hạnh đủ điều. Trong nhà em út bất hòa, còn ông Jésus hiền
lắm, tánh hay nhịn nhục nên mấy ngƣời em thƣờng hay ăn
hiếp. Ở nhà không yên, ông đi làm thợ lấy tiền về nuôi cha mẹ
lây lất qua ngày". Và Ngài còn xác định Chúa còn có nhiều em
út nữa.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nhƣ thế ngƣời tôn thờ Chúa thật tình không phải nhìn Chúa
qua những khía cạnh nữa mà ngƣỡng vọng ở tinh thần Phụng
sự Đức Chúa Trời, làm con Tế vật hy sinh mảnh thân phàm để
cứu chuộc tội lỗi cho nhân loại, chịu chết trên Cây thánh Giá.
Ngƣời Cao Đài thờ Chúa trên đức tin mãnh liệt đó.
3-LÃO GIÁO: Với Đức Thái Thƣợng Đạo Quân thì cho rằng
đến đời vua Võ Đinh nhà Thƣơng bên Tàu (1324 trƣớc Tây
lịch), Đức Ngài mới giáng sanh xuống trần, có danh là Lão Tử.
Việc giáng sanh của Ngài rất huyền diệu phi thƣờng. Theo
truyền thuyết: vào đời vua Bàn Canh nhà Thƣơng (1461 trƣớc
Tây lịch), có một nàng con gái là Ngọc-Nữ 玊女 vừa đƣợc 8
tuổi, con của một gia đình đạo đức, ra chơi sau vƣờn, thấy
trên cây Lý có một trái chín thật ngon, cô liền hái ăn. Ăn xong,
cô cảm thấy mỏi mệt và có thai. Cha của Ngọc-Nữ thấy sự lạ
kỳ, liền toán quẻ Âm Dƣơng, đoán biết có một vị Đại Tiên
giáng trần trong bụng con gái của mình, nên mừng rỡ và nuôi
con gái rất kỹ. Nàng Ngọc-Nữ chịu mang thai nhƣ vậy mãi cho
đến già mà không sanh. Đến năm Ngọc-Nữ 80 tuổi, tức là đã
mang thai ngót 72 năm, lúc đó đã qua 3 đời vua nhà Thƣơng
là: Vua Bàn Canh, vua Tiểu Tân, vua Tiểu Ất và bắt đầu đời
vua Võ Đinh (1324 trƣớc Tây lịch), Nàng Ngọc Nữ thấy trăng
tỏ, bèn đi dạo chơi nơi vƣờn. Khi đi ngang cội cây Lý ngày xƣa
thì đứa con từ trong bụng Mẹ nứt nách ra ngoài. Nàng NgọcNữ giựt mình kinh hãi, coi lại nách mình liền lại nhƣ thƣờng.
Ngƣời con ở trong bụng mẹ đã 72 năm nên đầu tóc bạc trắng,
mới gọi là Lão Tử (đứa con đã già). Lúc đó là giờ Sửu ngày 15
tháng 2 âm lịch năm Canh Thìn.
Lão-Tử chỉ cây Lý 李 (7 nét) bảo rằng đó là họ của Ngài. Ngài
xƣng hiệu là Lão Đam, tự là Bá-Đƣơng, lại mỗi bên tai có 3 lỗ
nên còn gọi Ngài là Lý Nhĩ. Ngài có miệng rộng, răng thƣa,
thiên đình cao, râu tốt, mắt vắn, tai dài, sóng mũi cao lớn nhƣ
chẻ hai, trên trán có đƣờng nhăn nhƣ 3 chữ Tam Thiên.
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Luận Đạo: (Cội) Lý 理 (12 nét) nơi giáng sanh của Đức Lão
Tử, ở tại xóm Khúc Nhơn, làng Lại, huyện Khổ, nƣớc Sở,
ngày nay thuộc tỉnh An Huy, tỉnh Hồ Nam. Do đó, trong Kinh
Tiên giáo có câu: "Nhị ngoạt thập ngũ, Phân tánh giáng sanh".
Nghĩa là chơn linh Ngài giáng sanh xuống cõi trần vào ngày 15
tháng 2 âm-lịch. Đức Lão Tử có giáng cơ cho biết năm giáng
sanh của Ngài trong 4 câu thơ sau đây:
LÝ đào mầm tƣợc tƣợng long lân,
LÃO luyện Đơn thành nhị xác thân.
TỬ phủ ngồi tu lo nấu thuốc,
GIÁNG sanh Thƣơng đợi Võ Đinh quân.
Bài thơ khoán thủ 4 chữ: "Lý Lão Tử giáng". Câu thơ cuối có
nghĩa là Giáng sanh vào thời nhà Thƣơng, đợi đến vua Võ
Đinh mới chào đời. Bấy nhiêu bằng chứng cho thấy rằng: Đức
Lão Tử là một Tiên gia nên cái lý Thiên biến vạn hóa ấy bàng
bạc có thể tóm tắt mấy câu:
Trƣớc nhứt là Ngọc-Nữ 玊女 vừa đƣợc 8 tuổi, thì chữ Ngọc 玊
(5 nét) Nữ 女 (3 nét) Cộng chung là số 8, phù hợp với 8 tuổi,
đây là đủ Âm Dƣơng Bát Quái: tức là Tiên Thiên và Hậu Thiên
Bát Quái thành hình. Số 3 là Tam tài mà ngƣời đứng vào hàng
Tam tài đó. Tam tài hiệp với Âm Dƣơng thành Ngũ hành (số 5)
Mà chính hai khí này tạo thành một mẫu ngƣời đắc Đạo Dịch
rồi. Ngài cũng muốn dạy ngƣời đời phải hiểu Dịch đến mức
cao siêu mới hiểu đƣợc lý biến hóa của vũ trụ. Khi ngƣời Cha
đoán quẻ Âm Dƣơng biết có Thiên Thần giáng. Thế mà năm
bà mẹ 80 tuổi Ngài mới chào đời bên cội LÝ 李 (7 nét) Số 7 là
nguyên nhân của thất tình tạo ra con ngƣời; mà khởi nguyên
để có Ngài cũng do cây LÝ. Nay muốn đƣợc đến với ĐẠO phải
hiểu LÝ 理 (12 nét) của trời đất. Vậy Đạo là Lý, thế nên từ xƣa
đến giờ qua các thời kỳ mở đạo đều có "Thái Thƣợng Đạo Tổ"
là tiền thân, sau là "Lý Lão Quân". Nay qua Tam Kỳ thì có "Lý
Thái Bạch", có nghĩa là muốn tìm đến Tiên đạo phải hiểu sâu
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về "LÝ" "Làm ngƣời rõ thấu lý sâu". Nếu cứ hiểu nguyên nghĩa
thì thấy ra toàn là những điều hoang tƣởng, tức là tƣởng
tƣợng ra những chuyện hoang đƣờng. Vì lẽ đó mà những
ngƣời có chút ít khoa học thì cho rằng Tôn giáo xa rời khoa
học, rồi tự họ tìm đến khoa học thực nghiệm hầu để đánh đổ
Tôn giáo một phần; phần khác họ đƣa khoa học đến đỉnh cao
mong thỏa mãn cuộc đời vật chất này. Nhƣng rốt lại rồi thiên
tai phút chốc phá tiêu công trình ngàn năm, ngàm năm của họ,
một phần chìm đắm vào con đƣờng vật chất đến sa đọa. Đây
là một cái bịnh trầm trọng của nhân loại nữa kìa.
Vì sao? vì cái lý đạo bị tắt nghẽn không ai giải thích giùm. Mà
thực sự thời ấy có giải thích cũng không hiểu. Bởi vì khoa học
thực nghiệm đi sau khoa học siêu hình nhiều quá. Bằng chứng
trƣớc mắt là dân Việt Nam hãnh diện mình là "Con Rồng cháu
Tiên" "giòng Hồng giống Lạc" thế mà ta có bao giờ thấy Rồng,
thấy Tiên chƣa? Ŕ Chƣa! chƣa bao giờ thấy! chƣa thấy thì lấy
gì làm tự hào? Tổ tiên ta ngày trƣớc sanh trứng (một bọc trăm
trứng) mà sao giờ này chúng ta sanh con? Nếu đứng về nhân
văn thì chúng ta bị mất gốc, bị lai giống chăng?
Nếu đứng về khoa học thì vô lý, Rồng Tiên không thấy bao giờ
thì ai là vật tổ? Nếu là hoang đƣờng, là huyễn hoặc, là phi lý
sao không bỏ đi?
Cũng nhƣ Thiên Chúa giáo nói là Tổ tông là hai Đấng đầu tiên
là Ông Adong và Bà Eva kết hợp. Ban đầu ông Adong một
mình buồn mới móc xƣơng sƣờn trái nắn nên Bà Eva, nhƣng
Đức Chúa Trời cho họ sống trong vƣờn địa đàng yên ấm quá
mà lại nghe lời dụ dỗ của loài rắn, ăn phải trái cấm nên bị đuổi
ra khỏi Địa đàng.
Nhìn kỹ thì cũng toàn là điều huyễn hoặc nhƣng sao vẫn tin?
Ngƣời lãnh đạo hẳn biết rõ nhƣng không thể giải bằng lý ra
đƣợc, vì trình độ tiến hóa của nhân loại ở 2000 năm trƣớc đây
thì không giải bằng khoa học cho tƣờng tận đƣợc. Thế rồi
ngƣời có lòng tín ngƣỡng cứ nhắm mắt nghe theo, ngƣời
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

256

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

không tín ngƣỡng thì bái bác, ngƣời có quyền thế thì bắt bớ,
giam cầm tù đày ngƣời theo Đạo cho là "mê tín dị đoan". Than
ôi, bao ngàn năm nay rồi, nếu không có những bậc nguyên
căn đến "tạo Đạo cứu đời", không có những cái tâm "chí
Thánh" thì Tôn giáo ở toàn cầu bị diệt hết rồi.
Tuy hai phƣơng trời Đông- Tây xem nhƣ chẳng bao giờ hòa
hợp nhƣng mà có chung một Triết thuyết cao siêu tuyệt vời.
Dù họ có chối Chúa, phản Thầy, giết đạo họ cũng vẫn nằm
trong vòng định mệnh của Hóa công.

THẦN THÔNG (Phật Học)
神通
E: The super natural powers.
F: Les pouvoir surnaturels.
Thần thông ( S: ṛddhi; P: iddhi) cũng đƣợc gọi là Nhƣ Ý
Thông, Thần túc thông; Thần thông siêu nhiên, một trong Lục
thông (sáu thắng trí). Ngƣời ta hiểu Thần thông với các khả
năng nhƣ sau: năng lực biến ra nhiều ngƣời, lấy dạng hình
ngƣời khác, tàng hình, xuyên qua đất đá, đi trên nƣớc, rờ mặt
trời mặt trăng, đến những tầng trời cao nhất, cứu độ ngƣời
đang hiểm nguy... Những khả năng này đƣợc xem là kết quả
phụ của các phép tu Thiền định. Tuy nhiên Tăng, Ni không
đƣợc dùng các khả năng này để biểu diễn hay lạm dụng.
Phạm những qui định này có thể bị loại ra khỏi Tăng-già.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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:
Thần thông ấy dễ gì thấu đặng,
Học thiêng liêng chƣa hẳn cao siêu.
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Theo ý Lão:
Cảnh vô biên dấu lắm điều,
Ngoài vòng trời đất còn nhiều Càn Khôn.
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."

THẦN THÔNG BIẾN HÓA
Thần thông biến hóa 神通變化 là do công phu tu luyện, ngƣời
tu có thể đạt đƣợc thần thông, tức là có pháp thuật biến hóa
rất huyền diệu.
Kinh Đệ Bát Cửu có câu:
"Cung Tận Thức thần thông biến hóa,
"Phổ Đà Sơn giải quả Từ Hàng."

THẦN THÔNG NHƠN (NHÂN)
神通 人
E: The lucid race.
F: La race lucide..
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
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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. Mấy em sẽ làm Cha, làm Mẹ của
đám Thần-Thông Nhơn ấy mà không có hột giống làm sao tạo
hình cho đặng. Còn nhƣ Qua đây là Hộ Pháp khi lên Ngai
đứng có mấy công chuyện mà quên trƣớc quên sau, đó là buổi
mới khai Ðạo. Còn mấy em dầu khó khăn đi nữa, nay Ðạo đã
22 năm mà còn quên thì không biết nói làm sao đặng?".

THẦN THỨC
神 識
E: The perisprit and soul.
F: Le périsprit et l’âme.
Thần: - vị Thần, - Tinh thần, - Thiêng liêng mầu nhiệm, - Tài trí
phi thƣờng. Thức: nhận biết, sự hiểu biết của trí não. Thần
thức là danh từ đặc biệt của Phật giáo, chỉ cái phần vô hình
của con ngƣời, nó rất linh hoạt, mầu nhiệm, không thể luận
bàn cho cùng đƣợc.
Theo Phật Học Từ Điển của Đoàn Trung Còn thì: "Thần thức:
phần hồn. Con ngƣời đại để có hai phần: phần xác và phần
hồn. Bởi phần hồn linh hoạt mầu nhiệm không thế bàn luận xét
nét cho cùng nên kêu là Thần thức.
Qui Nguyên Trực Chỉ: Tới chừng Đức Di-Lạc giáng sanh và
thành Phật, ngƣời ta sống đời tám muôn tuổi (80 000). Mỗi
ngƣời khi thấy mình sắp thác, bèn đi đến nơi mồ mả mà bỏ
thân xác tại đó. Thần thức liền sanh lên cõi Trời, chẳng đọa lạc
chốn ác. (Thần thức sanh Thiên, bất đọa ác thú).
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Những nhà luyện đạo Duy Thức (Du-già) có thể nhập thiền
định mà đƣa Thần thức mình đến các cảnh giới. Thần thức
cũng kêu là: Thức, tâm thức, hồn, thần hồn."
Trong quyển sách "Đức Phật và Phật pháp" của Narada thuộc
Giáo hội Phật giáo Tiểu Thừa Tích Lan thì ông Narada phủ
nhận sự hiện hữu của Đấng Thƣợng Đế và phủ nhận một linh
hồn trƣờng cửu của con ngƣời, nhƣng nhìn nhận con ngƣời
có một Thần thức, và chính cái Thần thức nầy luân chuyển
trong vòng luân hồi, chuyển từ kiếp nầy sang kiếp khác. Xin
trích ra sau đây ba đoạn thuộc ba trang 368, 387 và 422:
"Trong toàn bộ Tam Tạng Kinh, tuyệt đối không có đoạn nào
đề cập đến sự hiện hữu của một Tạo hóa. Nhiều lần Đức Phật
phủ nhận một linh hồn trƣờng cửu (Atta). Ngài tuyệt nhiên
không chấp nhận có một Đấng Tạo hóa bất luận dƣới hình
thức một năng lực hay một chúng sanh.
Mặc dầu Đức Phật không hề đặt một Thần linh siêu nhơn nào
lên trên con ngƣời, có vài học giả cũng quả quyết rằng Ngài
đặc biệt không đề cập đến vấn đề tranh luận quan trọng ấy."
"Ngoài Danh và Sắc, Tâm và vật chất, là hai thành phần cấu
tạo chúng sanh, Phật giáo không nhận có một linh hồn vĩnh
cửu hay một bản ngã trƣờng tồn mà con ngƣời đã thọ lãnh
một cách bí ẩn từ một nguồn gốc cũng bí ẩn không kém."
"Tùy thuộc nơi Hành, tức là hành động thiện và bất thiện trong
kiếp vừa qua, Thức tái sanh hay Tâm nối liền phát sanh trong
kiếp kế. Gọi là Thức tái sanh hay Tâm nối liền vì Thức ấy nối
liền kiếp quá khứ với kiếp hiện tại. Chính là Thức đầu tiên
trong một kiếp của chúng sanh, trong trƣờng hợp ngƣời đó là
Thức đầu tiên khi đƣợc thọ thai.
Hiểu chính xác, Thức trong Thập nhị Nhơn Duyên là 19 loại
Tâm hay Thức tái sanh, đƣợc trình bày rõ ràng trong Vi Diệu
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Pháp. Tất cả 32 tâm quả thọ hƣởng trong đời sống vừa qua
cũng nằm trong danh từ ấy.
Bào thai trong bụng mẹ đƣợc cấu tạo do sự phối hợp của
Thức tái sanh với tinh trùng và minh châu của cha mẹ. Trong
cái Thức ấy có ngụ ngầm tất cả những cảm giác đã thọ,
những đặc tánh và những khuynh hƣớng riêng biệt trong dòng
đời đã qua của một cá nhơn.
Thức tái sanh đƣợc coi là tinh khiết vì không bắt nguồn từ
tham sân si, cũng không phát xuất từ không tham, không sân,
không si."
Tóm lại, nếu chúng ta không cố chấp trên từ ngữ, chúng ta
đều thấy rằng: mỗi một ngƣời nơi cõi trần đều có hai phần:
Phần hữu hình là phần hình hài thể xác bằng vật chất, thấy
đƣợc rõ ràng.
Phần vô hình là phần tinh thần điều khiển thể xác. Nhờ phần
vô hình mà con ngƣời đƣợc khôn ngoan sáng suốt hiểu biết.
Cái phần vô hình nầy đƣợc các tôn giáo gọi bằng nhiều từ ngữ
khác nhau, nhƣng chung qui chỉ là một mà thôi: Phật giáo gọi
là Thần thức, đạo Bà La Môn gọi là Atma, Thiên Chúa giáo gọi
là Âme, Nho giáo gọi là Tâm, là Thần minh.....
Thật ra thì sự hiểu biết của các Đấng Giáo chủ thời Nhứt Kỳ
và Nhị Kỳ Phổ Độ, tuy rất rộng lớn nhƣng vẫn chƣa phải là
tuyệt đối, tức là vẫn còn giới hạn, nên các Ngài chỉ giải thích
các hiện tƣợng hữu hình và vô hình theo sự thấy biết giới hạn
của các Ngài. Tại sao? bởi vì chúng ta đã biết: Ngƣời thì
không thể biết việc của Thần, Thần không thể biết việc của
Thánh, Thánh không thể biết việc của Tiên, Tiên không thể
biết việc của Phật, và Phật không thể biết việc của Thƣợng
Đế.
Phật chƣa phải là Thƣợng Đế nên sự hiểu biết của Phật
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không thể bằng Thƣợng Đế. Phật chỉ mới là bậc chánh giác
chớ chƣa phải là toàn giác. Chỉ có Đấng Thƣợng Đế mới toàn
năng, toàn tri, toàn giác.
Ngày nay, thời Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, Đấng Thƣợng Đế
giáng trần mở đạo cứu vớt nhơn sanh, Thƣợng Đế dạy cho
chúng ta biết rõ phần vô hình của con ngƣời ấy là gì, để tín đồ
của các tôn giáo đừng cố chấp trong cái hiểu biết phiến diện
mà sanh ra chia rẽ. Cái phần vô hình mà chúng ta gọi đó có
hai yếu tố:
Chơn linh là một điểm Linh quang do Thƣợng Đế chiết ra từ
khối Đại Linh quang của Ngài ban cho mỗi ngƣời để làm linh
hồn tạo ra sự sống và gìn giữ sự sống ấy.
Chơn thần là xác thân thiêng liêng do Đức Phật Mẫu tạo ra,
ôm trọn điểm Linh quang để thành một ngƣời nơi cõi thiêng
liêng vô hình.
Do đó, một ngƣời nơi cõi thiêng liêng có hai phần: Chơn linh
và Chơn thần. Khi ngƣời ấy đầu kiếp xuống cõi trần thì Chơn
linh và Chơn thần nhập vào xác thân của hài nhi khi vừa lọt ra
khỏi lòng mẹ, và trở thành một ngƣời nơi cõi trần.
Do đó, một con ngƣời nơi cõi trần có ba phần: Chơn linh,
Chơn thần, và thể xác phàm. Khi con ngƣời phàm chết tức là
thể xác phàm chết thì Chơn linh và Chơn thần xuất ra khỏi xác
phàm, bay trở về cõi thiêng liêng.
Phần vô hình mà Phật giáo gọi là THẦN THỨC đó chính là
chơn linh và chơn thần: THẦN là chơn linh, còn THỨC là chơn
thần vì sự hiểu biết của con ngƣời là của Chơn thần.
Cái gì đi đầu thai? Thần Thức đi đầu thai, tức là Chơn linh và
Chơn thần đi đầu thai. Không thể tách rời Thần và Thức, cũng
nhƣ không thể tách rời Chơn linh và Chơn thần. (Xem chi tiết
nơi các chữ: Chơn linh, Chơn thần, Nhân sinh quan)
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THẦN TRÍ
神 智
E: The mind.
F: L’esprit.
Thần: - vị Thần, - Tinh thần, - Thiêng liêng mầu nhiệm, - Tài trí
phi thƣờng. Trí: sự hiểu biết của trí não. Thần trí là tinh thần
và trí não.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Bần đạo dùng phép hồi quang phản chiếu đem thần trí
ra ngoài thể xác đặng quan sát lại mình....

THẦN VĂN THÁNH VÕ
神 文 聖 武
E: The literary Genius and military Saint.
F: Le Génie littéraire et le Saint militaire.
Thần: - vị Thần, - Tinh thần, - Thiêng liêng mầu nhiệm, - Tài trí
phi thƣờng. Văn: văn chƣơng. Thánh: bực Thánh. Võ: võ
nghệ, binh pháp. Thần văn là văn chƣơng tài giỏi nhƣ Thần.
Thánh võ là võ nghệ binh pháp tài giỏi nhƣ Thánh. Thần văn
Thánh võ là văn võ song toàn, tài giỏi nhƣ Thần Thánh.

THẬP ÁC LỤC HÌNH
十惡六形
(Thập 十: mƣời, Ác 惡: xấu, Lục 六: Sáu, Hình 形: hình phạt).
Thập ác 十惡: Mƣời điều ác, tức mƣời ác nghiệp do bởi Thân,
Khẩu, Ý tạo ra. Thân nghiệp thì có ba điều ác: Giết hại, trộm
cắp, tà dâm; ngữ nghiệp có bốn điều: Nói dối, nói thêu dệt, nói
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chia rẽ, lời mắng chửi độc ác; Ý nghiệp có ba: Tham lam, giận
dữ, si mê.
Lục hình 六形: Sáu hình tƣợng hay sáu ngoại cảnh chung
quanh con ngƣời làm đối tƣợng tiếp xúc cho Lục căn. Sáu
hình tƣợng đó là: Sắc (hình sắc), Thinh (âm thinh), Hƣơng
(mùi thơm), Vị (vị nếm), Xúc (đụng chạm), Pháp (mọi sự vật).
Sáu hình tuợng này còn gọi là Lục trần.
Lục căn là sáu giác quan của con ngƣời: Mắt, tai, mũi, lƣỡi,
thân, ý (Nhãn 眼, Nhĩ 耳, Tỵ 鼻, Thiệt 舌, Thân 身, Ý 意).
Khi Lục căn (hiện tƣợng sinh lý) tiếp xúc với Lục trần (hiện
tƣợng vật lý) thì phát sinh ra Lục thức (hiện tƣợng tâm lý). Do
có Lục thức, tức là sáu cái biết phân biệt này mà con ngƣời
khởi tâm mê đắm cái đẹp, mùi thơm, ngon ngọt, êm ái...
Kinh Đệ Nhất Cửu có câu:
"Hồn định tỉnh đã vừa định tỉnh,
"Phách anh linh ắt phải anh linh.
"Quản bao thập ác lục hình,
"Giải thi thoát khổ diệt hình đoạn căn."

THẬP CẨM
什 錦
E: Miscellaneous.
F: Mélangé.
Thập: Nhiều thứ lộn xộn. Cẩm: gấm. Thập cẩm là nhiều thứ
lộn xộn pha trộn vào nhau.
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THẬP DỰC
十翼
Thập là mƣời; dực là cánh chim. Thập dực tức nhiên là 10
cánh chim. Đây là nói về DỊCH của bốn vị Thánh Vƣơng có
công tiếp nối làm nên Bộ Kinh Dịch, mà Đức Thánh Khổng
Phu tử là ngƣời đã góp phần làm cho hoàn chỉnh.
Ai làm ra Kinh Dịch?
Thật ra khi đọc DỊCH trƣớc hết phải biết ai là ngƣời đầu tiên
làm ra Kinh DỊCH?
- Bản Kinh Dịch này trải qua bốn vị Đại Thánh làm nên là
Phục-Hy, Văn-Vƣơng, Châu-Công, Khổng-Tử.
Thời thƣợng-cổ dân sinh chƣa biết gì là Lợi, hại, cát, hung.
Nhƣng con ngƣời ngày một sinh sôi nảy-nở, cuộc sống cần
phải có trật-tự, nên mới có vị Đại Thánh thông-minh trí hoá thứ
nhất là Phục-Hy ra đời.
Trên, Ngài xem Thiên-văn, dƣới xét lý đất, giữa khảo sát tình
trạng vạn-vật, mới nghĩ cách mở mang dân trí, để tăng tiến
văn minh cho loài ngƣời. Bắt đầu khởi chế ra văn tự, đặt ra
sáu phép viết (gọi là Lục Thƣ), mới vạch ra tám quẻ, lại mỗi
quẻ gia thêm một tám, tám lần tám thành ra sáu mƣơi bốn quẻ
(8x8=64). Lúc ấy 64 quẻ thành ra 64 dạng chữ.
Lệ nhƣ ba vạch ngang liền là quẻ Càn ☰ tức là chữ Thiên, ba
vạch ngang đứt là quẻ Khôn ☷ tức là chữ Địa.
Đến đời Trung cổ Thánh Văn-Vƣơng biết đƣợc thâm ý của
Thánh Phục-Hy là cốt lấy 64 quẻ ấy để triển khai mọi vật hầu
mở trí khôn ngoan cho ngƣời, làm thành sự việc trong trời đất.
Nhƣng sợ chỉ có quẻ mà thôi, thời chắc ngƣời đời không hiểu,
nên Ngài mới làm thêm lời Soán-Từ đặt vào dƣới 64 quẻ. Thế
nên trong các tiết có chữ Thoán viết (Soán viết) là lời ghi vào
của Vua Văn Vƣơng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đến con Ngài là Thánh Chu Công lại làm Hào-Từ đặt vào 64
quẻ, mỗi quẻ có 6 hào thành ra 384 hào (64x6).
Lúc bấy giờ bản sách CHU DỊCH mới thành một bản sách có
văn-từ, có nghĩa lý.
Nhƣng mà văn từ quá giản đơn, ý nghĩa quá tinh thâm, học giả
ít kẻ thông hiểu. Vậy nên Đức Thánh Khổng-Phu-Tử lại thể
theo ý, tuỳ thì lập giáo của ba Thánh trƣớc mà làm thêm bản
Thập dực. Dực nghĩa là cánh chim. Khi Đức Khổng-Tử thích
nghĩa Kinh Dịch nghĩ rằng nguyên sách của ba Thánh trƣớc là
đủ hình con chim rồi, bây giờ chỉ tổ chức thêm cho thành lông
cánh, mới gọi là hoàn-toàn,vậy nên gọi là sách dực. Bản ấy
gồm 10 truyện:
1- Văn ngôn.
2- Soán truyện.
3- Đại Tƣợng truyện.
4- Tiểu Tƣợng truyện.
5- Hệ Từ thƣợng truyện.
6- Hệ Từ hạ truyện.
7- Thuyết Quái truyện.
8- 9-Tự quái truyện.(Thƣợng truyện và Hạ truyện)
10-Tạp quái truyện.
Trong Tự Quái truyện (là sự sắp xếp các quẻ theo thứ tự.Thí
dụ vì sao đặt quẻ Kiền số 1, Khôn số 2…) lại chia làm Thƣợng
truyện và Hạ truyện, gồm chung là mƣời truyện, tức là thập
dực. Xem nhƣ tới đây đã hoàn thành bộ KINH DỊCH. Nhƣng
đây chỉ nói riêng về hai Bát-Quái Tiên Thiên và Hậu Thiên mà
thôi.
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THẬP ĐIỆN DIÊM VƢƠNG
十 殿 閻 王
E: The ten Kings of Hell.
F: Les dix rois de l’Enfer.
Thập Điện Diêm Vƣơng hay Thập Điện Diêm Cung cũng
đồng một nghĩa.
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".
Kinh Đại-Tƣờng có câu: "Khai cơ tận độ Cửu tuyền diệt vong".
Nghĩa là kể từ ngày mở Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ cho mãi mãi
tới tận thế cái cửa Địa ngục dƣới kia đã bị tiêu diệt rồi, mấy
Em không còn sa xuống cửa Địa ngục, mấy Em không còn
chịu dƣới quyền của Thập Điện Diêm Cung, cái đó trọng hệ
hơn hết. Cơ tận độ nhơn sanh duy kể từ ngày ban Tân Kinh
này mà thôi. Tức nhiên "Bài Di Lạc Chơn Kinh" là bổn Vi bằng
giao lãnh giữa Đức Phật Thích Ca và Đức Di Lạc ngay vào
thời điểm từ 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 của toàn Thế giới." Để thực thi cuộc Đại-Ânxá này Đức Chí-Tôn còn dạy Đức Hộ Pháp tạo Bát-Nhãthuyền và sắp đặt nghi-lễ chèo thuyền (chèo hầu và chèo
đƣa). Với lòng từ-bi vô biên, vô lƣợng Đức Chí-Tôn còn cho
đóng cửa Địa-ngục và bãi bỏ hết những khổ hình đã đặt để từ
xƣa đến giờ nơi cửa Thập Điện Diêm Cung để cho các chơn
hồn kể từ nay chiếu luật vay trả ở tại mặt thế này cho đến khi
nào sạch hết oan khiên thì sẽ đặng ân-thƣởng."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THẬP ĐIỆN TỪ VƢƠNG
十殿慈王
F: Les dix rois de l'Enfer.
Thập Điện Từ Vƣơng 十殿慈王 là Mƣời vị Vua có lòng nhơn
từ, đang cai quản mƣời Điện ở cõi Âm phủ. Mƣời vị vua đó
thƣờng đƣợc gọi là Thập Điện Diêm Vƣơng 十殿閻王 hay
Thập Điện Minh Vƣơng.
Theo kinh sách, mƣời vị Diêm Vƣơng cai quản mƣời Điện ở
Âm phủ đƣợc kể nhƣ sau:
Nhứt Điện
Nhị Điện
Tam Điện
Tứ Điện
Ngũ Điện
Lục Điện
Thất Điện
Bát Điện
Cửu Điện
Thập Điện

一 殿:
二殿:
三 殿:
四 殿:
五 殿:
六 殿:
七 殿:
八 殿:
九 殿:
十殿:

Tần Quảng Vƣơng
Sở Giang Vƣơng
Tống Đế Vƣơng
Ngũ Quan Vƣơng
Diêm La Vƣơng
Biện Thành Vƣơng
Thái Sơn Vƣơng
Bình Đẳng Vƣơng
Đô Thị Vƣơng
Chuyển Luân Vƣơng

秦 廣 王.
楚 江 王.
宋 帝 王.
五 關 王.
閻 羅 王.
卞 城 王.
泰 山 王.
平 等 王.
都 示 王.
轉 輪 王.

Trong thời Tam Kỳ Phổ Độ, Chí Tôn Đại Ân Xá, đóng Địa
ngục, mở Từng Thiên, nên Thập Điện Diêm Vƣơng hay Thập
Điện Minh Vƣơng đƣợc chúng sanh gọi là Thập Điện Từ
Vƣơng Chƣởng quản cõi Âm Quang.
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Chốn Dạ đài Thập Điện Từ Vương,
"Thấy hình khổ lòng thương thảm thiết."
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THẬP HÌNH CỦA ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG
十刑
E: The ten punishment of the Spiritual Pope.
F: Les dix punition du Pape Spirituel.
Thập Hình của Ðức LÝ GIÁO TÔNG chia ra có năm khoản
phạm pháp và mƣời khoản phạm luật.
PHẠM PHÁP
Ðệ Nhứt Hình: - Không tuân Pháp Chánh Truyền và Ðạo Nghị
Ðịnh. - Phản loạn Chơn Truyền. - Chia phe phân Phái và lập
Tả Ðạo Bàn Môn. Ðịnh Án: Trục xuất.
Ðệ Nhị Hình: Chƣ Chức Sắc Thiên Phong không tùng mạng
lịnh của Hội Thánh: - Thuyên bổ không đi. - Không trọn phế
Ðời, hành Ðạo - Bỏ bê phận sự. Ðịnh Án: Giáng cấp tới Tín Ðồ
hay buộc hành Ðạo ngoại quốc.
Ðệ Tam Hình: - Làm nhơ danh Ðạo. - Mƣợn danh Ðạo, tạo
danh Ðời.- Lợi dụng danh Ðạo làm điều bất chánh. Ðịnh án:
Giáng cấp từ phẩm đƣơng quyền xuống đến hai hay là một
cấp.
Ðệ Tứ Hình: - Lấn quyền, giành quyền. - Phạm thƣợng. - Tự
chuyên, sửa cải Chơn Truyền. Ðịnh Án: Ngƣng quyền từ ba
đến năm năm.
Ðệ Ngũ Hình: - Mê hoặc chúng sanh. - Cám dỗ. Ðịnh Án:
Ngƣng quyền từ một đến ba năm, và phạt vào Tịnh Thất.
PHẠM LUẬT
Ðệ Nhứt Hình: - Không tuân Tân Luật và các Luật Lệ Hội
Thánh. - Công kích Hội Thánh. - Nghịch mạng. Ðịnh Án: Trục
xuất.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ðệ Nhị Hình: - Tƣ thông. - Dấy loạn chúng sanh. Ðịnh Án:
Giáng cấp tới Tín Ðồ hay buộc hành Ðạo ngoại quốc.
Ðệ Tam Hình: - Tham lam tài chánh. - Giả mạo văn từ. Ðịnh
Án: Giáng cấp từ phẩm đƣơng quyền xuống hai hay là một
cấp.
Ðệ Tứ Hình: - Khi lịnh Hội Thánh.- Lập quyền riêng. Ðịnh Án:
Ngƣng quyền từ ba đến năm năm.
Ðệ Ngũ Hình: - Phạm Ngũ Giới Cấm. Ðịnh Án: Ngƣng quyền
từ một đến ba năm.
Ðệ Lục Hình: - Cƣờng ngạnh. Ðịnh Án: Phạt vào Tịnh Thất từ
một tháng đến một năm mà vẫn còn Hành Chánh nhƣ thƣờng.
Ðệ Thất Hình:- Phạm Tứ Ðại Ðiều Qui. Ðịnh Án: Thuyên bổ đi
nơi khác chỗ mình đang hành Ðạo.
Ðệ Bát Hình: - Bê trễ phận sự. - Biếng nhác. Ðịnh Án: Triệu
hồi về Tòa Thánh gần Giáo Tông và Hộ Pháp cầu học Ðạo.
Ðệ Cửu Hình:- Ganh ghét. - Hung bạo.- Ðố kỵ. - Xu phụ. Ðịnh
Án: Ăn năn sám hối thọ tội cùng chúng sanh.
Ðệ Thập Hình: - Phạm Thế Luật. Ðịnh Án: Hầu kẻ đức hạnh
của Hội Thánh định đặng cầu học Ðạo.
- Bị luật Ðời trừng trị. Ðịnh Án: Tùy tội nặng nhẹ, Tòa Ðạo
chiếu theo Thập Hình trừng trị thêm
Những vị nào vi phạm tội mà mất phẩm vị Thiêng Liêng, phải
có luật ân xá của Quyền Vạn Linh và quyền CHÍ TÔN mới
đặng. Nhƣng khi các vị ấy biết ăn năn và lập nên công nghiệp
phi thƣờng đƣợc toàn công chúng hoan nghinh và đƣợc Tòa
Ðạo minh tra đủ lẽ, thì đặng phép phục sự với một Chức Sắc
Thiên Phong nào mà kẻ phạm lựa chọn, cầu học Ðạo thì mới
xin đặng phục chức.
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THẬP MỤC NGƢU ĐỒ (Phật Học)
十牧牛圖
Thập mục ngƣu đồ là Mƣời bức tranh chăn trâu nổi tiếng
trong Thiền Tông, tƣơng ứng với quá trình hành đạo của một
ngƣời phát nguyện đạt Giác ngộ. Mƣời bức tranh này có thể
xem là biểu hiện cô đọng nhất, trình bày tinh hoa của Phật
giáo Ðại thừa.
Các bức tranh chăn trâu đƣợc sáng tạo trong thời nhà Tống
(960-1279) và ngay từ đầu đã đƣợc xem nhƣ những bức họa
tiêu biểu, trình bày tinh hoa, cốt tủy của Thiền Trung Quốc. Có
nhiều bộ tranh Ŕ có thuyết nói là bốn, thuyết khác nói là 5, 6
chăn trâu khác nhau Ŕ nhƣng có lẽ nổi danh nhất và cũng bao
hàm ý nghĩa nhiều nhất là bộ với mƣời bức tranh của Thiền sƣ
Khuếch Am Sƣ Viễn 廓 庵 師 遠 (1150) đƣợc lƣu lại trong bản
sao của họa sĩ ngƣời Nhật tên Châu Văn 周文 (1460). Một bộ
khác với sáu bức tranh cũng thƣờng đƣợc nhắc đến. Ban đầu,
Thiền sƣ Thanh Cƣ 清 居 chỉ vẽ có năm bức nhƣng sau, Thiền
sƣ Tự Ðắc 自 得 vẽ thêm bức tranh thứ sáu. Trong bộ này,
con trâu dần dần trắng ra và cuối cùng thì trắng hoàn toàn,
một biểu tƣợng cho chân tâm thanh tịnh, vô cấu.
Mƣời bức tranh sau đƣợc xem là của Thiền sƣ Khuếch Am,
đƣợc trích từ tác phẩm Thiền nhục, Thiền cốt (Zen flesch, Zen
bones) của Paul Reps. Những bức tranh này cũng đƣợc chú
thích rất rõ, rất hay trong Thiền luận của Dai-setz Tei-ta-ro Suzu-ki, bản dịch của Trúc Thiên và Tuệ Sĩ. Bài tụng của Thiền
sƣ Khuếch Am đƣợc Thích Thanh Từ dịch.
1-Tầm ngƣu 尋牛 là Tìm trâu:
Nao nao vạch cỏ kiếm tìm trâu
Núi thẵm đƣờng xa nƣớc lại sâu

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kiệt sức mệt nhoài tìm chẳng thấy
Chỉ nghe réo rắt giọng ve sầu.
2- Kiến tích 見跡 là Thấy dấu:
Ven rừng bến nƣớc dấu liên hồi
Vạch cỏ ruồng cây thấy đƣợc thôi
Ví phải non sâu lại sâu thẳm
Ngất trời lỗ mũi hiện ra rồi.
3- Kiến ngƣu 見牛 là Thấy trâu:
Hoàng anh cất tiếng hót trên cành
Nắng ấm gió hòa bờ liễu xanh
Chỉ thế không nơi xoay trở lại
Ðầu sừng rành rõ vẽ khôn thành
4- Đắc ngƣu 得牛 là Bắt trâu:
Dùng hết thần công bắt đƣợc y,
Tâm hùng sức mạnh khó khăn ghì
Có khi vừa hƣớng cao nguyên tiến
Lại xuống khói mây mãi nằm ì
5- Mục ngƣu 牧牛 là Chăn trâu:
Nắm chặt dây roi chẳng lìa thân
Ngại y chạy sổng vào bụi trần
Chăm chăm chăn dữ thuần hòa dã
Dây mũi buông rồi vẫn theo gần
6- Kỵ ngƣu qui gia 騎牛歸家 là Cỡi trâu về nhà:
Cỡi trâu thong thả trở về nhà
Tiếng sáo vi vu tiễn vãn hà
Một nhịp một ca vô hạn ý
Tri âm nào phải động môi à!
7- Vong ngƣu tồn nhân 忘牛存人 Quên trâu còn ngƣời:
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Cỡi trâu về thẳng đến gia san
Trâu đã không rồi ngƣời cũng nhàn
Mặt nhật ba sào vẫn say mộng
Dây roi dẹp bỏ bên cạnh sàng
8-Nhân ngƣu câu vong 人牛俱忘 Ngƣời, trâu đều quên:
. Roi gậy, ngƣời trâu thảy đều không
Trời xanh thăm thẳm tin chẳng thông
Lò hồng rừng rực nào dung tuyết
Ðến đó mới hay hiệp Tổ Tông
9-Phản bản hoàn nguyên 返本還源 là Trở về nguồn cội:
Phản bản hoàn nguyên đã phí công
Ðâu bằng thẳng đó tợ mù câm
Trong am chẳng thấy ngoài vật khác
Nƣớc tự mênh mông hoa tự hồng
10-Nhập triền thùy thủ 入廛垂手 là Thõng tay vào chợ:
Chân trần bày ngực thẳng vào thành
Tô đất trét bùn nụ cƣời thanh
Bí quyết Thần Tiên đâu cần đến
Cây khô cũng khiến nở hoa lành.
Lúc còn trụ tại Qui Sơn, sƣ Trƣờng Khánh Ðại An dạy chúng:
"... Sở dĩ, Ðại An này ở tại Qui Sơn ba mƣơi năm, ăn cơm Qui
Sơn, đại tiện Qui Sơn mà không học thiền Qui Sơn, chỉ coi
chừng con trâu. Nếu nó lạc đƣờng hay vào trong cỏ liền lôi nó
lại. Nếu nó ăn lúa mạ của ngƣời liền đánh đập điều phục nó...
Bây giờ nó đã trở thành con trâu trắng đứng trƣớc mặt, trọn
ngày hiện sờ sờ đuổi cũng chẳng đi....
"Mã Tổ hỏi sƣ Thạch Củng Huệ Tạng: "Làm việc gì?"
Sƣ thƣa: "Chăn trâu."
Tổ hỏi: "Làm sao chăn?"
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Sƣ đáp: "Một khi vào cỏ thì nắm mũi kéo lại"
Tổ nghe bảo: "Con thật là khéo chăn trâu".
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THẬP MỤC SỞ THỊ, THẬP THỦ SỞ CHỈ
十 目 所 視, 十 手 所 指
Thập: Mƣời, hoàn toàn. Mục: mắt. Sở: cái ấy. Thị: thấy, nhìn.
Thủ: tay. Chỉ: ngón tay, chỉ điểm. Thập mục sở thị, thập thủ
sở chỉ là: mƣời mắt nhìn vào, mƣời tay chỉ vào. Ý nói: việc rất
rõ ràng, mọi ngƣời đều thấy và biết, không thể chối cải đƣợc.
Ðối với các sự đời và hành-vi cử-chỉ của con ngƣời hằng ngày
phải giữ tấm lòng cung kỉnh. Dầu lúc nào cũng xem mình nhƣ
ở giữa chốn triều-đình, đứng trên sân tế lễ. Dầu ngồi trong nhà
kín cũng tƣởng nhƣ: thập mục sở thị, thập thủ sở chỉ. Nghĩa là
lúc nào cũng phải cẩn ngôn, cẩn hạnh xem nhƣ có mƣời mắt
trông vào mình mà không dám xem thƣờng và có mƣời tay chỉ
vào mình. Nhƣ vậy làm ngƣời phải biết khó với chính mình là
nghiêm túc, đoan trang đó vậy.

THẬP NHỊ BẢO QUÂN
十 二 保 君
E: The twelve Technical Academicians, twelve Protector.
F: Les douze Académiciens techniques, douze Protecteurs.
(Thập: Mƣời, hoàn toàn. Thập nhị: số 12. Bảo: gìn giữ. Quân:
ngƣời). Thập Nhị Bảo Quân là 12 vị Bảo Quân do Đức Chí
Tôn lập nên tạo thành Hàn Lâm Viện của Đạo Cao Đài. Thập
Nhị Bảo Quân là những Chức-sắc không có qui định trong
Tân-luật và Pháp chánh truyền. Ngoài ra cũng còn có các
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Chức-sắc không có qui định trong Tân Luật, Pháp Chánh
Truyền nhƣng lại do Thánh-giáo, Thánh Lịnh, Đạo lịnh đƣợc
thành lập bởi các Cơ quan thuộc Hiệp Thiên Đài.
Lời Thỉnh-Giáo của Tiếp-Lễ Nhạc-Quân
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP:
1- Tiểu-Đệ nghe nói có Thập-Nhị Bảo-Quân, nhƣng không
hiểu là ai và có phải mỗi vị Bảo-Quân sau nầy Chƣởng Quản
một Hàn-Lâm-Viện không?
Lời Phê: Toàn-thể Bảo-Quân là Hàn-Lâm-Viện, mỗi vị có sởthức, sở-năng ấy là điều khác nhau đặc-biệt, tỷ nhƣ HuyềnLinh-Quân nghĩa là Thần Linh-Hồn khác với Bảo-Học Quân
thuộc về khoa học hay là thực-tế học.
Bảo-Quân có 12 vị gọi là Thập Nhị Bảo Quân, gồm có:
1- Bảo Huyền-Linh-Quân (Science mystique)
2 - Bảo-Học-Quân (Science physique Ŕ Instruction
Publique)
3- Bảo Thiên-Văn Quân (Astrologie)
4- Bảo Địa Lý Quân (Géologie)
5- Bảo Sanh Quân (Santé puplique)
6- Bảo Cô Quân (Chevalerie)
7- Bảo Văn Pháp Quân (Belles lettres)
8- Bảo Y Quân (Médecine)
9- Bảo Nông Quân (Agriculture)
10-Bảo Công Quân (Arts et Métiers)
11-Bảo Thƣơng Quân (Commerce et Industrie)
12-Bảo Phong Hoá Quân (Philosophie) hoặc còn gọi là
Bảo-Sĩ-Quân tức là Triết-học.
2 -Thập-Nhị Bảo-Quân dƣới quyền nào của Đạo?
Lời Phê: Riêng cho quyền Thƣợng-Hội, dƣới quyền chỉ huy
của Giáo Tông và Hộ Pháp.
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Ghi chú: (1) Trong quyển Chánh trị đạo của Ngài Khai Pháp
Trần Duy Nghĩa, khi kể về Chức sắc Hàn Lâm Viện Thập Nhị
Bảo Quân, chỗ "Bảo Phong Hóa Quân" thì thay vào đó là "Bảo
Sĩ Quân".Nhƣ thế là đủ 4 vị Bảo Quân: Sĩ, Nông,Công,
Thƣơng.
Phẩm vị Thập Nhị Bảo Quân phải do Đức Chí Tôn hay Quyền
thiêng liêng giáng cơ phong thƣởng, giống y nhƣ Thập Nhị
Thời Quân Hiệp Thiên Đài, chớ không do cầu phong, cầu
thăng hay công cử nhƣ bên Chức sắc Cửu Trùng Đài và Cơ
Quan Phƣớc Thiện.
Thập nhị Bảo Quân đối phẩm với Phối Sƣ Cửu Trùng Đài. Khi
chầu lễ Đức Chí Tôn tại Tòa Thánh, chƣ vị Bảo Quân đứng tại
chỗ Hiệp Thiên Đài, dƣới các bực của chƣ vị Thời Quân và
đứng sắp hàng phân ra hai bên tả, hữu của chƣ vị Thời Quân.
Nếu chỉ có 1 vị Bảo Quân chầu lễ thì vị ấy đứng phía bên Chi
Thế, tức là bên phía Đức Thƣợng Sanh.
Chú giải: Pháp-chánh-truyền: "Ngoại Pháp Chánh truyền Dƣới
quyền Hộ Pháp thì còn;
- Bảo Văn Pháp Quân (Arts et Belles Lettres), trƣớc 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.
- Bảo Sanh Quân (Assistance Publique), Thầy phong đỡ làm
Tiếp Y Quân, đặng đợi ngày thành Đạo.
- Bảo Học Quân (Enseignement) và nhiều Chức sắc khác nữa
Thầy chƣa lập. Các vị ấy Hộ Pháp đang chờ đến."
ĐẠO PHỤC của BẢO VĂN PHÁP QUÂN
Chú Giải (Pháp Chánh Truyền): Bộ Đại phục của Văn Pháp
toàn bằng hàng trắng, đầu đội Nhựt Nguyệt Mạo nhƣ các
Chức sắc nơi Hiệp Thiên Đài, song hai bên ngay chính giữa có
kết một bông sen 5 cánh, trên mỗi bông sen thì thêu Thiên
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nhãn Thầy, ngay đƣờng giữa trƣớc Mão cũng kết một bông
sen nhƣng khỏi thêu Thiên Nhãn.Cả thảy 3 bông sen trên
mão.
Lƣng đai Bạch Tuyết Thần Quang bằng hàng trắng, bề dài 3
thƣớc 3 tấc 3 phân, bề ngang 3 tấc 3 phân 3 ly, buộc mối chừa
ra trƣớc thế nào đủ thắt một bông sen 5 cánh. Chơn đi giày Vô
ƣu cũng bằng hàng trắng, trƣớc mũi mỗi chiếc cũng có một
bông sen nhỏ hơn một thí.
ĐẠO PHỤC của BẢO SANH QUÂN
Chú Giải (Pháp Chánh Truyền): Bộ Đại phục của Bảo Sanh
Quân toàn bằng hàng trắng. Đầu đội Nhựt Nguyệt Mạo giống
nhƣ các Chức sắc Hiệp Thiên Đài, ngay giữa mão, từ bìa lên 4
phân thêu một Thiên Nhãn, hai bên mão thêu hai Thiên Nhãn
nữa, cả thảy là ba. Vòng theo vành Mão cột một sợi dây Tiên
thằng (bề ngang 8 phân, bề dài 2 thƣớc) buộc thế nào chừa
Thiên Nhãn ngay giữa Mão ra, cho hai mối thòng xuống hai
bên vai.Lƣng đai Song Quang Thần Thông, nghĩa là một
đƣờng lụa trắng, kết hai bên hai vòng Vô vi. Chơn đi giày Vô
ƣu cũng bằng hàng trắng.
Một số vị Bảo Quân đã đƣợc Đức Chí Tôn ân phong:
*Bảo Văn Pháp Quân: Ông Cao Quỳnh Diêu, Đắc phong năm
1930.
*Bảo Sanh Quân- Bác sĩ Lê văn Hoạch. Đắc phong 1930.
*Bảo Cô Quân: Luật sƣ Dƣơng Văn Giáo.
*Bảo Học Quân: Luật sƣ Nguyễn Văn Lộc. Đắc phong 1972.
(bút hiệu Tuyết Văn Mặc Khách)
*Bảo Y Quân: Bác sĩ Trƣơng Kế An. Đắc phong 1972.
*Bảo Nông Quân: Ông Đặng Văn Dắn. Đắc phong 1972.
Đàn Cơ phong Thánh:
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*trích Thánh giáo trong Đàn cơ Phong Thánh tại Cung Đạo
Đền Thánh đêm 15-11-Tân Hợi (dl: 01-01-1972) lúc 20 giờ.
Phò loan: Ngài Hiến Pháp và Khai Đạo. Hầu đàn: Ngài Bảo
Đạo, Hiến Đạo, Đầu Sƣ, chƣ Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu
Trùng Đài, Phƣớc Thiện và chƣ Chức việc cùng tín đồ nam
nữ.
Đức Phạm Hộ Pháp giáng cơ:
Ngài Hiến Đạo bạch: Cầu xin Đức Ngài phong vị chánh thức
cho 3 vị Bảo Quân.
Đọc danh sách:
- Trƣơng Kế An: đắc phong Bảo Y Quân.
- Nguyễn Văn Lộc: đắc phong Bảo Học Quân.
- Đặng Văn Dắn: đắc phong Bảo Nông Quân.
Ngài Hiến Đạo bạch: Cầu xin Đức Ngài chỉ giáo về sự đối
phẩm và Tiểu phục của chƣ vị Bảo Quân.
- Đối phẩm Phối Sƣ. Tiểu phục cũng sửa lại còn một Thiên
Nhãn nhƣ Hộ Đàn.
Ngài Hiến Đạo bạch: Xin Đức Ngài chỉ định chƣ vị Bảo Quân
đứng Cúng nhƣ thế nào?
- Bảo Quân đứng hai bên tả hữu dƣới cấp bực của Hiệp
Thiên, nhƣ có một thì đứng bên Chi Thế."...
*Trích Thánh giáo Đàn cơ tại Giáo Tông Đƣờng đêm 11Giêng-Nhâm Tý (dl: 23-02-1972) lúc 20 giờ 35 phút.
Phò loan: Ngài Hiến Pháp và Khai Đạo. Hầu đàn: Bảo Đạo,
Hiến Đạo. Đức Phạm Hộ Pháp giáng cơ:
Ngài Bảo Đạo bạch: Xin Đức Ngài chỉ dạy về phẩm Hiền
Nhơn và nhiệm vụ của chƣ vị Bảo Quân?
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- Bần Đạo hứa sẽ định sau thì phải chờ một thời gian nữa sẽ
giải thích trƣớc mặt các Chức sắc tân thăng và có cả mấy vị
Bảo Quân, vì vấn đề nầy liên quan mật thiết với nhiệm vụ của
Hiền Nhơn.
- Bảo Sanh Quân cũng có công việc từ thiện Phạm Môn.
- Bảo Y Quân cũng có nhiệm vụ từ thiện.
- Bảo Học Quân thì trùm hết.
- Bảo Nông Quân thì vai chánh về lƣơng điền, công nghệ và
luôn Công, Thƣơng, nên mới có sự liên hệ với nhau.
Cửu Trùng Đài cũng vậy, vì bên ấy cũng có Học, Y, Nông. Tất
cả đều là công việc chung của Đạo. Chƣ Chức sắc cứ tùy
nhiệm vụ mà thi hành đúng theo tôn chỉ thì sẽ thành công".
*Trong một Đàn cơ khác, Đức Cao Thƣợng Phẩm giáng, ngày
22-12-Kỷ Sửu (dl: 08-02-1950), nói chuyện với Ngài Bảo Sanh
Quân Lê Văn Hoạch, về nhiệm vụ của Bảo Sanh Quân trong
Hàn Lâm Viện, nhƣ sau đây:
"Bảo Sanh Quân là một phần trọng yếu với danh từ của Đức
Chí Tôn đặt để. Vậy Hiền Hữu khá trọn tâm làm thế nào cho
đƣợc sự hạnh phúc cho dân, thì các Đấng sẽ sẵn sàng ám trợ
mỗi việc đều thành công. Vai tuồng của Hiền Hữu còn dài,
nhơn sanh còn đƣơng mong mỏi thì phải để một chí hƣớng
cao siêu, tầm phƣơng hay làm cho đời thoát khổ và bảo tồn sự
sống của nhơn loại. Ấy là sở định trách nhiệm của Hiền Hữu
đó. Một điều cần lƣu ý là lấy đạo đức thắng hung bạo, dùng
nghĩa nhân qui phục lòng dân, ấy là phƣơng lập quốc trƣờng
cửu đó."
Luận Đạo:
Nếu một ngày một đêm có 24 giờ, thì 12 giờ ban ngày là
Dƣơng, 12 giờ ban đêm là Âm. Đó là định luật của đất trời.
Giờ đây tổ chức trong cơ quan Hiệp Thiên-Đài cũng tƣơng tự:
- Thập Nhị Thời Quân ấy là Dƣơng.
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- Thập Nhị Bảo-Quân ấy là Âm.
Âm Dƣơng tƣơng hiệp mới phát khởi Càn khôn. Bất cứ trƣờng
hợp nào vẫn có Âm Dƣơng không lìa nhau.
Các Chức-sắc không có qui định trong Tân-luật PhápChánh-truyền mà là do Thánh-giáo, Thánh-lịnh, Đạo lịnh
đƣợc thành lập bởi các cơ quan thuộc Hiệp Thiên Đài.
Nhƣ: Thập Nhị Bảo-Quân (12 phẩm cấp).12 vị Bảo Quân dƣới
quyền Chƣởng Quản của Giáo Tông và Hộ Pháp.

THẬP NHỊ ĐẲNG CẤP THIÊNG LIÊNG
E: The twelve class of Spiritual dignities.
F : Les douze classes des dignité spirituelles.
"Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng là chơn tƣớng bí truyền của
Đạo, mỗi bậc thăng là một cơ quan giải khổ về phần hữu vi,
hình thể của chúng sanh. Kể từ bậc Giáo Thiện đổ xuống,
trách nhiệm đã nặng oằn khó khăn dƣờng nào, thử nghĩ từ
bậc Thính Thiện mà lần leo đến Giáo Thiện thì ôi thôi! Thật là
tân khổ trăm bề". Đây là lời giải thích của Ngài Khai Pháp trả
lời cho ông Võ văn Đợi.
Đức Hộ Pháp nói: "Khi chƣa có Hội-Thánh Phƣớc Thiện Qua
rất ngại, đến chừng Chí-Tôn dạy muốn lập Hội Thánh phải lập
Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng trƣớc, thật là quyền năng
Chí Tôn vô đối, khi ban cho Qua không bao lâu mà lập thành
đƣợc Hội Thánh Phƣớc Thiện, tức nhiên là Hội Thánh Hiệp
Thiên Đài. Bây giờ đây đã có mấy em sẽ nối gót phụng sự HộiThánh Phƣớc Thiện chung lo gánh vác cơ cứu khổ để thay thế
cho Qua gần-gũi chúng sanh để phụng sự, gánh sự khổ não
của con ngƣời thì thấy rằng: Chí Tôn đã giúp cho Qua thêm
đƣợc nhiều tay chơn để lo cứu khổ cho mau ra chơn tƣớng. Ở
bên kia Hội-Thánh Cửu Trùng Đài đi từ phẩm Lễ Sanh đến
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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."
Trong Ba cách về với Đức Chí-Tôn thì:
Cách thứ hai: Lập vị mình theo Thập-Nhị Đẳng-Cấp ThiêngLiêng tức là theo Hội-Thánh Phƣớc Thiện, nơi đây ngoài việc
ăn chay giữ-gìn luật Đạo tùng theo chơn-pháp của Đức ChíTôn 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-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 ĐẳngCấp 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
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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".
Đức Hộ Pháp nói: "Phƣớc Thiện là thay cho Hiệp Thiên-Đài
gánh vác nhiệm-vụ cứu khổ nên Hội-Thánh Phƣớc Thiện do
nơi Qua cùng Đức Lý-Giáo Tông đã đồng-ý tạo nên hình
tƣớng. Ngài rất vui lòng. Tại sao vậy? Nhiệm-vụ của Hộ Pháp
phải có Giáo Tông. Bởi Giáo Tông, Chí-Tôn định có quyền cai
trị đƣờng Đạo và đƣờng Đời, mà hễ Giáo Tông và Hộ Pháp
hiệp một là quyền Chí-Tôn tại thế."
Chức-sắc thuộc Hội-Thánh Phƣớc Thiện không có qui
định trong Tân-luật và Pháp Chánh-truyền mà chỉ do Thánh
giáo, Thánh-lịnh, Đạo lịnh đƣợc thành lập do các cơ quan
thuộc Hiệp Thiên Đài.
- Phƣớc Thiện có 12 cấp, gọi là Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêngliêng theo bảng đối phẩm nhƣ dƣới đây:
Thập nhị đẳng cấp thiêng liêng tức là Hội-Thánh Phƣớc Thiện
có 12 phẩm, từ trên xuống:
1-Phật Tử
2-Tiên Tử
3-Thánh Nhơn 4-Hiền Nhơn
5-Chơn Nhơn 6-Đạo Nhơn
7-Chí Thiện
8-Giáo Thiện
9-Hành Thiện 10-Thính Thiện 11-Tân Dân
12- Minh Đức

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

282

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

THẬP NHỊ ĐỊA CHI
E: Twelve Earthly Branches.
F: Douze branches Terrestres..
Còn gọi là 12 con Giáp là: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ,
Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.
Ý nghĩa 12 con Giáp:
- Tý 子 Vào tháng 11 dƣơng khí động. Sách Y học nói Bắc
phƣơng khƣớc bị hàn, một dƣơng bắt đầu sinh, ngôi âm, đó là
âm cực dƣơng sinh.
- Sửu 丑 giải là cái núm. Tháng 12 vạn vật động, tƣợng trƣng
bàn tay.
- Dần 寅 tháng Giêng khí động Nƣớc dƣới lòng suối muốn
phụt lên. Âm khí còn cứng. Dần có nghĩa là diễn ra. Tháng
Giêng dƣơng khí đang lên và Âm khí hạ xuống có thể bắt đầu
làm việc.
- Mẹo 卯 là sáng thịnh. Tháng hai vạn vật sáng thịnh từ lòng
đất lên, tƣợng trƣng cho hình cửa mở ra, gọi là tháng hai thiên
môn. Mão là cây sồi sum-suê, dƣơng khí đang lúc thịnh.
- Thìn 辰 Tiếng sấm vang. Tháng ba dƣơng khí động, sấm sét
nổ. Ngƣời dân đang lúc làm ruộng, vạn vật đều nẩy nở.
- Tỵ 巳 đã rồi, tháng Tƣ dƣơng khí đã xuất rồi, âm khí đã tăng,
vạn vật hiện ra với màu sắc, văn vẻ. Tỵ tƣợng trƣng con rắn
lớn.
- Ngọ 午 Tháng năm. Âm khí giao nghịch, dƣơng đội đất xung
lên. Âm khí bắt đầu sinh. Vạn vật đều lớn.
- Mùi 未 mùi vị. Tháng sáu có mùi vị. Tháng 6 vạn vật thành
cho nên gọi là mùi vị
- Thân 申 Tháng 7. Dƣơng khí thành. Các quan lại dùng cơm
trễ vì phải dự thính việc chính sự. Thân là biểu tƣợng của thân
thể. Tháng 7 các việc đều thành thục.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Dậu 酉 Thành tựu. Tháng 8 lúa thử chín, có thể dùng để nấu
rƣợu. Dậu là co mình lại, tháng 8 vạn vật đều co mình lại, thu
liễm.
- Tuất 戌 Tháng 9, dƣơng khí suy, vạn vật xem nhƣ thành thục
xong. Dƣơng khí giáng xuống nhập vào lòng đất. Trong Ngũ
hành, Thổ thành ở Tuất.
- Hợi 亥 rễ cỏ. Tháng 10 vì dƣơng khởi lên tiếp cho thịnh âm.
Hợi là bàn hạch tội của ngƣời khác. Tháng 10 Âm khí hạch sát
vạn vật. đó là đạo của đất.
Với 12 Địa chi này ảnh hƣởng trong năm, tháng, ngày, giờ,
tính bằng Âm-lịch, tức là sự vận hành của mặt trăng, chi phối
tuổi tác của con ngƣời và đến vận mạng của vũ trụ nữa. Từ đó
biến tƣớng càn khôn thế giới, làm rộng lớn thêm vũ trụ bao la.
Số 12 là số riêng của Đức Chí-Tôn. Ngài nắm Thập nhị Khai
Thiên nơi tay, tức là Thập Nhị Thời Thần nơi Bạch Ngọc Kinh.
Còn Thể pháp nơi cửa Đạo Cao-Đài có đối tƣợng hữu vi là
Thập Nhị Thời Quân thuộc Hiệp Thiên Đài, đó là theo Chơn
pháp của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, thì mọi cơ cấu nơi cõi vô
hình đều có cơ cấu hữu hình đối tƣợng của Đạo nơi mặt thế.
Bởi đó là nơi cõi vô hình phải có Thập Nhị Khai Thiên, tức là
Thập Nhị Thời Thần (12 con giáp) phối hợp nhau để tạo ra
cung Trời.

THẬP NHỊ GIA LIÊN BẢO
Đức Hộ Pháp nói ngày: 17-4 Ất Mùi (1955) nhƣ sau
"Sau khi kiểm soát phận sự của Hành Thiện lãnh ủng hộ đồng
bào Bắc Việt và Hành Thiện lãnh Thập Nhị Gia Liên Bảo.
Mấy em ngồi im lặng để Qua nhắc thêm trách nhậm của mấy
em, mấy em đã biết rằng Hội Thánh Phƣớc Thiện tức nhiên là
Hội Thánh của Hiệp Thiên Đài. Trƣớc, chƣa xuất hiện Hội
Thánh Phƣớc Thiện mà Hiệp Thiên Đài vẫn có ít ngƣời làm,
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sau lập thành Hội Thánh đƣợc Chí Tôn định đâu sẵn rồi nên
giao phó trách nhậm ấy cho Qua, tức là chính mình Hộ Pháp
là ngƣời làm đầu trong Hiệp Thiên Đài, trách nhậm đó nặng nề
làm sao đâu".

THẬP NHỊ KHAI THIÊN
十二開天
Tức là Mƣời hai Ðấng Tiên Phật mở ra 12 từng Trời.
"Nơi cõi vô hình phải có Thập Nhị Khai Thiên tức là Thập Nhị
Thời Thần phối-hợp nhau để tạo nên cung Trời, thì ở mặt thế
này đối-tƣợng của Thập Nhị Khai Thiên là Thập Nhị Thời
Quân cũng phải phối-hợp cùng nhau để giúp tạo thành hình
tƣớng của Đạo Cao-Đài. Vì đó mà Thập Nhị Thời-Quân mới
có mặt bồi tửu trong buổi Lễ Hội Yến.
Các Ðấng nầy do Ðức Chí Tôn hóa thân ra. Mƣời hai từng
Trời chia ra hai phần:
- Bên dƣới là 9 từng Trời gọi là Cửu Trùng Thiên.
- Bên trên là 3 từng Trời gồm: Hƣ Vô Thiên, Hội Nguơn Thiên,
Hỗn Nguơn Thiên.
Thầy nói: "Thập Nhị Khai-Thiên là Thầy, Chúa cả Càn Khôn
Thế Giái; nắm trọn Thập Nhị Thời-Thần vào tay; số mƣời hai
là số riêng của Thầy". (Thánh-ngôn I/11)
"Trong Pháp Chánh-Truyền Chí-Tôn lập Hội-Thánh Cửu
Trùng-Đài, Hội-Thánh Hiệp Thiên Đài, mà trƣớc khi Chí-Tôn
đến gieo truyền mối Đạo là Thiên-điều đã định mở cửa Thập
Nhị Khai Thiên đặng đem cơ cứu khổ để tại mặt thế-gian này
mà cứu vớt toàn cả Cửu Nhị Ức Nguyên Nhân, con cái của
Ngài, Chí-Tôn giao phó cho Hiệp Thiên đài, mà trong Chức-
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sắc Hiệp Thiên Đài có 15 ngƣời kể luôn Hộ Pháp, Thƣợng
Phẩm, Thƣợng Sanh".

THẬP NHỊ NHƠN DUYÊN
Có điều nên nhớ là tuy nói tuyệt trừ hết nghiệp Vô minh thì ngộ
giác, nhƣng Vô minh là một trong số 12 nhơn duyên; ấy vậy
nên muốn tuyệt trừ Vô minh thì phải ý hội cả 12 nhơn duyên
cũng nhƣ dùng Chánh kiến để trừ Vô minh nhƣng cũng phải ý
hội cả Bát chánh đạo thì mới thông đạt cái Đại lý của Vô minh.
*Nguyên nhơn đời quá khứ
- Vô minh (Avidya) mê muội
- Hành (Sanskara) xu hƣớng
- Thức (Vijnana) hay biết phân biệt
- Danh sắc (Nama Ruba) hình danh
*Nguyên nhơn đời hiện tại
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- Lục nhập (Chadâyata) sáu giác quan
- Xúc (Sparsa) cảm xúc
- Thụ (Védana) nhận lãnh
- Ái (Tricha) ham muốn, thèm khát
*Nguyên nhơn đời vị lai
- Thủ (Upâdâna) cố chấp
- Hữu (Bhava) có hình sắc
- Sinh (Jasa) tái sanh
- Lão Tử (Garamrana) già chết
Mƣời hai nhơn duyên cấu kết thành Kiếp Luân Hồi liên tục đến
ba đời, nhƣ đã chỉ rõ trong bảng thống kê trên đây. Theo sách
Phật thì Vô minh sanh thành, nghĩa là vì mê muội, không biết
luật Trời báo ứng cho nên mới xu hướng, động tác tội lỗi. Có
xu hƣớng động tác tội lỗi mới sanh ra Thức, tức hay biết phân
biệt; Có hay biết phân biệt mới sanh ra Danh sắc, tức hình
danh; có hình danh mới sanh ra Lục nhập, tức sáu giác quan
là chỗ ỷ lại của Lục căn. Có sáu giác quan mới sanh ra Xúc;
tức cảm xúc. Có cảm xúc mới sanh ra Thụ, tức nhận lãnh. Có
nhận lãnh mới sanh ra Ái, tức ham muốn, thèm khát. Có ham
muốn, thèm khát, mới sanh ra Thủ, tức chấp lấy. Có chấp lấy
mới sanh ra Hữu tức có thân thể vật chất. Có thân thể vật chất
mới sanh ra Sinh, tức tái sanh. Có tái sanh mới sanh ra Lão,
Tử, tức già chết.
Trong số 12 nhơn duyên kể xuôi nhƣ thế; còn nhƣ đảo ngƣợc
lại mà nói rằng: có già chết mới có Sinh; có Sinh mới có Hữu
v.v... và cứ kể mãi.
Tổng số Thập Nhị Nhơn Duyên hoặc nói xuôi, hoặc kể ngƣợc
thế nào rồi chung quy cũng thấy Vô minh là cái đại nguyên
nhơn sanh kiếp luân hồi.
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THẬP NHỊ THÁNH TÔNG ĐỒ
Trong tập PHỔ CÁO CHÚNG SANH, đề ngày 13-10-1926, nơi
trang 4, bài Thánh Ngôn trên có thêm một câu là: "Gia Tô Giáo
Chủ thị Ngã", chép ra nhƣ sau:
"Nhiên Ðăng Cổ Phật thị Ngã,
Thích Ca Mâu Ni Phật thị Ngã,
Thái Thƣợng Nguơn Thỉ thị Ngã,
Gia Tô Giáo Chủ thị Ngã,
Kim viết Cao Ðài Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát."
Chúa Cứu Thế: Ðức Jésus Christ, Gia Tô Giáo chủ.
12 Thánh Tông đồ của Ðức Chúa Jésus là:
1- Thánh Pierre [Phêrô].
3-Yacôbê [con của Zêbêđê].
5- Philip.
7- Thôma.
9- Yacôbê [con của Alphê].
11- Simôn nhiệt thành.

2- Anrê [em của Phêrô]).
4- Yoan [em của Yacôbê].
6- Barthôlômêô.
8- Mathêô.
10- Thađê.
12- Yuđa Iscariôt.

Yuđa phản Chúa nên bị chết thảm. 11 Tông đồ còn lại cử Ông
Matthya vào thay Yuđa cho đủ số 12 nhƣ buổi đầu.
Khi lập đạo Thánh thì đặng 12 môn đệ: Ðức Chúa Jésus giáng
trần ở nƣớc Do Thái, thâu nhận 12 môn đệ đầu tiên, gọi là 12
Thánh Tông đồ. Một Tông đồ tên là Juda phản Chúa nên bị
chết thảm. 11 Tông đồ còn lại cử Ông Matthya thế vào cho đủ
số 12 nhƣ lúc đầu. Khi Chúa bị đóng đinh trên Thập Tự Giá,
12 Tông đồ bị nhà cầm quyền khủng bố nên đều chối Chúa,
riêng Thánh Pierre, tuy chối Chúa ba lần nhƣng cuối cùng
cũng nhìn nhận Chúa. Nay qua buổi Cao-Đài biết đƣợc ông
Khai Pháp Trần Duy Nghĩa là hậu thân của Thánh Pierre.
Ông Chơn Nhơn Phạm Duy Hoai có thuật chuyện Ngài Khai
Pháp nhƣ sau: "Một hôm nọ, Đức Phạm Hộ Pháp lập đàn, có
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các vị Chức sắc Thiên phong dự chứng. Đức Phạm Hộ Pháp
cầm cây Kim Tiên đƣa ra bên trên và trƣớc mặt Ngài Khai
Pháp đang quì. Đức Phạm Hộ Pháp nói: "Nầy Pierre, ngày
trƣớc ngƣơi đã chối TA ba lần, lần nầy TA tha cho đó."
Tiền kiếp của Ngài là Thánh SAINT PIERRE, 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".

THẬP NHỊ THỜI QUÂN
十二時君
• Thập Nhị Thời Quân
• Danh sách Thập Nhị Thời Quân
• Đồ hình Thập Nhị Thời quân ứng với 12 thời Thần
• Quyền-hành của 12 thời-quân
∘ Bốn vị thời-quân chi Pháp
∘ Bốn vị Thời-quân của chi Đạo
∘ Bốn vị thời-quân của chi Thế
• Vì sao Hiệp Thiên Đài lại đặt trƣớc Đền-Thánh?
• Tại sao có mặt Thập Nhị Thời-Quân dự bồi tửu trong Bàn HộiYến?
• Lòng sớ dâng lễ Vía Thập Nhị Thời Quân
_________________________________

Thập Nhị Thời Quân
Đức Hộ Pháp nói tiếp: "Nếu Tôi không lầm, Cơ Bút đã cho Tôi
biết các Bạn Hiệp Thiên Đài do nơi đâu sản xuất?
Ŕ Do để giữ quyền Thiêng-liêng nên mới có 12 vị Thời Quân,
Thập Nhị Địa Chi tức là cảnh Thiêng liêng vô hình của chúng
ta".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngày 15-10-Bính
Dần (dl 19-111926) chính thức
Khai Đạo tại Từ
Lâm Tự (Gò kén
- Tây Ninh), Đức
Chí Tôn phong
phẩm tƣớc cho
Thập Nhị Thời
Quân. Đúng ra
phải 12 vị nhƣng
thực tế chỉ có 11 vị thôi, trong đó khuyết phẩm Tiếp Đạo. "Khi
Đức Chí-Tôn đến với chúng tôi, Đức Chí Tôn mở ĐẠI-ĐẠO
TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ chớ không phải mở Đạo Cao Đài. Tới
chừng Ngài biểu chúng tôi 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 làm
môi-giới độ Đạo sau này. Đức Chí-Tôn biểu chúng tôi phò-loan
đặng Ngài dùng quyền-năng Thiêng-liêng kêu gọi 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. Công việc điều
hành phải lo xây cất Đền Thánh tạm ở làng Long Thành thì do
Đức Cao Thƣợng Phẩm, còn Đức Phạm Hộ Pháp thì sau khi
nghỉ phép sáu tháng để lo Lễ Khai Đạo, xong trở lại công sở
thì ngƣời Pháp đổi Ngài đi Campuchia. Nhƣng khi sang đây thì
Ngài bắt đầu mở Đạo ra nƣớc ngoài, tức là thành lập Kim-Biên
Tông Đạo, rồi từ đó truyền giáo ra ngoại quốc, tức là có thêm
một Hội-Thánh ngoại giáo.
Trong đàn cơ đêm 29-6-Đinh Mão (dl 27-7-1927) tại Thánh
Thất Nam Vang do Đức Phạm Hộ Pháp và ông Cao Đức
Trọng phò loan, Đức Chí Tôn giáng dạy và phong Thánh cho
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nhiều vị. Nhƣng tuyệt nhiên không thấy ban phẩm cho ông
Cao Đức Trọng. Đức Hộ Pháp cầu hỏi: Bạch Thầy, còn Trọng
em con, sao không thấy Thầy phong chức?
Đức Chí Tôn gíáng Cơ đáp: Tắc, sao con dại quá vậy, Trọng
thuộc về chi Đạo bên Hiệp Thiên Đài. Thật vậy, sau đó ông
Cao Đức Trọng đƣợc Đức Chí Tôn phong cho phẩm Tiếp Đạo.
Lúc đó thì ông Trọng đang làm việc tại Văn phòng Chƣởng
Khế (Nam Vang). Tức nhiên quyền năng Thiêng liêng dành
cho con gà (ông Trọng tuổi Đinh Dậu) Gà đi gáy xứ ngƣời, một
Bí pháp nhiệm mầu làm sao ngƣời phàm rõ thấu đƣợc!
Thấy ra Đức Hộ Pháp là Ngƣời của Hỗn Nguơn Thiên, Cung
thứ 11. Thế nên trên bàn thờ Hộ Pháp chỉ 11 Cúng phẩm.
Trong khi đó Thiên bàn thờ Đức Chí-Tôn phải đủ 12 Cúng
phẩm, vì Đức Thƣợng Đế quyền hành là Chúa Tể Càn Khôn
vũ trụ. Còn Hộ Pháp nắm Cung Càn (quẻ Bát-thuần Càn
biểu tƣợng 6 nét Dƣơng, biệt số 11) thay trời trị Thế: Giáo Chủ
Đạo Cao-Đài cơ hữu hình. Thế nên: Thập nhị Thời quân có 12
phẩm cho 12 vị khác tuổi nhau: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ,
Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Ngƣời lớn tuổi nhất là Bảo
Đạo Ca Minh Chƣơng tuổi Canh Tuất (1850). Ngƣời nhỏ tuổi
nhất là Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh tuổi Quí Mão (1903). Một vị ở
đầu bảng và một vị ở cuối bảng Thập Nhị Thời Quân. Quả là
một cơ mầu nhiệm của Tạo hóa.
Dƣới đây là danh sách Thập Nhị Thời Quân:
1- Khai Pháp Trần Duy Nghĩa
2- Khai Đạo Phạm Tấn Đãi
3- Hiến Pháp Trƣơng Hữu Đức
4- Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh
5- Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu
6- Tiếp Pháp Trƣơng Văn Tràng
7- Hiến Thế Nguyễn Văn Mạnh

tuổi Mậu Tý
tuổi Tân Sửu
tuổi Canh Dần
tuổi Qúi Mão
tuổi Nhâm Thìn
tuổi Qúi Tỵ
tuổi Giáp Ngọ

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

(1888)
(1901)
(1890)
(1903)
(1892)
(1893)
(1894)
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9- Hiến Đạo Phạm Văn Tƣơi
10-Tiếp Đạo Cao Đức Trọng
11-Bảo Đạo Ca Minh Chƣơng
12-Khai Thế Thái Văn Thâu
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(1895)
(1896)
(1897)
(1850)
(1899)

Đồ hình đây là Thập Nhị Thời quân ứng với 12 thời Thần

Lại nữa chƣ vị Thời Quân có mặt trong buổi đầu gọi là Thập
Nhị Chơn Quân.
Tuổi và ngày giờ đƣợc ghép bởi Thập Thiên Can và Thập Nhị
Địa Chi còn gọi là Thập Nhị Thời Thần.
Đúng nhƣ lời Kinh Cúng Đức Phật Mẫu:
"Thập Thiên Can bao hàm vạn Tƣợng
"Tùng Địa Chi hóa trƣởng Càn Khôn."
Cũng nên nói rõ: Thập Thiên Can là: Giáp, Ất, Bính, Đinh,
Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quí.
Thập Nhị Địa Chi là: Tý, Sửu, Dần, Mẹo (Mão), Thìn, Tỵ, Ngọ,
Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.
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Theo thứ tự ngƣời ta ghép một CAN với một CHI nhƣ: Can
thứ nhất với Chi thứ nhất là khởi ở Giáp Tý.
Sau đó, mãn chu kỳ mƣời Can thì tiếp tục phối hợp Can thứ
nhất với Chi thứ mƣời một, ví nhƣ chu kỳ mới của vòng Thiên
Can thứ nhì là: Giáp Tuất, Ất Hợi.. Rồi Can thứ ba với Chi thứ
nhất…cứ tuần tự nhƣ vậy lại đến năm Giáp Tý là đáo tuế.
Trong một chu kỳ,tên mỗi Can xuất hiện sáu lần (60:10= 6) và
tên mỗi Chi xuất hiện năm lần (60: 12 = 5). Chu kỳ này, ta gọi
là Lục thập hoa giáp hay biểu Giáp Tý. Một Lục Thập hoa giáp
(chu kỳ 60 năm). Mãn chu kỳ ấy sẽ khởi lại nhƣ ban đầu nữa,
nhƣng chắc chắn sẽ có những biến chuyển mới lạ hơn.
Bài thi Đức Chí-Tôn ban cho ông Ca Minh Chƣơng:
Giáp Tý niên hề! Giáp Tý niên!
Càn Khôn thiên địa định qui tiền
Hạ nguơn Kỷ Tỵ xuân viên mãn
Thƣợng cổ Mậu Dần thất ức niên
Chƣ vị Thập Nhị Thời Quân bấy giờ là đồng tử làm trung gian
giữa Trời và Ngƣời. Nếu không có Thời Quân thì cũng không
có Đạo, vì chƣ vị là những Thiên sứ phò Cơ, chấp Bút đủ
huyền linh cho Trời, Phật, Thánh, Thần giáng Cơ dạy Đạo.
Các vị là Tƣớng Soái của Chí Tôn.
Từ trƣớc Hiệp Thiên Đài đã qui định có 4 cặp cơ:
1- Chƣ vị: Tắc - Cƣ là Cơ Lập giáo.
2- Chƣ vị: Hậu - Đức là Cơ Lập pháp.
3- Chƣ vị: Sang - Diêu là Cơ Truyền giáo.
4- Chƣ vị: Nghĩa - Tràng là Cơ Bí pháp.
Cơ Bút là Bí Pháp mầu nhiệm và là huyền-lực của Thiêng
Liêng. Thánh ngôn chỉ có giá trị khi cầu ở Cung Đạo Đền
Thánh Toà-Thánh Tây Ninh mà thôi. Đồng tử phải là những
ngƣời đƣợc Thiêng Liêng chỉ định.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngoài ra nếu có những Đàn Cơ khác ngoài sự chuẩn nhận
nêu trên thì chỉ có giá trị học hỏi riêng không đƣợc phổ biến
rộng ra ngoài. Bất tuân thì phạm tội cùng Hội-Thánh Đại Đạo
Tam-Kỳ Phổ-Độ. Nhƣng điểm quan trọng là sẽ bị lạc vào Bàn
Môn Tả Đạo mà thôi.
Tháng 7-Mậu Thìn (dl: tháng 8 -1928)
Ngài Bảo Pháp cầu hỏi về: Thiên mạng của Thập nhị Thời
Quân. Đức Chí Tôn giáng cơ trả lời :
Thầy dạy: -"Trọng lắm, mà bây giờ chƣa có chi cho lắm, chớ
Thập nhị Thời Quân, ngày nào có công việc rồi, các con sẽ
thấy công việc của các con lớn lao là dƣờng nào. Rất đỗi ở
thế, một viên chức nhỏ nhƣ Chủ Tỉnh còn nhiều quyền hành
rộng lớn thay, huống chi các con là Bảo, Hiến, Khai, Tiếp cả
toàn cầu, thì trách nhậm phải làm sao thì các con cũng hiểu.
Nhƣng Thầy chƣa phân định vì các con chƣa tới kỳ hành sự
đó."
Ngài Khai-Pháp giáng cơ xác nhận: "Ngày Bần-Tăng về ChíTôn mới rõ quyền-năng Thiên-triều vô biên. Chính Bần Tăng
rón-rén bƣớc vô Bạch-Ngọc-Kinh phải nhờ chơn-linh Vi Hộ
dẫn tấn. Từ đây mới biết Chí-Tôn phần nào và đƣợc thấu đáo
nhiệm-vụ của Thời-quân, chẳng những nơi thế-gian này mà
còn nơi cõi Thiên nữa. Nhƣ thế mới khiếp sợ trách-vụ mình.
Nếu quí vị đƣợc thấy thì tƣởng không còn muốn ở cõi trần nữa
làm gì. Vậy Bần-Tăng ƣớc mong quí Bạn Thời-quân dòm về
hƣớng Chí-Tôn để rộng quyền làm tròn Thiên-soái-mạng".
Quyền-hành của 12 thời-quân
1-Bốn vị thời-quân chi Pháp: Dƣới quyền Hộ Pháp khi đặng
lịnh Ngƣời sai đi hành-chánh, song mỗi vị có một phận-sự
riêng, quyền-hành riêng, là:
- Tiếp-Pháp: là ngƣời tiếp luật-lệ, đơn trạng kiện thƣa, có
quyền xét-đoán, coi có nên phân định hay chăng, những điều
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nào không đáng thì chiếu theo Đạo-luật, hoặc bỏ qua hoặc trả
lại cho Cửu Trùng Đài, còn nhƣ đáng việc phải phân-định thì
phải dâng lên cho Khai-Pháp định-đoạt.
- Khai-Pháp: khi tiếp đặng luật-lệ, đơn trạng kiện thƣa của
Cửu Trùng Đài định xử hay là đã xử nơi Tiếp-Pháp dâng lên,
thì quan-sát coi nên cho cả chức-sắc Hiệp Thiên Đài biết cùng
chăng. Nhƣ đáng việc thì tức cấp nhứt diện tƣ tờ cho Cửu
Trùng-Đài xin đình-đãi nội-vụ lại bao lâu tùy ý, song chẳng
đặng phép quá 15 ngày, nhứt diện trình cho Hộ Pháp hay
đặng Hộ Pháp mời nhóm Hiệp Thiên Đài. Khi hội Hiệp Thiên
Đài thì Khai-Pháp phải khai rõ nội vụ ra cho Hiệp-Thiên Đài
quyết định phải sửa cải luật-lệ hay là buộc án thì Khai-Pháp
phải dâng lại cho Hiến-Pháp.
- Hiến-Pháp: khi tiếp đặng luật-lệ, đơn trạng thì phải mở
đƣờng tra-vấn cho minh lẽ nên hƣ, phải trái, đủ chứng cứ rõ
ràng rồi dâng lên Bảo-Pháp cho đủ nội-vụ. Cấm Hiến-Pháp
không đặng thông-đồng cùng Hiến-Đạo và Hiến-Thế. Ấy vậy
kể từ việc chi đã giao vào tay Hiến-Pháp rồi thì đã ra bí-mật,
dầu cho Chức-sắc Hiệp Thiên-Đài cũng không đặng biết tới.
- Bảo-Pháp: thì gìn-giữ sự bí-mật ấy cho kín nhiệm, làm tờ
đoán xét và định án chiếu y luật Đạo rồi dâng lên cho Hộ Pháp
đặng Ngƣời phân xử. Bảo-pháp là ngƣời Đầu-phòng-văn của
Hộ Pháp.
2-Bốn vị Thời-quân của chi Đạo:
Đồng quyền cùng Thƣợng-Phẩm khi ngƣơi ban quyền hành
chánh, song mỗi vị có phận-sự riêng, quyền-hành riêng, là:
- Tiếp-Đạo: 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-Đạo.
- Khai-Đạo: khi đặng tờ kêu-nài, cầu rỗi; thì liệu nhƣ đáng rỗi,
phải nhứt diện tƣ tờ qua cho Tòa Tam-giáo Cửu Trùng-Đài xin
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đình án bao lâu tùy ý, song chẳng đặng phép quá 15 ngày,
nhứt diện tƣ tờ cho Hộ Pháp cầu nhóm đại hội Hiệp Thiên-Đài
đặng định liệu, nhƣ phải đáng bào-chữa thì Khai Đạo phângiải giữa Hội cho ra lẽ oan ƣng. Hiệp Thiên Đài cho lịnh thì
mới dâng nội vụ lên cho Hiến-Đạo.
- Hiến-Đạo: khi đặng tờ chi của Khai-Đạo dâng lên tức cấp
phải tìm biết nguyên-căn cho rõ ràng; cấm, không cho HiếnĐạo thông-đồng cùng Hiến-Pháp và Hiến Thế. Sự chi đã vào
tay Hiến Đạo rồi thì đã ra bí-mật, dầu cho Chức-sắc Hiệp
Thiên-Đài cũng không đặng biết tới nữa.
- Bảo-Đạo: phải gìn-giữ bí-mật ấy cho kín nhiệm, làm tờ lýđoán binh-vực chiếu y luật Đạo rồi dâng lên cho Thƣợng
Phẩm đặng Ngƣời lo phƣơng bào-chữa. Bảo-Đạo là ngƣời
làm Đầu phòng-văn của Thƣợng-Phẩm. Thƣợng-phẩm và Tứ
vị Thời-Quân của chi Đạo phải thề giữ dạ vô tƣ mà hànhchánh.
3-Bốn vị thời-quân của chi Thế:
Mỗi sự chi về đời thì quyền của Thƣợng Sanh. Dƣới quyền
của Thƣợng-Sanh có 4 vị Thời quân. Bốn vị Thời-quân chi Thế
đặng đồng quyền cùng Thƣợng-Sanh khi Ngƣời ban lịnh hành
chánh, song mỗi vị có quyền-hành riêng, phận-sự riêng, là:
- Tiếp-Thế: khi đặng Thế-luật hay là cáo trạng chi của ngoạiđạo cùng là của tín-đồ mà kiện thƣa Chức-sắc Thiên phong,
bất câu là phẩm-vị nào phải dâng lên cho Khai-Thế.
- Khai-Thế: khi tiếp đặng đơn trạng chi chi của Tiếp Thế dâng
lên, thì phải kiếm hiểu các nguyên-do coi có đáng buộc án
cùng chăng, nhƣ đáng thì nhứt diện tƣ tờ qua Cửu Trùng-Đài
cho biết nội-vụ, nhứt diện dâng sớ cho Hộ Pháp cầu Ngƣời
mời hội Hiệp Thiên Đài đặng định-đoạt. Khi đặng lịnh của Hiệp
Thiên Đài thì Khai-Thế phải dâng nội-vụ lên cho Hiến-Thế.
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- Hiến-Thế: khi tiếp đặng nội vụ của Khai Thế dâng qua thì tức
cấp phải tra xét cho đủ chứng cớ rõ-ràng rồi dâng lên cho BảoThế. Cấm nhặt, không cho Hiến-Thế thông-đồng cùng HiếnPháp và Hiến-Đạo. Mỗi việc chi hễ vào tay Hiến-Thế rồi thì đã
ra bí-mật, dầu cho Chức-sắc Hiệp Thiên Đài cũng không biết
tới nữa.
- Bảo-Thế: phải giữ-gìn sự bí-mật ấy cho kín nhiệm, rồi chiếu
y theo Đạo-luật và Thế-luật mà làm tờ buộc án, kế dâng lên
cho Thƣợng-Sanh đặng Ngƣời đến Tòa Tam-giáo Cửu TrùngĐài, Hiệp Thiên Đài hay là Bát-quái-Đài mà buộc tội.
Bảo-Thế là ngƣời Đầu-phòng-văn của Thƣợng-Sanh".
Xem qua đồ hình ta thấy rằng: trong đó có các vị "Hiến" là đặc
biệt nghiêm cấm: không đƣợc thông-đồng nhau trong vấn-đề
cáo trạng, đơn từ.
Trong số Thập Nhị Thời-Quân có ảnh hƣởng rất nhiều đến
việc thịnh suy, bĩ thới của nền Đại-Đạo, cũng nhƣ bốn mùa
thay đổi trong năm, cũng có những cái tƣơng khắc, tƣơng
sanh, tƣơng hợp, thật là huyền-vi mầu-nhiệm mà chỉ có bàn
tay của Thƣợng-Đế sắp đặt một cách tinh tƣờng nhƣ vậy.
Vì sao Hiệp Thiên Đài lại đặt trƣớc Đền-Thánh?
Theo lẽ ra ba Đài tƣợng-trƣng Thần, Khí, Tinh, thì:
- Bát-Quái-Đài là hồn, thuộc vô hình, tƣợng choThần.
- Hiệp Thiên Đài là chơn-thần, thuộc bán hữu hình, tƣợng cho
Khí.
- Cửu Trùng Đài là xác, thuộc hữu hình tƣợng cho Tinh.
Tại sao có mặt Thập Nhị Thời-Quân dự bồi tửu trong Bàn
Hội-Yến?
"Theo chơn-pháp của ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ ĐỘ thì mọi cơcấu nơi cõi vô-hình đều có cơ-cấu hữu hình đối tƣợng của
Đạo nơi mặt thế. Ở cõi Thiêng-liêng có Cửu-Thiên khai hóa,
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thì trong cửa Đạo Cao-Đài có đối tƣợng hữu-vi là Cửu TrùngĐài. Còn ở vô-hình có cơ-cấu tạo ra cung Trời là Thập Nhị
Khai Thiên tức là Thập Nhị Thời Thần thì ở cửa Đạo Cao Đài
có đối tƣợng hữu-vi là Thập Nhị Thời Quân."
- "Nơi cõi vô hình phải có Thập Nhị Khai Thiên tức là Thập Nhị
Thời Thần phối-hợp nhau để tạo nên cung Trời, thì ở mặt thế
này đối-tƣợng của Thập Nhị Khai Thiên là Thập Nhị Thời
Quân cũng phải phối-hợp cùng nhau để giúp tạo thành hình
tƣớng của Đạo Cao-Đài. Vì đó mà Thập Nhị Thời-Quân mới
có mặt bồi tửu trong buổi Lễ Hội Yến.
- Bên Cửu Trùng Đài là hình ảnh Cửu-Thiên khai hóa, mà nơi
cõi vô hình thì Cửu-Thiên Khai-Hóa chỉ là sự phân chia đẳngcấp của cơ Trời; còn về phần hữu hình thì Cửu Trùng Đài
cũng chỉ là phận-sự chia đẳng cấp trong cửa Đạo mà thôi.
Nếu bên vô hình Cửu-thiên khai-hóa không dự phần phối hợp
để tạo ra cung trời, thì trong đối-tƣợng về phần hữu hình cũng
không có dự phần phối-hợp để giúp tạo thành hình tƣớng của
Đạo Cao-Đài.
Vì những nguyên-nhân trên đây mà Chức-sắc Cửu Trùng-Đài
không có dự vào việc bồi tửu trong lễ Hội-Yến Diêu-Trì-Cung,
lễ này đặc biệt thuộc phần tổ-chức của Hiệp Thiên-Đài.
Đức Hộ Pháp có giải: "Cả toàn Thánh-Thể và con cái Đức ChíTôn đều hiểu: Trong 12 vị Thời-quân của 12 con giáp là cơ
huyền bí tạo càn khôn vũ-trụ thế nào có lẽ cả tinh-thần của
toàn thể con cái Đức Chí-Tôn đều hiểu thấu".
SỚ dâng lên của Thập Nhị Thời Quân:
Ngƣỡng nguyện: "THẬP NHỊ THỜI QUÂN thể đắc háo sanh
Đại đức: Bác-ái, Công-bình, vận chuyển Huyền diệu Thần bút,
thƣờng giáng oai linh hộ trì bố hoá chƣ Đệ-tử trí não quang
minh, tinh thần mẫn huệ, thừa kế đại chí bảo thủ chơn truyền,
thật hành NHƠN NGHĨA tế độ chúng sanh hiệp đồng chủng
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tộc, huynh đệ nhứt gia, cộng hƣởng thái bình, thanh nhàn
hạnh phƣớc". (Lòng sớ dâng lễ Vía Thập Nhị Thời Quân)

THẬP NHỊ THỜI THẦN
Thập nhị Thời Thần là 12 vị Thần cai quản 12 khoảng thời
gian. Ðức Chí Tôn chia chu trình sáng tạo và tiến hóa của Càn
Khôn Vũ Trụ và vạn vật làm 12 khoảng thời gian, đặt tên theo
Thập nhị Ðịa Chi (tức là 12 con giáp: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn,
Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi). Cho nên nói: Thiên khai
ƣ Tý, Ðịa tịch ƣ Sửu, Nhân sanh ƣ Dần.
Khoảng thời gian đầu là Tý, Ðức Chí Tôn mở các cõi Trời.
Khoảng thời gian tiếp theo gọi là Sửu, Ðức Chí Tôn mở các
cõi Ðất.
Thời gian tiếp theo nữa gọi là Dần, Ðức Chí Tôn sanh ra vạn
vật và loài ngƣời.
Nay là thời của Nhơn Sanh ƣ Dần, Đức Chí-Tôn mở cho Việt
Nam một mối Đạo nhà vậy.
Đức Hộ Pháp nói ngày 13-10-Giáp-Ngọ (1954)
"Tới chừng Ngài biểu chúng tôi 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 làm
môi-giới độ ĐẠO sau này.
Đức Chí-Tôn biểu chúng tôi phò-loan đặng Ngài dùng quyềnnăng Thiêng-liêng kêu gọi 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.
Chừng đó Ngài mới chỉ cho chúng tôi biết rằng có một ngƣời
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thờ Ngài là ông Ngô-Văn-Chiêu, tức nhiên Đức Chí-Tôn muốn
thâu Ông làm Giáo Tông đầu tiên đó. Có một điều lạ-lùng suynghĩ không ra nguyên-cớ là Đức Chí-Tôn biểu Bà Nữ ChánhPhối Sƣ Hƣơng-Hiếu may sắc-phục Giáo Tông cho Ngƣời, kỳ
hạn trong mƣời ngày Ngƣời sẽ đƣợc lên làm Giáo Tông."…

THẬP NHỊ TIÊN GIA
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.

THẬP PHƢƠNG
十方
Kinh Sám Hối có câu:
"Thêm những sãi giả nương cửa Phật,
"Của thập phương châu cấp thê nhi."

THẬP PHƢƠNG CHƢ PHẬT
十方諸佛
(Thập phương 十方 là mƣời phƣơng: bốn phƣơng chánh là
Đông, Tây, Nam, Bắc; bốn phƣơng phụ là Đông Nam, Đông
Bắc, Tây-Nam, Tây-Bắc, ngoài ra tính trên và dƣới nữa họp
thành mƣời phƣơng là vậy; chư Phật là chỉ nhiều vị Phật). Vậy
chỉ chung các vị Phật có khắp nơi trong vũ trụ. Ngoài ra Thầy
còn giải cao hơn nữa rằng:
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"Dƣới ba mƣơi sáu từng Trời còn có một từng nữa là Nhứt
mạch đẳng tinh-vi gọi là cảnh Niết Bàn. Chín từng nữa gọi là
Cửu Thiên Khai Hóa tức là chín phƣơng Trời cộng với NiếtBàn là mƣời, gọi là Thập phƣơng Chƣ Phật. Gọi "Chín
phƣơng Trời, mƣời phƣơng Phật" là do đó. Cõi Niết-Bàn là
chƣ Phật ngự, Phật-Tổ ngự nơi hƣớng Tây, Quan-Âm ngự nơi
hƣớng Nam".
Trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ này để cứu độ các Nguyên nhân là
những ngƣời mà chơn linh đƣợc sanh ra từ lúc Khai Thiên.
Đức Phật Mẫu cho 100 ức (1 ức=100.000 tức 10 triệu) Nguyên
nhơn giáng trần khai hóa nhơn loại, khi làm xong nhiệm vụ thì
phải trở về, nhƣng 100 ức Nguyên nhân đã bị nhiễm luyến trần
không trở về đƣợc. Đức Chí Tôn mở Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ
Độ chỉ độ đƣợc 8 ức nguyên nhơn trở về, còn lại 92 ức đang
chìm đắm nơi cõi trần mê, Đức Chí Tôn lại mở Đai-Đạo kỳ này
cũng là để tận độ 92 ức Nguyên nhơn còn lại đang đắm trần
mà Đức Chí-Tôn biết rằng họ không tự giải thoát đặng. Các
chƣ Phật đều tình nguyện hạ thế cứu đời là vậy.
"Hồi Nhị Kỳ Phổ Độ, Đức Phật Thích-Ca Mâu Ni làm chủ Cực
Lạc Thế giới, ngự tại Hỗn-Nguơn-Thiên tức là từng thứ mƣời
hay là phƣơng thứ mƣời. Từng Hỗn-Nguơn-Thiên có một từng
ngánh gọi là Hội Nguơn Thiên kể chung là mƣời từng tất cả:
(1-Thanh Thiên, 2-Huỳnh Thiên 3-Kim Thiên 4-Xích Thiên 5Hạo-Nhiên-Thiên 6-Phi-Tƣởng-Thiên 7-Tạo-Hoá Thiên 8-Hƣ
Vô thiên 9-Hỗn Nguơn-Thiên gọi là Cửu Thiên khai hoá và một
tầng ngánh là Hội Nguơn thiên số 1, là tầng cao nhất. Hỗn
Nguơn Thiên cũng gọi là Niết Bàn hay là Cực Lạc Thế giới,
thật tế ở từng thứ mƣời, nên Phật giáo nói là Thập phƣơng
chƣ Phật là vậy. Có kẻ nói Trời có chín phƣơng mà Phật có
mƣời phƣơng. Vậy là ngƣời Phật giáo cho là Phật lớn hơn
Trời qua câu "chín phƣơng Trời mƣời phƣơng Phật".
Trong lòng Sớ dâng về Thiêng liêng có câu này:
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- "Thập Phƣơng Chƣ Phật vạn chƣởng chƣ Tiên, Liên đài chi
hạ" 十方諸佛萬掌諸仙蓮臺之下.
Khi nói "Thập phƣơng chƣ Phật" là chỉ tất cả các vị Phật ở
mƣời phƣơng trong Càn khôn Thế giới. Mƣời phƣơng là
Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây
Bắc, phƣơng trên và phƣơng dƣới.
Vạn chƣởng chƣ Tiên liên đài chi hạ: là các vị Tiên cầm quyền
muôn việc và chƣ Tiên bên tòa sen.
Ngày nay Đức Chí-Tôn xác nhận:
Chín Trời mƣời Phật cũmg là TA,
Truyền Đạo chia ra nhánh nhóc ba.
Hiệp một chủ quyền tay nắm giữ,
Thánh Tiên Phật-Đạo vốn nhƣ nhà.
Tóm lại: Trời là quyền-uy tối thƣợng, dẫu vị Phật nào cũng là
con của Trời mà thôi.

THẬP TÀNG
Đức Hộ Pháp nói: "Chí-Tôn đến ban đầu làm bạn thân yêu,
sau xƣng thiệt danh Ngài, biểu Bần-Đạo phế đời theo THẦY
lập ĐẠO. Khi ấy Bần-Đạo chƣa tín-ngƣỡng, bởi lẽ nòi giống
nƣớc Nam còn tín ngƣỡng thập tàng lắm; không hiểu đúng,
không căn-bản, nói rõ là không tín-ngƣỡng gì hết. Bần Đạo
mới trả lời với ĐỨC CHÍ-TÔN; ngày nay Bần-Đạo nghĩ lại rất
nên sợ sệt. Nếu không phải gặp đặng Đấng Đại-từ Đại-bi thì
tội tình biết chừng nào mà kể:
- Thƣa Thầy, Thầy biểu con làm Lão-Tử hay Chúa JÉSUS con
làm cũng không đặng, Thích-Ca con làm cũng không đặng,
con chỉ làm đặng PHẠM-CÔNG-TẮC mà thôi, con lại nghĩ bất
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tài vô-đạo-đức này quyết theo Thầy không bỏ nhƣng tƣởng
cũng chẳng ích chi cho Thầy.
Đấng ấy trả lời: TẮC! thoảng Thầy lấy tánh đức PHẠM CÔNG
TẮC mà lập giáo con mới nghĩ làm sao?
Bần Đạo liền trả lời: - Nếu đặng vậy!
Ngài liền nói: - THẦY đến lập cho nƣớc VIỆT NAM này một
nền QUỐC-ĐẠO!"

THẬP THIÊN CAN
十天干
E: Ten Heavenly.
F: Dix troncs Célestes.
Mƣời Thiên Can là: Giáp, Ất, Bính, Ðinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân,
Nhâm, Quý, hiệp với 12 Ðịa Chi là: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn,
Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, biến hóa ra hình tƣớng
bao la Càn Khôn Thế Giới, làm cho Thế giới rộng lớn thêm
lên. Thập thiên can phối hợp với Thập nhị Địa chi thành ra một
cặp Âm Dƣơng làm nên vũ-trụ Càn Khôn thế giới này.
Gốc tạo ra Thập Thiên Can:
Theo ý nghĩa từng con một, tìm qua căn nguyên của 10 Thiên
Can là:
Giáp 甲 chỉ dƣơng khí tháng xuân ở phƣơng Đông đang làm
cho vật nảy mầm, khởi động, tƣợng trƣng cho đầu ngƣời.
Giáp có nghĩa là da cây bị nứt ra.
Ất 乙 tƣợng trƣng cho mùa Xuân, thảo mộc đang lúc mọc lên
mà còn bị uốn cong. Âm khí còn mạnh có thể vƣơn lên. Ất
thừa tiếp Giáp, cũng tƣợng trƣng cho đầu ngƣời. Đang lúc khí

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

303

xuân tràn đại địa, vạn vật đều nứt da mọc lên, đó là dƣơng khí
sơ sanh, Âm khí chƣa tận.
Bính 丙 vị tại Nam phƣơng, vạn vật thành rực rỡ, âm khí sơ
khởi dần, khí dần suy. Bính thừa Ất tƣợng trƣng vai ngƣời.
Đinh 丁 mùa Hạ, vạn vật đều chín. Đinh thừa Bính tƣợng
trƣng tâm ngƣời. Tráng niên: nội lực sung mãn
Mậu 戊 Trung cung lúc thiên địa khí đƣợc thông cho nên vạn
vật đều thịnh mậu, nhƣng lúc thịnh nhất cũng là lúc bắt đầu
suy thoái. Sách Y-học giải: Mậu là dƣơng Thổ, vạn vật đều
sanh ra và vƣơn lên. Mậu thừa Đinh, tƣợng trƣng sƣờn ngƣời.
Kỷ 己 phần trung cung, tƣợng trƣng cho vạn vật lúc sắp ẩn
tàng, khi âm khí bắt đầu bốc lên một cách miễn cƣỡng. Kỷ
thừa Mậu tƣợng trƣng bụng ngƣời.
Canh 庚 Vị tại phƣơng Tây. Tƣợng trƣng cho mùa Thu, vạn
vật thực Canh thừa Kỷ, tƣợng trƣng cho rốn (rún) ngƣời.
Tân 辛 Mùa Thu vạn vật thành và thục, mùi cay. Tân thừa
Canh, tƣợng trƣng về ngƣời.
Nhâm 壬 Vị tại Bắc phƣơng. Âm cực nhất Dƣơng sanh. Nhâm
thừa Tân. Tƣợng trƣng giới ngƣời
Quí 癸 mùa Đông, Thủy và Thổ động, có thể đo lƣờng độ và
lƣợng. Tƣợng trƣng cho Thủy từ bốn phƣơng chảy vào lòng
đất. Quí thừa Nhâm, tƣợng trƣng cho thân ngƣời.
Ý nghĩa con số 10: (Đây là do 9+1=10) tức là con số hiền
hòa, lặng lẽ, an bình, đầm ấm. Số 10 nếu xếp thành hàng thì
số 1 đứng trƣớc là quyền năng Chƣởng quản. Số 0 là trung
dung, không khuynh đảo. Số 0 là cơ đầu cũng nhƣ là cơ chót
hết, nó tiếp nối giữa hai đầu tấn hóa và qui nguyên. Hai đầu
tấn hóa và qui nguyên nó ở giữa là mấu chốt.
Phật Mẫu Chơn Kinh có dạy:
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"Thập Thiên Can bao hàm vạn tượng,
"Tùng Địa Chi hóa trưởng Càn Khôn."
Đó là Bát-quái biến hóa vô cùng mới thành ra Càn Khôn thế
giới.

THẬP THIÊN CAN - THẬP NHỊ ĐỊA CHI
十天干-十二地枝
Đức Hộ Pháp nói về Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống:
"Phật Mẫu là Đấng nắm cơ sanh hóa, thay quyền Chí Tôn
đứng ra thâu cả Thập Thiên Can đem hiệp với Địa chi mà tạo
ra vạn vật. Âm quang là khí chất hỗn độn sơ khai, khi Chí-Tôn
chƣa tạo hóa, lằn Âm khí ấy là Diêu-Trì-Cung chứa để tinh vi
vạn vật, tỷ nhƣ cái Âm quang phụ nữ có trứng cho loài ngƣời.
Khi Chí-Tôn đem dƣơng quang ấm áp mà làm cho hóa sanh
thì cái khoảng Âm quang phải thối trầm làm tinh đẩu, là cơ
quan sanh hóa vạn linh".

THẬP THIỆN (Phật Học)
十善
Thập thiện là mƣời việc thiện đƣợc thực hiện qua Thân Khẩu
và Ý.Thập thiện bao gồm:
1- Bất sát sinh 不 殺 生 là không sát hại sinh vật.
2- Bất thâu đạo 不 偷 盜 tức là không trộm cắp.
3- Bất tà dâm 不 邪 婬 không làm loạn luân thƣờng.
4- Bất vọng ngữ 不 妄 語 nghĩa là không nói xằng, nói bậy.
5- Bất lƣỡng thiệt 不 兩 舌 không nói hai lời, lắm chuyện.
6- Bất ác khẩu 不 惡 口 không nói xấu ngƣời vắng mặt.
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7- Bất ỷ ngữ 不 綺 語 không dùng lời thêu dệt không đâu.
8- Bất tham dục 不 貪 欲 không quá nặng về tình dục.
9- Bất thận khuể 不 慎 恚 không giận dữ.
10- Bất tà kiến 不 邪 見 không ôm ấp những ý niệm, kiến giải
sai lầm.

THẬP TRAI
十齋
E: The ten days of fast, vegetarian diet of ten days.
F: Les dix jours de jeûne, le régime végétarien de dix jours.
(Theo Tự điển Nguyễn Văn Hồng)
Thập trai là ăn chay 10 ngày trong một tháng Âm lịch. Đó là
cách ăn chay theo giáo lý của Đức Chuẩn Đề Bồ Tát, nên gọi
là Chuẩn Đề (Thập: Mƣời, hoàn toàn. Trai: ăn chay, ăn rau
quả hay nói đúng hơn là ăn các thức ăn thực vật, trái lại là ăn
thịt động vật)
Thập trai đƣợc qui định theo ngày Âm lịch, gồm các ngày: 1, 8,
14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30.
Nếu tháng thiếu thì ăn chay ngày 27 thế ngày 30. Theo Phật
giáo, những ngày ăn chay nầy đƣợc gọi là Duyên nhựt, là
ngày có một Đức Phật tình nguyện kết duyên với chúng sanh
ở cõi trần. Nếu một ngƣời ăn chay vào ngày nào, biết lễ bái và
cầu nguyện với Đức Phật kết duyên ngày đó thì sẽ nhận đƣợc
sức hộ trì của vị Phật ấy trên đƣờng tu tiến tâm linh. Ngoài ra,
trong những ngày chay ấy, chƣ Phật xem xét tội phƣớc của
chúng sanh, định phần nặng nhẹ.
Nếu ăn chay vào các ngày ấy thì đƣợc Phật ban ơn lành, tránh
đƣợc bệnh tật và có đời sống an lạc.
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Sau đây là 10 vị Phật tình nguyện kết duyên lành với nhơn
sanh vào 10 ngày chay trong một tháng âm lịch:
Mùng 1: Nhiên Đăng Cổ Phật.
Mùng 8: Dƣợc Sƣ Lƣu Ly Quang Phật
Ngày 14: Phổ Hiền Bồ Tát
Ngày 15: A-Di-Đà Phật.
Ngày 18: Quan Thế Âm Bồ Tát
Ngày 23: Đại Thế Chí Bồ Tát.
Ngày 24: Địa Tạng Vƣơng Bồ Tát
Ngày 28: Đại Nhựt Phật
Ngày 29: Dƣợc Vƣơng Bồ Tát
Ngày 30: Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đối với Đạo Cao Đài, Tân Luật buộc Tín đồ phải ăn chay. Điều
ràng buộc nầy có tính nghiêm khắc, vì có những lợi ích về
phƣơng diện hữu hình cũng nhƣ vô vi.
Khi mới nhập môn vào Đạo Cao Đài thì Tín đồ tập ăn chay mỗi
tháng 6 ngày. Sau thời gian 6 tháng thì đã quen với việc ăn
chay rồi, ngƣời Tín đồ phải ăn chay đủ 10 ngày trong một
tháng và phải tăng dần lên theo mức tiến hóa của tâm linh.
Ngƣời Tín đồ bực Hạ thừa mà ăn chay đủ 10 ngày mỗi tháng,
giữ tròn luật Đạo qui định trong Tân-Luật thì ngƣời Tín đồ ấy
mới đƣợc đối phẩm Địa Thần trong Cửu phẩm Thần Tiên nơi
cõi Thiêng liêng và khi chết mới đƣợc hƣởng Kinh kệ đầy đủ,
hƣởng các Bí pháp mầu nhiệm của Đạo để linh hồn đƣợc nhẹ
nhàng siêu thoát.
Ngƣời ăn chay không đủ 10 ngày trong một tháng thì không
đƣợc hƣởng những điều vừa kể trên.
Ngoài ra còn nhiều ý nghĩa khác nữa.
*Về việc Trai-giới trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.
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LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Vụ giữ trai-giới nhứt là trƣờngtrai là phạm-luật của Hội-Thánh lập lúc ban-sơ nơi Tân-Luật,
Chí-Tôn chỉ định có Thập-Trai mà thôi. Hội-Thánh đã lập luật
quá sức mình thì liệu mà sửa-chữa theo Pháp-chánh" HỘPHÁP (Ấn-Ký)
Đức Lý Đại Tiên giáng Cơ dạy ngày 11-03-Đinh Mùi: "Cơ Đạo
ngày nay sắp đến ngày quyết liệt, cả thảy Nam Nữ phải để
tâm cho lắm. Cầu nguyện Thầy và các Đấng ban ơn lành cho
mới giữ vững đức tin trong kỳ ĐẠI KHẢO này: Chƣ Đạo Hữu
phải giữ trai giới cho đƣợc 10 ngày đổ lên y nhƣ Tân Luật, thì
mới mong sống sót. Trận đại họa này không riêng cho ThánhĐiạ tại Việt-Nam Quốc mà chung cho cả đia cầu, Thảm! Thảm!
Thảm! Hạ Nguơn là Nguơn mạt kiếp, Nguơn điêu tàn, phải
hiểu lý Đạo ẩn tàng trong hai chữ Hạ Nguơn: Hạ là dƣới thấp,
sau cùng là chữ Hạ gồm ý nghĩa: Tệ, Suy, Tàn, Hoại, là diệt
chủng đó. Hạ Nguơn là Nguơn tiêu diệt. Vậy chƣ Đạo Hữu cố
tâm tìm hiểu những lời dạy dỗ tiên tri của Thầy và Lão cùng
các Đấng đã giáng dạy từ ngày khai Đạo tới giờ, những lời
tiên tri đó ngày giờ tới sẽ ứng hiện từ từ, nạn tiêu diệt đã tới
…Họa …Thảm! Cả Thế giới ngày nay còn trong vòng mê mệt,
cả vinh hoa phù phiếm trong Đạo trở lại chuộng hƣ danh, lấy
thế làm cứu cánh nên mới bày ra trò mị sanh chúng. Ôi! Tu
thành hay không là nhờ tâm Đạo, chơn tâm, chơn tánh Thầy
ban cho không lo trau luyện, lại ham lợi chác quyền mến phẩm
tƣớc đến đỗi làm nhẹ thể Thánh-danh Thầy, nạn cân đai áo
mão, đời cũng nhƣ Đạo đang là trƣờng mộng ảo gạt ngƣời xa
lần cội phƣớc là cái nguơn thỉ chơn tâm.
Vì sao Đức Hộ Pháp nói "Vụ giữ trai-giới nhứt là trƣờng-trai là
phạm-luật của Hội-Thánh lập lúc ban-sơ nơi Tân-Luật?". Bởi vì
đây là thời kỳ mới Khai Đạo, nhƣ học trò mới học vỡ lòng, mà
lúc ấy buộc trƣờng trai là một hình thức ép xác sẽ bị "chết
yểu". Nay Đạo đã 85 năm rồi, phải lên lớp!
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ƥ P TƢ
ƥ GIÁ
THÂ
Là cây Thánh giá có hình d ạng chƣ̃ Thập .. Một biể u hiệu của
Đạo Công Giáo.
Đức Hộ -Pháp nói : "Bần-Đạo đã
thuyết minh tới đây, kẻ thì nói đến
Chúa Jésus , Ngài lập nền ThánhGiáo của Ngài, Ngài lập cái Đền
thờ thiêng liêng Đạo-Giáo 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 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. Vì lẽ ấy
cho nên Ngài thuyết câu đó, cốt yếu Ngài dám hy sinh tử-đạo
đặng bảo thủ chơn truyền của Ngài, cũng có lý nhƣng chƣa
phải lẽ, cái bí mật trong lời nói ấy là vầy: Phải biết làm sao cái
chết thật, mà phải biết làm sao cái sống là thật. Cái sống và
cái chết, ta cũng nên tìm hiểu điều ấy. Vả chăng chúng ta sanh
ra có hai cái sống và có hai cái chết."
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?
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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 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".

THẬP TỬ NHỨT SANH
十死一生
E: One chance of life on ten chances of death.
F: Une chance de vie sur dix chances de mort.
Thập: Mƣời, hoàn toàn. Tử: chết. Nhứt: một. Sanh: sống.
Thập tử nhứt sanh là mƣời phần chết, chỉ có một phần sống.
Ý nói: nguy hiểm vô cùng.

THẤT BỬU
七 寶
E: The seven precious things.
F: Les sept objets précieux.
Thất: Bảy, thứ bảy. Bửu: Bảo: quí báu. Thất bửu hay Thất
bảo là bảy thứ quí báu mà chỉ có ở con ngƣờ. Đó là bảy tình
tạo thành 7 thể con ngƣời: hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc ,dục.
Kinh Tiểu Tƣờng:
"Ao thất bửu gội mình sạch tục."
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THẤT CHÁNH
失正
(Thất là mất đi, không còn giữ đƣợc bản chất ban đầu; chánh
là điều yếu trọng, chánh lý, trung thực).Vây thất chánh là làm
mất mát nguyên ý, nguyên bản, sai lạc chơn truyền.
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. "

THẤT CHÍ
失 志
E: Discouraged.
F: Découragé.
Thất: Mất, thua, sai lầm. Chí: ý chí. Thất chí là mất hết ý chí,
chán nãn hết muốn làm việc.
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
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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".

THẤT CHƠN TRUYỀN
失真傳
E: To lose the true doctrine.
F: Perdre la vraie doctrine.
(Thất là mất, Chơn truyền là lời truyền dạy chơn thật của Đấng
Giáo chủ của một Tôn giáo từ xƣa đã để lại). Nhƣng dần dần
với thời gian, những ngƣời sau canh cải ngày một ít, đến nỗi
ngày nay xem nhƣ đã sửa đổi theo phàm ý, thế là nền Tôn
giáo ấy đã bị Thất chơn truyền.
Tôn giáo Thất Chơn truyền do đâu?
Đức Hộ Pháp thuyết, đêm 05-04- Kỷ Sửu (02-05-1949):
"Toàn cả Thánh-Thể Đức Chí-Tôn tức nhiên Chức Sắc Thiên
Phong đều biết rằng: Các nền Tôn-giáo đƣơng nhiên bây giờ
nếu gọi là thất chơn truyền, thì thất chơn truyền do nơi đâu?
- Do tại Bí-pháp không đúng theo lƣơng tri, lƣơng năng của
loài ngƣời. Lƣơng tri, lƣơng năng của mỗi ngƣời đƣơng thời
buổi này đã đạt đến một mức cao thƣợng, trọng hệ là những
triết lý đơn sơ buổi nọ, của các nền Tôn giáo để tại mặt thế
này. Hồi buổi Thƣợng cổ, không cầm đƣợc quyền năng, cầm
tâm lý của nhơn loại trong khuôn khổ đạo đức tinh thần nữa.
Đối với các triết lý Bí pháp buổi nọ, bây giờ nhơn loại tăng tiến
quá lẽ, thành thử các vị Giáo chủ đã lập luật pháp, nhƣng luật
pháp đơn sơ ấy, ngày nay không có đủ quyền năng trị tâm
thiên hạ nữa".
Đức Thƣợng-Phẩm cho biết thêm về hậu quả:
"Các Em cũng dƣ hiểu rằng các Giáo-lý từ xƣa đã bị Thất-kỳCAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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truyền là tại Môn-đồ của họ không chịu đặt mình trong khuôn
viên Luật-Pháp của Giáo-lý ấy. Nếu một thời-kỳ mà Giáo-lý đã
Thất Chơn-truyền thì đem đến cho nhơn-sanh biết bao tangthƣơng 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,
- 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. Cũng vì lẽ quyềnhành riêng biệt ấy mà khiến cho hai bên thƣờng có phản khắc
Đạo quyền, bởi tánh phàm thƣờng hay có phạm những lỗi-lầm
mà chẳng chịu phục thiện đặng cải sửa cho trở nên tận thiện.
Các Em đâu hiểu rằng Chí-Tôn giao quyền sửa trị Chức Sắc,
Chức việc và toàn Đạo Nam, Nữ cho bên Hiệp Thiên-Đài là
Thánh-ý Đức Chí-Tôn muốn dùng hình phàm đặng làm cho
giảm bớt tội vô hình. Nếu ai chẳng thận-trọng để cho phạm
vào luật pháp mà chẳng chịu pháp sửa trị của Hiệp Thiên Đài
thì rất uổng cho một kiếp tu mà không trọn phận và đến khi rời
bỏ xác phàm rồi làm sao có cơ hội lập công nữa! Mà một khi
không lập công quả đƣợc nữa thì tội án đã phạm làm sao
chuộc đƣợc; rồi mãi bị trầm-luân khổ hải cả đời đời".
"Nay Đức Chí Tôn khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là đúng theo
lời Sấm truyền của các vị Giáo chủ ngày xƣa. Chỉ có phƣơng
diện là do nơi Tam giáo thất chơn truyền, chính mình Đức
Chí Tôn giáng cơ lập Đạo đặng Qui Nguyên Phục Nhứt, gọi là
chấn hƣng Tam Giáo lại cho hoàn toàn, lập Luật Pháp khuôn
viên cho phù hạp theo dân trí buổi nầy, mới tìm phƣơng độ rỗi
nhơn sanh. Hiệp cả tinh thần của các dân tộc biết nhìn nhau
một CHA Chung, mà thuận hòa cùng nhau, thật hành chủ
nghĩa thƣơng yêu, chung thờ một nền Tôn Giáo Đại Đồng, thì
nhơn loại mới đặng gội nhuần ân huệ và đời tranh đấu tự diệt
sẽ trở nên đời mỹ tục thuần phong, thì vạn loại mới chung
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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."

THẤT CƠ
失 機
E: To lose the occasion.
F: Perdre l’occasion.
Thất: Mất, thua, sai lầm. Cơ: dịp, cơ hội. Thất cơ là bỏ mất dịp
tốt.
Thất cơ lỡ vận: mất hết cơ hội, lỡ bƣớc nửa chừng.

THẤT DANH ĐẠO
失名道
(Thất là mất; danh là tên tuổi, Đạo là sự đạo đức) tức nhiên
ngƣời không biết trọng mình thì không biết trọng ngƣời và
trọng đạo. Có thể làm nhiều điều không hay mà phải bị mang
tai tiếng không tốt đến nền Đạo thì gọi là làm "thất danh Đạo".
Tinh thần một ngƣời đạo đức nên tránh.
Đức Cao Thƣợng Phẩm giáng: 13-12-Mậu Tuất (1959):
… "Đạo chỉ có danh là biết thƣơng ngƣời, quyền là phục vụ,
sau mới đƣợc cái danh quyền bất diệt của Chí Tôn ban cho
nơi Thiêng Liêng. Nếu hiểu danh quyền lợi lộc theo sau tục sự
thì đó là tìm con đƣờng tội tình. Vậy Bần Đạo khuyên nên lƣu
tâm, ngoài ra phải phân biệt tiểu tiết và đại sự; để hỏng đại sự
là bất trí, giữ danh cá nhân, để thất danh Đạo là thấp hơn
thƣờng tình."
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THẤT ĐẠO
失道
E: To lose the morality.
F: Perdre la moralité.
(Thất là mất. Đạo là Tôn giáo, là đức tin của mỗi ngƣời đã đặt
trọn vào Tôn giáo ấy; là sự tín ngƣỡng trong lòng vốn sẵn có
của nhân sanh, của ngƣời tín hữu khi đã làm môn đệ của Đức
Chí-Tôn; nay vì một lý do gì bội phản). Chữ thất đạo có hai
nghĩa: một là chính họ không hiểu đạo một cách rõ rệt, nên khi
theo đạo là một xu hƣớng, đến khi họ cầu ƣớc nhiều mà
không thấy nên thất đạo; Hai là bị kế tà mƣu cám dỗ cho thất
đạo để theo về Tà phái.
Đức Hộ Pháp nói: "Chúng ta chỉ sợ một điều, cả con cái Đức
Chí Tôn rán ghi nhớ là buổi chung qui của chúng ta, hễ chúng
ta thất Đạo tức nhiên chúng ta không đáng làm con cái của
Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, không đáng làm bạn Thiêng
Liêng của Thần, Thánh, Tiên, Phật, chúng ta sợ chết, thiên hạ
gọi chết là mất, Bần Đạo thuyết minh cái cảnh chết là cảnh
sống, cái cảnh sống là cảnh chết, họ có biết giá trị nơi cõi
Thiêng Liêng Hằng Sống thế nào đâu? Họ chỉ biết tìm mãi cái
hạnh phúc trong cảnh khổ hải này họ gọi là cảnh sống, mà thật
quả nó là cảnh chết, hễ giờ phút nào chúng ta đã thất phận,
thất Đạo, chúng ta sợ buổi chung qui của chúng ta lìa cõi trần
này. Ngày nào chúng ta biết trọn trung cùng Hội Thánh, trọn
hiếu cùng Đức Chí Tôn và Phật Mẫu, trọn tín với các Đấng
Thiêng Liêng thì cái hạnh phúc của chúng ta khi lìa trần là cái
vinh diệu chúng ta đó vậy.
Đức Ngài cho biết: "Kim-Quan-Sứ đã thi hành trong hai mƣơi
mấy năm, cả Thánh-Thể Đức Chí-Tôn và toàn thể con cái của
Ngài nam, nữ cũng thế, đang bị tay Ngƣời làm tàn hại, đủ mƣu
lƣợc, đủ mƣu chƣớc đặng hại cho thất Đạo. Không một điều
gì, không một mƣu chƣớc gì mà Ngƣời không dùng, không
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mƣu chƣớc gì Ngƣời không làm đặng tàn phá Thánh Thể của
Đức Chí Tôn, nhƣng.... không phải dễ dầu, quyền lực Kim
Quan-Sứ bao nhiêu đi nữa cũng chƣa qua khỏi cái mức của
Đức Chí-Tôn đã gạch sẵn cho con cái của Ngài đi, thì chúng ta
ngó thấy đủ bằng cớ đoạt đặng.
Đức Chí Tôn giáng tại Hộ Pháp Đƣờng ngày 03-05-Ất Mùi (dl:
28-6-1955) qua bài Thi khoán thủ: Cao Đài Tiên Ông.
CAO thăng tuyệt đối Khí Hƣ vô,
ĐÀI bảng nêu danh của tín đồ.
TIÊN dƣợc phá mê trần mộng ảo,
ÔNG nào mất Đạo chết phơi khô.!

THẤT ĐẠO NHƠN LUÂN
Đức Hộ Pháp thuyết 14-8 Đinh-Hợi: "Tánh đức của Phật-Mẫu
chẳng khác Bà Mẹ phàm, sở dĩ Ngài đến với nhân loại là vì:
Nhơn-loại thiếu lòng yêu ái nhau, thiếu tình thƣơng, chẳng
những vậy mà còn gây thù hận cho nhau, cốt nhục tƣơng tàn,
thiếu tình yêu ái. Sở dĩ nhƣ vậy là vì nhơn-loại đã thất Đạo
nhơn-luân cho nên giờ đây Đức Chí-Tôn đến để chỉnh đốn cả
tinh thần của loài ngƣời lại để cứu vớt chúng sanh. Lần này
Đức Mẹ đến làm thân với chúng ta đặng làm gƣơng mẫu cho
chúng ta".

THẤT ĐẠO TÂM
失 道 心
E: To lose the moral conscience.
F: Perdre la conscience morale.
Thất: Mất, thua, sai lầm. Đạo tâm: cái tâm đạo đức. Thất đạo
tâm là mất cái tâm đạo đức.
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Còn mấy đứa chƣa đặng phong thƣởng cũng không
nên vội buồn mà thất đạo tâm.

THẤT ĐẦU XÀ
七頭蛇
E: The cobra with seven heads.
F: Le cobra à sept têtes.
(Thất: Bảy, thứ bảy. Đầu: cái đầu. Xà: con rắn).
Thất đầu xà là con rắn thần có 7 cái đầu. Rắn thần này đƣợc
đắp nổi, đỡ ba cái Cẩm đôn của ba vị: Hộ Pháp (giữa) Thƣợng
Sanh (bên trái của Hộ Pháp), Thƣợng phẩm (bên phải). Các
hình tƣợng này đặt tại Hiệp Thiên Đài, ở cấp trên của Bán
nguyệt Ngũ Lôi đài. Trong các chùa Phật giáo ở Cao Miên,
thƣờng có đắp hình một con rắn lớn có 7 cái đầu cất lên.
Bảy cái đầu này tƣợng trƣng Thất tình của con ngƣời: Hỷ, Ái,
Lạc, Dục, Ai, Ố, Nộ. Thất tình đƣợc ví nhƣ 7 cái đầu rắn độc,
nó làm hại thể xác và tinh thần của con ngƣời, đƣa con ngƣời
sa vào những thói thấp hèn tội lỗi. Ngƣời tu cần phải lập chí
cao thƣợng, chế ngự cho đƣợc Thất tình, cƣơng quyết làm
chủ chúng nó, đừng yếu hèn để nó sai khiến, phải biết giữ cho
tâm thanh tịnh thì mới mong giải đƣợc khổ đau, đến bờ an lạc.
Tại sao gọi là Thất Đầu Xà?
- Xà là Rắn, ấy là loài độc có thể làm chết ngƣời. Bảy đầu
tƣợng trƣng cho Thất Tình, nếu ngƣời không biết chế ngự để
cho phàm tánh hung hăng cũng độc hại nhƣ rắn vây. Ba đầu
rắn ngẩng lên sau lƣng Hộ Pháp tƣợng là: Hỉ, Ái, Lạc đó là ba
mối lành, 4 đầu quay xuống là: Ố, Nộ, Ai, Dục. Ấy là bốn mối
hại, xấu.
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-Thất tình lôi cuốn con ngƣời vào tội lỗi, hại con ngƣời phải
chịu đoạ đày trầm luân khổ ải, cho nên Phật giáo chủ trƣơng
diệt thất tình, nhƣng ngày nay Đức Chí Tôn dạy ngƣời tu phải
chế ngự thất tình mới mong đắc đạo.
Trong Tòa Thánh Tây Ninh,
dƣới ba cái ngai của Đức Hộ
Pháp,
Thƣợng
Phẩm,
Thƣợng Sanh, có đắp hình
Thất đầu xà, mình rắn rất dài
quấn cả ba ngai, đuôi rắn
quấn ngôi Thƣợng Sanh,
mình rắn quấn ngôi Thƣợng
Phẩm, phần đầu quấn ngôi
Hộ Pháp, còn 7 đầu rắn chia
ra: ba đầu Hỷ, Ái, Lạc, cất
lên ở phía sau ngai Hộ
Pháp, hai đầu Ai và Nộ gục
xuống thấp nhất để 2 chân
của Đức Hộ Pháp đặt lên
chế ngự nó, 2 đầu Ố và Dục gục xuống vừa thấp để 2 tay của
Đức Hộ Pháp đặt lên nhƣ đè nén nó xuống. Khi Đức Phạm Hộ
Pháp trấn thần Thất đầu xà, Đức Ngài giảng giải nhƣ sau:
"Rắn Thần 7 đầu tƣợng trƣng con ngƣời có Thất tình. Ba đầu
rắn ngó lên sau lƣng Hộ Pháp là: Hỷ, Ái, Lạc. Ngƣời tu nên
luyện tập nâng đỡ ba tình: mừng, thƣơng, vui. Còn bốn tình:
Ai, Nộ, Ố, Dục thì đè nén xuống, đừng cho ngóc đầu lên."
Khi Đức Hộ Pháp trấn pháp, hành Bí pháp cùng Thể pháp
trong các đàn Vía, Sóc, Vọng; lúc Ngài đứng là Chuyển pháp,
Ngài ngồi là Trụ pháp. Nên khi ngồi, hai chân đạp lên 2 đầu Ai
(tả), Nộ (hữu), hai tay đè Ố (hữu), Dục (tả). Đức Ngài nói: Khi
Hộ Pháp trấn trên Thất đầu xà là đè nén các vật dục ở thế nầy
gom lại để khỏi cấu xé nhau, để mừng, vui, thƣơng, cho mọi
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ngƣời chung hƣởng, để gìn giữ đạo đức tu hành dễ dàng,
nƣớc nhà thạnh trị. E sau nầy Hộ Pháp xuất ngoại, Thƣợng
Sanh về ngự nơi đuôi, thì tự do Thất tình lôi cuốn, cấu xé lẫn
nhau, không phƣơng kềm chế, ấy là cơ thử thách nội và
ngoại... Ngày nào Hộ Pháp trấn lại trên ngai thì mới có thể dễ
dàng mọi việc Đạo và Đời. Quyền thiêng liêng phải vậy, đặng
vay trả cho sạch oan khiên, mới đem thuần phong mỹ tục, vãn
hồi hòa bình trật tự, tháng Thuấn ngày Nghiêu, trở nên thƣợng
cổ."
Đức Hộ Pháp thuyết về Thất đầu xà: Bảy nọc độc của rắn: Hỷ,
Ái, Lạc, Dục, Ai, Ố, Nộ ở trong châu thân con ngƣời.
Phàm con ngƣời ở thế, từ ngôi thiên tử cho đến hàng thứ dân,
ai cũng có đủ bảy mối Tình ấy tất cả, nhƣng do ngƣời biết độ
lƣợng cho vừa theo bực trung thì mới khỏi hại đến châu thân
và sự nghiệp.
1. Chữ Hỷ là Mừng: Con ngƣời khi gặp việc đáng vui mừng
thì cũng phải trầm tĩnh nhƣ thƣờng, chẳng nên mừng thái quá
mà biến thành sự hại. Ví nhƣ ông Trình Giảo Kim, nghe tin
dòng họ Tiết, Tiết Giao, Tiết Quỳ, phò Lý Đáng, đem binh về
phục nghiệp Đƣờng trào, trừ Võ Hậu, thì ông ta mừng quá độ,
phát thinh đại tiếu, cƣời ngất cho đến tắt hơi. Ấy là mừng quá
mà chết. Đời nay có kẻ trúng số độc đắc mà chết.
2. Chữ Nộ là Giận: Con ngƣời vì giận quá mà sanh hại đến
gia đình, hoặc bị tù tội là khác. Nên có câu: "Nhứt Nộ sầu tâm
khởi, bát vạn chƣớng môn khai." nghĩa là một phen giận nổi
lên thì trăm ngàn nghiệt chƣớng sanh ra, có thể làm tiêu nhà
hại mạng, đến khi biết sự chẳng lành, tỉnh lại ăn năn thì đã
muộn, nghĩ thôi đáng tiếc! Ví nhƣ ông Châu Công Cẩn (Chu
Du), lầm mƣu Khổng Minh Gia Cát Lƣợng, mà nộ khí xung
thiên, đến đỗi thổ huyết lâm lụy mà chết. Ấy là một gƣơng nêu
cho đời lƣu ý, còn nhiều sự giận mà chiụ khổ hình.
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3. Chữ Ai là Buồn: Ấy cũng là một điều hƣ hại đến thân thể
và trí não tinh thần. Có nhiều ngƣời gặp việc sanh ly tử biệt,
hay là đấu lực tranh tài mà chẳng may thất bại, thì cũng buồn
thảm đến lụy thân. Ví nhƣ Thạch Sùng đấu của nhà giàu, mà
thiếu mẻ kho, phải chịu mất hết gia tài, rồi ông buồn rầu mà
thất chí đến lụy thân. Ấy là sự buồn rầu đến hại lớn, đáng làm
gƣơng cho ngƣời sau. Nếu khi gặp cảnh chẳng may, phải có
năng lực đạo đức tinh thần mạnh mẽ mà làm kế bảo tồn tức là
phƣơng an ủi tâm hồn mát mẻ.
4. Chữ Lạc là Vui: Sự vui vẻ hân hoan khoái chí, sự vui vẻ
phải có chừng mực, thì mới tránh khỏi các điều tai hại biến
sanh. Có câu: "Cực lạc sanh bi". Hễ sự vui thích đến quá mức
thì trở nên buồn thảm, điều ấy vẫn hiển nhiên. Ví nhƣ Trụ
Vƣơng Ân Thọ, đắm mê nàng Đắc Kỷ, vui say tửu sắc, đến nỗi
mất nƣớc, tiêu nhà, hại mạng. Sự vui chơi của ông có lắm
điều tàn ác, nào là chế bào lạc hại quan trung thần, nào là lập
sái bồn, tửu trì, nhục lâm, sát hại cung nga thê nữ, vui cho đến
mất cả sự nghiệp Thành Thang, làm cho bá tánh điêu tàn,
sanh linh đồ thán. Ấy là sự vui chơi mà mắc tội với Thiên đình.
5. Chữ Ái là Thƣơng yêu: Có câu: "Ái nhơn nhƣ ái kỷ", nghĩa
là: Thƣơng hết mọi ngƣời nhƣ thƣơng mình vậy, mới gọi là
Bác ái. Bác ái là rộng thƣơng, mà thƣơng vì công bình chánh
trực, nhơn nghĩa đạo đức tinh thần, thƣơng nƣớc thƣơng dân,
chớ chẳng phải thƣơng riêng vì cá nhân vật chất, hay vì bợ đỡ
nịnh hót mà thƣơng, hoặc thƣơng vì ái tình tài sắc. Trong sự
thƣơng giới hạn phân minh mới tránh khỏi điều tai hại. Có tích
xƣa đời Tam Quốc, có Đổng Trác và Lữ Phụng Tiên (Lữ Bố),
đã kết nghĩa minh linh dƣỡng tử, mà vì ái tình với một gái Điêu
Thuyền, đến đỗi cha con giết hại lẫn nhau. Ấy là do nơi dây ái
tình mà điêu tàn chết thảm. Còn nhiều ngƣời tài hay, phá núi
lấp sông, văn chƣơng trí tuệ, mà chẳng vì đạo đức, mãn sa
mê sắc dục mà phải hƣ hại thân thể.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

320

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

6. Chữ Ố là Ghét: Ngƣời tu hành không nên chất chứa sự
ghét trong tâm, vì sự ghét giận mà sanh ra thù nghịch lẫn nhau
cho đến tàn hại nhau, mà gây thành oan trái, trả vay đời đời
kiếp kiếp; Nên Đức Chí Tôn có dạy rằng: "Sự thƣơng yêu là
chìa khóa mở cửa Tam thập lục Thiên, đặng vào nơi Bạch
Ngọc Kinh", còn sự ghét là phƣơng tà mị, nó làm cho lòng
ngƣời chia rẽ, mất tình đoàn thể, cốt nhục phân ly cũng do sự
ghét. Vấn đề chữ Ố, nó làm cho lòng ngƣời nhiều điều tai hại,
nói không cùng. Tóm lại, chỉ nhớ một câu của Thầy dạy ta: "Từ
đây các con chẳng đủ sức thƣơng yêu nhau thì cũng chẳng
đặng ghét nhau". Sau lại có câu phƣơng ngôn của Thầy rằng:
"Thƣơng ngƣời nhƣ thể thƣơng thân, Ghét ngƣời khác thể
vun phân cho ngƣời."
7. Chữ Dục là Tham muốn: Ngƣời có 100 muốn, 1000 muốn,
muốn hoài không đủ, nào là muốn nhà cao lầu rộng, áo đẹp,
vợ xinh, đồ ăn mỹ vị, muốn thế nào cho đƣợc giàu sang trên
thiên hạ. Các điều muốn ấy là về sự ích kỷ. Nếu đƣợc tấm
lòng tham muốn về đạo đức nhơn nghĩa, ích nƣớc lợi dân, ấy
là sự muốn trở nên cao thƣợng. Tóm tắt lại, sự dục vọng của
con ngƣời rất bao la quảng đại, đến khi còn một hơi thở cuối
cùng mà mọi điều ham muốn cũng chƣa đầy đủ, nên có câu:
"Nhơn tâm bất túc xà thôn tƣợng, Thế sự đáo đầu đƣờng bộ
thiền." nghĩa là: Lòng ngƣời chẳng đủ nhƣ rắn nuốt voi, Việc
đời đến lúc cùng tận chẳng khác châu chấu bắt ve. Cũng vì
lòng tham muốn mà rốt cuộc mạnh yếu sang hèn tƣơng tàn
tƣơng sát."
Thất đầu xà trên cảnh Thiêng liêng:
Trên Cảnh Thiêng liêng Hằng Sống cũng có Thất đầu xà. 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 BátQuái-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,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

321

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.

THẤT ĐỨC
失德
A: Immoral.
P: Immoral.
Thất: Mất, thua, sai lầm. Đức: đạo đức. Thất đức là mất đức,
tức là trái với đạo đức.
Hỏi: Sau mỗi đàn cúng, sắp bãi đàn, bái lễ Đức Chí-Tôn đều
hướng vào Bát-Quái-Qài. Xong, thì cả Chức sắc, chức việc,
Đạo-hữu xây lưng lại xá Bàn Hộ Pháp (Xá chữ KHÍ): Vì sao khi
bãi đàn cả Chức-sắc Hiệp Thiên Đài xá đáp lễ lại?
Đáp: Cái xá ấy chẳng phải làm lễ trọng Chức-Sắc Hiệp ThiênĐài từ lớn tới nhỏ, mà là xá chữ Khí. Chữ Khí là nguồn cội của
Pháp đã biến sanh ra vạn-vật.
Phật là trƣớc, Pháp là kế, Tăng là tiếp theo. Cái Xá ấy là kính
Đệ Tam qui. Trong Pháp ấy xuất hiện Phật-Mẫu kế tới Vạnlinh. Vì cớ cho nên Diêu-Trì-Cung cùng Hiệp Thiên Đài có tình
mật-thiết cùng nhau về một căn-cội Pháp để vận hành nguơnkhí tạo vạn-linh thì vị Hộ Pháp do Di-Đà xuất hiện, rồi kế VI Hộ
Pháp và kế tiếp Long-Thần Hộ Pháp cùng toàn bộ pháp-giới
đƣơng điều khiển càn khôn vũ trụ cũng do nơi chữ KHÍ mà
sanh sanh hóa hóa. Chào chữ KHÍ là chào cả Tam qui thƣờng
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bộ pháp giới tức là chào mạng sanh của chúng ta, chớ chẳng
phải chỉ 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.
Đức Hộ Pháp dặn xin nhớ và truyền-bá lời Huấn giáo này.
"Chính mình lầm hiểu là thất đức chớ chẳng phải ngƣời đảnh
lễ là thất đức".
Thi văn dạy Đạo có câu:
"Hễ muốn lợi danh mang thất đức,
"Thờ chung danh lợi hết gần Trời".
Thi Văn dạy Đạo rằng:
Nho nhã con tua tập tánh tình,
Dƣới đời đừng tƣởng một mình lanh.
Một câu thất đức thiên niên đọa,
Nhiều nỗi trầm luân bởi ngọn ngành.

THẤT ĐỨC VÔ NHÂN
Thầy dạy: Ngày 11-12-1926 (âl 7-11-Bính Dần)
"Ngày vui vẻ của sanh linh đã mòn, họa Thiên điều đã cận,
Càn khôn Thế giới còn đeo đuổi, dụng thất đức vô nhân mà
gieo thảm chất sầu trong nhân loại. Họa Âu tai Á sẽ lần lần
thay phiên nhau, dụng luật Thiên đình mà diệt phạt ngƣời vô
đạo. Càn khôn cũng vì đó mà phải điên đảo. Thầy lấy đức háo
sanh mở Ðạo lần ba mà vớt kẻ hữu phần, tránh khỏi nơi buộc
ràng khổ phạt. Ai hữu phƣớc đặng để chân vào, kẻ vô phần
phải bị Tà yêu cám dỗ."
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THẤT HIỀN
七賢
E: Seven Sages
F: Sept Sages.
(Thất: Bảy, thứ bảy. Hiền: ngƣời đạo đức, tài giỏi hơn ngƣời).
Thất Hiền là bảy ông Hiền nầy thƣờng tụ họp nhau trong rừng
trúc để đàm luận đạo lý, nên đƣợc gọi là Trúc Lâm Thất Hiền.
Bảy ông có cùng một chí hƣớng, tu theo đạo Tiên vào thời nhà
Tấn bên Tàu, tức là vào thời Tƣ Mã Chiêu, con của Tƣ Mã Ý,
trong truyện Tam Quốc, gọi là Bảy ông Hiền:
Trúc lâm Thất Hiền có tên kể ra sau đây:
- Nguyễn Tịch (210-263)
- Lƣu Linh (220-300)
- Hƣớng Tú (221-300)
- Nguyễn Hàm

- Kê Khang (223-263)
- Sơn Đào (205-283)
- Vƣơng Nhung (234-305)

Đây là nhóm Thanh đàm của Đạo gia, bàn về những vấn đề
thanh cao, tƣ tƣởng siêu việt. Là nhóm đại diện cho phong
trào sống nghệ thuật phong lƣu theo tự nhiên, để cho tình cảm
lãng mạn nẩy nở tự do, không gò ép trong lễ nghi, giới luật.
Thánh ngôn Hiệp Tuyển có bài Thi:
Trƣớc lâm chứa đặng bảy ông Hiền,
Vì bỏ tục trần mến cảnh Tiên.
Hồng cấu đã chui thân phải vấy,
Hơn thua cƣời kẻ biết nơi tiền.
Sơ lƣợc tiểu sử mỗi ông Hiền trong Trúc lâm Thất Hiền:
1. NGUYỄN TỊCH (210-263) tên chữ là Tự Tông, ngƣời đất
Trấn Lƣu, con của Nguyễn Vũ, một trong Kiến An Thất tử.
Ngƣời có dung mạo khác thƣờng, chí khí mở rộng, tự nhiên,
một mình độc lập, phóng túng tự do, thƣờng đóng cửa ở trong
nhà đọc sách, hay lên núi ngao du sơn thủy. Ông đọc rất nhiều
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sách mà thích nhứt là sách Đạo Đức Kinh của Lão Tử và Nam
Hoa Kinh của Trang Tử, thích uống rƣợu, biết thổi sáo, giỏi
đàn cầm, đƣơng khi đắc ý chợt quên hình hài mà siêu thần
nhập hóa. Ngƣời đời cho ông là kẻ si tình và ngông ngạo.
Vì có cái cuồng danh đó mà Tƣ Mã Chiêu (con của Tƣ Mã Ý)
đem lòng ngƣỡng mộ, muốn kết thân với Nguyễn Tịch, nhƣng
ông không chịu nên cố ý say sƣa luôn 60 ngày đêm để khỏi
gặp Tƣ Mã Chiêu. Ông nhìn thấy triều đình càng lúc càng suy
yếu, quan lại chuyên quyền, dua nịnh, ông rất đau lòng, nên
đã kết tinh vào tác phẩm "Vịnh Hoài" của ông, một tập thơ bất
hủ gồm 82 bài thi, một kiệt tác của thời bấy giờ. Tấm lòng của
ông bao la, tầm mắt rộng lớn mà không gặp đƣợc ngƣời đồng
khí tƣơng cầu nên đã phát tiết bi thƣơng trong thơ văn đến độ
mãnh liệt.
Nguyễn Tịch có viết sách "Đạt Trang Luận", trong đó ông xác
định Triết lý tự nhiên, luôn luôn ý thức cái lý đồng nhứt trong
sai thù. Nguyễn Tịch có cặp mắt rất đặc biệt, khi vừa lòng ai
thì nhìn với đôi mắt xanh, còn không vừa lòng ai thì nhìn với
đôi mắt trắng. Khi mẹ Nguyễn Tịch mất, ông Kê Hỷ mang đồ lễ
đến viếng, Nguyễn Tịch tiếp nhìn với đôi mắt trắng. Hỷ ra về
mà bụng không bằng lòng. Em của Kê Hỷ là Kê Khang nghe
biết chuyện đó, mới mang rƣợu và cắp đàn đến, thì Tịch rất
vui, vừa ý lắm, tiếp Kê Khang với đôi mắt xanh.
Năm thứ tƣ đời Cảnh nguyên, tức là năm 263, Nguyễn Tịch
mất, hƣởng đƣợc 54 tuổi. Kê Khang thƣờng ca tụng Nguyễn
Tịch rằng: Nguyễn Tự Tông, miệng không bàn lỗi của ngƣời.
Ta mỗi khi bắt chƣớc điều ấy mà không kịp đƣợc, cùng cực
bẩm tính hơn ngƣời, với sự vật không thƣơng tổn, chỉ có cái
uống rƣợu quá mức thôi.
2. KÊ KHANG (223-263) tự là Thúc Dạ, ở Tiêu Quận, sớm mồ
côi, có kỳ tài, thân hình cao lớn, có phong nghi, thiên chất tự
nhiên, tánh tình điềm đạm, ít ham muốn, khoan dung giản dị.
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Ông tự học mà giỏi, sở trƣờng về môn học Lão Trang. Ông
trƣớc tác đƣợc hai bộ sách: Thích Tứ Luận và Thanh Vô Ai
Lạc Luận. Trong hai cuốn sách nầy, ông lấy chủ nghĩa tự
nhiên để bài bác học thuyết của Nho gia. Ông quan niệm nhân
cách của ngƣời quân tử có đƣợc không phải lấy lễ giáo bên
ngoài mà uốn nắn con ngƣời, đẽo gọt thiên nhiên. Ông cũng
chống lại tất cả các suy luận trí thức về phải trái, đúng sai.
Ông chỉ cốt làm sao cho đƣợc Tâm hƣ để noi theo Tánh mà
sống, vì tự nhiên chính là đạo lý. Sách Thế Thuyết có kể
chuyện rằng: "Chung Hội (225-264) làm quan, làm tƣớng, có
viết sách, lấy làm tiếc vì chƣa có dịp gặp Kê Khang, cho nên
ngày kia, Chung Hội cùng với vài ngƣời thân tín đến viếng Kê
Khang. Sở thích của Kê Khang là rèn đồ kim khí. Chung Hội
đến thì thấy Kê Khang đang rèn sắt dƣới gốc cây lớn. Hƣớng
Tú thì giúp Kê Khang thổi ống bể, còn Kê Khang thì vẫn tiếp
tục đập sắt nhƣ không có khách đến. Chung Hội bị bẽ mặt,
đứng nhìn một lát rồi bỏ đi.
Kê Khang hỏi: - Đã nghe gì mà tới? Đã thấy gì mà đi?
Chung Hội đáp: Tới vì nghe cái đã nghe, đi vì thấy cái đã
thấy."
Ngƣời đời Tấn rất thích cái vẻ đẹp thể chất và tinh thần của Kê
Khang. Ngƣời ta sánh ông với núi ngọc hoặc cây tùng. Có lẽ vì
vậy mà Chung Hội mới nói đã nghe và đã thấy.
Trƣớc kia, có một hôm, Kê Khang đi chơi ở đất Lạc Tây, trọ ở
Hoa Dƣơng Đình, đêm ngồi khảy đàn, chợt có một ngƣời
khách đến tự xƣng mình là ngƣời thời cổ, rồi cùng Kê Khang
bàn luận âm luật, lời lẽ rành rọt thấu đáo lắm. Nhân đó, ông
khách truyền cho Kê Khang khúc nhạc Quảng lăng tán, dặn
Kê Khang không truyền cho ai khác. Về sau, khi Kê Khang bị
Tƣ Mã Chiêu đem ra hành hình ở phía chợ đông, Kê Khang
quay nhìn bóng mặt trời rồi cầm đàn gảy mà nói rằng:
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- Trƣớc kia khúc Quảng lăng tán nầy có ngƣời tên Viên Hiếu
Nê thƣờng theo ta để học nhƣng ta không truyền đƣợc, nay
khúc Quảng lăng tán nầy từ nay mất đi.
Kê Khang bị Tƣ Mã Chiêu ra lịnh giết chết năm ông đƣợc 40
tuổi. Các nhà phê bình đều cho rằng: thơ của Nguyễn Tịch và
của Kê Khang ý tứ rất khác nhau. Thơ của Nguyễn Tịch thì ý
chỉ thâm thúy, của Kê Khang thì khí vận tuấn thanh. Tài hoa
của Nguyễn Tịch thì nhƣ mùa Xuân thơm ngát, còn tâm tình
của Kê Khang nhƣ mùa Thu trong trẻo. Nhƣng có điều, là
Nguyễn Tịch dùng cái cuồng để làm kế bảo toàn tấm thân, còn
Kê Khang lại bị cái cuồng mà phải sát thân.
3. LƢU LINH (220-300) tự là Bá Luân, ngƣời đất Bái, thân
hình xấu xí, phóng túng, thƣờng lấy sự coi nhỏ vũ trụ xem
bằng muôn vật làm tâm, lạnh nhạt ít lời, không quen giao du,
cùng với Nguyễn Tịch và Kê Khang tƣơng ngộ, tinh thần hớn
hở, dắt tay vào rừng. Lúc đầu không chút ý kiến gì về tài sản
có không, nói: "Ta chết chôn cho ta." Đấy khinh bỏ thân thể
đến thế. Lƣu Linh hay uống rƣợu, nổi tiếng về rƣợu hơn hết
trong Trƣớc Lâm Thất Hiền, uống rƣợu bao nhiêu cũng không
say. Một hôm, ông bảo vợ đi lấy rƣợu. Vợ ông đổ rƣợu đi và
đập bể vò rƣợu, khóc mà can rằng: "Ông uống rƣợu nhiều
quá, không phải là cái đạo nhiếp sinh, ông phải bỏ bớt rƣợu
đi." (Nhiếp sinh là thu nhiếp tinh thần để nuôi sức khỏe). Lƣu
Linh nói: "Phải, ta không thể tự cấm đƣợc, phải cầu quỉ thần
lên để thệ nguyện mới đƣợc. Vậy phải đủ rƣợu thịt làm lễ
chứ!" Vợ liền nghe lời, lo sắm sửa đủ các thứ. Xong, Lƣu Linh
bèn quì mà khấn rằng:
Thiên sanh Lƣu Linh,
Dĩ tửu vi danh,
Nhất ẩm nhất hộc,
Ngũ đẩu giải tỉnh,
Phụ nhân chi ngôn,
Thận bất khả thính."

(Trời sanh Lƣu Linh,
Lấy rƣợu làm danh,
Mới uống một vò,
Năm đấu giải tỉnh,
Lời nói đàn bà,
Cẩn thận đừng nghe.)
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Khấn xong thì đem rƣợu thịt ra, ăn uống li bì, say say tỉnh
tỉnh.Tuy Lƣu Linh mê man phóng túng, nhƣng khi gặp việc thì
ứng biến chẳng sai, ít khi thác ý vào văn thơ, duy có làm bài
phú "Tửu đức tụng" nổi tiếng, ca tụng ngƣời uống rƣợu. Bài
phú Tửu đức tụng, diễn nôm ra sau đây:
1- Chàng là một ngƣời đầy cao quí,
Đối với chàng, Trời Đất chỉ là một buổi sáng,
Và vĩnh hằng chỉ là một thoáng chốc.
Mặt trăng và mặt trời chỉ là những cánh cửa sổ,
Tám sa mạc là sân nhà chàng.
Chàng đi không để lại dấu vết,
Không ở tại một ngôi nhà nào.
Lấy trời làm nhà, lấy đất làm chiếu,
Chàng theo đuổi sự phóng túng của mình.
Khi dừng lại chỉ là để nâng lên chén rƣợu hay ôm bầu rƣợu,
Khi đi chỉ là để mang theo một bình rƣợu hay lấy đi chai
rƣợu.
Rƣợu là công việc duy nhứt của chàng,
Chàng chẳng biết gì hơn nữa.
2- Một ông chúa trẻ thuộc nhà cao quí và một quan về hƣu,
Nghe nói đến những thói quen của ta,
Đã bài bác cách sống của ta.
Họ vung tay áo, nắm tay lại,
Mắt dữ dằn đảo qua đảo lại và răng thì nghiến chặt lại,
Họ dạy ta những phép tắc xã giao,
Phải thế nầy và không đƣợc thế kia, nghe nhƣ tiếng bầy ong
Nhƣng vào lúc đó, ông thầy kia,
Nắm lấy một cái vò, cầm lên một cái chén,
Đƣa chén lên miệng nốc hết rƣợu, rồi vuốt râu nằm thẳng
cẳng,
Lấy men làm gối, lấy cặn rƣợu làm gối dài.
3- Chẳng suy nghĩ gì, chẳng lo âu gì,
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Hạnh phúc của chàng thật là toàn vẹn!
Thoắt thấy chàng say mèm, thoắt thấy chàng tỉnh rƣợu.
Lắng tai nghe, chàng không nghe thấy sấm rền,
Chú mắt nhìn, chàng chẳng thấy hình núi Thái sơn,
Không thấy lạnh giá và nóng bức cắn xé da thịt mình,
Cũng không thấy thành công và ham muốn gây những đam
mê.
Chàng cúi nhìn đám ngƣời đông nhƣ kiến cỏ,
Họ giống nhƣ bèo tấm trôi trên sông Giang sông Hàn,
Hai vị cao sang kia đứng cạnh,
Với chàng, chỉ giống con ong hay con sâu.
(Lê Diên dịch)
Đây là những tƣ tƣởng tự nhiên rút ra ở hệ thống xuất thế của
Lão Trang, đem vào đời sống nghệ thuật đến mức cực đoan.
Lƣu Linh mƣợn rƣợu để quên đời, quên cả hình hài để sống
với một tâm trạng siêu thần nhập hóa giả tạo. Phải chăng hoàn
cảnh lịch sử xã hội thời đó đã gây ra không khí quá bi quan
nhƣ thế? Lƣu Linh thƣờng hay quá chén, phóng túng, cởi bỏ
quần áo, trần truồng trong nhà. Ngƣời đời thấy vậy thì chê
cƣời. Lƣu Linh nói: "Ta lấy Trời Đất làm nóc nhà, buồng nhà
làm quần áo, các ông sao lại chui vào quần áo của ta?" Lƣu
Linh dẫu sống phóng túng, buông thả, nhƣng vẫn ý thức cái gì
là của Trời Đất, cái gì là của thiên hạ.
4. SƠN ĐÀO (205-283) tự là Cự Nguyên, ngƣời ở huyện Hoài,
đời nhà Tấn (nay thuộc tỉnh Hồ Nam). Từ nhỏ, tánh tình ông
rất chất phác, nhƣng học thức hơn ngƣời, đƣợc nhiều học giả
danh vọng trong vùng kính trọng, thế mà đến 40 tuổi, Sơn Đào
vẫn là một viên quan nhỏ giữ chức Chủ Bạ trong quận. Sơn
Đào chơi thân với Nguyễn Tịch và Kê Khang.
Vợ Sơn Đào là Hàn Thị thấy ba ngƣời chơi thân với nhau thì
hỏi dò chồng. Sơn Đào đáp: Đó là hai ngƣời riêng ta có thể
chơi thân. Hàn Thị muốn biết rõ hai ngƣời bạn đặc biệt nầy
của chồng, nên sửa soạn một tiệc rƣợu để chồng thết đãi hai
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bạn, còn Hàn Thị thì núp trong màn nhìn ra quan sát, buổi tiệc
kéo dài suốt đêm, Hàn Thị cũng thức suốt đêm để theo dõi.
Sáng hôm sau, Sơn Đào vào phòng hỏi vợ:
- Nàng nghĩ sao về hai ngƣời bạn đó?
Hàn Thị đáp: Về tài hoa thì chàng không bằng họ, nhƣng về trí
thức thì chàng đáng là bạn của họ. Chính Sơn Đào cũng cho
cái biết của ta là cao hơn.
Về sau, Sơn Đào cũng đƣợc điều về kinh đô, giữ chức
Thƣợng Thƣ Lại Bộ Lang. Lúc ấy Ngụy-Đế là Tào Phƣơng
vừa nhỏ tuổi vừa bất tài, triều chính lọt vào tay Thái Úy Tƣ Mã
Ý và Đại tƣớng Tào Sảng. Hai ngƣời nầy kết bè kết đảng định
tiêu diệt phía đối phƣơng mà độc chiếm quyền hành. Sơn Đào
nhìn thế cuộc biết chắc thế nào Tào Sảng cũng phải thua Tƣ
Mã Ý, vì Tào Sảng lỗ mảng ngang ngƣợc, kém mƣu trí hơn Tƣ
Mã Ý nhiều. Sơn Đào không muốn dính vào vòng đấu tranh
của hai ngƣời ấy, nên thƣờng ẩn cƣ, ít giao thiệp với các triều
thần.
Mỗi khi cao hứng, Sơn Đào thƣờng mời các danh sĩ nhƣ: Kê
Khang, Nguyễn Tịch, Lƣu Linh, Nguyễn Hàm, Hƣớng Tú,
Vƣơng Nhung vào trong rừng trúc rong chơi, uống rƣợu và
bàn lẽ huyền vi của Trời Đất, gác ngoài tai mọi việc ở đời.
Trong Trúc lâm Thất Hiền thì Kê Khang là ngƣời có tiếng tăm
và tài hoa cao nhứt, dám khinh miệt cả bọn quyền quí, làm
Sơn Đào rất bội phục. Sau nầy, khi Sơn Đào làm ở Bộ Lại, có
dâng thơ tiến cử Kê Khang. Kê Khang chán ghét bọn quan lại
tham ô nên không hề có ý muốn ra làm quan, nay biết đƣợc
Sơn Đào dâng thơ tiến cử mình, Kê Khang nổi giận liền viết
một bức thơ "Tuyệt giao Sơn Đào", mỉa mai Sơn Đào còn ham
danh lợi và tuyên bố tuyệt giao với Sơn Đào. Sơn Đào rất hiểu
rõ tánh ý của Kê Khang nên không hề hờn giận.
Sau, Kê Khang bị Chung Hội và Lữ Tấn vu oan, Tƣ Mã Chiêu
tin Chung Hội nên giết chết Kê Khang. Con của Kê Khang là
Kê Thiệu bơ vơ không nơi nƣơng tựa, đƣợc Sơn Đào lo lắng
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chăm sóc. Năm 265, con của Tƣ Mã Chiêu là Tƣ Mã Viêm
chiếm lấy chánh quyền, phế bỏ triều Ngụy của họ Tào, lên làm
vua, lập ra nhà Tấn, Sơn Đào lại dâng thƣ tiến cử Kê Thiệu
"Cha có tội không liên quan gì đến con, Kê Thiệu gồm đủ đức
tài, xứng đáng đƣợc trọng dụng." Tƣ Mã Viêm chấp nhận,
phong Kê Thiệu chức Bí Thƣ Thừa. Sơn Đào giỏi nhận xét
nhân tài, trong hơn 20 năm ông làm việc ở Bộ Lại, ông tiến cử
lên triều đình nhiều hiền tài. Trong triều có quyền thần Giả
Sung, thƣờng kéo bè kết đảng để củng cố thế lực, khen ngợi
tên tâm phúc Lục Lƣợng trƣớc mặt Tƣ Mã Viêm, rằng Lục
Lƣợng có tánh tình trung hậu, chí công vô tƣ, nên xin cho Lục
Lƣợng đƣợc cùng với Sơn Đào làm chức Tuyển Quan. Tƣ Mã
Viêm đồng ý. Sơn Đào thì phản đối việc nầy, vì biết Lục Lƣợng
chỉ là tên có tài nịnh hót chớ không có thực tài, không xứng
đáng với chức Tuyển Quan. Ít lâu sau, quả nhiên tên Lục
Lƣợng nhận hối lộ, bị phát hiện nên bị cách chức. Do đó, Tƣ
Mã Viêm càng trọng tƣ cách của Sơn Đào.
5. HƢỚNG TÚ (221-300) tự là Tử Kỳ, ngƣời ở đất Hoài, nay là
Hồ Nam, thuở nhỏ đã quen biết Sơn Đào. Hƣớng Tú rất thông
tuệ, hiểu biết rất sâu xa, theo nền học của Lão Trang. Ông
cùng với Quách Tƣợng đã chú giải sách Nam Hoa Kinh của
Trang Tử, vì lâu nay trải qua nhiều thế hệ của Đạo gia, nhƣng
chƣa có ai luận bàn về tôn chỉ và hệ thống hóa sách ấy cả.
Hƣớng Tú bàn và giải thích thêm những ý nghĩa sâu kín, phát
minh thêm ý lạ, làm nổi dậy phong trào Huyền học. Ngƣời
đƣơng thời đọc sách ấy thì siêu nhiên tâm ngộ, chẳng ai
không mãn nguyện.
6. VƢƠNG NHUNG (234-305) có một ngƣời con vừa mới
chết, bạn của Vƣơng Nhung là Sơn Giản đến viếng. Vƣơng
Nhung không cầm đƣợc nƣớc mắt. Sơn Giản nói:
- Chỉ là đứa bé con, cớ sao lại khóc?
- Thánh nhân thì quên tình, thứ dân thì không biết tới, chỉ nhƣ
bọn ta mới có nhiều tình.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Sơn Giản tán đồng, rồi cũng khóc theo. Lời nói của Vƣơng
Nhung cắt nghĩa rất rõ tại sao nhiều Huyền học gia lại rất lƣu
tâm đến thuyết Chủ tình. Trong nhiều trƣờng hợp, không phải
vì sự đƣợc mất của bản thân mà họ tỏ ra vui buồn, mà chính
trong cái cảnh tƣợng chung của cuộc sống hay của Trời Đất.
7. NGUYỄN HÀM: là cháu của Nguyễn Tịch, gọi Nguyễn Tịch
bằng chú. Hai ngƣời họ Nguyễn nầy đều thích uống rƣợu. Mỗi
khi gặp nhau, họ không cần lấy chén mà uống, chỉ ngồi quanh
vò rƣợu mà uống trong vò. Có khi mấy con heo khát nƣớc
chạy đến, thì họ cho heo cùng uống với họ. Đấy là tình cảm
cốt yếu của hạng ngƣời phong lƣu, muốn sống với tinh thần
nghệ sĩ, với ý thức bình đẳng, không phân biệt giữa họ và vật
trong Trời Đất. Tóm lại, Trúc lâm Thất Hiền là bảy ông Hiền
nơi rừng trúc. Họ là những nhà văn nhà thơ, vừa đi dạo, vừa
bàn luận trong một khu rừng trúc nhỏ, dừng lại để uống rƣợu,
rồi lại đi dạo tiếp tục, rồi lại bàn luận, làm thơ, cho đến lúc say
mèm. Họ bàn luận chỉ trích Khổng giáo, đề cao Lão Trang, mỗi
ngƣời có một cách, làm dẫy lên một trào lƣu tƣ tƣởng lãng
mạn gọi là Phong lƣu, ngụ ý sống tự do theo tự nhiên, mà tƣ
tƣởng triết học thì chủ ở Lão Trang. Sống Phong lƣu là sống
hòa nhịp với cảm xúc bồng bột hồn nhiên, không chờ trí thức
kịp xen vào. Cảm xúc ấy là của một tánh tình đã cảm thông với
tạo vật thiên nhiên chớ không phải cái tánh tình nhỏ hẹp hữu
hạn tầm thƣờng.

THẤT HIẾU
失孝
E: Ungratefull to one’s parents.
F: Ingrat envers ses parents.
Đức Hộ Pháp nói về Cảnh Thiêng-liêng hằng Sống:
"Có điều trọng hệ là dầu Nam, Nữ cũng vậy rán giữ một điều
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này, coi chừng đừng thất hiếu với cha mẹ. Ngày mình ngó
thấy hình ảnh của Đức Phật-Mẫu thì thấy ngƣời Mẹ nhơn từ,
hiền hậu vô cùng, hạnh-phúc mình đƣợc hƣởng đó, còn trái
ngƣợc lụng lại nếu ta thất hiếu, ta dòm vào hình ảnh của Phật
Mẫu, ta thấy nét mặt nghiêm-nghị và lãnh đạm, chúng ta sẽ
hết sức đau khổ đó."
Thất Nƣơng giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Nhơn đạo rày đã suy vi,
Chay lạt dời đổi còn chi tu hành.
Mang câu thất hiếu đã đành,
Bao nhiêu công quả biển gành rã tan.

THẤT HỘ
失戶
Là mất cha. Cổ thi có câu: "Trắc bỉ Hộ hề, chiêm vọng phụ hề"
nghĩa là lên núi Hộ để trông cha. Nếu mất mẹ thì gọi là Thất
Dĩ. Cổ thi có câu: "Trắc bỉ Hộ hề! chiêm vọng phụ hề! Trắc bỉ
Dĩ hề, chiêm vọng mẫu hề", nghĩa là lên núi Hộ để trông Cha,
lên núi Dĩ để trông Mẹ.
Cụ Trần Cao Vân ở Côn đảo vừa đƣợc tha về nguyên quán thì
gặp lúc Thân phụ ốm nặng, cụ phụng dƣỡng thân phụ đƣợc
18 ngày thì thân phụ từ trần (Bài Văn tế thân phụ từ trần đã
nêu rõ). Sau đây là bài "viếng thân phụ qua đời" của cụ Trần
Cao Vân, có câu:
"Hỡi ơi! Lá hẹ sƣơng dầm. Chồi lan mƣa ủ.
Mẹ trƣớc mất, cả bầy con nhờ bố, nếp xƣớng tùy đà ngợi
khắp gần xa.
Con nay về chƣa mấy bửa cùng cha, cơn thất hộ đã rơi hàng
ngọc lụy"…
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THẤT KHIÊM CUNG
失 謙 恭
E: To lose modesty and respect.
F: Perdre la modestie et le respect.
Thất: Mất, thua, sai lầm. Khiêm: nhún nhƣờng. Cung: cung
kính. Thất khiêm cung là mất sự khiêm nhƣờng và cung kính.
Tân Luật-Tứ đại điều qui:
Dƣới gián trên đừng thất khiêm cung.

THẤT KHIẾU
七 竅
E: Seven holes of the face.
F: Sept trous de la face.
Thất: Bảy, thứ bảy. Khiếu: cái lỗ, hang. Thất khiếu là bảy cái
lỗ trên mặt gồm: hai mắt, hai tai, hai mũi, một miệng.
Phần dƣới của thân còn có 2 khiếu nữa là: lỗ tiểu và lỗ tiện,
nhập với 7 khiếu trên mặt, tất cả là 9 khiếu: Cửu khiếu.

THẤT KỲ TRUYỀN
失其傳
E: To lose that true doctrine.
F: Perdre cette vraie doctrine.
Thánh giáo của Phật Thích Ca giáng: "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
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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".

THẤT LẼ CÔNG BÌNH THIÊNG LIÊNG
Thầy dạy: 21-8-Bính Dần (Thứ hai, 27-9-1926)
"Các con. Thầy dặn các con, từ đây ai nói chi tùy ý, cứ nghe
một Thầy thì khỏi lầm lạc. Con TRUNG cứ lo khai Đạo, món
binh khí tà quái vì đó mà tiêu diệt. Nƣớc Nam có một chủ mà
thôi:là Thầy. Từ trƣớc vì nhiều Đạo trong nƣớc mà chẳng một
Đạo nào chơn chánh, làm mạnh quốc dân, nên nƣớc phải yếu,
dân phải hèn. Dân tộc các con duy biết làm tớ chớ chƣa biết
làm Chủ. Thầy vì thất lẽ công bình thiêng liêng ấy mới giáng
trần lập Đạo tại Nam phƣơng, tức là thay mặt Càn Khôn Thế
giới mà qui chánh truyền nhơn loại. Trong mối Đạo Thầy đã
lập thì hằng nói tiên tri rằng: Ngày kia có một nƣớc đƣơng
trong vòng nô lệ, vì Ta mà làm Chủ nhơn loại, các con hiểu à!"
Đừng nghe, vì nếu chẳng vậy, ngôi Giáo Tông chẳng ai dám
ngồi. Tất cả sáu ngôi kia, hễ các con đến dựa thì quỉ giết chết,
nghe à! Lập Nhơn phẩm làm Thiên phẩm chẳng dễ chi mà
không dùng huyền diệu".

THẤT LỄ
失禮
E: Impoliteness.
F: Impolitess.
Thầy dạy: Vendredi, 15 Octobre 1926 (09-9-Bính Dần).
"Thầy hằng nói với các con rằng: Thà là các con lỗi với Thầy
thì Thầy vì lòng từ bi mà tha thứ chớ chẳng nên động đến oai
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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linh chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật, vì họ chẳng tha thứ bao giờ.
Thầy cũng đã nói mỗi khi chơn linh Thầy giáng Ðàn thì cả vàn
vàn muôn muôn Thần, Thánh, Tiên, Phật theo hầu hạ. Các
con nếu mắt phàm thấy đặng phải khủng khiếp kinh sợ vô
cùng, nhƣng thấy chẳng đặng nên tội cũng giảm nhẹ đó chút.
Thất lễ là đại tội trƣớc mắt các Ðấng Chơn linh ấy, Thầy phải
thăng cho các con khỏi hành phạt. Thầy chẳng buổi nào chấp
trách các con, bởi lòng thƣơng yêu hơn chấp trách rất nhiều.
Sợ là sợ cho các con mất đức với chƣ Thần, Thánh, Tiên,
Phật."

THẤT LỘC
失祿
E: To lose the favour of God (to die).
F: Perdre la faveur de Dieu (Mourir).
Thất: Mất, thua, sai lầm. Lộc: phƣớc lộc. Thất lộc là mất cái
lộc Trời cho. Ý nói: chết.

THẤT LỢI
失利
E: Disadvantage.
F: Le désavantage.
Thất: Mất, thua, sai lầm. Lợi: lợi lộc. Thất lợi là mất đi nguồn
lợi.
Chú Giải (Pháp Chánh Truyền):
Hễ đói thì mình chung nuôi, bị thất lợi thì mình phải
giữ, hễ nhục thì mình chung chịu,...
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THẤT NHƠN TÂM
失人心
E: To be unpopular.
F: Être impopulaire.
(Thất là mất, không đƣợc toại ý, Nhơn tâm là lòng ngƣời) Là
không đƣợc lòng ngƣời: hoặc đã làm mất niềm tin, hoặc không
đủ khả năng mà dẫn đạo tinh thần.
Lời Thầy dạy: "Thầy hằng nói cho các con biết, việc CƠ BÚT
là việc tối trọng, nếu không có Chơn-linh quí trọng thì thƣờng
có Tà quái xung nhập mà khuấy rối làm cho thất nhơn tâm, lại
còn một điều đáng quan phòng nữa là trong mấy đứa phò-loan
cũng có đứa không dè-dặt, tƣởng CƠ BÚT là việc khinh
thƣờng làm thế nào cũng đặng, rồi muốn lấy đó mà cầu hỏi
những điều vô vi, nên cũng có nhiều khi vì đó mà sanh biến
trong Đạo. Thầy nói cho các con hiểu bậc Chơn Thánh mà
phải đọa trần nếu không đủ tánh chất để dìu-dẫn nhơn sanh
thì cũng chƣa xứng đáng cầm bút cho Thầy truyền Đạo. Các
con nghe à!"

THẤT NƢƠNG DIÊU TRÌ CUNG
七 娘遙池宮
E: Seventh Muse.
F: Septième Muse.
(Thất: Bảy. Nương: ngƣời phái nữ đáng kính. Diêu Trì Cung là
Cung Diêu-trì nơi cảnh thiêng liêng). Thất Nƣơng là Đấng Nữ
Tiên đứng hàng thứ bảy trong Cửu vị Tiên Nƣơng nơi DiêuTrì-Cung. Trong lịch sử Cơ Bút của Đạo Cao Đài, Thất Nƣơng
là vị Nữ Tiên đến với các ông trong nhóm Xây bàn đầu tiên
hơn hết, dùng thi văn tuyệt bút để dẫn dắt quí Ngài Cao Quỳnh
Cƣ, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang vào đƣờng đạo đức, với
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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tên tạm mƣợn (Tá danh) là Đoàn Ngọc Quế (Xem thêm chữ
Đoàn Ngọc Quế)
"Thất Nƣơng khêu đuốc đạo đầu,
"Nhờ ngƣời gợi ánh nhiệm mầu huyền vi."
Thất Nƣơng có nhiều kiếp giáng trần, nhƣng hiện nay chỉ biết
đƣợc hai kiếp của Thất Nƣơng: Một kiếp ở Trung Hoa và một
kiếp ở Việt Nam.
1-Một kiếp sanh ở Trung-Hoa: Thất Nƣơng đầu kiếp trong
một gia đình của quan Đại Thần đƣơng triều. Cô lớn lên trong
sự giàu sang quyền quí, hiền hòa, độ lƣợng. Có một chàng
thƣ sinh đem lòng thầm yêu. Vì không đúng vào tinh thần môn
đăng hộ đối lúc bấy giờ, nên ôm mối tình si. Riêng Cô chẳng
hề hay biết, nhƣng Cô vắn số, vừa tuổi cập kê bị bạo bịnh qua
đời. Chàng thƣ sinh kia cũng tiều tụy mà qua đời luôn, ôm
theo mối tình tuyệt vọng. Theo luật Thiên điều, cả hai đều phải
tái kiếp để trả nợ oan khiên trong cảnh tình oan trái.
2- Một kiếp sanh ở Việt Nam: Hồn chàng thƣ sinh ấy đầu thai
xuống trƣớc, tại Chợ Lớn, trong một gia đình khá giả. chàng
qua Pháp học Đại học Y khoa, sau thành Bác sĩ. Phần Cô
Thất Nƣơng, sau đó cũng tái kiếp xuống trần, đầu thai vào gia
đình họ Vƣơng ở Chợ Lớn. Cô sanh ngày 08-01-Canh Tý
(1900) có tên là Vƣơng Thị Lễ. Thân phụ của Cô là ông
Vƣơng Quan Trân làm Đốc Phủ, thân mẫu là bà Đỗ Thị Sang,
con gái của quan Tổng Đốc Đỗ Hữu Phƣơng. Ông Vƣơng
Quan Trân là anh ruột của ông Vƣơng Quan Kỳ. Ông Kỳ, sau
nầy, đƣợc ông Phủ Ngô Văn Chiêu độ, nhập môn vào Đạo
Cao Đài, đƣợc Đức Chí Tôn phong phẩm Giáo Sƣ Thƣợng Kỳ
Thanh. Hai ông Trân và Kỳ là con của ông Vƣơng Quan Để và
bà Huỳnh Thị Bảy. Bà là con gái của ông Huỳnh Mẫn Đạt; còn
ông Vƣơng Quan Để là con của quan Thống Chế Vƣơng
Quan Hạc. Trƣớc kia, ông bà Vƣơng Quan Trân sanh con rất
khó nuôi, nên phải ra tận kinh thành Huế, thỉnh lƣ hƣơng cầu
tự nơi Miếu Bà Cửu Thiên Huyền Nữ về thờ, mới có thai, sanh
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ra Cô Vƣơng Thị Lễ. Lớn lên, Cô Lễ theo học tại trƣờng Trung
Tiểu học Pháp Sainte Enfance tới bậc Trung học. Cô Lễ rất
đƣợc cha mẹ thƣơng yêu chiều chuộng, lại rất hiền hòa hiếu
thảo, càng lớn càng đẹp. Đến tuổi cập kê, có nhiều gia đình
danh giá đến dạm hỏi. Bỗng một hôm, Cô lâm bịnh bất ngờ.
Ngƣời nhà vội rƣớc lƣơng y điều trị, bịnh tình không thuyên
giảm. Ông Bà đích thân đến rƣớc Bác sĩ, đến xem mạch và trị
bịnh cho con gái mình. Với dáng khôi ngô của Bác sĩ trẻ, ông
bà Vƣơng Quan Trân cũng hứa rằng nếu con gái Bà lành bịnh
sẽ gả cho Bác sĩ. Nhƣng khi Bác sĩ vào thăm bịnh nhân, thì
liền đó, ngƣời giúp việc báo cho biết là Cô đã tắt hơi rồi. Phải
chăng, lần đến thế này Cô chỉ trả nợ tình qua tiếng hứa thôi,
chỉ có bấy nhiêu. Mối oan tình giờ đây đã giải xong, chỉ một lời
nói cũng đủ. Cô Vƣơng thị Lễ mất ngày 25-10-Mậu Ngọ (dl:
28-11-1918) hƣởng dƣơng đƣợc 19 tuổi. Mộ của Cô Vƣơng
Thị Lễ ở trong khuôn viên đất của gia đình Tổng Đốc Phƣơng,
thƣờng gọi là Vƣờn Bà Lớn, ở gần Ngã Bảy Sài Gòn. Năm
Mậu Thân (1968), mộ đƣợc lấy cốt và thiêu, lấy tro cất vào hủ
để thờ. Đất ấy đƣợc trƣng dụng để xây cất Chung cƣ Nguyễn
Thiện Thuật ở Quận 3 (Sài-Gòn) ngày nay. Cũng trong năm Ất
Sửu (1925), trong một đàn cơ khác, có mặt ông Vƣơng Quan
Trân, Cô Vƣơng Thị Lễ giáng bàn, viết một bài thi cho ông
Vƣơng Quan Trân là thân sinh của Cô:
Cúi lạy thân sinh thứ lỗi con,
Âm Dƣơng tuy cách, hiếu tâm còn.
Hồn quê níu nắm tình non nuớc,
Phách quế náu-nƣơng dạ sắt son.
Ác lặn hiên Đoài già nhắc nhỏm,
Nguyệt trầm non Thái trẻ thon von.
Thấy nhau thêm tủi đƣờng ly biệt,
Đá nát xƣơng tan nghĩa vẫn còn.
Bấy giờ tiếng đồn về cô Vƣơng Thị Lễ giáng bàn cho thi hay
lắm, vang khắp nơi; nhứt là đến tai những họ hàng Nội Ngoai
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của Cô. Một bữa kia, có hai ngƣời vốn xƣa kia có quen biết
với Cô Lễ từ buổi sanh tiền (có lẽ trong gia đình của Bà Tổng
Đốc Phƣơng) tìm đến nhà ông Cƣ để xem hƣ thực.
Trong nhà, hai ông CƢ, TẮC đang xây bàn, Bà Cƣ mới van
vái cùng Tứ muội: Có hai ngƣời khách đến muốn xin gặp Cô.
Cô LỄ liền nhập bàn. Ông Cƣ hỏi: - Tứ muội có biết hai ông
khách này không?
Cô LỄ gõ bàn trả lời:
"Đào NGUYÊN lạc lối buổi trung HƢNG"
Té ra hai ông khách đó tên Nguyên (Võ văn Nguyên) và tên
Hƣng (Lâm Duy Hƣng), muốn gặp cô Lễ vì nghe tiếng đồn,
nay nghe gọi tên thì biết cô LỄ giáng bàn, liền thắp hƣơng và
khấn bằng câu thơ tiếp: "Đốt nén hƣơng xin tỏ LỄ mừng"
Cô Lễ liền gõ bàn tiếp: "Tri kỷ còn nhiều ngày gặp gỡ"
Ông Hƣng liền tiếp đọc câu chót:
"Chạnh lòng nhớ đến buổi thanh xuân"
Do sự linh hiển trên đây trong nguồn thi cảm, số Thi sĩ, Văn
nhân, có tính hiếu kỳ lui tới ngày càng đông.
Cả bài thơ nhƣ vầy:
Đào NGUYÊN lạc lối buổi trung HƢNG,
Đốt nén hƣơng xin tỏ LỄ mừng.
Tri kỷ còn nhiều ngày gặp gỡ,
Chạnh lòng nhớ đến buổi thanh xuân.
Đêm 14-12-Ất Sửu (dl: 27-01-1926).
Thất Nƣơng giáng cho Thi:
Bạc tình chi lắm hỡi ai ôi!
Bảy tháng chung vui đã mất rồi.
Khi hứng trăng thơ khi gió sách.
Đèn khuya nay luống một mình thôi.
Bà Cƣ giải: Thất Nƣơng nói thử với ba ông, vì khi Đức Phật
Mẫu và Cửu vị Tiên Nƣơng đến độ ba ông trong 7 tháng, rồi lại
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giao cho Đấng AĂÂ. Riêng quí Cô phải đi Phổ độ nơi khác,
Thất Nƣơng lâu giáng, buồn, nên mới có bài thi trên đây.
Quí ông họa nguyên vận bài Thi của Thất Nƣơng:
1- Ông Cao Hoài Sang họa:
Phải nào bạc bẽo hỡi Em ôi!
Vì phận nghĩa kia khó xử rồi.
Tuy chẳng gần nhau nhƣ buổi trƣớc,
Lòng kia quyết giữ đến cùng thôi.
Hay lắm cám ơn Tam ca.!
2- Ông Cao Quỳnh Cƣ họa:
Chạnh niềm Hiền Muội xót thƣơng ôi!
Nhắc nhở không nguôi những chuyện rồi.
Bảy tháng gấm thêu lời nhỏ-nhẹ,
Ghi tâm khắc cốt trọn đời thôi.
3- Ông Phạm Công Tắc họa:
Nghĩ nỗi cách xa luống hỡi ôi!
Cam lòng trông đợi nói không rồi.
Hiệp vui chƣa phỉ tình huynh đệ,
Chờ dịp trùng phùng mới chịu thôi.
- Em tƣởng ba Anh quên Em rồi chứ, buồn quá! Trƣớc sao thì
sau vậy, lòng thƣơng tƣởng ba Anh, Em chẳng quên, Em
buồn là từ đây ít đặng gần gũi nhau nữa. Em mắc lo cứu độ
nơi khác, phận sự phải vậy. Em xin kiếu. (khi Tiên Nƣơng mới
đến với giả danh Đoàn Ngọc Quế. Sau mới xƣng thật là Thất
Nƣơng. Thất Nƣơng xin kết tình Huynh Muội với ba ông, nên
tôn ông Cƣ là Đại Ca, ông Phạm Công Tắc là Nhị Ca, ông Cao
Hoài Sang là Tam ca; còn Tiên Nƣơng là Tứ muội.
Ngày 22-11-Đinh Hợi (1947), Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa
thuyết đạo tại Đền Thánh về Luật Công Bình Thiêng liêng, nói
Ngọc Hƣ Cung có cho biết rằng: "Vào năm 1929, Cô Thất
Nƣơng (Vƣơng Thị Lễ) hay tin thân phụ là Vƣơng Quan Trân
qui liễu, bị tội đọa nơi Diêm-Cung. Cô Thất Nƣơng lén bỏ Diêu
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Trì Cung đặng đi xuống Diêm Cung để thức tỉnh cha của Cô.
Vì phế phận, nên Ngọc Hƣ Cung bắt tội Thất Nƣơng, làm cho
Diêu Trì Cung náo nhiệt, nhứt là Bát Nƣơng, sợ cho Thất
Nƣơng bị tội ấy mà thất vị. Bát Nƣơng mới giáng cơ báo tin
cho Đức Phạm Hộ Pháp hay và yêu cầu Đức Hộ Pháp xin với
Ngọc Hƣ Cung ân xá cho Thất Nƣơng. Đức Hộ Pháp liền lập
đàn cơ, Thất Nƣơng giáng tỏ bày nỗi niềm hiếu đạo:
Hỏi ai có biết hiếu ra sao?
Chín chữ cù lao giá thế nào?
Hình vóc cảnh Tiên còn dính máu,
Chơn thần nƣớc Phật giữ thai bào.
Nỗi riêng chƣa vẹn thân từ phụ,
Nghĩa nặng đeo đai phận má đào.
Thà xuống Âm Cung chia khổ tội,
Cha vầy, ai nỡ ngự đài cao!
Đức Hộ Pháp đọc bài thi rồi thì xúc động từ tâm, nghĩ vì luật
pháp quá nghiêm khắc, e rằng nơi mặt thế nầy không ai tránh
khỏi tội. Cô Thất Nƣơng vì chữ hiếu mà phải bị phạt, thế thì
Luật Công Bình có lẽ còn có chỗ khuyết điểm chăng?
Đức Hộ Pháp quyết định dâng sớ lên Đức Chí Tôn xin tội cho
Thất Nƣơng. Đức Chí Tôn nhận đƣợc tờ sớ, liền giao cho Đức
Lý Thái Bạch và nói rằng: "Con coi, Tắc nó trách Thầy, ắt nó
chƣa hiểu rõ Luật Công Bình Thiên Điều thế nào, con cũng
nên đến giải cho nó đặng hiểu." Vâng lịnh Đức Chí Tôn, Đức
Lý Giáo Tông giáng cơ nói cho Đức Hộ Pháp hiểu rõ và cho
bài thi về Luật Công Bình Thiêng liêng:
Phải giữ chơn linh đặng trọn lành,
Ngọc Hƣ toàn ngự Đấng tinh anh.
Luật điều Cổ Phật không chừa tội,
Hình phạt Chí Tôn chẳng vị tình.
Chánh trực kinh oai loài giả dối,
Công bình vừa sức kẻ chơn thành.
Mũi kim chẳng lọt xƣa nay hẳn,
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Biết sợ xin khuyên cẩn thận mình.
(Lý Giáo Tông)
Trong bài Thuyết đạo của Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng tại
Đền Thánh vào thời Tý ngày 15-12-Đinh Hợi (1947), có một
đoạn Ngài Cao Tiếp Đạo nói về cái khổ của Thất Nƣơng vì
chữ Hiếu, trích ra nhƣ sau: "Cái khổ đó chƣa ai tránh đƣợc,
dầu cho bực Thần Thánh có thân hình cũng phải vào cảnh khổ
đó. Chính Thất Nƣơng cũng vì khổ đó, cho nên mới có để lời
than, sau khi đã lãnh lịnh xuống cõi Âm quang độ con cái của
Chí Tôn đang bị giam hãm nơi đó, lựa chỗ cho đầu thai. Thật
là một ân huệ vô cùng vô tận của Đức Chí Tôn để độ tận con
cái của Ngƣời vậy. Thất Nƣơng vì hiếu, khi hay tin cha mẹ
mắc tội nơi Phong Đô, liền bỏ Cung Diêu Trì, xuống đó độ rỗi
nên bị Thiên đình bắt tội. Đã hai kiếp sanh khổ vì tình vì hiếu,
nên sau khi Thất Nƣơng đƣợc đặc ân của Ngọc Hƣ Cung xá
tội, liền tình nguyện đến cõi Âm Quang độ rỗi các chơn hồn
thất thệ, đặng trả nghĩa cho Thầy. Trƣớc khi đi, trong một kỳ
đàn, Thất Nƣơng có đến từ giã và để lời than với Đức Hộ
Pháp và một vài Chức sắc Hiệp Thiên Đài.
Bài thơ ấy, tôi xin nhắc lại nhƣ vầy:
Hai kiếp đeo đai lắm nợ trần,
Cái thân vì khổ bận cho thân.
Niềm duyên đổ ngọc lan phòng nguyệt,
Nỗi hiếu rơi châu tƣới mộ phần.
Giữ Đạo mong chờ ngày độc tịch,
Bán mình quyết cứu độ song thân.
Nƣớc non càng ngắm càng thêm chạnh,
Chạnh thảm khi mang mảnh xác trần.
(Thất Nƣơng Diêu-Trì-Cung)
Bần Tăng tả cảnh khổ trên đây để các bạn nhập tâm ghi nhớ.
Thất Nƣơng là một vị Nữ Phật thứ bảy trong hàng Cửu vị Nữ
Phật mà còn không tránh khỏi khổ. Đó là bài học của tâm hồn
trí não, nếu tránh đƣợc khổ thì trên con đƣờng lập vị, chúng ta
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rất may duyên sẽ gặp đặng Đức Chí Tôn mà Ngƣời hằng trông
ngóng."
Trong số Cửu vị Tiên Nƣơng Diêu Trì Cung (hay Cửu vị Nữ
Phật), chỉ có Bát Nƣơng và Thất Nƣơng là thƣờng giáng cơ
dạy Đạo và cho thi văn nhiều nhất, kế đó là Lục Nƣơng. Còn
các vị Nữ Tiên khác thì ít khi giáng. Nhƣng quan trọng về
Pháp: thì phải kể đến ba vị:
- Lục Nƣơng phất phƣớn truy hồn.
- Thất Nƣơng khêu đuốc Đạo đầu.
- Bát Nƣơng thật Đấng Chí-Linh
[Đàn Cơ: ngày 19-6-Ất Sửu (Thứ bảy: 8-8-1925)]
Tá danh của Thất Nƣơng Vƣơng Thị Lễ.
"Một buổi tối Thứ Bảy, nhằm lối thƣợng tuần tháng Aout-1925,
ba Ông: Cao Quỳnh Cƣ, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang hiệp
nhau Xây bàn, còn ông Cao Quỳnh Diêu vì mắc việc nên vắng
mặt. Bữa ấy có Cô Đoàn Ngọc Quế giáng Bàn, đàm luận một
hồi, rồi ba ông xin kết anh em với Cô. Cô bằng lòng, bèn kỉnh:
- Ông Cao Quỳnh Cƣ là Trƣởng Ca,
- Ông Phạm Công Tắc là Nhị Ca,
- Ông Cao Hoài Sang là Tam Ca,
- Phần Cô thì Tứ Muội.
Ba ông nghi Cô trá tên- vì tên Đoàn Ngọc Quế chính là ngƣời
bạn của các ông đang có mặt trong bàn- nên các Ông năn nỉ
hỏi Cô cho đến cùng. Cô liệu khó giấu nên tỏ thiệt là V.T.L.
(VƢƠNG THỊ-LỄ)." (Theo Đại-Đạo Truy Nguyên)
Luận Đạo: Nếu tính theo lý Dịch thì Nam biểu tƣợng bằng hào
Dƣơng
vạch liền. Ba ngƣời là 3 hào Dƣơng, họp thành
quẻ CÀN ☰ Càn vi Thiên (Càn là Trời). Nữ là Âm, tƣợng bằng
vạch đứt
Bây giờ đặt nét Âm xuyên qua quẻ Càn thành ra
chữ VƢƠNG 王. Cũng là họ và tên của Cô VƢƠNG THỊ LỄ.
Phải chăng Thầy cho Thất Nƣơng Diêu-Trì Cung đến trƣớc để
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báo cho dân Việt Nam biết rằng Thầy sẽ đến lập cho nƣớc
Việt Nam một nền Vƣơng Đạo lấy LỄ làm đầu (Vƣơng là vua,
họ Vƣơng Thị: chính là, Lễ là lễ nghĩa) tức nhiên nền Đại Đạo
này sẽ dùng Nho Tông chuyển thế, để sửa lại nền Nhơn luân
cho loài ngƣời, tức nhiên lấy LỄ làm đầu.
Lại nữa, nhƣ đã biết bên Nam bấy giờ có ba vị: Cao QuỳnhCƣ, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang, tƣợng Dƣơng, mà cả ba
vạch Dƣơng tạo thành quẻ CÀN ☰ Bên Nữ có ba Đấng Nữ
Tiên tạo thành quẻ KHÔN ☷ Nhƣ vậy Càn Khôn là hai cánh
cửa để đi vào Đạo Dịch là vậy. Đó chứng tỏ rằng có đủ Tam
Âm, Tam Dƣơng, khởi đầu cho môn Dịch lý mà Đạo Cao Đài
có tất cả.
Thất Nƣơng giáng Cơ than về chữ ĐỜI
"Em may nghe đặng câu đờn thê thảm, tiếng ngâm ngọt ngào
nhắc nỗi tâm tƣ kiếp sanh buổi nọ. Ôi! Đời ôi! Mi đã làm cho
thiếp phải chịu đau đớn với mi dƣờng nào? Đáng lẽ thiếp phải
oán hận chê bỏ mi mới phải, nào dè khối tình thâm trọng nơi
tâm thiếp là nơi bí mật mà mi đủ quyền hành năng lực khƣơi
mở áo ngoài nó ra để lòi trái tim thân ái của thiếp. Ôi! Câu hờn
giọng thảm ai khéo bày trò. Ôi! Tánh hoài tình ai gây nên mối?
Cái Đời đã gọi là vô vị mà ai dè cho tới bậc Thần Tiên thoạt
trông đến cũng phải nghiễm nhiên yêu trọng. Hỏi cái trọng ấy
do đâu nói thử?
Thƣa Nhị tỷ, đứng dậy hiểu câu hỏi của em rồi trả lời coi trúng
chăng cho em học với. Đứng dậy mấy em, con Tranh.
Cƣời... Vì THƢƠNG mà thôi, Nhị tỷ ôi!
Thiếp rủi qui Tiên trƣớc cha mẹ. Thiếp nhớ mơ màng lại thì
chính bởi thƣơng cha nhớ mẹ mà khổ lúc xuất hồn, còn các
bậc Thần Tiên thì cũng ngùi ngùi nhớ kiếp sanh chịu khổ mới
đoạt vị cao thăng. Nhớ nỗi khổ ấy lại mặn nồng bằng mƣời
nhớ tình sinh dục. Vì cớ nên hoàn thuốc nhiễm trần đã thấm
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vào cốt tủy nhƣ ghiền thuốc ghiền trà, hễ mùi nó vừa bay
ngang qua mũi thì đã nhắc nhở những kiếp luân hồi chịu thảm
sầu cùng thế sự. Bởi vậy, Thiên điều đã hiểu sơ yếu nên định
Pháp rất nghiêm: Hễ nhiễm trần thì sa đọa. Ôi! Những bậc cao
siêu nhƣ hàng Tiên Phật ngày nay đƣơng mang cốt nhục thi
hài, đã chẳng đủ phƣơng chống cự, đối thủ với dạ thƣơng đời,
nên cam thọ phận, phòng nêu gƣơng vị chúng sanh hơn vị
ngã, để lƣu tánh đức cho đời, dụng làm cơ quan bảo tồn sanh
mạng. Em tƣởng chỗ cao kỳ nơi cõi Hƣ linh chỉ có một điểm là
TOÀN ÁI mà thôi. Mấy em mong cho hàng phụ nữ để trọn tấc
dạ thƣơng nhau thì dầu cho mấy từng Trời nhặt nhiệm thế nào
cũng đi tới.
Em luận dài quá làm cho mấy chị mấy em mệt, xin cam lỗi."
Thất Nƣơng Diêu Trì Cung có nhiều nhiệm vụ rất yếu trọng
trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ này, Thất Nƣơng có giáng cơ cho
nhiều thi văn dạy Đạo. Trƣớc hết hãy nghe Thi của Bà:
Thất Nƣơng giáng cho Thi văn:
Ngày 22 tháng 8 Ất Sửu (dl: 08-09-1925) Thất Nƣơng giáng
cho Thi:
Lừa dịp đình chơn viếng cố nhân,
Cảm tình trông đợi dạ ân cần.
Chầy ngày tuy chẳng thăm nhau đặng,
Mà tấm lòng kia vẫn luống gần.
THẤT NƢƠNG
Ðã cùng nhau trót mấy lời giao,
Cách mặt mà lòng chẳng lảng xao.
Ðàng Ðạo càng đi càng vững bƣớc,
Cõi Thiên sau ắt hội cùng nhau.
(22-12-1925)
Một nhà vầy hội rất mừng thay,
Ðạo Thánh từ đây đặng vẹn ngay.
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Một bƣớc một đi đƣờng một tới,
Lòng thành xin trọng thấu Cao Ðài.
(22-12-1925)
Bài Thài Hiến Lễ Thất Nƣơng Diêu-Trì-Cung

LỄ bái thƣờng hành tâm Đạo khởi
Nhân từ tái thế tử vô ƣu
Ngày Xuân gọi thế hảo cừu,
Trăm duyên phƣớc tục khó bù buồn Tiên.

Đại ý: Nơi cõi trần, dù hƣởng đƣợc trăm cuộc nhơn duyên
may mắn hạnh phúc cũng không bù đắp đƣợc cái buồn nơi cõi
Tiên.
Tại sao nơi cõi Tiên mà Thất Nƣơng lại buồn?
Tiên Nƣơng nhận biết nơi cõi trần là cõi khổ. Chính cha mẹ
Nàng vẫn cứ mải miết trên đƣờng danh lợi nên gây lắm tội
tình, không chịu khép mình vào đƣờng Đạo-đức lo việc tu
hành để giải trừ nghiệp chƣớng tiền khiên nên phải chịu phạt
ở Phong Đô, Nàng phải lén Ngọc Hƣ xuống cứu cha nên đắc
tội. Thất Nƣơng có bửu pháp là Hoa sen. Tay cầm Hoa Sen
trắng là Bửu pháp của Thất Nƣơng. Hoa chỉ có hai đoá chung
một lá. Hai đoá hoa tiêu biểu phần Tinh của Nam nữ: Tinh khí
và Tinh huyết, tức là 7 cái thể nơi bản thân của chúng sanh,
một lá có nghĩa là cùng một gốc Thất tình mà ra. Nhiệm vụ của
Thất Nƣơng là đến với cơ Đạo trƣớc tiên đồng thời để đƣa
Thông điệp cho biết là Đức Chí-Tôn ban cho Việt Nam một
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nền Vƣơng Đạo lấy LỄ làm đầu "Thất Nƣơng khêu đuốc Đạo
đầu" (tên là VƢƠNG THỊ LỄ)
Ban đầu Thất Nƣơng giả danh là Đoàn Ngọc Quế đến với ba
vị tiền khai Đại Đạo là: Cƣ, Tắc, Sang (sau đắc phong là
Thƣợng phẩm, Hộ Pháp, Thƣợng Sanh) để làm duyên khởi
cho sự thành lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Nhiệm vụ của Thất Nƣơng ngày này trong cửa Đại-Đạo là tiếp
dẫn các chơn hồn lên từng trời Hạo Nhiên Pháp Thiên là từng
trời thứ 7 trong Cửu Trùng Thiên và đƣa Chơn hồn đến Cung
Chƣởng Pháp bái kiến Đức Chuẩn Đề Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ
Tát, đƣợc Đức Phật Dà Lam dẫn đến cõi Tây qui rồi đứng trên
bông sen Thần để đƣợc đƣa lên cõi Niết Bàn Thất Nƣơng còn
lãnh nhiệm vụ đến cõi Âm Quang để giáo hóa các Nữ hồn tội
lỗi, khiến cho họ thức tỉnh mà cầu nguyện Đức Chí Tôn ân xá
tội tình để sớm đƣợc đầu kiếp lập công chuộc tội.
Giải câu 1: LỄ bái thƣờng hành tâm Đạo khởi.
Cúng lạy hằng ngày thì cái tâm tu hành đƣợc khơi dậy LỄ là
tên của Thất Nƣơng trong một kiếp giáng trần ở Việt Nam, vào
gia đình họ Vƣơng ở Sài gòn, gọi là Vƣơng thị Lễ.
Lễ bái là Cúng lạy.Thường hành: Làm hoài. Tâm đạo: Cái tâm
đạo đức tu hành. Khởi:dấy lên.
Câu 2: Nhân từ tái thế tử vô ƣu.
Ngƣời có lòng nhơn từ, khi tái thế hay khi trở về đều không
phiền não, tức nhiên là nhớ lại các công quả tiền khiên, giờ
này tiếp tục tu hành nhƣ các Đấng này. (
Nhân từ: Lòng thƣơng yêu bao la, thƣơng khắp chúng sanh.
Tái thế: Đầu kiếp xuống cõi trần một lần nữa. Tử: Chết, tức là
linh hồn trở về cõi thiêng liêng. Vô ưu: Không lo lắng, không
phiền não.
Câu 3: Ngày xuân gọi thế hảo cừu.
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Ngƣời con gái lúc còn trẻ tự tạo thanh danh cho mình, khi nên
gia thất cũng muốn đƣợc kết hợp với ngƣời đẹp đôi xứng lứa,
tức nhiên phải là tài đức vẹn toàn.
Ngày xuân: Ngày còn trẻ tuổi. Hảo cừu: Đẹp đôi lứa. Kinh Thi:
"Yểu điệu thục nữ, Quân tử hảo cừu" (cầu). nghĩa là ngƣời
con gái nết na, yểu điệu, đẹp đôi cùng ngƣời quân tử. Có câu
"Môn đăng hộ đối" là nhƣ vậy.
Câu 4: Trăm duyên phƣớc tục khó bù buồn Tiên.
Cái vui ở cõi trần này dù cho bao nhiều lần đi nữa cũng chỉ là
giả cảnh mà thôi. Có gì đâu mà ham mà luyến. Khi mới ra đời
tất cả ai cũng chào đời bằng tiếng khóc "Khổ đa! Khổ đa!" hay
sao. Tu đi! Tu đi!
Duyên: Sự kết hơp thành vợ chồng. Phước: May mắn tốt lành.
Tục: Cõi trần. Bù: Thêm vô chỗ thiếu hụt cho đƣợc đầy đủ.

THẤT PHÁCH
七 魄
E: The seven enveloppes of the divine body.
F: The sept enveloppes du corps divin.
Thất: Bảy, thứ bảy. Phách: cái thể của chơn thần, giống nhƣ
những lớp áo của chơn thần (Xác thân thiêng liêng). Thất
phách là bảy cái thể của chơn thần. (Xem: Tam hồn)
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: Các bạn có biết Phật
Mẫu là ai chăng? Ngài dùng bảy nguơn khí tạo chơn thần ta,
tức nhiên tạo Phách ta.
Nhà Phật gọi là Thất phách, kỳ thật khí phách ấy làm chơn
thần ta, tức là Nhị xác thân chúng ta. Khi chúng ta bỏ xác trần,
xác thân thiêng liêng ấy vẫn tồn tại.
Thất phách còn chỉ 7 cái luân xa của cơ thể con ngƣời.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Cao Thƣợng Phẩm nói: "Chơn khí tiết ra bởi 7 oan nghiệt
mà ngƣời ta gọi là Thất phách. Phách cực âm là nơi xƣơng
cụt, Phách cực dƣơng là nơi nê hoàn cung, còn Phách trung
ƣơng là thận.".... "Phải biết rằng nếu để cho 1 trong 7 phách bị
kích động, thì Hỏa Tam muội sẽ đốt cháy nơi đó, tức nhiên có
điều nguy hiểm ngay, có khi hại đến tánh mạng nữa."

THẤT PHÁP
失法
E: To lose the divine efficacity.
F: Perdre l’efficacité divine.
(Thất là mất, pháp là cách thức, là phƣơng pháp bí nhiệm của
một Tôn giáo). Thất pháp là làm cho lệch dấu chơn truyền của
buổi ban đầu. Việc thất pháp này xảy ra: một là do sự vô minh
mà ra. Hai là ngƣời sau muốn làm cho mất nét chánh truyền
hầu biến thành bàng môn tả đạo.
Thiên Bàn thờ Đức Chí-Tôn:
Theo nhƣ lời dẫn giải, Hội-Thánh dạy ngƣời Đạo sắp đặt trên
Thiên Bàn thờ cúng Đức Chí-Tôn theo hình chữ Chủ 主 với 12
phẩm vật tƣợng-trƣng cho Thập Nhị Khai Thiên là Đức ChíTôn, Chúa Tể cả Càn Khôn Thế Giới, bởi số 12 là con số riêng
của Thầy. Thánh-ngôn có lời dạy rằng: "Thập nhị Khai Thiên là
Thầy, Chúa cả Càn-Khôn thế giới nắm trọn Thập Nhị Thời
Thần vào tay. Số 12 là số riêng của Thầy".
Nhƣ vậy, Thiên-bàn tƣợng-trƣng cho cả Càn-Khôn Thế Giới
do Đức Chí-Tôn làm chủ. Ngài đến lập Đại-Đạo Tam-Kỳ PhổĐộ, chính mình Ngài làm Giáo-Chủ mà độ dẫn chúng sanh
khỏi kiếp luân hồi quả báo, nên ngƣời Tín đồ Đạo Cao-Đài chỉ
lập bàn thờ, thờ Đức Cao-Đài là đủ, không còn phải lập bàn
thờ riêng để thờ Thần, Thánh, Tiên, Phật chi riêng lẻ, chỉ làm
cho mất vẻ tôn nghiêm, mà thêm rƣờm-rà. Lại nữa, đây là thể
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hiện tinh-thần Đại-Đồng của buổi nhân-loại đƣợc một nền ĐạiĐạo Qui Nguyên Tam-giáo Phục nhứt Ngũ chi.
Khi sắp đặt phẩm-vật trên Thiên-bàn phải cho thật ngay-ngắn.
Nếu sắp không ngay thì trật nét chữ. Trật một nét thì không
chánh-đáng, rất có hại cho Đức tin của ngƣời thờ cúng là
không nghiêm-chỉnh và mất đi ý-nghĩa gọi là thất pháp dầndần làm sai lạc chơn-truyền của một nền Chánh-giáo.
Thiên-bàn thờ Chí-Tôn hiện giờ đã thất pháp:
Thầy đã dạy trên Thiên bàn thờ Chí-Tôn hình chữ CHỦ 主 tức
là gồm 12 món cúng phẩm, đặt thành 3 hàng ngang tạo thành
hình quẻ Càn ☰ Càn vi thiên (Càn là trời) tức là chỉ ngôi
Thƣợng Đế Thái-cực Thánh-Hoàng vi chủ. Nhƣng ngày nay
cũng đặt 12 món cúng phẩm ấy nhƣng sửa lại để bông và trái
xuống cấp dƣới, nghĩa là làm mất đi một đƣờng ngang, bấy
giờ còn lại là hình chữ THỔ 土 (thổ là đất) thì trở thành quẻ
Khôn ☷ khôn vi địa (địa là đất) là thời Âm. Âm thạnh tất
Dƣơng suy. Đạo bị bế. Bởi hằng ngày Ta chỉ lạy vào chữ
"Thổ" mà thôi. Nhìn lên Thiên bàn, một lỗi-lầm nhƣ trên ta thấy
ra rất nhỏ, hầu nhƣ không một ai chú-ý, nhƣng chiều sâu rộng
thật tai hại vô cùng, Đạo bị thất pháp là do đó. Ngƣời tu không
thành do đó. Ngƣời bảo thủ Chơn-truyền phải biết phân biệt
bấy nhiêu đó.
Thầy dạy: "Thiên Địa hữu Âm Dƣơng, Dƣơng thạnh tắc sanh,
Âm thạnh tắc tử. Cả Càn khôn thế giới nhờ Dƣơng thạnh mới
bền vững, cả chúng sanh sống bởi Dƣơng quang, ngày nào
mà Dƣơng-quang đã tuyệt, Âm-khí lẫy lừng, ấy là ngày Càn
Khôn thế giới sẽ chịu trong hắc ám, mà bị tiêu diệt…" (Pháp
Chánh Truyền Nữ phái)
Thất pháp nhƣ thế nào?
Điều này Thầy có nói với Hộ Pháp khi Ngài giao quyền cho Hộ
Pháp xuống thế mở Đạo. Đức Hộ Pháp thuật lại rằng:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"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.
-Chí-Tôn nói: Nếu con mở Bí-pháp trƣớc thì phải khổ đa!
Đang lúc đời cạnh-tranh tàn bạo, nếu mở Bí pháp trƣớc, cả sự
bí-mật huyền-vi của Đạo, Đời thấy rõ xúm nhau tranh giành
phá hoại thì mối Đạo phải ra thế nào? Vì thế nên mở Thể-pháp
trƣớc, dầu cho đời quá dữ có tranh-giành phá hoại cơ thể
hữu-vi hữu-hủy đi nữa thì cũng vô hại, xin miễn mặt Bí pháp
còn là Đạo còn.
* Bí-pháp là Hiệp Thiên Đài giữ.
* Thể-pháp là Cửu Trùng Đài mở-mang bành trƣớng"
Ấy vậy ngƣời Tín hữu Cao-Đài phải nắm vững Thể pháp của
Đại-Đạo để rõ thông về mặt Bí-pháp. Dầu cho mặt Thể-pháp
có cải đổi đi nữa nhƣng ngƣời Tín hữu đã hiểu thông rồi cũng
vô hại. Nhắc lại lời Thầy đã nói "dầu cho đời quá dữ có tranhgiành phá hoại cơ thể hữu vi hữu-hủy đi nữa thì cũng vô hại,
xin miễn mặt Bí pháp còn là Đạo còn."

THẤT SÁCH
失 策
E: Impolitic.
F: Impolitique.
Thất: Mất, thua, sai lầm. Sách: kế hoạch,sách lƣợc. Thất sách
là kế hoạch sai lầm làm hƣ việc.
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THẤT THÁNH
七聖
E: Seven Saints.
F: Sept Saints.
(Thất: Bảy, thứ bảy. Thánh: vị Thánh). Thất Thánh là bảy vị
Thánh vào thời Phong Thần ở nƣớc Trung hoa. Theo Truyện
Phong Thần, bảy vị Thánh nầy vâng lịnh Thầy xuống núi giúp
Khƣơng Thƣợng phò nhà Châu, đánh dẹp các Tiên Triệt giáo
đang giúp vua Trụ, để diệt Trụ hƣng Châu. Bảy vị nầy có đủ
công đức vƣợt Bảng Phong Thần, vào trƣờng Phong Thánh.
Thất Thánh gồm:
1. Lôi Chấn Tử
4. Kim Tra
7. Vi Hộ

2. Lý Tịnh
5. Mộc Tra

3. Na Tra
6. Dƣơng Tiễn

Tấm diềm bên hữu có hình Thất Thánh
Trên tấm diềm ở
Bát Quái Đài,
bên Nam phái,
có đắp tƣợng
Thất Thánh trên
những cụm mây
lành năm sắc.
Sau đây là sự
tích của Thất Thánh viết theo Truyện Phong Thần.
1. Lôi Chấn Tử: Tây Bá Hầu (sau là vua Châu Văn Vƣơng)
đƣợc lịnh của vua Trụ gọi về triều. Trên đƣờng đến triều ca,
khi qua núi Yên sơn thì gặp Trời đổ mƣa to, lại nổ ra một tiếng
sấm thật lớn, đó là điềm có tƣớng tinh ra đời. Quả nhiên, sau
khi các tƣớng tìm kiếm thì nghe tiếng con nít khóc, tới thấy
một đứa bé mới sanh, chắc đây là tƣớng tinh, nên bồng đứa
bé đem trình Tây Bá. Tây Bá mừng rỡ, hỏi kỹ trƣớc sau, thấy
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thằng bé mặt mày khôi ngô tuấn tú. Ông nói: Số ta có một trăm
đứa con, mà đã sanh đƣợc 99 đứa rồi. Nay nuôi thêm thằng
nhỏ nầy nữa thì đủ số 100. Tƣớng mạng của thằng nhỏ nầy
ngày sau quí lắm, bây hãy bồng nó đi vô xóm đặng mƣớn vú
nuôi dƣỡng, đợi 7 năm nữa ta về ngang đây, ta sẽ rƣớc nó.
Tây Bá Hầu chƣa đi tới xóm, thình lình gặp một Đạo sĩ hiệu là
Vân Trung Tử, ở động Ngọc Trụ, núi Chung Nam, bởi nghe
sấm nổ lớn, biết có vị tƣớng ra đời, nên đến đây tìm kiếm. Tây
Bá truyền đem đứa bé lại cho Đạo sĩ xem. Vân Trung Tử bồng
nó rồi đặt tên là Lôi Chấn Tử (Trong sấm sanh ra). Bảy năm
sau, Vân Trung Tử biết Tây Bá Hầu đã mãn hạn ngồi tù ở Dữu
Lý, nhƣng còn bị tai ƣơng một chút, nay đã đúng kỳ giao ƣớc,
nên phải cho Lôi Chấn Tử xuống núi cứu cha. Lôi Chấn Tử
vâng lời thầy, đi đến núi Hổ Nhi tìm binh khí, chẳng thấy chi
hết, mà lại thấy một cây hạnh có hai trái chín đỏ rất ngon, liền
leo lên hái, ăn thử một trái cảm thấy rất ngon, liền ăn hết hai
trái. Ăn vừa xong thì hai bên sƣờn bắt ngứa ngáy, thấy mọc ra
hai cánh lớn nhƣ cánh chim đại bàng. Vân Trung Tử xem thấy,
vỗ tay cƣời lớn, chỉ Lôi Chấn Tử rồi ngâm:
Ăn hai hạnh đỏ sanh đôi cánh,
Cầm một gậy vàng giúp Đế Vƣơng.
Bay khắp đất trời làm sấm gió,
Biết bao phép tắc định Âm Dƣơng.
Mắt lồi sáng giới đôi tròng bạc,
Tóc dửng phất phơ một sắc hƣờng.
Tƣớng tợ Lôi Công, oai tợ sét,
Phò cha dựng nƣớc, dẹp nhà Thƣơng.
Vân Trung Tử dắt Lôi Chấn Tử vào vƣờn đào, ban cho một
cây gậy vàng, dạy cho võ nghệ tinh thông, phép tắc mầu
nhiệm, rồi lấy son viết chữ PHONG bên cánh trái và chữ LÔI
bên cánh phải. Vân Trung Tử bảo: Ngƣơi mau qua ải Lâm
Đồng cứu cha là Tây Bá Hầu, song chẳng đặng giết tƣớng của
nhà Trụ, cũng không đặng phép theo cha, phải trở lại núi
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Chung Nam đặng học thêm cho xong phép tắc. Trƣớc khi khởi
sự đánh vào năm ải chinh phạt vua Trụ, Lôi Chấn Tử hỏi thầy
về việc chinh chiến sắp tới thế nào, Vân Trung Tử ngâm rằng:
Rõ ràng trái hạnh sanh đôi cánh,
Bảo hộ nhà Châu đặng tám trăm.
2- Lý Tịnh vốn là học trò của Độ Ách Thiên Tôn, ở núi Côn
Lôn. Khi còn nhỏ, Lý Tịnh đi tu, sau bị đuổi về, ra phò vua Trụ,
làm chức Tổng Binh, trấn ải Trần Đƣờng. Vợ Lý Tịnh là Ân
Phu nhân, sanh đặng hai trai vạm vỡ là Kim Tra và Mộc Tra.
Nay có thai lần thứ ba, lạ lắm, ba năm rƣỡi mà chƣa khai hoa.
Đêm kia nhằm giờ Tý, Ân Phu nhân chiêm bao, thấy một Đạo
sĩ râu dài đi thẳng vào phòng, cầm một trái châu sáng, liệng
vào bụng bà và nói: Phu nhân mau lãnh con báu. Phu nhân
giựt mình thức dậy, thì chuyển bụng, sanh ra một cái bọc điều
lớn lắm. Lý Tịnh cả kinh, dùng gƣơm rạch bọc ra, liền có một
đứa bé trong bọc, mình chiếu hào quang, mặt nhƣ giồi phấn,
tay cầm Càn Khôn quyện, lƣng buộc dây Hỗn Thiên lăng. Ấy
là Linh Châu Tử đầu thai xuống đó. Hôm sau, Thái Ất Thiên
Tôn là vị Tiên ở động Kim Quang, núi Càn Nguơn, đến nói với
Lý Tịnh: Nghe tƣớng quân mới sanh con quí, tôi đến mừng và
thâu nhận làm đệ tử, rồi thầy tự ý đặt tên là Na Tra. Sau đó,
Thái Ất ra về.
3- Na Tra xuống núi giúp Tử Nha:
Lúc ấy, tƣớng của vua Trụ là Trƣơng Quế Phƣơng đem binh
chinh phạt Tây Kỳ, đánh thắng liên tiếp mấy trận, vì Quế
Phƣơng có tà thuật. Thái Ất đang ngồi trên giƣờng Bích Du,
động lòng chẳng an, bèn đánh tay biết rõ, liền gọi Na Tra bảo:
- Nay ngƣơi phải xuống Tây Kỳ mà giúp Sƣ thúc của ngƣơi là
Tử Nha đặng lập công danh. Nay lần lƣợt có 36 đạo binh đến
đánh phá Tây Kỳ không hở, ngƣơi hãy rán hết lòng giúp Sƣ
thúc và phò tá Minh Quân. Na Tra vui mừng thích chí vì đƣợc
đi đánh giặc, vội lạy thầy, rồi nổi xe Phong Hỏa đi xuống Tây
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Kỳ nhanh nhƣ chớp, vào Tƣớng phủ ra mắt Khƣơng Thƣợng
Tử Nha. Tử Nha rất mừng vì có tƣớng tài đến giúp, liền ra binh
đánh lui đƣợc Trƣơng Quế Phƣơng.
4- Kim Tra xuống núi: Vƣơng Ma và Dƣơng Sum là hai Tiên
Triệt giáo đến giúp vua Trụ đánh Tử Nha. Vƣơng Ma rƣợt Tử
Nha và liệng Tử Nha một trái Khai Thiên Châu nhằm lƣng mà
thác. Con Tứ Bất Tƣớng cũng sa xuống đứng cạnh xác của
Tử Nha để giữ thây. Vƣơng Ma giục thú bay đến định cắt lấy
thủ cấp của Tử Nha, xảy thấy có Văn Thù Quảng Pháp Thiên
Tôn ở động Vân Tiêu dẫn theo Kim Tra chờ sẵn ở đó. Văn Thù
nói:
- Vƣơng Đạo hữu không nên giết Tử Nha. Bần đạo vâng lịnh
Ngọc Hƣ Cung đợi ở đây lâu lắm, bởi có 5 việc nhƣ vầy:
- Một là khí số Thành Thang đã hết.
- Hai là Chơn Chúa Tây Kỳ đã ra đời.
- Ba là đạo Xiển giáo của ta phải phạm sát giới.
- Bốn là Tử Nha đặng hƣởng phƣớc giàu sang dƣới thế.
- Năm là Tử Nha thế Ngọc Hƣ Cung mà Phong Thần.
Đạo hữu lâu năm tu theo Triệt giáo, há không nhớ đôi liễn trên
Cung Bích Du của Thông Thiên Giáo Chủ hay sao?
- Đóng cửa tụng Huỳnh Đình, thiệt có số thành ngôi Chánh
quả,
- Tách mình qua Tây thổ, là có tên đứng Bảng Phong Thần.
Tuy Đạo hữu đánh chết Tử Nha, nhƣng còn có thể cứu sống
đƣợc. Nếu Đạo hữu nghe lời ta khuyên mà trở về Cửu Long
Đảo thì rất tốt, bằng cãi lời ta, sau chớ ăn năn.
Vƣơng Ma nổi giận hét lớn: Văn Thù chớ có khoe tài. Ngƣơi
với ta cùng đồng một thể. Ngƣơi có Giáo chủ, ta không có
Giáo chủ sao?
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Dứt lời, Vƣơng Ma liền chém tới. Kim Tra đứng sau lƣớt lên
đỡ vẹt đƣờng kiếm của Vƣơng Ma, đồng thời Văn Thù dùng
Độn Long Thung, vật báu của Phật, kêu là Thất bảo Kim liên,
bắt lấy Vƣơng Ma. Kim Tra chém Vƣơng Ma một nhát, hồn
Vƣơng Ma bay lên đài Phong Thần, có Bá Dám cầm phƣớn
Bá Linh ra rƣớc vào. Văn Thù thâu Độn Long Thung, lạy về núi
Côn Lôn mà vái rằng: Đệ tử phạm sát sanh, xin cam thọ tội.
Lạy rồi truyền Kim Tra cõng Tử Nha lên núi đặng đổ thuốc kim
đơn cứu sống. Tử Nha tỉnh dậy, cảm tạ Văn Thù. Khi ấy Văn
Thù trao Độn Long Thung cho Kim Tra và dặn rằng: "Ngƣơi
hãy theo sƣ thúc Tử Nha mà xuống Tây Kỳ hết lòng trợ chiến."
Kim Tra từ tạ thầy rồi đỡ Tử Nha lên lƣng Tứ Bất Tƣớng, đồng
trở lại Tây Kỳ.
5- Mộc Tra xuống núi: Lý Hƣng Bá là Tiên Triệt giáo ở Cửu
Long Đảo, đến trợ giúp Trƣơng Quế Phƣơng đánh Tử Nha, bị
thất trận, chạy đi báo với Thái Sƣ Văn Trọng. Giữa đƣờng, Lý
Hƣng Bá gặp một Đạo đồng đón lại nói rằng:
- Ta là Mộc Tra, học trò của Phổ Hiền Chơn Nhơn ở núi Cửu
Cung, động Bạch Hạc. Nay ta vâng lịnh thầy ta đón bắt Lý
Hƣng Bá nạp cho Tử Nha lãnh thƣởng.
Lý Hƣng Bá cƣời rằng: Con nít khi ta tới nƣớc!
Nói rồi lấy giản đánh liền. Mộc Tra lấy cặp gƣơm Ngô Câu,
một cây trống, một cây mái, đón đánh, giết đƣợc Lý Hƣng Bá,
chặt đầu rồi đem chôn xác, xong độn thổ qua Tây Kỳ, vào ra
mắt Tử Nha, thuật rõ các việc. Tử Nha vui mừng, kêu ba anh
em: Kim Tra, Mộc Tra, Na Tra đến khen rằng:
- Ba anh em học trò Tiên tài giỏi phi thƣờng, đồng phò Chúa
Thánh, nêu danh bốn biển, để tiếng muôn đời.
Lý Tịnh xuống Tây Kỳ phò Châu: Công Chúa Long Kiết giúp
Tử Nha thâu hết các phép của La Tuyên và đánh La Tuyên
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chạy dài. La Tuyên chạy đến một ngọn núi kia thì nghe một
ngƣời ca rằng:
Lánh chốn hồng trần khỏi thị phi,
Xƣa từng áo mão ở thành trì.
Kích dài trƣợng tám, ngƣời kiêng sức,
Tháp nặng ngàn hai, cọp khiếp uy.
Ẩn mặt trƣớc còn nƣơng thạch động,
Trổ tài nay mới xuống Tây Kỳ.
Biết thời Trụ mạt, Châu đƣơng phát,
Cái mạng La Tuyên cũng hiểm nguy.
La Tuyên nghe ca, ngó lại thấy một ngƣời đội mão kim khôi,
mặc đạo phục, tay cầm kích dài, liền hỏi rằng:
- Ngƣơi là ai mà dám nói phách nhƣ vậy?
Ngƣời ấy đáp: Ta là Lý Tịnh, nay xuống Tây Kỳ giúp Tử Nha
lấy 5 ải. Ta không có lễ chi ra mắt, nên mƣợn cái đầu của
ngƣơi. La Tuyên nổi giận, cầm gƣơm chém liền. Lý Tịnh
quăng Huỳnh Kim Bửu Tháp lên kêu lớn.
- Bớ La Tuyên, ngày nay ngƣơi khó trốn.
La Tuyên đỡ không kịp, bị tháp sa xuống bể đầu.
Lý Tịnh giết La Tuyên xong, liền độn thổ đi qua Tây Kỳ ra mắt
Tử Nha. Bốn cha con đồng phò Châu diệt Trụ.
Khởi đánh năm ải: Trong Lễ đăng đàn bái tƣớng, Đức Nguơn
Thủy Thiên Tôn an ủi Tử Nha, các vị Đại Tiên rót rƣợu tiễn
hành, còn các học trò hỏi thầy mình tiến trình chinh chiến lành
dữ thế nào?
- Kim Tra lạy Văn Thù hỏi. Văn Thù ngâm rằng:
Đã sẵn có công về tám cõi,
Lo chi không kế đánh năm thành.
- Na Tra cũng lạy Thái Ất cầu hỏi. Thái Ất ngâm:
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Khi vào Tỵ Thủy càng thêm phép,
Mới biết liên hoa lại hóa hình.
- Mộc Tra lạy Phổ Hiền cầu hỏi. Phổ Hiền ngâm:
Gƣơm báu Ngô Câu là phép mạnh,
Đƣờng trƣờng quan ải dễ ai ngăn.
- Lý Tịnh lạy Đức Nhiên Đăng cầu hỏi. Nhiên Đăng nói: Ngƣơi
lại khác hơn ngƣời ta nữa, rồi ngâm:
Thành luôn vừa xác về Tiên cảnh,
Chẳng những phần hồn đến Ngọc Kinh.
6. Dƣơng Tiễn: Lúc nầy Tử Nha và Võ Vƣơng còn đang bị Ma
Gia Tứ Tƣớng vây khổn nơi Tây Kỳ gần giáp một năm, chƣa
phân thắng bại. Xảy thấy quân vào báo với Tử Nha:
- Có một ông Đạo đến xin vào ra mắt.Tử Nha liền cho mời vào,
thì thấy một Đạo sĩ đội mão Phiến Vân, mặc áo Bát Quái, đi
giày cỏ, buộc giải tơ, đến làm lễ ra mắt Tử Nha và thƣa rằng:
- Đệ tử họ Dƣơng tên Tiễn, học trò của Ngọc Đảnh Chơn
Nhơn, vâng lịnh thầy xuống núi đến hầu Sƣ thúc.
Tử Nha vui mừng không xiết, vì biết Dƣơng Tiễn rất tài giỏi, có
nhiều mƣu lạ, và có nhiều phép biến hóa không lƣờng, kêu
các tƣớng đến giới thiệu cho biết mặt, rồi dẫn Dƣơng Tiễn đến
ra mắt Võ Vƣơng. Trƣớc khi khởi sự Chinh Đông, đánh Ngũ
quan, diệt vua Trụ, Dƣơng Tiễn lạy thầy là Ngọc Đảnh Chơn
Nhơn, hỏi việc chinh chiến sắp tới thế nào. Ngọc Đảnh Chơn
Nhơn đáp: - Ngƣơi khác với ngƣời ta xa lắm.
Nói rồi ngâm rằng:
Tập luyện huyền công, ai sánh kịp,
Tung hoành thế giới, bực nào hơn.
Dƣơng Tiễn nhờ có Thất thập nhị Huyền công (72 phép biến
hóa), nên đã giúp Tử Nha rất đắc lực, tạo nhiều kỳ công.
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7. Vi Hộ: Lữ Nhạc là Tiên Triệt giáo, bị Kim Tra, Mộc Tra, Na
Tra, Dƣơng Tiễn, đánh cho bại tẩu, cùng với học trò là Dƣơng
Văn Huy chạy đến một ngọn núi, định ngồi xuống nghỉ mệt, thì
gặp một ngƣời nửa Tiên nửa tục, mình mặc áo Đạo, đầu đội
Kim khôi, tay cầm Giáng Ma Xử, vừa đi vừa ca. Lữ Nhạc đón
lại hỏi: - Đạo sĩ là ai, đi đâu đó?
Ngƣời ấy đáp rằng: Ta họ Vi tên Hộ, học trò của Đạo Hạnh
Thiên Tôn ở núi Kim Đỉnh, tại động Ngọc Ốc, vâng lịnh thầy ta
xuống Tây Kỳ giúp Sƣ thúc Tử Nha đánh Ngũ quan phạt Trụ,
nay thuận đƣờng qua đây đặng bắt thầy trò Lữ Nhạc mà lập
công. Dƣơng Văn Huy nghe nói thì nổi giận thét:
- Khen mi cả gan dám lớn lối.
Thét vừa dứt thì rút kiếm chém. Vi Hộ cƣời rằng: Nói vậy thì
may lắm, không dè lại gặp thầy trò Lữ Nhạc tại đây, thật tiện
cho ta, khỏi mất công tìm kiếm. Đánh nhau đƣợc năm hiệp, Vi
Hộ quăng Giáng Ma Xử lên để đánh Dƣơng Văn Huy. Có bài
thơ khen Vi Hộ:
Trong lò Bát Quái luyện hèn lâu,
Chày Giáng Ma nầy rất nhiệm mầu.
Vi Hộ ngày sau thành Hộ Pháp,
Văn Huy nay gặp nát tan đầu.
Cây Giáng Ma Xử nhƣ cái chày nện vải mà luyện pháp rất
hay, cầm trên tay thì nhẹ nhƣ bông, đánh nhằm ngƣời thì nặng
nhƣ núi. Giáng Ma Xử của Vi Hộ đánh Dƣơng Văn Huy bể đầu
chết liền, linh hồn bay lên Đài Phong Thần. Lữ Nhạc thấy học
trò đã chết, nổi giận hét lớn:
- Ngƣơi dám khi ta.
Nói rồi liền đƣa gƣơm chém Vi Hộ. Đánh đặng 7 hiệp, Vi Hộ
cũng quăng Giáng Ma Xử lên cao, Lữ Nhạc biết nguy, độn thổ
trốn mất. Vi Hộ thâu Giáng Ma Xử, đi qua Tây Kỳ vào ra mắt
Tử Nha, thuật lại các việc. Tử Nha rất mừng vì có thêm tƣớng
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

360

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

tài giúp sức đánh Ngũ quan. Trƣớc khi khởi hành đi đánh Ngũ
quan, Vi Hộ lạy thầy là Đạo Hạnh Thiên Tôn hỏi về bƣớc
đƣờng chinh chiến sắp tới, Đạo Hạnh Thiên Tôn đáp:
- Ngƣơi phò Sƣ thúc Tử Nha đi đánh Mạnh Tân không can chi
mà ngại.Nói rồi ngâm rằng:
Dẫu bao nhiêu bạn tu hành kỹ,
Có một mình ngƣơi quả vị cao.
Quả thật về sau, Vi Hộ đắc quả Phật Hộ Pháp, gọi là Vi Hộ
Pháp, hộ giá Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thƣợng Đế. Thời Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Vi Hộ Pháp đầu kiếp xuống trần vào nhà
họ Phạm, tên là Phạm Công Tắc, để làm tƣớng soái cho Đức
Chí Tôn khai đạo. (Xem bài Thánh giáo ở phía sau của Đức
Thanh Sơn Đạo Sĩ tiết lộ cho biết điều đó.)
Thất Thánh trở về núi tu luyện:
Bảy vị Thánh, sau khi giúp Tử Nha thành công, phò Võ
Vƣơng, diệt vua Trụ, bình định thiên hạ và Tử Nha vâng sắc
chỉ của Đức Chƣởng giáo Nguơn Thủy phong Thần các tƣớng
tử trận xong, Thất Thánh đồng vào tâu với Võ Vƣơng:
- Chúng tôi là ngƣời ở núi non, vâng lịnh thầy xuống giúp Bệ
hạ. Nay nƣớc nhà đƣợc thái bình, chúng tôi xin trở về núi tu
hành, còn việc phú quí, chúng tôi không muốn.
Võ Vƣơng phán rằng:
- Trẫm nhờ các khanh tài cao phép lạ, công khó trí dày, mới
cứu đƣợc nƣớc đƣợc dân. Nay thái bình, các khanh không
chịu hƣởng giàu sang, Trẫm nỡ nào để các khanh về núi.
Bảy ngƣời đồng tâu:
- Chúng tôi đội ơn Bệ hạ, nhƣng không dám cãi lời thầy, vả lại
lòng tu còn nặng, không có ý hƣởng tƣớc quyền, xin Bệ hạ
cho chúng tôi toại nguyện. Võ Vƣơng biết không thể nào lƣu
Thất Thánh lại đƣợc, nên buồn bã nói:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Trƣớc khi khởi binh, những trung thần nghĩa sĩ nhƣ mây rợp
đất, thế mà sau cuộc chiến chinh, nửa đƣờng bỏ mạng rất
nhiều, Trẫm lấy làm thảm thiết. Nay các khanh đòi rời Trẫm,
Trẫm không thể ngăn đƣợc, vậy xin đợi Trẫm tổ chức một tiệc
tiễn hành, các khanh lợi dụng lúc Trẫm thật say mà ra đi để
Trẫm bớt đau lòng. Hôm sau, tiệc dọn tại Trƣờng đình, bảy
ngƣời đều đủ mặt. Võ Vƣơng cùng các quan ra đón. Bảy
ngƣời tiếp giá. Võ Vƣơng nắm tay từng ngƣời, nói rằng:
- Các vị nay về núi, tức là bực Thần Tiên, không còn ràng
buộc đạo vua tôi nữa. Vậy chớ nên khiêm nhƣờng, hãy cùng
Trẫm đồng bàn uống thật say một bữa. Bảy ngƣời tạ ơn, đồng
ngồi dự tiệc. Thiên hạ nghe đồn Thiên tử đƣa Thần Tiên về
núi, nên kéo đến xem rất đông. Mãn tiệc, bảy ngƣời từ giã. Võ
Vƣơng rƣng rƣng nƣớc mắt. Tử Nha theo đƣa một đỗi nữa rồi
mới chia tay. Bảy vị sau này đều tu thành Chánh quả. Có bài
thơ rằng:
Từ giã về non lánh tục trần,
Thanh nhàn cảnh tịnh rất an thân.
Quyết thành Chánh quả nên Tiên Phật,
Khỏi đọa luân hồi trả oán ân.
Hai chữ thị phi đà chẳng bợn,
Một câu vinh nhục cũng không cần.
Vui chơi nào biết mùi dƣơng thế,
Dâu bể màng chi đổi mấy lần.
Sau đây là bài giáng cơ của Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ tức là
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, nói về Thất Thánh và Vi Hộ:
Báo Ân Đƣờng Kim Biên, ngày 15-8- Bính Thân (dl 19-91956). Phò loan: Hộ Pháp - Bảo Đạo
THANH SƠN ĐẠO SĨ
Bần tăng xin chào Thiên Tôn, Chơn Quân, Hiền đệ.
Thƣa Thiên Tôn, có Nguyệt Tâm Chơn Nhơn đến, nhƣng
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

362

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

nhƣờng cơ cho Bần Tăng trƣớc. Cƣời.... Nhiều điều Thiên
Tôn hỏi, Bần tăng khó trả lời đặng. Duy Nguyệt Tâm đảm
đƣơng Thiên vụ, ngƣời hiểu biết rõ hơn Bần tăng. Vậy Thiên
Tôn nên vấn nơi ngƣời. Chỉ có bài thi của Bần tăng có hơi
huyền bí tiên tri, nên Bần tăng có thể giải đáp. Thiên Tôn nhớ
lại, khi lập thành Phong Thần bảng, những ngƣời đứng vào
hàng Thất Thánh là ai?
Hộ Pháp bạch: Lý Thiên Vƣơng, Kim Tra, Mộc Tra, Na Tra, Vi
Hộ, Dƣơng Tiễn, Lôi Chấn Tử.
- Phải! Thì trƣớc đầu kiếp vào nhà họ VI, còn nay vào nhà họ
PHẠM. Điều đó có chi khó hiểu mà phỏng đoán. Tiên tri của
Bần Tăng đã nhiều và chỉ rõ Việt Nam xuất Thánh thì đã hẳn
rồi, còn chi không rõ rệt. Hơn nữa lại còn một điều trọng hệ
hơn là Di-Lạc giáng linh, thì Thiên Tôn đã thấy rằng, tiên tri
vốn không sai sót.
Còn lời thứ hai, Thiên Tôn hỏi Bần tăng, thì xin Ngài vấn đáp
với Nguyệt Tâm, vì chính mình ngƣời đã truyền tin ấy. Vui
mừng hơn nữa là từ đây thiên hạ sẽ hiểu rõ Thánh chất của
Thiên Tôn và ngọn cờ cứu khổ sẽ cứu quốc cho giống nòi Việt
Nam, rồi loan ra cho toàn thế giới chung hƣởng.
Bảo Đạo! Có phải ta tri âm với nhau về điều ấy chăng?

THẤT THẬP NHỊ ĐỊA
七 十 二 地
E: The seventy two Earth.
F: Soixante-douze Terres.
Thất: Bảy, thứ bảy. Thất thập nhị: 72. Địa: địa cầu. Thất thập
nhị Địa là 72 Địa cầu.
72 Địa cầu nầy đƣợc đánh số để gọi tên từ 1 đến 72, và quả
Địa cầu của nhơn loại chúng ta đang ở là Địa cầu 68.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nhƣ vậy, phía trên Địa cầu của chúng ta có 67 Địa cầu, và
phía dƣới chúng ta có 4 Địa cầu.
Càng lên cao, các Địa cầu càng trong sạch nhẹ nhàng, ngƣời
trên đó càng tiến hóa và càng tốt đẹp.
Càng đi xuống, các Địa cầu càng ô trƣợc nặng nề, ngƣời nơi
đó càng xấu xa u tối, kém tiến hóa. Bốn Địa cầu bên dƣới Địa
cầu 68 của chúng ta mang bốn số: 69, 70, 71, 72, đƣợc gọi là
U Minh Địa, bởi vì nơi đây rất tối tăm ô trƣợc.
Do đó, nhơn loại ở trên các Địa cầu cao hơn thì có trình độ
tiến hóa cao hơn chúng ta rất nhiều về phƣơng diện vật chất
cũng nhƣ tinh thần. Đức Chí Tôn có nói:
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: "Đứng bực Đế vƣơng nơi trái Địa
cầu nầy (Địa cầu 68) chƣa đặng vào bực chót của Địa cầu 67.
Trong Địa cầu 67, nhơn loại cũng phân ra đẳng cấp dƣờng ấy.
Cái quí trọng của mỗi Địa cầu càng tăng thêm hoài cho tới Đệ
nhứt cầu (Địa cầu số 1), Tam thiên thế giới."......
Nhƣ vậy, sự tiến hóa của nhơn loại sẽ đi từ Địa cầu thấp lên
cao. Kém tiến hóa nhứt là Địa cầu 72. Nhơn loại dần dần luân
hồi chuyển kiếp tiến hóa lên các Địa cầu cao hơn, và cuối
cùng sẽ tiến hóa lên tới Đệ nhứt cầu. Sự tiến hóa tới đây là đã
đi hết dãy Thất thập nhị Địa.
Con ngƣời sẽ tiếp tục tiến hóa đi lên Tứ Đại Bộ Châu (Hạ) rồi
lên Tam thiên thế giới (3000 thế giới), qua hết Tam thiên thế
giới thì vào Tứ Đại Bộ Châu (Thƣợng), sau đó mới vào đặng
Tam thập lục Thiên, đi hết Tam thập lục Thiên thì đến Bạch
Ngọc Kinh, hiệp nhứt với Thƣợng Đế.
Thế là chơn linh ấy đã đi giáp một chu kỳ tiến hóa trong Càn
Khôn Vũ Trụ của Đức Chí Tôn. (Xem: Nhơn sanh quan, vần
Nh)
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THẤT THẬP NHỊ HIỀN
七 十 二 賢
E: The seventy two Sages.
F: Soixante-douze Sages.
Giáo-sƣ 72 vị đứng vào hàng Thất thập nhị Hiền, có phận sự
dạy dỗ Đạo-hữu trong đƣờng Đạo và đƣờng Đời. Đƣợc quyền
dâng sớ cầu nài về Luật Lệ làm hại Nhơn Sanh hay là cầu xin
chế giảm Luật lệ ấy. Giáo-sƣ là Thầy có bổn phận giáo-hoá
nhơn sanh, đối phẩm với Nhơn-Thánh.

THẤT THỆ
失 誓
E: To break one’s oath.
F: Violer son serment.
Đức Hộ Pháp thuyết tại Báo-Ân-Từ, 15-09-Bính Tuất (1946)
Ngài 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 rằng: "Từ đây tôi biết
một Ðạo Cao Ðài Ngọc Ðế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng
chƣ Môn Ðệ, gìn Luật lệ Cao Ðài, nhƣ sau có lòng hai thì thiên
tru địa lục". 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 mãi xu hƣớng theo con đƣờng tục
lụy, cho nên mới gây tạo ra con đƣờng lằn súng mũi đạn ngày
nay. Vậy, ai là ngƣời thất thệ với Chí Tôn thì phải sớm thức
tỉnh tâm hồn, ăn năn sám hối, cầu xin Ðại Từ Phụ cùng các
Ðấng Thiêng Liêng, từ bi ân xá tội lỗi tiền khiên, họa may đặng
chung hƣởng ân huệ của Ðức Chí Tôn ban cho sau nầy".
Ngày nào toàn thể nhơn sanh đều biết hồi đầu hƣớng thiện,
nhìn Ðạo Trời là một Cơ Quan Cứu Thế, thật hành chủ nghĩa
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thƣơng yêu cho ra thiệt tƣớng thì ngày ấy mới đặng hƣởng
hòa bình đại đồng thế giới."
Đức Thƣợng Sanh nói: "Quí vị đã thọ lãnh sứ mạng Thể Thiên
Hành Hóa thì mỗi việc làm của Quí vị đều có Thánh Thần
chứng kiến, sự tận trung với Ðạo sẽ đem đến cho quí vị một
phần thƣởng Thiêng Liêng xứng đáng. Nếu vì một lẽ nào mà
quí vị "bán đồ nhi phế" hoặc chịu làm dụng cụ cho kẻ khác phá
Ðạo, tức là quí vị sẽ thất thệ và sự thất thệ là một trọng tội vô
phƣơng cứu chữa "hoạch tội ƣ thiên vô sở đảo dã".

THẤT THIÊNG LIÊNG PHÁP
Tờ của Giáo-Hữu Thái-Thành-Thanh xin từ-chức vì có lịnh bổ
đi Khâm-Châu-Đạo Bình-Thuận.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Phê cho Giáo-Hữu Thành từchức, Giáo-Hữu đã có phép giải-thể tức là phải chết về Đời
sống về Đạo mà còn xin từ-chức, tức đã thất Thiêng LiêngPháp. E cho Thành khó trở lại Thánh-Thể đặng, một là vì
Pháp-Luật hai là vì ma-khảo. [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]

THẤT THỜI
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.
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THẤT TỊCH
七 夕
E: The night of the seventh day of the seven lunar month.
F: La nuit du septième jour du septième mois lunaire.
Thất: Bảy, thứ bảy. Tịch: đêm. Thất tịch là đêm mùng 7 tháng
7 âm lịch (còn gọi là ngày Trùng thất).

THẤT TÍN
失 信
E: To fait in one’s promise.
F: Manquer à sa parole.
(Thất là mất; Tín là tin). Thất tín là không giữ chữ tín. Vì đức
Tín là một trong năm điều thiết yếu của đạo làm ngƣời: Nhân,
Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Có câu "Nhân bất tín bất lập" là không giữ
đƣợc chữ Tín là không thể lập thân cho mình đƣợc.
Đức Hộ Pháp nói: "Bần-Ðạo sau năm năm bị đồ lƣu nơi Hải
ngoại đƣợc về, quyết đoán đem cựu Hoàng Ðế Bảo-Ðại về xứ
đặng thƣơng thuyết tới độc lập cho nƣớc nhà. Không phải
hôm nay là việc tình cờ mà quả quyết đâu. Bần-Ðạo xin nói
rằng những hành tàng mà ngày nay kết liễu do Bần Ðạo đã
biết trƣớc từ năm 1927. Bần-Ðạo cốt yếu nhắc cho con cái
Ðức Chí Tôn để trong trí rằng: "Không giờ phút nào Chí Tôn
nói gì, hứa gì với con cái của Ngài mà thất tín, thất hứa, thế
nào cũng kết liễu mà thôi". Con cái của Ngài nếu đủ khôn
ngoan chịu khó ôn lại Thánh-giáo của Ngài từ trƣớc xem lại từ
trƣơng, từ lời Thánh huấn thì hiểu ngay rằng không hề saisuyển một mảy may nào cả. [Đêm 26 tháng giêng-Mậu Tý (dl.
06-03-1948)]
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THẤT TINH
七 星
F: Le groupe de sept étoiles.
E: The group of seven stars.
Thất: Bảy, thứ bảy. Tinh: ngôi sao. Thất tinh là chòm sao có 7
ngôi sao, thƣờng là chỉ chòm sao Bắc đẩu. Chòm sao nầy gọi
là Tiểu Hùng Tinh có 7 ngôi sao sắp theo hình cái bánh lái, và
tại đuôi bánh lái là sao Bắc đẩu.
Đèn thất tinh là cái đèn có 7 ngọn, đốt lên thấy nhƣ 7 ngôi
sao. Đèn thất tinh dùng để rọi sáng chơn thần.

THẤT TÌNH - LỤC DỤC
七情-六欲
E: The seven human feelings Ŕ The six human passions.
F: Les sept sentiments humains Ŕ Les six passions humaines.
Mỗi con ngƣời đều có 7 thứ
tình cảm là: Hỉ (mừng) , Ái
(thƣơng),
Lạc(vui),
Dục
(muốn), Ai (buồn), Ố (ghét),
Nộ (giận). Tuy nhiên với tính
Dục thì chỉ có 6 mà thôi; tức
nhiên chữ Dục đứng ở giữa
của 7 tình nên nó có thể dục
lên hay dục xuống là: Dục Hỉ, dục Ái, dục Lạc là dục lên, tức
nhiên là điều tốt. Còn nếu dục Ai, dục Ố, dục Nộ là dục xuống,
tức là những tình dục này không tốt. Ngƣời tu là giữ cho tình
cảm hƣớng thƣợng và hƣớng thiện là vậy.
Đức Hộ Pháp nói trong ngày Lễ an vị quả Càn Khôn: ngày 06
tháng Giêng Đinh Hợi (1947). Lễ rƣớc Quả Càn Khôn tạm thờ

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

368

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

nơi Báo Ân Từ về Đền Thánh. Đức Hộ Pháp hành pháp trấn
Thần An Vị. Khi đến Ngai Hộ Pháp, Thƣợng Phẩm, Thƣợng
Sanh, Đức Ngài thuyết minh tiên tri ngày về của ngƣời đứng
đầu chi Thế:
"E sau nầy Hộ Pháp xuất ngoại, Thƣợng Sanh về ngự nơi đuôi
(ngôi Thƣợng Sanh trên đuôi Thất Đầu Xà), thì thất tình lục
dục tự do dấy động, cái loạn không phƣơng kềm chế…Ngày
Hộ Pháp trấn lại trên Ngai, mới êm tịnh Đạo Đời, lập lại tháng
Thuấn, ngày Nghiêu, hƣởng thuần phong mỹ tục".
Kinh Đệ Tam Cửu có câu:
"Cõi Thanh-Thiên lên miền Bồng-Đảo,
"Động Thiên-Thai bảy lão đón đường.
"Cam-Lồ rưới giọt nhành dương
"Thất tình lục-dục như dường tiêu-tan."

THẤT TỔ
七祖
Thất tổ là Bảy vị Tổ của dòng họ mỗi ngƣời.
Trong sách Lễ Ký có nói rằng: Tổ là đấng có công khai sáng
dòng giống buổi đầu tiên. Tông là đấng kế chí, noi theo chí
ngƣời xƣa lập nền tảng cho ngƣời sau để truyền kế lửa
hƣơng.
Theo Việt Nam Phong Tục, Phan Kế Bính có nói về cách thờ
phụng Ông bà Tổ tiên của ngƣời xƣa nhƣ sau:
Bao nhiêu con cháu dòng dõi trong một họ lập chung một nhà
thờ Thủy Tổ, gọi là mỗi tộc từ đƣờng, ví nhƣ Trần tộc,
Nguyễn tộc...Nhà thờ ấy chỉ thờ riêng một Thủy Tổ và khi tế tự
thì lấy các Tổ tông biệt chi, biệt phái mà phối hƣởng. Có họ
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không có nhà thờ thì xây cái bàn lộ thiên, dựng bia đá ghi tên
thụy các Tổ tiên để khi tế tự thì ra tại đó mà tế.
Nhà thƣờng dân không có nhà thờ riêng thì thờ tại nhà mình
ở. Dẫu nghèo cũng có một bàn thờ Ông bà.
Trên bàn thờ Tổ tiên của nhà phú quí có đủ thần vị bốn đời thờ
Cao, Tằng, Tổ, Khảo, đặt trong một cái khánh sơn son thếp
vàng, gọi là Long khám, khi nào cúng tế mới đem ra. Hễ đến
năm đời thì lại đem thần chủ Cao tổ đi mà nhắc lần Tằng, Tổ,
Khảo lên một bực, rồi đem ông mới mất mà thế vào thần chủ
Khảo, gọi là "Ngũ đại mai thần chủ" 五代埋神主 Theo bản đồ
Thất Tổ Miếu thì Thất tổ gồm:
7- Thất Tổ:
6- Lục Tổ:
5- Ngũ Tổ:
4- Tứ Tổ:
3- Tam Tổ:
2- Nhị Tổ:
1- Nhứt Tổ:

Thủy Tổ
Viễn Tổ
Tiên Tổ
Cao Tổ
Tằng Tổ
Hiển Tổ
Hiển Tỷ khảo

始祖
遠祖
先祖
高祖
曾祖
顯祖
顯妣考

Tỷ khảo
Tỷ khảo
Tỷ khảo
Tỷ khảo
Tỷ khảo
Tỷ khảo
(Cha mẹ)

Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Nguyện cùng Thất Tổ xin thương,
"Cho bền gan tấc noi đường thảo ngay."

THẤT ỨC NIÊN
七 億 年
E: The seven hundred thousand years. (700.000 năm)
F: Sept cent mille année.
Đạo Cao-Đài ngày nay do Đức Chí-Tôn đến. "Ngài nói Ta đến
ở cùng các ngƣơi, Ta sống cùng các ngƣơi, Ta đem chơn-
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pháp đến cho các ngƣơi đặng giải-thoát, Ta sẽ tận độ chúngsanh, cứu-vớt chúng-sanh một lần nữa, Ta quyết-định ở với
con cái Ta đời đời chẳng cùng, đến thất ức niên".

THẤT VỊ
失 位
E: To lose one’s throne.
F: Perdre son thrône.
Thất: Mất, thua, sai lầm. Vị: ngôi vị. Thất vị là mất ngôi vị.

THẤT VỌNG
失妄
(Thất là mất, Vọng là mong chờ, đặt niềm tin, là điểm tựa). Vì
hy vọng nên mới phải thất vọng. Bị đánh mất niềm tin rồi.
Thầy dạy về Nhì bất du đạo: khi nói về "Quyền: Thầy cũng ban
cho các con in nhƣ Thầy đã ban cho chƣ Thần, Thánh, Tiên,
Phật, hầu cho đủ thế kềm thúc lấy nhau đặng giữ vẹn Thánh
chất yêu sanh của Thầy, mà quyền ấy trở nên một cơ thể buộc
trói nhơn sanh trong vòng tôi mọi. Ôi! Thảm thay! Cái thất
vọng của Thầy nên ghê gớm! Các con có hiểu vì sao mà cả
nhơn sanh gian tham chăng? Thì cũng muốn cho nhiều sanh
mạng chịu phục dƣới quyền thế lợi lộc đó. Vậy sự yếu trọng
của con ngƣời là nạn cơm áo. Nắm chặt quyền phân phát cơm
áo thì chƣa ai đã chịu thọ sanh nơi thế nầy lánh khỏi. Muốn
cho đặng quyền hành ấy thì làm thế nào? Dùng hết mƣu
chƣớc quỉ quyệt thâu đoạt cho đặng lợi lộc quyền thế cho
nhiều, vì vậy mà đời trở nên trƣờng hỗn độn, tranh tranh đấu
đấu, giựt giựt giành giành, gây nên mối loạn, nhơn loại nghịch
lẫn nhau, giúp cho phép Tà quyền, mạnh hơn, yếu thiệt, mất
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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phép công bình thiêng liêng Tạo hóa. Cái trƣờng thảm khổ của
thế gian cũng do nơi đó mà ra".

THẬT THÀ
Thực (Thật): không giả, đúng sự thật. Td: Thực chất, Thực thể,
Thực tƣớng.
Kinh Sám Hối có câu:
"Phận làm tớ thật-thà trung-tín,
"Với chủ nhà trọn kính trọn ngay."

THÂU CÁC ĐẠO HỮU HÌNH LÀM MỘT
Thâu các Đạo hữu hình làm một tức là Thâu các Tôn giáo
hiện có ở nơi thế gian làm thành một nền Đại Đạo, có một tín
ngƣỡng duy nhất dƣới quyền giáo hóa của Đức Di Lặc Vƣơng
Phật.
Kinh Đại Tƣờng có câu:
"Thâu các Đạo hữu hình làm một,
"Trường thi Tiên, Phật dượt kiếp khiên."

THÂU PHỤC
收 复
F: Conquérir.
Thâu (Thu) 收 lấy vào, tom góp, bắt lấy. Td: Thâu nhập, Thâu
thập. Phục: tùng phục.
Đức Thƣợng Sanh nói: "Đó là ba vị Ðệ-Tử mà Ðức Chí-Tôn
thâu nhập-môn trƣớc nhứt trong nền Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ
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Toà Thánh Tây-Ninh. Sau đó Ðức Chí-Tôn thâu phục chƣ vị
Thời Quân Hiệp-Thiên-Ðài, vị Ðầu Sƣ Thƣợng Trung Nhựt và
các vị Ðại Thiên-Phong Cửu Trùng Ðài."

THÂU PHỤC THÍCH ĐẠO
Dimanche 5 Septembre 1926 (29-7-Bính Dần).
Thầy dạy: "Thầy phú thác một trách nhậm nặng nề cho con,
nhƣng mà con đừng ái ngại. Danh giá con, Thánh Ðạo 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
Ðạo."

THÂU THỦ
Thâu thủ 收守 là Thâu nhận và gìn giữ.
Kinh Đại Tƣờng có câu:
"Hỗn Nguơn Thiên dưới quyền Giáo chủ,
"Di Lạc đương thâu thủ phổ duyên."

THẤU ĐÁO
透 到
F: Pénétrer,parvenir.
Thầy dạy: "Thầy đã nói trƣớc rằng, Đạo cao bao nhiêu thì cái
khổ nạn của các con cũng bấy nhiêu. Than ôi! Phận các con
còn phàm đến đỗi nên Thầy muốn để cho các con lo một mớ,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy lo một mớ. Có phần của các con, có phần của Thầy hiệp
lại mới thấu đáo đặng. Các con chớ buồn mà cũng chẳng nên
than thân tủi phận."
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào? CƠ của Đức
Nguyệt Tâm đáp:
Cơ huyền linh vô phƣơng thấu đáo,
Phật Nhƣ Lai còn bảo nan phân.
Mựa tin lời Lão tố trần,
Lão chƣa dám chắc mọi phần lãu thông.

THẤU TRIỆT
透 徹
E: To penetrate.
F: Pénétrer.
Thấu: Suốt qua, thông suốt. Triệt: suốt cả. Thấu triệt là biết rõ
ràng, thông suốt vấn đề.
Ngài Bảo Thế để lời rằng: "Học Đạo là tìm hiểu Chơn lý và một
khi thấu triệt rồi thì không còn vui thú nào ở thế gian sánh kịp.
Nhờ vậy, ngƣời hành đạo mới dám hy sinh những cái gì ràng
buộc Thần trí và Tâm hồn, ngõ hầu giải thoát cảnh trầm luân
bể khổ, đặng qui hồi nguyên bổn."

THÂY PHÀM
E: The material body.
F: La corps matérial.
Thây: thể xác. Phàm: cõi trần. Thây phàm là thể xác của con
ngƣời nơi cõi trần. (Thân phàm và xác phàm đồng nghĩa với
thây phàm).
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Kinh Vào Ăn Cơm có câu:
"Giữa vạn vật con người một giống,
"Phải uống ăn nuôi sống thây phàm."

THẤY CỦA DẤY THAM
Kinh Sám Hối có câu:
"Chớ đừng thấy của dấy tham,
"Giục người làm quấy ắt cam đồng hình."

THẦY
Đầu tháng 12 năm 1925 (dl: 02-1926) Đấng AĂÂ giáng bàn
phân với ba ông Cƣ, Tắc, Sang rằng: "Muốn cho TA tận tâm
truyền Đạo, các vị phải gọi TA bằng THẦY cho tiện bề đối đãi.
Ba ông vui lòng vƣng chịu. Từ đây, giữ nghĩa Thầy trò, tình
giao thiệp càng thêm mật thiết". (Sau ba ông đắc phong là
Thƣợng Phẩm, Hộ Pháp, Thƣợng Sanh).
NHỮNG BÀI CƠ THẦY GIÁNG DẠY:
Thành tâm niệm Phật,
Tịnh, tịnh, tịnh, tịnh, tịnh.
Tịnh là vô nhất vật,
Thành tâm hành Ðạo.
(14-1-1926)
Cho ông thầy thuốc Tri:
Ðặng ngọc mà chê ngọc chẳng lành,
Ðƣờng Tiên chẳng lựa, lựa đƣờng danh.
Môi cầu chí quyết xua Hiền Thánh,
Lòn lõi vùa sang bụng chẳng đành.
(14-1-1926)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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CẦU y càn huyết bịnh từ vƣơng,
TRẦN thế biết Ta hỏi mối đƣờng.
VĂN chất chƣa hay Trời nhỏ phƣớc,
ĐÔN rằm ngƣời bịnh khỏi tai ƣơng.
(14-1-1926)
(Con gái ông Phán Lê Tấn Sang ở Phan Thiết, đau hai bên gò
má sƣng lớn, cô nầy cầu Thầy xin thuốc. Thầy cho bài thi rồi
Thầy dặn coi bốn chữ đầu mà cầu thầy thuốc.
Ngƣời con gái ấy lên Docteur Trần Văn Ðôn chích thuốc ít bữa
mạnh).
*Ngày 21-1-1926: Có ngƣời Ðạo Phật đến hầu Thầy:
Ngƣơi muốn biết Ðạo Ta, nghe dạy:
Thiệt thiệt hƣ hƣ dễ biết chăng,
Hành tàng chơn Ðạo gọi sao rằng.
Khai Thiên lập Ðịa ai là chủ?
Thánh, Phật là ai dám đón ngăn.
***
Bản, Kỳ, Trung, Cƣ, Tắc nghe dạy:
Mặt nhật hồi mô thấy xẻ hai,
Có thƣơng mới biết Ðấng Cao Ðài.
Cũng con cũng cái đồng Môn đệ,
Bụng muốn phân chia hỏi bởi ai?
(21-1-1926)
Chín Trời mƣời Phật cũng là Ta,
Truyền Ðạo chia ra nhánh nhóc ba.
Hiệp một chủ quyền tay nắm giữ,
Thánh, Tiên, Phật Ðạo vốn nhƣ nhà.
(03-01-1926)
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THẦY DUY CÓ MỘT
Điều này chỉ rõ nghĩa chữ "THẦY" trong cửa Đạo Cao Đài này
duy có một mà thôi. Nhƣ thế là giá trị của Đấng Chúa tể càn
Khôn vũ trụ phải là siêu tuyệt, chứ không phải bất cứ ai vừa
vào tu mặc áo dà, thì gọi bằng Thầy, cho chí đến bậc Đại đức
chân tu cũng Thầy, tiếng Thầy nghe ra hơi rẻ rúng. Hoặc tiếng
"Cha, Cố" cũng vậy…cái cao siêu, huyền nhiệm, trật tự ở Đạo
Cao Đài đƣợc lập lại một cách tuyệt đối, công bằng:
Trong Phổ Cáo Chúng Sanh có ghi một đoạn nhƣ sau "Có hai
Ðạo hữu: Tƣơng, Kinh, vẫn trƣớc khi nhập môn thì đã thọ
nghĩa thầy trò cùng vị Lão thành pháp danh là Ðạo Quang nơi
chùa Minh Ðƣờng (Hạnh Thông Tây). Nhằm ngày 21 tháng 8
năm Bính-Dần, Đức Ngọc Hoàng Thƣợng Ðế giáng cơ tại
chùa ấy dạy việc, luôn dịp có để lời rằng: "Tƣơng, Kinh, hai
con phải lạy Ðạo Quang trƣớc mặt Thầy, rồi từ đây gọi là Anh
mà thôi, còn Thầy duy có một Thầy".

THẦY ĐẾN ĐỘ KẺ VÔ ĐẠO
Thầy giáng: ngày 23-11-Bính Dần (Thứ hai 27-12-1926)
"Thầy dặn rằng: Thầy đến chẳng phải lập một nền Đạo mới,
mà đến đặng nhắc các con rằng : Ngày Tận tuyệt đã hầu gần,
Quỉ vƣơng sắp đến. Thánh ngôn các Đạo đã khai từ thuở tạo
Thiên không đủ kềm thúc nhơn sanh đặng trọn lành. Đời càng
ngày càng trở nên hung bạo, nhơn loại giết lẫn nhau, cả hoàn
cầu giặc giã, bịnh chƣớng biến sanh, Thiên tai rắp đến.Ấy là
các điều Thầy đã nói tiên tri rằng: Ngày Tận Thế đã đến.
Thầy đã tạo Thánh giáo trọn đủ Pháp luật.
Thầy đến chỉ độ kẻ vô đạo chớ không phải sửa đạo. Con
hiểu à!" (Ðạo Sử . II. 123 -125)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THẦY GIÁO VĂN
(Xem Sĩ Tải Lê Văn Chƣơng)

THẦY LÀ CÁC CON, CÁC CON LÀ THẦY
Đêm 17-12-1925: một Đàn Cơ do ba ông: Cao-Quỳnh Cƣ,
Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang cầu. Đức AĂÂ phán:
"Ngọc Hoàng Thƣợng Đế viết Cao-Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Ma Ha Tát. Muốn TA truyền Đạo, kể từ bây giờ phải gọi TA
bằng Thầy và TA gọi lại là các con, nên mới có câu "Thầy là
các con, các con là Thầy".
Ngày 9 tháng giêng năm Giáp Thân (dl 2-2-1944)
Thầy nói:"Kỳ nầy là chót, Thầy lập nơi đây một Trƣờng thi
công quả và cho các Đấng khảo đủ phƣơng diện. Thầy đau
đớn thấy các con còn đặt mình chung cùng danh lợi. Đây cũng
đến kỳ Tận Thế, đổi cựu thay tân, tuyển bực đại hiền cứu thế.
Các con cũng còn nhớ những lời Thầy dạy lúc mới lập Đạo,
Thầy tƣởng cũng nên lập lại một lần chót cho các con nhớ:
"Thầy là các con, các con là Thầy. Chƣ Phật,Thánh, Tiên
cũng là các con, các con là Phật, Thánh, Tiên tại thế.". Vậy
các con hiểu Đạo thì các con tập tánh sao cho ra vẻ cho đúng
in nhƣ các Đấng vậy. Thầy đã cho các con biết trƣớc: "Thầy
cho các con đắc Đạo tại thế". Nay muốn tầm lên cao thì phải
lập công cho cao, chí cho bền, đi cho vững, leo núi chớ than
mệt, thuyền ra khơi đừng lo biển rộng, dầu sóng gió thế nào
cũng vẫn tƣơi cƣời đặng lƣớt qua khỏi bể. Nghe cùng tuân lời
các Đấng dạy răn. Thầy khuyên các con đừng sanh nạnh cùng
nhau, co đầu cứng cổ, e phải bị tội lỗi đa nghe!."
Thầy đã nói: "Ấy là Ðạo. Bởi vậy một chơn-thần Thầy mà sanh
hoá 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".
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Thầy dạy: 13-6-Bính Dần (Jeudi 22 Juillet 1926):
"Sự chết, thƣờng thế gian gọi chết là hết, là vì dốt không biết
Đạo nên tƣởng lầm. Khắp trong nhân loại trên mặt địa cầu nầy
phần đông vì kính thờ Tà quái, mà Tà quái vốn chứa sự chết
thì tức nhiên chúng nó ở trong vòng sự chết là phải tiêu diệt,
thì bao giờ biết đặng sự hằng sống là gì.. Cƣời... Nếu Thầy
không đến kịp, thì các con cũng vẫn bị trong vòng sự chết. Tà
mị cũng nhƣ một hột lúa bị hẩm mà thúi, thì thế nào mọc đặng
mà sanh bông trổ trái? Còn bậc chơn tu tỉ nhƣ một hột giống
tốt, hễ gieo xuống thì cây lên, cây lên thì trổ bông, trổ bông rồi
sanh trái mà biến biến sanh sanh càng tăng số. Vì vậy mà các
con phải bỏ xác trần, mà bông trái thiêng liêng các con sanh
hóa chơn thần, chơn thần lại biến hằng muôn thêm số tăng lên
hoài. Ấy là Ðạo. Bởi vậy một chơn thần Thầy mà sanh hóa
thêm chƣ Phật, chƣ Tiên, chƣ Thánh, chƣ Thần và toàn cả
nhơn loại trong Càn Khôn Thế Giới, nên chi các con là Thầy,
Thầy là các con. Nhƣ kẻ bên Phật Giáo hay tặng Nhiên Ðăng
là Chƣởng Giáo, Nhiên Ðăng vốn sanh ra đời Hiên Viên
Huỳnh Ðế. 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.
Ngƣời gọi Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ, Thích Ca vốn sanh ra
đời nhà Châu.
Ngƣời gọi Lão Tử là Tiên Tổ Giáo, thì Lão Tử cũng sanh ra
đời nhà Châu.
Ngƣời gọi Jésus là Thánh Ðạo Chƣởng Giáo, thì Jésus lại
sanh nhằm đời nhà Hớn.
Thầy hỏi vậy chớ ai sanh ra các Ðấng ấy?
Khí Hƣ Vô sanh có một Thầy. Còn mấy Ðấng Thầy kể đó ai
sanh? Ấy là Ðạo. Các con nên biết.
Nếu không Thầy, thì không có chi trong Càn Khôn Thế Giới
nầy, mà nếu không có Hƣ Vô Chi Khí thì không có Thầy.
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THẦY LÀ CHA CỦA SỰ SỐNG
Đức Chí-Tôn giáng dạy:
"Thầy đã nói với các con rằng: Khi chƣa có chi trong Càn-khôn
thế-giới thì Khí Hƣ-vô sanh có một Thầy và ngôi của Thầy là
Thái-cực. Thầy phân Thái cực ra Lƣỡng-nghi, Lƣỡng nghi
phân ra Tứ-tƣợng, Tứ-tƣợng biến Bát-quái, Bát-quái biến hóa
vô cùng mới lập ra Càn khôn thế-giới. Thầy lại phân tánh Thầy
mà phân ra vạn vật là: Vật-chất, thảo mộc, côn trùng, thú cầm,
gọi là chúng sanh.
Các con đủ hiểu rằng: Chi chi hữu-sanh cũng do bởi Chơn-linh
Thầy mà ra, hễ có sống ắt có Thầy, Thầy là Cha của sự
sống, vì vậy mà lòng háo-sanh của Thầy không cùng tận. Cái
sống của cả chúng sanh Thầy phân phát khắp Càn khôn thếgiới, chẳng khác nào nhƣ một nhành hoa trong cội, nó phải đủ
ngày giờ Thầy nhứt định mới trổ bông và sanh trái đặng trồng
nữa, biến hóa ra thêm; nếu nhƣ ai bẻ hoa ấy nửa chừng thì là
sát một kiếp sanh không cho biến-hóa. Mỗi mạng sống đều
hữu căn, hữu kiếp, dầu nguyên sanh hay hóa-sanh cũng vậy,
đến thế này lâu mau đều định trƣớc, nếu ai giết mạng sống
đều chịu quả báo không sai; biết đâu là cái kiếp sanh ấy chẳng
phải là Tiên, Phật bị đọa luân-hồi mà ra đến đỗi ấy. Cái mạng
sống là Thầy, mà giết Thầy thì không phải dễ, các con gắng
dạy nhơn-sanh điều ấy". (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển II trang 62)

THẦY LÀ ĐẤNG NGỌC HOÀNG THƢỢNG ĐẾ
[Đêm Noel, 24-12-1925 (âl 9-11-Ất Sửu)]
Thất Nƣơng giáng cơ truyền phải chỉnh đàn cho nghiêm trang
hầu tiếp giá. Nghe vậy, ba ông Cƣ, Tắc, Sang, nửa mừng nửa
sợ, lật đật sắm hƣơng đăng hoa trà tửu quả, chỉnh đàn có nghi
tiết, rồi hai ông Cƣ và Tắc ngồi chấp cơ. Cơ giáng:
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NGỌC HOÀNG THƢỢNG ĐẾ viết
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
Giáo Đạo Nam phƣơng
Muôn kiếp có TA nắm chủ quyền,
Vui lòng tu niệm hƣởng ân Thiên.
Đạo mầu rƣới khắp nơi trần thế,
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên.
Đêm nay phải vui mừng vì là ngày TA đã xuống trần dạy Đạo
bên Thái Tây (Europe). TA rất vui lòng mà đặng thấy Đệ tử
kính mến TA nhƣ vậy. Nhà nầy (nhà ông Cƣ) sẽ đầy ơn TA TA
sẽ làm cho thấy huyền-diệu đặng kính mến TA hơn nữa. Bấy
lâu Thầy vẫn tá danh AĂÂ là cốt để dìu-dắt các con vào đƣờng
đạo-đức, hầu chẳng bao lâu đây, các con phải ra giúp Thầy
mà khai Đạo. Các con có thấy Thầy khiêm nhƣợng là dƣờng
nào chƣa? Các con nên bắt chƣớc Thầy trong mảy mún thì
mới xứng đáng là ngƣời đạo đức.
(Trích Đại Đạo Căn Nguyên của Ngài Bảo Pháp, trang 14)
Ghi thêm:
Đầu tháng 12 năm 1925, Đấng AĂÂ giáng bàn phân với ba
ông Cƣ, Tắc, Sang rằng:
- Muốn cho Ta tận tâm truyền Đạo, các vị phải gọi Ta bằng
THẦY cho tiện bề đối đãi. Ba ông vui lòng vƣng chịu.
Từ đây, giữ nghĩa Thầy trò, tình giao thiệp càng thêm mật
thiết. (Trích Đại Đạo Căn Nguyên của Ngài Bảo Pháp, tr.13)
THẦY: Thầy giáng Cơ ngày 1-1-1926 (âl 17-11-Ất Sửu)
- Con hiểu Jésus là ai chăng?
Trƣớc TA đã đổ máu cho loài ngƣời vì Thƣơng yêu. Nay TA
đến cứu loài ngƣời cũng vì Thƣơng yêu.
Bây đủ Thƣơng yêu TA dƣờng ấy chăng?
TA cần bây biết ăn năn hầu cứu chữa bây. (Ðạo Sử. I. 35)
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THẾ CUỘC
世局
E: The situation of world.
F: La situation du monde.
Thế: Đời, cuộc đời, cõi trần. Cuộc: Cục: tình hình. Thế cuộc
hay Thế cục là cuộc đời.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Sanh đứng vào vòng thế cuộc, chƣa biết mình đã lãnh
một vai tuồng, đặng chờ lúc kết quả qui Thiên ngoại,...
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh
có câu:
Nay đƣơng lúc phong trần khói dậy,
Việc phải không chƣa thấy cho tàng.
Nín hơi trong một thời gian,
Để coi thế cuộc xây vần dƣờng nao!

THẾ ĐẠO
世道
E: Moral laws.
F: Loi morales.
Thế: Đời, cuộc đời, cõi trần. Đạo: đƣờng lối phép tắc phải
theo. Thế đạo là đạo xử thế, đạo ở đời, tức là đƣờng lối phép
tắc dạy làm một ngƣời ở đời thế nào cho hợp lẽ phải và đạo
lý. Nhƣ vậy, Thế đạo chính là Nhơn đạo.
Kinh Thế Đạo: những bài kinh dạy đạo làm ngƣời ở đời.
Trong quyển Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo của Đạo Cao Đài,
phần Thế đạo gồm 19 bài kinh:10 bài kinh đầu do Đức Phạm
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Hộ Pháp đặt ra, có cầu Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn chỉnh
văn lại.
Bài kinh Hôn Phối do Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn giáng cơ
ban cho. 8 bài kinh dùng trong Tang lễ do Bà Đoàn Thị Điểm
giáng cơ ban cho.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Thƣợng Sanh làm chủ của Thế đạo, nắm luật Thế nơi
tay mà dìu dắt cả chúng sanh vào cửa Đạo.

THẾ ĐỘ
世度
E: The salvation of the world.
F: Salvation du monde.
Thế: Đời, cuộc đời, cõi trần. Độ: cứu giúp. Thế độ là độ đời,
tức là cứu giúp chúng sanh.
Pháp Chánh Truyền dạy: "Thƣợng-Sanh về Thế độ, đem các
chơn hồn vào cửa Đạo, dầu Nguyên nhân hay là Hóa nhân
cũng vậy, phải nhờ Ngƣời độ rỗi. Thƣợng Sanh đặng mạng
lịnh chuyển thế, điều độ nhơn sanh ra khỏi trầm luân khổ hải,
buộc Thƣợng-Sanh phải gần gũi kẻ vô Đạo đặng an-ủi dạy dỗ.
Mà kể từ hạng vô Đạo trở xuống cho tới vật chất thuộc về
phàm, ấy vậy Thƣợng-Sanh là thể Đời, ngƣời đứng đầu của
phẩm phàm tục".

THẾ GIAN
世間
Thầy bảo: 05 tháng 6 Bính Dần (Mercredi 4 Août 1926)
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"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 Hộ Pháp thuyết ngày 18-5 Qúi Tỵ (1953).
"Cảnh thế gian nầy là cảnh đau khổ, họ muốn cho các vị Giáo
Chủ của họ phi phàm, họ bày ra nhiều cái thuyết thần thoại,
giờ phút nầy làm cho khoa học phải trợn tráo đánh đổ về cái lý
lẽ ấy, đánh đổ rất khoa học, không lẽ gì chối cải đƣợc….
Huống chi cái luật tạo đoan phải có cha mẹ, có âm dƣơng của
cha mẹ sản xuất cái nhơn hình của chúng ta. Thành thử Đức
Thích Ca cũng sanh nhƣ ai kia vậy. Những tiền căn của Ngài
cao siêu, hàng phẩm của Ngài tới Phật vị cho nên sáng suốt
khôn ngoan của Ngài phi phàm hơn nên cả nƣớc Tích Lan đều
gọi Ngài là Mâu Ni tức là một vị hiền triết vô đối của họ. Họ tôn
tặng chức tƣớc, họ tôn tặng Thích Ca xứng đáng quá chừng.
Cũng nhƣ Đức Chúa Jésus nhờ thiên căn sáng suốt, thành
thử ta gọi Ngài là Le Saint de Saints (Một vị Thánh trên các
Thánh). Đức Lão Tử, Đức Khổng Tử cũng thế, các vị ấy do nơi
tiền kiếp phi phàm mà thôi".
Thất Nƣơng giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Phƣớc Thiện để rƣớc ngoại bang,
Phƣớc Thiện sản nghiệp bảo toàn thế gian.
Phƣớc Thiện gầy dựng giang san,
Cả chƣ vạn quốc đồng sang phục tùng.
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THẾ GIỚI
世界
Thông thƣờng Thế giới là chỉ hoàn cầu. Nhƣng với Đạo CaoĐài là chỉ Càn Khôn Vũ Trụ mà Ðức Chí Tôn Ngọc Hoàng
Thƣợng Ðế Chƣởng quản, gồm có Tam thiên Thế giới (3000
Thế giới) và Thất thập nhị Ðịa (72 Ðịa cầu). Chữ Thế giới trong
câu kinh này là chỉ 3000 Thế giới.
Theo kinh Phật, trong vũ trụ không biết bao nhiêu là Thế giới:
Hiệp 1.000 thế giới thành ra một Tiểu Thiên thế giới.
Hiệp 1.000 Tiểu Thiên Thế giới, thành ra một Trung Thiên Thế
giới. Hiệp 1.000 Trung Thiên Thế giới thành ra một Đại Thiên
thế giới. Một Đại Thiên thế giới, thông thƣờng đƣợc gọi là Tam
Thiên Đại Thiên Thế giới. Mỗi một Đại Thiên Thế giới, có mƣời
muôn vạn Thế giới. Đây là cõi mà Đức Phật hiện ra hóa độ
chúng sanh. Trong vũ trụ có vô lƣợng vô số Đại Thiên Thế
giới, gọi là Thập phƣơng vi trần Thế giới (Mƣời phƣơng Thế
giới nhiều nhƣ vi trần hay nhiều nhƣ cát sông Hằng). Thế giới
mà chúng ta đang sống thuộc về Thế giới Ta-Bà hay Sa-Bà
Thế giới. Danh từ Phật dùng nhƣ Hằng hà, vô biên, vô lƣợng
để chỉ một con số không thể ƣớc lƣợng đƣợc. Do vậy, Càn
Khôn vũ trụ là một cõi rộng lớn vô cùng mà trí ngƣời không thể
nghĩ, bàn đến cho cùng đƣợc.
Kinh Thích Giáo có câu:
"Qui Thế giới ư nhứt Khí chi trung." 歸世界於一氣之中
Đây là Thánh Giáo ngày 13-10-Đinh Mùi của Đức Lý Đại Tiên
giáng Cơ: "Cả Thế giới ngày nay còn trong vòng mê mệt, cả
vinh hoa phù phiếm trong Đạo trở lại chuộng hƣ danh, lấy thế
làm cứu cánh nên mới bày ra trò mị sanh chúng. Ôi! Tu thành
hay không là nhờ tâm Đạo, chơn tâm, chơn tánh Thầy ban cho
không lo trau-luyện, lại ham lợi chác quyền mến phẩm tƣớc
đến đỗi làm nhẹ thể Thánh-danh Thầy, nạn cân đai áo mão,
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Đời cũng nhƣ Đạo đang là trƣờng mộng ảo gạt ngƣời xa lần
cội phƣớc là cái nguơn thỉ chơn tâm. Thầy hằng thƣơng con
dại mới mở Đạo Kỳ Ba mà vớt chúng sanh. Hại thay! Thảm
thay! Đám sanh linh vẫn ngơ ngơ, ngạnh ngạnh, dám đem tên
tuổi Đạo Thầy mà đổi chác lợi quyền. Họa, Họa! Thảm. Thảm".
Đức Quyền Giáo Tông giáng họa thi của Hộ Pháp có câu:
Tách trần tính lại đã là đâu!
Thế giới vân du chỉn một bầu.
Thất Nƣơng giáng ngày 03-02-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Thây phơi chật đất đầy đàng,
Cao Đài xuất hiện cứu an dân Trời.
Kỳ Ba mở đạo cứu đời,
Chiêu an thế giới khắp nơi Hòa bình.

THẾ GIỚI ĐỊA HOÀN
世介地完
E: The terrestrial world.
F: Le monde terrestre.
Thế: Đời, cuộc đời, cõi trần. Giới: bờ cõi. Địa: đất. Hoàn: vùng
đất lớn.
Thế giới, khi xƣa thƣờng đọc là Thế giái, là chỉ chung các
nƣớc trên địa cầu.
Thế giới địa hoàn là chỉ toàn thể trái đất, trên đó có loài ngƣời
và các sanh vật đang sống.
Kinh Ðệ Nhị Cửu:
"Xa chừng thế giới địa hoàn,
"Cõi Thiên đẹp thấy nhẹ nhàng cao thăng."
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THẾ GIỚI QUAN
世 界 觀
E: The conception of the world.
F: La conception du monde.
Thế: Đời, cuộc đời, cõi trần. Giới: bờ cõi. Quan: quan niệm, sự
nhận thức. Thế giới quan là một hệ thống những quan niệm
về thế giới, tức là đề cập đến các vấn đề của thế giới nhƣ:
nguồn gốc, tính chất, cấu tạo, và sự phát triển.
Thế giới quan chính là Vũ trụ quan. Ngày nay ngƣời ta
thƣờng dùng từ ngữ Vũ trụ quan hơn. (Xem: Vũ trụ quan, vần
V)

THẾ LUẬT
世律
E: The secular rules.
F: Les lois séculières.
Luật lập riêng cho ngƣời đã nhập môn vào Đạo Cao-Đài rồi
nhƣng còn ở ngoài đời sinh hoạt bình thƣờng, khác với những
ngƣời phế đời hành Đạo, nên đây là Luật Thế vậy.
TÂN LUẬT dạy rành: Ngƣời đƣợc nhập môn hành đạo phải
tuân y Thế Luật nhƣ sau nầy:
- Ðiều Thứ Nhứt: Hễ thọ giáo với một Thầy thì tỉ nhƣ con một
cha, phải thƣơng yêu nhau; liên lạc nhau, giúp đỡ nhau lấy
lòng thành thật mà đối đãi nhau, dìu dắt nhau trong đƣờng
Ðạo và đƣờng Ðời.
- Ðiều Thứ Hai: Nhập đạo rồi thì phải quên những việc oán
thù nhau khi trƣớc; phải tránh việc ganh ghét tranh đua và kiện
cáo; phải nhẫn nhịn và hòa thuận với nhau. Rủi có điều chi
xích mích, phải vui nghe ngƣời làm đầu trong Họ phân giải.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Ðiều Thứ Ba: Phải giữ Tam Cang Ngũ Thƣờng là nguồn cội
của Nhơn Ðạo; Nam thì hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ; Nữ
thì tùng phụ, tùng phu, tùng tử và Công, Dung, Ngôn, Hạnh.
- Ðiều Thứ Tƣ: Ra giao thiệp với đời thì phải tập và giữ tánh
ôn, lƣơng, cung, khiêm, nhƣợng.
- Ðiều Thứ Năm: Ðối với hàng đạo hữu phải nuôi nấng cái
tình thù tạc với nhau, cho khắn khít cái dây liên lạc. Trong
hàng tín đồ còn ở thế phải nhớ hai dịp là tang và hôn.
- Ðiều Thứ Sáu: Việc hôn là việc rất trọng trong đời ngƣời.
Phải chọn hôn trong ngƣời đồng đạo; trừ ra khi nào ngƣời
ngoài ƣng thuận nhập môn thì mới đƣợc kết làm giai ngẫu.
- Ðiều Thứ Bảy: Tám ngày trƣớc lễ Sính, chủ hôn trai phải
dán bố cáo nơi Thánh Thất sở tại cho trong bổn đạo hay, sau
khỏi điều trắc trở.
- Ðiều Thứ Tám: Làm lễ Sính rồi hai đàn trai và gái phải đến
Thánh Thất mà cầu lễ "Chứng Hôn".
- Ðiều Thứ Chín: Cấm ngƣời trong Ðạo, từ ngày ban hành
Luật này về sau, không đƣợc cƣới hầu thiếp. Rủi có chích lẻ
giữa đƣờng thì đƣợc chấp nối. Thảng nhƣ phụ nữ kia không
con nối hậu thì Thầy cũng rộng cho đặng phép cƣới thiếp song
chính mình chánh thê đứng cƣới mới đặng.
- Ðiều Thứ Mƣời: Trừ ra có ngoại tình hay là thất hiếu với
công cô, vợ chồng ngƣời đạo không đƣợc để bỏ nhau.
- Ðiều Thứ Mƣời Một: Con nít mới sanh phải chọn cha và mẹ
đỡ đầu cho nó, phòng sau bảo hộ nó lúc rủi phải thân côi.
- Ðiều Thứ Mƣời Hai: Ðứa con nít khi đƣợc một tháng sắp lên
phải đem đến Thánh Thất sở tại mà xin làm lễ "Tắm Thánh" và
ghi vào bộ sanh của bổn đạo.
- Ðiều Thứ Mƣời Ba: Buộc cha mẹ con nít từ 6 tuổi, chí 12
tuổi phải cho con vào trƣờng học chữ hay là học đạo.
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- Ðiều Thứ Mƣời Bốn: Trong bổn đạo xảy có ngƣời mãn
phần qui vị thì chƣ tín đồ trong họ phải chung cùng đến giúp
và chia buồn với tang chủ. Mỗi Họ cũng nên lập một Nghĩa Ðịa
riêng.
- Ðiều Thứ Mƣời Lăm: Ngƣời làm đầu trong Họ, khi tang chủ
mời, phải đến hiệp với chƣ tín đồ trong Họ, làm lễ Cầu Siêu
cho vong linh theo Tân Luật và đƣa xác đến mộ phần.
- Ðiều Thứ Mƣời Sáu: Trong việc tống chung, không nên xa
xí, không nên để lâu ngày, không nên dùng đồ âm công có
màu sắc lòe loẹt, chỉ dùng toàn đồ trắng, không nên đãi đằng
rần rộ mà mất sự nghiêm tịnh và mất dấu ai bi.
- Ðiều Thứ Mƣời Bảy: Trong việc cúng tế vong linh không
nên dùng hy sanh, dùng toàn đồ chay thì đƣợc phƣớc hơn;
không cấm Lễ Nhạc, song phải dùng Lễ Nhạc theo Tân Luật.
Tang phục thì y nhƣ xƣa.
- Ðiều Thứ Mƣời Tám: Việc cầu siêu cho vong linh trong tuần
Cửu Cửu và đến lúc Tiểu, Ðại tƣờng, thì do nơi Thánh Thất sở
tại mà cầu lễ. Bổn đạo trong Họ, nếu có mời, phải đến mà cầu
nguyện.
- Ðiều Thứ Mƣời Chín: Một ngƣời trong Đạo gặp tai nạn thình
lình, thì bổn đạo trong Họ hãy tùy hỉ chung nhau, tƣ trợ cho
qua lúc ngặt nghèo.
- Ðiều Thứ Hai Mƣơi: Kể từ ngày ban hành Luật này, ngƣời
bổn đạo chẳng nên chuyên nghề gì làm cho sát sanh, hại vật;
chẳng đƣợc làm nghề gì mà tồi phong bại tục; chẳng đƣợc
soạn hay là ấn hành những truyện phong tình, huê nguyệt,
không đặng buôn bán các thứ rƣợu mạnh và á-phiện là vật
độc làm cho giảm chất con ngƣời. Ngƣời nào đã lầm lỡ rồi,
hãy kiếm thế mà giải nghệ.
- Ðiều Thứ Hai Mƣơi Mốt: Ngƣời bổn đạo ăn mặc phải cần

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

389

kiệm, tùy phận tùy duơn, cũng nên dùng đồ vải bô và giảm bớt
hàng lụa.
- Ðiều Thứ Hai Mƣơi Hai: Ngƣời nào trong đạo phạm một
hay nhiều điều răn cấm trên đây, thì mấy ngƣời khác trong bổn
đạo hay biết phải khuyên giải. Nếu chẳng nghe, phải đến tỏ
cho ngƣời làm đầu trong Họ hay, cho ngƣời để lời khuyến dạy.
- Ðiều Thứ Hai Mƣơi Ba: Nếu tái phạm hoặc không bỏ nết hƣ
và nghiệp quấy thì phải trục xuất. Trong bổn đạo không ai
đặng nhận nhìn là đạo hữu nữa.
- Ðiều Thứ Hai Mƣơi Bốn: Hội Công Ðồng có Ðầu Sƣ một
phái làm đầu và hai Chức sắc hai phái kia nghị sự phán đoán
về hình trục xuất theo lời của ngƣời làm đầu trong Họ xin.
Lịnh này sẽ dán nơi Thánh Thất sở tại cho chƣ tín đồ rõ biết.

THẾ QUYỀN THẦY
"Thế quyền Thầy" cũng đồng nghĩa là "làm Thầy" của nhân
loại, tức nhiên cũng ngồi trên Ngai của Thầy đƣợc. Nhƣng
chính Thầy đã rộng quyền Ân Xá trong buổi Tam kỳ này rồi,
nghĩa là Pháp Chánh Truyền định cho "GIÁO TÔNG là Anh cả
các con.", đƣợc chú giải rõ-ràng là: "Giáo Tông thay mặt cho
Thầy, đặng bảo tồn chơn Ðạo của Thầy tại thế, thì Anh Cả
nhơn sanh đặng dìu dắt các con cái của Thầy, dầu lớn tuổi
hay là nhỏ tuổi, quyền Thiêng Liêng đã định vậy."
Đạo sử ghi rằng ông Vƣơng Quan Kỳ bạch:
- Bạch Thầy, Anh Cả (ông Ngô Văn Chiêu) bảo Thầy giao cho
ảnh làm chủ mối Đạo dạy dỗ chƣ Môn đệ, mà ảnh không chịu
tiếp xúc với chúng con, thì làm sao? Thầy đáp:
-"Chẳng ai dƣới thế này đƣợc phép nói thế quyền Thầy mà trị
phần hồn nhơn loại đƣợc. Ai có hạnh lớn mới mong đƣợc
Thầy ban thƣởng ngôi vị. CHIÊU có công tu, lại là Môn đệ
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

▐ Q.3 VẦN TH

390

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

trƣớc tiên của Thầy. Thầy định ban chức Giáo Tông cho nó,
nhƣng nó không giữ lời nguyền với Thầy lại sợ Tà quyền mà
xua đuổi Môn đệ của Thầy, chẳng còn xứng đáng làm Anh Cả
của các con".
Các Ngài Lê Văn Trung, Cao Quỳnh Cƣ, Phạm Công Tắc và
chƣ Môn đệ đồng quì xuống xin tội cho Ngô Văn Chiêu. Thế là
ông Chiêu không đƣợc địa vị ấy.

THẾ SỰ
世事
E: The affairs of life.
F: Les affaires de la vie.
Thế: Đời, cuộc đời, cõi trần. Sự: việc. Thế sự là việc đời,
chuyện đời.
- Thế sự nhƣ kỳ: việc đời nhƣ một cuộc cờ, thắng bại không
định trƣớc đƣợc. (Kỳ: cờ tƣớng, đánh cờ)
- Thế sự thăng trầm: việc đời chìm nổi, lúc lên lúc xuống, vô
thƣờng.
Thi văn dạy Đạo rằng:
Tham chi thế sự lắm đua tranh,
Cái miếng đỉnh chung xúm giựt giành.
Bỏ hết trong cơn mê một giấc,
Trăm năm ngắn ngủi nhớ làm lành.
Đức Lý dạy qua bài thi rằng:
Chuyển luân thế sự đƣa tay nắm,
Trừ diệt tà gian múa bút Thần.
Kinh Ði Ra Ðƣờng:
"Thân vận động trong trường thế sự."
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THẾ THÁI NHƠN TÌNH
世 態 人 情
E: The manners of the time.
F: Les mœurs du temps.
Thế: Đời, cuộc đời, cõi trần. Thái: trạng thái, thói. Nhơn tình:
tình cảm của con ngƣời. Thế thái: thói đời. Thế thái nhơn tình
là tình cảm của con ngƣời đổi thay theo thói đời.
Thế thái viêm lƣơng: Thói đời ấm lạnh. Ý nói: Thói đời thay
đổi luôn luôn, nay ấm mai lạnh, nay nồng mai nhạt. (Viêm là
nóng, lương là lạnh)
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mà thế thái nhơn tình biết bao thay đổi.

THẾ TRẦN
世 塵
E: The world.
F: Le monde.
Thế: Đời, cuộc đời, cõi trần. Trần: cõi trần. Thế trần là cõi đời.
Huỳnh Hoa Tiên Nƣơng giáng đêm 28-7 Mậu Tuất (11-9-1958)
có câu:
Thể cách đoan trang tiết rạng ngần,
Muôn đời giữ trọn vóc thanh xuân.
Lồng sƣơng dạng ẩn tầng khuê các,
Dấu bóng hƣơng che mắt thế trần.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thế trần mộng mị có ra chi.
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THẾ TỤC
世俗
E: The world.
F: Le monde.
(Thế là đời, đây là một từ trái với Đạo; tục là thói phàm,
thƣờng tình). Thế tục là chỉ thói phàm, trong đó ngƣời có
nhiều tánh ý trái ngƣợc nhau, hầu nhƣ phức tạp, không chuẩn
mực.
Thầy dạy: "Tu hành vẫn trái với thế tục, mà trái với thế tục
mới đặng gần ánh thiêng liêng. Thầy thấy nhiều, tu cũng muốn
tu mà thế tục cũng không muốn chừa bỏ. Thế tục là nét dìu dắt
cho mất tánh thiêng liêng, phải lấy nghị lực cang tâm mà kềm
chế, thì cái lối diệt vong mới chẳng làm uổng công phu hành
đạo cho".
Thi văn dạy Đạo có câu:
Ra vòng thế tục ít ngƣời toan,
Vì chẳng ƣa mua một chữ nhàn.

THỀ NGUYỀN
E: To swear.
F: Jurer.
Thề: cam đoan làm trọn việc gì bằng lời lẽ nghiêm chỉnh.
Nguyền: ƣớc muốn. Thề nguyền, chữ hán là Thệ nguyện, là
thề làm đƣợc nhƣ ƣớc muốn.

THỀ NON
Thề non là do thành ngữ "Minh sơn thệ hải" nghĩa là thề non
hẹn biển. Thề non là chỉ núi mà thề, dầu cho biển cạn non
mòn, lòng dạ quyết không thay đổi.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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.

THỂ DỤC
Về Thể dục là một trong ba môn dƣỡng dục quan trọng của
con ngƣời, ấy là: Thể dục, Trí dục và Đức dục. Đó là một việc
rất thƣờng tình. Đói cần phải ăn, khát cần phải uống, không ai
chối cải điều này. Thể dục để có một sức khỏe tốt.
Đức Hộ Pháp có lời dạy: "Cái quyền năng dƣỡng dục về thể
dục ta đó thuộc chủ quyền cha và mẹ ta, nếu không có nhờ
mớm cơm vú sữa thì thân ta ngày hôm nay không làm ngƣời
đƣợc. Thử lãnh đạm đi, thi hài phàm tục đã bị tiêu hủy rồi,
không tiêu hủy về phƣơng diện này, cũng tiêu hủy về phƣơng
diện khác, đừng nói chi không có nuôi dƣỡng chăm nom săn
sóc thi phàm chúng ta, thử nghĩ coi chúng ta có thể sống đƣợc
hay chăng. Điều ấy cả thảy đều ngó thấy dễ dàng không cần
phải luận".

THỂ CHẤT
體 質
E: The nature of the substance.
F: La nature de la substance.
Thể: - Thân thể, hình thể. - Cách thức. Chất: tánh chất vốn có
của sự vật. Thể chất là bản chất của vật thể.
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THỂ PHÁCH
體 魄
E: The body and esprit.
F: Le corps et l’esprit.
Thể: - Thân thể, hình thể. - Cách thức. Phách: phần vô hình
của con ngƣời, chỉ tinh thần. Thể phách là thể xác và tinh
thần.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Trời Đất có Âm Dƣơng, vạn vật có thể phách, nhơn
loại có xác hồn.

THỂ PHÁP THIÊN ĐẠO
Phƣơng TU theo THỂ- PHÁP THIÊN-ĐẠO
Ngƣời tu theo Đạo Cao Đài là tu theo Thiên Đạo, cũng có hai
phần: Thể pháp và Bí pháp của Thiên Đạo.
Đức Thƣợng-Phẩm dạy về Thể pháp Thiên Đạo là những nơi
học hỏi để cung ứng tinh thần trên khuôn viên Chánh pháp.
Trong Thể pháp Thiên-Đạo chia ra làm ba thời kỳ:
1- Thứ nhứt là thời-kỳ khai thác.
2- Thứ nhì là thời-kỳ luyện tập.
3- Thứ ba là thời-kỳ thi-hành.
Trong thời-kỳ sau này mới thƣờng gặp những cơ khảo đảo
đặng thử-thách tinh-thần.
- Về thời-kỳ thứ nhứt là những tạo tác nơi qui họp Đức tin cho
con cái Chí-Tôn, tức là các Đền Thờ đó vậy. Khi một Môn đồ
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.
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- 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.
- Qua thời-kỳ thứ ba là thi-thố những Đức-tin hầu lấy phƣơng
giải khổ mà đem gieo truyền hột giống Thƣơng yêu, ấy là
phƣơng CỨU KHỔ đó vậy. Trong lúc này tinh-thần hay gặp
những chƣớng ngại hoặc làm cho nao-núng tan rã Đức-tin,
hoặc theo đƣờng quỉ-mị, CHIA PHE PHÂN PHÁI mà nên TẢ
ĐẠO BÀNG MÔN nhƣ hằng hữu đã xảy ra đó.
Trong ba thời-kỳ này đó là Thể-Pháp Thiên-Đạo:
- Thứ nhứt là Lập Đức,
- Thứ nhì là Lập Công,
- Thứ ba là Lập Ngôn.
1- "Nói về Thể-Pháp chúng ta hân-hạnh làm sao, muốn cho
chúng ta lập đức chính mình Đức Chí-Tôn đã cho chúng ta
mƣợn danh thể của Ngài, chúng ta đã làm Thánh-Thể của
Ngài nơi mặt thế của Ngài. Ôi! Quyền-lực về phƣơng-pháp lập
đức đối lại với cảnh thiêng-liêng là mua ngôi-vị của chúng ta
vậy.
2- Lập công là Ngài đã tạo hình thể của Ngài, tức nhiên ĐềnThánh đó là Đền thờ hữu-hình của Ngài để tại mặt thế này.
Chúng ta phải lập công với sanh-chúng tức nhiên lập công
cùng con cái của Ngài. Ngài để cho chúng ta lập công chớ
không phải làm nô-lệ cho ai tất cả. Chúng ta thấy Ngài phụng
sự cho con cái của Ngài, chúng ta lập công là tạo danh thể
của Ngài, do lập công mà ra.
3- Bây giờ tới lập ngôn. Chính mình Ngài, Ngài phải làm, cầm
cây Cơ Bút, viết dạy chúng ta từ lời nói, việc làm; từ tánh đức,
từ đạo-lý. Còn ngôn, có ngôn gì hơn Ngài nữa, để cả thảy các
Thể-pháp đặng chúng ta định vị chúng ta, chính tay Ngài cho
chúng ta mƣợn cả thảy".
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Nơi Cửu Trùng Đài "Thầy định-quyết cho Ngƣời (Giáo Tông)
có quyền dạy-dỗ mà thôi, song quyền-hành có rộng thêm đôi
chút là dạy-dỗ trọn cả đƣờng Đạo và đƣờng đời. Nghĩ cũng
chẳng chi làm lạ, vì cả Chức-sắc Hội-Thánh Cửu Trùng-Đài
của Thầy lập, phải tùy theo tôn-chỉ Đạo, nghĩa là xu hƣớng về
phần giáo-dục mà thôi. Thầy đã xƣng là Thầy đặng dạy-dỗ,
còn tên của Chức-sắc đủ chỉ rõ-ràng phận-sự giáo-hóa, là
chánh vai của mỗi ngƣời, nhƣ Giáo Hữu, Giáo Sƣ, Phối Sƣ,
Đầu Sƣ, Giáo Tông… Xem rõ lại thì tên mỗi vị chẳng mất chữ
"Giáo" hay chữ "Sƣ". Cơ Đạo từ cổ chí kim vẫn vậy, lại hiệp lời
này "Thiên mạng chi vị tánh, suất tánh chi vị Đạo, tu Đạo chi vị
giáo".Thầy chỉ cậy Hội-Thánh Thầy đã đến lập, thay quyền cho
Thầy mà dạy-dỗ cả con cái của Thầy, nghĩa là chúng-sanh
đặng lành, ấy là phận-sự cần nhứt của Hội-Thánh đó". (Pháp
Chánh Truyền)

THỂ PHÁP - BÍ PHÁP
體法-祕法
Đức Hộ Pháp nói: "Trong thời kỳ Bần-Đạo vâng lịnh Đức ChíTôn 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 mới trả lời: - Xin mở Bí-pháp trƣớc.
Chí-Tôn nói: Nếu con mở Bí-pháp trƣớc thì phải khổ đa! Đang
lúc đời đang 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, dù cho đời quá dữ có tranh-giành phá hoại cả cơ
thể hữu-vi hữu-hủy đi nữa thì cũng vô hại. Xin miễn là mặt Bí-
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pháp còn là Đạo còn". (Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp
30-5-Quí-tỵ 1953)
Lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp: "Phải hiểu THỂ PHÁP, biết
Thể pháp, rồi mới thấu đến BÍ-PHÁP. Khó lắm! Phải để tinhthần tìm hiểu cho lắm! Khó lắm! Phải rán học cho lắm mới có
thể đoạt đặng! Điều rất khó-khăn là phải viết sách. (Thuyết
Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: 5-4 Kỷ-Sửu)
Vì: "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 BÍ-PHÁP 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 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". (Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: 9-4 Kỷ
Sửu 1949)
Nhƣ vậy: trƣờng Đại-Đạo theo nhƣ Đức Hộ Pháp dạy về
đƣờng đƣờng Đạo và đƣờng Đời thì:
-"Thể-pháp của Đạo Cao-Đài là một trƣờng công quả của
chúng ta, trƣờng công-quả ấy để cho chúng ta lập đức, lập
công, lập ngôn.
- Bí-pháp chơn-truyền của Đức Chí-Tôn tức nhiên cơ quan
huyền-bí để cho con cái của Ngài giải-thoát."
Đó là Thể-Pháp Thiên-Đạo.Khi đã trọn phần THỂ PHÁP rồi
liền bƣớc qua mặt BÍ PHÁP 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
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chánh pháp đó. Khi đã vẹn sạch Tinh -Khí -Thần là đắc pháp
vậy.
Mấy Em đã học qua về khoa Bí-pháp khẩu tụng. Vậy khá để
tâm học hỏi cho đƣợc Tâm-truyền thì công phu của mấy Em
đã đƣợc phần thƣởng vô giá đó.
- Nói về THIÊN-ĐẠO tức là luận về vũ-trụ triết-lý, tức là nói về
Không-gian.
- Còn nói về THẾ-ĐẠO là luận về nhân-sanh triết lý, tức là nói
về Thời-gian.
Mấy Em khá hiểu cho lắm mới đƣợc.Phải để tâm suy nghiệm
đó nghe!" (Trích Tam thể của Đức Thƣợng-Phẩm)
Đức Hộ Pháp cũng cho biết: "Đức Chí-Tôn để cả hai triết-lý
cho nhơn-loại biết sự thật. Bởi cớ cho nên Đức Chí-Tôn đến:
Ngài đến đặng giải một triết lý, một công-lý hiện hữu tại mặt
thế gian này: sự chơn thật. Hồi tƣởng lại việc đã qua trong các
thời xƣa, nhứt là thời cận đại và lấy kinh-nghiệm xét-đoán,
chúng tôi nhận thấy hễ nơi nào sôi-nổi phong-trào náo loạn lôi
cuốn con ngƣời vào chốn diệt vong thì cập theo đó sản-xuất
một mối Đạo mới để cứu vớt sanh-linh khỏi cơn đồ thán.
Nhƣ trƣớc kỷ-nguyên Thiên-Chuá giáng sanh, nhơn-loại cơ hồ
bỏ qua lời truyền của Đức Phật Thích-Ca vạch rõ con đƣờng
Bát-chánh để làm phƣơng giải khổ.Quên hẳn lời dạy của Đức
Khổng-Tử giữ Đạo Nhân luân, tạo nhân kết nghĩa để làm cửa
điều-hoà xã-hội và vì khinh thƣờng Huấn-ngôn của các Đấng
ấy, nên cơ Đời thuở nọ lâm cơn hỗn-độn thì Cơ-Đốc Giáo ra
đời Cứu-Thế. Chƣa mãn hai ngàn năm hoằng khai Công-giáo
thì nhơn-loại lần lần không quan-tâm đến lời của Đấng Christ
tiên-tri số-phận điêu-linh của loài ngƣời trong khoảng đời mạt
kiếp này. Lời tiên-tri đã ứng nghiệm thì ĐẠI-ĐẠO CAO-ĐÀI
xuất hiện."
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THỂ TÁNH
Đức Hộ Pháp nói: "Chơn linh của Phật QUAN-ÂM tức nhiên
thể tánh của Ngƣời, chứng tỏ rằng một Đấng đã có 52 kiếp ở
trong trái địa cầu 68 nầy và có đảm nhận trọng trách lớn lao
hơn hết, là buổi trái địa cầu nầy nó chƣa có thoát xác của nó,
là nó đầu kiếp lụng lại cho tới Đệ Tứ chuyển ngày nay. Đức
Quan Âm Bồ Tát đã cầm quyền điều khiển trong Càn Khôn Vũ
Trụ nầy từ thử đến giờ đã 52 kiếp. Ngài đã đầu thai thế gian
nầy mấy kiếp, vì có tánh đức từ hòa và tinh thần đạo pháp mà
thôi, tỷ nhƣ Bạch Vân Hòa Thƣợng, Bạch Vân là ai? Bạch Vân
là Ngài, ngày nay Ngài ở trong cửa Đạo, trong một cơ quan
trọng yếu của Tam Kỳ Phổ Độ nầy."

THỂ THIÊN HÀNH HÓA
替 天 行 化
E: To replace God for the teaching of the adepts.
F: Remplacer Dieu pour enseigner les adeptes.
Đức Hộ Pháp nói: "Bần-Đạo nói, họ đƣơng nói chuyện mà trên
đầu họ muôn ánh hào-quang xẹt tứ tung ở không trung, họ
đƣơng nói chuyện ở đây mà họ điều-đình tới địa-giới khác, cả
Càn-khôn vũ-trụ huyền-bí vô biên không tả đặng. Ấy là một
phẩm-vị Thể thiên Hành-hóa cầm quyền Tạo-đoan, không có
điều gì họ không làm đặng. Cái quyền ấy nhƣ đàng cựu chúng
ta nói: "Tiền trảm hậu tấu". Họ nịnh có, trung có; nhƣng chúng
ta muốn tìm bạn mực thƣớc tinh-thần nghị-lực, trí não huyềnbí, nơi Cung Thể-Thiên Hành-Hóa có cảnh nào mà không có,
ta thấy hoàn cảnh phủ phê Pháp-giới, không sở năng nào
thiếu thốn. Địa-cầu này muốn đủ thì họ bảo bọc cho tồn tại
không thể thiếu Pháp-giới nào."
Thánh Giáo Ðức Chí Tôn dạy: "Những Lƣơng sanh ấy hiệp lại
làm một lập thành Hội Thánh là xác thân phàm, tức là hình thể
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hữu vi của Thầy tại thế để Thể Thiên Hành Hóa, làm gƣơng
mẫu mà giáo hóa, dìu dắt con cái của Thầy trên đƣờng Ðạo và
đƣờng Ðời trong buổi Tam Kỳ Phổ Ðộ để Thầy tránh khỏi phải
hạ trần nhƣ lúc Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Ðộ".
Đức Thƣợng Sanh nhắc: "Quí vị đã thọ lãnh sứ mạng Thể
Thiên Hành Hóa thì mỗi việc làm của Quí vị đều có Thánh
Thần chứng kiến, sự tận trung với Ðạo sẽ đem đến cho quí vị
một phần thƣởng Thiêng Liêng xứng đáng. Nếu vì một lẽ nào
mà quí vị "bán đồ nhi phế" hoặc chịu làm dụng cụ cho kẻ khác
phá Ðạo, tức là quí vị sẽ thất thệ và sự thất thệ là một trọng tội
vô phƣơng cứu chữa "hoạch tội ƣ thiên vô sở đảo dã".
Trong một bài diễn văn của Đức Quyền Giáo Tông ngày 8-4Giáp Tuất (1934) có đoạn:
"Ôi! trong 8 năm dƣ, chuông Thánh truy hồn, Đạo Trời đem tin
cứu thế mà hễ có nghe phảng-phất lời đồn huyễn hoặc chi của
ngƣời toan phá Đạo thì mau mau cuốn Thánh Tƣợng dẹp
Thiên Bàn lòng toan chối Đạo. Biết bao nhiêu ngƣời nịnh
quyền hiếp thế xu phụ theo nịnh tà mong toan phá Đạo. Rƣớc
rắn rừng vô cắn gà nhà, nạp chí Thánh vào đề lao cho phỉ lòng
oán hận! Con một cha, gà một tổ mà làm cho đổ lụy rơi châu,
gieo thảm sầu cho ngƣời tâm thành trí vẹn, phải dừng chơn
thối bƣớc! Quạ nuôi Tu Hú cũng còn biết thƣơng, ngƣời đi một
đƣờng sao nỡ hại nhau nhƣ thế? Ai toan bứng gốc phá chồi
của nền Đạo thì để cho Thiêng Liêng quyết đoán, mình cứ
nắm giữ luật lệ của Thầy và Đức Lý Giáo Tông đã thành lập từ
buổi ban sơ thì thành Đạo. Vì luật lệ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ thể Thiên hành hóa là món binh khí diệt tà quyền".

THỂ THỐNG
體 統
E: The form and system.
F: La forme et le système.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thể: - Thân thể, hình thể. - Cách thức. Thống: nối tiếp nhau,
hệ thống. Thể thống là thể thức và thống hệ, tức là những
việc gì có trật tự nhứt định và có quan hệ liên lạc với nhau.
Trong một vài trƣờng hợp, Thể thống là Thể diện.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Cái thể thống của Đạo Thầy gọi là chơn thật thì phải
hành đạo thế nào cho ra chơn thật y nhƣ Thầy sở định.

THỆ NGUYỆN - THỆ ƢỚC
誓 願Ŕ誓 約
E: To swear.
F: Juner, faire serment.
Thệ: Thề, lời thề. Nguyện: nguyền, mong ƣớc. Thệ nguyện,
đồng nghĩa Thệ ƣớc, là thề nguyền, là phát ra lời thề để quyết
tâm thực hiện điều mong ƣớc của mình.
Muốn mau tinh tấn trên đƣờng tu hành, cần phải lập Thệ
nguyện để quyết tâm quyết chí theo đuổi mục đích mà mình
đặt ra.
Đức Phật A-Di-Đà có phát ra 48 điều thệ nguyện.
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có 12 điều thệ nguyện.
Khi ngƣời ỡ cõi thế gian nầy lập lời thệ nguyện thì chƣ Thần
Thánh chứng minh và ghi vào Bộ Thệ nơi cõi thiêng liêng, để
khi làm đúng lời thề thì đƣợc phần thƣởng xứng đáng, còn
nếu thất thệ thì phải bị trừng phạt y nhƣ đã thề. Cho nên,
trƣớc khi lập thệ, phải suy nghĩ cẩn thận, nếu chƣa đủ sức làm
đúng lời thề thì nên hoãn lại.
Lời thề rất quan trọng, ngƣời không tin tƣởng thì khinh
thƣờng, thề dối trá cho ngƣời ta tin đặng thực hiện ý đồ lừa
gạt. Ngƣời thề thốt giả dối nhứt định phải bị trừng phạt nặng
nề.
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THI
THI 尸 [Dị dạng: 屍] Thần Thi, ngày xƣa cúng tế, dùng một
đứa bé lên ngồi trên ngai để cho thần nƣơng vào đấy gọi là thi,
đời sau mới dùng tranh ảnh thay vào.
Thây, ngƣời chết chƣa chôn gọi là thi. Kẻ sống mà không có
tinh thần, tục mỉa là kẻ hành thi tẩu nhục 行尸走肉 thịt chạy
thây đi.
Chủ. Nhƣ kinh Thi nói thùy kỳ thi chi
, hữu Tề quý nữ
誰其尸之有齊季女 ai thửa chủ việc cơm canh, có con gái út
nƣớc Tề. Bầy: Nhƣ Tả truyện chép Sở Vũ vƣơng Kinh thi
楚武王荆尸 vua Vũ nƣớc Sở dàn quân ở đất Kinh.
Ngồi không, không có ích gì cho cái ngôi chức của mình gọi
là thi. Nhƣ thi vị 尸位 ngôi hão, thi quan 尸官 quan thừa, v.v.
Giản thể của chữ 屍.
THI 詩 [Giản thể: 诗] Thơ, văn có vần gọi là thơ. Ngày xƣa hay
đặt mỗi câu bốn chữ, về sau hay dùng lối đặt năm chữ hay
bảy chữ gọi là thơ ngũ ngôn 五言, thơ thất ngôn 七言.

THI ÂN
施恩
E: To grant a favour.
F: Accorder une.
(Thi là ban ra, nhƣ chữ thí. Ân là ơn phƣớc). Thi ân 施恩 tức
là ban ơn, làm ơn, đem phƣớc lành đến cho mọi ngƣời.
Thần Hòang Mỹ Lộc giáng dạy: "Còn phần viên chức sắc cúng
tế, bảo lên quì trƣớc Đại Điện cho Ta tỏ lòng thi ân cho chúng
nó. Vui thay! Mừng thay! Cả nhơn dân đều biết Ðạo, duy còn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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một chút ít mà thôi. Từ đây ta hết dạ hết lòng mà lo lắng, săn
sóc chăm nom hơn khi trƣớc nữa, Ta tỏ cho Chức sắc hiểu, tại
sao mà Ta lo hết bổn phận? Ấy là từ đây Ngọc Ðế truyền lịnh
cho Ta phải theo phò chƣ Cao Đạo-hữu, nên Ta lo lắng bội
phần, hơn khi trƣớc; mỗi khi có việc chi tai biến hay là có
những bịnh truyền nhiễm, thì đến đây Ta sẽ dạy cho mà lánh
những điều tai hại".
Thi văn dạy Đạo có câu:
Thi ân, tế chúng thiên tai tận,
Nhƣợc thiệt, nhƣợc hƣ vạn đại an.

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

THI HÀI
尸 骸
E: Physical body.
F: Le corps physique.
Thi: Thây ngƣời chết, thể xác. Hài: xƣơng. Thi hài là thể xác
và xƣơng.
Quyền Giáo Tông giáng nói: "Nhứt là Hộ Pháp cƣ xử trọn
nghĩa đệ huynh, đến nhƣ thi hài của Anh đối về phần Đạo thì
cũng chẳng trọng hệ chi, nhƣng đó là một phần trong Thánh
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Thể của Chí Tôn, các em lo cho Anh đƣợc châu toàn, Anh có
lời cảm ơn trƣớc là Hộ Pháp, sau là tất cả các em".
Đó là tin
̀ h cảm của Hộ -Pháp đối cùng Đức Quyền Giáo Tông ,
nhƣng riêng Ngài, Ngài nghĩ gì sau nhiều năm lao lý? Ngài nói:
"Nếu hận phiền ấy theo tâm lý thƣờng tình thì có gì quan-hệ
đâu. Trái lại trong thi hài của Phạm Công Tắc còn có một vị
làm chủ của nó nữa là Hộ Pháp; quyền của Hộ Pháp mạnh mẽ
hơn. Phạm Công Tắc là con ngựa để cỡi mà thôi, còn Hộ
Pháp là ngƣời cỡi, nên con ngựa không thể không tuân mạng
lịnh của chủ nó đƣợc. Hộ Pháp có một phần, mà Phạm Công
Tắc có một phần, Phạm Công Tắc là Tôi, còn Hộ Pháp là
quyền năng của Chí Tôn". [Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ
Pháp ngày 01-01-Mậu Tý (dl 10-02-1948)]
Kinh Sám Hối có câu:
"Thi-hài như gỗ biết gì,
"Linh-hồn là chủ thông tri việc đời."

THI HÀI HỮU HÌNH
Đức Hộ Pháp nói: "Đức Chí-Tôn muốn ta làm thi-hài hữu
hình của Ngài tức nhiên Ngài đến lập Thánh-Thể của Ngài là
Hội Thánh. Hội-Thánh của Ngài để thay hình ảnh cho Ngài.
Muốn thay hình ảnh cho Ngài thì phải đổi cho Ngài cái gì?
- Ổng đem cơ giải thoát, đem phẩm vị Thiêng-liêng cho chúng
ta, đem tận nơi tay cho chúng ta đặng chúng ta định vị. Rồi
Ổng đòi chúng ta đổi chọn cái gì?
- Ổng đòi chúng ta đem đổi ba món báu là Tam bửu: TinhKhí- Thần.
Cái liên quan mật thiết: TINH, KHÍ, THẦN là gì?
- Đối với thi-hài chúng ta nó báu trọng thế nào mà Đức ChíTôn đòi bấy nhiêu đó mà thôi?
Nếu không có nó chẳng hề klhi nào Đức Chí-Tôn tạo thành
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thành-Thể của Ngài đặng. Ngài lấy ba báu vật tỷ nhƣ ba món
báu trong mình chúng ta:
- Hoa, tỷ nhƣ thân thể chúng ta.
- Rƣợu, Ngài tỷ nhƣ trí thức tinh thần khôn ngoan của chúng
ta.
- Trà, Ngài tỷ nhƣ linh hồn của chúng ta. Mà thật ra trong mình
có ba món ấy là báu mà thôi.
Ngộ-nghĩnh thay! Chúng ta nên để ý điều này: Đức Chí Tôn
biểu chúng ta mỗi ngày phải dâng ba món ấy, là ba báu trọng
hệ hơn hết là: TINH- KHÍ,-THẦN.

THI HÀNH
施行
Quyền Giáo Tông nói: "Trƣờng công-quả của Thầy có đôi bên:
Một bên vô hình là các Đấng Thiêng Liêng (Phật- Tiên ŔThánh
- Thần) cùng lập công-quả trong buổi chuyển thế này, các
Đấng Thiêng-liêng thƣờng theo một bên chúng ta đặng ám-trợ
chúng ta về phần vô-vi. Các việc hữu hình tại thế là các việc
phải có thi hành nhƣ chúng ta giờ đây mới làm đặng, thì về
phần chúng ta phải lo làm rồi có các Đấng Thiêng-liêng ámtrợ."
Đức Hộ Pháp nói: "Trƣớc kia Qua ôm lấy trách vụ Đức Lý
Giáo Tông cho Qua phải làm mà Qua chƣa hề đem ra thi
hành, Qua muốn mỗi việc khó của mấy em đều có Qua ngồi
chung với mấy em, nếu có thể ngồi dƣới đất cùng mấy em, ăn
muối cũng vui với mấy em đƣợc vậy, ngày nay mấy em đã
đem trọn thân thay thế cho Qua lo cơ cứu khổ, đã hạ mình nơi
chỗ thấp mà mấy em chung lại ngồi bốc cơm nguội ăn cũng cứ
vui, nên nhớ đã nghe những cái cực khổ gánh vác nặng nề
nầy là chúng tôi chung sức gánh cho Thầy tôi, dầu cảnh khổ
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nào mấy em cứ đổ trút cho Qua đi cho nhẹ bớt, ấy là quyền
Thiêng Liêng định vậy, hiểu chƣa? Nếu mấy em tính có các
Đấng vô hình ám trợ dầu gặp việc khổ cũng bớt khổ."

THI HÀNH MẠNG LỊNH
Tờ 424 của Ngọc Chánh Phối Sƣ gởi cho Khâm Châu-Đạo
Cần-Thơ về việc Chánh-Phủ buộc khai gia đình nơi căn-cứ.
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, phải thi-hành mạng lịnh của Chánh-Phủ
Việt Nam của ta liền." HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

THI HÀNH PHẬN SỰ
Phúc-trình của Kinh-Lý Khám-Đạt thỉnh-giáo về thể-thức
phóng lại con lộ Thánh-Vệ.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP:
"Lộ Thánh-Vệ phải để 8 thƣớc (8m00) phải phóng theo bản đồ
của sở Kinh-Lý đã vẽ. Những nỗi phóng đƣờng đào kinh bao
giờ cũng làm cho khổ-tâm chủ đất, ngoài đời cũng thế mà
trong Đạo cũng thế. Nếu cả mấy em toàn Đạo đều biết ý-định
của Bần-Đạo là mọi việc phải thi-hành cho có mực-thƣớc,
khuôn-luật, hầu sau mấy đứa nhỏ thừa-tự không ai có phƣơng
nào tranh tụng cƣớp giựt của nó. Nếu cả mấy em biết làm
phận-sự cha-mẹ thì thà mình chịu khổ-tâm hơn là dành sự rắcrối hậu-lai cho con cháu. Sở Kinh-Lý cứ định phải lý thi-hành
phận-sự thì cứ làm, còn mấy em bị sự cực-trí khổ tâm có rên-

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

407

siết đi nữa bây-giờ mà thôi, chớ xa sau kia chúng thấy rõ lợiích là đủ". HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

THI HÌNH
施 型
E: To apply the laws.
F: Appliquer les lois.
Thi: Làm, bày đặt ra, thi hành. Hình: cái khuôn bằng đất để
đúc đồ vật, chỉ cái khuôn phép phải theo. Thi hình là làm đúng
theo khuôn phép, ngƣời tu thì làm đúng theo giới luật tu hành.
Di Lạc Chơn Kinh:
"Huờn hư thi hình đắc A Nậu Đa La Tam...."

Ƥ DĨ HƢNG, KHẢ DĨ QUAN, KHẢ DĨ QUẦN,
THI KHA
ƥ
KHẢ DĨ OÁN. NHĨ CHI SỰ PHỤ, VIỄN CHI SƢ
Ƥ
ƥ C CHI
QUÂN, ĐA THƢƧC Ƣ ĐIÊU, THÚ, THẢO, MÔ
DANH
詩：可以興, 可以觀, 可以群, 可以怨. 邇之事父, 遠之事君,
多識於鳥獸草木之名
Chỉ Thi Kinh 詩經. Luận ngữ 論語 có câu "Thi khả dĩ hƣng, khả
dĩ quan, khả dĩ quần, khả dĩ oán. Nhĩ chi sự phụ, viễn chi sự
quân, đa thức ƣ điểu, thú, thảo, mộc chi danh (Dƣơng hóa
陽貨) Xem Thi có thể phấn khởi, có thể xem xét sự việc, hòa
hợp đƣợc với mọi ngƣời, tỏ đƣợc sầu oán. Gần thì biết đạo
thờ cha, xa biết đạo thờ vua, lại biết đƣợc nhiều tên chim,
muông, cỏ, cây.
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THI LỄ
施 禮
E: To greet formally.
F: Saluer cérémonieusement.
Thi: Làm, bày đặt ra, thi hành. Lễ: cách bày tỏ lòng kính trọng.
Thi lễ là làm lễ chào một cách trang trọng.

THI THỐ
施 措
E: To execute.
F: Exécuter.
Thi: Làm, bày đặt ra, thi hành. Thố: sắp đặt đâu ra đấy. Thi
thố là đem tài sức ra làm cho ngƣời ta thấy khả năng tài giỏi
của mình.
Đức Thƣợng Phẩm dạy: "Qua thời-kỳ thứ ba là thi-thố những
Đức-tin hầu lấy phƣơng giải khổ mà đem gieo truyền hột giống
Thƣơng yêu, ấy là phƣơng CỨU KHỔ đó vậy."
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Vậy Thầy khuyên các con, đứa nào có trí lực bao
nhiêu, khá đem ra mà thi thố.

THI PHÀM
尸 凡
E: Physical body.
F: Le corps physique.
Thi: Thây ngƣời chết, thể xác. Phàm: chỉ cõi trần. Thi phàm là
thể xác của con ngƣời nơi cõi trần.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Chỉ sợ giùm cho chƣ hiền hữu, chƣ hiền muội, mang
nặng thi phàm mà chịu cƣờng quyền đè nén.

THI PHÁP
E: To administrer the occultism.
F: Administrer de l’occlultisme (làm phép).
Thi: Làm, bày đặt ra, thi hành. Pháp: phép thuật huyền diệu.
Thi pháp là làm các phép thuật huyền diệu.
Di Lạc Chơn Kinh:
"Thi pháp hộ trì vạn linh sanh chúng. Nghĩa là: làm các
phép thuật để hộ trì vạn linh và chúng sanh."

THI PHÚ
Đức Hộ Pháp nói: "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 tínngƣỡng 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".

THI VĂN TUYỆT BÚT
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-
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chƣơng thi-phú nên Ngài ráng dạy. CHÍ-TÔN đến ban đầu làm
bạn thân yêu, sau xƣng thiệt danh Ngài, biểu Bần-Đạo phế đời
theo THẦY lập ĐẠO. Khi ấy Bần-Đạo chƣa tín-ngƣỡng, bởi lẽ
nòi-giống nƣớc Nam còn tín ngƣỡng thập tàng lắm; không
hiểu đúng, không căn-bản, nói rõ là không tín-ngƣỡng gì hết.
Bần-Đạo mới trả lời với ĐỨC CHÍ-TÔN; ngày nay Bần Đạo
nghĩ lại rất nên sợ sệt. Nếu không phải gặp đặng Đấng Đại-từ
Đại-bi thì tội tình biết chừng nào mà kể: "Thƣa Thầy, Thầy
biểu con làm Lão-Tử hay Chúa JÉSUS con làm cũng không
đặng, Thích-Ca con làm cũng không đặng, con chỉ làm đặng
PHẠM-CÔNG-TẮC mà thôi, con lại nghĩ bất tài vô-đạo đức
này quyết theo Thầy không bỏ nhƣng tƣởng cũng chẳng ích
chi cho Thầy".

THỊ CHỨNG
視 證
E: To testify.
F: Témoigner.
Thị: Thấy. Chứng: nhận thực có bằng cớ. Thị chứng là nhìn
thấy và chứng nhận là sự thực.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Chí Tôn đã định khai đạo đặng thị chứng cho các tôn
giáo biết nhìn nhau trong đƣờng hành thiện.

THỊ DỤC
嗜 欲
E: Covetousness .
F: La convoitise.
Thị: Ham muốn. Dục: muốn. Thị dục là lòng ham muốn.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THỊ GIẢ (Phật Học)
侍者
E: Assistant of Buddha.
F: Assistant de Bouddha.
Thị: Trực, hầu. Giả: ngƣời. Thị giả là ngƣời theo hầu và giúp
việc cho Đức Phật. Thị giả của Đức Phật Thích Ca là ông A
Nan.
Ông A Nan luôn luôn theo hầu Đức Phật mỗi khi Đức Phật đi
đến chỗ nầy chỗ kia hóa độ nhơn sanh. Nhờ làm Thị giả nên
ông A Nan nghe đƣợc Đức Phật giảng kinh nhiều hơn các đệ
tử khác. Nhờ vậy, sau khi Phật tịch diệt, lúc kết tập kinh điển
lần đầu tiên, ông A Nan đứng ra đọc lại trọn Tạng Kinh.

THỊ HIẾU
嗜 好
E: The taste.
F: Le goût, passion.
Thị: Ham muốn. Hiếu: ƣa thích. Thị hiếu là xu hƣớng ham
thích một điều gì.

THỊ KHÔNG THỊ SẮC
是 空 是 色
E: Having at a time the invisible and visible.
F: Étant à la fois l’invisible et visible.
Thị: Ấy là, phải. Không: trống không, không thấy gì cả. Sắc: có
hình tƣớng thấy đƣợc.
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THỊ LẬP
侍 立
E: To stand on an attendance.
F: Se tenir debout à la cérémonie
Thị: Trực, hầu. Lập: đứng. Thị lập là đứng hầu.

THỊ PHI
是 非
E: Right or wrong.
F: Raison ou tort.
Thị: Ấy là, phải. Phi: trái. Thị phi là phải trái, đúng sai, chỉ dƣ
luận của ngƣời đời, ngƣời nói vầy ngƣời nói khác.
Ông Châu Tử nói: "Thủ khẩu nhƣ bình, phòng ý nhƣ thành.
Thị phi chỉ vị đa khai khẩu, phiền não giai nhân cƣỡng xuất
đầu."
Nghĩa là: Giữ miệng nhƣ bình, đề phòng cái ý của mình nhƣ
phòng thủ thành trì. Phải trái chỉ vì do cái miệng nói nhiều,
phiền não đều do gắng gƣợng ra đầu.
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh
có câu:
Nhà thờ Đạo mới mừng có chỗ,
Lời thị phi chƣa tỏ với đời.
Om-sòm nghị luận khắp nơi,
Ngƣời thời kích bác, kẻ thời hiềm nghi.
Kinh Sám Hối có câu:
"Chớ buông tiếng thị phi khinh dể,
"Rán làm lành phước để cháu con."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THÍCH CA MÂU NI (Phật Học)
釋迦牟尼
E: Sakyamuni Buddha.
F: Çakyamouni Bouddha.
Thích-Ca (S: śākya; P: sakka)
Dòng dõi quí tộc, gốc của vị Phật
lịch sử Tất-Đạt-Đa. Dòng Thích-Ca
là dòng cai trị một trong 16
Vƣơng-quốc của Ấn Ðộ thời bấy
giờ, ngày nay thuộc miền Nam
Nepāl. Kinh đô thời đó là Ca-tì-lavệ (s: kapilavastu), là nơi Đức
Phật sinh ra và trƣởng thành. Vua
cha của Phật là Tịnh Phạn (s, p:
suddhodana), trị vì Tiểu Vƣơng
Thích-Ca.
Thời bấy giờ, Tiểu vƣơng dòng Thích-Ca có một hội đồng
trƣởng lão tham gia quốc sự, nhƣng Tiểu Vƣơng này bị phụ
thuộc vào nƣớc Kiêu-tát-la (s: kośala). Ngay trong thời Đức
Phật còn tại thế, Tiểu Vƣơng Thích-Ca bị một Quốc Vƣơng
của Kiêu-tát-la đem quân xâm chiếm và tiêu diệt gần hết. Sau
khi Phật thành Đạo và trở lại Ca-tì-la-vệ giảng dạy, nhiều vị
trong dòng dõi Thích-Ca xin gia nhập Tăng-già. Tại đó, ngƣời
thợ cạo Ƣu-bà-li (upāli) xin gia nhập, trở thành Tăng sĩ trƣớc
và vì vậy đƣợc xem cao quí hơn các vị lĩnh đạo trong Hoàng
gia, gia nhập sau.
Thích-Ca Mâu Ni (S: śākyamuni; P: Sakkamuni) dịch nghĩa là
"Trí giả trầm lặng của dòng Thích-Ca" (Mâu-Ni); Một tên khác
của Tất-Đạt-Đa Cồ-Đàm (s: Siddhārtha gautama) là ngƣời
sáng lập Phật giáo. Tất-Đạt-Đa mang tên này sau khi Ngài từ
bỏ các vị thầy và tự mình tìm đƣờng giải thoát. Danh hiệu
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"THÍCH CA MÂU NI" thƣờng đƣợc dùng để chỉ vị PHẬT lịch
sử đã từng sống trên trái đất này, nhằm phân biệt với các vị
Phật khác.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

_______________________________

Phật Thích Ca dƣới mắt Cao-Đài-Giáo:
Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ vì Ngài là Phật, làm Tổ
Sƣ Phật giáo ở Ấn Ðộ. Ðức Phật Thích Ca giáng sanh trƣớc
Chúa giáng sinh 623 năm.
Đức Hộ Pháp nói: "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.
Những phƣơng-pháp của các vị Giáo-chủ lập pháp-luật trong
các Tôn-giáo, cốt-yếu mở đƣờng chỉ nẻo, chỉ cho nhơn-loại đi
lên hiệp cùng chơn-tƣớng và chơn-pháp của Đạo-giáo tức
nhiên là tín-ngƣỡng: THỜ NGƢỜI và THỜ TRỜI, luật pháp
duy có Bác ái, Công-bình mà thôi. Đức Phật Thích-Ca nếu nói
Ngài không Bác-ái, Công bình thì Đạo-giáo không Công bình
sao! Nếu giờ này chúng ta không thành Phật thì Đạo Phật
không thành sao? Hỏi Đấng ấy lập giáo trên nền tảng nào? Có
phải nền tảng Bác-ái chăng? Nếu không Bác-ái, công-bình,
Phật chƣa hề đem triết-lý cao siêu làm chủ tinh-thần nhơn-loại
đặng. Chúng ta đây ai lo phận sự nấy, lại còn giành hơn thua
nữa có đâu ép mình nhƣ Phật, nếu không vì chúng sanh, nếu
không công-bình tâm-lý, nếu không lòng thƣơng-yêu đầy-dẫy,
Phật chƣa hề hạ mình nâng-đỡ tinh-thần nhân-loại dƣờng ấy."
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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.

THÍCH CA MÂU NI (Phật)
Thánh ngôn: "Ngƣời gọi Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ, Thích
Ca vốn sanh ra đời nhà Châu"
Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ vì Ngài là Phật, làm Tổ
Sƣ Phật giáo ở Ấn Ðộ. Ðức Phật Thích Ca giáng sanh trƣớc
Chúa, giáng sinh 623 năm.

THÍCH CA NHƢ LAI THỊ NGÃ
Phật Thích Ca báo cho nhân loại biết: Thích Ca Nhƣ Lai chính
là TA. Vì muốn cứu chúng sanh trong buổi Hạ nguơn mạt pháp
này nên phải mƣợn danh là CAO ĐÀI ĐẠI BỒ TÁT. Tức nhiên
Đấng Ngọc Hoàng Thƣợng Đế rất nhiều Phƣơng danh. Nay
Ngài đến với nhân loại mở ra một nền Tân Tôn giáo Cao-Đài
và xƣng danh là "Cao-Đài Tiên Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát".
Thầy dạy tại Hội Phƣớc Tự (Cần Giuộc) Thứ bảy, 05-06-1926
(âl: 25-4-Bính Dần):
"Thích Ca Nhƣ Lai thị Ngã, dục cứu chúng sanh, tá danh Cao
Ðài Ðại Bồ Tát. Nhữ tri hồ?. Hữu Ngã đồ Thái Ðầu Sƣ tại thử,
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nhĩ vô thức luyện đạo, Ngã phái Ngọc Ðầu 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!"
Dịch nghĩa đoạn Thánh Ngôn chữ Hán:
Thích Ca Nhƣ Lai chính là TA, muốn cứu chúng sanh, mƣợn
tên là Cao Ðài Ðại Bồ Tát. Ngƣơi biết chăng?
Có Môn đệ của TA là Thái Ðầu Sƣ (Đầu Sƣ Thái Minh Tinh)
tại đây, nó không biết luyện đạo, TA phái Ngọc Ðầu Sƣ (Đầu
Sƣ Ngọc Lịch Nguyệt) chỉ vẽ cho để nhận lãnh bửu pháp. Ba
mƣơi bốn vị Tăng không biết chơn lý luyện thành. TA làm Chủ
khảo giáo hóa. Khá tuân lệnh TA.
Các ngƣơi nên thọ pháp, nên thọ pháp. Kính vậy thay!
Trƣớc đây Thầy cũng xác nhận:
- Nhiên Ðăng Cổ Phật thị Ngã,
- Thích Ca Mâu Ni thị Ngã,
- Thái Thƣợng Nguơn Thỉ thị Ngã,
Kim viết Cao Ðài.

THÍCH GIÀ
釋迦
(Thích 釋: dòng họ Thích, Chữ Hán 迦: Đọc hai âm: Ca và Già)
Thích Già 釋迦 tức là Thích Ca, đọc trại ra từ chữ Thích-Ca
Mâu-Ni. (Trong câu Kinh này thay vì đọc Thích Ca, nhƣng vì
luật thơ cần từ âm bình hạ -có dấu huyền- nên phải viết là
Thích Già, đọc cho xuôi vận).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thích Già hay Thích Ca là Đức Thích Ca Mâu Ni Văn Phật, là
Đấng Giáo chủ Phật giáo. Ngài là một vị Thái Tử ở nƣớc CaTỳ-La-vệ (Kapilavastu) Trung Ấn Độ. Phụ Hoàng tên là Tịnh
Phạn, Mẫu hoàng tên là Ma Da. Ngài tên là Tất Đạt Đa
(Siddhartha). Còn chữ Thích Ca (Sakya) là tên một chủng tộc,
dịch là Năng nhơn. Mâu Ni là tiếng khen ngợi dịch là Tịch.
Mặc. Lúc nhỏ Ngài có trí sáng suốt và có tài năng phi thƣờng.
Lớn lên Ngài thấy chúng sanh khổ não, thế gian vô thƣờng,
nên Ngài quyết chí tu hành, tìm đƣờng giải thoát cho chính
bản thân mình (tự độ), và độ hết chúng sanh (tha độ) lên bờ
giác ngộ.
Ngài thành Đạo dƣới gốc cây Bồ đề và trải 45 năm truyền
pháp độ sanh, Ngài nhập Niết bàn lúc 80 tuổi.
Kinh Giải Oan có câu:
"Liên đài may nở thêm hoa.
"Lão Đam cũng biết, Thích Già cũng quen."

THÍCH GIÁO
釋教
F: Le Bouddhisme.
Thích giáo (Thích là dòng họ Thích, chỉ Ðức Phật Thích Ca).
Thích giáo là Tôn giáo do Ðức Phật Thích Ca lập ra tại Ấn Ðộ
và Ðức Ngài làm Giáo chủ. Từ ngữ Thích giáo tƣơng ứng với
các từ ngữ nhƣ Lão giáo, Khổng giáo…Thích giáo dạy tín đồ
tu thành Phật, nên Thích giáo cũng là Phật giáo, nhƣng từ ngữ
Phật giáo có nghĩa rộng hơn, còn Thích giáo là chỉ riêng về
Tôn giáo của Phật Thích Ca mà thôi; Phật giáo là nói chung
các Tôn giáo mà giáo lý dạy tín đồ tu thành Phật. Do đó, Bà La
Môn giáo, Pythagore giáo, là thuộc về Phật giáo (hay Phật
đạo), chớ không thuộc về Thích giáo. Cho nên, bài Xƣng Tụng
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Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật đƣợc gọi là bài Kinh Phật giáo thì
sát nghĩa hơn.
KINH THÍCH GIÁO
釋教經
Nhiên-Đăng Cổ-Phật chí tâm qui mạng lễ
(Giọng Nam-Xuân)
Hỗn-Độn Tôn-Sƣ,
Càn-Khôn Chủ-Tể.
Qui Thế-Giái ƣ nhứt khí chi trung,
Ốc trần-huờn ƣ song thủ chi nội.
Huệ đăng bất diệt,
Chiếu Tam-thập-lục Thiên, chi quang-minh.
Đạo pháp trƣờng lƣu,
Khai cửu-thập-nhị Tào chi mê-muội.
Đạo cao vô-cực,
Giáo xiển hƣ-linh.
Thổ khí thành hồng,
Nhi nhứt trụ xang thiên.
Hóa kiếm thành xích,
Nhi tam phân thác địa,
Công tham Thái-cực,
Phá nhứt khiếu chi huyền quang,
Tánh hiệp vô-vi.
Thống tam-tài chi bí chỉ,
Đa thi huệ trạch,
Vô lƣợng độ nhơn
Đại Bi Đại Nguyện,
Đại-Thánh Đại Từ,
Tiên-Thiên Chánh Đạo
Nhiên-Đăng Cổ-Phật
Vô-vi Xiển-giáo Thiên-Tôn.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Niệm: "Nam-mô Nhiên-Đăng Cổ-Phật Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát"
(9 lạy).
Kinh Thích Giáo (Do hai Ngài Thƣợng và Ngọc Đầu Sƣ giải
thích năm 1928, trong quyển Tứ thời Nhựt tụng, nhƣ sau:
1- "Hỗn Ðộn Tôn Sƣ, Càn Khôn Chủ Tể"
Giải: Ngôi Tôn Sƣ sanh từ vô thỉ,
Chủ Càn Khôn nhiếp lý âm dƣơng.
Khí mù mù mịt mịt, minh minh mông mông là Khí hƣ vô
(vô vi). Ðức Nhiên Ðăng là một vị tôn sƣ sanh đời hỗn
độn, vâng lịnh Trời làm chủ tể một cảnh Càn Khôn, Ngài
đem bản thể Ðạo Hƣ Vô (vô vi) vạch để đời biết rõ Ðạo
ở trong khí Hỗn Nguơn (vô cực). Một đấng THẦY trong
đời hỗn độn. Ðến khi Trời Ðất phân ngôi rồi, có Âm có
Dƣơng thì có Ðạo ở trong Âm Dƣơng, cũng là một khí
hƣ vô, biến hóa vô cùng. Nên Ngài nhóm ba ngàn Thế
Giới qui về một mối cùng Khí hƣ vô là đủ; nên mới gọi
Ngài là Càn Khôn Chủ Tể.
2- "Qui Thế Giái ƣ nhứt khí chi trung,
"Ốc trần huờn ƣ song thủ chi nội"
Giải: Cả thế giới qui vào một Khí,
Khắp hồng trần nắm chặc trong tay.
Tóm thâu Thế Giới: Ngƣời, vật và cả ba ngàn Thế Giới,
về trong một khí hƣ vô (vô vi), nắm cõi Trần hoàn vào
trong hai tay.
3- "Huệ đăng bất diệt,
"Chiếu Tam thập lục Thiên chi quang minh"
Giải: Ðèn trí huệ cháy hoài không tắt,
Lại sáng soi ba sáu (36) cõi Trời
Huệ Ðăng (đèn Thiêng Liêng) cháy hoài chẳng lu, chẳng
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tắt, chiếu rọi ba mƣơi sáu cõi Trời.
4- "Ðạo pháp trƣờng lƣu,
"Khai cửu thập nhị Tào chi mê muội"
Giải: Ðạo pháp nhƣ nƣớc chảy cuộn giòng,
Khai khiếu các nguyên nhân hắc ám.
Ðạo pháp nhƣ giòng nƣớc chảy hoài không dứt, mở
mang thông suốt chín mƣơi hai ức Thiên Tƣớc xuống
cõi thế đƣơng cơn mê muội chƣa hề tỉnh giấc.
5- "Ðạo cao vô cực, Giáo xiển hƣ linh"
Giải: Ðạo vốn gọi thậm thâm diệu pháp,
Giáo lý truyền nhờ cái không linh.
Ðạo cao thâm vô cùng không tột, Ngài lập giáo mở dạy
Ðạo hƣ vô (trống không) mà linh nghiệm.
6- "Thổ khí thành hồng, Nhi nhứt trụ xang thiên"
Giải: Vận tam muội phúng nên Hồng,
Ly trung hiệp nhứt, điều Khôn nên Càn.
Hà hơi nên cái móng, xem nhƣ một cây cột mà chống
vững bầu Trời.
7- "Hóa kiếm thành xích, Nhi tam phân thác địa"
Giải: Kim khí luyện tây viên đến mực,
Dƣới đơn điền chiếc KHẢM nên KHÔN
Hóa gƣơm làm nên thƣớc, mà lấy ba phân đở vững
giềng đất không rúng động, ấy là Ðạo Pháp Vô Biên.
8- "Công tham Thái cực,
"Phá nhứt khiếu chi huyền quang"
Giải: Công đức Phật sánh ngôi Thái Cực,
Phá khiếu linh đặng Một mới mầu.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Công sánh ngôi Thái Cực, mở thông tổ khiếu nơi ải
huyền quang.(1). Trong thân con ngƣời nơi xƣơng sống
từ dƣới cái xƣơng cụt đến cái xƣơng Thiên Trụ và ba cái
lóng xƣơng ở cổ cộng là hai mƣơi một lóng. Cái tổ khiếu
nầy từ dƣới đếm lên trên cổ ở trên xƣơng thứ bảy dƣới
xƣơng thứ tám chính giữa xƣơng sống có một cái lỗ nhỏ
trong lỗ ấy có cái lỗ vô vi kêu là Thần Thất là chỗ chơn
linh Tổ Khiếu, còn hai bên là hai trái cật; bên hữu gọi là
Long, rằng chơn hỏa; bên tả gọi là Hổ rằng chơn thủy.
Tổ khiếu là cái nơi hô hấp của con ngƣời. Nhà tu dƣỡng
luyện kim đơn cũng do nơi tổ khiếu nầy luyện nên.
9- "Tánh hiệp vô vi, Thống tam tài chi bí chỉ"
Giải: Tánh hòa với thể Thiêng Liêng,
Thiên, Ðịa, Nhơn gồm một mối cao siêu
Ðức tánh hiệp vô vi thì tóm hết Thiên, Ðịa, Nhơn là ý
mầu nhiệm của Tam Tài, thảy đều qui về một mối.
10- "Ða thi huệ trạch, Vô lƣợng độ nhơn"
Giải: Nhơn sanh nhuần gội ân dày,
Vô số ngƣời đồng vƣợt khỏi bến Mê.
Ðức Nhiên Ðăng ra nhiều ân lành, nhƣ Trời mƣa gội
nhuần tế độ ngƣời, công đức không biết bao nhiêu mà
độ lƣờng.
11- "Ðại Bi Ðại Nguyện, Ðại Thánh Ðại Từ"
Giải: Bi quan, bi mẫn... thệ nguyền,
Ðức Thánh sáng chói, đức Nhơn rộng dày.
Cái sự thƣơng sự nguyện của Phật rất lớn.(2). Sách có
câu: "Phật ái chúng sanh nhƣ mẫu ái tử", Phật thƣơng
chúng sanh nhƣ mẹ thƣơng con vậy.
12- "Tiên Thiên Chánh Ðạo,
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"Nhiên Ðăng Cổ Phật. Vô vi Xiển giáo Thiên Tôn"
Giải: Nền Ðạo vốn từ nơi Nhứt Khí,
Cổ Phật Nhiên Ðăng tạo tuyệt mầu.
Dạy Ðạo ấn chứng vô vi,
Tổ sƣ Xiển Giáo thiệt vì Thiên Tôn.
Ngôi Tiên Thiên Chánh Ðạo, Phật Nhiên Ðăng từ đời
Thƣợng cổ mở dạy Ðạo vô vi là vị Phật tối cao hiệu là
"Xiển Giáo Thiên Tôn".

THIÊN (1)
• THIÊN 天 [Pinyin: tiān] Bầu trời. Cái gì kết quả tự nhiên, sức
ngƣời không thể làm đƣợc gọi là Thiên. Phân tích ra gồm có
bộ nhân 人và chữ nhị 二 hoặc có thể nói rằng gồm chữ Nhứt
一 và chữ đại 大. Có câu "nhứt đại viết Thiên" 一大曰天 Nhƣ
Thiên nhiên 天 然 Thiên sinh 天生 Thiên tạo, Thiên vận… Nhà
Tôn giáo gọi chỗ các Thần linh ở là Thiên. Nhƣ Thiên quốc
天國 Thiên đƣờng 天當 Ngày: Nhƣ Kim thiên 今天 hôm nay,
Minh thiên 明天 ngày mai. Thì tiết trời. nhƣ nhiệt thiên 熱天 trời
nóng, lãnh thiên 冷天 trời lạnh. Phàm cái gì không thể thiếu
đƣợc cũng gọi là Thiên. Nhƣ Thực vi dân thiên 食為民天 ăn là
thứ cần của dân. Đàn bà gọi chồng là Thiên, cũng gọi là sở
thiên 所天. Ông trời: có nhiều nhà tu xƣa cho trời là ngôi Chúa
tể cả muôn vật, giáng họa ban phúc đều quyền ở trời cả. Nhà
Phật 佛 thì cho Trời cũng là một Đấng có công tu thiện nhiều
hơn, đƣợc sinh vào cõi đời sung sƣớng hơn ngƣời mà thôi.
Hình phạt khắc chữ chàm vào trán gọi là Thiên 天.
• THIÊN 千 - Nghìn, mƣời trăm là một nghìn. - Rất mực. Nhƣ
Thiên nan 千難 khó rất mực.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• THIÊN 仟 [Pinyin: qiān] Ngƣời đứng đầu một nghìn ngƣời.
Bây giờ thƣờng dùng nhƣ chữ Thiên 千 ngàn, gọi là thiên kép.
• THIÊN 扦 [Pinyin: qiān] Cái que. Cái móc nhỏ để khêu, xỉa.
• THIÊN 芊 匙尸[Pinyin: qiān] Thiên thiên 芊芊 cỏ tốt um.

THIÊN (2) (Phật Học)
天
Thiên (S, P: deva) nguyên nghĩa "ngƣời sáng rọi"; Chỉ chƣ
Thiên, chỉ chúng sinh sống trong Thiện đạo (Lục đạo), trong
một tình trạng hạnh phúc, tuy nhiên vẫn nằm trong Luân hồi
(saṃsāra). Nhờ những nghiệp tốt đã tạo, chƣ Thiên có thọ
mệnh rất dài và rất sung sƣớng. Nhƣng chính hạnh phúc này
là chƣớng ngại trên đƣờng giải thoát vì họ không hiểu đƣợc
khổ đế trong Tứ Diệu Đế. Theo Phật giáo, có 28 cõi thiên, gồm
có 6 thuộc Dục giới (s, p: kāmaloka, kāmadhātu), 18 thuộc Sắc
giới (s, p: rūpaloka, rūpadhātu) và 4 thuộc Vô sắc giới (s, p:
arūpaloka, arūpadhātu, xem Ba thế giới; s: triloka).
Trong Dục giới có:
1- Tứ Thiên Vƣơng 四天王( s: caturmahārājika-deva) sống gần
núi Tu-di.
2- Tam thập tam thiên 三十三天 (s: trāyastriṃśa-deva), chƣ
Thiên sống trên đỉnh Tu-di;
3- Dạ-Ma Thiên 夜摩天 (s: yāma-, suyāma-deva), sống hạnh
phúc trƣờng cửu;
4- Ðâu-Suất Thiên 兜 率 天 (s: tuṣita-deva), cõi của thiên nhân
"có niềm vui thầm lặng", chỗ Phật Di-Lặc đang giáo hóa;
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5- Hóa Lạc Thiên 化樂天 (s: nirmāṇarati-deva), loài thiên nhân
thấy niềm vui nơi sự biến hóa;
6- Tha hóa tự tại thiên 他化自在天 (paranirmita-vaśavartideva), các chƣ Thiên của dục giới còn tham ái xác thịt. Sinh
trong sắc giới là các vị đạt Tứ thiền, đã diệt tận tham ái xác
thịt, nhƣng vẫn còn sắc thân. Các vị Phạm thiên (brahma)
sống trong cấp thấp của sắc giới. Các vị đạt Bốn xứ sẽ sinh
trong vô sắc giới, các vị này đã giải thoát khỏi sắc uẩn nhƣng
vẫn còn có bốn uẩn thụ, tƣởng, hành thức (Ngũ uẩn).
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THIÊN ÂN
天恩
E: Favour of God.
F: Faveur de Dieu.
Thiên ân là Ơn Trời, là ân phƣớc của Ðức Chí Tôn đã ban
cho nhân loại: đại để nhƣ mặt trời, mặt trăng và sao đã chiếu
sáng khắp bầu trời, ngoài ra còn ban bố nguồn sống cho nhân
loại cùng vạn vật là sự mƣa thuận gió hòa, bốn mùa thịnh
mậu. Ơn Trời hay ơn Tạo-hóa tức là ơn của Đấng sinh hóa
Càn Khôn vũ trụ và vạn vật. Ấy là Đấng vô thủy vô chung, biến
hóa không cùng, nên mới sinh ra muôn loài vậy. Thánh giáo
Đức Chí-Tôn có câu: "Nếu không có Thầy thì không có chi
trong Càn Khôn Thế-giái". Ngoài việc sinh hóa ra, Đấng Tạo
Hóa còn nuôi dƣỡng, giáo hóa chúng sanh. Thế nên công ơn
của Tạo hóa là vô cùng tận.
Thầy dạy trong buổi sắp Thiên phong: "Biểu hai vị Ðầu Sƣ
xuống ngai, quì, đến trƣớc mặt Ngũ Lôi, hai tay chấp trên đầu,
quì ngay bùa Kim Quang Tiên mà thề nhƣ vầy:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Tôi là Lê Văn Trung tự Thiên Ân là Thƣợng Trung Nhựt và
Lê Văn Lịch tự Thiên Ân là Ngọc Lịch Nguyệt, thề Hoàng
Thiên, Hậu Thổ, trƣớc Bửu Pháp Ngũ Lôi rằng làm trọn Thiên
Ðạo mà dìu dắt cả mấy em chúng tôi đều là Môn đệ của Cao
Ðài Ngọc Ðế; nhứt nhứt do lịnh Thầy phân định chẳng dám
chuyên quyền mà lập thành Tả đạo; nhƣ ngày sau hữu tội thì
thề có Ngũ Lôi tru diệt" (Lời thề trên có 60 chữ).
Bài dâng Rƣợu có câu:
"Thiên ân huệ chiếu giáng thiền minh.
"Thành kỉnh Trường Xuân chước tửu quỳnh."

THIÊN BÀN
E: The God’s altar.
F: L’autel de Dieu.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Bàn: cái bàn thờ. Thiên
bàn là cái bàn thờ để thờ Trời, tức là thờ Đức Chí Tôn Ngọc
Hoàng Thƣợng Đế.

THIÊN BÀN TẠI TƢ GIA
Cái Bàn để thờ Thầy (Thƣợng Đế) tại nhà của mỗi Tín đồ.
Đức Chí-Tôn đã đem đến cho nhân-loại một nền Chơn Đạo và
dạy cách thức thờ cúng Thầy trên Thiên Bàn, phải có đủ 12
cúng phẩm.Thử tìm hiểu ý-nghĩa về cách thức, cùng những
cúng phẩm ấy qua hai phƣơng-diện:
- Ý-nghĩa thờ phƣợng.
- Lý Dịch trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tòa Thánh Tây Ninh.
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A- Ý nghĩa và cách sắp đặt trên Thiên Bàn
• Cách sắp đặt trên Thiên Bàn
• Ý nghĩa các cúng phẩm
∘ Thánh Tƣợng Thiên Nhãn
∘ Đèn Thái Cực
∘ Trái cây và Bông
∘ Nƣớc trà Nƣớc trắng
∘ Ba ly rƣợu
∘ Lƣ Hƣơng ∘ Cách cắm hƣơng
∘ Hai cây đèn
• Hiện nay,Thiên-bàn thờ Chí-Tôn đã sửa sai pháp
• Thất pháp nhƣ thế nào?
B- Xá chữ KHÍ
• Tại sao Đạo Cao-Đài thờ chữ Khí?
• Tại sao phải Xá chữ Khí?
• Ý nghĩa của Khí
_________________________________

A- Ý nghĩa và cách sắp đặt trên Thiên Bàn

Kinh Thiên Đạo có dạy :"Lập vị Thƣợng Đế thì phải lựa nơi
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nào cho tinh khiết, tốt hơn hết là giữa nhà. Lập tran thờ cho
cao và treo màn cho khuất chỗ thờ phƣợng".
1- Cách sắp đặt trên Thiên Bàn:
Theo nhƣ lời tựa dẫn giải, Hội-Thánh dạy ngƣời Đạo sắp đặt
trên Thiên Bàn thờ cúng Đức Chí-Tôn theo hình chữ Chủ 主
với 12 phẩm vật tƣợng-trƣng cho Thập Nhị Khai Thiên là Đức
Chí-Tôn, Chúa Tể cả Càn Khôn Thế Giới, bởi số 12 là con số
riêng của Thầy.
Thánh-ngôn có lời dạy rằng:
"Thập nhị Khai thiên là Thầy, Chúa cả Càn-khôn thế giới nắm
trọn Thập nhị thời Thần vào tay. Số 12 là số riêng của Thầy".
Nhƣ vậy, Thiên-Bàn tƣợng-trƣng cho cả Càn-Khôn Thế-Giới
do Đức Chí-Tôn làm chủ. Ngài đến lập Đại-Đạo Tam-Kỳ PhổĐộ, chính mình Ngài làm Giáo-Chủ mà độ dẫn chúng sanh
khỏi kiếp luân hồi quả báo, nên ngƣời Tín đồ Đạo Cao-Đài chỉ
lập bàn thờ, thờ Đức Cao-Đài là đủ, không còn phải lập bàn
thờ riêng để thờ Thần, Thánh, Tiên, Phật chi riêng lẻ, chỉ làm
cho mất vẻ tôn nghiêm, mà thêm rƣờm-rà. Lại nữa, đây là thể
hiện tinh-thần Đại-Đồng của buổi nhân-loại đƣợc một nền ĐạiĐạo Qui Nguyên Tam-giáo Phục nhứt Ngũ chi.
Khi sắp đặt phẩm-vật trên Thiên-bàn phải cho thật ngay-ngắn.
Nếu sắp không ngay thì trật nét chữ. Trật một nét thì không
chánh-đáng, rất có hại cho Đức tin của ngƣời thờ cúng là
không nghiêm-chỉnh và mất đi ý-nghĩa gọi là thất pháp dầndần làm sai lạc chơn-truyền của một nền Chánh-giáo.
2- Ý nghĩa các cúng phẩm:
Dƣới đây là phần ý nghĩa của mỗi phẩm vật thờ cúng trên
Thiên Bàn:
Số 1- Thánh Tƣợng Thiên Nhãn Thầy:
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Thánh Tƣợng Thiên Nhãn
tƣợng trƣng Đức Thƣợng
Đế, là Đấng Thánh-Hoàng
trƣớc Ngôi Thái Cực, với
quyền-năng tối thƣợng của
Ngài. Tuy nhiên, về hình ảnh
của Thánh-Tƣợng trải qua
nhiều thời-gian cũng có
nhiều mẫu khác nhau, dù
điểm chính-yếu vẫn là "CON
MẮT THẦY" nhƣ ảnh bên
đây cũng gọi là Tƣợng NgũChi, có hình "Thiên nhãn
Thầy" đặt trên Quả CànKhôn, giống nơi Bát-QuáiĐài ở Toà Thánh Tây-Ninh.
Sau đó, thì nơi tƣ gia Thánh Tƣợng thờ theo mẫu thứ hai
trong hình, cũng gọi là "Tƣợng Ngũ Chi" nhƣng vẽ giản dị hơn,
cũng có đủ Tam Trấn, Tam-giáo và Ngũ chi Đại-Đạo. Dù dƣới
hình thức nào cũng nói lên quyền Chúa Tể của Càn Khôn thế
giới, theo nhƣ lời dạy:
"Thầy đã nói với các con rằng: Khi chƣa có chi trong CànKhôn 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, BátQuái biến-hóa vô cùng, mới lập ra Càn-Khôn Thế Giới. Thầy
lại phân tánh Thầy mà sanh ra vạn-vật là: vật-chất, thảo mộc,
côn-trùng, thú-cầm, gọi là chúng-sanh.
Các con đủ hiểu rằng: Chi-chi hữu-sanh cũng do bởi chơn-linh
Thầy mà ra, hễ có sống, ắt có Thầy. Thầy là Cha của sự-sống,
vì vậy mà lòng háo-sanh của Thầy không cùng tận. Cái sống
của cả chúng-sanh, Thầy phân-phát khắp Càn-Khôn Thế-Giới,
chẳng khác nào nhƣ một nhành hoa trong cội, nó phải đủ ngày
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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giờ Thầy nhứt định mới trổ bông và sanh trái đặng trồng nữa,
biến hóa ra thêm; nếu nhƣ ai bẻ hoa ấy nửa chừng thì là sát
một kiếp sanh không cho biến-hóa. Mỗi mạng sống đều hữu
căn hữu kiếp, dầu nguyên sanh hay hóa-sanh cũng vậy, đến
thế nầy lâu mau đều định trƣớc, nếu ai giết mạng sống, đều
chịu quả-báo không sai; biết đâu là cái kiếp sanh ấy chẳng
phải là Tiên, Phật bị đọa luân-hồi mà ra đến đỗi ấy. Cái mạng
sống là Thầy, mà giết Thầy thì không phải dễ. Các con gắng
dạy nhơn-sanh điều ấy". (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển II/62)
Số 2- Đèn Thái Cực còn gọi là Vô-Cực-Đăng:
Thánh Giáo có dạy:
"Thầy giải về Vô Cực Đăng" Trƣớc khi chƣa phân Trời Đất, thì
Khí Hƣ-vô bao quát Càn-Khôn, sáng soi đầy trong vũ-trụ. Nó
là một cái trung-tâm điểm, tức là Đạo. Đạo ấy mới sanh ra
Thái Cực, hóa Lƣỡng Nghi. Lƣỡng-Nghi là Âm Dƣơng tức là
động và tịnh. Có Âm Dƣơng rồi mới có hóa sanh muôn vật.
Ngọn đèn thờ chính giữa, là giả mƣợn làm Tâm đăng, Phật
Tiên truyền Đạo cũng do đó, thành Đạo cũng tại đó. Đèn dầu
đặt ngay chính giữa, không lay động, xao xuyến, chiếu thấu
khắp cả Càn-Khôn. Mặt Nhựt, mặt Nguyệt có lúc sáng, lúc tối,
giờ khắc nào cũng tỏ rạng, không lu mờ. Nhơn vật nhờ đó mà
sanh, nhờ đó mà thành, nhờ đó mà an vui. Trời Đất nhờ đó
mà quang minh trƣờng-cửu. Ngƣời tu-hành nhờ đó mà tạo
Tiên tác Phật, siêu phàm nhập Thánh. Hễ chinh qua bên trái
thì Tả Đạo; dịch qua bên hữu thì Bàn-môn, ngay ở giữa là
Chánh Đạo. Đạo Cao Đài ngày nay chỉ dùng hai chữ chánh
và trung mà thôi. Chúng-sanh phải nên am-tƣờng lý ấy, lý ấy
ở trong Tâm. Tâm an-tịnh vô-vi tự nhiên bất động là Chánh
Đạo. Tâm còn tính mƣu thần chƣớc quỉ, độc ác hiểm sâu, ấy
là Bàn-môn, tả Đạo chớ chi đâu!"
Ý-nghĩa Bông và Trái:
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Số 3 và 4- Trái cây và Bông: tức là 5 thứ hoa và 5 thứ trái hay
là Ngũ hoa, Ngũ quả. Hoa quả là tƣợng trƣng cho bốn mùa,
khí hậu ôn hòa, muôn loài sanh trƣởng, thảo mộc tƣơi nhuần,
cành lá sum-xuê, đơm bông trổ trái, tức là Lƣỡng Nghi sanh
Tứ Tƣợng, Tứ Tƣợng tạo nên chữ (+) Thập ấy Âm Dƣơng gác
lên nhau mới ló ra bốn cánh mà gọi rằng "Tứ Tƣợng thành
hình". Bốn cánh ấy phân ra Đông, Tây, Nam, Bắc.
Năm thứ Trái cây tƣợng trƣng cho Hậu Thiên Ngũ Vị đối với
Tiên Thiên Ngũ Khí là năm cây hƣơng hay Ngũ sắc là năm sắc
hoa. Trái cây còn biểu hiện cho ngƣời tu hành đƣợc thành
công đắc quả (Kết trái).
Bình bông biểu-hiện cho sự xanh tƣơi tốt đẹp, chỉ về TINH là
hình thể con ngƣời. Năm sắc là tƣợng-trƣng cho năm giống
dân trên thế giới: Vàng, Trắng, Đỏ, Xanh, Đen.
Dâng hiến Bông, là dâng hiến thể xác của chúng ta cho Đức
Chí-Tôn tùy phƣơng sử-dụng và cầu xin Đức Chí-Tôn ban ân
lành cho thể xác chúng ta đƣợc tƣơi tắn nhƣ hoa kia vậy.
Bởi thế, Đạo Cao-Đài không phân biệt màu da sắc tóc, coi
nhau là con chung của Đấng Thƣợng-Đế là anh em một nhà.
Ngày nào năm sắc dân trên quả địa-cầu nầy biết nhìn Đức
Ngọc-Hoàng Thƣợng-Đế, Chúa Tể cả Càn-Khôn vạn loại là
Cha chung, đồng dâng hiến lễ lên Ngài, thì ngày ấy là ngày
Đại-Đồng huynh đệ, đƣợc hƣởng thái bình thạnh-trị vậy.
Kinh Dâng Hoa có câu:
"Năm sắc hoa tươi xin kỉnh lễ,
"Cúi mong Thượng Đế rưới ân thiên."
Ý-nghĩa Nƣớc trà và nƣớc trắng:
Số 5 -Nƣớc trà (để bên hữu ấy là Âm).
Số 9- Nƣớc trắng (để bên tả ấy là Dƣơng)
Dƣơng là Trời, Âm là Đất.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nƣớc trắng: Để bên tả, tƣợng trƣng nƣớc Dƣơng.
Nƣớc Dƣơng là nguồn nƣớc trên Trời mƣa xuống, là sự sống
của Đức Chí-Tôn ban cho, để nuôi sống muôn loài vạn vật.
Nguồn sống nầy có một giới hạn, có khi thiếu hụt, lắm lúc lại
tràn đầy, vì đến mùa trời mới mƣa. Có năm, trong giữa mùa
mƣa lại nắng hạn, cỏ cây vì đó phải chết đi một phần, cuộc
sống của con ngƣời bị đe dọa. Có những ngƣời làm lễ cầu
mƣa: "Lạy Trời mƣa xuống. Lấy nƣớc tôi uống. Lấy ruộng tôi
cày. Lấy đầy bát cơm. Lấy rơm đun bếp" Có khi, lại mƣa tràn
ngập, ngƣời cũng nhƣ vật đều bị chết đuối! Bấy giờ ngƣời dân
lại cầu xin "Lạy Ông nắng lên, Cho trẻ nó chơi, cho già bắt rận,
cho tôi đi cày".Đó chứng tỏ một niềm tin tƣởng nơi Phật Trời,
thuận tùng thiên lý. Có câu "Thuận Thiên giả tồn, nghịch thiên
giả vong" là vậy. Nghĩa là ngƣời biết làm theo ý trời thì còn,
trái lại chống trời thì bị muôn vàn tai họa. Nhân-loại muốn hết
tai ƣơng hoạn-họa thì duy chỉ có một điều là biết kỉnh Phật thờ
Trời, là biết thuận tùng thiên lý mà thôi.
Nƣớc Dƣơng thật là thanh bạch, nên chén nƣớc trắng để bên
tả gọi là Dƣơng. (1)
Nƣớc Dƣơng là nƣớc không có nấu, dù nƣớc mƣa hay nƣớc
giếng chỉ lọc sạch để dâng cúng thôi.
Trong các thứ nƣớc chỉ có nƣớc giếng là đầy đủ tính Dƣơng,
nghĩa là không bị ảnh hƣởng bởi những chất hòa tan, nhƣ rác
rến, cặn bã hôi thúi. Đức Chí Tôn mở Đạo nơi đất Tây Ninh
này rất thích hợp đất đai cũng là hạnh phúc cho nhân sanh
buổi này: Chỉ dùng nƣớc giếng thôi,mới xứng danh Thánh Địa.
Nƣớc trà: Để bên hữu, ấy là Âm.
Nƣớc Âm là nƣớc đƣợc đun sôi có pha trà dùng trong nhà
nhƣ nguồn sống, mà nguồn sống này do mẹ lo cho. Nguồn
sống triền miên của Phật Mẫu ban cho.
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Chén nƣớc trà để bên hữu gọi là Âm: Nƣớc nấu chín để trà
vào gọi là nƣớc trà. Chén Nƣớc trà tƣợng trƣng cho Thần, tức
là Linh hồn.
Khi cúng rót nƣớc đủ tám phân, tƣợng trƣng cho "Bát hồn
vận chuyển" do Đức Diêu Trì Kim Mẫu dùng Âm quang biến
tạo Chơn thần.
Tám phân của chén nƣớc Dƣơng là tƣợng cho Bát Quái của
Đấng Chí-Tôn.
Ngƣời tu phải coi theo đó mà hành Bát Chánh Đạo Hiểu lẽ của
Âm Dƣơng trời đất là Hòa, thì ngƣời tu cũng lấy sự hòa làm
chánh yếu, chứ không vì các con số bí-pháp trên lầm hiểu, mà
nhiều khi làm mất hòa trong lẽ Đạo. Đạo là hòa, là sự sống.
Đây là con số biểu tƣợng chứ không nhứt thiết phải đo cho
chính xác.
Bởi thế, con ngƣời đặt nặng tình cảm đối với Đất hơn Trời.
Hầu hết con nít mới sanh ra, ngƣời ta lại đem nhao rún chôn
xuống đất, nên sự sống và tình cảm của ngƣời dính liền với
đất. Vì thế nên ngƣời do tình cảm thiêng liêng ấy mà không nỡ
rời quê hƣơng là nơi chôn nhao cắt rún của mình mà đi nơi
khác. Cũng nhƣ ngƣời đến trong cõi trần-ai này nhƣng lúc nào
cũng nhớ về cõi xa-xăm kia mà luôn hƣớng đến việc tu-hành,
vì sự tu-hành là tìm về căn cội. Thƣờng nói ngƣời có căn tu
mới đắc thành là nhƣ thế.
Đức Chí Tôn có nói:"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".
Phật-Mẫu đến độ con cái của Ngài:
Qua Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn giao cho Đức Phật Mẫu
đến độ dẫn các Chơn linh để trở về ngôi vị, cũng nhƣ các con
theo Mẹ để về với Cha, rồi Cha sẽ ân thƣởng cho các con. Đó
là hình ảnh đứa trẻ sơ sinh, nó chỉ nhờ bú hai giọt sữa của Bà
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Mẹ mà nó đƣợc sống mạnh khỏe hồng hào.Vì đó, mà trẻ con
thƣơng mẹ hơn cha, nên đứa bé ít theo cha hơn là theo mẹ.
Nếu có theo cha là trƣờng hợp ít có. Bởi nhỏ thƣờng gần gũi
Mẹ để đƣợc bú mớm nâng niu.
Thánh Giáo Đức Phật Mẫu dạy:
Chƣa ai vào đến cõi trần nầy,
Chẳng thọ lấy Chơn Thần tay Thiếp.
Sanh dƣỡng đã biết bao nhiêu căn kiếp,
Rồi dắt dìu cho hiệp với Cha.
Bằng cớ là hiện giờ, ai biết lo tu hành lập công bồi đức thì Đức
Chí Tôn phong cho tƣớc phẩm ngôi vị quí báu.
Thế nên Cúng hai chén nƣớc Âm Dƣơng tức là cầu nguyện
cho Âm Dƣơng hòa hiệp, hai nguồn sống đƣợc tƣơng đồng,
chúng sanh thọ hƣởng sự sống trong yên lành hạnh phúc.
*Khi dâng Trà, là dâng hiến cả Chơn Thần cho Đức Chí Tôn
tùy phƣơng sử dụng và xin Đức Chí Tôn ban ân lành cho
Chơn Thần đƣợc tráng kiện.
Khi Cúng xong, chúng ta đặt trọn sự tín ngƣỡng nơi quyền
năng Thiêng liêng tuyệt đối, thì thỉnh hai chén nƣớc Âm
Dƣơng hòa chung mà cầu nguyện, thì nƣớc ấy sẽ là Cam-lồ
thủy dùng cho ngƣời có bịnh uống sẽ mạnh lành, vì ngƣời ấy
đƣợc hƣởng một lƣợt với hai nguồn sống mãnh liệt là Âm
Dƣơng hiệp nhứt.
Theo ý của Thánh Huấn số 1-NCPS/TH ngày 19 tháng 5 năm
Canh Tuất (Dl 22/6/1970) của Hội Thánh Cửu Trùng Đài dạy:
Chén nƣớc trắng không đƣợc nấu, nếu nấu sôi thì chết
Dƣơng, tuyệt cơ sanh hóa.
Ý-nghĩa ba ly rƣợu:
Số 6-7- 8 là Ba ly rƣợu: Ba ly rƣợu tƣợng-trƣng cho Khí, tức là
Hƣ-vô chi-khí, do Đức Diêu Trì Kim-Mẫu Chƣởng quản. Khí là
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cái Phách hay trí-não của con ngƣời chúng ta, cũng là Chánhkhí trong ngƣời.
Ba ly rƣợu là tƣợng-trƣng cho ba cõi: Hạ-giới, Trung giới,
Thƣợng-giới. Ba cõi này dành cho các phẩm từ Quỉ-nhơn,
Phàm-nhơn và Thần Thánh Tiên Phật. Khi cúng rót rƣợu ba
phân tƣợng-trƣng cho ba bậc tu-hành: Hạ-thừa, Trung-thừa,
Thƣợng-thừa hay là ba bậc quỉ nhân, hóa-nhân và nguyênnhân. Ngày nay Cơ Đại ân xá của Chí-Tôn cho về cùng một
lƣợt.
Kinh Phật-Mẫu có câu:
"Trùng huờn phục vị Thiên môn,
"Nguơn linh, Hóa chủng, Quỉ hồn nhứt thăng."
Khí là trí não đứng trung-gian đặng liên-hiệp với Tinh và Thần,
họp lại mới đủ Tam-bửu. Nên khi dâng Tam-bửu thì chén
nƣớc trà để bên hữu (Tinh), chính giữa là ba ly rƣợu (Khí) Bên
tả là nƣớc trắng (Thần), gọi là Tinh-Khí-Thần hiệp nhứt.
Thế nên buổi đầu tiên ba vị Tiên-Nƣơng chính thức đến dạy
Đạo cho các vị: Cƣ, Tắc, Sang là Lục Nƣơng, Thất Nƣơng
và Bát Nƣơng chính là các con số: 6, 7, 8 cũng đồng nghĩa là
chữ Khí tƣợng cho ba ly rƣợu ấy. Nhƣng Thất Nƣơng đến
trƣớc tiên là số giữa trong ba con số, cũng là dụng chữ Chánh
và Trung đó vậy.
Thể pháp của Đạo Cao-Đài đã 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.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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-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 đó vậy.
Lƣ Hƣơng và ý-nghĩa 5 cây hƣơng:
Số 11 là Lƣ Hƣơng: Lƣ hƣơng tƣợng trƣng Càn khôn vũ-trụ
và sự sanh biến vô cùng, tức là Tứ Tƣợng biến Bát-Quái, BátQuái biến-hoá vô-cùng mới tạo ra Càn khôn thế giái.
Ý-nghĩa 5 cây hƣơng: Kinh Nhựt Tụng có dạy:
"Khi cúng Thầy phải đốt cho đủ 5 cây hƣơng, cắm hàng trong
ba cây gọi là: Án Tam Tài; thêm hàng ngoài hai cây nữa gọi là
Tƣợng Ngũ Khí".
Đức Hộ Pháp giải:
"Năm cây hƣơng tƣợng Ngũ khí mà biến thành Ngũ hành vận
chuyển cả càn khôn thế-giới tức là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
"Mỗi chất đều có mỗi sắc, mỗi sắc đều có mỗi khí, mùi vị và
sanh quang của nó chúng ta không thể hƣởng đƣợc, nghe
đƣợc, nên khi làm lễ đốt đủ năm cây nhang là đúng theo phép
tín-ngƣỡng là qui pháp lại, mọi vật trong Ngũ khí dâng lễ cho
Chí-Tôn chỉ có Ngƣời vui hƣởng qui pháp ấy mà thôi, cắt
nghĩa rõ-rệt là NGŨ KHÍ đó vậy.
"Đúng hơn nữa là trong Bát hồn vận-chuyển đƣợc phải nhờ
đến Ngũ-Khí cùng một ý-nghĩa "vạn vật đồng thinh niệm ChíTôn".
*Cách cắm hƣơng (nhan):
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Khi đốt năm cây hƣơng, xá ba xá, chúng ta phải:
- Cắm cây thứ nhứt ngay giữa bình hƣơng, tƣợng trƣng cho
Ngôi Thiên là Phật.
- Cắm cây thứ nhì cắm vào bên trái của chúng ta, tƣợng trƣng
cho Ngôi Địa hay là Pháp.
- Cắm cây thứ ba cắm về bên phải của chúng ta, tƣợng trƣng
cho Ngôi Nhơn hay là Tăng.
-Trở lại cắm cây thứ tƣ bên trái chúng ta gọi là Âm.
-Cắm cây thứ năm trở về bên phải của chúng ta gọi là Dƣơng;
ấy là Âm Dƣơng nhị Khí, hiệp với ba cây hàng trong là Tam
Tài hiệp lại mới gọi là tƣợng Ngũ Khí.
Bây giờ phân ra Ngũ Khí, chúng ta sẽ thấy:
Ba cây hàng trong:
- Cây ở giữa thuộc về Hỏa khí, tƣợng là Trời (Thiên).
- Cây ở bên trái ta thuộc về Thổ khí, tƣợng là Đất (Địa).
- Cây bên phải thuộc về Kim khí, tƣợng về Ngƣời (Nhơn).
Hai cây hàng ngoài:
- Cây ở bìa bên trái ta thuộc về Thủy khí, tức là Âm.
- Cây ở bìa bên phải ta thuộc về Mộc khí, là Dƣơng.
Sở dĩ ngƣời tu hành phải thắp hƣơng nơi tôn nghiêm là tạo sự
dịu dàng, thơm-tho; gây một sự cảm ứng với các Đấng huyền
linh, là Đạo; mà trƣớc nhất ngƣời phải định cái tâm là chỗ
đứng của mình, con số 5 là con số chỉ cái tâm đó vậy.
Ngƣời không làm lệch lẽ yêu-ái của trời đất đó là biết đến
mệnh, cho nên hai chữ số mệnh đi liền nhau.
Cắm hƣơng hai hàng thẳng nhau hay đặt xen kẽ?
Nếu bình hƣơng vuông tƣợng đất (Âm) thì nhang cắm xen kẽ,
xem nhƣ tạo thành vòng tròn ấy là Dƣơng. Nếu bình hƣơng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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tròn tƣợng Dƣơng thì cắm hƣơng trong theo hình vuông
tƣợng Âm. Ấy là Âm Dƣơng hoà hiệp.
Ý-nghĩa Hai cây đèn:
10 và 12 Hai cây đèn: Gọi là Lƣỡng Nghi Quang, tƣợng trƣng
cho Nhựt Nguyệt, Âm Dƣơng soi sáng khắp cả Càn Khôn Vũ
Trụ, tức là Thái Cực sanh Lƣỡng Nghi.
Hai cây đèn này cùng hiệp với Thái cực đăng ở trên sẽ đủ vào
con số 3 là chỉ một sự tròn đầy viên mãn. Tức là tạo nên một
tam giác đều. Ý-nghĩa một mà ba, mà ba cũng là một vây. Bởi
đây là thời-kỳ cùng cuối của một chu-kỳ. Tất cả đều đƣợc an
bày do quyền năng của Đấng Chí-Tôn, đó là Mệnh. Ngƣời
nhìn vào các con Số đã sắp đặt để hiểu. Nên đƣợc gọi là Số
mệnh.
3-Hiện nay,Thiên-bàn thờ Chí-Tôn đã sửa sai pháp:

Thầy đã dạy trên Thiên bàn thờ Chí-Tôn hình chữ CHỦ 主 tức
là gồm 12 món cúng phẩm, đặt thành 3 hàng ngang tạo thành
hình quẻ Càn ☰ Càn vi thiên (Càn là trời) tức là chỉ ngôi
Thƣợng Đế Thái-cực Thánh-Hoàng vi chủ. (Xem ở đầu bài)
Nhƣng ngày nay cũng đặt 12 món cúng phẩm ấy nhƣng sửa
lại để bông và trái xuống cấp dƣới, nghĩa là làm mất đi một
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đƣờng ngang, bấy giờ còn lại là hình chữ THỔ 土 (thổ là đất)
thì trở thành quẻ Khôn ☷ khôn vi địa (địa là đất) là thời Âm.
Âm thạnh tất Dƣơng suy. Đạo bị bế là vậy. Bởi hằng ngày Ta
chỉ lạy vào chữ "Thổ" mà thôi.
Nhìn lên Thiên bàn, một lỗi-lầm nhƣ trên ta thấy ra rất nhỏ,
hầu nhƣ không một ai chú-ý, nhƣng chiều sâu rộng thật tai hại
vô cùng, Đạo bị thất pháp là do đó. Ngƣời tu không thành do
đó. Ngƣời bảo thủ Chơn-truyền cũng phải biết phân biệt bấy
nhiêu đó.
Thầy dạy: "Thiên Địa hữu Âm Dƣơng, Dƣơng thạnh tắc sanh,
Âm thạnh tắc tử. Cả Càn khôn thế giới nhờ Dƣơng thạnh mới
bền vững, cả chúng sanh sống bởi Dƣơng quang, ngày nào
mà Dƣơng-quang đã tuyệt, Âm-khí lẫy lừng, ấy là ngày Càn
Khôn thế giới sẽ chịu trong hắc ám, mà bị tiêu diệt…" (Pháp
Chánh Truyền Nữ Phái)
4-Thất pháp nhƣ thế nào?
Điều này Thầy có nói với Hộ Pháp khi Ngài giao quyền cho Hộ
Pháp xuống thế mở Đạo.
Nhắc lại lời Đức Hộ Pháp có thuật lại rằng:
"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.
- 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?
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vì thế nên mở Thể-pháp trƣớc, dầu cho đời quá dữ có tranhgiành phá hoại cơ thể hữu-vi hữu-hủy đi nữa thì cũng vô hại,
xin miễn mặt Bí pháp còn là Đạo còn.
* Bí-pháp là Hiệp Thiên Đài giữ.
*Thể-pháp là Cửu Trùng Đài mở-mang bành trƣớng".
Ấy vậy ngƣời Tín hữu Cao-Đài phải nắm vững Thể Pháp của
Đại-Đạo để rõ thông về mặt Bí-Pháp. Dầu cho mặt Thể-Pháp
có cải đổi đi nữa nhƣng ngƣời Tín hữu đã hiểu thông rồi cũng
vô hại. Nhắc lại lời Thầy đã nói "dầu cho đời quá dữ có tranhgiành phá hoại cơ thể hữu vi hữu-hủy đi nữa thì cũng vô hại,
xin miễn mặt Bí pháp còn là Đạo còn."
Nhƣ vậy trách nhiệm của ngƣời Tín-hữu Cao-Đài là phải rõ
thông Thể pháp của nền Đại-Đạo mới mong am tƣờng Bí pháp
của thời Tam-Kỳ Phổ-Độ này.
B- Xá chữ KHÍ:
Tại sao khi cúng xong rồi phải quay ra ngoài Xá chữ Khí? Khí
là gì?
- Khí 氣 là sự sống, đây là viết đủ nét. Bên trái có bộ mễ 米 Mễ
là gạo. Tức nhiên ngƣời dùng gạo (hay các thứ ngũ cốc) mà
nấu lên cho bốc hơi, dùng vật dụng hứng lấy chất hơi ấy, nó
sẽ ngƣng đọng lại mà thành một thứ rƣợu. Rƣợu là do Khí bốc
hơi mà thành.Vì vậy Lễ cúng có Rƣợu tƣợng cho KHÍ.
1-Tại sao Đạo Cao-Đài thờ CHỮ KHÍ?
Chữ Khí 氣 ở sau ngai Hộ Pháp (Hiệp Thiên Đài Đền Thánh
Tòa-Thánh Tây-Ninh). Riêng nơi các Thánh Thất thì chữ KHÍ
thờ nơi bàn Hộ Pháp đều có chung một ý-nghĩa là KHÍ SANH
QUANG của Càn khôn vũ-trụ, vạn vật nhờ Khí sanh quang
hiện tƣợng ra mặt thế để bảo tồn cơ sanh hóa hay tấn hóa của
toàn thể vạn loại tức là hữu sanh.
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"Từ buổi trời đất biến sanh đã có cái khối Nhơn linh ấy là Cha
của chơn linh, Cha của nhất điểm linh quang. Làm sao chúng
ta hiểu linh quang ấy?
Vì ta xét từ trƣớc: Đức Chí-Tôn dùng cái thanh khí ấy mà tạo
ra loài ngƣời với đất, do thanh khí ấy mà biến thành vạn-vật.
Loài ngƣời đến nay nhờ tiến hóa mà khôn ngoan cũng nhƣ
vạn-vật, nhờ tấn hóa mà cũng đƣợc toàn năng, toàn tri vậy.
Các nhà triết học luận bàn đã nhiều, nhƣng xét ra cũng không
ai hiểu rõ nguyên-căn ấy.
Phật-giáo nói cái khối linh ấy phân tánh của mình ban bố ra cả
vạn-vật, khối linh ấy trƣớc khi phân tánh gọi là BRAHMA là
Phật, đến khi phân tánh rồi thì Đấng thứ nhì là CIVA chủ về
Pháp, Đức chí-linh cầm quyền-năng biến chuyển chứ không
cầm quyền năng tạo đoan.
PHÁP vận hành mà sanh ra Khí, nên ta thấy mênh mông trƣớc
mắt ta là Khí.
Vậy Khí là gì?
Khí là khối sanh quang vạn-vật nhờ thở 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 ấy thƣờng gọi là "2è Logos" thuộc Âm cũng là PhậtMẫu Chƣởng quản cả cơ-quan tạo đoan này vậy.
Nhƣ chúng ta thấy cơ-quan sanh-hóa vạn-vật và loài ngƣời là
do Âm Dƣơng phối hợp mà biến tƣớng.
Phật chiết tánh biến ra Pháp là ngôi thứ nhì thuộc Âm là PhậtMẫu, nhƣng chúng ta không biết cái Bí-mật ấy là khi Âm
Dƣơng phối hợp biến hình, mà Phật-Mẫu dùng gì để tạo nên
cơ-quan hữu vi này. Vì bởi Phật-Mẫu dùng khối sanh quang ấy
có năng lực vận hành trong không khí, chúng ta không thể
thấy đƣợc. Khí biến ra hữu tƣớng là: Nƣớc, Lửa, Gió. Rồi
nƣớc, lửa, gió vận hành ra vạn-vật, đi từ Hỗn-Nguơn Khí, HƣSoạn-giả: Nguyên-Thủy
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vô-khí đến Huyền-ảnh-khí rồi mới biến ra vạn-vật, tức là
Huyền-Ảnh-khí biến ra Nhơn hình vậy.
KHÍ mà khoa-học gọi là Nguyên-tử-khí (Atome).
Nguyên-tử-khí có năng-lực vô biên mà loài ngƣời đã đoạt
đƣợc để dùng, chứ không biết nguyên căn và nguyên tánh của
nó đã đi đến mức nào. Kể từ ngày loài ngƣời tìm đƣợc
nguyên-tử-chất và dùng đƣợc cái nguyên-tử-khí ấy là cái khí
sanh của vũ-trụ mà họ có biết đâu một ngày kia phàm thế sẽ
nƣơng nhờ nguyên-tử-khí ấy mà Qui nguyên Thánh thể.
Thử hỏi Đức Chí-Tôn cho nhơn-loại đoạt nguyên tử-khí ấy để
làm chi? Chúng ta cũng nên tìm hiểu cái huyền-vi bí-mật ấy
mà dù cho Đạo nào cũng vẫn còn đƣơng mơ tƣởng để kiếm
hiểu. Ngày hôm nay nguyên-tử khí dùng để giết ngƣời thì biết
đâu sau này nó sẽ là phƣơng cứu tử huờn sanh cho ngƣời và
nó sẽ đem loài ngƣời đến địa vị trƣờng sanh bất tử. (Thuyết
Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp I/ 45-46)
Bởi nguyên-tử-khí là căn nguyên sự sống của vạn loại, nếu nó
đã làm chết ngƣời đƣợc thì nó cũng sẽ làm sống đƣợc. Cái
Khí ấy sanh trƣớc hết là Nƣớc, lửa, gió vận hành tạo ra hữu
hình là vạn-vật. Vì cớ mà con ngƣời đối với vũ-trụ hình ảnh thế
nào thì tạo đoan cũng thế ấy, nên mới lấy Càn khôn làm Đại
Thiên Địa, còn con ngƣời là Tiểu Thiên Địa. Mạng sanh của
con ngƣời đồng thể cùng Càn khôn tức là sự sống phải tƣơng
liên với Chí-Tôn mà Chí-Tôn lại cầm quyên năng vô đối.
2-Tại sao phải Xá chữ khí?
Ngƣời Tín hữu khi làm Lễ Đức Chí-Tôn xong liền quay ra phía
sau bàn Hộ Pháp Xá chữ KHÍ, nghĩa là gì?
Đức Hộ Pháp giải nhƣ sau:
"Cái Xá ấy chẳng phải làm Lễ trọng Chức-sắc Hiệp Thiên-Đài
từ lớn đến nhỏ, mà là Xá chữ Khí.
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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 Vạnlinh. 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".
3- Ý nghĩa của Khí:
"Theo Kinh Dịch, Khí là nguyên-ủy của vạn-vật hữu hình, khí
này đã bao trùm vũ-trụ từ lúc còn trong trạng thái đầu tiên, tức
là chƣa có sự động, tĩnh. Nhỏ nhất không nơi nào, vật nào mà
không có nó ở bên trong gọi là Tiểu nhất.
Để mô tả cái Khí bao trùm vũ-trụ là cái khí đầu tiên tức là
Nguyên khí, từ đó sinh ra vạn-vật và con ngƣời ấy là chí đại.
Đến nhƣ chí tiểu thì trong mỗi vật dù là chỗ nhỏ đến đâu, nó
cũng chỉ là một dạng khí-hóa, khí này gọi là Vô cực. Nó là cái
làm cho "Vật là vật" "ngƣời là ngƣời". Từ đó ngƣời xƣa đánh
giá cấp bậc khí-hóa ở mỗi vật hay mỗi ngƣời.
Khí ở trên trời đến lúc sẽ thanh tịnh, quang minh, dầu rằng cái
minh đức vẫn luôn luôn ẩn tàng, nhƣng lúc nào cũng đi mạnh
mà không ngừng nghỉ.
Ôi! Thiên khí giáng xuống, địa khí thăng lên tạo thành quẻ Địa
Thiên Thái

tức là một sự hanh thông.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Sự vận hành và dụng sự của nó không bao giờ ngơi nghỉ cho
nên không cần đợi đến lúc hạ xuống mới có. Ở đây ngƣời xƣa
muốn nói rằng: Thiên-khí phân bố ở khắp nơi, hóa sinh vạnvật, nhƣng cái thể và cái vị của nó vẫn tôn quí cao thƣợng
vậy".
Về quyền năng thì:
"Đức Chí-Tôn là Đấng tự hữu, hằng hữu mà tự 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
mà thôi.
Ngày giờ này:
"Đức Phật-Mẫu ban sơ đến Hiệp Thiên-Đài làm MẸ của
chữ Khí tức là Khí sanh vạn-vật. Lấy nguơn pháp trong chữ
Khí biến thành Càn khôn vũ trụ, nên Phật Mẫu trƣớc đến Hiệp
Thiên Đài thuộc Pháp, tức là tòa ngự của Ngƣời, rồi sau mới
lập Cửu Trùng Đài". (Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp
I/61)

THIÊN CÁC
天 閤
E: Celestial palace.
F: Palais céleste
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Các: cái nhà lầu. Thiên
các là cái nhà lầu nơi cõi trời.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Một Tòa Thiên các ngọc làu làu,
Liền bắc cầu qua nhấp nhóa sao.
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THIÊN CẢNH
天境
E: The Paradise
F: Le Paradis.
Thiên cảnh 天境 là Cõi Trời, cõi Thiêng Liêng.Hằng Sống.
Cảnh của thế giới thoát tục siêu phàm. Thử hỏi có thật không?
Đây là lời của Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh giáng Cơ về
cảm ơn Hộ Pháp đã lo di hài cốt cho Bà về Thánh địa:
"Kính chào Đức Hộ Pháp kiêm Thƣợng Tôn Quản Thế cùng
chƣ Chức sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng Đài nam nữ. Tệ Tỷ
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 dầu
Thiên cảnh nhƣng cũng ngùi ngùi nhớ niệm ơn tình đồng
Đạo. Tệ Tỷ cám ơn đó".
Kinh Đệ Nhất Cửu có câu:
"Kìa Thiên-cảnh con đường vòi-vọi,
"Ánh Hồng-Quân đương chói Ngọc-Lầu."

THIÊN CẦU
天 球
E: The celestial sphere.
F: La sphère céleste.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Cầu: hình cầu tròn nhƣ
trái banh. Thiên cầu là một hình cầu tƣởng tƣợng trên đó có
các ngôi sao, mặt trời, mặt trăng, Bắc đẩu, Nam tào,... để tiện
việc lƣờng tính. Nếu chế thành một cái mô hình Thiên cầu thì
gọi là Thiên cầu nghi.
Quả Càn Khôn nơi Bát Quái Ðài Tòa Thánh Tây Ninh là một
Thiên Cầu nghi, nhƣng trên đó có vẽ Thiên nhãn để thờ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THIÊN CHÚA GIÁO
天 主 敎 (公 敎)
E: Catholicism.
F: Le Christianisme.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Chúa: vua. Giáo: tôn giáo.
Thiên Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng làm vua cõi trời, Đấng đã
tạo dựng ra Càn Khôn Vũ Trụ và vạn vật, mà ngƣời đời gọi
Ngài là Ông Trời, là Thƣợng Đế, Đạo Cao Đài gọi Ngài là
Ngọc Hoàng Thƣợng Đế, nay tá danh là Cao Đài là tôn giáo
thờ Đức Chúa Trời.
Thiên Chúa giáo do Đức Chúa Jésus Christ mở ra tại
Do Thái (Israsel) cách nay khoảng 2000 năm, còn đƣợc
đạo Gia-Tô (hay Da-Tô) hay đạo Ky-Tô, do chữ CHRIST
âm ra là Gia-Tô hay Ky-Tô, nay thƣờng gọi là Thiên
giáo, và Đức Chúa Jésus là Gia-Tô Giáo Chủ.

nƣớc
gọi là
phiên
Chúa

Từ ngữ Công giáo: "Công giáo là dịch nghĩa một từ gốc Hy
Lạp: Katholicos, Catholique, có nghĩa là phổ quát (universel)
để chỉ rằng Giáo hội Ky-Tô là một tôn giáo phổ quát cho tất cả
mọi ngƣời, mọi dân tộc.
Lúc đầu, Công giáo là một tính từ để chỉ một đức tính của KyTô giáo là đạo phổ quát.
Trong Kinh Tin Kính đƣợc soạn thảo ở Cộng đồng Nicéa I
(năm 351) mà ngày nay Giáo hội Chính Thống cũng nhƣ Giáo
hội Công giáo đều tuyên xƣng: "Tôi tin Giáo hội duy nhất,
thánh thiện, công giáo và tông truyền."
Nhƣng cho tới nay, từ Công giáo (Catholique) đƣợc dùng để
phân biệt Giáo hội Rôma với các Giáo hội khác.
Công giáo đƣợc truyền sang VN đầu thế kỷ 17. Các vua quan
nhà Lê gọi Công giáo là Hoa Lang đạo (tức là đạo của ngƣời
Bồ Đào Nha, đạo của ngƣời Âu Châu), dƣới thời nhà Nguyễn,
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Công giáo đƣợc gọi là đạo Da-Tô (phiên âm Hán Việt từ Giêsu), có khi cũng gọi là đạo Cơ Đốc (phiên âm Hán Việt từ KyTô).
Trong Hòa Ƣớc ký kết giữa Pháp và triều đình vua Tự Đức
ngày 15-3-1874, lần đầu tiên cụm từ Thiên Chúa giáo đƣợc sử
dụng.
Thiên Chúa giáo là tôn giáo thờ Chúa Trời, tức là Đấng Tạo
dựng, Đấng Tối cao. Ngƣời Do Thái cũng thờ Thiên Chúa là
Đấng Tạo dựng, ngƣời Hồi giáo cũng thờ Đấng Allah là Đấng
Tối cao.
Vậy nếu gọi một thành phần của đạo Ky-Tô là Công giáo (Giáo
hội Công giáo) và ngƣời Công giáo thì cũng chỉ để nói rằng
Công giáo là đạo của mọi ngƣời, cho mọi dân tộc, chứ không
riêng gì cho một chủng tộc hay một quốc gia nào, nhƣ Thần
đạo là đạo của ngƣời Nhựt, chứ Công giáo không hề có nghĩa
là đạo Công nhƣ trƣờng Công hoặc là đạo đƣợc chánh thức
nhìn nhận nhƣ một Quốc đạo." (Trích trong quyển Công giáo
VN sau quá trình 50 năm 1945-1995)

THIÊN CHỨC
天 職
E: The Heaven entrusted mission.
F: La mission que l’on tient du Ciel.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Chức: chức vụ. Thiên
chức là chức vụ do Trời phú cho.
Đức Thƣợng Sanh ban Huấn từ khóa Hạnh đƣờng 1970:
"Phân biệt đƣợc lẽ cao thấp giữa tinh thần và vật chất, quý vị
nên quý trọng cái Thiên chức của mình và gắng công làm tròn
Thiên chức ấy. Muốn làm tròn Thiên chức, quý vị nên thực thi
mấy điều sau đây:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Thực hành trọn vẹn Tứ Ðại Ðiều Qui ấn định nơi chƣơng V
Tân Luật.
- Phải giữ dạ vô tƣ mà cƣ xử với bổn Ðạo, không vì ai giàu mà
trọng đãi, ai nghèo mà khinh khi.
- Chỉ thi hành những việc do Hội Thánh ra lịnh bằng văn kiện
chính thức, không nên chia phe phân nhóm, làm mất sự đoàn
kết thân mật trong bổn Ðạo và gây khó khăn cho Hội Thánh.
- Nếu có điều khó khăn không giải quyết đƣợc, phải thỉnh giáo
bề trên, không nên phán định sơ suất.
- Trong trƣờng hợp nào cũng phải giữ uy tín của mình và nâng
cao uy quyền của Hội Thánh.
Nếu quý vị tuân hành đúng theo lề lối ghi trên đây, tôi tin chắc
quý vị sẽ thành công mỹ mãn và sẽ đƣợc ngƣời Ðạo cũng nhƣ
ngƣời Ðời kính phục".
Đức Hộ Pháp nói: "Con ngƣời có hai phận sự: Thứ nhứt là
Thiên chức, thứ nhì là Nhơn tƣớc. Thiên chức là cái chức vụ
thiên nhiên của Trời phú cho ngƣời; còn Nhơn tƣớc là cái
tƣớc phẩm phàm trần của ngƣời phong cho ngƣời. Ngƣời
quân tử bao giờ cũng trau giồi tánh cách cho hoàn toàn, đào
luyện tinh thần cho thuần khiết, để lo cho tròn cái Thiên chức
ấy. Vả lại con ngƣời, hễ Thiên chức đã hoàn toàn thì Nhơn
tƣớc nào lại khó chi. Nhƣng ngƣời đời lại hay có tánh ham
ngọn mà bỏ gốc, nên hằng đem hết Thần hồn mà đắm say về
Nhơn tƣớc, chớ không cần nhớ đến cái Thiên chức chút nào.
Ấy thiệt là đám hủ nho vậy".

THIÊN CHUYỂN
Đức Hộ Pháp nói: "Tại Ðền Thánh, đêm rằm tháng 10 năm
Mậu Tý (1948)
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"Kỳ lễ Hạ Nguơn nầy nền Chánh Giáo của Ðức Chí Tôn đã
đặng 24 tuổi. Trong thời gian 24 năm, nền Chánh Giáo của
Ðức Chí Tôn đã trải qua biết bao nhiêu nỗi khó khăn thiên
chuyển: buồn có, khóc có, vui có, nhục có, vinh có, hận có…
Trong 24 năm cả thảy Thánh Thể của Ngài và toàn con cái
của Ngài nam, nữ đã chịu biết bao nhiêu khổ hạnh, đã chịu
biết bao nhiêu nỗi thê lƣơng, buồn thảm…"

THIÊN CỔ
千 古
E: Eternal.
F: Éternel.
Thiên: Một ngàn. Cổ: xƣa. Thiên cổ là ngàn xƣa, lâu đời.
Ngƣời thiên cổ: ngƣời đã chết.

THIÊN CƠ
天幾
E: The celestial mysteries.
F: Le mécanisme de l’univers.
(Thiên là Trời, Cơ là cơ năng) nói nôm-na là máy Tạo hoặc cơ
tạo. Trong Càn ☰ (trời) Khôn ☷ (đất) vũ trụ mọi loài, mọi vật
từ lớn thật lớn đến loại nhỏ thật nhỏ ai tạo ra đƣợc? Phải
chăng chỉ có Thƣợng Đế là Đấng sáng tạo? Bởi vì Đạo CaoĐài trong những ngày đầu dựa trên Cơ Bút của các Đấng
Thần, Thánh, Tiên, Phật và cao thƣợng hơn hết là Đấng Ngọc
Hoàng Thƣợng Đế, rồi sau đó toàn thể tín hữu Cao-Đài cũng
xƣng tụng Ngài là "Đấng Chí-Tôn" giáng trần lập Đạo. Chính
Đức Ngài lập Đạo kỳ này nhân loại mới rõ đƣợc phần nào máy
tạo huyền vi, ấy là Thiên cơ, mà ngày xƣa thì "bất khả lậu".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy dặn: năm Bính-Dần (1926) "Thầy muốn đƣờng Đạo nhƣ
đƣờng mòn, song bởi Thiên cơ đã để nạn ách. Các con lên
đƣờng mòn mà còn những chông gai, ráng vững vàng lấy
bƣớc để chƣn nghe!. Hễ đạp nhằm gai thì phải đau, phải nhức
nhối. Các con ôi! Các con sầu một, Thầy đây lại thƣơng mƣời.
Thƣơng thƣơng ghét ghét, các con đặng biết, trong khi các
con lâm nàn tai ách, các con vì Đạo mà phải buộc ràng tay
chân trong quan lại". Hoặc lời trong Pháp Chánh Truyền rằng:
"Thiên-cơ đã lập có Điạ-Ngục với Thiên Đàng, ấy cảnh thăng,
cảnh đọa: Địa-ngục dành để cho kẻ bạo tàn. Thiên đàng cho
ngƣời đạo-đức, thì cân Công-bình Thiêng-liêng đã sẵn. Ấy vậy
chẳng buộc ai vào Địa-ngục mà cũng chẳng nâng đỡ ai đến
Thiên-đàng. Đôi đƣờng hiển-hiện, tự quyền ngƣời lựa chọn,
siêu đọa tại nơi mình, các Đấng thiêng-liêng duy có thƣơng
mà chỉ dẫn".
Thi văn dạy Đạo có câu:
Lo lƣờng cho rõ thấu Thiên cơ,
Biết đặng thì tua tính kịp giờ.
Khuyến thiện đã nhiều công cực nhọc,
Toan lo cho vẹn đạo Đồ Thơ.
Hoặc:
Cầm mối Thiên cơ lo cứu chúng,
Ðạo ngƣời vẹn vẻ mới thành Tiên.

THIÊN CƠ BẤT KHẢ LẬU
(Thiên cơ tức là máy trời, nghĩa là tất cả sự huyền vi mầu
nhiệm mà sức ngƣời không thể hiểu đƣợc, không thể thấu đáo
đƣợc. Bất khả là không thể. Lậu là tiết lộ ra ngoài, nghĩa chính
lậu là dột). Ý nói việc của trời đất nhiều điều mầu nhiệm. sâu
kín, không để cho ngƣời đời biết đƣợc.
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Thầy dạy: "Thiên cơ khó lậu, nếu tỏ tƣờng chơn pháp của Lôi
Âm Tự và Bạch Ngọc Kinh ra thì chƣa ắt ngày nào Đạo đặng
mở, Tam Giáo Qui Nhứt. Hiền Đồ cũng hằng trông mong cho
Đạo đặng vậy. Hiền Đồ đủ hiểu, Thánh Đạo gọi GIA TÔ lập
ĐẠO sau hết mà Thánh quyền cao thƣợng là chừng nào
chƣa? Mà tiếc cho Tiên Đạo và Phật Đạo là mối ĐẠI ĐẠO đã
khai từ mới tạo Thiên lập Địa".

THIÊN CƠ CHUYỂN HÓA
Đức Hộ Pháp thuyết: "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 tỷ 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 ChíTôn lập ra để con cái của Ngài lập công, lập đức, lập ngôn mà
về với Ngài. Vào Đền-Thánh tức là vào Hiệp Thiên Đài, đi từ
Hiệp Thiên Đài đến Cung Đạo, nhƣng muốn vào Cung Đạo
phải qua Cửu Trùng Đài, mỗi nấc của Cửu-Trùng Đài là mỗi
lần khảo duợt của các Đấng Thiêng-Liêng, là mỗi lần cứu-rỗi
của Cửu vị Nữ-Phật, là mỗi lần cầu xin của các Đẳng linh-hồn,
toàn-thể con cái Đức Chí-Tôn đọc lại mấy bài Kinh từ Đệ Nhứt
Cửu đến Đệ Cửu Cửu, đến Tiểu Tƣờng và Đại-Tƣờng thì
biết.
Trong cửa Đạo Cao-Đài có ba cách về với Đức Chí Tôn, hay
là có ba cách lập vị mình:
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...

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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.
Nhất Cửu: Ngƣời
đã
đƣợc
luân
chuyển trong Bát
hồn: qu côn trùng,
thảo
mộc,
thú
cầm…trở
thành
chúng sinh có đủ
sự khôn ngoan tức
là Tiểu Thiên địa, tỷ
nhƣ cái hoa tƣơi tốt
ở trong vũ trụ để
thay trời tạo thế, khi
hồn lìa khỏi xác ví nhƣ hoa đó đã héo rụng mà kết thành quả
mãn công viên trong kiếp sanh của hồn.
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Nhị Cửu: Hồn tuân
theo luật định của
Đấng Tạo công cho
xuống trần lo trách
nhiệm của lịnh Trời
khi mãn hạn hồn
đƣợc chƣ Thần đón
tiếp qua bờ bĩ ngạn
và nhờ Thuyền Bát
Nhã đƣa chơn tới
Tây
Vƣơng-Mẫu
đặng ban tiệc đãi
cùng các hơn linh
dùng rƣợu Trƣờng
Sanh và Đào Tiên đã chín để cho hồn chứng quả khi lập đức
bồi công tại thế là dƣờng nào!
Tam Cửu: Hồn
đƣợc nhẹ nhàng
thăng tới cõi Thanh
Thiên là nơi mây
xanh chứa đựng
phần thanh khí ở
Thiên Thai Động,
có bảy vị Hiền Thần
ra đón tiếp và dùng
Cam Lồ Thủy để
giải tán Thất tình
lục dục cho hồn, rồi
ra lịnh cho Bạch
hạc đƣa chồn tới bờ Dƣơng liễu có nhạc Thiều trổi giọng,
phụng múa đẹp xinh, chơn hồn tạm trú để chờ ngày tới Cung
Nhƣ Ý tiếp kiến Đức Lý Lão Quân và Hội Thánh Minh trao
sách Trƣờng sanh cho hồn qua cõi Huỳnh Thiên.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

453

Tứ Cửu: hồn tới cõi
Huỳnh Thiên này
thấy toàn mây vàng
có đủ Ngũ Hành,
tƣợng hình Năm
sắc
Rồng
đỡ
thuyền cho hồn vào
Cung Tuyệt Khổ yết
kiến đức Huyền
Thiên Quân, hồn sẽ
gặp nhiều roi Thần,
sấm sét của bộ Lôi
Công hằng tuần du để giải tán những trƣợc oan. Rồi hồn phải
chun qua Lầu Bát-Quái, có Hỏa tinh Tam Muội thiêu tàn hết
oan gia của các Chơn linh đặng cho hồn lên núi Thái Sơn,
ngắm đƣờng qua Cung Đẩu Suất, để nhờ Kim Mao Hẫu dẫn
đƣờng qua cõi Xích Thiên.
Ngũ Cửu: Chơn
hồn qua cõi Xích
Thiên này thấy toàn
mây đỏ, có nhiều
chƣ Thánh-đức và
có hàng ngàn quân
Thiên phò trì cửa Ải
quan để cổ động
nhiều Linh phan
đón hồn vào Đài
Chiếu Giám đặng
soi rọi căn sinh tội
phƣớc của hồn.
Đoạn cho hồn vào Cung Ngọc để xem tƣớng diện và Kinh luật
để hồn nhìn nhận quả riêng cho hồn hóa thân cõi Kim Quang.
Đến yết kiến Đức Lý Lão Quân để Ngài ban phép lành cho
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hồn, có Xe Nhƣ ý rƣớc đƣa hồn qua cõi Kim Thiên.
Lục Cửu: Chơn
hồn qua cõi Kim
Thiên này vàn vàn
Kim khí chứa chấp
các hàng phẩm
Nhƣ Lai. Có nhiều
chƣ Thần mặc toàn
đồ trắng ra đón
chơn hồn,tại nơi
Bạch-Y-Quan
ra
dẫn hồn vào Cung
Vạn Pháp để hồn
chứng kiến nghiệp xƣa, ngôi vị có mấy Liên tòa, hồn đƣợc vào
nơi Lập Khuyết lãnh bửu bối.Nơi Kim Sa Đại Điện là dự vào
hàng phẩm Nhƣ Lai đặng cho hồn cỡi Minh Vƣơng Khổng
Tƣớc, đƣa hồn tới Đài Huệ Hƣơng để xông trầm hƣơng cho
Thánh Thể hết mùi ô-uế sinh quang.Có âm nhạc trổi tiễn hồn
qua cõi Hạo Nhiên Thiên.
Thất Cửu: chơn
hồn tới tầng Trời
này thấy không khí
nhẹ nhàng và nhiều
cảnh vật đẹp xinh,
quí báu, có hào
quang chiếu diệu
sáng ngời. Có Cung
Chƣởng Pháp đủ
quyền thƣởng phạt.
Có nơi Thạch xá do
Đức Chuẩn Đề ngự
đó để ban phép giải thi cho hồn và Phật Dà Lam dẫn hồn về
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Tây Trúc cho kịp ngày Phật ban Liên tòa cùng các chơn linh.
Nơi Phổ Hiền Động có nhiều chƣ Thần Tiên tề tựu đem Linh
phan và Trống Lôi Âm đƣa hồn lên cõi Phi-Tƣởng Thiên.
Bát Cửu: Chơn
hồn tới từng Trời
này đƣợc thƣởng
thức hơi Rƣợu Tiên
rất thơm ngon, nực
nồng, làm cho hồn
say sƣa, phƣởng
phất quên hết sự
nghiệp luyến ái trần
ai. Có Cung Tận
Thức nhiều phép
Thần Thông biến
hóa ra muôn hình
vạn trạng. Hồn đến núi Phổ Đà Sơn nhờ Đức Từ Hàng ban
phép giải quả cho hồn cỡi Kim Mao Hẫu tới núi Tịch San thọ
phép, nƣơng mây vào Cung Diệt Bửu, để kiểm điểm 8 món
báu cho hồn khi hạ thế và dùng Hồ-Lô-Thủy gội rửa hết bi ai
của hồn, để hồn qua tầng trời Tạo-Hóa-Thiên.
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Cửu Cửu: Chơn
hồn tới nơi này có
rất nhiều điển khí
cả một vùng để
thâu hết Bát hồn
trở về nơi Diêu-TrìCung để đãi tiệc
yến cùng Cửu vị
Tiên Nƣơng trong
Hội Bàn Đào, dâng
rƣợu Trƣờng Sanh
phục hồn hoàn
thành nguyên chất.
Có Sao Bắc Đẩu soi rọi chơn linh để phân điều đọa thăng. Nơi
Kim Bồn, Đức Phật Mẫu tạo rất nhiều các bậc nguyên nhân,rồi
cho hồn tạm trú tại Cung Trí giác 200 ngày, để trụ tinh thần đợi
lịnh ngọc Hƣ Cung xét định.
Tiểu Tƣờng: Chơn
hồn đắc lịnh Ngọc
Hƣ Cung qua Hƣ
Vô
Thiên
nghe
thuyết pháp của
Đức Nhiên Đăng
Cổ Phật. Nơi Ngọc
Hƣ đang Đại hội
ngự triều phán xét
chơn hồn và cho
hồn nƣơng theo Bồ
Đề Dạ qua Thiên
Cầu rất mau lẹ, tới
Cực Lạc Quan, vào Lôi Âm Tự yết kiến Phật A-Di-Đà và tạ ơn
Đức Di-Lạc độ thế, cho hồn xuống Ao Thất bửu gội rửa cho
hết mùi tục lụy kiếp sanh, rồi có sẵn ngôi Tòa sen để cho hồn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ngự chờ ngày qua cõi Hỗn Nguơn Thiên.
Đại Tƣờng: Chơn
hồn tới cõi Hỗn
Nguơn Thiên này
có Đức Di Lạc
đƣơng thâu trƣớc
những Chơn linh có
căn phần duyên
phƣớc, để tuyên
phong ngôi vị có
Đức Di-Đà giáng
linh dùng hồn oai
trừ diệt hết tà tinh
yêu quái và thâu
hết những hồn có
lòng tin tƣởng, kính thờ Thần, Thánh, Tiên, Phật đặng hạ trần
lập đời hiền đức triền miên.

THIÊN CUNG
天宮
E: Celestial palace.
F: Palais céleste.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Cung: cung điện. Thiên
cung là cung điện nơi cõi Trời, chỉ cõi Trời chỉ cõi Thiêng
Liêng Hằng Sống).
Đức Hộ Pháp giải: "Do nơi Thiên Cung mà ra vạn loại, tức
nhiên vạn vật tùng quyền pháp Thiên Cung mà sanh".
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Thiên-Cung xuất Vạn-linh tùng pháp,
"Hiệp âm dương hữu hạp biến sanh."
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Kinh Giải oan có câu:
"Khối trái chủ nhẫng lo vay trả,
"Mới gây nên nhân quả nợ đời.
"Rảnh mình đâu đặng thảnh-thơi,
"Thiên cung lỡ lối chơi-vơi cõi trần."

THIÊN ĐẠO
天道
E: The doctrine of God.
F: La doctrine de Dieu.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Rằng ở đời thì nhơn đạo trọn,
Trọn rồi Thiên đạo mới hoàn toàn.

THIÊN ĐÀNG
天堂
(Thiên: trời; đàng: đƣờng) là đƣờng đến trời tức là cảnh trời.
Một ƣớc mơ đƣợc hạnh phúc đến cảnh trời.
Thầy dạy: "Thầy vì thƣơng nhơn loại, muốn cứu hết nên
thƣờng thâu thập nhiều đứa vô tâm, cũng muốn cho chúng nó
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!".
Thi văn dạy Đạo:
Thiên đàng nhứt thế biến Lôi Âm
Tận độ nhơn sanh thoát tục phàm,
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Chánh giáo phát khai thiên thế mỹ,
Thâu hồi hiệp nhứt Đạo Tam kỳ.
(Cao Đài Thƣợng Đế)

THIÊN ĐỊA CÀN KHÔN
天地乾坤
Thi văn dạy đạo có câu:
Thiên Ðịa Càn Khôn kiêm vạn loại,
Nhơn quần thảo mộc cập chƣ hoa.

THIÊN ĐỊA HOẰNG KHAI
天地弘開
Thánh giáo của Phật Thích Ca giáng "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."

ƥ A HƢ̃ U ÂM DƢƠNG
THIÊN ĐI
天地 有 陰 陽
Pháp chánh Truyền dạy: "Xem rõ lại thì Pháp Chánh Truyền
truất quyền Nữ Phái không cho lên địa vị Chƣởng Pháp và
Giáo Tông. Hộ Pháp để lời phân phiền cùng Thầy nhƣ vầy:
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- "Thƣa Thầy, Thầy đã nói con cũng đồng con, Nam Nữ vốn
nhƣ nhau mà Thầy truất quyền của Nữ Phái không cho lên địa
vị Chƣởng Pháp và Giáo Tông, thì con e mất lẽ công bình
chăng?
Thầy dạy: Thiên Ðịa hữu Âm Dƣơng, Dƣơng thạnh tắc sanh,
Âm thạnh tắc tử. Cả Càn Khôn Thế Giái nhờ Dƣơng thạnh
mới bền vững; cả chúng sanh sống bởi Dƣơng quang, ngày
nào mà Dƣơng quang đã tuyệt, Âm khí lẫy lừng, ấy là ngày
Càn Khôn Thế Giái phải chịu trong hắc ám, mà bị tiêu diệt.
Nam ấy Dƣơng, Nữ ấy Âm, nếu Thầy cho Nữ Phái cầm quyền
Giáo Tông làm chủ nền Ðạo thì là Thầy cho Âm thắng Dƣơng,
nền Ðạo ắt bị tiêu tàn ám muội."

THIÊN ĐỊA TUẦN HUỜN CHÂU NHI PHỤC THỈ
天地循還
1-Nguyên lý: Đức Chí-Tôn lập Đạo trong buổi Hạ nguơn này
thể hiện cơ tuần-huờn châu nhi phục thỉ, Tôn-chỉ lấy Tam Giáo
Qui Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt để đƣa nhân loại đến Đại
Đồng. Tuy khai Đạo tại nƣớc Nam mà cũng khởi từ Đông. Lấy
theo nguyên-lý của vũ-trụ thì từ Bàn-Cổ sơ khai:
"Thiên khai ƣ Tý, Địa tịch ƣ Sửu, Nhơn sanh ƣ Dần"
天開於子 - 地藉於丑 - 人生於寅
- Thiên khai ƣ Tý là trời khai vào hội Tý.
- Địa tịch ƣ Sửu là đất thành hình ở hội Sửu.
- Nhơn sanh ƣ Dần là có nhơn-loại vào hội Dần.
Nay là buổi "Nhơn sanh ƣ Dần" nên đây là phần hành của Đức
Di-Lạc. Do vậy mà hình ảnh của Ngài ngự ở mặt tiền Đền
Thánh, cỡi cọp để làm biểu tƣợng là năm Dần.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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*Thiên khai ƣ Tý: Vì trƣớc khi trời đất chƣa khai thì chỉ là một
khí không không mờ mịt. Sau khi định hội Tý mới mở trời, nên
chữ Tý đặt ở ngón Vô danh (ngón tay không tên, gần bên
ngón út, nên gọi là áp út). Có câu "Vô danh Thiên địa chi thủy"
無名天地之始 (không tên là trƣớc khi có trời đất).
*Địa tịch ƣ sửu: là khi mở trời rồi, đất mới đƣợc thành hình,
do khí nhẹ bay lên làm trời, khí nặng lắng xuống thành đất. Cơ
biến hóa này do Mẫu (mẹ) tƣợng trƣng ngón tay cái trên bàn
tay gọi là Mẫu chỉ. Vạn-vật hữu hình trong trời đất này đều do
Mẹ tạo thành, có câu "Hữu danh vạn-vật chi mẫu"
有名萬物之母. Đạo Cao-Đài xác nhận trong vũ-trụ bao la đều
do Phật Mẫu điều hành, Phật-Mẫu nắm cơ hữu tƣớng. Chí
Tôn nắm phần vô tƣớng.
*Nhơn sanh ƣ Dần: Tức là nay qua Hội Dần là thời kỳ của
nhơn-loại, là ngƣời. Bây giờ đủ cả "Cha, Mẹ, Con" Tam tài
thống hiệp. Ngƣời đứng vào ngôi cùng với trời đất tức là
Thiên- Địa- Nhân. Đạo-pháp đã đúng hội Tam-Kỳ kiết quả.
Cao-Đài xuất thế là hiệp với Thiên thơ đã định:
"Tam kỳ khai hiệp Thiên thi,
"Khoa môn Tiên vị ngộ kỳ Phật duyên."
Do vậy mà Ấn Tý của thời kỳ thứ ba Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ
là thời kỳ Thiên Địa hoằng khai. Ðức Chí Tôn mở Ðạo Cao Ðài
dạy chấp hai tay bắt Ấn Tý. Hiệp đủ Phật, Thánh, Tiên là thời
kỳ kiết quả độ đủ chín mƣơi hai ức nguyên nhân về nơi
nguyên vị. Có câu:"Thiên Địa tuần hoàn châu nhi phục thỉ Tam
Giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục nhứt" chắp tay nhƣ hoa sen
đã thành trái cây, có cái hột bên trong, tức là kiết quả, khi lạy
xuống thì hai bàn tay xòe ra và úp xuống, hai ngón cái gác tréo
nhau, tƣợng trƣng việc gieo hột giống xuống đất. Nay Đấng
Chí Tôn giáng cơ tiếp điển mở Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Nhƣ
vậy, Tam Kỳ Phổ Ðộ là thời kỳ chót trong một chu trình: Trổ
hoa, kế đến hoa còn búp, sau hết là hoa tàn rồi kết thành trái
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và lấy hột gieo xuống đất để sau đó cây mọc lên và tạo một
chu trình kế tiếp tiến hóa hơn.
2-Vì sao Đức Chí-Tôn chỉ dùng ba vị Tƣớng soái?
Thật ra ba Vị Tƣớng Soái này Đức Chí-Tôn đã chọn lựa từ lâu
rồi. Hiện tại thì:
-Thƣợng-phẩm Cao Quỳnh Cƣ Chƣởng-quản chi ĐẠO, tuổi
Mậu-Tý - 1888 (số 1)
-Thƣợng-Sanh Cao Hoài Sang Chƣởng-quản chi THẾ, Tuổi
Tân-Sửu -1901 (Số 2)
-Hộ Pháp Phạm Công Tắc Chƣởng quản chi PHÁP, Tuổi
Canh-Dần - 1890 (Số 3)
Về nguyên lý của vũ trụ thì: Mới bắt đầu là số 1, phát sinh ở
hƣớng Bắc, tức là cái vi-dƣơng (vi dƣơng đây là ĐẠO). Bắt
đầu có ở hƣớng Bắc cho nên trên quả địa-cầu lúc đó có đại
lục, mà chỉ ở hƣớng Bắc hƣởng thụ cái khí vi-dƣơng đầu tiên
của sao Bắc-đẩu gọi là "Thiên nhứt sanh thủy".
Rồi dần dần phát-triển qua hƣớng Nam, tức là số 1 tiến dần
đến số 2; số 2 ở về hƣớng Nam thể trên, tức là đaị-lục của
Bắc Á-châu (chi THẾ xuất-hiện).
Bấy giờ sang hƣớng Đông đến số 3. Số 3 tức là số của ThiếuDƣơng (đây là lúc thịnh hành của cơ PHÁP) cho nên trong
thời thái-cổ theo sự phát triển về thời gian, vì vậy mà thời đó ở
Á Đông văn-minh trƣớc Âu-Tây, mà chính cái văn minh tinhthần vô-cùng sáng-suốt thấu hiểu đƣợc trời đất: có các vị
Thánh: Khổng, Mạnh, Lão, Trang xuất thế đó!
Do lẽ ấy mới có câu:
- Thiên khai ƣ Tý
- Địa tịch ƣ Sửu.
- Nhơn sanh ƣ Dần.
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Tức là Tý-hội khai thiên, qua Sửu-hội sanh địa-cầu và Dần-hội
thì sanh nhơn-loại. Thiên- Địa- Nhơn gọi là Tam tài hay là
Thiên-hoàng, Địa-hoàng, Nhân-hoàng. Vì lẽ đó Đức Hộ Pháp
Phạm Công Tắc sinh vào ngày 5 tháng 5 năm Canh-Dần
(1890). Ngài là Ngự Mã Thiên Quân của Đức Chí-Tôn, Ngài
lãnh lịnh Đức Chí Tôn đến trƣớc mở đƣờng xuất Thánh cho
Đức Di-Lạc ra đời. Hiện nay tƣợng ảnh Đức Di-Lạc cỡi cọp
ngự trên Phi Tƣởng Đài còn đó để làm chứng tích cho thời-kỳ
"Nhơn sanh ƣ Dần" là vậy.
Cũng nhƣ Thiên khai ƣ Tý: mới khai thiên tại sao lại có con
chuột đó là một triết lý trừu tƣợng, do pháp giới chúng sanh
nhìn vào hiện tƣợng mà định danh nhƣ vậy. Đó là nguyên lý
về thiên văn ở cõi Á Đông của Thánh Hiền xƣa nhìn vào vì sao
Bắc Đẩu là ngôi định tinh của vũ trụ do quả đất chuyển xây, ta
thấy chuôi sao quay giáp vòng. Vũ trụ ví nhƣ con tàu nên dân
gian nhìn vào ngôi Bắc Đẩu cho rằng sao bánh lái, bởi cái
chuôi nhỏng lên hình nhƣ đuôi con chuột với chữ gọi rằng TÝ.
Đó là nguơn hội đầu tiên trong cơ khởi thỉ do khối lửa Thái cực
tạo thành ngôi Bắc Đẩu, với chữ Thiên khai ƣ Tý. Do nguyên
lý nguơn vô thỉ là cái không mới hình thành cái có, là Thái cực
phát xuất khối lửa tạo Càn Khôn, xong thì cái có trở lại thành
cái không gọi rằng Vô cực.
Luận phần kế tiếp cũng khối lửa Thái cực với năng lực văng ra
tạo thành sao Ngƣu trong cơ lập Địa, sách gọi Địa Tịch ƣ Sửu
mới đủ lý Âm Dƣơng để tạo thành cơ hóa dục ở cõi đất tất
nhiên phải có ngƣời vật. Đó là tích Khiên Ngƣu, là kẻ dắt trâu
tức chồng của Chức Nữ; phần Dƣơng biểu tƣợng về nông
nghiệp ở cuộc sống của con ngƣời phải có ăn mới sống.
Ngƣời là hệ dọc, thú là hệ ngang làm nên pháp Tứ Tƣợng.
Riêng Chức Nữ là thợ dệt vải: phần Âm thể hiện cho công
nghiệp đối với con ngƣời có ăn còn phải có mặc. Nên ngƣời
thiếu phụ với nhiệm vụ tay nâng thoi nhựt nguyệt, gót nhịp
máy âm dƣơng đặng tạo cơ sanh hóa.
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Đức Thƣợng Đế lo ngại vợ chồng Ngƣu bê trễ nhiệm vụ nên
đày cách ly nhau: kẻ ở bên nầy Ngân hà, ngƣời thì ở bên kia
cứ giáp một năm cho hiệp một lần vào đêm thất tịch nhờ quạ
bắc cầu sông ngân có nghĩa sông bạc; còn quạ với chữ Kim ô
(quạ vàng) có nghĩa là mặt nhựt cùng trăng mùng 7 tháng 7
cọng lại là 14 (1+4=5) đó vốn con số Ngũ Hành ở cõi đất đặng
vận chuyển cơ hóa trƣởng cho Càn Khôn. Nên Ngũ Hành
sanh Ngũ sắc: trung ƣơng Huỳnh Đế, Bắc phƣơng Hắc Đế,
Đông phƣơng Thanh Đế, Nam phƣơng Xích Đế, Tây phƣơng
Bạch Đế. 5 biến 5 là 10 con số dứt của đất. Còn ngôi Thái cực
biến Lƣỡng nghi, sanh Tứ Tƣợng quay nhanh nhƣ chong
chóng xen kẻ 4 cái bóng thành Bát Quái, cái trung điểm xoay
ốc là 9 con số dứt của trời, còn vợ chồng Ngƣu là ngƣời để
tƣợng trƣng cái thiên lƣơng của Đức Chí Tôn.
Thánh Ngôn của Đại Từ Phụ nói các con không ăn mà no,
không mặc mà lành, vì ăn mà phải đọa, vì dâm mà phải đày,
đó là vợ chồng ông A Dông trong Cựu ƣớc lén ăn trái cấm bị
phạm giới cùng Đức Chúa Trời, nên bị đuổi khỏi vƣờn Địa
Đàng, coi nhƣ ông bà rơi vào trầm luân khổ hải để tạo khối
nhơn loại trên cõi đất mới lần đầu tiên, cùng lúc khối lửa Thái
cực nổ tiếp tạo thành chòm sao hổ nhầm thiên nguơn Nhơn
sanh ƣ Dần. Dần dần khối lửa đó nổ đủ 12 tiếng mới dứt, tức
thị khai nguơn hội xong cái có trở lại cái không, đó là nguyên lý
"Thái cực nhi vô cực". "Từ hồi tạo thiên lập địa tới ngày nay,
trong mỗi thời kỳ khai Đạo không có thời-kỳ nào mà chính
mình Thầy là Chủ-tể Càn-khôn thế-giới xuống mà lập ra,
không có một Tôn-giáo nào đặng một vị Đại-Tiên là Đức Lý
Thái-Bạch lãnh làm Giáo Tông nhƣ ngày nay.
"Tệ-Huynh đây là lãnh về phần xác thay thế cho Ngài đặng lo
làm các việc hữu-hình tại thế cho Ngài, rồi ở trong có Ngƣời
ám-trợ.
"Tệ-Huynh xin chỉ rõ quyền-hành lớn-lao của Đức Lý Đại-Tiên
Thái-Bạch Kim-Tinh cho mấy em rõ:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Lại nữa:
"Đối với luật thiên-nhiên của vũ-trụ, ta từng nghe nói "Thiên
điạ tuần-hoàn chu nhi phục thỉ". Từ tạo thiên lập địa, càn
khôn phát khởi tới ngày nay biết mấy muôn vạn lần xuân qua
hè lại, thu mãn, đông tàn, nay tới đời Hạ nguơn mạt kiếp cũng
gọi là cuối cùng.
"Phàm muôn việc đều có thủy, có chung, có khởi, có cùng,
nhƣ một ngày một đêm 12 giờ; khởi ở Tý, Sửu, Dần, Mẹo,
Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi… Tới Hợi rồi phải
khởi lại Tý…".
Nếu lấy khoa-học nhận xét thì sự ăn khớp nhau giữa Hà-đồ và
địa-dƣ thì thấy rõ-ràng sự đúng nhau của trái đất bắt đầu từ
lúc sơ khai.
Mới bắt đầu số 1, phát sinh ở hƣớng Bắc, tức là cái vi-dƣơng
(vi dƣơng đây là chi Đạo). Bắt đầu có ở hƣớng Bắc cho nên
trên quả địa-cầu lúc đó có đại-lục mà chỉ ở hƣớng Bắc hƣởng
thụ cái khí vi-dƣơng đầu tiên của sao Bắc-đẩu. "Thiên nhứt
sanh thủy".
Rồi dần dần phát-triển qua hƣớng Nam, tức là số 1 tiến dần
đến số 2; số 2 ở về hƣớng Nam thể trên, tức là đaị-lục của
Bắc Á-châu (chi THẾ xuất-hiện).
Bấy giờ sang hƣớng Đông đến số 3. Số 3 tức là số của ThiếuDƣơng (đây là lúc thịnh hành của chi Pháp) cho nên trong thời
thái-cổ theo sự phát triển về thời gian, vì lẽ ấy mà thời đó ở Á
Đông văn-minh trƣớc Âu-Tây, mà chính cái văn minh tinh-thần
vô-cùng sáng-suốt thấu hiểu đƣợc trời đất.
Do lẽ ấy mới có câu:
- Thiên khai ƣ Tý
- Địa tịch ƣ Sửu.
- Nhơn sanh ƣ Dần.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

466

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Tức là Tý-hội khai thiên, qua Sửu-hội sanh địa-cầu và Dần-hội
thì sanh nhơn-loại. Thiên-Địa-Nhơn gọi là Tam tài hay là
Thiên-hoàng, Địa-hoàng, Nhân-hoàng.

THIÊN ĐỊA VÔ TƢ
天地無私
Thiên Ðịa vô tƣ là Trời Ðất không có lòng riêng, tức là không
tƣ vị ai hết, xử sự rất công bằng. Sách Nho cũng có câu:
"Thiên Ðịa vô tƣ, Thần minh thời sát, bất vị tế hƣởng nhi giáng
phúc, bất vị thất lễ nhi giáng họa". Nghĩa là: Trời Ðất không
riêng, Thần minh thƣờng xét, không vì hƣởng cúng tế mà ban
phƣớc, không vì sự thất lễ mà giáng cho tai họa.
Thánh ngôn dạy rằng: "Những kẻ đã hƣởng hết phúc hậu từ
mấy đời trƣớc, nay lại còn phạm Thiên điều, thì tội tình ấy thế
chi giải nỗi. 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 ỷ là có Ðại Từ Phụ mà lờn oai, nghe các con!"

THIÊN ĐIỀU
天倏
E: The divine laws.
F: Les lois divines.
Thiên điều 天條 là Luật pháp của Trời. Thiên điều do chƣ
Phật chƣ Tiên họp tại Ngọc Hƣ Cung lập thành để cai trị toàn
thể Càn Khôn Vũ trụ. Phạm Thiên điều là một điều trọng tội.
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"Thiên điều là luật, còn Pháp là quyền-năng thƣởng phạt
Nhơn-quả".
Trong bài diễn văn của Đức Hộ Pháp đọc tại Tòa Thánh ngày
12-2-Mậu Thìn (1928) nói về lập luật nhƣ sau: "Hội Thánh hiệp
nhau lập Luật Đạo thì cũng nhƣ chƣ Thần Thánh Tiên Phật hội
lập Thiên Điều. Vậy thì Hội Thánh và chƣ Thần Thánh Tiên
Phật cũng đồng một thể".
Thầy nói: "Các con ôi! Ðã gọi là Ðấng cầm cân, lẽ công bình
thiêng liêng đâu mà Thầy đặng phép tƣ vị. Thầy lấy lẽ công
bình thì tức nhiên phải chiếu theo Thiên điều, mà chiếu theo
Thiên điều thì là con cái Thầy tức là các con, phải đọa trầm
luân đời đời kiếp kiếp. Các con phải ngồi nơi địa vị Thầy, thì
các con thế nào?"..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."
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."
Ngài nói Đạo Thiên-Chúa có một trăm mấy chục Chi Phái, Đức
Giáo-Hòang không biết làm sao mà thống nhất đƣợc. Đạo
Phật có hơn 300 Chi-phái cũng không một quyền-lực nào đem
lại sự thống-nhứt đƣợc làm một mối. Nếu hủy bỏ Đạo NghịĐịnh thứ tám, Đạo Cao-Đài bị Chi phái lồng vào Hội Thánh rồi
làm sao đuổi nó ra? Nên nó là lá bùa trừ sự chia rẻ. Để họ tựdo lập phái rồi họ tự tiêu-tàn với thời gian dài hay ngắn".
Kinh Giải Oan có câu:
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"Luật nhơn quả để răn Thánh-đức,
"Cửa luân-hồi nhắc bực cao-siêu.
"Dầu chăng phải mực Thiên-điều,
"Cũng quyền tự chủ dắt-dìu thiên-lương."

THIÊN ĐIỀU KHẢO TỘI
Đức Lý nói: "Cái giá-trị của Tân-luật dƣờng đó, mà cả HộiThánh 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 Phong-đô vì đó".

THIÊN ĐÌNH
天廷
E: The celestial Court.
F: La Cour celeste.
(Thiên là Trời, đình là sân nhà) là sân nhà Trời, cổng nhà Trời,
tức là trong phạm vi của Trời. Thiên đình 天廷 là triều đình ở
Thiêng liêng, hay chỉ cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
Thầy dạy tại Sài gòn (nhà Cao Thƣợng Phẩm), ngày 21-71926 (âl 12-6-Bính Dần): "Chƣ nhu, chƣ tín nữ khá nghe: Nếu
cả thế gian nầy biết tu thì thế gian có lẽ cải lý Thiên đình mà
làm cho tiêu tai tiêu nạn đặng, huống lựa mỗi cá nhân biết tu
thì Thiên đình cầm bộ Nam Tào cũng chẳng ích chi.
Tu là chi? Tu là trau giồi đức tính cho nên hiền, thuận theo ý
Trời 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.
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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 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.!"
Thi văn dạy Đạo có câu:
Biết số biết căn tua biết phận,
Ðƣờng xƣa để bƣớc lại Thiên đình.
Kinh Đệ Nhị Cửu có câu:
"Đã thấy đủ Thiên-đình huyền pháp,
"Cổi giác thân lên đạp Ngân-Kiều
"Đẩu-Tinh chiếu thấu Nguyên-Tiêu,
"Kim-Quang kiệu đỡ đến triều Ngọc-Hư."

THIÊN ĐỊNH
天定
E: Determined by God.
F: Déterminer par Dieu.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Định: sắp đặt. Thiên định
là Trời sắp đặt nhƣ thế, không thay đổi đƣợc.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nền Đạo chinh nghiêng, ấy cũng nơi Thiên định.
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THIÊN ĐƢỜNG
天堂
E: The Paradise.
F: Le Paradis.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Đường: Đàng: cái nhà,
cõi. Thiên đƣờng hay Thiên đàng là cõi Trời, tức là cõi
Thiêng Liêng Hằng Sống, cõi Cực Lạc Thế Giới, hoàn toàn an
vui hạnh phúc.
Thiên Chúa giáo thƣờng dùng từ ngữ Thiên đƣờng. Thiên
đƣờng và Địa ngục là hai cõi hoàn toàn trái ngƣợc nhau, một
để thăng thƣởng, một để đọa đày. Ngƣời làm lành thì khi chết,
linh hồn đƣợc đƣa lên Thiên đƣờng an hƣởng, còn ngƣời làm
dữ thì bị đọa vào Địa ngục để hành tội. Đó là luật công bình
của Trời Đất.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Quyết chí Thiên đƣờng men bƣớc tới.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Dập dìu lắm kẻ ngó Thiên đƣờng,
Buổi thế không lo níu nhánh dƣơng.
Dƣơng thạnh thì hay đời mạt kiếp,
Nêu thân ở giữa cuộc tang thƣơng.

THIÊN ĐƢỜNG - ĐỊA NGỤC
Thầy dạy:
Hữu chí Thiên đƣờng con ở đặng,
Vô tâm Địa ngục, nhớ nghe con!
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THIÊN ĐƢỜNG PHẬT TIÊN
天堂佛仙
Thất Nƣơng giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Phƣớc Thiện là vốn Phạm Môn,
Phƣớc Thiện là cửa Thiên đƣờng Phật Tiên.
Phƣớc Thiện thống nhứt qui nguyên,
Phƣớc Thiện là vốn chuồng chiên của Trời.

THIÊN GIÁNG TAI ƢƠNG
Thánh nhân đã dạy rằng:
Thiên giáng tai ƣơng nhân bất nhân, 天 降 災 央 人 不 仁
Bất nhân chi nhân bất nhơn sát,
不仁之人不仁殺
Sát nhân chi nhân nghịch nhơn sát, 殺 人 之 人 逆 人 殺
Sát tận bất nhân tồn nhân nhân.
殺盡不仁存人仁
Nghĩa là: Trời giáng tai ƣơng cho ngƣời (nhân) không có lòng
nhân (bất nhân). Bởi vì ngƣời không có lòng nhân sẽ bị ngƣời
không có lòng nhân (nhân bất nhân) sát hại. Chính ngƣời sát
nhân sẽ bị kẻ nghịch của họ sẽ giết họ (nghịch nhân sát). Sự
hung bạo khiến họ cứ giết lẫn nhau, đến khi nào những kẻ
hiếu chiến không còn nữa, thì bấy giờ chỉ còn lại những ngƣời
có lòng nhân mà thôi.

THIÊN HẠ
天下
E: The under-heaven: Mankind.
F: Le sous-ciel: Humanité.
(Thiên: trời; Hạ: dƣới) là ông trời dƣới, đại diện là vị vua của
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một nƣớc hay gọi là Thiên tử tức trời con; đối lại là ông Trời
trên hay Thiên Thƣợng. Nói chung Thiên hạ nghĩa là dƣới
Trời, chỉ nhơn loại, chỉ toàn thế giới loài ngƣời.
Đức Hộ Pháp nói: "Tổ Phụ chúng ta chịu Ðạo-giáo để lại sự
thờ phƣợng Tông-tổ gia-đình chúng ta, tức nhiên thờ kẻ quá
vãng, ta coi ngƣời chết nhƣ sống, chúng ta tôn sùng mạng
sống của con cái Ngƣời, vì loài ngƣời là Thiên-hạ mà Thiênhạ là Trời".
Kinh Thuyết Pháp có câu:
"Muốn cho thiên hạ Đại-Đồng,
"Lấy câu cứu khổ dụ lòng thương sanh."

ƥ NHƢƧT GIA
THIÊN HA
天下一家
Đức Hộ-Pháp nói : "Có một Đạo Giáo Ngài đến 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".
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THIÊN HẬU
天后
E: Buddha-Mother.
F: Bouddha-Mère.
"Ngƣời cầm quyền năng tạo cả Càn Khôn Thế Giới gọi là
Thiên Hậu Chí Tôn là Ðức Diêu Trì Kim Mẫu đại từ bi bác ái."
Bài Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Tạo-Hóa Thiên Huyền-Vi Thiên-Hậu,
"Chưởng Kim-Bàn Phật-Mẫu Diêu-Trì."
Bà Thiên-Hậu cho ông Cao Quỳnh Cƣ bài thi (22-12-1925)
Hỏi số từ thân sẽ thế nào?
Tám mƣơi gần mãn số Thiên Tào.
Cháu con sum hội yên thân lão,
Sung túc dài dòng dõi họ Cao.

THIÊN HỈ ĐỘNG
Đức Hộ Pháp nói: Trí Huệ Cung, 26-12-Canh Dần (1950)
Cửa Thiên Hỉ Động là cửa Thiêng Liêng Hằng Sống của toàn
thể các đẳng chơn linh, nên nó không chịu thúc phƣợc hay là
nô lệ cho một tƣ tƣởng nào, hơn là tƣợng trƣng cái quyền vô
tận, vô đối của Đấng Chí Linh, hằng tạo dựng đại nghiệp cho
con cái của Ngài nơi mặt địa cầu nầy, tức nhiên toàn thể nhơn
loại đó vậy. Nó đã đến, đến đặng chi? - Đặng làm Bạn chí thân
cùng toàn thể con cái của Ngài, thì nó phải có độ lƣợng yêu ái
nồng nàn, nó không phân biệt tƣ tƣởng hay hình thể, nếu nó
có còn tƣ tâm để cả tinh thần nơi một chủ hƣớng nào, thì nó
đã phạm quyền vô biên của Đức Chí Tôn tại thế đó! Ấy vậy,
toàn thể con cái của Đức Chí Tôn, các Bạn đồng cùng Bần
Đạo không phân biệt đảng phái hay nòi giống tƣ tƣởng nào,
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Bần Đạo đã thọ mạng lịnh Đức Chí Tôn đến làm Bạn với các
con cái của Ngài; nhứt là Cửu nhị ức Nguyên Nhân tỉnh mộng
lại. Những hình thể của thiên hạ đã do nơi trí óc con ngƣời từ
thử đến giờ, chƣa có ai đặng quyền nắm cơ giải thoát, thì giờ
phút nầy Cửu nhị ức Nguyên Nhân vẫn còn đọa lạc. Bần Đạo
cả tiếng kêu con cái Đức Chí Tôn nhứt là Cửu nhị ức Nguyên
Nhân tỉnh mộng lại, ngó nơi Trí Huệ Cung phải vào cửa ấy mới
đoạt đặng mà thôi, đoạt cơ giải thoát đặng, mới nhập vào cửa
Thiêng Liêng Hằng Sống mà Đức Chí Tôn đã tạo dựng riêng
biệt dành để cho mọi ngƣời."

THIÊN HÓA (Phật Học)
遷化
Thiên hóa (J: senge) có thể dịch là "bƣớc vào cõi biến hóa".
Một danh từ chỉ cái chết của một ngƣời (Tử), đặc biệt là cái
chết của một Cao tăng. Qua danh từ "Thiên hóa" này ngƣời ta
có thể thấy rằng, Phật Giáo không có quan niệm rằng, cái chết
(Tử) không phải là sự chấm dứt, mà chỉ là một sự biến chuyển
của chƣ Pháp, sắc tƣớng; Phật tính của mỗi ngƣời đều trƣờng
tồn, vƣợt thời gian và không gian.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THIÊN HỒN
天魂
E: Great soul of God.
F: La grande âme de Dieu.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Hồn: linh hồn, chơn linh.
Thiên hồn là linh hồn của Ông Trời, tức là chơn linh của Đấng
Thƣợng Đế.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Chơn linh ấy là Thái Cực, là khối Đại Linh Quang, là Đại hồn
của vũ trụ. Từ khối Đại Linh Quang nầy, Thƣợng Đế chiết ra
một điểm tiểu linh quang để ban cho mỗi ngƣời làm linh hồn,
để tạo nên sự sống và gìn giữ sự sống ấy.
Thiên hồn là đỉnh cao nhứt trong sự tiến hóa của Bát hồn. Khi
chơn linh tiến hóa lên tới Phật hồn rồi, thì còn phải tiếp tục tiến
hóa lên Thiên hồn. Tới đây mới đi giáp một chu kỳ tiến hóa
của chơn linh, bởi vì chơn linh khởi sự đi từ Thiên hồn mà ra,
xuống cõi trần để học hỏi và tiến hóa, trƣớc hết làm kim thạch
hồn, rồi tiến hóa lên thảo mộc hồn,... v.v... rồi đến một nấc rất
cao là Phật hồn.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền: Cả vật chất hồn, thảo mộc hồn,
thú cầm hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn, Phật
hồn, Thiên hồn, đều khác đẳng cấp nhau nên hình thể biến
sanh ra khác. Vật chất không giống thảo mộc, thảo mộc không
giống thú cầm, thú cầm không giống Ngƣời, Ngƣời không
giống Thần, Thần không giống Thánh, Thánh không giống
Tiên, Tiên không giống Phật, Phật không giống Trời. Nói tóm
lại, hình thể và tâm thần đều khác hẳn.

THIÊN HỮU TỨ THỜI XUÂN TẠI THỦ
天有四時春在首
Ấy là Trời có bốn mùa, chỉ mùa Xuân là ở đầu. Chơn-lý của
Đại-Đạo nói rằng nay là buổi tuần-huờn tức nhiên giáp một
vòng theo chu kỳ của sự Tuần-huờn. Có câu: "Thiên hữu tứ
thời Xuân tại thủ" tức khởi đầu là mùa Xuân mát mẻ hơn các
mùa; cây trái đều tƣơi tốt, ngƣời cũng lấy Xuân mà thêm tuổi.
Mùa Xuân có ba tháng là tháng Giêng, tháng hai, tháng ba;
trong ba tháng có 90 ngày, nên gọi là thiều quang chín chục.
Cuối mùa Xuân sang Hạ, Thu, Ðông, rồi trở lại Xuân ấy là
châu nhi phục thỉ. Ví nhƣ một năm 12 tháng thì khởi đầu tại
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tháng Giêng, xoay vần tới tháng Chạp cũng trở lại tháng
Giêng. Mỗi tháng 30 ngày khởi đầu ngày mồng một ấy là cơ
tuần-huờn của Tạo-hóa. Nói rộng hơn nữa là luận thuyết về
Tam-Nguơn: Thƣợng-Nguơn, Trung-Nguơn, Hạ-Nguơn.
Thƣợng-Nguơn là nguơn Tạo-hóa, tức là nguơn Thánh Ðức,
ấy là nguơn vô tội. Trung-Nguơn là nguơn Tấn-hóa, tức là
nguơn tranh đấu, ấy là nguơn tự diệt. Hạ-Nguơn là nguơn
Bảo-tồn, tức là nguơn Tái tạo, ấy là nguơn qui cổ. Trong một
năm cũng có Tam-nguơn: Thƣợng-nguơn là rằm tháng giêng,
Trung-nguơn là rằm tháng bảy, Hạ-nguơn là rằm tháng mƣời,
rồi thì cũng trở lại rằm tháng giêng, Thiên-Ðịa tuần huờn châu
nhi phục thỉ là nhƣ thế.
Còn cuộc tuần huờn của nhơn-sanh là: "Nhơn chi sơ tánh bổn
thiện". Con ngƣời mới sanh ra ban đầu, thì có tánh trọn lành
gọi là: "Thiên mạng chi vị tánh". Trời đã ban cho mỗi ngƣời
một cái tánh lành ai ai đều có, mà tại con ngƣời chẳng hay
trau-giồi, để cho nó nhiễm lấy hồng trần thế nên sự xu hƣớng
theo vật-chất mà quên mất lƣơng-tâm, trở nên ngƣời hung ác
bạo tàn. Cha mẹ sanh con từ nhỏ cho đến khôn lớn, đều dạy
làm phải làm lành, chẳng có cha mẹ nào dạy con làm các điều
tội-lỗi. Thánh Hiền xƣa cũng lo cho buổi sau nầy, phong hóa
suy tồi nhơn-luân điên đảo, nên mới soạn Thi-Thơ Kinh Ðiển
để lƣu truyền cho kẻ hậu lai, thì Thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa
vi tiên, không có bài sách nào mà Thánh Hiền dạy con ngƣời
gian tham trộm cƣớp, mà hiện nay thấy rõ con ngƣời ở đời,
làm những điều tội lỗi nhiều hơn là làm phải làm lành, ấy là
nhơn tâm bất cổ, lòng ngƣời chẳng giống xƣa, gọi là mất
nguồn cội. Thời kỳ Hạ-nguơn nầy Ðức CHÍ-TÔN hoằng khai
Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ, cốt yếu là giáo dân qui thiện phục
chánh nhơn tâm, thức tỉnh cho ngƣời đời biết giác ngộ, lánh
dữ làm lành tu nhơn tích đức, phản bổn huờn nguyên mới
thuận theo cơ tuần-huờn tạo-hóa. Làm ngƣời biết noi theo
đƣờng Thiên-lý, thì chỉ có phƣơng tu là hay nhứt.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO
天開黃道
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Khai: mở. Huỳnh: vàng.
Đạo: tôn giáo. Thiên khai huỳnh đạo là Trời mở Đạo Vàng.
Huỳnh đạo là chỉ Đạo Cao Đài vì hai lý do sau đây:
1. Từ xƣa đã có câu sấm tiên tri:
"Mạt hậu Tam kỳ Thiên khai Huỳnh đạo."
Nghĩa là
vào thời Mạt kiếp sau nầy, thời kỳ thứ ba, Trời khai Huỳnh
đạo.
Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ hay Đạo Cao Đài ứng vào câu sấm
tiên tri nầy, nên Huỳnh đạo là Đạo Cao Đài.
2. Đôi liễn Hiệp Thiên đặt trên lầu Hiệp Thiên Ðài Tòa Thánh:
- Hiệp nhập Cao Đài, bá tánh thập phƣơng qui chánh quả,
- Thiên khai Huỳnh đạo, ngũ chi Tam giáo hội Long hoa.
Nghĩa là
• Hiệp vào Đạo Cao Đài, nhơn sanh khắp nơi trở về ngôi
chánh quả,
• Trời khai Huỳnh đạo, các Đấng trong Ngũ Chi Đại Đạo và
Tam giáo tham dự Hội Long Hoa.
Chữ Huỳnh đạo còn đƣợc dịch ra là Phái Vàng, do đó trong
bài kinh Tán Tụng Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu, có câu:
Phái Vàng MẸ lãnh dắt dìu trẻ thơ.
Phái Vàng là Huỳnh đạo, là Đạo Cao Đài.
Đức Thƣợng Sanh nói rằng: "Khi Qua ở Sài-Gòn, nghe khách
bàng quan trích điểm về Giáo-lý Cao-Đài nhiều lắm. Bởi lẽ
ngƣời trong Đạo chƣa viết đƣợc một quyển sách đúng với
Giáo-lý chơn-truyền; hầu hết các sách viết trƣớc do hạn chế
và lý luận, về nguồn gốc Đạo Tam-Kỳ nên họ chỉ viết cái mà
họ biết đƣợc: Ngƣời gốc theo Đạo Phật, thì họ cho Đạo Cao
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Đài là Phật-Giáo chấn hƣng. Ngƣời gốc theo Đạo Khổng, thì
họ cho Đạo mới là Nho-Tông Chuyển-thế. Ngƣời gốc theo Đạo
Lão, thì cho là Thiên khai Huỳnh-Đạo. Thật ra là ĐẠO CAOĐÀI!"

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO (Chi Phái)
Phái Thiên Khai Huỳnh Ðạo đặt tại số 78 đƣờng Phan Thanh
Giản, Gò Vấp, Gia Ðịnh, phái nầy mới ra đời gần đây đƣợc
thành lập từ năm Nhâm Dần (1962), T.T đặt tại đƣờng Phan
Thanh Giảng, quận Gò-vấp Saigon. Trƣớc, khai Chƣởng Tòa
Huỳnh Ðạo tại Gò Công, rồi thiên về Nhị giang, sau mở Bửu
Tòa Di Lạc tại Gia Ðịnh, sau một thời gian ngắn ngủi 3 năm,
Ðạo vàng đã chiếu rạng nhiều nơi với một hệ thống: trên có
Chƣởng Tòa (Châu Ðốc), dƣới có Bửu Tòa Di Lạc: Tiền giang
(Gia Ðịnh), Trung giang (Vĩnh Long), Hậu giang (Bạc Liêu),
Liên giang (Cần Thơ) và những Tòa Ðại diện tại Kiên Giang,
Hà Tiên, cho rằng đúng với Thiên cơ, đúng với lời tiên tri Kỳ
Ba Cứu Thế. Huỳnh Ðạo là Vô Vi Ðại Ðạo, lấy Âm Dƣơng làm
gốc, Ngũ Hành làm thể, hòa hợp ở Trung Huỳnh gọi là Mồ
Thổ, sắc Huỳnh để luyện Kim thai Thánh thể, xuất khiếu hiển
thần, đoạn dứt luân hồi trong Lục đạo. Xuất phát từ Cao Ðài,
Huỳnh Ðạo là thể hiện hoàn mỹ của Ðạo Cao Ðài, Hữu, Vô,
trọn vẹn. (Trích trong quyển Chơn truyền Huỳnh Ðạo Trung
ƣơng)

THIÊN KHẢI
天凱
E: The divine revelation.
F: La révélation divine.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Khải: mở ra, tỏ bày.,tiết
lộ. Thiên khải là mặc khải của Thƣợng Đế.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(Mặc khải là mở ra cho biết một điều mầu nhiệm trong sự tĩnh
lặng mà lý trí con ngƣời không thể giải thích đƣợc).
Trong một lúc yên lặng nào đó, đối với những vị có đức tin
mạnh mẽ nơi Đức Chí Tôn, thình lình nhƣ có một tiếng nói bí
mật từ không gian truyền đến mách bảo cho biết một điều mầu
nhiệm của Thiên cơ, hay một điều mật nhiệm trong việc tu
hành. Đó là mặc khải của Thƣợng Đế ban cho vị ấy.
Không phải ai cũng đƣợc Thƣợng Đế mặc khải, mà chỉ có các
Đấng Giáo chủ, hoặc những vị có trách nhiệm lớn trong công
cuộc chuyển thế mới đƣợc Thiên khải mà thôi.

THIÊN KHUYNH ĐỊA KHÚC
Khuynh 傾: nghiêng, đổ. Khúc 曲: cong, không ngay thẳng.
thiên khuynh địa khúc: trời long đất lở, trời đất rung chuyển dữ
dội.
Đức Chí-Tôn dạy: "Đạo ấy mới sanh ra Thái cực. Hồng-mông
sơ khởi, huyền huyền hạo hạo khối lại thành ngôi Thái-cực, rất
đầm-ấm lƣng-chừng trong đó toàn là một khối, đúng mấy
muôn năm bùng nổ ra tiếng dƣờng nhƣ thiên khuynh điạ
khúc, thì đã có THẦY ngự trong ngôi Thái-cực".

THIÊN KIẾN
天見
E: Partial opinion.
F: Opinion partiale.
Thiên: Lệch nghiêng. Kiến: ý kiến. Thiên kiến là ý kiến lệnh
lạc, không chính xác.
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THIÊN KIỀU
天橋
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."

THIÊN LINH
天靈
Đức Hộ Pháp nói: "Từ buổi sơ khai, Đức Chí-Tôn lập ra một
Chơn Luật, buộc cả nhơn-loại phải thi hành tức là một con
đƣờng "Thiên Linh" của Chí-Tôn đào tạo để cho nhơn sanh
do theo con đƣờng ấy mà tiến-hóa lên đến các bậc Thần,
Thánh, Tiên, Phật. Hễ tấn-bộ thì đoạt Đạo, còn thối bộ thì sa
ngã theo tà-quái. Luật-pháp của các nhà Tôn Giáo xƣa nay lập
ra nhiều khoản, nhơn-sanh ngƣời thông-minh thì ít, kẻ dốt nát
là phần đông nên không thế thi-hành cho trọn".

THIÊN LUẬT
天律
(Thiên là trời, Luật là luật lệ, phép tắc đƣợc đặt ra để mọi
ngƣời đi theo con đƣờng ấy cốt yếu giữ an ninh, trật tự).
Thiên luật đây là Luật trời do Đức Thƣợng Đế đến mở Đại
Đạo là cốt chấn chỉnh lại phong hóa, kỷ cƣơng cho toàn thế
giới. nếu không thì cái đà xuống dốc nhƣ vầy không khỏi tiêu
diệt.
Thứ tƣ, 24-11-1926 (âl 20-10-Bính Dần)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Chí Tôn dạy: "Lƣơng tâm của các con là một khiếu thiêng
liêng của Thầy ban để sửa trị riêng các con trong đƣờng tội lỗi
và ban thƣởng trong việc nhơn đức; làm một việc phải tức là
do nơi ý Trời, phạm một nét vạy tà là cãi nơi Thiên luật; phải
quấy Thần Thánh chỉn chép biên, thƣởng phạt duy đợi ngày
chung cuộc. Khá biết lấy!"
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!" 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".
Điều trọng yếu nhƣ Tân-Luật ngày nọ thì Lý Giáo Tông hội
cùng chƣ Thánh mà lập thành, chớ Thầy chƣa hề biết đến, chỉ
ngày nào đã dâng lên cho Thầy thì nó thành Thiên-luật mà
thôi. Hễ Thiên luật thì phải vô tƣ, tỉ nhƣ Thiên điều, dầu cho
chính mình Thầy là Chí-Tôn cũng chẳng vị tình. Bởi cớ ấy mà
khi lập Pháp-Chánh-Truyền, Thầy không lập Hiệp Thiên Đài
một lƣợt với Cửu Trùng Đài, e cho cả Chức sắc Hiệp-Thiên
Đài ra ngoại luật. Thầy lại để cho các Chức-sắc ấy dự hội lập
Luật cùng chƣ Chức sắc Cửu Trùng Đài thì phàm thân của họ
cũng phải dƣới quyền luật lệ nhƣ mọi ngƣời vậy.
Hội-Thánh hiệp nhau lập Tân-Luật cũng nhƣ cả Thập Nhị Khai
Thiên lập Luật.
Thập nhị Khai Thiên lập Luật giao lại cho Thầy, còn Hội Thánh
lập Luật cũng giao lại cho Thầy.
Vậy thì Tân Luật với Thiên điều cũng đồng giá trị.
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Dầu Hộ Pháp phạm luật cũng bị đòi đến Toà Tam Giáo bên
Cửu Trùng Đài thì Thiên phẩm mình dƣờng nhƣ không có, kể
nhƣ một ngƣời Đạo hữu kia vậy.
Còn Giáo Tông nếu phạm tội cũng phải bị đòi đến Tòa Hiệp
Thiên Đài thì cũng chẳng khác một ngƣời Tín đồ kia vậy.
Hội Thánh hiệp nhau lập Luật đạo thì cũng nhƣ chƣ Thần,
Thánh, Tiên, Phật hội lập Thiên điều.
Vậy thì Hội Thánh và chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật cũng đồng
một thể.

THIÊN LỰC
天力
Thiên: Trời. Lực: sức mạnh. Thiên-lực sức mạnh của Trời.
"Hại thay! Ít ngƣời hiểu riêng rằng có Thiên lực trợ thế, nên
ngày nay cõi dinh hoàn đặng tấn hóa nguy nga, văn minh đồ
sộ; hiềm một nỗi nữa là tánh phàm lòng tham không đáy, nên
đƣờng đời sanh trăm mối tơ vò, ách nạn không xiết kể."

THIÊN LỰC- NHƠN LỰC
Ngày 21-11-Bính Dần (Samedi, 25-12-1926)
Nay, ngày chính thức bàn thảo Tân-Luật, nhƣng buổi hội chƣ
Thánh suốt ngày hôm đó không đem lại kết quả, nên Đức Lý
giáng cơ chỉ vẽ dặn-dò: "Thƣợng-Trung-Nhựt, Hiền hữu hội
trọn ngày chẳng có chi là hữu ích hết. Việc tán thành Tân-luật
nếu Chí-Tôn để cho Lão nội trong 2 giờ hoàn thành tất cả,
ngặt một điều là nếu Lão lập Luật chẳng một ai trong hàng
Đạo-hữu hành Đạo đặng. Vì vậy Thầy giao trọn quyền cho
chƣ Đạo hữu lập thành là chủ ý để phần nhơn-lực vào đó
chút ít, rồi lấy huyền-diệu làm ra Thiên-lực, ấy là một hạnh
Công-bình đó.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THIÊN LƢƠNG
天良
E: The innate conscience.
F: La conscience innée..
Thiên lƣơng 天良 là cái phần tốt đẹp và thiện lành mà Trời
ban cho con ngƣời. Nhờ sự hƣớng dẫn của thiên lƣơng (hay
lƣơng tâm), con ngƣời hành động mới hợp theo thiên lý.
Thiên lƣơng chính là lƣơng tâm của con ngƣời vậy.
Thánh giáo Đức Chí Tôn có dạy: "Lƣơng tâm của các con là
một khiếu Thiêng Liêng của Thầy ban để sửa trị riêng các con
trong đƣờng tội lỗi và ban thƣởng trong việc nhơn đức. Làm
một việc phải tức là do nơi ý Trời, phạm một nét vạy tà là cãi
nơi Thiên luật".
Đức Hộ Pháp nói: "Lƣơng tâm là thiên lƣơng trời mới nảy
tánh, cái khôn ngoan đặc sắc của loài ngƣời đối cùng vạn vật
của cơ tấn hóa. Nhờ khôn ngoan ấy mới có tƣ tƣởng biến
sanh hầu thay thế cho Trời, tô điểm vẽ vời cho đời thêm tốt
đẹp. Thiên lƣơng ấy mới thiệt là ta. Nó đã do nơi khối Chí linh
của Trời mà sản xuất thì nó là con của Trời, tức nhiên nó là
Trời. Nếu do nó mà để tín-ngƣỡng thì mình do Trời mà tín
ngƣỡng. Mình thờ nó tức thờ Trời, ngoài nó ra chẳng ai biết
Trời, ngoài Trời không ai biết nó. Cái sự thông công của Thiên
lƣơng và Chí-Tôn là phép mầu đoạt Đạo. Vì cớ cho nên Đạo
Cao-Đài thờ Thiên Nhãn, nghĩa là thờ cái khối Thiên lƣơng
của toàn vạn loại. Ấy vậy Thiên lƣơng mới thiệt là chủ của sự
Tín ngƣỡng".. Thế nên biểu tƣợng Cao-Đài thờ Thiên Nhãn là
thể hiện tinh thần Đại-Đồng và thờ Thiên Nhãn tức là thờ
Thiên lƣơng của nhân loại vậy".
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Hiệp vạn-chủng nhứt môn đồng mạch
"Qui thiên lương quyết sách vận trù."
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THIÊN LÝ
天理
E: The natural reason.
F: La raison naturelle.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Lý: lẽ. Thiên lý là lẽ Trời,
tức là luật Trời.
Thiên lý dĩ nhiên: Lẽ Trời nhƣ vậy.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nếu kém lực thì con ngƣời ấy duy có sanh hoạt trong
vòng vật dục, chớ chẳng hề biết Thiên lý là gì!

THIÊN MẠNG
天命
E: The order of God.
F: L’ordre de Dieu.
(Thiên là trời; mạng là số mệnh). Vậy thiên mạng tức nhiên là
ngƣời nhận lãnh trách nhiệm nơi trời giao phó cho. Làm sao
biết đƣợc ai là thiên mạng? Có hai trƣờng hợp: 1- là Chức sắc
thiên phong trong cửa Đạo ngày nay. 2- là những ngƣời có
tinh thần đạo đức cao thƣợng, muốn làm điều gì có lợi cho
sanh chúng, trong tinh thần tự nguyện, tự giác.
Đức Phật Quan Âm giáng ngày 06-04-Mậu Thìn (dl: 23-051928) có lời rằng:
"Chí Tôn không đến là có ý cho chƣ Ðạo Hữu điều đình thử
coi có làm kham phận sự cùng chăng? Trƣớc khác, nay thì
khác, đã mang Thiên mạng nơi mình phải so quyền liệu sức
mà hành chánh, cả chúng sanh đƣơng lao nhao lố nhố trông
cậy nơi chƣ Hiền Hữu, phải làm sao cho xứng phận thì làm.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thiếp xin khuyên một điều là khi minh thệ Chức Sắc đừng lòng
tƣ vị; những vị chẳng có minh thệ khá tỷ nhƣ Chức Sắc Hàm
mà thôi, chẳng nên giao Pháp Chánh của Ðạo ấy là cơ thể để
trừ tuyệt sự rối loạn của Ðạo. Thiếp xin nên nghe lời Thiếp".
Đức Quyền Giáo Tông nói: "Theo thế thƣờng, đời càng gay
mà muốn lập lại đời thái bình thì phận-sự của Đạo lại càng
thêm khó-nhọc và nặng nề. Vậy các Thiên-mạng phải cố tâm
trì-chí, đứng trọn trong khuôn-khổ Đạo thì mới đƣợc dễ-dàng
để bƣớc qua những trở ngại trên phận-sự mà thành-công một
cách mỹ mãn. Các Em cứ đặt trọn Đức-tin nơi Đạo rồi thì mọi
việc sẽ đƣợc nhƣ ý.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Chủ Âm-quang thường tùng Thiên-mạng,
"Độ chơn-thần nhứt vãng nhứt lai."

THIÊN MẠNG CHI VỊ TÁNH,
SUẤT TÁNH CHI VỊ ĐẠO,
TU ĐẠO CHI VỊ GIÁO
天 命 之 謂 性 - 帥 性 之謂 道 - 修 道 之謂 教
Đức Hộ Pháp có giảng rõ câu của Trung-dung nhƣ:
Thiên mạng chi vị tánh: Mạng Trời đó là tánh, cái tánh linh
của ta do nơi Đấng Chí-linh cho ta lại do đấy mà tạo mạng
sanh của ta, vận thời kiếp số của mỗi ngƣời đều tùy điểm linh
quang lớn nhỏ, nghĩa là tùy theo mạng của mỗi ngƣời. Cả
nhơn-loại và vật-loại đều thọ nơi Đấng Chí linh một điểm linh
quang, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc lớn hoặc nhỏ, đặng định hàng
phẩm đẳng cấp của chúng sanh, vì vậy cả cơ tạo-hóa hữuhình đều chung gọi là Vạn linh sanh chúng. Ngƣời cũng là một
vật trong vạn-vật, ngƣời là nhất linh trong vạn-linh, nhƣng mà
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linh tánh lớn-lao hơn vạn vật, biết đặng cái tánh linh ấy là
mạng trời nên đặt tên là Thiên-mạng.
Suất tánh chi vị Đạo: Nghĩa là rèn đúc trau-giồi cái tánh, ấy là
Đạo. Ngƣời cũng đã là vật thì tự nhiên phải triêm nhiễm vật
tánh nơi mình, buộc hễ đói phải kiếm ăn, vì có ăn mới có sống;
buộc trần lỗ phải kiếm mặc, vì có mặc mới ấm thân. Nặng
mang cái mảnh hình hài gọi rằng mạng sống, luật thiên-nhiên
bảo tồn (la loi de conservation) định vậy, phận thiêng liêng
giúp thế ở nơi mình, nên cũng phải chung lộn với thế tình ăn
ăn mặc mặc. Nào là vinh thân, nào là phì gia, tuồng đời nêu
trƣớc mắt nhƣ lƣợn sóng ba đào xao-xuyến giữa dòng thế-sự.
Nào là yếu thua mạnh thắng, nào là ngu thiệt trí hơn, nhập vào
trí-não nhƣ gƣơm gíao đua tranh giữa trận lợi danh hoàn-vũ,
vì vậy mà đòi phen vùi lấp tánh-linh xu về hình thể.
Tuy vân, thế tình vẫn vậy mà cũng còn có lắm Đấng cao minh
Chơn-thần đắc kiếp, thƣờng xem vạn-vật mà suy đoán phận
giới. Ấy vậy cái kho vô tận của Chí-linh cũng có phƣơng đoạt
đặng. Dò đon từ bực trí-lự của mỗi loài thì thấy cả vạn linh đều
biệt phân đẳng cấp, dầu cho cả cá-nhân đối với trọn loài ngƣời
cũng thế, rồi tìm cách thế mà luyện tập lấy mình, gọi là TU,
làm cho linh tánh khỏi thi-hài ràng buộc, thì tự-nhiên thấy nó
đặng tăng tiến lên cao, cơ bí-mật của Chí-Tôn hiểu thấu.
Câu suất tánh chi vị Đạo có nghĩa là đem tánh-linh ra khỏi
vòng nhục thể (gọi là thoát xác) thì có thể hiệp tánh với Chílinh cho nên Đạo.
Tu Đạo chi vị giáo nghĩa là trau Đạo gọi là giáo.Đào luyện cái
tánh cho sáng-suốt thêm hoài gọi là TU, song cách thế mình
TU vẫn nhiều phƣơng-pháp đặng tự-giáo lấy mình hay là cầugiáo với kẻ cao minh giúp giùm phƣơng pháp:
- Tự giáo nghĩa là mình đủ trí lự đặng đặt ra phƣơng pháp mà
tu-luyện lấy mình.
- Cầu giáo là cầu kẻ cao-minh mà dạy dùm phƣơng pháp
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Tiếc thay! Bậc cầu giáo vốn nhiều ngƣời, còn bậc tự giáo xem
ra rất ít; bởi cớ ấy mà làm cho mặt địa-cầu này có nhiều Tôn
giáo.Bậc tự giáo có ít cũng chẳng chi lạ.

THIÊN MẠNG THẬP NHỊ THỜI QUÂN
天命十二時君
Tháng 7-Mậu Thìn (dl: tháng 8 -1928)
Ngài Bảo Pháp cầu hỏi về: Thiên mạng của Thập Nhị Thời
Quân. Đức Chí Tôn giáng cơ trả lời:
Thầy dạy: -"Trọng lắm, mà bây giờ chƣa có chi cho lắm, chớ
Thập Nhị Thời Quân, ngày nào có công việc rồi, các con sẽ
thấy công việc của các con lớn lao là dƣờng nào. Rất đỗi ở
thế, một viên chức nhỏ nhƣ Chủ Tỉnh còn nhiều quyền hành
rộng lớn thay, huống chi các con là Bảo, Hiến, Khai, Tiếp cả
toàn cầu, thì trách nhậm phải làm sao thì các con cũng hiểu.
Nhƣng Thầy chƣa phân định vì các con chƣa tới kỳ hành sự
đó."

THIÊN MÔN
天門
E: The celestial door.
F: La porte céleste.
Thiên môn 天門 là Cửa Trời. Chỉ một nơi thoải mái cho tinh
thần, là cảnh thăng; trái lại là cảnh đọa. Có lời dạy rằng: Cửa
Trời có lời mời thỉnh mà không ngƣời đến, còn cửa Địa ngục
không ai mời gọi mà vẫn có ngƣời cố chen vào. "Thiên Môn
hữu thỉnh vô nhân đáo. Địa Ngục vô ngôn hữu khách cầu".
Kinh Đệ Tứ Cửu có câu:
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"Đạp Thái Sơn nhảy qua Đẩu Suất,
"Vịn Kim Câu đến chực Thiên Môn."
Đức Hộ Pháp ban thi cho Ngài Bảo-Thế Lê-Thiện Phƣớc, Đàn
đêm 06-02-Ất Tỵ (dl: 08-03-1965):
Thiên môn mở rộng nguyên nhân đến,
Đài nội tuyển thăng Thánh đức lên.
Thừa thế chuyển nguy an Thánh địa,
Mạng trời đâu để quỉ hành quyền.

THIÊN NGOẠI
天 外
E: The other Heavens.
F: Les autres Cieux.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Ngoại: ngoài. Thiên
ngoại là bên ngoài bầu trời nầy, tức là đến các bầu trời khác.
Chúng ta đang ở địa cầu 68 thì Thiên ngoại là các địa cầu
khác bên ngoài địa cầu 68 của chúng ta.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
(Chơn thần) nhƣ đắc đạo, có thể xuất ra trƣớc buổi
chết mà vân du Thiên ngoại.

THIÊN NGUƠN MẠO BÁT QUÁI (Mão Giáo Sƣ)
天 元 帽 八 卦
E: The rounded headress octagonal in Shape.
F: La coiffure arrondie de forme octogonale.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Mạo: cái mão. Bát quái:
tám quẻ. Thiên nguơn mạo bát quái là cái mão của quí vị
Giáo Sƣ nam phái Cửu Trùng Ðài, phần trên giống hình trái bí
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đỏ, có tám múi đều nhau, trên mỗi múi có thêu một chữ của
Bát quái: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, trên
chót mão có một hột minh châu lý.
Thƣợng Giáo Sƣ đội mão màu xanh, Ngọc Giáo Sƣ đội mão
màu đỏ. Đặc biệt Thái Giáo Sƣ không đội Thiên nguơn mạo
bát quái, mà đội mão Hiệp Chƣởng của nhà Thiền (giống mão
của Hòa Thƣợng), hai bên có thêu Thiên nhãn.

THIÊN NHÃN
天 眼
E: The divine Eye.
F: l’Œil divin.
• Nguồn gốc Thiên Nhãn
• Thiên Nhãn là hình trạng lƣơng tâm của nhân loại
∘ Biểu tƣợng trong Đạo Cao Đài
∘ Ý nghĩa về hình thể
∘ Thờ MỘT CON MẮT trái
∘ Biểu tƣợng của trí huệ
∘ Biểu tƣợng của Đại Đồng
∘ Phƣơng pháp tu tập của Tín đồ Cao Đài
∘ Thờ Thiên Nhãn là gƣơng soi mình
∘ Về Ý nghĩa thiêng liêng của Thiên Nhãn
∘ Tại sao cũng là mắt mà khi gọi Mục 目 khi gọi Nhãn 眼?
_________________________________

Thiên Nhãn nghĩa là con Mắt Trời. Thờ Thiên Nhãn tức là thờ
Trời. Trên Quả Càn Khôn, Đức Chí Tôn bảo vẽ Thiên Nhãn
ngay phía trên ngôi sao Bắc Đẩu, tức nhiên Đức Chí Tôn ngự
tại ngôi Bắc Đẩu. Thờ Thiên Nhãn là biểu tƣợng của Đạo Cao
Đài, tức Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, với một ý nghĩa vô cùng
mầu nhiệm và lạ hơn hết các nền Tôn giáo trên thế giới.
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I. Nguồn gốc Thiên Nhãn:
Ngƣời Môn đệ đầu tiên của
Đức Chí Tôn đƣợc thấy hiện
tƣợng Thiên nhãn trƣớc nhất
là ông Đốc Phủ Ngô Văn
Chiêu, trong lúc ông đang
làm Quận Trƣởng quận Phú
Quốc, thuộc tỉnh Hà Tiên.
Vào khoảng đầu năm 1921,
Đức Chí Tôn giáng cơ dạy
ông phải tìm một dấu hiệu
chi riêng biệt để thờ phƣợng.
Ông Chiêu chọn dấu hiệu
chữ Thập (+). Đức Chí Tôn
cho biết đó là dấu hiệu của
Thiên Chúa Giáo đã có rồi,
phải tìm ra một dấu hiệu
khác, sẽ có Đức Ngài giúp sức.
Một tuần lễ trôi qua mà ông Chiêu vẫn chƣa nghĩ ra. Thế rồi
vào ngày 13-3-Tân Dậu (dl 20-4-1921), lúc 8 giờ sáng, ông
đang ngồi trên chiếc võng ở mái hiên sau dinh Quận, bỗng
thấy xuất hiện một "CON MẮT" thật lớn, hào quang chiếu diệu,
cách chỗ Ông ngồi chừng vài thƣớc. Con Mắt ấy đầy đủ thần
quang khiến ông sợ hãi, lấy hai bàn tay che mặt lại không dám
nhìn, chừng đƣợc nửa phút, ông lại mở mắt ra nhìn thử thì lại
thấy CON MẮT ấy rực rỡ hào quang hơn nữa. Ông vái rằng:
"Bạch Tiên Ông! Đệ tử biết rõ huyền diệu của Tiên Ông, xin
Tiên Ông đừng làm vậy, sợ lắm! Nếu Tiên Ông bảo thờ nhƣ
thế thì xin cho biến mất tức thì". Ông khấn xong thì Con Mắt từ
từ lu dần rồi biến mất.
Tuy vậy, ông Ngô Văn Chiêu vẫn chƣa thiệt tin, nên chƣa vẽ
Con Mắt để thờ. Cách vài ngày sau, ông lại thấy Thiên Nhãn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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xuất hiện y nhƣ lần trƣớc. Ông lại vái cùng Tiên Ông xin vẽ
Thiên Nhãn để thờ thì Thiên Nhãn cũng lu dần rồi biến mất.
(ông Ngô Văn Chiêu lúc đó gọi Đức Chí Tôn là Tiên Ông). Căn
cứ vào hai lần chứng nghiệm đó, ông Ngô Văn Chiêu hoàn
toàn tin tƣởng nên ông vẽ Thiên Nhãn nhƣ đã thấy để thờ Đức
Chí Tôn.
Vào tháng Giêng năm Giáp Tý (1924), khi ông Ngô Văn Chiêu
đứng tại Dinh Cậu Phú Quốc nhìn ra biển khơi vào lúc Mặt
Trời sắp lặn, Ngài bỗng thấy Thiên Nhãn hiện ra rực rỡ hào
quang trên một ngôi sao, rồi kế đến là cảnh Bồng lai. Hình ảnh
rực rỡ và đẹp đẽ nầy, ông Ngô văn Chiêu ghi nhớ và họa hình
giống y nhƣ vậy để thờ. Đến ngày 29-6-Giáp Tý (dl: 30-71924), ông Đốc Phủ Ngô Văn Chiêu đƣợc Chánh quyền Pháp
đổi về làm việc ở Sài gòn, ông cũng đem Thiên Nhãn về Sài
gòn để thờ nơi nhà ông cƣ ngụ.
Mặt khác, vào giữa năm 1925, Đức Chí Tôn độ đƣợc nhóm
Công chức Xây bàn ở Sài gòn gồm quí Ông: Cao Quỳnh Diêu,
Cao Quỳnh Cƣ, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang và kế đó độ
thêm Ngài Lê Văn Trung; Đức Chí Tôn bảo quí vị nầy hãy vẽ
hình Thiên Nhãn để thờ Đức Ngài. Đó là đầu năm 1926, quí
Ông rất phân vân, không biết vẽ thế nào, vì biểu tƣợng Thiên
Nhãn thật vô cùng mới lạ. Từ trƣớc tới giờ, ngƣời Việt Nam
chỉ biết thờ tƣợng Phật, tƣợng Thánh, tƣợng Thần, chớ chƣa
hề biết thờ Thiên Nhãn. Đức Chí Tôn giáng cơ dạy quí Ông
đến nhà của Ông Đốc phủ Ngô Văn Chiêu để Ông Chiêu chỉ
cho cách thờ và dặn mang Đại Ngọc Cơ theo để Chí Tôn
giáng cơ dạy việc. Thế là do lịnh dạy của Đức Chí Tôn, Quí
Ông tìm đến nhà ông Ngô Văn Chiêu, đƣợc ông Chiêu hƣớng
dẫn cách thờ phƣợng Đức Chí Tôn bằng biểu tƣợng Thiên
Nhãn với đầy đủ chi tiết.
Sau đó quí Ông phò loan cầu Chí Tôn. Đức Ngài giáng dạy quí
Ông hợp tác với ông Ngô Văn Chiêu để chuẩn bị Khai Đạo và
nhận ông Chiêu làm Anh Cả. Nguồn gốc thờ Thiên Nhãn của
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Đạo Cao Đài phát tích từ đó. Thật ra, biểu tƣợng Thiên Nhãn
tƣợng trƣng Đấng Thƣợng Đế, không phải hoàn toàn mới lạ
đối với nhơn loại, vì từ thời Thƣợng cổ, dân Ai Cập, dân Do
Thái ở Phi Châu, dân Pérou ở Nam Mỹ Châu, đã biết vẽ hình
Thiên Nhãn ngự trên Kim Tự Tháp để thờ Đấng Thƣợng Đế
rồi.
II. Thiên Nhãn là hình trạng lƣơng tâm của nhân loại:
Thờ Thiên Nhãn là thờ
Ngƣời và thờ Trời. Là Kiến
thức căn bản của trí thức
tinh thần: Muốn Kiến nhờ
nhãn, muốn thức nhờ Trí.
Thiên nhãn là trí thức của
loài ngƣời, nên Đại Từ Phụ
dạy thờ Thiên Nhãn.
Lục Nƣơng Diêu-Trì-Cung có dạy:
"Nhìn THIÊN NHÃN Huyền Khung Thƣợng-Đế
"Mặc Đạo y dụng kế độ đời,
"Tam Kỳ tự chủ là Trời,
"Diệu Huyền giáng bút để lời nhủ khuyên."
Trong khoảng thời gian gần đây, ngƣời ta cũng đã biết dùng
Thiên Nhãn trong nhiều lãnh vực, ví dụ nhƣ văn học, khoa
học, thiên văn học, điện ảnh, tài chính.
1- Biểu tƣợng trong Đạo Cao Đài:
Hiện nay Đạo Cao Đài dùng Thiên Nhãn làm biểu tƣợng chính,
thay cho hình ảnh Thƣợng Đế tại trần gian. Tuy nhiên trong
Đạo Cao Đài, Thiên Nhãn có nhiều ý nghĩa đặc trƣng về Tôn
giáo.
Ngày 24-02-1926, Thƣợng Đế giáng cơ giải thích nhƣ:
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眼是主心
兩光主宰
光是神
神是天
天者我也

Tạm dịch:
Mắt là chủ tâm thức và ý thức, hai ánh sáng có quyền tối cao,
ánh sáng là Thần, Thần là Trời, Trời là TA vậy.
Đức Chí Tôn giải rằng: "Tại sao Thầy lại biểu các con tạo hình
Thiên Nhãn mà thờ, không dạy thờ hình tƣợng nhƣ các tôn
giáo khác? Thầy vốn là Hƣ Vô chi Khí, không giống cái chi hết.
Các con chớ tạo hình Thầy mà thờ. Trời là Lý, thì Lý ấy rất
thông linh bao quát Càn khôn Thế giới. Thầy đâu phải có xác
phàm nhƣ các con mà tạo hình thể nhƣ các con. Nên chi, thờ
THIÊN NHÃN là thờ Thầy."
Thờ Thiên Nhãn bao gồm nhiều ý nghĩa siêu việt:
2- Ý nghĩa về hình thể:
Tiên Nho thƣờng nói Hoàng Thiên hữu Nhãn, hay trong dân
gian cũng thƣờng nói : Trời cao có mắt, để chỉ rằng Ông Trời,
tức là Đấng Thƣợng Đế, nhìn thấy rõ tất cả những hành vi
thiện ác của khắp chúng sanh, dầu bộc lộ ra ngoài hay dấu
diếm kín đáo bên trong, Mắt Trời đều thấy rõ hết thảy, để khen
thƣởng hay xử phạt một cách công bình. Do đó, trong Kinh
Ngọc Hoàng Thƣợng Đế có câu: "Càn kiện cao minh, Vạn loại
thiện ác tất kiến". Nghĩa Càn là Trời, ngôi Càn mạnh mẽ, cao
tột, sáng tỏ: Ắt hẳn thấy rõ điều thiện và ác của muôn loài vật.
Thờ Thiên Nhãn với con mắt mở ra, để chúng ta luôn luôn nhớ
rằng, bất cứ làm việc gì, Trời đều thấy rõ, không thể dấu diếm,
cũng không thể sau nầy chối cãi.
3- Thờ MỘT CON MẮT trái:
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Bởi vì 1 là số khởi thủy của Càn khôn Vũ trụ và vạn vật (theo
Dịch học) 1 sanh 2, 2 sanh 3, 3 sanh vạn vật. "Nhứt sanh Nhị,
Nhị sanh Tam, Tam sanh vạn vật".
Tức là Nhứt bổn tán Vạn thù, Vạn thù qui Nhứt bổn. Cho nên,
số 1 là gốc, lại là số Dƣơng, mà Đức Chí Tôn làm Chủ Dƣơng
quang, thì rất hợp lẽ. Số 1 cũng chỉ ngôi Thái Cực, là ngôi độc
nhứt trong Càn Khôn Vũ trụ này.
Mắt trái (Tả) thuộc Dƣơng, bên phải thuộc Âm, nên khi đàn
cúng Đức Chí Tôn, theo Nam tả, Nữ hữu. Do đó, Con Mắt Trái
tƣợng Dƣơng quang, mà Đức Chí Tôn chƣởng quản.
4- Biểu tƣợng của trí huệ:
Theo Đạo Cao Đài, Thiên Nhãn không thể hiểu đơn giản theo
nghĩa đen là Mắt Trời, bởi vì Thƣợng Đế không có hình thể vật
chất. Theo nguyên lý Thể Pháp và Bí Pháp của Đạo Cao Đài,
có thể suy ra hai cách để hiểu biểu tƣợng Thiên Nhãn:
Thứ nhất là hiểu bằng kiến thức nghĩa là nhìn sự vật (hình ảnh
hoặc văn tự) rồi so sánh với kho dữ liệu của bộ não để phân
tích, chọn lọc hoặc phê phán. Hay nói nôm na là nhìn bằng hai
mắt. Nghĩa là khi nhìn sự vật, luôn luôn dựa vào tối thiểu là hai
yếu tố đúng hoặc sai; có hoặc không. Đây là cách hiểu thông
thƣờng của con ngƣời từ thời nguyên thủy. Cách hiểu này
giúp phát triển văn minh vật chất rất nhanh chóng và đã đem
lại cho nhân loại nền văn minh vật chất siêu việt nhƣ ngày nay.
Tuy nhiên, hiểu sự vật không thông qua kho chứa các kinh
nghiệm lâu đời không giải quyết đƣợc các vấn đề tâm thức.
Ngoài ra, cách này lại tùy thuộc vào trình độ văn hóa hoặc số
lƣợng kinh nghiệm thu thập đƣợc của bản thân mỗi ngƣời.
Những bộ óc siêu việt uyên bác sẽ hiểu biết khác với những
ngƣời bình thƣờng. Hậu quả dẫn đến sự phân hóa trong nhân
loại. Chính vì thế, loài ngƣời dù tiến bộ rất cao trong lãnh vực
vật chất, nhƣng văn minh tinh thần vẫn chƣa tiến bộ bao
nhiêu. Sự tàn ác, nhẫn tâm, tranh giành, thù hận vẫn có mức
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độ nhƣ mấy ngàn năm trƣớc, thậm chí tinh vi khó nhận ra hơn.
Cho đến ngày nay, con ngƣời vẫn chƣa tạo đƣợc một thế giới
thanh bình, thịnh vƣợng và đầy tình thƣơng yêu.
Cách thứ hai là hiểu Thiên Nhãn bằng trí huệ là một hành vi
cực kỳ khó khăn, bởi vì hành vi này không cần sự hiện diện
của kiến thức bất kể loại nào. Trí huệ đƣa tâm trí trực tiếp vào
giữa sự vật không thông qua quá trình phân tích, chọn lọc và
phê phán. Nói một cách hình tƣợng là nhìn bằng một mắt.
Nghĩa là khi quan sát thì ngƣời quan sát cùng vật bị quan sát
là một. Vì thế khi nhìn bằng trí huệ, con ngƣời mới hiểu đƣợc
biểu tƣợng Thiên Nhãn toàn diện. Đây là cánh cổng mở vào
một thế giới khác, một thế giới thanh bình thực sự mà ngƣời ta
gọi là Thiên Đàng (Paradise) hay Cực Lạc Thế Giới (Nirvana).
5- Biểu tƣợng của Đại Đồng:
Ngoài ra Thiên Nhãn còn là biểu tƣợng của Đại-Đồng. Trên
thế giới ngày nay, quốc gia nào sống cô lập thì sẽ phải đối mặt
với nguy cơ lạc hậu. Càng ngày càng có nhiều quốc gia muốn
bắt tay nhau hợp tác trong mọi lãnh vực và nhƣ thế những va
chạm về văn hóa, phong tục, tƣ tƣởng cũng tăng lên. Phải có
cách giải quyết để các quan hệ hợp tác không biến thành đối
đầu. Trong hoàn cảnh nhƣ thế thì biểu tƣợng Thiên Nhãn của
Cao Đài chính là đề tài hữu. ích. Biểu tƣợng Thiên Nhãn ngụ
một ý-nghĩa là thống nhất. Nhƣng không phải dùng mọi cách
áp đặt quan điểm thống nhất lên ngƣời khác, bởi nhƣ thế là
thống trị. Nếu trong tất cả các mối quan hệ, ai cũng có quan
niệm là: "Một tôn giáo, Một dân tộc, Một tƣ tƣởng." nhƣ Đức
Chí-Tôn muốn, thì sẽ tránh đƣợc sự ngộ nhận, hiềm khích và
thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn nhiều.
Nếu giờ đây sự thờ Thiên Nhãn đƣợc quảng bá trên khắp thế
giới, thì bất cứ sắc dân nào cũng biết vẽ Con Mắt để thờ. Hình
Con Mắt không có tánh cách phân biệt chủng tộc, vì tự nó đã
có tính cách Đại Đồng. Không nhƣ Tam giáo trƣớc đây: Phật
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giáo thờ Đức Phật Thích Ca với hình dáng của ngƣời Ấn Độ;
Thiên Chúa giáo thờ Đức Chúa Jésus với hình dáng là một
ngƣời Do Thái; do đó có tánh cách phân biệt về dân tộc, về
quốc gia, vì tất cả đối với Việt Nam, các Đấng ấy là ngƣời
ngoại quốc.
Nay Đạo Cao Đài vẽ hình "CON MẮT" mà thờ thì tránh đƣợc
các sự phân biệt vừa nêu trên. Vả lại, Đức Chí Tôn là Đại Từ
Phụ của toàn nhơn loại, chớ không phải của riêng Việt Nam
hay của một sắc dân nào. Khi thờ Con Mắt là Đức Chí Tôn
muốn cho nhơn loại không còn phân biệt nhau về quốc gia,
chủng tộc, tôn giáo, mà phải biết nhìn nhau nhƣ anh em một
nhà, con chung của Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu. Tuy
nhiên, dân Việt Nam vẫn là một dân tộc lãnh sứ mạng của
Thƣợng Đế để thực hiện sự Đại Đồng trên toàn thế giới. Niềm
hạnh phúc và tinh thần siêu việt là vậy.
6- Phƣơng pháp tu tập của Tín đồ Cao Đài:
Quan niệm Đại Đồng lại nẩy sinh vấn đề: đó là làm sao để mọi
ngƣời cùng có quan niệm "Một về Tôn giáo, Một về dân tộc,
Một về tƣ tƣởng." Đạo Cao Đài là một Tôn giáo nên không đề
ra những biện pháp dựa trên sức mạnh vật chất.
Đức Cao Đài Thƣợng Đế dạy rằng muốn tạo ra một thế giới
Đại đồng, phải bắt đầu bằng tu sửa bản thân và thuyết phục,
giúp mọi ngƣời xung quanh cùng làm nhƣ thế. Tuy nhiên, kết
quả sẽ không hoàn toàn phụ thuộc vào con ngƣời. Theo
nguyên tắc Hiệp Thiên của Cao Đài (con ngƣời hiệp với
Thƣợng Đế), con ngƣời cứ làm điều Thiện vô điều kiện, kết
quả còn lại sẽ do Thƣợng Đế quyết định.
Biểu tƣợng Thiên Nhãn còn ngụ ý một phƣơng pháp tu tập
của tín đồ Cao Đài. "Thầy là các con, các con là Thầy". Trong
trạng thái này con ngƣời không nhìn sự vật bằng Nhục Nhãn
(mắt thƣờng), mà bằng Thiên Nhãn. Vậy, Thiên Nhãn vừa là
phƣơng tiện vừa là cứu cánh của ngƣời Cao Đài.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Hộ Pháp đọc tại Đền Thánh, 15-8 Quí-Dậu (1933): "Ta
thử so ta cùng điểu thú thì thấy điều ấy rõ ràng. Vạn vật cũng
có tánh linh nhƣng mà ít hơn vì điểm linh quang rất nhỏ hơn
mình, cơ tạo lại dụng phép Linh nầy đặng định phân hạng
phẩm của chúng sanh. Cả những chất linh ấy tổng hiệp lại gọi
là Vạn linh sanh chúng. Nhờ tánh linh ấy mà chơn linh mới soi
đặng tận nơi tối tăm, thấy đặng sự mắt phàm không thể thấy.
Hễ có kiến thì có thức, kiến thức là căn bổn của trí thức tinh
thần. Muốn kiến thì nhờ Nhãn, muốn thức thì nhờ trí. Ấy vậy,
trong tâm (gọi là linh tâm hay chơn linh) là Thiên Nhãn của trí
thức loài ngƣời. Vì cớ mà Đại Từ Phụ dạy thờ Thiên Nhãn.
Thiên Nhãn là hình trạng của lƣơng tâm toàn thể, làm nền
móng cho Cao Đài, nghĩa là Đền thờ cao trọng hay là Đức tin
lớn của Chí Tôn tại thế nầy, y nhƣ hai câu thi của Đức
Chƣởng Đạo Nguyệt Tâm (Victor Hugo): Thờ Thiên Nhãn là
thờ tánh mạng mình và Chí Tôn, nghĩa là thờ lƣơng tâm của
toàn thiên hạ (Le culte de la Conscience)....
7- Thờ Thiên Nhãn là gƣơng soi mình:
"Mọi nhà thờ Thiên-Nhãn sùng bái hằng ngày đặng xét mình,
soi 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.
Trong nhà thờ Thánh Tƣợng Thiên Nhãn Thầy là một hạnh
phúc cho nhân loại trong buổi Đại Ân xá lần ba này. Thiên
Nhãn là tƣợng trƣng của nền Đạo mà cả Tín đồ đƣợc thờ
phƣợng nơi tƣ gia hay là trong những Thánh Thất.
Thiên Nhãn tƣợng trƣng sự công bình thiêng liêng và cũng là
Thiên ý muốn cho phải thực hiện đƣợc cơ Đại Đồng nhơn loại.
Thánh nhơn dạy "Thiên thị tự ngã dân thị, thiên thính tự ngã
dân thính" 天視自我民視 天聽自我民聽 Nghĩa là trời xem tức
dân ta xem, trời nghe tức dân ta nghe. Hơn nữa thời xƣa Tam
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giáo các vị Giáo chủ giáng trần lập Đạo mang hình hài xác thịt:
phƣơng Tây thì lấy hình thể ngƣời Âu, phƣơng Đông thì lấy
hình thể ngƣời Á.. Nguơn hội này Đức Chí Tôn giáng Cơ khai
Tam-Kỳ Phổ-Độ dạy thờ Thiên Nhãn tất nhiên Ngài muốn con
cái của Ngài cọng yêu hoà ái, hiệp tâm với nhau để đi đến chỗ
Đại Đồng Thế giới.
Thiên Chúa giáo có một quyển sách tựa là: "Catéchisme
Album " (Giáo lý Cƣơng yếu) do nhà xuất bản Saint Joseph ở
Paris phát hành, nơi trang đầu tiên có in hình Thiên Nhãn
(L'Oeil de Dieu) và chú thích nhƣ vầy: "Dieu est esprit, il ne
peut être vu de nos yeux, ni, par conséquent, représenté sur
une image. C'est OEIL, vous rappelle que Dieu est le
souveraine intelligence, qu'il sait tout et voit tout. On l'encadre
le Soleil, car Dieu est le Vrai Soleil qui éclaire et réchauffe tout
et porte la vie partout. Dieu est la Lumière Éternelle."
Tạm dịch: Thƣợng Đế là Đấng thiêng liêng, đôi mắt trần của
chúng ta không thể thấy đƣợc Ngài, vì thế, không thể mô tả
Ngài bằng một hình ảnh. Thiên Nhãn nầy nhắc cho chúng ta
nhớ rằng: Thƣợng Đế là Đấng Toàn Tri, Ngài biết tất cả và
thấy tất cả. Ngƣời ta vẽ chung quanh Thiên Nhãn những tia
sáng của Mặt Trời, bởi vì Thƣợng Đế là ngôi Dƣơng chơn
thật, soi sáng và sƣởi ấm vạn vật và mang đến sự sống khắp
nơi. Thƣợng Đế là Ánh sáng vĩnh cửu.
8- Về Ý nghĩa thiêng liêng của Thiên Nhãn:
Đức Chí Tôn có dạy trong Thánh Ngôn: Thánh Ngôn Hiệp
Tuyển. I. 12:
"Chƣa phải hồi các con biết đặng tại sao vẽ Thánh Tƣợng
CON MẮT mà thờ Thầy, song Thầy nói sơ lƣợc cho hiểu chút
đỉnh: "Nhãn thị chủ tâm, Lƣỡng quang chủ tể, Quang thị Thần,
Thần thị Thiên, Thiên giả Ngã dã". Thần là khiếm khuyết của
cơ mầu nhiệm từ ngày Đạo bị bế. Lập Tam Kỳ Phổ Độ nầy,
duy Thầy cho THẦN hiệp TINH KHÍ đặng hiệp đủ Tam Bửu là
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cơ mầu nhiệm siêu phàm nhập Thánh. Các con nhớ nói vì cớ
nào thờ CON MẮT Thầy cho chƣ Đạo hữu nghe... Phẩm vị
Thần Thánh Tiên Phật từ ngày Đạo bị bế, thì Luật lệ hỡi còn
nguyên, luyện pháp chẳng đổi, song Thiên đình mỗi phen
đánh tản THẦN, không cho hiệp cùng TINH, KHÍ. Thầy đến
đặng huờn nguyên Chơn thần cho các con đắc Đạo. Con hiểu
"Thần cƣ tại Nhãn". Bố trí cho chƣ Đạo hữu con hiểu rõ.
Nguồn cội Tiên, Phật do yếu nhiệm là tại đó."
Giải thích 5 câu chữ Nho về Thiên Nhãn:
Câu 1: Nhãn thị chủ tâm. Nhãn là Con mắt làm Chủ cái Tâm.
Cái Tâm của Trời là Đại hồn, là Đại Linh quang, vì Trời là Đại
Thiên Địa, gọi là Thƣợng Đế. Đối lại cái Tâm của con ngƣời là
Linh hồn, cũng gọi là Tiểu hồn, Tiểu Linh quang vì con ngƣời
là Tiểu Thiên Địa hay Tiểu Thƣợng Đế.
Câu 2: Lưỡng quang chủ tể. Hai Ánh sáng đối với Trời là Âm
quang và Dƣơng quang, cũng gọi là Lƣỡng Nghi quang. Với
con ngƣời, Lƣỡng quang là hai Khí tức Khí Âm và Khí Dƣơng
trong cơ thể con ngƣời đủ làm chủ tể tức là đứng đầu tất cả.
Câu 3: Quang thị Thần. ánh sáng chính là Thần. Về mặt Tôn
giáo thì Thần là Chơn linh cũng là một trong Tam bửu (TinhKhí- Thần). Đối với Thƣợng Đế, Thần là Đại hồn đối với con
ngƣời, Thần là Tiểu hồn.
Câu 4: Thần thị Thiên. Nhƣ đã nói Thần là Chơn linh, ấy là
Trời. Đối với Trời, Thiên là Thƣợng Đế, Đại Vũ trụ. Đối với con
ngƣời, Thiên là Tiểu Thƣợng Đế, Tiểu Vũ trụ.
Câu 5: Thiên giả Ngã dã. Thiên là Trời: Trời ấy là TA (là tiếng
tự xƣng) Giả 者 là ngƣời, còn Dã 也 là vậy, là tiếng dùng đặt ở
cuối câu. "Thiên giả Ngã dã" giống nhƣ câu "Nhân giả Nhơn
dã" 仁者人也 nghĩa là: Lòng Nhân ấy là đạo làm Ngƣời.
Năm câu chữ Nho mà Đức Chí Tôn dạy về Thiên Nhãn có thể
đƣợc giải thích theo hai trƣờng hợp:
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- Giải theo Đại Thiên Địa: Thiên Nhãn ở đây là tƣợng trƣng
Thƣợng Đế, thì cái Tâm ở đây là Tâm của Thƣợng Đế, tức là
Đại Linh quang, Đại hồn của vũ trụ. Thƣợng Đế làm chúa tể cả
Dƣơng quang và Âm quang. Cả hai phối hợp lại để sanh hóa
Càn khôn Vũ trụ và vạn vật. Thƣợng Đế xác định rõ: "chính là
TA vậy" (TA là tiếng tự xƣng của Đức Chí Tôn). Do đó, thờ
Thiên Nhãn chính là thờ Trời, thờ Đấng Thƣợng Đế, thờ Đấng
Đại Từ Phụ đã sanh hóa Càn Khôn Vũ trụ và toàn chúng sanh.
- Giải thích theo Tiểu Thiên Địa (Tiểu Vũ trụ, Tiểu Linh
quang, Tiểu hồn, Tiểu Thƣợng Đế). [Ngƣời] thì con ngƣời do
Thƣợng Đế tạo ra, hễ Trời có gì thì con ngƣời có nấy, cho nên
mới gọi con ngƣời là Tiểu Thiên Địa... Nhãn ở đây là phàm
nhãn, con mắt của Ngƣời, là cửa sổ của linh hồn. Tâm ở đây
là lƣơng tâm của con ngƣời, tức là Tiểu hồn, Tiểu Linh quang.
Nói là Lƣỡng quang là chỉ hai khí Âm và Dƣơng trong cơ thể
con ngƣời. Nếu hai Khí nầy điều hòa thì thân thể con ngƣời
khỏe mạnh; bằng trái lại thì con ngƣời đau ốm, bịnh hoạn; nếu
khí Dƣơng tuyệt thì cơ thể phải chết. Chính nó định sự sống
chết của con ngƣời vậy.
9- Tại sao cũng là mắt mà khi gọi Mục 目 khi gọi Nhãn 眼?
*Mục là con mắt 目 ngó ra ngoài để
nhìn mọi sự vật, khoa-học gọi đó là
cơ quan thị giác. Mắt có hai mới
thấy rõ sự vật.
*Nhãn 眼 là mắt nhìn vào trong.
Thƣờng nói là con mắt thứ ba.
Trƣớc hết chữ Nhãn kết hợp bởi
Mục 目 và Cấn 艮 là núi. Hình ảnh
của Mắt khi nhìn ra bị núi chắn lại
nên phải nhìn vào bên trong, tức là
sự sáng bằng tâm linh còn gọi là con mắt thấu thị.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

501

Muốn đƣợc con mắt thứ ba phải luyện, tức là hình thức Cúng
Tứ Thời đó là luyện Tinh- Khí- Thần; mà trƣớc nhứt là luyện
Thiên-Nhãn (nhƣ các nhà thôi miên vậy). Nhờ cúng kiếng
thƣờng nên đƣợc phát huệ đó là cách thức luyện đơn của các
Tiên gia qua hình ảnh sau đây:
Giá trị Cúng Tứ Thời: Khi ngồi Cúng đôi mắt hƣớng về
Thiên-Nhãn Thầy. Mắt trái gọi là nhựt 日 Mắt phải gọi là
nguyệt 月 Mắt nhìn tâm động, nhận thức mọi vật nơi tâm, gọi
là minh tâm 明 心 tức là hai ánh sáng qui về một điểm do sự
hồi quang, nhựt.日 hợp với nguyệt 月 thành ra chữ minh 明
minh là sáng. Chữ Minh vẫn còn hai phần tức là nhựt bên trái,
nguyệt bên phải, nên gọi là "nhứt nguyên lƣỡng cực". Nhƣng
rồi ánh sáng sẽ phản chiếu lại, luyện dần sẽ đƣợc.
*Khi điểm sáng tích tụ lại gọi là kết đơn 丹 (đơn) là điểm sáng
màu trắng trong cũng gọi là huệ nhãn, tâm nhãn, Thần nhãn,
Thánh nhãn) tùy theo trình độ tu tập. Chữ Đơn là do chữ nhựt
và nguyệt đặt chồng lên nhau, đó là con mắt thứ ba chính là
Nhãn đó vậy. Đây chính là điểm "Đơn nhứt Thái-cực".
Điểm Thái-Cực này ở giữa hai chơn mày, do vậy mà ngƣời
Ấn-Độ hay đính một hột sáng hoặc điểm một chấm đỏ làm con
mắt thứ ba vậy. Lại cũng là ngƣời tu đạt đƣợc sự minh tâm
kiến tánh hay là hồi quang phản chiếu là đạt Đạo đó. Phƣơngngôn Tây có câu: "Dieu voit tout, Dieu existe partout et à tout
moment" nghĩa là Trời thấy cùng hết, ở đâu và giờ nào cũng
có Trời tất cả.
"Nay Đức Chí-Tôn khai Đại Đạo đem chơn Thần huờn nguyên
cùng Tinh Khí là cơ mầu-nhiệm cho chúng sanh đắc Đạo. Ai
biết noi theo chơn truyền luật pháp giữ trai kỳ 10 ngày trở lên
đến ngày công viên quả mãn đặng thọ truyền bửu pháp, chơn
Thần siêu thăng. Trong buổi Hạ-nguơn chuyển thế Đức ChíTôn khai Đạo dạy thờ Thiên-Nhãn là thờ Chơn-thần của Chí
Linh cho hiệp cùng Vạn-linh tức là thờ ngôi Thái Cực, là thờ
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Thầy vậy". Do lời Thánh Giáo của Đức Chí Tôn từ buổi khai
Đạo dạy thờ Thiên-Nhãn là chỉ nghĩa nhứt điểm linh quang của
Tạo-hóa. Bởi Thiên-Nhãn thuộc về Chơn Thần "Thần Cƣ Tại
Nhãn"...Tâm thuộc Hỏa, Hỏa thuộc Dƣơng, Dƣơng là mặt
nhựt. Mặt nhựt là thanh khí, thanh-khí là Trời. Có câu "Thanh
thƣợng phù giả vi Thiên" là con ngƣời biết tôn sùng Trời thì
phải biết kính trọng Thần lƣơng Tâm. Có câu "khi kỳ tâm tất thị
khi Thiên, thiên bất khả khi hồ".

THIÊN NHIÊN (Lý)
理 天 然
E: The natural doctrine.
F: Nature naturante.
Nhiên: nhƣ thế. Thiên nhiên là Trời làm ra nhƣ thế.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Làm cho sự lao động quá chừng đỗi
thiên nhiên đã định.
"Thể ngƣời cũng đồng nhƣ Tiên Phật, mà chẳng đặng cửu
viễn trƣờng sanh, thảng mảng tuổi lối tám mƣơi, chín chục thì
bóng đã xế tà, rồi một kiếp ngƣời vô dụng, chẳng biết lấy
lƣơng tri lƣơng năng mà phán đoán xét suy, tầm chơn lý thực
hành, lại để cho mờ ám tối tăm rồi sa đọa. Ấy là vì theo cái Lẽ
Tự nhiên của ngƣời mà bỏ Lý Thiên nhiên của Trời đó.
Lý Thiên nhiên là về tinh thần nên chỉ chuộng phần linh hồn
cao siêu mà chẳng coi cái xác thịt trƣợc nhơ nầy là ra chi hết,
bởi vì mỗi con, Thầy đã ban cho một cái linh tánh giáng trần,
mƣợn xác thân đặng dùng Nguơn Tinh mà bảo tồn Nguơn Khí
hiệp với Nguơn Thần, tức là luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa
Thần, đặng thành Tiên tác Phật mà phản bổn hoàn nguyên,
hầu có thọ hƣởng sự thanh nhàn nơi cõi Niết Bàn là chốn thế
giới thiêng liêng bất tiêu bất diệt...
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Ở cõi trần, hễ sanh ra rồi thì cứ theo lẽ thuận hành Âm Dƣơng
giao phối hậu thiên mới sanh ra ân ái mà luống chịu buộc mình
vào Tứ khổ, Tứ tƣờng bao quanh vây chặt.... Hễ có ân ái thì
phải sanh sản ra con cháu, cho rằng đặng vậy là hạnh phúc để
nối hậu theo cái thƣờng tình Nhơn đạo, chớ nào ngờ ấy là
vƣớng ngay vào mặt lƣới trần mà khổ lụy với thê thằng tử
phƣợc buộc ràng. Đã vậy, nếu có khuyến tu lại còn hẹn mai
hẹn mốt. Thời gian đã qua rồi thì lƣng đã mỏi, gối đã dùn, Tam
bửu mòn hao, ngũ tạng suy yếu!
Ô hô! Tam thốn khí tại thiên ban dụng, nhứt đán vô thƣờng
vạn sự hƣu! Rồi là một kiếp luân hồi vậy, vì con ngƣời đã quá
trầm luân thống khổ, nên nay chính mình Thầy là Ngọc Hoàng
Thƣợng Đế động mối từ tâm, cũng vì tánh đức háo sanh mà
chẳng nỡ để cho con ngƣời tiêu diệt, nên mới rọi lằn điển
quang giáng xuống cõi trần cốt lập Tiên Thiên Đại Đạo, qui
nguyên Tam giáo và dùng Tâm pháp truyền chơn mà độ rỗi
các con. Ngƣời theo Lý Thiên nhiên, biết công phu nghịch
chuyển Tinh Khí, giao cảm Nguơn Thần cho thành Tiên Phật,
thì ngƣời ấy là bực Nguyên nhân. Còn ngƣời theo Lẽ Tự nhiên
sanh ra ở cõi trần chịu những điều bắt buộc theo việc trần cấu,
sanh sản về Hậu Thiên cơ ngẫu thì chịu trong luật quả báo
luân hồi." (Ðại Thừa Chơn Giáo)

THIÊN NHƠN HÒA ƢỚC
天 人 和 約
E: The Allience between God and Mankind.
F: L’Allience entre Dieu et Humanité.
"Ðức Chúa Jésus-Christ thƣơng nhơn loại một cách nồng nàn
thâm thúy. Bởi Ngài đã ngó thấy:
- Nhứt Kỳ Phổ-Ðộ nhơn loại ký Hòa-ƣớc với Chí Tôn mà đã
bội ƣớc, nên phạm Thiên-Ðiều, nhân-quả nhơn loại gớm ghiết.
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Do nhân-quả ấy mà tội tình nhơn loại lƣu trữ đến ngày nay,
Thánh-Giáo gọi là "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 Hòaƣớc 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 ChíTôn 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 ThánhGiá, 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
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. 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".
Làm sao biết đƣợc Đức Hộ Pháp là hậu thân của Đức Chúa?
Ŕ Bài thi khoán thủ "Hộ Pháp Chƣởng Quản Nhị Hữu Hình
Đài" có câu:
Nhị kiếp Tây Âu cầm máy tạo,
Hữu duyên Đông Á nắm Thiên thơ.
Nếu kiếp thứ nhì Ngƣời đến thế này cầm máy tạo nơi "Tây Âu"
do Thiên thơ định đoạt là Đức Chúa Jésus, thì kiếp thứ nhứt là
ai? Ŕ Chính là Phật Thích Ca.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Còn kiếp thứ ba hay kiếp hiện tại là Đức Hộ Pháp Phạm Công
Tắc. Qua "bức hình ba mặt" thì gồm có Hộ Pháp, Phật Thích
Ca và Đức Chúa, cho ta kết luận ấy. Tức là ngày nay thì Ngài:
"Hữu duyên Đông Á nắm Thiên thơ". Chính Đức Ngài đang
hành quyền Hộ Pháp đó vậy. Hiện tại hàng rào quanh Hộ
Pháp-Đƣờng là hình ảnh Thập Tự Giá trang trí thành những
cây sắt đứng, cốt để nhắc nhở cho nhơn sanh thấy rằng biểu
tƣợng "Thập Tự Giá" là hình ảnh của Chúa Cứu Thế đó.
Đức Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có trả lời Đức Hộ Pháp
về nguyên linh VI-HỘ khi Ngài cầu hỏi:
(Báo Ân Đƣờng Kiêm Biên, ngày 15-8-Bính Thân (dl 19-91956). Phò loan: Hộ Pháp - Bảo Đạo)
- "Phải! Thì trƣớc đầu kiếp vào nhà họ VI, còn nay vào nhà họ
PHẠM. Điều đó có chi khó hiểu mà phỏng đoán. Tiên tri của
Bần Tăng đã nhiều và chỉ rõ Việt Nam xuất Thánh thì đã hẳn
rồi, còn chi không rõ rệt. Hơn nữa lại còn một điều trọng hệ
hơn là DI-LẠC giáng linh, thì Thiên Tôn đã thấy rằng, tiên tri
vốn không sai sót. …. Vui mừng hơn nữa là từ đây thiên hạ sẽ
hiểu rõ Thánh chất của Thiên Tôn và ngọn cờ cứu khổ sẽ cứu
quốc cho giống nòi Việt Nam, rồi loan ra cho toàn thế giới
chung hƣởng."
Quả thật ngày nay Vi Hộ đắc quả Phật Hộ Pháp, gọi là VI HỘ
PHÁP, hộ giá Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thƣợng Đế. Thời Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Vi Hộ Pháp đầu kiếp xuống trần vào nhà
họ Phạm, tên là Phạm Công Tắc, làm Tƣớng soái cho Đức
Chí Tôn khai Đạo cứu Đời.

THIÊN NIÊN
千年
F:Mille ans.
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Thiên: Một ngàn. Niên: năm. Thiên niên là ngàn năm.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Mƣợn của trần gian lƣu chất lại,
Thiên niên còn mặc đứng gầy Trời.

THIÊN OAI
Đức Hộ Pháp nói: "Đức Quan Âm chơn linh của Ngài là thời
gian cho nên tánh đức của Ngài không bao giờ thối tâm ngã
lòng hay bật rật, gấp rút, lật đật. Bà là ngƣời điềm tĩnh, bởi thế
cho nên Bà đầu kiếp ngƣời ta vu oan đủ mọi điều, nhƣng tánh
đức từ hòa nhẫn nại của Bà vẫn chịu nỗi đủ phƣơng diện khổ
não và oan khúc, chịu nỗi thế tình ấy là một vị Trạng Sƣ đắc
lực và oai quyền nơi cảnh thiêng liêng hằng sống bảo vệ cả
Nữ phái vậy. Chúng ta lấy làm hạnh phúc lắm. Bần Đạo lấy
làm mơ vọng và Bần Đạo nói quả quyết rằng: rất hạnh phúc
cho chơn linh kẻ nào đƣợc gia tộc của Ngài, gia tộc vinh hiển
tối cao tối trọng trên cửa thiêng liêng hằng sống, dầu bên cửa
Thiên Oai hay là bên Cực Lạc thế giới cũng thế. Bần Đạo nói
quả quyết rằng: Ngài là một Đấng Phật Mẫu yêu ái hơn hết,
tôn trọng hơn hết."

THIÊN PHẨM
天品
E: The divine dignity.
F: La dignité divine.
Thiên là Trời; phẩm là tƣớc vị, tức nhiên tƣớc vị của Trời ban
cho gọi là Thiên phẩm. Thiên phẩm này có đƣợc trong buổi
Đạo Cao-Đài ngày nay phải đƣợc cầu Cơ tại Cung Đạo Tòa
Thánh Tây Ninh, ngƣời đƣợc nhận Thiên phẩm rồi mới đƣợc
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đứng vào hàng Chức sắc Thiên phong. Khi một ngƣời đã nhận
Thiên phẩm, thì cả chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật nơi cõi Thiên
đều phải mặc nhiên công nhận. Trái lại gọi là Nhơn phẩm,
phàm phẩm không có giá trị trong nền Đạo pháp.
Pháp Chánh Truyền: "Thƣợng Phẩm là ngƣời thay mặt cho Hộ
Pháp, phải tùng lịnh Hộ Pháp mà hành chánh. Hễ bƣớc chơn
vào cửa Ðạo, thì là có Thiên Phẩm, mà hễ có Thiên Phẩm rồi
thì Thầy lại đem lên cho tới Thƣợng Phẩm mới trọn nghĩa Phổ
Ðộ".

THIÊN PHONG
天封
Với ngƣời Đạo Cao-Đài những phẩm tƣớc mà đƣợc mang
trong ngƣời từ trƣớc đến giờ chỉ toàn là do Đức Chí-Tôn hoặc
Đức Lý Giáo Tông chấm phong cho. Chính thiêng liêng mới
thấy rõ đƣợc hành tàng của mỗi ngƣời từ tiền kiếp đến hiên
kiếp. Ấy gọi là Chức sắc Thiên phong. Từ năm 1975 về sau
Cơ Bút bị cấm tất cả nên việc Thiên phong không còn nữa.
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo ngày 7-4 Nhâm Thìn (1952):
"Thử xét lụn lại một ngày kia, mấy ngƣời về cõi Thiêng Liêng
mà ngó thấy tôi đứng giữa không trung đó, mấy ngƣời kêu tôi
biểu ông cứu độ tôi, vì hồi đó tôi có gặp ông tại thế thì bây giờ
ông cứu độ tôi với. Tình trạng đó tôi biết trả lời cho mấy ngƣời
làm sao chứ? Có thể một ngày kia tôi sẽ dâng sớ cho Đức Lý
lập một hình phạt, hình phạt của tôi ngộ nghỉnh lắm: Không
cho phái Nữ vào hành lễ Đền Thánh một thời gian, hành lễ
ngoài sân một thời gian, bằng không đƣợc nữa thì không khi
nào lên chức Thiên Phong đƣợc với tôi mà chớ!"
_______________________________

Thiên Phong Từ năm Ất Sửu (1925) đến năm Kỷ Tỵ (1929)
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

▐ Q.3 VẦN TH

508

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Chƣởng Pháp:
- Tƣơng (Minh Sƣ) Thuyết Pháp Ðạo Sƣ Chƣởng
Quản Oai Linh Ðạo Sĩ, "Chƣởng Pháp phái Thƣợng".
Ngày 24-07-Bính Dần.
- Nhƣ Nhãn (Huề Thƣợng Giác Hải)-Quan Pháp
Truyền Sƣ Thích Ðạo Chuyển Luật Linh Diệu Ðạo Sĩ,
"Chƣởng Pháp phái Thái".
- Thụ (Minh Sƣ ở chùa Vĩnh Nguyên Tự)-Nho Tông
Chƣởng Giáo Tuyến Ðạo Thuyền Sƣ Ðại Ðức Ðại Hòa
Ðạo Sĩ, "Chƣởng Pháp phái Ngọc" Ngày 10-9-Bính
Dần.
Ðầu Sƣ:
Lê Văn Trung - Thƣợng Trung Nhựt-Rằm tháng 3 Bính
Dần.
Lê Văn Lịch Ngọc Lịch Nguyệt- Rằm tháng 3 Bính
Dần.
Thiện Minh -Thái Minh Tinh - Ngày 13-10-Bính Dần.
Phối Sƣ (Phái Ngọc)
Lê Bá Trang - Ngọc Trang Thanh- Mùng 3 tháng 7
Bính Dần.
Phối Sƣ (Phái Thƣợng)
Tƣơng (Phủ) - Thƣợng Tƣơng Thanh- Ngày 17-05Bính Dần.
Hóa - Thƣợng Hóa Thanh- Ngày 19-08-Bính Dần.
Phối Sƣ (Phái Thái)
Nguyễn Ngọc Thơ - Thái Thơ Thanh - Ngày 02-07Bính Dần.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nữ Phái:
Lâm Thị Thanh - Nữ Giáo Sƣ, lấy Thiên Ân là Hƣơng
Thanh.
Ca Thị Thế - Phó Giáo Sƣ, lấy Thiên Ân là Hƣơng Thế.
Ðƣờng Thị - Ðã thọ Thiên sắc, cứ giữ địa vị mình.
Ðạo Minh: "Cô Sáu"- Nữ Giáo Sƣ- Mùng 4-11-Bính
Dần (Chùa Hạnh Thông Tây).

THIÊN PHONG - ĐẠI THIÊN PHONG
E: The dignitary confered by God ŔThe great dignitary.
F: Le dignitaire conféré par DieuŔLe grande dignitaire.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Phong: vua ban phẩm
tƣớc cho bề tôi. Thiên phong là Trời ban phẩm tƣớc cho.
Chức sắc Thiên phong là những Chức sắc đƣợc Đức Chí
Tôn hay Đức Lý Giáo Tông thay mặt Đức Chí Tôn ban cho
phẩm tƣớc trong cửa Đạo để nƣơng theo phẩm vị ấy là lập
công bồi đức, phổ độ nhơn sanh, cho có trật tự và kết quả tốt
đẹp.
Chức sắc Đại Thiên phong là những Chức sắc Thiên phong
cao cấp trong Đạo, đứng hàng Tiên vị đổ lên, tức là từ phẩm
Đầu Sƣ hay tƣơng đƣơng trở lên.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Thầy vì thƣơng căn quả của các con
mà lấy đức từ bi đặng Thiên phong cho các con, là cố ý để cho
các con hành đạo cho hoàn toàn, dễ bề tƣơng công chiết tội
tiền khiên.
Bát Nƣơng dạy rằng: "Trong cửa Đạo Chí Tôn đã lập, cốt yếu
để lập quyền cho mỗi con cái của ngƣời tu độ lấy mình. Của
thiêng liêng vốn không phải là vật để dục tƣ tình tƣ nghĩa, mà
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lại là cơ quan độ mỗi mặt nguyên nhân diệt căn trừ nghiệt.
Phải hiểu giá trị của Thiên phong, chẳng phải để khoe màu
đạo đức, mà vốn là phƣơng cứu độ sanh linh. Nếu đã mang
chức trách ấy nơi mình mà không trọn nghĩa vụ thì tự nhiên
phải phạm Thiên điều".

THIÊN PHONG PHẬT SẮC
Đức Chí-Tôn nói: "Thầy tỏ thật, các Luật-lệ Thầy khiến các con
hiệp chung trí mà lập thành đây, nó có ảnh hƣởng về Thiênphong Phật-sắc của các con nên Thầy buộc mình cam chịu
vậy. Chẳng Luật-lệ thì là trái phép, mà trái phép thì 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".

THIÊN PHỤC
天朋
E: The dress of dignitary in the religious ceremony.
F: Le tenue du dignitaire dans la cérémonie religieuse.
Thiên phục là những áo mão đƣợc Thiêng liêng ban cho khi
đƣợc phong phẩm tƣớc. Những phẩm tƣớc này phải do Thiên
phong mới có giá trị. Nếu là phàm phong sẽ coi nhƣ là sự lăng
mạ danh thể Chí Tôn thì đại tội với Luật Thiên Điều.
Ngày 18-4-1926 (âl 7-3-Bính Dần) Thiên phục Giáo Tông:
Thầy: "Trung, Cƣ, Tắc, ba con lập tức lên Chiêu, biểu nó phải
sắm sửa liền một bộ Thiên phục màu trắng, trên đầu chẳng
phải bịt khăn mà đội mão trắng, có chữ CÀN ☰ thêu bằng chỉ
vàng. Dặn nó mua thứ hàng thiệt tốt. Mão cũng vậy, áo cũng
vậy.
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Hiếu, lại phải nhọc công nữa. Thầy giao phần may sắm cho
con, con liệu cho kịp, rằm phải có nghe con. Hiếu, lấy chén
nƣớc lạnh, Thầy vẽ kiểu mão cho con coi.
Bà Hiếu bạch Thầy: Mỵtre.
- Mão nầy là Mão Giáo Tông. Trƣớc ngực ngay trán phải để
chữ cung Càn ☰ chữ vàng, chữ Bát Quái, còn cái áo, con phải
tái cầu Thầy trong lúc may đặng Thầy chỉ sắp mấy Cung kia
trên áo. Nghe và tuân theo nghe con.
Tái cầu: Mừng sắp con.
"Hiếu quì bạch Thầy chỉ dạy may áo Đức Giáo Tông, bề cao
bao nhiêu và mang giày thứ nào?
- Thầy sẽ nhứt định mọi việc.
Thầy dạy: Mão bề cao 3 tấc 3 phân 3 ly thƣớc lang sa, may
giáp mối lại thì thế nào cho có trƣớc một ngạnh, sau một
ngạnh, hiệp lại có một đƣờng xếp, ấy là Âm Dƣơng tƣơng
hiệp. Hiếu biết mà. Sợi dây xếp hai lại, còn bên trái có 2 dải
thòng xuống một mí dài, một mí vắn, mí dài 3 tấc. Giáo Tông,
thảo hài. (Có tạo đỡ cái mão bằng giấy dƣng lên cho Thầy
xem)
Cƣời... Đặng phải vậy, ba con bƣng lên cho Thầy chỉ hai mí
giáp mối, con coi theo cây viết mà làm theo. Sợi dây viền ăn
liền hai bên, đừng cắt rời ra, nghe con. Con giỏi lắm Hiếu! Hai
dải thòng xuống vai 3 tấc bề dài, 3 phân bề ngang, phải vậy
rồi.
Cƣ, để cho Hiếu nó làm (là để cho Hiếu may mão Giáo Tông).
Hiếu dâng mão Giáo Tông may xong rồi cho Thầy xem.
- Trúng, mà ai đội con phòng lật đật.
(Đức Chí Tôn biết là Ông Chiêu không lãnh chức Giáo Tông
nên mới có câu nầy) (Ðạo Sử. I. 106)
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Ngay từ buổi tiền khai Đại-Đạo thì phần may Thiên phục cho
hàng Chức sắc thì do Bà Hƣơng Hiếu đảm trách.
Bài Tuyên dƣơng công nghiệp của Bà Đầu Sƣ Hƣơng Hiếu kể
rằng: "Đến tháng 3 năm Bính-Dần (1926) Đức Chí Tôn giáng
cơ dạy Bà may Thiên phục cho Ông Thƣợng Đầu Sƣ Thƣợng
Trung Nhựt, kế tiếp may Thiên phục cho Chức sắc Hiệp Thiên
Đài và Cửu Trùng Đài. Hiệp Thiên Đài từ Thập Nhị Thời Quân,
Cửu Trùng Đài từ phẩm Lễ Sanh trở lên. Bà nhớ lời Đức ChíTôn dạy:
- Hiếu! Con lo may Thiên phục cho mấy anh con cho kịp ngày
Đại Hội, là ngày Khai Đạo tại Chùa Gò Kén (Từ Lâm Tự) ngày
14 tháng 10 năm Bính Dần, dl: 18-11-1926). Thiên Phục của
Chức Sắc nam, nữ (xem Pháp Chánh Truyền)
Đức Cao Đài dạy giáng Cơ ngày 16-06-Bính Dần (Dimanche
25 Juillet 1926):
"Cƣời! T... con coi mặc Thiên phục có xấu gì đâu con?. Một
ngày kia, sắc phục ấy đời sẽ coi quí trọng lắm. Con ôi! Con có
biết những điều ấy bao giờ!"
Ngày 06-07-Bính Dần (dl: 13-08-1926) tại nhà Ngài Thơ Đức
Chí-Tôn dạy Bà Lâm Ngọc Thanh may Thiên phục.
(Trích Thánh giáo dạy may Thiên phục cho hai vị Đầu Sƣ và
ba vị Phối Sƣ):
Thơ, vô quì nghe Thầy dạy may Thiên phục: "Khăn, áo màu
vàng, mà cho thiệt tốt; khăn 9 lớp, áo gài ba dải. Con Lâm Thị
Ái-Nữ, lo giùm Thầy năm cái áo mão cho Lịch, Trung, Tƣơng,
Trang, Thơ. Mão ấy Thầy sẽ vẽ, còn áo Thơ thì Ái-nữ thêu
"Con Mắt" ở giữa, chung quanh có sáu chữ cổ tự đề Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ 大道三期普渡 ngay trƣớc ngực và sau lƣng,
nhƣ miếng Bố tử, chạy hai vòng vô vi bao chung quanh nghe!"
Tái cầu: Đem phấn nƣớc ra đây cho Thầy vẽ mão:
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"Tám khía, ngó nghiêng thì Vọng, ngó ngay thì nhƣ vầy: 8
khía, 2 khía trƣớc thêu chữ vàng: Càn-Khôn 乾-坤 còn 6 khía
sau kia thì để thế nào cũng đặng, thêu chánh chữ Cổ tự,
nhung hay là hàng, tùy theo sắc phục mỗi đứa, cao 3 tấc 3
phân tây hai khía trƣớc (0m33), còn mấy khía sau làm sao cho
lài lài trƣớc cao sau thấp thì làm coi cho đặng. Giữa kín, phải
cứng cho nó đứng, con bồi bằng giấy càng tốt hơn".
(Nhƣ vậy, ngày này Thầy phong cho Ngài Nguyễn Ngọc Thơ
phẩm Phối Sƣ phái Thái, nhƣng chƣa lập thệ).
Qua ngày 12-07-Bính Dần (dl: 19-08-1926) Bà Lâm Ngọc
Thanh trình áo mão Thiên phục. đã may. Thầy dạy:
"Thơ, đem mão Thầy coi con! Hay cho Lâm Thị Ái-nữ, con tôi
ƣa hoa hòe quá! Trúng lắm, nhƣng mà con vợ con nó làm coi
lăng quằng trong đó quá, lại thiếu 6 cung kia nữa, thây, mặc
nó; đừng sửa nó hờn. Biểu ái nữ để bông sen coi phải hơn là
để bông mai; còn mấy phía, chớ chi con Thầy nó làm nhánh
dƣơng liễu với mấy chữ Bát-Quái nó làm nó làm lớn hơn mà
dài xuống một chút nữa. Thơ, đƣa áo lên cho Thầy coi. Đặng,
phải vậy, mặc vào con. Tốt quá con há! Ấy là Tiểu phục, còn
Đại phục thì đội mão và vấn khậu đỏ. Đặng rồi đó con, biểu
thêu cho khéo nghe!"
Về Tiểu Phục Nam Phái: Do theo ý nguyện của Hội Nhơn
Sanh năm Bính Tuất, đƣợc Hội Thánh năm Ðinh Hợi và
Thƣợng Hội năm Mậu-Tý phê chuẩn cho Chức Sắc Hành
Chánh Nam phái đƣợc mặc một kiểu Ðạo phục mới, thế vì cho
Tiểu Thiên phục.
Ðạo Phục mới nầy gồm có:
1- Một áo cổ bẻ, tay chẹt, giống nhƣ Ðạo phục của Chức sắc
Hiệp Thiên Ðài, yếm tâm dài tới bụng, đơm 9 nút, ý nghĩa là
Cửu Trùng Ðài. Bề dài áo nầy còn 15 phân nữa thì chấm đất.
2. Một cái áo choàng ngoài, may bề dài, dài hơn áo trong 5
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phân và hai bên may dính lại, chỉ chừa mở dài xuống ngay
phía bụng. Cổ nhƣ cổ áo Bà Lai rộng, làm thế nào để nó có
thể chừa vỏn vẹn cổ trong ra ngoài.
3. Một biểu hiệu hình chữ nhựt (5 phân x 3 phân) sơn màu
theo sắc Phái và có chữ Nho (lối cổ tự) ghi phẩm vị của mỗi
ngƣời, mang bên tay trái, ngay trái tim. (Vì cổ tự ít ngƣời đọc
đƣợc, nên sau nầy cho để chữ quốc ngữ).
4. Về phần mão thì dùng mão Tiểu phục cũ, song tất cả đều
đổi lại màu trắng. Sau nầy, có lịnh mới cho Chức Sắc nam
phái đƣợc dùng khăn đen thƣờng thế vì mão Tiểu phục.
Đức Lý ban Thiên phục:
Ngày 08-01-Tân Mão Đức Lý giáng cơ nói: "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 ânxá, 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".
Trấn Thần Thiên phục: thầy dạy: "Chừng mặc Thiên phục rồi
thì Cƣ, con chấp bút nhang cho Thầy trấn Thần mỗi ngƣời và
nơi mình của chƣ Thiên phong, rồi mới hành lễ".

THIÊN QUÂN
Thiên quân 天軍 hay là Thiên binh, Thiên tƣớng, là chỉ những
binh tƣớng nơi cõi Thiêng-liêng.Thiên quân lay động phất cây
phƣớn linh để chào đón một Chơn hồn về cõi Xích Thiên.
Đức Quyền Giáo Tông giáng ngày 28-04-Mậu Tý (5-6-1948)
nói rằng: "Ê vui quá! Mấy ngƣời! Ê Tám sao em không ca lên
đi. Qua hát thôi, đặng không nói trƣớc. Nghe Thi:
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Đƣờng đời hạnh phúc đã là đâu?
Chi bẳng Càn Khôn quảy một bầu.
Đã hiểu phàm tâm lòng lạt-lẻo,
Dƣ xem bƣớc tục chí cao sâu.
Thiên quân ví chẳng ra tiền Đạo,
Tƣớng soái khó toan chiếm địa đầu.
Vạn Pháp đem khoe tài Hộ Pháp,
Cũng nhƣ đực rựa sánh kim câu.

THIÊN SAI
天 差
E: The order of God.
F: L’odre de Dieu.
Gọi là "Thiên sai" ấy là Trời sai khiến, 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. Vậy Nữ phái Cao-Đài đƣợc hƣởng sự bình quyền,
bình đẳng trƣớc hơn hết. Thầy dạy:
"Ðƣờng thị: đã thọ mạng Thiên sai, cứ giữ địa vị mình".

THIÊN SẮC
Chƣơng trình hành Đạo dạy nhƣ vầy:"Trong buổi Hội Thánh
đang lo sắp đặt nội dung của Ðạo, thì Hội Thánh Ngoại Giáo
đã khởi lập hầu phổ hóa các sắc dân khác. Trên nhờ các Ðấng
Thiêng Liêng chỉ giáo, với Ðức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, Ðức
Tôn Sơn Chơn Nhơn và Bát Nƣơng, Lục Nƣơng Diêu Trì
Cung, dƣới nhờ các Chức Sắc Ngoại Giáo hết lòng tuân y
mạng lịnh cho nên khắp toàn cầu đều nghe danh thế Ðại Ðạo
Tam Kỳ. Hiện nay ở kinh đô nƣớc Pháp là thành Paris đã có
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ngƣời Pháp thọ Thiên sắc đặng lo phổ độ ngƣời Pháp và lập
thành Thánh Thất. Rồi đây Hội Thánh Ngoại Giáo phải liệu
phƣơng phổ độ lần qua nƣớc khác nữa".

THIÊN SẦU ĐỊA THẢM
天愁地慘
Đức Phật Quan-Âm Bồ-Tát dạy về "đề tài Bác-aí":
"Các em có hiểu vì sao mà phải khai rộng cho đến lòng BÁC
ÁI chăng? -Vì vạn-vật do Đức Từ-bi mà sanh hóa trong cả thế
gian, vậy vạn-vật đồng nhứt thể. Tánh háo sanh của Đức Từbi cũng nhân đó mà vô biên vô giới, còn chúng ta lại là một loài
trong vạn-vật, thì chúng ta cũng ở trong luật hóa sanh ấy. Vì
vậy mà hễ giết một mạng sống thì đau lòng Đức Từ-bi, mà hễ
đau lòng Đức Từ-bi thì Thiên sầu địa thảm. Các em thử nghĩ
ngƣời tục có dám phạm đến oai Trời chăng? Cứ do đó thì ta
đã rõ rằng: Ta phải mở lòng Bác ái, thƣơng xuống đến các vật
yếu hèn".

THIÊN SOÁI MẠNG
天帥命
Ngài Khai-Pháp giáng cơ xác nhận: Ngày Bần-Tăng về ChíTôn mới rõ quyền-năng Thiên triều vô biên. Chính Bần Tăng
rón-rén bƣớc vô Bạch-Ngọc Kinh phải nhờ chơn-linh Vi Hộ
dẫn tấn. Từ đây mới biết Chí Tôn phần nào và đƣợc thấu đáo
nhiệm vụ của Thời-Quân, chẳng những nơi thế-gian này mà
còn nơi cõi Thiên nữa. Nhƣ thế mới khiếp sợ trách-vụ mình.
Nếu quí vị đƣợc thấy thì tƣởng không còn muốn ở cõi trần nữa
làm gì. Vậy Bần-Tăng ƣớc mong quí Bạn Thời-quân dòm về
hƣớng Chí-Tôn để rộng quyền làm tròn Thiên-soái mạng".
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THIÊN SỐ
天數
E: The fate.
F: Le sort.
Thiên số là Vận mệnh do Trời định trƣớc, hay số tuổi thọ do
Trời định.
Kinh Tụng Huynh Ðệ Mãn Phần:
"Rủi Thiên số Nam Tào đã định,
"Giải căn sinh xa lánh trần ai."

THIÊN SỨ
天使
E: The envoy of God.
F: L’envoyé de Dieu.
Thiên sứ (S: devadūta) nghĩa là "Sứ giả của chƣ Thiên". Danh
từ này đƣợc dùng để chỉ Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Các Thiên Sứ
có nhiệm vụ giúp đỡ, nhắc nhở loài ngƣời nhận thức đƣợc
tính chất Vô thƣờng và Khổ đau của cuộc sống, hầu tìm con
đƣờng giải thoát.
Thiên sứ đây là chỉ ba vị Thánh trên Tƣợng Tam Thánh đặt ở
Hiệp Thiên Đài Tòa Thánh Tây Ninh, có phần giải thích:
*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
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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".

THIÊN TAI
天災
E: Calamities.
F: Les calamités.
Là tai họa do trời đất gây ra, tức là do lý từ thiên nhiên của vũ
trụ, nhƣ: động đất, núi lỡ, sóng thần, bão tố…trái lại là nhơn
tai, tức là do ngƣời gây ra.
Thầy dạy: "Đời càng ngày càng trở nên hung bạo, nhơn loại
giết lẫn nhau, cả hoàn cầu giặc giã, bịnh chƣớng biến sanh,
Thiên tai rắp đến. Ấy là các điều Thầy đã nói tiên tri rằng:
Ngày Tận Thế đã đến."
Thầy dặn rằng: Thầy đến chẳng phải lập một nền Ðạo mới mà
đặng nhắc các con rằng: Ngày tận tuyệt đã hầu gần, Quỉ
Vƣơng sắp đến, Thánh ngôn các Ðạo đã khai từ thuở tạo
Thiên không đủ kềm thúc nhơn sanh đặng trọn lành. Ðời càng
ngày càng trở nên hung bạo, nhơn loại giết lẫn nhau, cả hoàn
cầu giặc giã, bịnh chƣớng biến sanh, thiên tai rấp đến. Ấy là
các điều Thầy đã nói tiên tri rằng: Ngày tận thế đã đến. Thầy
đã tạo thành trọn đủ Pháp Luật. Thầy đến chỉ độ kẻ vô Ðạo,
chớ không phải sửa Ðạo. Con hiểu à."
Thi văn dạy đạo có câu:
Thi ân, tế chúng thiên tai tận,
Nhƣợc thiệt, nhƣợc hƣ vạn đại an.
Thất Nƣơng giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
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Chơn linh lắm chịu mê tân,
Sanh tiền khó hƣởng phƣớc lành Trời ban.
Rồi đây giặc giã khắp tràn,
Khiếm đƣờng đạo đức chịu đàng Thiên tai.

THIÊN TAI ÁCH NƢỚC
Thiên tai là tai họa do thiên nhiên gây ra nhƣ: núi lửa, động
đất, hạn hán.... Ách nƣớc là tai họa do nƣớc gây ra nhƣ lũ lụt,
sóng thần. Nói theo luật nhân quả thì những tai họa do trời đất
gây ra là một sự hành phạt của thiêng liêng.
Đức Nhàn Âm Đạo Trƣởng nói: "Bần đạo rất buồn cho nhơn
sanh chƣa kịp nƣơng bóng Ðạo, để đến đỗi ngày nay Thiên
điều đã cận, nên biển khổ phải chịu đắm chìm, khó mong siêu
rỗi đặng. Cũng nơi Thiên tai, ách nƣớc, nhƣng rất đau lòng
dòm thấy muôn ngàn nhơn loại lặn hụp chới với nơi vực thẳm
hang sâu kia, mà con thuyền Bát Nhã cũng còn sóng dập gió
dồi, linh đinh trên biển khổ sông mê, khó vớt ngƣời bị đắm.
Nền Ðạo thung dung đƣợc đứng sững trên cõi Việt mà đùm
bọc che chở những kẻ hữu phƣớc hữu phần, nếu dần dà
chẳng tỉnh ngộ mà un đúc cho cứng khối tinh thần, để nay trở
bƣớc, mai đổi đƣờng, thì mảnh xác phàm tục kia tránh sao
khỏi lối tan tành ra tro bụi."

THIÊN TÀI
天才
E: The genius.
F: Le génie..
Là tài năng do trời ban cho, khiếu thông minh hơn ngƣời.
Bài hoạ của Ông Cao Quỳnh Cƣ qua bài "Thác vì Tình" của
Thất Nƣơng Vƣơng thị Lễ có câu:
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Rằng liễu khóc oanh có mấy ai?
Mộ ngƣời quốc-sắc Đấng thiên-tài,
Nhìn văn độ phẩm hàng khuê-các.
Xót Bạn tri-âm cõi dạ-đài.

THIÊN TÁNH
天 性
E: The innate character.
F: Le caractère inné.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Tánh: cái tánh của mỗi
ngƣời. Thiên tánh là cái tánh do Trời phú cho mỗi ngƣời, vốn
có sẵn khi mới sanh ra, nên gọi là bổn tánh.
Nhơn chi sơ, tánh bổn thiện: ngƣời mới sanh ra, tánh vốn
lành.

THIÊN TÀO
天曹
E: Celestial Court.
F: La Cour céleste.
Thiên tào cũng có nghĩa nhƣ chữ Thiên đình (trái với thiên tào
là địa phủ). (Theo Từ Điển Việt Hán của Đào Duy Anh)
Trong Bài Kinh Khi Đã Chết Rồi có câu: "Ba mƣơi sáu cõi
Thiên tào", tức là ba mƣơi sáu từng Trời, còn gọi là Tam Thập
lục Thiên.
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà có câu:
"Thiên Tào Thánh ngự an ngôi,
"Cầu cho dân chúng khỏi hồi can qua."
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THIÊN THAI
天台
E: The fairyland.
F: Le pays des fées.
Thiên Thai 天台 là Tên một ngọn núi có Tiên.
Tích: Đời nhà Đông Hán 東漢 có Lƣu Thần 劉晨 và Nguyễn
Triệu 阮肇 vào hái thuốc ở núi Thiên Thai bị lạc, gặp hai nàng
Tiên Nữ kết làm vợ chồng, đƣợc nửa năm nhớ quê nhà, xin
trở về thăm. Về đến nhà thì đã quá bảy đời ngƣời, tức là các
con cháu đến đời thứ bảy rồi. Sau hai ngƣời: Lƣu, Nguyễn lại
tìm trở vào núi và mất tích nơi ấy. Đời sau nhắc chuyện: "Lƣu
Thần Nguyễn Triệu lạc thiên Thai" là câu chuyện này đây.
Nay, Thiên Thai chỉ cảnh Tiên trời.
Kinh Đệ Tam Cửu:
"Cõi Thanh Thiên lên miền Bồng Đảo,
"Động Thiên Thai bảy Lão đón đường."
Đức Hộ Pháp nói: "Cả thảy đều thấy bởi Thiên Cơ, nhƣng
đƣợc hạnh phúc cho kẻ nào đã đi đến Thiên Thai kiến diện
nhận định trƣớc sự hạn định, chẳng phải giấc chiêm bao mơ
mộng, ôn lại cả hành tàng của loài ngƣời, trên mặt địa cầu
nầy, hạn định chƣa dứt, tức còn phải trả đến chừng nào hột
giống lành của Chí Tôn mọc lên đã thành cội hòa bình tâm lý,
đơm bông sanh trái nơi đất Việt Nam nầy, mà khắp địa cầu
toàn nhơn loại đƣợc hƣởng hạnh phúc, bằng chẳng thì do tội
tình nầy mà phải chịu một phen thống khổ hơn nữa. Thảng
không đủ can đảm cƣơng quyết thiệt dụng quyền năng của
Ngài thì dầu cho Chức Sắc Thiên Phong, Chức Việc Ðạo Hữu
cho đến mấy con nhỏ cũng vậy, cái họa tƣơng lai không thể
tránh thì không lấy gì làm lạ, hết giặc-giã đao binh đến bịnh
chƣớng sát hại. Ðã từng chịu phong ba bão tố, bị chìm đắm
mà chúng ta còn sống rốn nơi đây (rescapé) tức là Chí Tôn
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dành để lại hột giống lành để làm căn bản cho cội hạnh phúc
hòa bình Đại Đồng thế giới thì sự ƣu ái nhau rất nồng nàn hơn
tình cốt nhục."
Thi văn dạy Đạo:
Thiên thai nào phải tại trần nầy,
Chẳng phải giữa trời, chẳng phải mây.
Ðƣa phép sanh tồn khuyên trẻ ngó,
Theo chơn giỏi bƣớc níu sau Thầy.

THIÊN THÁNH
"Phối Sƣ (36 vị là Tam Thập Lục Thánh): Có ba vị Chánh Phối
Sƣ làm đầu, dƣới quyền 3 vị Đầu Sƣ cai trị Đạo. Phối Sƣ là
ngƣời phối-hợp với các vị Thầy đối phẩm với Thiên Thánh".

THIÊN THẦN
E: The Heavenly Genius.
F: Le Génie du Ciel.
Lễ Sanh không hạn định số. Lễ Sanh là ngƣời có hạnh kiểm
tốt, đƣợc quyền đi khai đàn cho mỗi Tín Đồ. Còn đứng vào
hàng Thiên Thần.

THIÊN THI (THIÊN THƢ)
天書
E: The celestial book: The divine laws.
F: Le livre céleste: Les lois divines.
(Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Thơ - Thư - Thi: quyển
sách) Thiên thơ (đồng nghĩa Thiên thƣ, Thiên thi) là quyển
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sách Trời, ghi chép Thiên điều, tức là ghi chép các điều luật
của Trời, qui định sự vận chuyển của các quả tinh cầu và sự
tiến hóa của vạn linh trong Càn khôn vũ trụ.
Quyển sách Trời này, có nghĩa là trong nguơn hội Cao Đài,
nhân loại mới đƣợc đọc quyển "Thiên thơ" một cách thật sự.
Bởi vì ngay buổi tiền khai Đại Đạo, Đức Thƣợng Đế cùng chƣ
Thần, Thánh, Tiên, Phật, giáng Cơ dạy rành mọi lẽ, rồi các bậc
tiền bối ghi chép lại, xong tuyển những bài nào có tính cách
phổ thông đại chúng thì hiệp lại thành hai tập gọi là bộ "Thánh
Ngôn Hiệp Tuyển". Chính bộ Thánh ngôn này mới đƣợc gọi là
Thiên Thơ.
Việc khai nền Đại-Đạo ở nƣớc Việt Nam ta cũng do Thiên Thơ
tiền định. Đức Chí-Tôn có nói: "Đại-Đạo Tam Kỳ hoằng khai tại
cõi Nam đã chiếu theo Thiên Thơ, Hội Tam giáo mà vớt chúng
sanh thoát ly khổ kiếp, thiệt thiệt hƣ hƣ một mảy chi cũng
chẳng qua là máy thiên cơ mà thôi".
Đức Hộ Pháp nói: "Pháp Chánh Truyền ở trong cuốn Thiên
Thơ mà ra, còn chú giải là phân quyền hành, Quyển Thiên
Thơ Đức Chí Tôn đã để tại thế gian nầy. Ngài giao cho con cái
của Ngài gìn giữ mà làm của báu không gì bằng: tức là "Thánh
Ngôn Hiệp Tuyển". Trong quyển Thiên Thơ nầy, ngày kia có
sản xuất nhiều cơ quan khác trọng yếu nữa chớ không phải
một cơ quan Phƣớc Thiện mà thôi. Mấy con cứ mạnh dạn trả
lời: "Pháp Chánh Truyền Hộ Pháp và Giáo Tông lấy trong
Thánh Ngôn mà ra; thì Phƣớc Thiện, Phạm Môn nó cũng ở
trong Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn dạy lập ra chớ không có
chi gọi là lạ".
Bài Thi sau đây đƣợc Đức Chí-Tôn giáng ban cho Ông
Nguyễn Văn Ký ngày 29 tháng 10 năm Bính-Dần (dl: 03-121926) đêm ấy Đức Chí-Tôn thâu nhận 24 ngƣời, ông Ký là
ngƣời đứng vào hàng thứ tƣ. Bài thơ này đƣợc viết bằng chữ
Nôm đặt trên Cung Đạo Đền Thánh - Tòa Thánh Tây Ninh viết từ trên xuống dƣới, từ trái sang phải, tức là nghịch chiều
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với kim đồng hồ. Bài thơ này chỉ viết có 18 chữ mà thôi, cũng
dừng lại ở chữ thứ tƣ của câu thơ thứ ba.
Mở đầu bằng tên của ông KÝ. Tức nhiên là:
"Ký thành một cuốn gọi Thiên-Thơ.
"Khai Đạo muôn năm trước định giờ,
"Mau bước phải gìn… ……..
Nguyên văn bài thơ nhƣ sau:
Ký thành một cuốn gọi Thiên-thơ.
Khai Đạo muôn năm trƣớc định giờ,
Mau bƣớc phải gìn cho mạnh trí.
Nắm đuôi phƣớn phụng đến dƣơng bờ.

Câu thơ bỏ lửng "Mau bước phải gìn…" là một sự nhắc nhở
cho chúng sanh là con cái của Đức Chí-Tôn trên con đƣờng
dục tấn, con đƣờng tâm-linh, hãy mau bƣớc để trở về với Đại
ngã, mà Cao-Đài Đại-Đạo là một nền Đạo chánh do Chí-Tôn
đến lập, vì "Nền Đạo Cao-Đài vốn là cơ-quan để nắm tay của
đời dìu-dắt vào trƣờng học của trời mà chớ!". Thế nên sự "Tu
hành là trái với thế tục, mà trái với thế tục mới đặng gần ánh
Thiêng liêng".

THIÊN THIỀU
天韶
E: The celestial music.
F: La musique céleste.
(Thiên: Trời, cõi Trời, Ông Trời, từng Trời. Thiều: khúc nhạc cổ
của Vua Thuấn. Tƣơng truyền Vua Thuấn học đƣợc khúc
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nhạc nầy của Bà Nữ-Oa). Thiên Thiều 天韶 là khúc nhạc Trời,
cũng chỉ tiếng nhạc réo rắt thanh tao khiến tâm hồn ngƣời
nghe trở nên cao thƣợng, dƣờng nhƣ nhẹ nhàng, thơ thới.
Đức Hộ Pháp nói: "Mấy em có thấy đâu, khi vô Ðền Thánh,
Đền nầy gọi là Ðền-Thánh thì thế nào mấy em phải hiểu. Qua
đứng trên Ngai lấy hết tƣ tƣởng của mấy em, cái giọng của
mấy em cầu Kinh, Qua ôm hết dâng lên cho Ðức ChíTôn.Dâng đây, không phải là tiếng thƣờng, ấy là cái ThiênThiều; Ngài hƣởng rồi, Ngài trả lại cho mấy em cái Thiên-Tinh.
Có nhƣ vậy thì địa cầu nầy mới an tịnh, mới thái bình đƣợc.
Mấy em ôi! Nếu Cúng mà giọng đọc thô bỉ, không đồng một
nhịp nhàng thì mong gì cái thiều-quang của Càn Khôn Vũ Trụ
điềm tĩnh đặng an hƣởng".
Bài Kinh Đệ Lục Cửu có câu:
"Thiên thiều trổi tiếng nhặt khoan.
"Đưa linh thẳng đến Niết bàn mới thôi."

THIÊN THƠ CHUYỂN PHÁP
Nhứt Nƣơng Diêu-Trì-Cung nói: "Lúc nọ vào chầu Bạch Ngọc,
lại nghe có lịnh Chí Tôn hiệp cùng Ngọc Hƣ đặng giao quyền
Chuyển thế một lúc cho Hiệp Thiên Đài. Từ Mẫu vốn không
thuận tình điều ấy, nên có hỏi cớ bởi đâu Thiên Thơ chuyển
PHÁP nhƣ vậy? - Thì Lý Trƣởng huynh nói rằng: Lập Thiên
Thơ do quyền Cực Lạc Thế giái của Phật di truyền đến buổi
Đạo đã vào phƣơng chuyển Pháp, nên Ngọc Hƣ đã hết quyền
hành. Ngọc Hƣ tại thế là Cửu Trùng Đài, nên phải giao hồi
quyền cho Cực Lạc Thế giới. Cực Lạc Thế giới là Hiệp ThiênĐài, nên cả chƣ Phật mới vừa lòng tùng Chơn linh Hộ Pháp
giáng linh chuyển thế thì Đạo mới thành. Bởi cớ nên Từ Mẫu
chẳng lời chi cải chối đặng, nên Ngƣời có gửi cho Hộ Pháp
một bài thơ phân trần điều ấy.
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Cƣời!... Ngày nay đã thấy lẽ Thiên cơ kết quả rõ ràng, ngày
nay đến đặng để lời khen tặng.
(Giáo Tông Đƣờng 5-9 Giáp Tuất (le 12 Octobre 1934)

THIÊN THỜI - ĐỊA LỢI - NHƠN HÒA
天時-地利-人 和
E: Fortune Ŕ Favourable terrain Ŕ People’s Unity.
F: La Fortune Ŕ Terrain favorable Ŕ La concorde nationale.
(Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Thiên thời: thời vận của
Trời. Địa lợi: đất đai tốt đẹp, thế đất thuận lợi. Nhơn hòa:
lòng dân êm thuận).
Thiên thời, Địa lợi, Nhơn hòa là ba yếu tố căn bản quan trọng
quyết định sự thành công hay thất bại cho một việc lớn. Đối
với một công trình lớn lao nào, nếu ba yếu tố nầy đều thuận lợi
hết thì chắc chắn thành công tốt đẹp. Nếu chỉ thuận lợi đƣợc
hai yếu tố, yếu tố thứ ba không thuận lợi thì không chắc thành
công, tỉ lệ thành công lối 50%.
Sự quan trọng tƣơng đối giữa ba yếu tố nầy, Mạnh Tử nói:
"Thiên thời bất nhƣ Địa lợi, Địa lợi bất nhƣ Nhơn hòa." nghĩa
là: Cái thời Trời tốt cũng chẳng bằng cái địa thế vững chắc, cái
địa thế vững chắc cũng không bằng cái lòng hòa hợp của dân
chúng cùng nhau. Cho nên Nhơn hòa là quan trọng hơn hết.

THIÊN THU
千秋
E: Thousand years.
F: Mille ans.
(Thiên: Một ngàn. Thu: mùa thu, chỉ một năm). Thiên thu là
một ngàn mùa thu, tức là một ngàn năm. Còn nói lên một thời
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gian vô tận. Bởi đời ngƣời giới hạn trăm năm, mà khi nói đến
ngàn năm là quá xa với cuộc sống hiện hữu này.

THIÊN THU PHỤNG TỰ
天秋奉嗣
Thiên thu là một ngàn mùa thu, tức là ngàn năm, Phụng tự là
thờ phƣợng, cúng tế bằng cả lòng thành kính, biết ơn.
Đức Hộ Pháp nói: "Ðó là những Đấng Phụ Mẫu Chi Dân thật
xứng đáng những ân nhân ngàn đời của dân tộc Việt Nam
vậy. Ngoài ra những Đấng anh-hùng tƣơng lai của đất nƣớc,
những nhơn vật đã dám tuẫn tiết vì non sông, dám liều mình vì
dân tộc đã đem thắng lợi cho quê hƣơng và giữ danh dự
chung cho nòi giống. Những Đấng ấy đều đáng đem vào Báo
Quốc Từ để đƣợc thiên thu phụng tự".

THIÊN THƢỢNG
天上
"Giáo-lý của Cao-Đài cũng nhƣ các Tôn-giáo khác, xây dựng
trên căn bản Từ-bi Bác-aí và thêm vào đó là Công-bình,
Chánh-trực, Tự-do, Dân-chủ. Quan-niệm của ngƣời Đạo Cao
Đài bao giờ cũng chỉ biết: trên có Trời tức là Thiên thƣợng,
còn dƣới có dân-chúng tức là Thiên-hạ. Bởi nguyên-lý ấy nên
Tôn giáo Cao-Đài lúc nào cũng tôn-trọng quyền Vạn-linh đối
với quyền Chí-linh hay nói khác hơn ý dân là ý Trời."
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Trụ căn quỉ khí cửu-tuyền,
"Quảng khai thiên thượng tạo quyền chí công."
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THIÊN THƢỢNG THIÊN HẠ DUY NGÃ ĐỘC TÔN
天上天下惟我獨尊
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Thiên thượng: trên trời,
tức cõi trời. Thiên hạ: dƣới trời tức chỉ nhơn loại. Duy: chỉ có.
Ngã: Ta. Độc: một mình. Tôn: kính. Duy Ngã độc tôn: chỉ có
cái Ta là đƣợc tôn trọng nhứt.
Tƣơng truyền câu nói trên là của Đức Phật Thích Ca khi Ngài
giáng sanh nơi nƣớc Ấn Độ.
Nhiều ngƣời hiểu câu nầy theo nghĩa thông thƣờng là: Trên
Trời, dƣới Trời, chỉ có một mình Ta là tôn kính nhứt.
Vì hiểu nhƣ thế nên nhiều ngƣời cho rằng Đức Phật quá tự
cao tự đại, xem Trời Đất không có ai bằng. Đó là một cái hiểu
hết sức sai lầm, hết sức mê muội, bởi vì Ngài là Phật rồi thì
Ngài là bực Đại giác, hiểu rõ mọi lẽ cao siêu huyền bí trong
khắp Trời Đất, thì Ngài biết rõ, còn có rất nhiều Đấng cao minh
hơn Ngài, đứng trên Phật vị của Ngài, nhƣ Đức A-Di-Đà Phật,
Đức Nhiên Đăng Cổ Phật, v.v... thì Ngài không thể thốt lên câu
nói tự tôn tự đại nhƣ thế, không xứng đáng với ngôi vị Phật
của Ngài.
Nhƣ vậy, chúng ta phải hiểu câu nói đó có một ý nghĩa khác
hẳn, bởi vì Phật nói về Tâm pháp, ý nghĩa rất cao siêu, do
nghĩa của chữ: NGÃ. NGÃ là gì?
Ở đây, Ngã không phải là cái Ta tầm thƣờng thấp kém, mà là
cái BẢN NGÃ của mỗi ngƣời, là sự CHẤP NGÃ (cố chấp cái
Bản Ngã). Cái Bản Ngã ấy, sự Chấp Ngã ấy nó to lớn lắm, vĩ
đại lắm, cho nên hễ có ai khác đụng chạm đến cái Bản Ngã
nầy thì nó vùng lên phản ứng quyết liệt, cho rằng chỉ có nó là
quan trọng nhứt, đáng tôn kính nhứt.
Con ngƣời vì Chấp Ngã nên coi thƣờng mọi ngƣời mọi vật, coi
thƣờng cả Trời Phật, nên si mê ám muội, không học hỏi đƣợc
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điều gì nên không tiến hóa đƣợc bƣớc nào, lại gây ra nhiều ác
nghiệt tội tình, nên cứ lẩn quẩn trong vòng lục đạo.
Cho nên, Đức Phật Thích Ca nói ra câu ấy là để Phá Chấp,
Phá Mê, thố lộ Tâm pháp Thƣợng thừa.
Ngƣời nơi thế gian thƣờng chấp cái Ta Phàm ngã, vì dục vọng
trần gian, vì tất cả những cái hƣ giả phù phiếm, vì lục dục thất
tình đeo mang trong xác trần ô trƣợc, nên phải chìm đắm trong
biển khổ muôn đời.
Vì chấp cái Ta Phàm ngã hữu hình nên không thấy đƣợc cái
Ta Chơn ngã vô hình. Chính cái Chơn ngã nầy mới thật là Ta,
vĩnh viễn là Ta, chớ cái Phàm ngã chỉ là cái Ta giả tạm, vì nó
là hữu hình nên hữu hoại, nhiều lắm là trăm năm cũng phải
tan rã (gọi là chết). Cái Ta Chơn ngã ấy là gì? Đó là linh hồn,
chơn linh, là Atma, là thần thức, v.v... tùy theo tên gọi của mỗi
tôn giáo và mỗi dân tộc.
Khi biết đƣợc cái Chơn Ngã báu trọng ấy thì ta mới lo trau giồi
cho nó tinh anh, đặng thấy rõ đạo pháp cao siêu mầu nhiệm,
để trở về với chơn lý thâm uyên huyền diệu. Ta sẽ tìm đƣợc ta
trong cái bổn lai diện mục của ta, trong ánh sáng nhiệm mầu
của chơn lý hằng hữu bất biến. Đƣơng nhiên cái ngôi vị cao
trọng nơi cõi thiêng liêng là kết quả.

THIÊN TIÊN
天仙
E: The Seraph.
F: L’Immortel du Ciel: Le Séraphin
(Thiên: Ông Trời. Tiên: bực Tiên). Bậc Tiên ở cõi Trời.
Theo Pháp Chánh Truyền, phẩm Tiên chia làm ba bực theo

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

530

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Tam Tài: Địa Tiên, Nhơn Tiên, Thiên Tiên. Đối phẩm với Chức
sắc Cửu Trùng Đài là:
- Giáo Tông đối phẩm Thiên Tiên.
- Chƣởng Pháp đối phẩm Nhơn Tiên.
- Đầu Sƣ đối phẩm Địa Tiên.
Bực Thiên Tiên cũng phân nhiều cấp nhƣ: Đại Tiên, Tiên
Trƣởng, Đại Tiên Trƣởng, đối phẩm ngang hàng với Phật.
Thầy than: "Ôi! Thảm thay! Thảm thay! Các mối Ðạo Thầy đã
liều thân lập thành đều vào tay Chúa Quỉ hết, nó mê hoặc các
con. Nhiều bậc Thiên-Tiên còn đọa; huống lựa là các chơn
thần khác của Thầy đƣơng nắn đúc thế nào thoát khỏi".

THIÊN TINH
Đức Hộ Pháp cũng ân cần dặn dò: "Khi vô Ðền-Thánh, Đền
nầy gọi là Ðền-Thánh, thì thế nào mấy em phải hiểu. Qua
đứng trên Ngai lấy hết tƣ tƣởng của mấy em cái giọng của
mấy em cầu kinh Qua ôm hết dâng lên cho Ðức Chí-Tôn.
Dâng đây, không phải là tiếng thƣờng, ấy là cái Thiên-thiều;
Ngài hƣởng rồi, Ngài trả lại cho mấy em cái Thiên-tinh. Có
nhƣ vậy thì địa cầu nầy mới an tịnh, mới thái bình đƣợc".

THIÊN TÔN
天尊
(Thiên Tôn: theo 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. Có một điều là chƣ Thánh-Tiên-Phật hầu hết là
Thiên Tôn. Duy chỉ có một Đức Thánh Chúa là Thế Tôn mà
thôi.
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Đức Thái Thƣợng là Chƣởng Đạo của Tiên Giáo, ngày nay
niệm danh Ngài là: "Nam mô Thái Thƣợng Ðạo Tổ Tam Thanh
Ứng Hóa Thiên Tôn" 南無太上道祖三清應化天尊.

THIÊN TRỊ
天治
E: To be punished by the Heaven.
F: Être puni par le Ciel.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Trị: trừng trị, trừng phạt.
Thiên trị là bị trừng phạt bởi Luật Trời.
Đối với Thiên trị là Phàm trị. Phàm trị là bị trừng trị bởi luật thế
gian. Với một tội lỗi, nếu bị Phàm trị thì khỏi bị Thiên trị. Còn
nếu Phàm không trị thì Thiên sẽ trị. Bao giờ Phàm trị cũng nhẹ
hơn Thiên trị.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Hễ có Phàm trị mới khỏi Thiên trị, phải chiếu luật đạo
cho toàn cả tín đồ khỏi bị Thiên điều.

THIÊN TRU ĐỊA LỤC
天誅地戮
Thiên tru địa lục là Trời giết, Ðất giết, tức là phải bị giết chết,
không thể chạy trốn đâu cho khỏi luật của Trời đất.
Ðức Chí Tôn giáng cơ tại nhà Ngài Lê Văn Trung và thực hiện
cuộc Thiên phong tại đây, vào ngày Chúa nhựt 25-4-1926 (âl
14-3-Bính Dần). Phò loan: Cƣ - Tắc.
Thầy dạy: "Các Môn đệ, từ ngƣời đến bàn Ngũ Lôi mà thề
rằng:
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Tên gì? Họ gì? "Thề rằng: Từ đây biết một Ðạo Cao Ðài Ngọc
Ðế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chƣ Môn đệ, gìn luật lệ
Cao Ðài, nhƣ sau có lòng hai thì Thiên tru Ðịa lục."

THIÊN TRÚC (THIÊN TRƢỚC)
天 竺
E: : Ancient name of India.
F: Ancien nom de l’Inde.
Thiên trƣớc là tên mà Phật giáo Trung hoa gọi nƣớc Ấn Độ
thời xƣa, là nơi mà Đức Phật Thích Ca giáng sanh.
Ngoài từ ngữ Thiên trƣớc, ngƣời Tàu còn gọi nƣớc Ấn Độ là:
Tây Thiên, Tây thổ, Tây trƣớc, Tây vực.

THIÊN TRUNG ĐIỂU TÍCH HỌA GIẢ GIAI NAN
(Tích)
"Chƣơng Thái Viêm, một nhà Bác học Tàu mỗi khi thảo luận
đến các vấn đề Tôn giáo đều có nói: "Thiên trung điểu tích,
họa giả giai nan" là dấu chơn của con chim bay trên không,
thợ vẽ nào cũng phải chịu là khó. Thật thế, ngƣời ta mà muốn
tìm ra cội rễ của Tôn giáo thời chẳng khác nào chú thợ vẽ
muốn vẽ dấu chơn của chim bay trên không. Huống chi, ÐẠO
CAO ÐÀI mới phát hiện ra ở xứ nầy chƣa đầy chín năm, bao
nhiêu những lý thuyết hình thức của ÐẠO hiện đƣơng còn ở
thời kỳ phôi thai và do Cơ Bút mà có, thì chẳng thế chi nghị
luận cho đƣợc xác đáng. Ngƣời tín ngƣỡng do sự thần bí mà
tín ngƣỡng đã đành; chí nhƣ những kẻ công kích mà cũng
đem sự thần bí ra đặng công kích thì thật là lạ".
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THIÊN TÙNG NHƠN NGUYỆN
天從人願
Trời cũng chiều lòng ngƣời, gọi là "Thiên tùng nhơn nguyện",
tức nhiên ngƣời dân Việt Nam có niềm tự hào là ông cha ta để
lại tấm gƣơng sáng là biết sống theo thiên lý, thuận tùng trời
đất nên trời đất cũng chiều ngƣời, ấy là thuận lòng Trời vậy.
Đức Quyền Giáo Tông viết trong Tờ Khai Đạo gởi Thống-Đốc
Nam-kỳ Sài Gòn: … 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
ra, nên chi ngƣời An-nam bây giờ đều bỏ hết những tục lệ tận
thiện tận mỹ 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 PhuTử. 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 lyloạn, giặc-giã."
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Thầy dạy ngày 5-11-Bính Dần (dl: 9-12-1926)
"Thầy vì Tam Kỳ Phổ Độ, tùng nhơn nguyện, cho nên muốn
khuấy rối bao nhiêu, Đạo lại càng phát mau bấy nhiêu. Trƣớc,
Thiên ý chẳng đồng nhơn trí nên không thế nào chuyển đặng,
Đạo cao nay nhơn tâm đồng hiệp, cảm thấu Thiên đình. Thiên
tùng nhơn nguyện cũng nhƣ đồng thinh vậy, nên Đạo mới dễ
chuyển hơn. Các con hiểu à! Vậy, hễ biết đến nguồn Đạo thì
phải nhứt tâm đợi ngày thành tựu thì các con sẽ thấy sự tối
cao tối trọng của nền Chánh giáo của Thầy đem ban cho các
con mà lập thành Quốc Đạo. Thầy cho thƣợng sớ cầu Đạo.
Trong môn đệ, chi chi đã có Thầy định đoạt rồi".

THIÊN TƢ
天 資
E: The innate gift.
F: Le don inné.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Tư: tính chất riêng biệt
của mỗi ngƣời. Thiên tƣ là cái tánh thông minh sáng suốt về
một phƣơng diện nào đó do Trời ban cho từ lúc mới sanh ra.
Td: Thiên tƣ về âm nhạc, về mỹ thuật, v.v....
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Nhƣ trò nào có Thiên tƣ về khoa ấy (Lễ Nhạc) muốn
thi lấy cấp bằng thì phải làm Tờ Hiến thân trọn vẹn gởi
về Hội Thánh xin dự thi.

THIÊN TƢỚC
天 爵
E: Celestial dignity.
F: La dignté céleste.
Đối với Thiên tƣớc là Nhơn tƣớc
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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
qúa nông-nỗi vì rốt cuộc thành ra mất hết, cái nhơn-tƣớc cũng
không giữ đƣợc bao lâu!" (Huấn-từ của Đức Thƣợng-Sanh
nhân lễ tấn-phong Hiền-Tài. 8/2-Ctuất -15/03/70)

THIÊN TƢỢNG
天 象
E: The celestial aspects.
F: Les aspects célectes.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Tượng: hình tƣợng. Thiên
tƣợng là những hình tƣợng xảy ra thấy đƣợc trên bầu trời mà
khoa chiêm tinh căn cứ vào đó đoán việc cát hung sắp xảy
đến cho thế gian.
Td: Hiện tƣợng sao chổi, hiện tƣợng một ngôi sao lặn mất và
một ngôi sao khác hiện ra, v.v....

THIÊN TỬ QUÁI
天子卦
Sở dĩ gọi là "12 Thiên tử quái" bởi vì 12 quẻ này là đại diện (là
vua) của 64 quẻ biến. Mà 64 quẻ biến đƣợc sản sinh cũng từ
Bát Quái mà ra. Thầy có cho biết: … "Thái cực sanh Lƣỡng
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Nghi, Lƣỡng Nghi sinh Tứ Tƣợng, Tứ Tƣợng biến Bát Quái,
Bát Quái biến hoá vô cùng mới thành ra Càn Khôn Thế giái".
Đây là điểm mấu chốt, căn bản về sự biến hoá của Dịch. Với
con số 12 quẻ là nền tảng của Đạo Cao Đài khi luận qua về
Thập Nhị Thời Thần, Thập nhị Thời Quân, Thập Nhị Bảo
Quân… Riêng Thầy thì dạy rằng: "Thập Nhị khai Thiên là
Thầy, Chúa cả Càn Khôn Thế giái; nắm trọn Thập Nhị Thời
Thần vào tay. Số 12 là số riêng của Thầy".
Dƣới đây là bản đồ ghi rõ 12 tháng trong một năm, mỗi tháng
ứng vào một Cung. Phân ra hai bên: Âm Dƣơng:

- Khởi ở Tý là tháng 11 là quẻ Phục (Địa Lôi Phục).
- Tháng Sửu là tháng 12 ứng quẻ Lâm (Địa Trạch Lâm).
- Tháng1 (giêng) Dần, ứng vào quẻ Thái (Địa Thiên Thái).
- Tháng 2 là Mẹo ứng quẻ Lôi Thiên Đại-Tráng.
- Tháng 3 là Thìn ứng quẻ Trạch Thiên Quyết (hay Quải).
- Tháng 4 là Tỵ ứng vào quẻ Kiền (Bát Thuần Kiền).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Dƣơng bắt đầu thăng từ 1 Dƣơng ở quẻ Phục tiến dần đến khi
thuần Dƣơng ở quẻ Kiền có 6 hào Dƣơng. Đây là Dƣơng tiến,
thì Âm thoái tức là Âm tiêu Dƣơng trƣởng, tức là Âm lui dần.
- Tháng 5 là Ngọ ứng vào quẻ Cấu (Thiên Phong Cấu).
- Tháng 6 là Mùi ứng vào quẻ Độn (Thiên Sơn Độn).
- Tháng 7 là Thân ứng vào quẻ Bĩ (Thiên Địa Bĩ).
- Tháng 8 là Dậu ứng vào quẻ Quán (Phong Địa Quán).
- Tháng 9 là Tuất ứng với quẻ Bác (Sơn Địa Bác).
- Tháng 10 là Hợi ứng với quẻ Khôn (Bát Thuần Khôn).
12 quẻ này gọi là 12 Thiên tử quái.
Với 6 quẻ của 6 tháng sau từ quẻ Cấu trở đi thì Âm xuất hiện.
Quẻ Cấu có một Âm ở dƣới tiến dần lên đến Khôn là hoàntoàn Âm, Ấy là Âm trƣởng thì Dƣơng tiêu. Hình vẽ trên khi
nhìn xuyên tâm đối, qua trục ngang thấy bên này là THÁI
(Dƣơng) bên kia là BĨ (Âm) mà con ngƣời đang sống trong thế
giới Nhị nguyên nên cứ mãi lẩn-quẩn không bao giờ thoát ly
đƣợc. Các quẻ trên đồ hình chỉ cân bằng đƣợc qua TÂM mà
thôi. Muốn thoát ly các việc luân hồi sanh tử, giàu nghèo,
sƣớng khổ ấy phải đi vào tâm của vòng tròn, mà tâm của vòng
tròn là ngôi của Thƣợng Đế. Muốn nhập vào Đại ngã để về với
Thƣợng-Đế thì phải TU. Đó là con đƣờng ngắn nhất, là thành
công nhất! Đạo Cao-Đài chính là con đƣờng tu tắt trong nguơn
hội này. Chứng tỏ đây là thời THÁI, là hanh thông vậy! Dịch
gọi Âm là thời Tiểu-nhân, Dƣơng là thời Quân-tử.
- Quẻ Bĩ thuộc tháng 7 trong chu-kỳ 12 tháng.
- Quẻ Thái thuộc tháng giêng (th.1) trong chu kỳ 12 tháng.
12 tháng của một năm gọi là 12 Thiên-tử Quái.
Nguyên-lý về SỐ: Số 12 là số đặc-biệt tức là 9+3.
9 là cơ vận-chuyển, 3 là ba ngôi. Lấy 3 ngôi hiệp vào cơ vận
chuyển tức là CƠ QUI NHỨT, nắm cả các PHÁP trong tay mà
ngƣời nắm pháp ấy là chủ tể càn khôn vũ trụ, nên Thầy có nói
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số 12 là số riêng của Thầy là vậy. Nếu cộng lại là 1+2=3 tức là
ba ngôi đầu tiên. Nếu tính theo hàng là 1 và 2 tức là lý Thái
cực đứng trƣớc luật Âm Dƣơng thì thấy rõ quyền-năng
Chƣởng quản trong đó. Vì thế Thầy nói chi chi cũng có luật
định, không vật chi ngoài quyền sở định của tạo hóa hết".
Đặc biệt là các quẻ xuyên tâm đối nếu ta cộng lại sẽ có một
tổng số giống nhau. Ví nhƣ quẻ Địa Thiên Thái có biệt số là 81
(Khôn vi Địa số 8, Càn vi thiên số 1) Trái lại quẻ Thiên Địa Bĩ
sẽ có biệt số là 18 (tức nhiên Càn 1 Khôn 8). Nếu cọng cả hai
số này lại sẽ là 81+18=99. Tất cả 31 đôi quẻ còn lại nếu đặt
trên vòng tròn cũng có kết quả giống nhau nhƣ thế. Nhìn lại
Đảo Phú-quốc có cả thảy 99 hòn, nhƣ thế có ngẫu nhiên
không? Từ Sài-Gòn đến Tây Ninh 99 km có phải là ngẫu nhiên
không?
Lại nữa Càn (11) trên, Khôn (88) dƣới, hiệp số cũng là 99.
Nhìn vào Toà Thánh: Hai Đài Lôi-Âm-Cổ (lầu trống) và BạchNgọc-Chung (lầu chuông) mỗi Đài cao 36m (3+6=9) nếu đặt
hai số liền nhau thành ra 99 có ngẫu nhiên không? Bên trong
hai hàng cột Rồng xanh mỗi bên là 9, vậy 99 có ngẫu
nhiên không? 99 là thành số của hai quẻ Càn Khôn là đầu mối
của vạn vật: CÀN ☰ (3 vạch liền), KHÔN ☷ (6 vạch đứt) hiệp
lại thành 9. Hai số 9 đặt liền nhau là 99, hoá thành con số 36m
cũng trở lại với Dịch số, cùng nhƣ nhau.
Tóm lại hai quẻ CÀN KHÔN là cánh cửa để đi vào ĐẠO DỊCH.
Chỉ đến thời kỳ này Đức Chí-Tôn mở Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ
mới phô bày hết những nét tinh hoa của Đạo Dịch, hoàn thành
các con số, phù hợp với thời kỳ văn minh của "Kỹ thuật số".
Căn bản đó là BÁT-QUÁI.
Thánh ngôn Thầy dạy (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I /15)
"Muốn trọn hai chữ PHỔ ĐỘ phải làm thế nào? Thầy hỏi? Phải bày Bửu pháp chớ không đặng dấu nữa!"
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Bửu Pháp ở đâu? - Đó là Đền Thánh Tây-Ninh.
Đền Thánh này là nơi chứa đầy Bí-Pháp.
Về nguyên lý của Vũ trụ thì trong trời đất luôn luôn qua
những giai đoạn: Dinh, hƣ, tiêu, trƣởng cũng đều do Bát Quái
biến hoá. Ngƣời, là đứng vào phẩm tối linh, gần gũi với Trời
đất, hấp thụ lẽ đạo mầu, nắm vững sự cùng thông, âm dƣơng
tiêu trƣởng. Nhờ vậy mới thấy cuộc thế là trò chơi, sự sống
chết là lý vô thƣờng: giàu không lấy làm tự tôn, nghèo không
tự ty. Thánh nhân đạt Đạo mới thấy rằng: sớm mai nghe Đạo
chiều chết cũng vui "Triêu văn Đạo tịch tử khả hỉ!".Trong lòng
lúc nào cũng ung dung tự tại đƣợc. Bởi vì: Luật của Vũ trụ khi
THÁI, lúc BĨ vẫn cứ thay nhau nhƣ con đƣờng đi vậy, không
bao giờ bằng phẳng cả. Đó là nói cái lý tƣơng đối mà thôi chứ
không bao giờ có tuyệt đối, mà định-luật trời đất cũng không
bao giờ để cho đến mức thái quá. Nếu vậy thì sự nghèo khổ
tận cùng mà không phƣơng giải quyết thì ngƣời nghèo chắc
không sống nỗi. Âu đó cũng là bài học hay cho nhân-loại khi
đến cõi trần này, mục đích là tiến hoá chứ không phải thụ
hƣởng. Có nhận rõ nhƣ thế mới thấy rằng ngƣời là Lữ khách
dừng chân nơi quán trọ. Cuộc đời này là giả cảnh. Nhƣng phải
lƣớt qua sông mê bể khổ, khó nhứt là sông "Ngân hà"! Ngân
hà là gì? - Là sông tiền, sông bạc, nó là thứ làm cho con ngƣời
từ cổ chí kim luôn điêu đứng. Kiếm ra tiền bạc là một nỗi khổ,
nhƣng đến lúc phải quên nó đi cũng là một nỗi khổ gấp vạn
lần! Làm sao quên đƣợc? Thầy dạy: TU.
Có câu: Ví phỏng đƣờng đời bằng phẳng cả.
Anh-hùng hào kiệt có hơn ai?
Xem lại hai quẻ THÁI và BĨ đi liền nhau cũng thấy cả triết-lý
của cuộc đời nằm trong đó. Đời cứ hết thịnh đến suy, qua cơn
BĨ cực đến hồi THÁI lai. Để nhắc-nhở rằng khi đƣợc an-nhàn
tự-toại hãy nghĩ đến sự khó-khăn, khổ sở của Đời mà quan
tâm giúp đỡ. Khi gặp cơn nguy khó cũng đừng làm mất nét
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anh-phong của trời đã phú cho. Tục ngữ có câu "Mua danh ba
vạn, bán danh ba đồng", hoặc "Quan nhất thời, dân vạn đại" là
chỉ đời vô thƣờng.
Chính Đức Phật Thích Ca đã nhiều lần nhắc nhở:
"TA nói cho chúng sanh biết rằng: Gặp TAM KỲ PHỔ ĐỘ này
mà KHÔNG TU, thì không còn trông mong siêu rỗi". (Thánh
Ngôn Hiệp Tuyển I /20)
- "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". (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I / 21)
-"THẦY nhứt định đến chính mình THẦY độ rỗi các con, chẳng
chịu giao Chánh giáo cho tay phàm nữa. nhƣng mà buộc phải
lập Chánh thể, có lớn nhỏ đặng dễ thế cho các con dìu dắt lẫn
nhau, Anh trƣớc Em sau mà đến nơi Bồng đảo". (Thánh Ngôn
Hiệp Tuyển I /18)

THIÊN VẬN
天 運
E: By this time.
F: Par ce temps.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Vận: chuyển vận, xây
vần. Thiên vận là vận Trời, cái số về sự vận chuyển tuần hoàn
của Trời Đất, tức là chỉ về một thời điểm của thời gian.
Từ ngữ "Thiên vận" đƣợc dùng trong Sớ văn, đặt trƣớc một
nhóm từ ngữ nói về thời điểm lúc hành lễ.
Sớ văn:
Thời duy, Thiên vận Bính Dần niên, tứ ngoạt, sơ bát
nhựt, ngọ thời, v.v....
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THIÊN VỊ
天 位
E: The celestial dignity.
F: La dignité céleste.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Vị: ngôi vị, địa vị. Thiên vị
là phẩm vị nơi cõi Trời do Đức Chí Tôn ban cho.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Khá coi Thiên vị mình là trọng vì là của quí báu vô giá.

THIÊN VÕNG KHÔI KHÔI SƠ NHI BẤT LẬU
天 網 恢 恢, 疏 而 不 漏
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Võng: lƣới. Khôi khôi:
rộng lớn. Sơ: thƣa. Nhi: mà. Bất: không. Lậu: lọt ra ngoài.
Thiên võng khôi khôi: lƣới Trời lồng lộng. Sơ nhi bất lậu:
thƣa mà không lọt qua đƣợc.
Thầy dạy:
Lƣới rộng của Trời qua chẳng lọt,
Mảy may không sót, nhớ nghe con!

THIÊN VƢƠNG (Phật Học)
天王
Thiên Vƣơng (S: devarāja; C: tiānwáng; J: tennō) Ðƣợc xem
nhƣ là ngƣời canh giữ thế giới, thƣờng đƣợc thờ trong các
chùa. Truyền thuyết cho rằng các Thiên Vƣơng sống trên núi
Tu-di (s: meru), canh giữ Thế giới và Phật pháp. Các vị đó
chiến đấu chống cái ác và bảo vệ những nơi Phật pháp đƣợc
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truyền bá. Thân thể các vị đó đƣợc áo giáp che chở, đầu
mang giáp sắt.
Có bốn vị Thiên Vƣơng (Tứ Thiên vƣơng; s: catur-mahārāja) ở
bốn hƣớng:
1. Bắc Thiên Vƣơng với tên là Ða văn thiên 多聞天 (s:
vaiśravaṇa) có thân màu lục, tay trái cầm cờ chiến thắng, tay
phải mang tƣợng chùa hoặc một bảo tháp (mà trong đó Ŕ theo
truyền thuyết Ŕ Long Thụ đã tìm đƣợc những bộ kinh dƣới
Long cung), hoặc một con chuột mầu bạc phun ngọc. Vị Bắc
Thiên vƣơng là vị quan trọng nhất trong bốn vị Thiên Vƣơng;
2- Nam Thiên Vƣơng là Tăng trƣởng thiên 增長天 (virūḍhaka)
có thân màu xanh, cầm gƣơm chém Vô minh. Vị này chuyên
giữ gìn những chủng tử tốt đẹp trong con ngƣời.
3- Ðông Thiên Vƣơng là Trì quốc thiên 持國天 (dhṛtarāṣṭra)
có thân trắng, tay cầm đàn, tiếng đàn sẽ làm tâm thức con
ngƣời trở nên thanh tịnh.
4- Tây Thiên Vƣơng tên Quảng mục thiên 廣目天 (Virūpākṣa)
có thân màu đỏ, tay phải cầm rắn (s: nāga) nhƣng không cho
nó chiếm giữ Nhƣ ý châu (Ngọc Nhƣ Ý). Ngọc Nhƣ Ý chỉ
chuyên dành cho những bậc giác ngộ và rắn chỉ là ngƣời canh
giữ viên ngọc đó.
Truyền thuyết Trung Quốc đã nhắc các vị này từ thế kỷ thứ 4,
nhƣng đến đời Ðƣờng (thế kỷ thứ 7) ngƣời ta mới thật sự thờ
cúng các vị Thiên Vƣơng. Mỗi vị này có 91 con trai và 8
Tƣớng quân, giúp canh giữ mƣời phƣơng thế giới. Tƣơng
truyền rằng, năm 742, Ðại sƣ Bất Không Kim Cƣơng (s:
amoghavajra, Mật Tông) niệm chú Ðà-La-Ni gọi các vị Thiên
Tƣớng xuống giúp chống ngoại xâm. Vị Bắc Thiên Vƣơng và
Tây Thiên Vƣơng hiện xuống đẩy lùi giặc, nhà Vua nhớ ơn
cho xây tƣợng các vị trong chùa chiền.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

543

THIÊN Ý
天 意
E: Divine intention.
F: Intention divine.
Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Ý: ý kiến. Thiên ý là ý
Trời, ý kiến của Đức Chí Tôn.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
"Nếu mình cứ mong cho cao phẩm giá tức là trái với
Thiên-ý, mình phải hằng ngày trau giồi tánh đức, lo
chung cho thiên hạ, ấy là phƣơng pháp tu tắt đó".

THIỀN (Phật Học)
禪
THIỀN: 禪 Yên lặng nghĩ ngợi để tìm lẽ đạo. Td: Thiền định,
Thiền môn.
Thiền hoặc Thiền-na 禪那 (S: dhyāna; P: Jhāna; C: chánnà,
chán; J: Zenna, Zen; Anh ngữ: Meditation) cũng đƣợc dịch
nghĩa là Tĩnh lự 靜 慮. Một danh từ đƣợc nhiều Tôn Giáo sử
dụng để chỉ những phƣơng pháp tu tập khác nhau, nhƣng với
một mục đích duy nhất là: đạt kinh nghiệm "Tỉnh giác", "Giải
thoát", "Giác ngộ".Trong những trƣờng phái tu tập mật giáo Ŕ
"Mật" (e: esoteric) ở đây có nghĩa là tu tập để tự đạt kinh
nghiệm tỉnh giác, không để ý đến những cái rƣờm rà bên
ngoài của Tôn giáo, có thể gọi là "Bí truyền" Ŕ các vị tiền nhân
đã nghiên cứu và phát triển những con đƣờng khác nhau thích
hợp với cá tính, căn cơ của từng ngƣời để đạt đến kinh
nghiệm quí báu nói trên. Nếu ngƣời ta hiểu "Tôn giáo" là câu
trả lời, giải đáp cho những cái "không hoàn hảo", "không trọn
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vẹn", cái "bệnh" của con ngƣời thì Thiền chính là liều thuốc trị
những bệnh đó.
Dấu hiệu chung của tất cả các dạng tu tập Thiền là sự hƣớng
dẫn con ngƣời đạt một tâm trạng tập trung, lắng đọng, nhƣ là
một hồ nƣớc mà ngƣời ta chỉ có thể nhìn thấu đến đáy, nếu
mặt nƣớc không bị xao động. Tâm trạng bình yên, lắng đọng
này có thể đạt đƣợc qua nhiều cách khác nhau nhƣ luyện tập
uốn nắn thân thể theo Ha-Tha Du-già (s: Haṭhayoga) sự tập
trung vào một tấm tranh, một Thăng-ka hoặc âm thanh nhƣ
Man-tra, một Công án...
Ý chí cƣơng quyết tu tập Thiền sẽ dẫn hành giả đến một tâm
trạng Bất nhị, nơi mà những ý nghĩ nhị nguyên nhƣ "Ta đây
vật đó" đƣợc chuyển hóa; hành giả đạt sự thống nhất với
"Thƣợng Đế", với cái "Tuyệt đối", những khái niệm về không
gian và thời gian đều đƣợc chuyển biến thành cái "hiện tại
trƣờng hằng", hành giả chứng ngộ đƣợc sự đồng nhất của thế
giới hiện hữu và bản tính. Nếu kinh nghiệm này đƣợc trau giồi
thâm sâu và hành giả áp dụng nó vào những hành động của
cuộc sống hằng ngày thì đó chính là trạng thái mà tất cả
những Tôn giáo đều gọi chung là "Giải thoát".
Tiến sĩ khoa Tâm-lý-học kiêm Thiền sƣ ngƣời Anh David
Fontana viết tóm tắt rất hay về Thiền và Phi thiền: "Thiền
không có nghĩa là ngủ gục; để tâm chìm lặng vào cõi hôn mê;
trốn tránh, xa lìa thế gian; vị kỷ chỉ nghĩ tới mình; làm một việc
gì không tự nhiên; để rơi mình vào vọng tƣởng; quên mình ở
đâu. Thiền là giữ tâm tỉnh táo, linh động; chú tâm, tập trung;
nhìn thế giới hiện hữu rõ ràng nhƣ nó là; trau giồi tấm lòng
nhân đạo; biết mình là ai, ở đâu.
Theo Đạo Phật, hành giả nhờ Ðịnh (s: samādhi) mà đạt đến
một trạng thái sâu lắng của tâm thức, trong đó toàn bộ tâm
thức chỉ chú ý đến một đối tƣợng Thiền định thuộc về tâm hay
vật. Tâm thức sẽ trải qua nhiều chặng, trong đó lòng tham dục
dần dần suy giảm. Một khi hành giả trừ Năm chƣớng ngại (s:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nīvaraṇa) thì đạt đƣợc bốn cõi Thiền (Tứ Thiền Định) của sắc
giới (s: rūpadhātu; xem Ba thế giới), đạt đƣợc Lục thông (s:
abhijñā) và Tri kiến vô thƣợng. Tri kiến này giúp hành giả thấy
rõ các đời sống trƣớc của mình, thấy diễn biến của sinh diệt
và dẫn đến giải thoát mọi Ô nhiễm (s: āśrava). Hành giả đạt
bốn cõi Thiền cũng có thể chủ động tái sinh trong các cõi
Thiên (deva) liên hệ:
- Trong giai đoạn một của Thiền định: hành giả từ bỏ lòng
tham dục và các pháp bất thiện, nhờ chuyên tâm suy tƣởng
mà đạt đến. Trong cấp này, hành giả có một cảm giác Hỉ, Lạc.
- Trong giai đoạn hai: tâm suy tƣởng đƣợc thay thế bằng một
nội tâm yên lặng và tâm thức trở nên sắc sảo bén nhọn, xuất
phát từ sự chú tâm quán sát. Hành giả tiếp tục ở trong trạng
thái Hỉ, Lạc.
- Qua giai đoạn ba: tâm Hỉ, Lạc giảm, tâm xả bỏ hiện đến,
hành giả tỉnh giác, cảm nhận sự nhẹ nhàng khoan khoái.
- Trong giai đoạn bốn: hành giả an trú trong sự xả bỏ và tỉnh
giác.
Tại Trung Quốc, Thiền có một ý nghĩa rộng hơn rất nhiều. Nó
bao gồm tất cả phép tu nhƣ quán niệm hơi thở (p:
ānāpānasati), Bốn niệm xứ (p: satipaṭṭhāna)... với mục đích
nhiếp tâm và làm tâm tỉnh giác. Từ phép Thiền do Bồ-đề Ðạt
Ma truyền, Thiền Trung Quốc đã phát triển rất mạnh (Thiền
tông).
Trong một ý nghĩa bao quát, Thiền cũng không phải là những
phƣơng pháp đã nêu trên. Thiền là một trạng thái tâm thức
không thể định nghĩa, không thể mô tả và phải do mỗi ngƣời
tự nếm trải. Trong nghĩa này thì Thiền không nhất thiết phải
liên hệ với một Tôn giáo nào cả Ŕ kể cả Phật giáo.Trạng thái
tâm thức vừa nói đã đƣợc các vị Thánh nhân xƣa nay của mọi
nơi trên thế giới, mọi thời đại và văn hóa khác nhau trực nhận
và mô tả bằng nhiều cách. Ðó là kinh nghiệm giác ngộ về thể
sâu kín nhất của thật tại, nó vừa là thể của Niết Bàn và vừa
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của Luân hồi, sinh tử. Vì vậy, Tọa Thiền không phải là một
phƣơng pháp đƣa con ngƣời đi từ vô minh đến giác ngộ, mà
là giúp con ngƣời khám phá bản thể thật sự của mình đang
mỗi lúc hiện diện.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THIỀN BỆNH (Phật Học)
禪病
Thiền bệnh ( J: zenbyō, zembyō) Có hai nghĩa chính:
1- Chỉ những cảnh giới kinh dị: Ma cảnh xuất hiện trong lúc
hành giả Tọa thiền.
2- Sự bám chặt vào kinh nghiệm Kiến tính cũng nhƣ tâm
thức chấp Không, để tâm trạng rơi vào Hƣ vô. Một dạng nặng
của Thiền bệnh chính là sự phô trƣơng quá đáng kinh nghiệm
đạt đƣợc trên con đƣờng tu tập và cho đó là một cái gì "đặc
biệt". Ngƣời mang những dấu hiệu của sự ngộ nhập (Ngộ tích)
cũng đƣợc gọi là "mắc Thiền bệnh".
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THIỀN ĐỊNH
禪定
E: The contemplation.
F: La contemplation.
Thiền: Yên lặng nghĩ ngợi để tìm lẽ đạo. Từ ngữ THIỀN có
nguyên gốc từ tiếng Phạn: DHYANA, hán văn phiên âm là
THIỀN-NA hay nói vắn tắt là THIỀN, còn ngƣời Nhựt thì gọi là
ZEN.
Dhyana có nghĩa là tĩnh lự, trầm tƣ chuyên chú vào một chơn
lý đến chỗ triệt ngộ.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

547

Thiền phô diễn một giáo lý đƣợc coi là tuyệt đỉnh của tất cả tƣ
tƣởng Phật giáo, một giáo lý trực chỉ, sâu xa mà thực tiễn, đƣa
đến sự giải thoát rốt ráo và giác ngộ viên mãn.
Thiền, theo một thành ngữ của Trung hoa diễn tả, là một cái gì
tròn và lăn, trơn và trƣợt, một cái gì không nắm vững đƣợc,
không mô tả đƣợc, một cái gì bất khả tƣ nghị.
Ngôn ngữ Thiền rất bí ẩn, với những thái độ rất kỳ quặc của
các Thiền sƣ, và những phƣơng pháp lạ lùng mà Thiền sƣ áp
dụng trong giáo lý và phƣơng pháp tu của họ.
Td: Một vị tăng hỏi Thiền sƣ:
- Thế nào là ý của Tổ Sƣ Đạt Ma khi từ Thiên trúc đi qua
Trung hoa? (Ý muốn hỏi chơn lý Thiền là gì?)
Vị Thiền sƣ đáp: - Cây trắc bá ngoài sân.
Cũng cùng câu hỏi nầy, đem hỏi một Thiền sƣ khác thì đƣợc
trả lời là: - Cái khứa của tấm ván mọc lông.
Những câu trả lời đó, nghe qua rất lạc đề đến độ kỳ quặc,
không thể hiểu nổi.
Ngƣời ta lý giải những câu trả lời ấy có hàm ý về biến tại tính
của thực tại, vì chơn lý nhập vào tất cả mọi vật ở mọi nơi: Cây
trắc bá hay ngọn gió thổi, hay cái tấm ván mọc lông, đều là
những thực tại sống động trong cái "bây giờ và ở đây" để nói
lên cái ý của Tổ Sƣ Đạt Ma qua đây là để giải minh cái chơn lý
đại đồng.
Trong ngôn ngữ của Phật giáo thƣờng nói hai tiếng ghép là
THIỀN ĐỊNH. Định là một trong phép tu Tam học: Giới, Định,
Huệ, rất đặc thù của Phật giáo. Định là một trạng thái tâm lý
chứng đƣợc bằng phép tu Thiền. Thiền là một diễn trình và
Định là cứu cánh.
Nhà tu hành lúc mới ngồi trầm tƣ mặc tƣởng thì ở cảnh Thiền,
tới chừng tâm trí tập trung lại nơi một cảnh cao viễn thì vào
cảnh Định. Nhƣ vậy, Thiền Định là hai giai đoạn tu tập liên tiếp
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nhau. Đắc đƣợc phép tu Thiền Định là đạt đƣợc trình độ tâm
linh rất cao.
"Hành giả khi ngồi kiết già, đắc đƣợc phép Thiền thì tinh thần
vƣợt khỏi cõi Dục giái (cõi còn ƣa muốn), bèn lên một từng
trong bốn từng trời Sắc giái: 1. Sơ Thiền. 2. Nhị Thiền. 3. Tam
Thiền. 4. Tứ Thiền.
Nếu hành giả đắc luôn phép Định, tinh thần bèn vƣợt cõi Sắc
giái mà lên đến một từng trong bốn từng trời Vô sắc giái:
1. Không vô biên xứ.
2. Thức vô biên xứ.
3. Vô sở hữu xứ.
4. Phi tƣởng phi phi tƣởng xứ.
Hành giả đắc 4 phép Thiền và 4 phép Định ấy nhƣng chƣa ra
khỏi thì kêu là Thiền Định Hữu lậu, đƣợc Ngũ Thông (5 phép
thần thông) là cùng. Nếu ra khỏi tức là đạt tới phép Diệt tận
định thì đƣợc giải thoát hoàn toàn, kêu là Thiền Định Vô lậu,
bèn đắc Lục Thông thành bực La Hán hoặc Phật.
Cách nhập Thiền Định và cách xuất Thiền Định của bực La
Hán, bực Phật, đại để nhƣ vầy: Các Ngài dùng tinh thần mà
lần lƣợt trải qua 4 cảnh Thiền, 4 cảnh Định và cảnh Diệt tận
định, rồi các Ngài từ cảnh Diệt tận định mà lần lần trở xuống 4
cảnh Định và 4 cảnh Thiền, chừng xuống tới cảnh Sơ Thiền,
các Ngài mới ra khỏi cảnh ấy mà mở mắt và đứng dậy khỏi bồ
đoàn." (Trích trong Phật Học Từ Điển của Đoàn Trung Còn)

THIỀN ĐƢỜNG (Phật Học)
禪堂
Thiền đƣờng ( J: zendō) Là nơi các vị Tăng tọa Thiền trong
một Thiền viện. Cũng đƣợc dùng chỉ một Thiền viện.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THIỀN LÃO (Phật Học)
禪老
Thiền Lão ( tk. 10-11) Thiền sƣ Việt Nam, thuộc dòng Thiền
Vô Ngôn Thông đời thứ 6. Sƣ kế thừa Thiền sƣ Ða Bảo và
truyền pháp cho đệ tử là Quảng Trí. Vua LÝ Thái Tông cũng
đƣợc xem là Môn đệ đắc pháp của Sƣ.
Không biết tên họ và nơi sinh của Sƣ ở đâu, chỉ biết Sƣ đến
chùa Kiến Sơ yết kiến Thiền sƣ Ða Bảo và đƣợc truyền tâm
ấn. Sau đó, Sƣ đến Từ Sơn trụ trì chùa Trùng Minh trên núi
Thiên Phúc, huyện Tiên Du. Tông phong của thiền Vô Ngôn
Thông nhờ đạo hạnh của Sƣ cao vút, học chúng qui tụ lại rất
đông.
Vua Lý Thái Tông thƣờng viếng chùa và vấn đạo. Ban đầu,
Vua hỏi:
Hòa Thƣợng trụ núi này đã bao lâu?
- Sƣ đáp:
"Ðãn tri kim nhật nguyệt.
Thùy thức cựu xuân thu"
但 知 今 日 月- 誰 識 舊 春 秋
Nghĩa là: Chỉ biết ngày tháng này Ai rành xuân thu trƣớc!
Vua hỏi: Hằng ngày Hòa thƣợng làm gì?
Sƣ đáp:
"Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh
"Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân".
翠竹黃花非外境
白雲明月露全真
Nghĩa là: Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác Trăng trong mây
bạc hiện toàn chân.
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Vua lại hỏi: Có ý chỉ gì?
- Sƣ đáp: Lời nhiều sau vô ích.
Vua nhân đây lĩnh hội ý chỉ. Sau khi về Cung, vua sai sứ giả
đến chùa rƣớc Sƣ vào triều làm cố vấn. Khi đến nơi, Sƣ đã
viên tịch. Vua mến tiếc sai trung sứ đến cúng và tặng lễ, sau
đó thu cốt xây Tháp cúng dƣờng.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THIỀN LÂM - THIỀN MÔN
禪林-禪門
E: Pagoda.
F: La pagode.
Thiền: Yên lặng nghĩ ngợi để tìm lẽ đạo. Lâm: rừng.
Thiền lâm, dịch là rừng Thiền, là chỗ cây cối rậm rạp mát mẻ
thích hợp cho các nhà sƣ Phật giáo đến lập chùa làm nơi tu
Thiền. Do đó, Thiền lâm hay rừng Thiền là chỉ cảnh chùa.
Thiền lâm đồng nghĩa: Tùng lâm, Thiền môn.

THIỀN MINH
禪明
Thiền minh là yên lặng suy nghĩ cho trí não mở mang sáng
suốt. Ở đây, Thiền minh là chỉ Thánh Thất thờ Ðức Chí Tôn.
Bài dâng Rƣợu có câu:
"Thiên ân huệ chiếu giáng thiền minh,
"Thành kỉnh Trường Xuân chước tửu quỳnh.
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THIỀN SƢ (Phật Học)
禪師
Thiền sƣ (C: chánshī; J: zenji) Danh hiệu dành cho những vị
đã Giác ngộ và hoằng hóa trong Thiền Tông. Thƣờng thƣờng
các bậc tôn túc đƣợc ban danh hiệu này sau khi viên tịch
nhƣng cũng có nhiều ngƣời đƣợc mang danh hiệu trong lúc
còn giáo hóa.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THIỀN TÂM VỌNG CẦU
禪心望求
Ngài Tiếp Lễ Nhạc Quân có nói: "NHẠC cũng là một việc cần
yếu, vì là phƣơng làm cho đầm ấm tao nhã cốt để dìu dẫn giúp
cho thành Lễ ra vẻ long trọng, vì đã che lấp các việc xao động
trong cơn hành Lễ, trên thì hiến cái vẻ tiêu dao phù trầm cho
các Đấng, dƣới là làm cho chúng ta, vì nghe đặng cái giọng
tao nhã, nhặc khoan, hoặc có lúc vì tiếng nhạc trổi mà lòng ta
vẫn hân hoan mà quên bẵng cái mỏi mệt trong cơn hành Lễ,
hoặc có khoản vì cái thức phù ba của giọng đờn mà làm cho ta
yên tịnh, mới có thể thiền tâm vọng cầu các Đấng cho thấu
đáo".

THIỀN TÔNG (Phật Học)
禪宗
E: The sect Zen.
F: Le mysticisme contemplatif.
Thiền Tông (C: chán-zōng; J: zen-shū) Một Tông phái của
Phật giáo Ðại thừa tại Trung Quốc. Thiền Tông sinh ra trong
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khoảng thế kỷ thứ 6, thứ 7, khi Bồ-Đề Ðạt-Ma đƣa phép Thiền
của Đạo Phật vào Trung Quốc, hấp thụ một phần nào của Đạo
Lão. Tại đây, Thiền Tông trở thành một Tông phái lớn, với mục
đích là hành giả trực nhận đƣợc bản thể của sự vật và đạt giác
ngộ, nhƣ Thích-Ca Mâu-Ni đã đạt đƣợc dƣới gốc cây Bồ Đề.
Thiền Tông là môn phái quan tâm đến kinh nghiệm chứng ngộ,
đả phá mạnh nhất mọi nghi thức Tôn giáo và mọi lý luận về
giáo pháp. Thiền Tông chỉ khuyên hành giả Tọa thiền (j:
zazen), là con đƣờng ngắn nhất, đồng thời cũng là con đƣờng
khó nhất. Những nét đặc trƣng của Thiền Tông có thể tóm tắt
đƣợc nhƣ sau:
1- Giáo ngoại biệt truyền 教外別傳 là Truyền giáo pháp ngoài
kinh điển;
2- Bất lập văn tự 不立文字 là Không lập văn tự;
3- Trực chỉ nhân tâm 直指人心 là Chỉ thẳng tâm ngƣời;
4- Kiến tính thành Phật 見性成佛 Thấy tính thành Phật.
Bốn tính chất rất rõ ràng dễ nhập tâm này đƣợc xem là do Bồ
Đề Ðạt-Ma nêu lên, nhƣng cũng có ngƣời cho rằng chúng xuất
phát từ Thiền sƣ đời sau là Nam Tuyền Phổ Nguyện 南 泉 普
願 (749-835), một Môn đệ của Mã Tổ. Truyền thuyết cho rằng
quan điểm "Truyền pháp ngoài kinh điển" đã do Đức Thích-Ca
áp dụng trên núi Linh Thứu (s: gṛdhrakūṭa). Trong pháp hội đó,
Ngài im lặng đƣa lên một cành hoa và chỉ có Ma-Ha Ca-Diếp
(s: mahākāśyapa), một Ðại Đệ Tử, mỉm cƣời lĩnh hội ý chỉ của
cách "Dĩ tâm truyền tâm" 以心傳心 ( xem Niêm hoa vi tiếu).
Ðức Thích-Ca ấn chứng cho Ca-Diếp là Sơ Tổ của Thiền Tông
Ấn Ðộ. Từ đó, Thiền Tông coi trọng tính chất Ðốn ngộ 頓 悟;
(giác ngộ ngay tức khắc) trên con đƣờng tu học.
Thiền Tông Ấn Ðộ truyền đến đời thứ 28 là Bồ-Đề Ðạt-Ma.
Ngày nay, ngƣời ta không còn tƣ liệu gì cụ thể về lịch sử các
vị Tổ Thiền Tông Ấn Ðộ và thật sự thì điều đó không quan
trọng trong giới Thiền. Ðiều hệ trọng nhất của Thiền Tông là
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"tại đây" và "bây giờ". Ðầu thế kỷ thứ 6, Bồ-Đề Ðạt-Ma sang
Trung Quốc và đƣợc xem là Sơ Tổ của Thiền Tông tại đây.
Trong suốt thời gian từ đó đến Lục Tổ Huệ Năng 慧能; (638713), Phật giáo và Lão giáo đã có nhiều trộn lẫn với nhau, nhất
là trong phái Thiền đốn ngộ của Huệ Năng, phát triển miền
Nam Trung Quốc. Một phái Thiền khác ở phía Bắc, do Thần
Tú 神秀 chủ trƣơng, chấp nhận "Tiệm ngộ" 漸悟 Ŕ tức là ngộ
theo cấp bậc Ŕ không kéo dài đƣợc lâu. Phái Thiền của Huệ
Năng phát triển nhƣ một ngọn đuốc chói sáng, nhất là trong
đời Ðƣờng, đầu đời Tống và sản sinh vô số những vị Thiền sƣ
danh tiếng nhƣ Mã Tổ Ðạo Nhất 馬祖道一, Bách Trƣợng Hoài
Hải 百丈懷海, Triệu Châu Tòng Thẩm 趙州從諗, Lâm Tế Nghĩa
Huyền 臨濟義玄... và truyền ra các nƣớc khác nhƣ Nhật Bản,
Hàn Quốc, Việt Nam (Phật giáo).
Thiền phƣơng Nam dần dần chia thành Ngũ gia thất Tông
五家七宗 (là năm nhà, bảy tông), đó là những Tông phái
thƣờng chỉ khác nhau về cách giáo hóa, không khác về nội
dung đích thật của Thiền. Ngũ Gia Thất Tông gồm Tào Ðộng
曹洞, Vân Môn 雲門, Pháp Nhãn 法眼, Qui Ngƣỡng 潙仰, Lâm
Tế và hai bộ phái của Lâm Tế là Dƣơng Kỳ 楊岐 và Hoàng
Long 黃龍 (xem các biểu đồ cuối sách).
Trong các Tông này thì có hai Tông Lâm Tế và Tào Ðộng du
nhập qua Nhật trong thế kỷ 12, đầu thế kỷ 13, đến nay vẫn
sinh động và còn ảnh hƣởng lớn cho Thiền thời nay. Khoảng
đến đời nhà Tống thì Thiền Tông Trung Quốc bắt đầu suy tàn
và trộn lẫn với Tịnh Độ Tông trong thời nhà Minh (thế kỷ thứ
15). Trong thời gian đó, Thiền Tông đúng nghĩa với tính chất
"Dĩ tâm truyền tâm" đƣợc xem nhƣ là chấm dứt. Lúc đó tại
Nhật, Thiền Tông lại sống dậy mạnh mẽ. Thiền sƣ Ðạo
Nguyên Hi Huyền 道元希玄 ngƣời đã đƣa tông Tào Ðộng qua
Nhật, cũng nhƣ Thiền sƣ Minh Am Vinh Tây 明菴榮西, Tâm
Ðịa Giác Tâm 心地覺心, Nam Phố Thiệu Minh 南浦紹明 và
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nhiều vị khác thuộc phái Lâm Tế đã có công thiết lập dòng
Thiền Nhật Bản.
Giữa thế kỷ 17, Thiền sƣ Trung Quốc là Ẩn Nguyên Long Kỳ
隱元隆琦 sang Nhật thành lập dòng Hoàng Bá, ngày nay
không còn ảnh hƣởng. Vị Thiền sƣ Nhật xuất chúng nhất phải
kể là Bạch Ẩn Huệ Hạc 白隱慧鶴 thuộc dòng Lâm Tế, là ngƣời
đã phục hƣng Thiền Nhật Bản trong thế kỷ 18.
Thiền Tông Trung Quốc đƣợc sáng lập trong thời kỳ Phật
pháp đang là đối tƣợng tranh cãi của các Tông phái. Ðể đối lại
khuynh hƣớng "Triết lý hóa" phân tích chi ly Phật giáo của các
Tông khác, các vị Thiền sƣ bèn đặt tên cho Tông mình là
"Thiền" để nhấn mạnh tầm quan trọng của phƣơng pháp Tọa
thiền để trực ngộ yếu chỉ.
Thiền bắt nguồn từ Ấn Ðộ nhƣng đã trở thành một Tông phái
độc lập khi đƣợc truyền sang Trung Quốc, đặc biệt là sau thời
của Lục Tổ Huệ Năng. Nơi đây, Thiền Tông đã hấp thụ cốt tủy
của nền văn hóa, triết lý Trung Quốc. Nhà Ấn Ðộ học và Phật
học danh tiếng của Ðức H. W. Schumann viết nhƣ sau trong
tác phẩm Ðại thừa Phật Giáo (Mahāyāna-Buddhismus): "Thiền
Tông có một ngƣời cha Ấn Ðộ nhƣng đã chẳng trở nên trọn
vẹn nếu không có ngƣời mẹ Trung Quốc. Cái "dễ thƣơng", cái
hấp dẫn của Thiền Tông chính là những thành phần văn hóa
nghệ thuật, những đặc điểm sắc thái riêng của Trung Quốc,
không phải của Ấn Ðộ. Những gì Phật giáo mang đến Trung
Quốc Ŕ với tƣ tƣởng giải thoát tuyệt đối, trình bày một cách
nghiêm nghị khắc khe với một ngón tay trỏ chỉ thẳng Ŕ những
điều đó đƣợc các vị Thiền sƣ thừa nhận, hấp thụ với một nụ
cƣời thầm lặng đầy thi vị. Thành tựu lớn lao của các Ðại luận
sƣ Ấn Ðộ là nhét "Con ngỗng triết lý" vào lọ, thì Ŕ chính nơi
đây, tại Trung Quốc Ŕ con ngỗng này đƣợc thả về với thiên
nhiên mà không hề mang thƣơng tích.
"THIỀN nhƣ các vị Thiền sƣ nhấn mạnh, là trở về với tự nhiên,
không hẳn là sự phản đối truyền thống nhƣ những học giả sau
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này thƣờng xác định. Thiền Tông phản bác, vứt bỏ những nghi
thức rƣờm rà, những bài luận khó hiểu, bất tận nhƣng không
phủ nhận nội dung, tinh hoa của chúng. Thiền Tông chính là
sự tổng hợp độc đáo của hai giáo lý, hai học thuyết nền tảng
của Ðại thừa Ấn Ðộ, đó là Trung quán 中 觀 ( s: madhyamaka)
và Duy thức 唯 識 ( s: vijñānavāda).
Ngƣời ta có thể hiểu phần nào những hành động, lời nói,
phƣơng pháp hoằng hóa "mâu thuẫn", "nghịch lý" của các vị
Thiền sƣ nếu nắm đƣợc giáo lý của Trung quán và Duy thức.
Trong các tập công án của Thiền Tông, ngƣời ta có thể nhận
ra hai loại:
1- Những công án xoay quanh thuyết Thật tƣớng 實相 của
Trung quán Tông (s: mādhyamika), tức là tất cả đều là Không
(s: śūnyatā)
2- Những công án với khái niệm "Vạn pháp duy tâm" 萬法唯心;
(s: cittamātra) của Duy thức Tông. Công án danh tiếng nhất
với thuyết tính Không là Con chó của Triệu Châu (Vô môn
quan 1): Tăng hỏi Triệu Châu: "Con chó có Phật tính không?"
Triệu Châu trả lời: "Không!" 無. Một công án không kém danh
tiếng theo thuyết Duy thức (Vô môn quan 29): Hai ông Tăng
cãi nhau về phƣớn (một loại cờ).
Một ông nói: - "Phƣớn động"
Ông khác nói: - "Gió động" và cứ thế tranh cãi.
Lục Tổ Huệ Năng liền nói:
- Chẳng phải gió, chẳng phải phƣớn, tâm các ông động. Nghe
câu này, hai vị giật mình run sợ. Tuy không bao giờ trở lại thời
vàng son của thế kỷ thứ 7, thứ 8, Thiền Tông vẫn luôn luôn
gây đƣợc một sức thu hút mãnh liệt nơi Tín đồ Phật giáo và
đóng một vai trò quan trọng trong nghệ thuật Ðông Á. Khoảng
vài mƣơi năm nay, Thiền Tông bắt đầu có ảnh hƣởng tại
phƣơng Tây và Mỹ.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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THIỀN VIỆN (Phật Học)
禪院
E: Monastery of Contemplation.
F: Le monastère de Contemplation.
Thiền viện ( J: zen'en) Là nơi tu tập của những ngƣời theo
Thiền Tông. Thiền sƣ Bách Trƣợng là ngƣời đầu tiên sáng lập
Thiền viện và những qui củ tổ chức ở đây.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THIỆN (1) (Phật Học)
善
Thiện (S: kuśala; P: kusala) Chỉ các hành động không xuất
phát từ ba gốc THAM- SÂN - SI ( Tam độc). Nghĩa ngƣợc lại là
Bất thiện (s: akuśala).
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THIỆN (2)
善
Thiện 善: Lành, tốt, trái với ác; giỏi khéo. Td: Thiện ác đáo
đầu, Thiện nghệ.
Thánh-nhân đã có nói:
- "Thánh" bất giáo nhi thiện 聖不教而善
nghĩa là bậc Thánh, không dạy cũng thiện (lành).
- "Hiền" giáo nhi hậu thiện 賢教而後善
nghĩa là bậc Hiền, có dạy rồi sau mới đƣợc Thiện (lành).
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- "Ngu" giáo diệc bất thiện 愚 教亦不善
nghĩa là ngƣời ngu, dẫu có dạy cũng không thể thiện đƣợc.
Rồi hỏi lại:
- Bất giáo nhi thiện phi Thánh nhi hà? 不教而善非聖而 何
- Giáo nhi hậu thiện phi Hiền nhi hà? 教而後善非賢而何
- Giáo diệc bất thiện phi ngu nhi hà? 教亦不善非愚而何
Tất nhiên:
* Ngƣời không dạy mà thiện, nếu không phải Thánh, thì còn
gọi là gì?
* Ngƣời có dạy rồi mới thiện, nếu không phải hiền, thì còn gọi
là gì?
* Ngƣời đã dạy rồi mà không thiện, thì gọi là ngu, chớ còn gọi
là gì?

THIỆN ÁC
善惡
E: Good and bad.
F: Bon et mauvais.
Thiện: Lành, tốt, trái với ác; giỏi khéo. Ác: trái với thiện, tức là
Bất thiện. Nếu Thiện là tốt thì Ác là xấu, nếu Thiện là lành thì
Ác là hung dữ.
Từ xƣa tới nay, các nhà tôn giáo thƣờng định nghĩa Thiện và
Ác nhƣ sau:
- Thiện là thuận ích, hao tổn là Ác.
- Thiện là thuận lý, trái lý là Ác.
- Thiện là khi có sức chiêu cảm cái quả báo vui sƣớng, trừ
tuyệt những mối đau khổ và phiền não. Điều trái lại là Ác.
- Thiện thì vô tội, Ác là có tội.
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- Thi hành đúng theo Ngũ Giới Cấm thì có đƣợc Ngũ Thiện.
Làm trái với Ngũ Giới Cấm thì đƣợc Ngũ Ác.
Cho nên Ngũ Thiện là: Bất sát sanh, Bất du đạo, Bất tà dâm,
Bất tửu nhục, Bất vọng ngữ. Ngũ Ác là: Sát sanh, Du đạo, Tà
dâm, Tửu nhục, Vọng ngữ.
- Nói thêm chi tiết thì con ngƣời chúng ta có Thập Thiện và
Thập Ác, do thân, Khẩu, Ý tạo ra. Thân tạo ra 3, Khẩu tạo ra 4,
Ý tạo ra 3, kể ra:
Thập Ác: - Sát sanh, - Du đạo, - Tà dâm. - Vọng ngữ, - Lƣỡng
thiệt, - Ác khẩu, - Ỷ ngữ. - Tham, - Sân, - Si.
Trái với Thập Ác là Thập Thiện.
Tôn chỉ của các tôn giáo chơn chánh nói chung là:
Chƣ ác mạc tác,
Chúng thiện phụng hành.
Nghĩa là:
- Các điều ác không làm,
- Các điều thiện vâng làm
- Đạo Cao Đài định nghĩa Thiện và Ác căn cứ vào định luật
tiến hóa của Càn Khôn Vũ Trụ và vạn vật.
Định luật tiến hóa chi phối toàn cả Càn Khôn Vũ Trụ và vạn
vật: mỗi địa cầu, mỗi tinh cầu, mỗi vật, dù vô hình hay hữu
hình đều tiến hóa, và tiến hóa mãi mãi trên con đƣờng vô tận,
để càng lúc càng hoàn hảo tốt đẹp, càng lúc càng văn minh.
Nhƣ vậy, gọi Thiện là tất cả những gì giúp cho sự tiến hóa của
chúng sanh, tức là làm cho con ngƣời hạnh phúc, vui mừng;
làm cho loài vật phát triển tốt đẹp.
Gọi Ác là tất cả những gì trái lại, tức là làm trở ngại sự tiến hóa
của chúng sanh, làm cho chúng sanh không tiến hóa hay thoái
hóa.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THIỆN ÁC ĐÁO ĐẦU CHUNG HỮU BÁO
善惡到頭終有報
"Ðấng Chí Tôn (Hóa công) đòi phen đổ lụy phải lập cuộc tang
thƣơng trừng trị, vì câu: "Thiện ác đáo đầu chung hữu báo".
Xét cho kỹ 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. Cảnh Ðế Thiên Ðế Thích to
tát biết bao, vạn quốc nhận vào cơ xảo tuyệt thế. Gian hùng
mƣu sâu quyệt kế ai bằng Lữ Bất Vi mà rốt cuộc rồi Vi cũng vô
vi. Hào kiệt sức năng cử đảnh, ít sánh Sở Bá Vƣơng sau cũng
dâng thủ cấp cho Ô Giang Ðình Trƣởng. Nào Vạn Lý Trƣờng
Thành, Ðế Thiên Ðế Thích bền chặt cổ kim ít có, mà cũng hóa
ra cuộc thành xiêu vách ngã, cỏ loáng rêu phong; Lữ Bất Vi
cùng Sở Bá Vƣơng lịch sử ngàn năm đều nêu danh ác.
Thi văn dạy đạo rằng:
Thiện ác đáo đầu đã biết chƣa?
Hiểu rồi cái ác cũng nên chừa.
Theo làm âm chất may bồi đắp,
Thì sẽ trở về chỗ vị xƣa.

THIỆN CĂN
善根
E: The good root.
F: Bonne racine.
Ngài Hiến Đạo luận về cái khổ cái vui của Đời, rằng:
"Nếu ta không may mắn có thiện căn lãnh hội đƣợc các cơ
giải thoát của Đức Nhƣ Lai, hoặc không sáng suốt thâm hiểu
cái lẽ sống của các bậc hiền nhân quân tử "Không lo, không
buồn, thì ta hãy tự tìm một lối sống vui để ở đời cho có thú vị.
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Ta phải sống theo đời Đạo lý, nhứt là phải ngăn dằn cự tuyệt
sự tham dục thái quá, hễ thấy lợi nghĩ ngay tới nghĩa, đừng
cho cái ngoại vật làm hệ lụy đến ta. Ta tự sửa mình cho ngay
chính "Thắng ngƣời chƣa phải thắng, thắng ta mới thật thắng".
Lại nữa ta đừng tự dối mình, ta thành thật với ta, nghĩa là chớ
có mình dối lòng mình, hãy trung thành với lòng mình. Cái gì
phải thì nói phải, cái gì trái thì nói trái, gặp điều thiện thì làm,
thấy điều ác thì tránh. Làm việc gì cũng cứ theo lẽ phải, nghe
tiếng gọi của lƣơng tâm, sau khỏi hối hận, lƣơng tâm không có
gì chỉ trích hành động của ta. Ta tự xét không có gì tự hổ thẹn
với lƣơng tâm thì ta đƣợc sung sƣớng biết chừng nào, chính
lƣơng tâm là thầy hay, đƣa đƣờng chỉ lối cho ta tìm cái lẽ sống
vui".

THIỆN DUYÊN
善緣
E: The good destiny.
F: La bonne destinée.
Thiện duyên là duyên lành, duyên may, duyên phần. Ngƣời
có duyên lành (duyên may) mới gặp đƣợc thời kỳ Đại ân xá
của Đức Chí Tôn, Ngài đã mở ra nền Đại Đạo. Đức Lý Đại
Tiên có dạy: "Mở một mối Đạo chẳng phải là thƣờng tình, mà
sanh nhằm đời đặng gặp mối Đạo cũng chẳng phải dễ".
Trong Thánh thi cũng có câu:
- Hạnh ngộ Cao Đài truyền Đại Đạo.
- Hảo phùng Ngọc Đế ngự trần gian.

幸遇高臺傳大道
好逢玉帝御塵間

Nghĩa là:
May mắn đƣợc Đức Cao Đài truyền Đại Đạo,
Duyên lành gặp lúc Ngọc Đế ngự xuống trần gian.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Nhập hội có câu:
"Thuận nhơn tâm ắt thuận Trời,
"Câu kinh Vô Tự độ người thiện duyên."

THIỆN ĐẠO
善道
"Đức Jésus de Nazareth (gọi Christ) bởi lòng Nhơn Cứu thế
lập nên Thánh Giáo Gia-Tô; Ngài mƣợn bác ái nhân sanh
đặng thế mặt Chí-Tôn khai hóa, xem phổ tế chúng sanh rằng
trọng, nên chuyên lo giúp khó trợ nghèo: dỗ kẻ dữ, dạy ngƣời
ngu, ngó chơn thật mạng sanh hành thiện đạo, diệt dị đoan,
trừ mê tín, dụng Chơn lý để răn đời, nhìn lƣơng tâm là hình
ảnh của Trời, lấy trí tuệ vẽ tƣơi Thiên cảnh. Ngài hằng dạy
rằng: "Cái khổ của thế gian là sự nghiệp của con ngƣời, phải
Thọ khổ mới rõ cơ thoát tục". Ấy đời đƣơng giả dối mà Ngài
đem chân thật đặng khử trừ, chẳng khác nào vào chốn náo
nhiệt dữ dằn mà Ngài đờn tiếng đờn thanh tao hòa nhã."

THIỆN LƢƠNG
善良
F: Honnête.
Thiện 善: lành, tốt lành, Thiện trái với ác. Lương 良: Lành, tính
chất thuần tốt bền giữ không đổi gọi là "lƣơng". Thiện lƣơng
là bản chất hiền lành trời phú cho.
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Ngoan-ngùy chơn-chánh Phật Thần thương,
"Chơn-chánh liên-hòa với thiện lương.
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"Thần-Thánh thành, do người chánh thiện,
"Thiện-lương chơn-chánh đức không lường."

THIỆN MINH (Thái Đầu Sƣ Thái Minh Tinh)
善明
(Xem Thái Đầu Sƣ Thái Minh Tinh)
Thế danh Nguyễn Văn Giáp (1883-1947)
Hòa Thƣợng Thích Thiện Minh, học trò của Hòa Thƣợng Nhƣ
Nhãn Thích Từ Phong. Thiện Minh đƣợc Đức Chí-Tôn phong
Đầu Sƣ phái Thái. Thánh danh là Thái Minh Tinh ngày 13-10Bính Dần. Ông là một trong 247 vị đứng tên trong TỜ KHAI
ĐẠO.
Thầy dạy tháng 4 Bính Dần (dl: tháng 5 năm 1926 )
"Thiện Minh, con há! Mầng con, Con ôi! Khi Thầy giáng sanh
lập Đạo Thánh, Thầy phải đổ máu mà rửa tội cho chúng sanh,
đến đỗi phải lấy Thân làm của tế, mà cầu khẩn cho chúng
sanh. Hai ngàn năm chƣa qua, giọt máu Thầy đã trôi hết.
Nay con vì ma khảo, phải đổ máu mà rửa tội cho phái Thái.
Chƣa vì, sự vinh diệu con trƣớc mặt chƣ Thần, Thánh, Tiên,
Phật, đã đặng so sánh cùng Thầy rồi. Cƣời! Con phải lấy hiệu
Thiên ân là THÁI MINH TINH, làm Đầu Sƣ đạo Thiền. Con
phải trông cậy pháp luật vô biên của Thầy". (TNCT. HH. 82)
Thầy nói với ông Nhƣ nhãn: 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!" (Ðạo Sử. II.
238)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vendredi 22 Septembre 1926 (16-8-Bính Dần).
Thầy dạy: "MINH bị chúng nó khảo nặng nề lắm, đáng kiếp!
Cũng vì tiền kiếp oan oan tƣơng báo, các con nên thƣơng mà
cầu nguyện cho nó hằng ngày. Ðặng vậy thì họa may chƣ
Thần, Thánh, Tiên, Phật thƣơng, lòng từ bi Thầy vững cho
khỏi cơn thịnh nộ, rồi đây nó xuống luân hồi nữa. Con cũng
đồng con, thƣơng cũng đồng thƣơng, chƣa ai cắt ruột mà
không đau. Vậy các con dùng quyền mà trị cho chúng nó cho
bỏ ghét. Trung, Lịch hai con phải hội chƣ Thánh mà xin khai
Ðạo. Phải làm đơn mà dâng cho Thầy xem xét sửa trƣớc
nghe".
Trong năm Khai Đạo, Đức Chí Tôn Thiên phong ba vị Đầu Sƣ
vào phẩm Đầu Sƣ đầu tiên của Đạo Cao Đài có mang ba chữ:
Nhựt- Nguyệt- Tinh là ba bửu của Trời.
- Đầu Sƣ phái Ngọc: Ngài Lê Văn Lịch, Thánh danh là Ngọc
Lịch Nguyệt.
- Đầu Sƣ phái Thƣợng: Ngài Lê Văn Trung, Thánh danh
Thƣợng Trung Nhựt, sau thăng Quyền Giáo Tông.
- Đầu Sƣ phái Thái: Hòa Thƣợng Thiện Minh, Thánh danh là
Thái Minh Tinh. Ngài Thiện Minh đƣợc Thiên phong Thái Đầu
Sƣ nhƣng Ngài không hành Đạo, nên ngày 12-12-Bính Dần
(dl: 15-1-1927), Đức Lý Giáo Tông cách chức Thái Đầu Sƣ
của Ngài Thiện Minh. Cũng trong ngày nầy (12-12-Bính Dần),
Đức Chí Tôn phong Ngài Dƣơng Văn Nƣơng chức Thái Đầu
Sƣ, Thánh danh Thái Nƣơng Tinh.
Vậy là trong cửa Đạo buổi đầu có hai Đầu Sƣ phái Thái:
1-Thái Đầu Sƣ Thái Minh Tinh (Thiện Minh) 2-Thái Đầu Sƣ
Thái Nƣơng Tinh (Dƣơng văn Nƣơng).
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THIỆN NAM TÍN NỮ
善男信女
E: The believers.
F: Les croyants.
(Thiện là hiền lành, Nam là chỉ đàn ông, con trai, Tín là tin
tƣởng, Nữ là phái Nữ, nói chung đàn bà, con gái). Thiện nam
tín nữ nói tắt là Thiện Tín, tức nhiên chỉ chung những ngƣời
có lòng thành và đức tin lớn mới đến chùa cầu Phật cầu Trời.
Samedi 27 Novembre 1926 (23-10-Bính Dần)
Thầy dạy: "Thầy dặn một lần nầy, từ đây tuân y theo vậy.
Trƣớc khi cầu Cơ phải đọc Thánh ngôn cho Thiện Nam Tín
Nữ nghe, chúng nó mới biết Ðạo Thầy là Ðạo gì. Nếu các con
không cho biết trƣớc thì Thiện Nam Tín Nữ thất lễ đã đành,
chớ chúng nó biết Thầy là ai mà kiêng nễ.... nghe à! Phải
chỉnh Ðàn lại cho nghiêm, cái biến hôm Rằm các con chƣa sợ
sao, còn thất lễ nữa?"
Khi Đức Hộ Pháp trấn Thần và giải thích các Thiên Nhãn
quanh bên ngoài Đền Thánh nói rằng: "Thiên Nhãn ngó ra
ngoài Đền thì để cho Thiện Nam Tín nữ quì ở ngoài sân lạy
vào, còn Thiên Nhãn ngó vào Đền vì ngƣời Đạo quì ngang sợ
ô-uế, không thể coi sóc cho tinh khiết đƣợc. Và từ đây dù ở
chân trời góc bể nào mà nhân sanh biết hƣớng về Toà Thánh
Cầu-nguyện cũng sẽ đƣợc hồng ân của Đức Chí Tôn chiếu
giám".
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."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THIỆN NGHIỆP
善業
E: The good retribution.
F: La bonne rétribution.
Thiện: Lành, tốt, trái với ác; giỏi khéo. Nghiệp: con đƣờng đi từ
cái nhân ở kiếp trƣớc đến cái quả ở kiếp sau. (Xem chữ:
Nghiệp, vần Ng)
Thiện nghiệp là nghiệp lành, do việc làm lành tạo ra.
• Nếu kiếp trƣớc mình làm nhiều việc lành, thì nó tạo cho mình
Thiện nghiệp hay Phƣớc nghiệp. Cái Thiện nghiệp nầy nó sẽ
theo ủng hộ mình trong suốt kiếp sống hiện tại, nó nâng đỡ
che chở mình, khiến cho mình gặp nhiều may mắn.
• Nếu kiếp trƣớc mình làm nhiều việc gian ác, thiếu đạo đức,
thì nó tạo ra cho mình Bất thiện nghiệp hay Ác nghiệp. Chính
cái Ác nghiệp nầy nó theo báo đáp trong suốt cuộc sống hiện
tại của mình, khiến mình gặp nhiều rủi ro hoặc tai họa.

THIỆN NGUYỆN
善願
E: The good vows.
F: Les bons vœux.
Thiện: Lành, tốt, trái với ác; giỏi khéo. Nguyện: mong ƣớc.
Thiện nguyện là mong ƣớc điều lành.
Hội Thiện nguyện: Một tổ chức từ thiện gồm những ngƣời
mong ƣớc làm lành, để giúp ngƣời giúp đời.
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THIỆN NIỆM
善念
E: The good thought.
F: Les bonnes pensées.
Thiện: Lành, tốt, trái với ác; giỏi khéo. Niệm: tƣởng nghĩ.
Thiện niệm là tƣởng nghĩ điều lành, tức là tƣ tƣởng luôn luôn
nghĩ tới điều lành.
Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu:
"Môn sanh thiện niệm hằng ngày."

THIỆN TÂM
"Nhơn sanh phải thiện tâm và hết lòng vì đạo đức mới đặng
Thần, Thánh chứng minh, mới có thấy ngày kết quả đặng.
Thầy vì đức háo sanh nên thâu thập nhiều đứa lƣơng tâm
chƣa chánh đáng, là Thánh ý để cho chúng nó qui chánh cải
tà, nhƣng thói phàm tục lung lăng chẳng dứt. Nếu Thầy chẳng
lấy đại từ đại bi mà lập Ðạo thì đã để cho chƣ Thần, Thánh
hành hình nặng nề chẳng xiết kể".

THIỆN TÍN
善信
E: The believers.
F: Les croyants.
Thiện: Lành, tốt, trái với ác; giỏi khéo. Tín: tin, tín ngƣỡng.
Thiện tín là nói tắt của thành ngữ: Thiện nam tín nữ, là các tín
đồ nam nữ của đạo.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THIỆN THẦN - ÁC THẦN
Hai ông THIỆN Ŕ ÁC là con của vua Tỳ Kheo, có tên là Tỳ Văn
và Tỳ Vũ, do cảnh giác mà đạt vị "Thiện Thần và Ác Thần" soi
gƣơng cho Đạo Giáo hễ biết tu là đắc Đạo.
Còn gọi là: ÔNG THIỆN VÀ ÔNG ÁC

-Tích vua Tỳ Kheo Vƣơng Đế sanh đặng hai ngƣời con trai.
Ngƣới lớn tên là Tùy Văn, ngƣời nhỏ tên là Tùy Vũ. Vua Tỳ
Kheo có lòng mộ đạo nên muốn truyền ngôi lại cho Tùy Văn
mà đi tu, nhƣng sợ Tùy Vũ chiếm đoạt, nên vua Tỳ Kheo mới
sai Tuỳ Vũ sang nƣớc Hàn Châu mà chiêu mộ anh tài. Khi Tùy
Vũ đi rồi vua Tỳ Kheo mới truyền ngôi lại cho Tùy Văn cai trị
trong nƣớc, rồi vua Tỳ Kheo mới đến Am Vân lo tu niệm. Khi
Tuỳ Vũ chiêu mộ anh tài xong trở về vào bái yết, thấy anh
mình lên ngôi kế vị mới hỏi tự sự, Tuỳ Văn thuật lại "Vì cha
muốn xuất gia tu luyện nên mới truyền ngôi lại cho anh" Tùy
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Vũ nói: "Anh hiền đức trị dân không sợ vậy anh đƣa Ngọc ấn
lại cho tôi sửa trị thiên hạ mới sợ." Tuỳ Văn không chịu bèn
ôm Ngọc Ấn Tỷ Phù chạy lên Am Vân tìm cha phân định. Tỳ
Kheo thấy con hiếu để bèn rƣớc về Tây Phƣơng thành Phật.
Khi Tuỳ Vũ đến thấy anh mình đã ăn năn thành Phật thì tỉnh
ngộ, bỏ hết giang san, không màng danh lợi bèn trục khối tình
gác bỏ ngoài tai rồi lo tu cũng đắc đạo. Ấy là "Tu nhất kiếp,
ngộ nhất thời".
Đức Hộ Pháp trấn Thần Tòa Thánh ngày mùng 6-giêng-Đinh
Hợi (dl 27-01-1947) Khi Đức Hộ Pháp trấn Thần hai pho
tƣợng: Ông Thiện và Ông Ác, Ngài nói:
"Đời thƣờng lầm lạc, làm điều ác cho là thiện và thƣờng lấy
điều lành cho là ác. Nên từ đây, năng lực của Thiện Thần sẽ
phô bày ra mặt đời, thế nào là chánh, việc nào là thiện, làm thế
nào là phƣớc, cho thiên hạ rõ. Còn Ác Thần thì phô bày ra mặt
đời, thế nào là tà, việc nào là ác, sao gọi là tội, cho nhơn loại
rõ. Hai Ông Thần nầy rất linh hiển, dùng quyền năng thiêng
liêng đƣa ra thiệt tƣớng trong hai con đƣờng: phƣớc và tội,
siêu và đọa, sanh và tử, để cho con cái Đức Chí Tôn khỏi lầm
lạc, hầu tránh khỏi con đƣờng tự diệt. Đi vào con đƣờng sanh
thì nhơn loại mới mong hoà bình đƣợc."

THIỆN TRI THỨC (Phật Học)
善知識
Thiện tri thức (S: Kalyāṇamitra; P: kalyānamitta; J: Zenchishiki) hoặc Thiện hữu 善友, Ðạo hữu 道友. Danh từ chỉ một
ngƣời bạn đạo.
Trong thời Phật giáo nguyên thủy, danh từ này đƣợc dùng để
chỉ một vị Tăng đầy đủ những đạo hạnh nhƣ nắm vững lý-

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

569

thuyết Phật pháp và tinh thông Thiền định, có thể giúp đỡ
những vị khác trên con đƣờng tu học.
Ðức Phật Thích-Ca Mâu Ni rất quí trọng tình bạn trên con
đƣờng giải thoát. Ngài dạy nhƣ sau: "Cả một cuộc đời tầm
Đạo đều lấy tình bạn làm căn bản... Một Tỉ-khâu, một Thiện tri
thức, một ngƣời bạn đồng hành Ŕ từ một vị này ngƣời ta có
thể mong đợi rằng, ông ta sẽ tinh cần tu học Bát Chính Đạo để
đạt giải thoát cho chính mình và những ngƣời bạn đồng hành.
"Dần dần, danh từ này cũng thƣờng đƣợc sử dụng để chỉ
những ngƣời tìm đạo, trong giới Cƣ sĩ và cả trong Tăng già.
Trong những bài thuyết pháp, các vị Thiền sƣ thƣờng dùng
các biểu thị "Thiện tri thức", "Ðạo lƣu"... để chỉ những ngƣời
hâm mộ Phật pháp đang chú tâm lắng nghe.
Ngƣời ta thƣờng phân Thiện tri thức thành ba hạng:
1- "Giáo thụ thiện tri thức" 教授善知識 là những ngƣời có khả
năng hƣớng dẫn, dạy dỗ trên con đƣờng tu hành, là bậc thầy.
2- "Ðồng hạnh thiện tri thức" 同行善知識 là những ngƣời đồng
chí, đồng hạnh, tức là ngƣời bạn tốt, trung thành;
3- "Ngoại hộ thiện tri thức" 外護善知識 là những ngƣời giúp
cho những tiện nghi, tạo điều kiện tốt cho ngƣời tu hành.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THIÊNG LIÊNG
E: Divine, spiritual.
F: Dinvin ou spirituel.
Thiêng: linh ứng, linh hiển. Liêng: tiếng đệm. Thiêng liêng là
không hình ảnh nhƣng rất mầu nhiệm.
Đấng thiêng liêng: các Đấng vô hình ở cõi Trời mà mắt phàm
không thể thấy đƣợc. Đó là chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật.
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Cõi thiêng liêng: cõi vô hình của các Đấng Thần, Thánh,
Tiên, Phật.

THIÊNG LIÊNG CHI VỊ
E: The divine positions.
F: La position divine.
Thiêng liêng chi vị là ngôi vị nơi cõi thiêng liêng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Thầy dạy: 07-03-Kỷ Tỵ (dl: 16-051929)
"Thầy đã nói rõ rằng: Thƣợng Phẩm phải về Thầy trƣớc các
con nhƣng mà hại thay! vì biếng nhác các con không đọc
Thánh ngôn của Thầy mà kiếm hiểu.
TẮC! Con có nhớ Thầy nói với các con rằng: Ðạo vốn vô vi,
nếu Thƣợng Phẩm không trở lại Thiêng Liêng chi vị, thì ai
đem các chơn hồn các con vào cửa Thiên giùm đó con, lại
nữa các con vốn là kẻ dẫn đƣờng cho cả chúng sanh thay mặt
cho Thầy nơi thế nầy về phần Ðời còn phần Ðạo cũng có đôi
đứa con mới đặng cho. Cƣời....Con đừng phiền mà trách mấy
anh con, nhứt là đừng nói rằng: Chúng nó giết Thƣợng Phẩm
nghe, vì Thiên cơ đã định các con biết chi mà hờn trách lẫn
nhau".

THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
E: The internal Kingdom.
F: Le royaume éternel.
Thiêng liêng: (đã giải ở trên). Hằng: thƣờng có, luôn luôn.
Hằng sống: sống hoài, không có sự chết.
Con đƣờng Thiêng liêng Hằng sống:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo định nghĩa nhƣ sau:
- Nếu hiểu theo chơn pháp của Đức Chí Tôn thì Con đƣờng
Thiêng liêng Hằng sống là con đƣờng dành cho các chơn hồn,
khi thoát xác rồi, quay về với Đức Chí Tôn để đƣợc định vị,
thăng hay đọa.
- Con đƣờng mà chơn thần xuất ra rồi về với Đức Chí Tôn là
con đƣờng Thiêng liêng Hằng sống đó vậy.
- Con đƣờng về với Đức Chí Tôn không phải dễ, mà cũng
không phải về là tới liền. Muốn về với Đức Chí Tôn, ta phải
qua nhiều cung nhiều điện, mỗi cung chúng ta gặp một sự lạ,
mỗi điện chúng ta gặp một huyền vi khác nhau, phải đi từ cung
nầy tới điện nọ, nên gọi là dục tấn trên con đƣờng Thiêng liêng
Hằng sống.
Cõi Thiêng liêng Hằng sống: chỉ chung các cõi vô hình của
chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Cõi Niết Bàn hay cõi Cực lạc Thế giới là một trong các cõi
Thiêng liêng Hằng sống.
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối:
"Rắp nhập cảnh Thiêng liêng Hằng sống."

THIÊNG LIÊNG VỊ
"Ngôi vị nơi cõi Thiêng liêng, tức cõi vô hình. Ngƣời đến thế
này trong sứ mạng là học hỏi, trả quả hoặc là làm thiên mạng,
nhƣng tất cả đều phải lập công bồi đức mới hƣởng đƣợc quả
vị nơi cõi Trời, đó mới là cõi thiệt. Các phẩm chơn hồn trong
Càn khôn Vũ-trụ của Đức Chí Tôn đã lấy quyền cho Phật Mẫu
đào tạo tám phẩm chơn hồn, tức là chơn hồn: vật chất, thảo
mộc, thú cầm, nhơn loại, Thần, Thánh, Tiên, Phật. Trong tám
phẩm chơn hồn ấy xuất hiện nơi Kim-Bàn do theo luật Thiêng
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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".

THIẾT ĐÀN
設 壇
E: To establish a spiritual message.
F: Établir un message spirituel.
Thiết: Sắp bày ra, tổ chức. Đàn: nơi cao ráo sạch sẽ để cúng
Đức Chí Tôn và cầu cơ. Thiết đàn là tổ chức một đàn cúng
Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng để cầu cơ tiếp nhận
Thánh giáo.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Vậy nội ngày mai, con phải lên thiết đàn tại Chợ Lớn.

THIẾT ĐINH
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sƣ Lâm Hƣơng Thanh
có câu:
Nhƣng vì bởi lo toan mối Đạo,
Phải hết lòng bổ báo Ơn trên.
Phơi gan trải mật tấm thành,
Chút gan bồ liễu gắn bền thiết đinh.

THIẾT GIÁP ĐẠO BÀO
鐵 甲 道 袍
E: The cuirass.
F: La cuirasse.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thiết giáp là bộ áo mặc bên ngoài làm bằng sắt, để che
không cho các thứ vũ khí xâm phạm thân thể khi ra trận. Ðức
Chí Tôn cho biết, đạo đức của mỗi Môn đệ là bộ thiết giáp vô
hình bảo vệ an toàn trƣớc đám hổ lang là bọn Tà ma quỉ mị.
Chính nhờ bộ thiết giáp đạo đức nầy, nó giúp chúng ta đƣợc
trở về cùng Ðức Chí Tôn nên gọi là Thiết giáp Đạo bào vậy.
Thầy dạy: "Thầy nói trƣớc cho các con biết mà giữ mình.
Chung quanh các con, dầu xa dầu gần, Thầy đã thả một lũ hổ
lang ở lộn với các con. Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà
cắn xé các con; song, trƣớc Thầy đã cho các con mặc một bộ
thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo đức của các
con. Ấy vậy, rán gìn giữ bộ thiết giáp ấy hoài cho tới ngày các
con hội hiệp cùng Thầy".

THIẾT LẬP
設 立
E: To establish.
F: Établir.
Thiết: Sắp bày ra, tổ chức. Lập: dựng nên. Thiết lập là dựng
nên, tạo ra.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Một đàn cơ riêng biệt ít khi đƣợc thiết lập cho ai.

THIẾT LỄ
設 禮
E: To establish a cult.
F: Établir un culte.
Thiết: Sắp bày ra, tổ chức. Lễ: lễ cúng tế. Thiết lễ là tổ chức
một lễ cúng tế và cầu nguyện.
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Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Đầu Tỉnh, Đầu Họ và Đầu Quận Đạo phải thiết lễ và
dựng mộ bia cho long trọng.

THIẾT YẾU
切 要
E: Necessary.
F: Nécessaire.
Thiết: Thân mật gắn bó, cần kíp, cắt ra. Yếu: quan trọng. Thiết
yếu là quan trọng và cần thiết.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy hằng dùng tâm chí của các con mà bố trí mọi điều
thiết yếu trong việc đạo đức.

THIỆT - DỐI
(Thiệt là thật, dối là giả) đó là hai mặt trái phải của cuộc đời.
Hễ còn sống trong Thế giới Nhị nguyên này là còn phải đối
mặt với hai hiện trạng ấy. Ngƣời đến thế này để học hỏi và
tiến hóa, ấy là Thọ khổ để thắng khổ. Hãy nghe lời Chúa nói
gì:
"Đức Jésus de Nazareth (gọi Christ) bởi lòng Nhơn Cứu thế
lập nên Thánh Giáo Gia-Tô; Ngài mƣợn bác ái nhân sanh
đặng thế mặt Chí-Tôn khai hóa, xem phổ tế chúng sanh rằng
trọng, nên chuyên lo giúp khó trợ nghèo: dỗ kẻ dữ, dạy ngƣời
ngu, ngó chơn thật mạng sanh hành thiện đạo, diệt dị đoan,
trừ mê tín, dụng Chơn lý để răn đời, nhìn lƣơng tâm là hình
ảnh của Trời, lấy trí tuệ vẽ tƣơi Thiên cảnh. Ngài hằng dạy
rằng: "Cái khổ của thế gian là sự nghiệp của con ngƣời, phải
Thọ khổ mới rõ cơ thoát tục".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngày 27-07-1927, thì Quan Thống-Đốc Nam Kỳ viết thơ cho
Anh Cả chúng ta hay rằng: "Ngài cấm không cho cầu Cơ chấp
Bút trong Thánh Thất nữa."
Đức Chí-Tôn có giáng ngày 13-03-1926 cho bài này: "Thầy
cho các con biết trƣớc, đặng sau đừng trách rằng quyền hành
Thầy không đủ mà kềm thúc trọn cả Môn đệ. Các con đủ hiểu
rằng: phàm muôn việc chi cũng có thiệt và cũng có dối; nếu
không có thiệt thì làm sao biết đặng dối, còn không có dối làm
sao phân biệt có thiệt..Cƣời! Thầy nói cho các con hiểu rằng:
Muốn xứng đáng làm Môn đệ Thầy là khổ hạnh lắm. Hễ càng
thƣơng bao nhiêu thì Thầy lại càng hành bấy nhiêu. Nhƣ đáng
làm Môn đệ Thầy thì Bạch Ngọc Kinh mới chịu rƣớc, còn ngã
thì cửa Địa ngục lại mời. Thƣơng thƣơng, ghét ghét ai thấu
đáo vậy ôi! Bởi vậy cho nên Thầy chẳng vì ghét mà không lời
khuyến dụ; cũng chẳng vì thƣơng mà không sai quỉ dỗ dành.
Thầy nói trƣớc cho các con biết mà giữ mình: chung quanh
các con dầu xa dầu gần Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn cùng
các con. Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con;
song trƣớc Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp chúng
nó chẳng hề thấy đặng là đạo đức của các con. Vậy ráng gìn
giữ bộ thiết giáp ấy hoài cho tới ngày các con hội hiệp cùng
Thầy."

THIỆT THIỆT HƢ HƢ
Thi văn dạy Đạo có câu:
Ngƣời đâu biết đặng tấc lòng mình,
Họa hỏi đến Trời mới biết linh.
Thiệt thiệt hƣ hƣ vì mắt thịt,
Thôi thì đợi chết biết tiền trình.
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THIỆT TƢỚNG
E: The real aspect.
F: L’aspect réel.
Thiệt: thật, thực. Tướng: hình dạng bề ngoài. Thiệt tƣớng là
hình dạng chơn thật của nó. Thiệt tƣớng, hán văn gọi là: Thực
tƣớng, Chơn tƣớng.

THIÊU XÁC THÁNH TÔNG ĐỒ
Đức Hộ Pháp nói về lễ thiêu xác và kể công trạng các Thánh
Tông Đồ Đạo Cao Đài ngày 15-01-Ất Mùi.
"Chắc có lẽ cả thảy con cái của Đức Chí Tôn đều để dấu hỏi?
Cái nghĩa lý của cuộc Lễ Khánh Thánh Tòa Thánh và Lễ Thiêu
Xác của các Thánh Tông Đồ. Có lạ chi, không cần kiếm đâu
sâu xa hơn nữa ở nơi mặt thế nầy dầu cho Đạo nào họ cũng
thƣờng để một cái mơ vọng là kiếp sanh của mình làm thế nào
cho ngộ Đạo.Một câu Sấm Truyền từ xƣa để lại có nói rằng:
"Hữu duyên mới gặp Tam Kỳ Phổ Độ,
"Muôn đời còn tử phủ nêu danh."
Ngộ nghĩnh cho chúng ta nên để ý là cái khéo lựa chọn và biết
tìm đƣờng và ngộ Đạo ấy. Cả toàn thể quốc dân của chúng ta
hạng Đại Đức cũng nhiều, hạng học thức cũng nhiều, nam
cũng thế, nữ cũng thế. Vì sao họ không giành chỗ của ông Lê
Văn Trung, ông Cao Quỳnh Cƣ, bà Lâm Hƣơng Thanh, ông Lê
Bá Trang, không lẽ trong thế gian nầy có ngƣời đó, mà còn
nữa. Ôi! Tƣởng cả công nghiệp của cả kiếp sanh dành để nhƣ
họ, nếu có kẻ thiệt biết tìm cái đại nghiệp Thiêng Liêng của
mình, biết bao nhiêu sự thèm thuồng của thiên hạ, danh giá họ
đặng nhƣ thế, Đạo của ta và phận sự của ta dầu chi ta cũng là
hiện thân của họ, phải chăng chúng ta đã làm giá trị Thiêng
Liêng của họ thêm quí báu thêm tối trọng, thêm cao thƣợng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

577

hơn nữa. Cả con cái của 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
đặng đọat đƣợc nhƣ thế.
Đám thanh niên Nam Nữ lƣỡng phái suy nghĩ coi, tìm một
công nghiệp tƣơng lai, cái trọng, cái khinh, cái bền, cái bở, cái
giá trị, cái vô giá, tƣởng khi cả tinh thần toàn thể con cái Đức
Chí Tôn đều đã quyết định rồi mà chớ. Ngọn lửa sẽ thiêu các
các Thánh ấy, nó sẽ biến thành ngọn lửa thiêng nó sẽ làm
sáng chói Đạo Cao Đài đặng kêu gọi cả tinh thần nhơn loại tìm
một con đƣờng giải thoát của họ, con đƣờng cứu khổ của họ
mà nó cũng sẽ là ngọn lửa thiêng liêng dìu dẫn cả tâm hồn
con cái Đức Chí Tôn luôn cả Thánh Thể của Ngài nữa. Cái
danh giá của họ Bần Đạo không luận tới công nghiệp của họ
cũng thế, Bần Đạo cũng không muốn nói tới. Chỉ thấy một điều
là tiếng gọi thiêng liêng của Đại Từ Phụ buổi ban xƣa trong
thời nòi giống Việt Nam ta còn đƣơng bị trong ách lệ thuộc.
Danh giá của họ, sự nghiệp của họ, có thể bị quyền lực áp
bức làm cho nó tiêu hủy họ có thể khổ não cả sanh mạng của
họ, khổ não luôn về tƣơng lai danh phận của họ mà họ vẫn coi
cái đó là thƣờng. Duy có tiếng gọi thiêng liêng của Đức Chí
Tôn là trọng hệ. Nhứt là phế Đời hành Đạo. Cả con cái Đức
Chí Tôn sẽ để dấu hỏi. Ông nầy thế nầy, ông kia thế khác và
sẽ để dấu hỏi (?) Ủa... làm sao Hộ Pháp để trọn vẹn công
nghiệp có hơn tất có định hạng sao Hộ Pháp để cho họ đồng
phẩm với nhau nhƣ thế? Bần Đạo chỉ nói dứt một điều là về
Pháp Luật, Bần Đạo làm Hộ Pháp dầu cho buổi nọ họ loạn
bao nhiêu chỉ dùng cả quyền lực đặng bảo thủ nền Chơn Giáo
của Đức Chí Tôn mà thôi. Ngoài ra họ là bạn, họ là đoàn anh,
tình đó cao trọng hơn hết. Thứ nhì nữa là cả tội tình cái kẻ
nghịch Đạo trƣớc mắt Bần Đạo vô giá trị. Giá trị thiệt hay
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không là ngọn lửa thiêng ấy làm cho bùng dậy Quốc hồn nƣớc
Việt Nam, tinh thần tối cổ và văn minh tối cổ của nòi giống, cái
đó là trọng hệ hơn hết. Cả con cái của Đức Chí Tôn nên nhớ
điều đó.

THIẾU LÂM TỰ (Phật Học)
少林寺
Thiếu Lâm Tự (C: shàolín-sì; J: shōrin-ji) Một ngôi Chùa nổi
danh nằm trên ngọn Thiếu Thất thuộc dãy Tung Sơn. Chùa
này do vua Hiếu Văn Ðế nhà Hậu Ngụy xây dựng cho một vị
sƣ là Phật-Đà Thiền sƣ ngƣời Thiên Trúc (Ấn Ðộ).
Ðầu thế kỷ thứ 6, Bồ-Đề Lƣu-Chi có dừng chân tại đây và
phiên dịch rất nhiều kinh sách. Sau, Bồ-Đề Ðạt-Ma cũng đến
đây vì Ngài thấy thời hoằng hóa chƣa đến. Tƣơng truyền rằng,
Bồ-Đề Ðạt-Ma lƣu lại đây chín năm và trong thời gian này chỉ
xoay mặt vào tƣờng Tọa Thiền.
Bây giờ khi nhắc đến Thiếu Lâm Tự, ngƣời ta chỉ thƣờng nghĩ
đến những môn võ công của chùa này. Theo truyền thuyết thì
võ công, một dạng của Khí công đƣợc các vị Cao Tăng tại đây
sáng tạo và phát triển. Câu chuyện sau đây thƣờng đƣợc nhắc
lại khi nói đến võ công chùa Thiếu Lâm: "Một hôm, Chùa bị
giặc Hoàng Cân tấn công, Tăng chúng sợ quá muốn tan. Chợt
có một vị Tăng cao tuổi làm đầu bếp múa gậy chạy ra bảo
chúng: "Các vị chớ lo, Lão Tăng chỉ một gậy là đuổi chúng
chạy hết". Nghe nhƣ vậy ai cũng phì cƣời vì cho là nói khoát.
Vị Tăng đó liền múa gậy xông vào đám giặc, tên nào bị trúng
gậy của ông đều kinh khiếp chạy loạn. Cuối cùng giặc tan, vị
Tăng này truyền lại cho đồ chúng võ nghệ, rồi sau đó ẩn mất.
Ngƣời sau cho rằng đó là hiện thân của Khẩn-Na-La Phật.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THIẾU NIÊN
少年
(Thiếu là trẻ; Niên nghĩa chính là năm, đây là tuổi, vì tính tròn
một năm mới đƣợc một tuổi). Thiếu niên là ngƣời trẻ tuổi.Từ
15 đến 25 gọi là thiếu niên. Lớn hơn nữa là thành niên.
Đức Chí-Tôn dạy: "Ðời mạt kiếp nầy dữ nhiều lành ít. Nếu
Thầy không chuyển pháp lại thì chƣa ai tu đặng trọn Đạo, nên
Thầy lựa Ngọc Ðầu Sƣ trong hạng thiếu niên mới có đủ công
Phổ độ. Trong phần nhiều các con chƣa vừa lòng cho Lịch
ngồi địa vị ấy, cho nên có điều cản trở trong sự truyền đạo.
Thầy cũng nhìn nhƣ vậy, song vì tiền kiếp Lịch và nhơn đức
Tiểng, nên Thầy mới phú thác cái trách nhiệm tối đại ấy cho
nó".

THIẾU PHỤ NAM XƢƠNG
Thiếu phụ Nam Xƣơng là nàng Vũ Thị Thiết, ở quận Nam
Xƣơng, tỉnh Hà Nam nƣớc Việt. Nàng Thiết có tánh tình thùy
mị đoan trang, dung nhan xinh đẹp. Chàng Trƣơng Sinh mến
mộ, xin mẹ đem trầu cau và lễ vật cƣới nàng làm vợ. Trƣơng
Sinh có tánh hay ghen. Họ sống chung chẳng đặng bao lâu thì
trong nƣớc có chiến tranh với nƣớc Chiêm Thành, chàng
Trƣơng Sinh phải sung vào quân ngũ. Chàng lên đƣờng tòng
quân, lúc đó nàng Thiết đã có thai gần ngày sanh nở.
Sau đó, nàng hạ sanh đặng một đứa con trai, đặt tên là Đản.
Nàng thƣơng chồng cứ mỗi đêm chỉ bóng dỗ con, nói rằng
"Cha con đã về", bảo con phải xá hầu. Gần ba năm Trƣơng
Sinh trở về. Ngƣời vơ giao con cho chồng rồi lo thức ăn thết
đãi, bảo gọi Ba, thì bé trả lời rằng: "Ba tôi đến tối mới về".
Ngƣời chồng sinh nghi, nên khi vợ về thì hết lời nặng nhẹ,
mắng đuổi. Trƣơng Sinh vẫn không tin lời vợ. Nàng Thiết quá
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tuyệt vọng, chỉ còn biết lấy cái chết mà bày tỏ lòng trinh liệt
của mình, liền chạy ra bên bờ sông Hoàng giang của huyện
Nam Xƣơng, trầm mình tuyệt mệnh.
Đêm đến, phòng không vắng vẻ, Trƣơng Sinh ngồi buồn, đốt
ngọn đèn lên. Chợt đứa con là thằng Đản nói: "Ô! Cha Đản đã
về". Thằng Đản chỉ cái bóng của chàng trên vách mà xá
chào.Chàng Trƣơng vô cùng hối hận nên lập đàn nơi bờ sông
giải oan cho nàng. Và câu chuyện "chỉ bóng giải sầu" là nhắc
sự tích "Thiếu phụ Nam Xƣơng" đó vậy.
Bà Đoàn viết Nữ Trung tùng Phận có câu rằng:
Trẻ nhỏ dại lắm điều học hỏi,
Thƣờng kiếm cha mong mỏi thấy nhau.
Dỗ con chỉ bóng giải sầu,
Rằng khuya đèn thắp cha hầu về thăm.

THIỀU HOA
韶 華
E: The youth.
F: La jeunesse.
Thiều: Đẹp, tốt. Hoa: Huê: đẹp. Thiều hoa là cảnh xinh đẹp
mùa Xuân, chỉ thời thanh niên.

THIỀU QUANG
韶 光
E: Spring light.
F: La lumière du printemps.
Đức Hộ Pháp nói: "Mấy em ôi! Nếu Cúng mà giọng đọc thô bĩ,
không đồng một nhịp nhàng thì mong gì cái thiều quang của
Càn Khôn Vũ Trụ điềm-tĩnh đặng an hƣởng".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Đệ Nhị Cửu có câu:
"Khí trong trẻo dường như băng tuyết,
"Thần im-đìm dường nét thiều-quang.
"Xa chừng thế-giái Địa-hoàn,
"Cõi Thiên đẹp thấy nhẹ-nhàng cao thăng."

THIỀU QUANG NHỊ BÁ
韶光二百
Thiều: Đẹp, tốt. Thiều quang: (đã giải ở trên). Nhị bá: 200.
Thiều quang nhị bá là hai trăm ngày.
Nhị bá: nghĩa là khi làm tuần cửu cửu rồi, đếm đủ 200 ngày
thì làm Tiểu-Tƣờng.
Kinh Tiểu-Tƣờng có câu:
"Tịnh niệm phép Nhiên-Đăng tưởng tín,
"Hư-Vô-Thiên đến thính Phật-điều.
"Ngọc-Hư đại hội ngự triều,
"Thiều quang nhị bá Thiên-Kiều để chơn."

THIỂU ĐỨC
少 德
E: The thin virtue.
F: La vertu mince.
Thiểu: Ít, trái với Đa là nhiều. Đức: đạo đức. Thiểu đức là
thiếu đạo đức, kém về mặt đạo đức.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tả ban thiểu đức, hữu ban mang.
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THÌN LÒNG
F:Se retenir son coeur.
Thìn: sửa sang, răn, gìn giữ, giữ bền. Dạ: lòng dạ.
Thìn dạ, đồng nghĩa Thìn lòng, là giữ gìn lòng dạ cho bền
chặt, không thay đổi, dù gặp nghịch cảnh hay thử thách.
(Chữ Thìn là từ ngữ xƣa, ngày nay không dùng theo nghĩa
nầy).
Thi văn dạy Đạo có câu:
Bát Nhã xin con trở mái chèo,
Thìn lòng thƣơng lấy chúng sanh eo.

THINH THẾ (THANH THẾ)
清 世
F:Célébrité et influence.
Thinh thế: Thanh danh và thế lực.
Bài Thài hiến lễ Ngài Đầu Sƣ Thƣợng Sáng Thanh:
SÁNG đèn cánh bƣớm phải điêu tàn,
Phải biết gần quan mới hiểu quan.
Thinh thế mƣợn con tua trả lại,
Thử chơn danh mối Đạo tìm đàng.
Bài thi bốn câu nầy là của Đức Chí Tôn ban cho Ngài Đầu Sƣ
vào năm Bính Dần khi Chí Tôn thâu nhận Ngài làm môn đệ,
nay lấy bài thi nầy làm bài thài hiến lễ.

THÍNH GIẢ
聽者
E: The auditor.
F: L’auditeur.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(Thính: nghe; Giả: ngƣời ấy, kẻ ấy). Thính giả là ngƣời đến
dự nghe một cuộc nói chuyện, thuyết giảng về một vấn đề gì.
Đây là ngƣời nghe Thuyết pháp, hay nghe thuyết giảng giáo lý.
Kinh Thuyết Pháp có câu:
"Nguyện xin Khí tịnh Thần an,
"Nguyện xin Thính giả hiểu đàng chơn tu."

THỈNH GIÁO
請 敎
E: To ask for teaching.
F: Demander à être enseigné.
Thỉnh: Mời, cầu, xin ngƣời trên, rƣớc. Giáo: dạy. Thỉnh giáo là
cầu xin bề trên dạy bảo điều mà cấp dƣới chƣa hiểu rõ.

THỈNH NGUYỆN
請 願
E: To postulate.
F: Postuler.
Thỉnh: Mời, cầu, xin ngƣời trên, rƣớc. Nguyện: mong ƣớc.
Thỉnh nguyện là dâng nguyện vọng lên cấp trên để xin cấp
trên chấp thuận.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Măc dầu lời thỉnh nguyện có quan hệ cách mấy đi nữa
cũng không đặng.
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THỌ
壽
Tức nhiên là chữ Thọ 壽. (Thọ đây nghĩa là bất diệt, bất vong,
bất tăng, bất giảm, tự hữu và vĩnh kiếp trƣờng tồn). Cụ Trần
Cao Vân minh thị: trung tâm điểm "THỌ" trong một vòng tròn
khít chặt chia ra tám phần, mỗi phần gồm 6 chữ. Dùng chữ
"Thọ" ở trung tâm điểm làm chữ thứ nhứt cho cả tám câu thơ
và đọc lên thành bài thơ Thất ngôn bát cú Luật bằng vần bằng
nhƣ sau:
THỌ thiên cửu địa chuyển Càn Khôn,
THỌ chí Hồng Quân Đạo cực tôn.
THỌ tể phụ sƣ truyền đạo pháp,
THỌ Hoàng Đế bá hạp khai môn.
THỌ năng thành đại trung hoa hội,
THỌ dĩ Tam tài tứ tƣợng hồn.
THỌ mạng Huyền cơ chơn Tạo hóa,
THỌ tâm phi ẩn diệu nan ngôn.
Dịch nghĩa:
Thọ mà vận chuyển đƣợc Càn Khôn,
Thọ sánh Vua Trời Đạo Chí-Tôn.
Thọ giúp phụ sƣ truyền Đạo pháp,
Thọ bày Đế, bá hiệp khai môn.
Thọ thành đạt địa trung hoa hội,
Thọ vẹn tam tài, tứ tƣợng hồn.
Thọ mạng huyền cơ chơn tạo hóa,
Thọ tâm vi diệu nói Khôn. đƣơng.
Vòng trong tám chữ gần trung tâm điểm "Thọ" theo ngƣợc
chiều kim đồng hồ "tự hữu nhi tả" nghĩa là từ phải sang trái, ta
có tám chữ "TỂ CHÍ THIÊN TÂM" "MẠNG DĨ NĂNG HOÀNG".
Đem tám chữ "Tể chí thiên tâm, mạng dĩ năng hoàng" để tìm
hiểu ý chính. Đây là yếu chỉ tóm lƣợc về nền Thiên trị ngày
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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xƣa (trong Hồng phạm Cửu trù) (1) phép cai trị mà sửa sang
nâng đỡ cho đạo trời đất hoàn thành, đƣa chúng dân đến chỗ
an lạc hạnh phúc lâu dài, đó là đạt đến Thiên tâm, mạng vi đạt
đến bậc Tam Hoàng.
Ý chánh trong bài thơ trên vẫn là: Nếu con ngƣời biết rõ căn
nguyên "Nhất bản tán vạn thù, vạn thù qui nhất bản" và lẽ
thống hợp Âm Dƣơng, biến thông, thu nhiếp, hòa hài phong
phú; hồn dung giữa tam tài, tứ tƣợng về cùng ngôi Thái cực
để phụ tƣớng, tài thành cơ tạo hóa, nâng đỡ chúng sanh, đạt
tới chỗ phối thiên, vào đƣợc trung tâm điểm của vòng Dịch,
tức là "dữ Thiên đồng đức", "thọ dữ Thiên tề"; đem quần sanh
vào nơi an lạc đại đồng, tìm đến Đạo Càn Khôn đại quán nhất
nguyên vậy.
Và trong bài thơ trên, ta chỉ dùng từ chữ thứ ba đến thứ bảy
trong mỗi câu, ta sẽ có một bài thơ Ngũ ngôn bát cú, ý nghĩa
vô cùng vi diệu:
Cửu địa chuyển Càn Khôn,
Hồng Quân Đạo cực tôn.
Phụ sƣ truyền đạo pháp,
Đế bá hạp khai môn.
Thành đại trung hoa hội,
Tam tài, Tứ tƣợng hồn.
Huyền cơ chơn Tạo hóa,
Phi ẩn diệu nan ngôn.
Nghiên cứu và học Dịch mà vào đƣợc trung-tâm-điểm của
Dịch, khế hợp đƣợc với ngôi Thái cực; nơi phát sinh Càn Khôn
thế giới, vạn hữu chúng sanh, tức là viên minh diệu giác. Có lẽ
vì vậy mà cụ Trần Cao Vân đã phối hợp Tiên Thiên Dịch của
vua Phục Hy và Hậu Thiên Dịch của vua Văn Vƣơng để sáng
tác Trung Thiên Dịch và hình thành Trung Thiên Đạo.
Chỉ rất tiếc là Cụ không gặp thời nên phải chịu sự mai một và
sau cùng vì cuộc cách mạng Duy Tân không thành mà kết quả
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là phải chịu án tử hình. Tuy nhiên phải chăng là Cụ sớm tìm ra
Trung Thiên Dịch hòng chịu án tử hình là để cứu lấy dân miền
Trung, Quảng Nam, nơi mà Cụ sinh ra không?
Ngày nay Đức Chí-Tôn mở Đạo, Đức Ngài ban cho dân ViệtNam này một mối Đạo Trời là mở thêm cho hai Bát Quái:
- Một là Bát Quái Cao-Đài (hay là Bát Quái Đồ Thiên- chính là
Trung Thiên Dịch- mà cụ Trần Cao Vân đã nói đến). Ấy là Thể
pháp của Thiên Đạo.
-Hai là Bát Quái Hƣ vô (là Bí Pháp Thiên Đạo, tức là Bát Quái
luyện Đạo, đã chỉ rõ trên Tiểu Phục của Giáo Tông đó).
Nhƣng trên thực tế: nhứt là ngày nay Chí-Tôn đã đến và chỉ
dạy từ ly từng tý về Thể pháp của Đại-Đạo đã hiện hình Bí
pháp một cách tinh vi. Chữ THỌ ngày nay đƣợc đắp vào
khung cửa sổ nơi các Thánh Thất, thay vì đắp hình Thiên
Nhãn có hoa sen, chỉ duy nhất nơi Đền Thánh Tòa Thánh Tây
Ninh mà thôi.
Chữ "Thọ" đƣợc giải đầy đủ qua ý nghĩa trên.

THỌ ÂN (THỤ ÂN)
受 恩
E: To receive a favour.
F: Recevoir un bienfait.
Thọ: Thụ: nhận lãnh, vâng chịu. Ân: ơn. Thọ ân (Thụ ân) là
nhận lãnh ơn huệ.

THỌ ĐẮC KỲ TRUYỀN
其傳其傳
Kỳ trung thọ đắc kỳ truyền (Kỳ trung 其中 là trong ấy. Kỳ truyền
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其傳 Chơn truyền ấy, tức là phép tu luyện đƣợc truyền lại)
Trong ấy thọ lãnh đƣợc phép tu luyện.
Vĩnh Nguyên Tự: 21-8-1926 (âl 14-7-Bính Dần)
Thầy dạy: "Nguyên từ buổi bế đạo, tuy Chánh pháp ra cũ mặc
dầu, chớ kỳ trung thọ đắc kỳ truyền. Luật lệ tuy cũ chớ đạo
vẫn nhƣ nhiên. Do công đức mà đắc đạo cùng chăng. Nhƣng
có một điều là Ngọc Hƣ Cung bác luật, Lôi Âm Tự phá cổ, nên
tu nhiều mà thành ít. Vì vậy cho nên các con coi thử lại, từ hai
ngàn năm nay, bên Á Ðông nầy đã đặng bao nhiêu Tiên, Phật.
Các con duy biết có một mình Huệ Mạng Kim Tiên mà thôi."

THỌ ĐỨC (THỤ ĐỨC)
樹 德
E: To cultivate the virtue.
F: Cultiver la vertu.
Thọ: Thụ: cây cối, gieo trồng. Đức: đạo đức. Thọ đức hay Thụ
đức là gieo trồng phƣớc đức.

THỌ ĐƢỜNG
壽 堂
E: The coffin.
F: Le cercueil.
Thọ: Sống lâu, lâu dài. Đường: cái nhà. Thọ đƣờng, nghĩa
đen là cái nhà dành cho ngƣời già, nghĩa bóng là cái áo quan
mua sẵn dành cho ngƣời già lúc chết.
Thọ đƣờng còn gọi là Dƣỡng thọ, hay vắn tắt là cái Thọ.
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THỌ GIÁO
受 敎
E: To receive an instruction.
F: Recevoir l’instruction.
Thọ: Thụ: nhận lãnh, vâng chịu. Giáo: dạy. Thọ giáo hay Thụ
giáo là vâng chịu sự dạy dỗ.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Nhiều đứa đi truyền Đạo mà trong
lòng kính sợ kẻ thọ giáo. Thầy hỏi: Phải nghịch chơn lý
chăng?
Bài Diễn văn của Đức Hộ Pháp viết ngày 14-02-Mậu Thìn (dl:
05-03-1928), giải về Hội-Thánh là gì:
Đức Hộ Pháp nói: "Nay nhơn dịp nhóm Đại Hội, em xin vô lễ
bày giải sơ lƣợc ra đây những đạo lý mà em đã thọ giáo nơi
Đấng Chí Tôn cho mấy anh mấy chị tƣờng lãm, tƣởng cũng
không phải là một điều không bổ ích vậy. Nhiều huyền vi mầu
nhiệm trong Đạo của Đấng Chí Tôn đã lập ra đều ẩn núp trong
mấy bài thi của Thầy dạy dỗ, song vì nghĩa sâu xa bí mật,
chúng ta không thấu đáo đặng, kỳ dƣ một đôi điều vì trúng
nhằm trách nhậm của em, Thánh ý muốn em trọn phận sự nên
giáng bút chỉ giáo. Lẽ thì em phải giải rõ những điều em học
hỏi ra sớm mới phải, ngặt nỗi Thánh ý chƣa định nên khiến
cho em đi hành đạo Kim Biên trên 7 tháng mà ra trễ nãi."

THỌ GIỚI
受 戒
E: To receive the laws of prohibition.
F: Recevoir les lois de prohibition.
Thọ: Thụ: nhận lãnh, vâng chịu. Giới: giới luật tu hành.
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Thọ giới là nhận lãnh giới luật tu hành.
Thọ giới xuất gia: rời bỏ gia đình, vào chùa làm lễ qui y, làm
tăng hay ni, thọ lãnh giới luật tu hành.

THỌ HÌNH
Thọ hình 受刑 Nhận hình phạt chết.
Đức Hộ-Pháp nói : "Khi Ðức Chúa Jésus Christ giáng sanh ở
Tây Phƣơng gần thọ hình, các vị Thánh-Tông-Ðồ tức nhiên là
Môn-đệ của Ngài than rằng: Nếu Thầy thọ hình ai dạy chúng
con? Ngài nói: Cần yếu ta phải đi, cần yếu ta phải về với Cha
ta, ta phải về đặng an vui, rồi sau nầy sẽ có một ngƣời đến
cùng các ngƣơi đặng an ủi dạy dỗ các ngƣơi nhiều điều huyền
vi bí mật."

THỌ KHẢO
受考
(Thọ: nhận; Khảo: duợt, thi, thử thách). Thọ khảo 受考 là Chịu
sự khảo duợt, mỗi lần chịu sự khảo duợt nhƣ vậy là mỗi lần
tiến hóa, nhƣ thí sinh vào trƣờng thi vậy; nhƣng sự khảo duợt
đối với đạo pháp nó có giá trị to lớn vô cùng, vì đây là "Trò
Tiên", rồi ra sẽ nhận cấp bằng nhận "cấp bằng Tiên Phật".
Thọ khảo là nhận chịu sự khảo duợt, thử thách từ phía vô hình
cũng nhƣ hữu hình. Nếu là vô hình khảo thì làm cho ngƣời
kém vui, bịnh hoạn, thất bại trong việc làm. Khảo hữu hình là
bị mang tai tiếng, ngƣời khác nhục mạ.
Kinh Tắm Thánh có câu:
"Đừng thối chí ngã lòng trở gót,
"Để cho đời chua xót tình thương
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"Trăm năm thọ khảo vĩnh trường,
"Thuận căn thuận mạng đôi đường cao thăng."

THỌ KHỔ
E: To suffer the misfortune.
F: Subir des malheurs.
(Thọ là nhận chịu, Khổ là đắng, nghĩa bóng là chỉ sự đau đớn,
những nỗi bất hạnh trong đời). Ngƣời tu là hình thức Thọ khổ
để tự giải oan nghiệt cho chính mình trong kiếp này. Thứ đến
là chịu khổ cho nhân loại, đó là tâm hồn lớn nhƣ Đấng Giáo
chủ chẳng hạn, điển hình là Chúa chịu đóng đinh trên Thánh
giá là Thọ khổ cho nhân loại. Đức Hộ Pháp chịu lƣu đày sang
Hải Đảo Madagascar là Thọ khổ để cứu lấy nhân sanh trong
kỳ mạt pháp (Đây là một trong năm bƣớc khổ).
"Đức Jésus de Nazareth hằng dạy rằng: "Cái khổ của thế gian
là sự nghiệp của con ngƣời, phải Thọ khổ mới rõ cơ thoát
tục".
Một Đấng Nữ Tiên trong Diêu-Trì-Cung có nói đến điều ấy
trong những ngày tiền khai Đại-Đạo, rằng:
"Em chào ba Anh và Đại Tỷ. Hèn lâu Em không chuyện vãng
cùng ba Anh và Đại Tỷ. Em xin ba Anh coi lại thế đời dƣờng
nào? Cái "bông Phù-Dung sớm còn tối mất", còn hơn một kiếp
con ngƣời, vì nó sống ngắn-ngủi dƣờng ấy; nhƣng mà buổi
sáng nó còn có cái sắc, chớ đời ngƣời sanh ra chỉ để Thọ khổ
mà thôi. Chung qui ngó lại dầu sống trăm tuổi cũng chƣa đƣợc
một điều đắc chí, chết là hết, cái đời tạm này sách Phật gọi là
"khổ hải". Em xin Ba Anh coi sự trƣờng sanh của mình là
trọng, ngƣời không có phải kiếm, mình có sẵn nỡ bỏ đi, Em chỉ
tiếc giùm đó thôi! Đã vào đƣờng chánh cứ do đó bƣớc tới hoài
thì trở về cựu vị đặng". (Đạo Sử ngày 27-1-1926)
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THỌ LÃNH THIÊN MẠNG
(Thọ lãnh là nhận chịu, là chấp nhận, Thiên mạng là mệnh
Trời, tức là ông Trời giao phó cho). Đức Hộ Pháp Giáo chủ
Đạo Cao-Đài tức nhiên là sứ mạng này chính Đức Thƣợng Đế
giao để mở ra một nền Đại-Đạo hầu cứu khổ cho nhân loại.
Thế mà còn phải thọ nạn để giải ách nô lệ cho dân tộc Việt
Nam vào ngày 25-6-Tân Tỵ (1941) Đức Ngài chịu 5 năm 2
tháng bị lƣu đày sang Hải Đảo Madagascar ở Phi châu, cũng
nhƣ Vua Văn Vƣơng bị giam ở Dữu-Lý bảy năm vậy, nhƣng
Đức Ngài còn kém hơn Vua văn Vƣơng những 1 năm 10
tháng kia mà!
Đức Hộ Pháp nói rằng: "Thọ lãnh thiên mạng với chơn lý
chánh đáng là một Giáo-chủ hƣớng dẫn con cái Đức Chí-Tôn
với một tinh thần đạo-đức trong phạm vi Đạo giáo mà thôi. Lấy
một thiên tài, phận sự một công dân tạo hạnh phúc cho giống
nòi Việt-Nam, gây dựng lập trƣờng vững chắc và mới mẻ, chờ
tiếp rƣớc bậc hiền nhân, chí sĩ do giọt máu con Hồng cháu Lạc
tức là dòng dõi của tiền đồ lƣu lại, thành lập quốc gia công
bình, chơn chánh, vị tha, không ham danh, chẳng màng lợi,
mới có thể thuần túy đƣợc."

THỌ LỊNH
受 令
E: To receive an order.
F: Recevoir un ordre.
Thọ: nhận lãnh, vâng chịu. Lịnh: mệnh lệnh. Mạng: mệnh lệnh.
Thọ lịnh, đồng nghĩa Thọ mạng, là nhận lãnh mệnh lệnh của
cấp trên để thi hành.
Phận sự con rất lớn, tại Ngọc đàn, con sẽ thọ lịnh.
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THỌ MẠNG
受命
Thọ mạng nghĩa là nhận lãnh mệnh lệnh của Ðức Chí Tôn
ban cho, mà nhất là Nữ phái đƣợc hƣởng ân huệ này đầu tiên,
Ấy là khi Trời sai khiến, thì dù cho các đẳng Thần, Thánh,
Tiên, Phật đều phải tuân lệnh vì đã có "Phong sắc" rồi, có "Thọ
mệnh" rồi, tức nhiên ban ra Sắc lịnh phong chức cho Nữ phái
kể từ đây. Vậy Nữ phái Cao-Đài đƣợc hƣởng sự bình quyền,
bình đẳng trƣớc hơn hết. Trong khi cả Thế giới còn đang biểu
tình đòi hỏi sự bình quyền ấy, mà có nhiều nƣớc vẫn chƣa
thực hiện đƣợc.
Thầy dạy: "Tr... đã thọ mạng nơi Thầy, con đi đâu Thầy theo
đó. Lời đạo đức trong miệng con nói ra, ấy là lời Thầy bố hóa
tâm trí con đặng đi truyền đạo, tùy cơ mà dạy kẻ, một mình
con đâu đủ sức phục ngƣời. Chẳng luận là Nam hay Nữ, bất
kỳ là nƣớc nào, nó muốn biết đạo lý, con phải độ, biểu chúng
nó đến nghe Thầy dạy mới có thế nó tu hành đặng, trƣớc con
không nên buộc chúng nó lắm.
Ðƣờng thị đã thọ mạng Thiên sai, cứ giữ địa vị mình".

THỌ PHÁP GIẢI OAN
Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh đêm 14 tháng 11
năm Ðinh Hợi (1947):
"Ðến năm 30 tuổi nghe Saint Jean Baptiste truyền giáo tại bờ
sông Jourdain, cũng trong lúc đó, Ðức Chúa đến gặp ông
đang giải oan cho thiên hạ. Khi vừa thấy Ðức Chúa ở xa xa đi
đến thì ông đã biết là Ðấng Chúa Cứu Thế, mới nói: "Từ sáng
đến giờ tôi chỉ chờ có một ngƣời nầy thôi". Ðức Chúa đến thọ
giáo nơi ông Thánh Saint Jean Baptiste và thọ phép Giải Oan
của Ngài. Trong buổi vừa hành pháp xong, Ðức Chúa ở bờ
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sông Jourdain vừa bƣớc lên thì trên không trung hiện ra hào
quang sáng suốt, hiện ra giống nhƣ chim bồ câu trắng
(Colombe) sa giữa đầu Chúa, ngay giữa thinh không có tiếng
nói: "Nầy con yêu dấu của TA, cả ân đức của TA để cho
Ngƣơi đó". Từ ngày đó Ðức Chúa Jésus là chơn linh Ðấng
Christna giáng hạ cho nên đi truyền giáo nơi nào, chơn linh
Ngài không phải nhƣ ngày sanh nhựt nữa, mà đã biến thành
Chí Thánh vậy. Ngài là chơn linh Thánh sống trƣớc mắt cả
thiên hạ, đạt cả Ðạo Giáo, Ngài quan sát nơi mặt thế nầy, Ðức
Jésus Christ không kém hơn ai trong hàng Giáo Chủ. Ngài để
nhứt tâm lẫn tuất thƣơng sanh, yêu ái ngƣời thật nồng nàn
chơn chất. Ðức Thích Ca thế nào thì Chúa thế ấy"….Đức
Chúa Jésus Christ trong buổi ấy đã đƣợc Đại Từ Phụ nhìn
nhận là con yêu dấu của Ngài, vì cớ cho nên Ngài có quyền
xƣng là con của Đức Chí Tôn, Ngài có quyền kêu Đức Chí
Tôn bằng CHA, đã chẳng phải Ngài dụng quyền ấy mà thôi,
Ngài lại còn muốn toàn thể nhơn loại hƣởng đặc ân đƣợc làm
con của Đức Chí Tôn nhƣ Ngài, vì cớ cho nên Đạo Thiên
Chúa đã truyền bá toàn mặt địa cầu này."

THỌ PHÁP QUYỀN NĂNG THIÊNG LIÊNG
Đức Hộ Pháp nói: "Đức Lý đến chỉ công chuyện nhƣ vầy rồi
thăng, kế Đức Chí Tôn đến biểu đừng nghe lời, làm Bần Đạo
lƣng chừng, túng thế, Ngài nắm Bần Đạo ngồi trên bàn từ 9
giờ tối đến 4 giờ khuya, Ngài không cho đi đâu hết, buộc phải
nghe lời Ngài viết nói đủ lẽ nguy tƣớng của Đạo, nếu không
quyết định thì đi khỏi nền Đạo Cao-Đài trƣớc tốt hơn. Bần Đạo
thấy chỉ đủ lý lẽ quả nhiên buộc phải nghe lời, nghe lời rồi Ngài
mừng quá nhiều, mà Bần Đạo không hiểu không biết tại sao
Ngài mừng, vì nghe lời thọ pháp quyền năng thiêng liêng đó
vậy."
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THỌ PHONG
受封
E: To receive the investiture.
F: Recevoir investiture.
Thọ: Thụ: nhận lãnh, vâng chịu. Phong: vua ban phẩm tƣớc
cho bề tôi. Thọ phong hay Thụ phong là nhận lãnh chức tƣớc
do Đức Chí Tôn ban cho.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Cả Chức sắc Cửu Trùng Ðài nam nữ đều phải thọ
phong nơi Hiệp Thiên Ðài...

THỌ SANH
受生
E: To incarnate oneself.
F: S’incarner.
Thọ: nhận lãnh, vâng chịu. Sanh: sống, mạng sống. Thọ sanh
là nhận lãnh cái sanh mạng làm ngƣời nơi cõi trần nầy. Ýù nói:
đầu thai xuống cõi trần.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Vậy sự yếu trọng của con ngƣời là nạn cơm áo; nắm
chặt quyền phân phát cơm áo thì chƣa ai đã chịu thọ
sanh nơi thế gian nầy lành khỏi.

THỌ SẮC
受 敕
E: To receive an order of God.
F: Recevoir un ordre de Dieu.
Thọ: nhận lãnh, vâng chịu. Sắc: sắc lịnh của Đức Chí Tôn.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thọ sắc là nhận lãnh sắc lịnh của Đức Chí Tôn.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Trung, Lịch, đã thọ sắc, cứ tƣớc vị mà theo sắc mạng
Ta. (Sắc mạng đồng nghĩa Sắc lịnh).

THỌ TANG
受 喪
E: To be in mourning.
F: Porter le deuil.
Thọ: nhận lãnh, vâng chịu. Tang: làm lễ cho ngƣời chết. Thọ
tang là để tang ngƣời thân đã chết.

THỌ THIÊN PHỤC
Đức Hộ Pháp nói: "Ấy các Bạn đủ biết, dầu hành tàng của
ngƣời bề hữu-vi thấy trái hẳn nền chơn-giáo Đức Chí-Tôn mà
trọn tâm tín-ngƣỡng Ngài, ta đoán không đặng, ngƣời thọ
Thiên-Phục áo mão dầu không thế gì mặc vô đƣợc, duy cầm
nơi tay đi ngang vô Bát-Quái-Đài không quyền-lực nào ngăn
cản đƣợc. Chúng ta nên lấy bài học ấy đặng để trong tâm,
đừng phê-bình công kích.

THỌ TRAI
受 齋
E: To eat vegetarian dishes.
F: Prendre le repas végétarien.
Thọ: nhận lãnh, vâng chịu. Trai: ăn chay. Thọ trai là dùng cơm
chay (ăn chay).
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THỌ TRÌ
授持
E: To receive and conserve.
F: Recevoir et conserver.
Thọ trì là nhận lấy và gìn giữ.
Cõi Âm của ngƣời chết và cõi Dƣơng của ngƣời sống, là hai
đƣờng không khác gì nhau. Theo lời trong Kinh khuyên phải
giữ và nhận lấy gì? Ấy là cầu xin Cửu Huyền Thất Tổ nhận lấy
và gìn giữ những giáo pháp nền Đại Đạo của Đức Chí Tôn.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Âm Dương đôi nẻo như nhau,
"Cửu Huyền Thất Tổ giữ câu thọ trì."

THỌ TRUYỀN BỬU PHÁP
受傳寶法
Thọ: nhận lãnh, vâng chịu. Truyền: trao lại. Bửu: quí báu.
Pháp: tâm pháp bí truyền để luyện đạo. Thọ truyền bửu pháp
là đƣợc truyền dạy tâm pháp quí báu để luyện đạo trong Tịnh
Thất.
Tân Luật: Điều 13: Trong hàng Hạ thừa, ai giữ đƣợc trai kỳ từ
10 ngày sắp lên, đƣợc thọ truyền bửu pháp vào Tịnh Thất có
ngƣời chỉ luyện đạo.
Đức Hộ Pháp nói: "Từ khi các Tôn giáo bị bế: Âm thạnh
Dƣơng suy, nên Thần chẳng hiệp cùng Tinh Khí đƣợc, vì vậy
nên ngƣời tu hữu công mà không đắc quả. Nay Đức Chí Tôn
khai ĐẠI-ĐẠO đem chơn Thần huờn nguyên cùng Tinh Khí là
cơ mầu-nhiệm cho chúng sanh đắc Đạo. Ai biết noi theo chơn
truyền luật pháp giữ trai kỳ 10 ngày trở lên đến ngày công viên
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quả mãn đặng thọ truyền bửu pháp, Chơn Thần siêu thăng.
Trong buổi Hạ-nguơn chuyển thế Đức Chí-Tôn khai Đạo dạy
thờ Thiên-Nhãn là thờ Chơn-Thần của Chí Linh cho hiệp cùng
Vạn-linh tức là thờ ngôi Thái Cực, là thờ THẦY vậy".
"Ngƣời tín hữu Cao-Đài nào giữ đặng mƣời ngày chay mỗi
tháng đổ lên đƣợc thọ truyền bửu pháp tức là đƣợc hƣởng
phép xác, là đƣợc cắt bảy dây oan nghiệt nên đƣợc xuất ra
nhẹ nhàng để về cõi thiêng-liêng hằng sống."

THỌ TƢỚC
受 爵
E: To receive investiture.
F: Recevoir l’investiture.
Thọ: nhận lãnh, vâng chịu. Tước: phẩm tƣớc, chức tƣớc. Thọ
tƣớc là nhận lãnh chức tƣớc do Đức Chí Tôn phong.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Xem lại trong hàng môn đệ đã thọ tƣớc, cũng chƣa
đặng thấy mấy đứa cho xứng đáng.

THỎ LẶN ÁC TÀ
E: The setting moon and declining sun.
F: La lune couchante et le soleil en déclin.
Thỏ: Con thỏ, chỉ mặt trăng. Thỏ lặn: mặt trăng lặn.
Tƣơng truyền, trên mặt trăng có con thỏ trắng nhƣ ngọc (Ngọc
thố) cầm chày giã thuốc cho Hằng Nga.
Trong kinh Phật có kể lại, một con thỏ trắng có lòng nhơn từ,
thấy đồng loại bị đói, nó nhảy vào đống lửa để tự hy sinh làm
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món ăn cho các con thỏ kia. Khi các con thỏ kia ăn thịt (?) của
thỏ trắng xong rồi, Đức Phật thấy vậy động lòng thƣơng xót,
bèn lƣợm các xƣơng thỏ còn lại rồi làm phép cho thỏ sống lại
và Đức Phật đem nó lên ở trên cung trăng. Do đó, dùng chữ
thỏ là để chỉ mặt trăng.
Ác: con quạ, do chữ Kim ô là con quạ vàng, chỉ mặt trời. Tà:
nghiêng lệch. Ác tà: mặt trời lúc xế chiều.
Thỏ lặn ác tà: mặt trăng đã lặn, mặt trời chiều. Ý nói: ngày
tháng trôi qua mau chóng.
Thất Nƣơng giải tiếp: "Trải bao thỏ lặn ác tà".
Ngôn Đƣờng Thi có câu: "Nhạ phi đông hải chí Tây sơn nhứt
nhựt trƣờng" nghĩa là Con chim ác bay về biển Đông tới núi
Tây thì giáp một ngày. Mƣợn điển văn ấy mà chỉ một ngày:
Mặt trời sớm mai mọc tại hƣớng Đông, chiều lặn về hƣớng
Tây. Khuất bóng ác tức khuất bóng mặt trời thì qua một ngày.

THỎA MÃN
F: Satisfait.
Thỏa mãn: vừa đầy đủ lòng mình trông đợi.
"Khi nó còn tánh thú, nó muốn làm sao thỏa mãn, hễ 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."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Hộ Pháp nói về Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống:
"Nếu mình chƣa thỏa mãn trong mấy ngàn kiếp sanh thuở
trƣớc mà khi mình đƣợc hữu hạnh, hữu phƣớc, về đến Phật
Mẫu đƣợc, thì chừng ấy chúng ta muốn cái gì nó sẽ hiện ra để
làm cho chúng ta thỏa mãn cái tinh thần, cũng nhƣ cái hạnh
phúc ở thế gian này vậy".

THỎA NGUYỆN
妥 願
E: To satisfy one’s vows.
F: Satisfaire ses vœux.
Thỏa: Yên ổn, đƣợc nhƣ ý muốn. Nguyện: mong ƣớc. Thỏa
nguyện là hoàn toàn đáp ứng lời mong ƣớc cầu xin.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nên Thầy cho con đƣợc thỏa nguyện.

THỎA ƢỚC BÍNH THÂN (1956)
E: The concordat of Bính Thân.
F: Le concordat de Bính Thân.
Sau các cuộc hội đàm ngày 22, 26 và 28 tháng 2 năm 1956,
Đại diện Chánh Phủ Việt-Nam Cộng-Hoà và các đại diện Đạo
Cao-Đài Tây-Ninh đồng đi đến sự thỏa thuận hoàn toàn các
điểm sau đây:
I. Đạo Cao-Đài Tây-Ninh đƣợc tự do truyền bá và đƣợc tự do
hội họp cúng kiếng theo phép Đạo trong khắp nƣớc Việt Nam.
Đạo Cao-Đài Tây-Ninh do các Chức-sắc cao cấp trong Đạo
đại diện và dìu dắt trong lúc vắng mặt Đức Hộ Pháp Phạm
Công-Tắc, nhìn nhận chỉ biết hành Đạo mà thôi, không làm
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chánh-trị trên toàn lãnh thổ Việt-Nam và về mặt pháp lý, chịu
hệ thống luật lệ hiện hành của Chánh phủ Việt-Nam Cộng Hoà
do Ngô Tổng-Thống lãnh đạo.
II. Những phần đất nào của Đạo Cao-Đài ở Tây Ninh đã làm
chủ vĩnh viễn bằng cách hoặc khẩn, hoặc mua, hoặc hƣởng
của cho, thì Đạo Cao-Đài đặng toàn quyền sử dụng. Những
đất quốc-gia nào trong vùng Tây-Ninh, khi trƣớc là rừng cấm
hay đất hoang, đã đƣợc tín đồ Cao-Đài khai phá và đƣợc
trong Đạo Cao Đài phân chia theo cách tiểu sản, sẽ đƣợc hợpthức-hóa đúng theo tinh thần chƣơng trình cải cách điền địa
của Chánh phủ đang thi hành bằng cách sẽ cấp phát bằng
khoán vĩnh viễn đúng theo thủ tục và thể lệ hiện hành cho mỗi
ngƣời, để cho các Tín-đồ đóng thuế mỗi năm cho Chánh phủ
theo số đất mình sẽ làm chủ. Trong thời hạn không quá 3
tháng kể từ ngày Thỏa Ƣớc nầy đƣợc chấp thuận. Ông Tỉnh
Trƣởng Tây-Ninh và đại diện Cao-Đài phải khởi sự hợp thức
hóa sự cấp đất và phát bằng khoán vĩnh viễn cho các ngƣời
choán đất.
III. Trong 6 làng: Long Thành, Hiệp Ninh, Cẩm Giang, Trƣờng
Hòa, Phƣớc Hội, Ninh Thạnh, bao trùm 13 Phận đạo hiện hữu,
Đạo Cao Đài đƣợc cử ra hai hay là ba Tín đồ tùy theo chỗ để
đại diện Đạo và cộng tác với mỗi Ban Hội Đồng Hƣơng chính.
IV. Trừ tiền hỷ cúng của Tín đồ, Đạo Cao Đài bãi bỏ những
thuế có thâu thuở giờ, hoặc trên đất Đạo làm chủ, hoặc trên
đất quốc gia, còn trong vùng ảnh hƣởng của Đạo. Những Chợ
hiện hữu trong vùng Đạo thuộc 6 làng kể trên do Đạo Cao Đài
tạo ra, dầu trên đất Đạo cũng là nguồn lợi của quốc gia và chỉ
có quốc gia mới đƣợc phép sắp đặt, sử dụng và hƣởng huê
lợi. Dầu vậy, Chánh phủ cũng bằng lòng để Đạo Cao Đài thâu
những chợ nầy trong khoảng 4 năm liên tiếp (1956, 1957,
1958, 1959) bằng cách đóng góp cho làng sở tại 1 số tiền mỗi
tháng:
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- Năm đầu bằng 1 phần 5 số thâu góp hằng tháng.
- Năm thứ 2 bằng 1 phần 4 số thâu góp hằng tháng.
- Năm thứ 3 bằng 1 phần 3 số thâu góp hằng tháng.
- Năm thứ 4 bằng 1 phần 3 số thâu góp hằng tháng.
Số tiền thâu góp chợ mỗi ngày hay mỗi tháng do bên Đạo và
Ông Tỉnh trƣởng Tây Ninh thỏa thuận nhất định một năm 2
lần, trong tháng 6 và tháng 12 dƣơng lịch.
Về phần Chợ Long Hoa, Đạo Cao Đài đang cất, Hành Chánh
Tỉnh đảm nhận tiếp tục theo bản đồ đã có. Những tổn phí của
Đạo Cao Đài đã xuất phát tới ngày nay, Hành Chánh Tỉnh chịu
trả lại, sau khi đƣợc đôi bên xác nhận tánh cách chi phí và số
tiền. Số tiền nầy đƣợc trả phân kỳ không quá 4 năm, mỗi năm
đóng một lần nhằm trong tháng 4 dƣơng lịch.
V. Trật tự an ninh trong 13 Phận đạo theo tổ chức hiện thời
của Đạo sẽ đặt dƣới hệ thống của Ban Hội Đồng Hƣơng-chính
của 6 làng nói trên. Các Ban nầy hành sự với những toán, từ
20 đến 30 ngƣời "Dân Vệ", gốc ngƣời Tín đồ Cao-Đài, đƣợc
Ông Tỉnh Trƣởng chọn với sự đề cử của Ban Hội Đồng
Hƣơng chính. Những toán Dân Vệ nầy đƣợc võ trang và trả
lƣơng theo thể lệ hiện hành.
Hành Chánh Tỉnh cấp súng, công nho làng trả lƣơng.
VI. Cơ Thánh-Vệ hiện hữu chỉ có phận sự về nghi lễ, giữ vẻ
tôn nghiêm cho Đạo trong các cuộc hành lễ lớn nhỏ trong Nội
Ô. Số ngƣời có thể lên không quá 160 ngƣời do Đạo Cao Đài
hoàn toàn chọn lựa và trả lƣơng (nếu không phải làm công
quả).
Ngƣời trong cơ Thánh Vệ có thể có võ trang nhƣng phải xin
phép sắm và giữ súng theo luật lệ hiện hành. Súng ống đạn
dƣợc do Đạo Cao Đài đài thọ. Trong Nội Ô, các lực lƣợng
quân sự và cảnh sát quốc gia không đƣợc xâm nhập, trừ khi
phải can thiệp hoặc để thi hành phận sự theo luật lệ hiện hành
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hoặc để đem trật tự an ninh lại, hoặc vì xảy ra thƣờng tội hay
trọng tội.
VII- Đƣợc miễn thuế (đủ các sắc) theo thể lệ hiện hành:
- Những Tu viện, Trƣờng học cùng Dƣỡng đƣờng của Đạo
Cao Đài Tây Ninh cất ra hoặc trên đất Đạo hoặc trên đất quốc
gia.
- Những đất trên đó có những bất động sản nói trên. Hiện hữu
những bất động sản có tên trong bản đính theo đây, đƣợc
miễn thuế.
VIII.-Các công trình của Đạo Cao Đài về mặt xã hội, Y-tế, mở
mang hay tu bổ kiều lộ trong vùng Đạo, sau khi giao cho Hành
chánh Tỉnh Tây Ninh đảm nhận, thì sẽ đƣợc tiếp tục tiến hành
với sự hợp tác của các Chức sắc chuyên môn của Đạo Cao
Đài.
Làm tại Tây Ninh, ngày 28 tháng 2 năm 1956.
Đại-diện Chánh phủ Việt-Nam Cộng-Hoà
(ký tên)
Nguyễn Ngọc Thơ
Ký tên: HIỆP THIÊN ĐÀI:
Bảo-Thế Lê Thiện Phƣớc (ký tên)
Tiếp-Pháp Trƣơng Văn Tràng (ký tên)
Hiến-Pháp Trƣơng Hữu Đức (ký tên)
Tiếp-Đạo Cao Đức Trọng (ký tên)
CỬU TRÙNG ĐÀI:
Thái Chánh Phối Sƣ Thái Bộ Thanh (ký tên)
Thƣợng Chánh Phối Sƣ Thƣợng Sáng Thanh (ký tên)
Ngọc Chánh Phối Sƣ Thƣợng Tƣớc Thanh (ký tên)
PHƢỚC THIỆN:
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Chơn-Nhơn Trịnh Phong Cƣơng (ký tên)
Đạo-Nhơn Nguyễn Văn Phú (ký tên)
Đạo-Nhơn Trần Văn Lợi (ký tên)
Đạo-Nhơn Đỗ Văn Viên (ký tên)
Số 337-BNV/VP
CHUẨN Y
Sàigòn, ngày 1 tháng 3 dl 1956.
BỘ TRƢỞNG NỘI VỤ
Bùi văn Thinh (Ấn ký)

THOẠI KHÍ
瑞氣
E: The fluid of vitality.
F: La fluide de vitalité.
Thoại khí 瑞氣 hay thụy khí, một loại khí lành. Đây chỉ Hỗn
nguơn khí, nguyên khí hay khí sanh quang dùng để nuôi sống
vạn linh trong Càn Khôn Vũ trụ.
Đức Hộ Pháp thuyết: "Bạch Ngọc Kinh là con vật sống, biến
hóa thay đổi nhƣ thể vận hành, xung quanh Thoại khí bao
trùm, từ Nam chí Bắc, từ Ðông qua Tây. Khối lửa ánh sáng ấy,
chúng ta ngó thấy nhƣ mặt trời vậy, mà ánh sáng mặt trời thì
nóng nực bực bội, còn ánh sáng nơi tòa Bạch Ngọc Kinh lại
dịu dàng và huyền bí lắm, sung sƣớng khoái lạc lắm! Tại sao
đài các là con tử vật mà nó sống? Sống là do nơi đâu? Nếu
biết thì không lạ gì! - Bạch Ngọc Kinh là do Hỗn Nguơn Khí
biến hình ra. Hỗn Nguơn Khí là Khí Sanh Quang của chúng ta
đã thở, đã hô hấp, khí để nuôi cả sanh vật sống. Ta sống cũng
do do nơi nó xuất hiện, mà biểu nó làm sao không sống?"
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu
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"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."

THOÀN MÂY (THUYỀN MÂY)
E: The boat of cloud.
F: La barque de nuage.
Thoàn: do chữ Thuyền nói trại ra: chiếc thuyền. Mây: đám mây
trên bầu trời. Thoàn mây là Thuyền mây, tức là đám mây
hiện ra trên bầu trời làm nhƣ một chiếc thuyền để chở chơn
hồn về cõi thiêng liêng.
Bài Thài hiến lễ hàng Thiên Thần và hàng Thánh:
Thoàn mây thuận gió cánh buồm trƣơng.

THOÁT ĐỌA LUÂN HỒI
脫墮輪迴
E: To escape from the metempsychosis.
F: Échapper de la métemsychose.
Thoát: Ra khỏi, bỏ ra, cởi ra. Đọa: đƣa xuống chỗ thấp kém
khổ sở. Luân hồi: sự chuyển kiếp trong vòng sanh tử nơi cõi
trần nhƣ một bánh xe quay tròn. Thoát đọa luân hồi là ra khỏi
sự đày đọa vào vòng luân hồi nơi cõi trần, tức là đắc đạo
thành Tiên, Phật.
Di Lạc Chơn Kinh:
"Phổ tế chúng sanh, giải thoát lục dục thất tình, thoát
đoạ luân hồi, tất đắc giải thoát."
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THOÁT KIẾP
脫劫
Thoát kiếp là tìm cách cứu độ cho tất cả chƣ vong hồn tội lỗi
đang chịu phạt tại Phong đô. Ngày giờ này Đạo Cao Đài khai
mở là Cơ Đại Ân xá của Chí-Tôn mục đích cứu giúp tất cả các
chơn hồn thoát khỏi cõi Âm quang, không để sót ngƣời nào.
Thất Nƣơng nói: "Em xin nhắc nhở điều nầy: Ngày hội Ngọc
Hƣ đặng lo phƣơng tiếp pháp của Tây Phƣơng Cực Lạc qua,
Em đã đặng nghe thấy những lời của Ðịa Tạng Vƣơng Bồ Tát
than thở rằng: Ngài là Phật nên khó gần gũi các hồn Nữ phái
mà khuyến giáo cơ giải thoát mê đồ. Bởi cớ, nơi Âm quang,
Nữ hồn còn bị luyện tội nhiều hơn Nam phái bội phần. Em lại
nghe Ngƣời ƣớc rằng: Chớ chi có một Ðấng Nữ Tiên dám
đảm đƣơng đến phổ tế mới mong tận độ chƣ vong của Phong
đô thoát kiếp."

THOÁT KHỔ
脫苦
(Thoát 脫: bƣớc ra khỏi, Khổ 苦: nỗi cay đắng nhọc nhằn).
Thoát khổ 脫苦: là thoát khỏi cảnh khổ: "Gay chèo thoát khổ
đầy linh cảm. Rạch nƣớc trừ oan đủ diệu huyền."
Kinh Tẩn Liệm có câu:
"Đừng gìn thân ái nghĩa nhân,
"Xôn xao thoát khổ xa lần bến mê."

THOÁT TAI
脫災
E: To escape from danger.
F: Échapper du danger.
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(Thoát 脫: Tránh khỏi, vƣợt ra ngoài, Tai 災: Ðiều hại lớn, tai
họa, họa hại). Thoát tai 脫災 là tránh khỏi các tai nạn hoặc
những sự khó khăn trong cuộc đời.
Bài Dâng Rƣợu là một trong ba bài Dâng Tam bửu:
"Thiên ân huệ chiếu giáng thiền minh.
"Thành kỉnh Trường Xuân chước tửu quỳnh.
"Lạc hứng khấu cung giai miễn lễ,
"Thoát tai bá tánh ngưỡng ân sinh."

THOÁT TRẦN
Thoát trần 脫塵 là Vƣợt ra khỏi cõi trần tục, tức là thoát khỏi
sự luân hồi.
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu:
"Cung Trí Giác, trụ tinh thần,
"Huờn hư mầu nhiệm thoát trần đăng Tiên."

THOÁT TRẦN ĐĂNG TIÊN
脫塵登仙
E: To detach from the world and ascend to the fairyland.
F: Détacher du monde et monter au séjour des immortels.
Thoát: Ra khỏi, bỏ ra, cởi ra. Trần: cõi trần. Đăng: lên. Tiên:
cõi Tiên. Thoát trần đăng Tiên là linh hồn thoát ra khỏi cõi
trần, đi lên cõi Tiên, tức là đắc đạo thành Tiên.
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu:
"Cung Trí Giác, trụ tinh thần,
"Huờn hư mầu nhiệm thoát trần đăng Tiên."
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THOÁT TỤC
脫俗
E: To go out the mediocrities of world.
F: Sortir des médiocretes du monde.
(Thoát 脫 là bƣớc ra cho khỏi. Tục 俗 là cảnh trần gian này gọi
là trần tục hay thế tục). Thoát tục là Thoát khỏi cảnh trần, tức
nhiên ngƣời đến thế gian này là cảnh tục để học hỏi hầu mong
đƣợc tiến hóa cao hơn, khi sự tiến hóa đầy đủ gọi là thoát tục,
nhƣ học trò học hành để đƣợc đậu đạt vậy.
Đức Hộ Pháp nói về Đức Khổng-Tử là: "Ngài hằng dạy rằng:
"Cái khổ của thế gian là sự nghiệp của con ngƣời, phải Thọ
khổ mới rõ cơ thoát tục". Ấy đời đƣơng giả dối mà Ngài đem
chân thật đặng khử trừ, chẳng khác nào vào chốn náo nhiệt
dữ dằn mà Ngài đờn tiếng đờn thanh tao hòa nhã".
Bà Nữ Đầu Sƣ Hồ Hƣơng Lự, qui Thiên năm 95 tuổi vào năm
1972, đƣợc Bát Nƣơng Diêu-Trì-Cung tặng bài thài:
HƢƠNG thơm ngào ngạt Đạo kỳ ba,
LỰ tỉnh hồng ân Thánh đức ca.
NƢƠNG bóng từ bi dìu chủng tộc,
NƢƠNG cơ thoát tục thức con nhà.
Thi văn dạy Đạo:
Thoát tục ví ai tìm nẻo chánh.?
Bến mê lƣớt sóng đến ven trời.

THOÁT VÒNG TỤC LỤY
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào? CƠ của Đức
Nguyệt Tâm đáp:
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Có nơi đặng cao đƣờng tấn hóa,
Dìu huyền linh cùng cả nhơn sanh.
Lƣớt thời gian gội gƣơng lành,
Thoát vòng tục lụy thực hành từ tâm.

THOÁT XÁC
脫殼
E: To take off the material body.
F: Sortir du corps matériel.
Thoát: Ra khỏi, bỏ ra, cởi ra. Xác: thể xác. Thoát xác là đi ra
khỏi thể xác, tức là khi thể xác chết, linh hồn thoát ra khỏi thể
xác để trở về cõi thiêng liêng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Khi các con thoát xác thì nó đến tại Nghiệt Cảnh Đài
mà kiện các con, các con chẳng hề chối tội đặng.

THÓI TỤC
Thi văn dạy Đạo có lời rằng:
An vui miễn biết giữ lòng lành,
Nƣớc có lóng phèn nƣớc mới xanh.
Giữa cõi phong trần trƣờng dạy học,
Khôn ngoan thói tục ấy đua tranh.

THON VON
E: To exhaust oneself.
F: Fané et solitaire.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

609

Thon von là có vẻ héo hắt hiu quạnh.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu:
"Thon von phận bạc không vừa hiếu thân."

THỎN MỎN
E: To exhaust oneself.
F: S’épuiser.
Thỏn mỏn là mòn mỏi dần theo thời gian với ý hối tiếc.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Một ngày thỏn mỏn một ngày qua,
Tiên Phật nơi mình phải ở xa?

THONG DONG
E: Free.
F: Être à l’aise, libre.
Thong dong hay còn gọi là thung dung 從容 tức là thảnh thơi,
nhàn hạ.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Thong dong cõi thọ nương hồn,
"Chờ con lập đức giúp huờn ngôi xưa."

THỔ CÔNG - THỔ ĐỊA - THỔ KỲ
土 公-土 地-土 祇
E: The Genius of the home.
F: Les Génies de la maison.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

610

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Thổ: Đất. Thổ công, Thổ địa, Thổ kỳ là ba vị Thần coi việc
nhà cửa trong mỗi gia đình, gọi chung là: Định Phúc Táo
Quân, hay nói nôm na là Ba vị Táo.
Phận sự của Ba vị Táo nhƣ sau:
Thổ công: vị Thần trông coi việc bếp.
Thổ địa: vị Thần trông coi việc nhà cửa.
Thổ kỳ: vị Thần trông coi việc chợ búa.
Câu 17 trong bài U-Minh-Chung có câu:
Thổ địa long thần an tăng Hộ Pháp.

THỔ KHÍ THÀNH HỒNG,
HÓA KIẾM THÀNH XÍCH,
NHI TAM PHÂN THÁC ĐỊA
吐 氣 成 虹. 化 劍 成 尺. 而 三 分 托 地
(Thổ khí: phun khí ra, thổi khí, hà hơi ra. Thành: làm nên.
Hồng: cái cầu vòng, cái móng trời. Nhi: mà, tiếng dùng để
chuyển ý. Nhứt trụ: một cây cột. Xang: còn một âm nữa là
Xanh, nghĩa là chống đỡ, chống vững. Thiên: Trời).
Nói riêng về chữ "Xang". Trong chánh Kinh bằng chữ Quốc
ngữ của Hội Thánh đọc là "xang" và viết chữ Hán là khống 控,
riêng các Ngài gỉai nghĩa là chống, chỏi, nhƣ vậy viết cho đúng
chữ lẽ ra phải là "Xanh" 撐 từ ngữ này mới có nghĩa là chốngchỏi. Vậy xin nêu ra đây để toàn Đạo lƣu ý hầu ngày sau có
Hàn Làm Viện sẽ sửa chữa cho đúng nghĩa hơn. Xanh thiên là
chống trời.
Cả câu này có nghĩa là Hà hơi thành cái mống nhƣ cây cột
chống vững trời. Nghĩa bóng nói về quyền pháp mầu nhiệm và
cao siêu của Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật. trong buổi Tam Kỳ
này.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hóa kiếm thành xích: biến cây kiếm thành cây thƣớc, mà lấy
ba phân đỡ vững giềng đất.
Hai câu Kinh trên về nghĩa đen thì tán tụng thần thông biến
hóa của Đức Nhiên Đăng; riêng về nghĩa bóng là nói về ý chỉ
của phép luyện Đạo. Ngƣời tu luyện phải thấu lý siêu nhiên
mới có thể đoạt mục đích là "biến đổi con ngƣời từ phàm phu
thành ngƣời siêu việt, nghĩa là ngƣời có thể đạt phẩm Thần
Thánh Tiên Phật hoặc là ngôi Trời, đó là do Đức Thƣợng đế
mong muốn nhƣ vậy, nhƣ câu "Con hơn cha nhà có phúc".
Muốn vậy phải biết cách chế phách luyện hồn 制魄煉魂 hay
còn gọi theo Tiên gia là "chiết Khảm điền Ly" 折坎填离. Vì có
luyện phải có chế; có chiết phải có điền, đó là chơn truyền của
đạo pháp Hàm ý nói quẻ LY của Hậu Thiên Bát Quái biến
thành quẻ CÀN của Tiên Thiên Bát Quái, gọi là ÐIỀN LY:
Quẻ LY ☲ (trung hƣ) trên dƣới có hai hào Dƣơng, một vạch
đứt ở giữa là hào Âm, điền thêm vào chỗ trống của vạch đứt
đó thì nó trở thành vạch liền và quẻ LY biến thành quẻ CÀN ☰
(Càn tam liên, thuộc tiên Thiên Bát Quái) mà Càn tƣợng trƣng
cho Trời. Từ Hậu Thiên trở về Tiên Thiên là đắc Đạo
Tƣơng tự Quẻ Khảm ☵ (có một vạch liền ở giữa), Khảm trung
mãn, Hậu Thiên Bát quái, trên dƣới có hai hào Âm, giữa là hào
Dƣơng) nếu chặt cho nó đứt ra làm hai đoạn thì ta đƣợc quẻ
KHÔN ☷ có 3 vạch đều đứt đoạn, mà Khôn tƣợng trƣng cho
Ðất.
Và câu Kinh "Tam phân thác Ðịa", có hàm ý nói luyện quẻ
KHẢM của Hậu Thiên Bát Quái biến thành quẻ KHÔN của
Tiên Thiên Bát Quái, gọi là chiết Khảm: Khi đã chiết Khảm và
điền LY thì Hậu Thiên Bát Quái biến thành Tiên Thiên Bát
Quái. Luyện đƣợc nhƣ vậy thì đắc đạo.
(Câu Kinh này trong bài Phật giáo: Nhiên Đăng Cổ Phật chí
tâm qui mạng Lễ)
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THỔ LỘ
吐 露
E: To pour out.
F: S’épancher.
Thổ: Ói ra, nhả ra, tiết lộ, bày tỏ. Lộ: đem chuyện kín nói ra.
Thổ lộ hay Thố lộ là tiết lộ điều sâu kín.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Chí Tôn sở cậy Bần đạo thố lộ chút ít điều mật yếu, để
dìu bƣớc chƣ Đạo hữu trong buổi loạn lạc trong nền
đạo buổi nầy.

THỔ NHƠN
(Thổ là đất, nhơn là ngƣời). Những ngƣời đã sống qua nhiều
đời trên mảnh đất của Tổ tiên họ đã dày công khai phá. Đây là
những ngƣời Thiểu số, nói chung là ngƣời Thổ. Sau này
ngƣời Việt Nam đến, nhƣng cũng ỷ mạnh hiếp yếu, đuổi ngƣời
ta đi. Một phần lớn họ tránh xa nơi nào mà có ngƣời Việt đến
nên lần lần đi sâu vào rừng núi sinh sống.
Thầy dạy: "Các Nam Nữ Thổ nhơn đều thâu. Con khá dặn
chúng nó hết lòng thờ Thầy. Sự khôn ngoan, sự vinh hiển của
chúng nó do tại nơi Ðạo mà đặng vậy.... Cƣời.... Bình thân....
Nam Nữ.... Nữ phái thƣợng sớ. Hiếu, hành lễ con".

THỔ THẦN
土 神
E: The Genius of soil.
F: Le Génie du sol.
Thổ Thần là vị Thần cai quản một vùng đất đai.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THỔ VÕ
土 宇
E: The territory of a Kingdom.
F: Le territoire d’un royaume.
Thổ: Đất. Võ: Vũ: đất đai, tòa nhà.
1. Thổ là đất. Võ là đất đai. Thổ võ là đất đai của một nƣớc,
của một vƣơng quốc.
Câu vái: Nhờ thần linh thổ võ: nghĩa là Nhờ thần linh trong đất
nƣớc.
2. Thổ là đất. Võ là tòa nhà (miếu võ). Thổ võ là tòa nhà thờ
Thần đất. Suy rộng ra, Trời cha Đất mẹ, nên Thổ võ là tòa nhà
thờ Đức Mẹ thiêng liêng, tức là thờ Đức Phật Mẫu.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Phòng tía cất thành hình thổ võ,
Cung loan lập giống dạng Cao Đài.

THỐI BƢỚC LUI CHƠN
E: To come back.
F: Revenir en arrière.
Thối: Lui, lùi lại. Thối bước: bƣớc lui lại. Thối bƣớc lui chơn
là rút lui.
Đức Lý Giáo Tông dạy: "Ừ, Lão còn cầm quyền ngày nào, thì
Lão quyết trừ diệt những kẻ tà tâm cho tận tuyệt. Lão nói thật,
nền Chánh Giáo của Chí Tôn phải ra thiệt tƣớng, bằng chẳng
vậy, thà Lão thối bƣớc lui chơn hơn thấy Thánh Thể của
Ngƣời phải ra ô trƣợc. Ngọc Chánh Phối Sƣ, mỗi Ðạo Nghị
Ðịnh của Lão viết ra phải chính mình Hiền Hữu đọc lại cho
toàn Chức Sắc Thiên Phong có mặt tại đây nghe rõ."
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THỐI BƢỚC NGÃ LÒNG
Đức Hộ Pháp nói vào ngày 15-9- Bính Tuất (1946):
… "Nói về phần chƣ Môn Ðệ của Ðức Chí Tôn, từ buổi đem
thân vào cửa Ðạo trong lúc Nhập môn đã quì trƣớc Bửu Ðiện
có bàn Ngũ Lôi, mà lập Minh thệ (nhƣ trên) Than ôi! Cho
những ngƣời thề nhƣ vậy, mà cũng không để trọn đức tin nơi
Chí Tôn lại thối bƣớc ngã lòng, cổi áo Ðạo, dẹp khăn tu,
mong mỏi xu hƣớng theo con đƣờng tục lụy, cho nên mới gây
tạo ra con đƣờng lằn súng mũi đạn ngày nay. Vậy, ai là ngƣời
thất thệ với Chí Tôn thì phải sớm thức tỉnh tâm hồn, ăn năn
sám hối, cầu xin Ðại Từ Phụ cùng các Ðấng Thiêng Liêng, từ
bi ân xá tội lỗi tiền khiên, họa may đặng chung hƣởng ân huệ
của Ðức Chí Tôn ban cho sau nầy. Ngày nào toàn thể nhơn
sanh đều biết hồi đầu hƣớng thiện, nhìn Ðạo Trời là một Cơ
Quan Cứu Thế, thật hành chủ nghĩa Thƣơng yêu cho ra thiệt
tƣớng thì ngày ấy mới đặng hƣởng Hòa bình Đại đồng thế
giới".

THỐI TÂM
退 心
E: To be discouraged.
F: Être découragé.
Thối: Lui, lùi lại. Tâm: lòng dạ. Thối tâm là lòng dạ thụt lùi,
chán nãn ngã lòng. Lạc bƣớc thối tâm là lầm đƣờng lạc lối nên
chán nãn ngã lòng.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Phổ Tế là cơ quan để cứu vớt hoặc độ rỗi những ngƣời
lạc bƣớc thối tâm,....

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THỐI TRẦM
退 沈
F: Reculer et sombrer.
Thối: Lui, lùi lại. Trầm: chìm. Thối trầm là lui lại và chìm
xuống.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Bát Nƣơng Diêu Trì Cung (Giải thích
về Âm quang):
"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 vạn linh. Song lằn Âm quang ấy có giới hạn,
nghĩa là nơi nào ánh linh quang của Chí Tôn chƣa chiếu giám
đến thì phải còn tối tăm mịt mờ, chẳng sanh chẳng hóa. Vậy
thì nơi khiếm ánh thiêng liêng là Âm quang, nghĩa là Âm cảnh
hay là Ðịa ngục, Diêm đình của chƣ Thánh lúc xƣa đặt hiệu."

THÔNG (Giáo Sƣ Ngọc Thông Thanh)
Ông Thông thọ phong Giáo Sƣ phái Ngọc vào mùng 8 tháng 6
Bính Dần. Thánh danh là Ngọc Thông Thanh. Ông là một
trong số 247 đứng tên vào Tờ Khai Đạo.

THÔNG BÁO
通報
Đức Quyền 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
giáng lập trên một góc của nƣớc Việt-Nam thuộc tỉnh Tây
Ninh, 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
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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".

THÔNG CÔNG
通公
E: To communicate spiritually.
F: Communiquer spirituellememt.
Thông công là sự liên lạc với các Ðấng thiêng liêng qua
Huyền Diệu Cơ Bút để tham khảo ý kiến hay nhận mệnh lệnh.
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."
Đức Hộ Pháp nói: "Trong năm Ất-Sửu: các Thầy, các Ông, từ
hàng Thẩm-phán, Phủ, Huyện, muốn tìm một sự thật mà thiên
hạ đã làm đảo-lộn trong giới trí-thức đƣơng thời là "Con ngƣời
có thể thông-công cùng các Đấng thiêng-liêng vô hình đƣợc"
nhứt là thuyết này đã làm cho cả Âu-Châu sôi nổi, nhiều sách
vở đã 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 ngƣời họcthức muốn tìm-tàng thấu đáo". (ngày 13-10 Giáp-Ngọ - 1954)
A-Thế giới đã biết Cơ Bút: Thật ra vấn-đề thông công với
huyền-linh qua nhiều 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 sử dụng một cách tuyệt đối ngay từ buổi
ban đầu.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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1- Ở Trung-Hoa: Từ đời Ngũ-Đế các bậc chơn tu đã biết phò
Cơ, chấp Bút, thông-công với cõi vô hình.
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.
3- Ở Hoa-Kỳ: (New-York) năm 1848 nơi nhà của Meckman,
đêm đêm xảy ra hiện tƣợng có tiếng gõ cửa, nhƣng ra xem thì
chẳng thấy ai. Rồi một cô bé Mess-Kate vỗ tay chơi bỗng nghe
tiếng gõ cửa đáp lại, động tính hiếu kỳ cô vỗ tay ba tiếng, thì
có đúng ba tiếng gõ cửa đáp lại. Bà Mẹ kinh ngạc bảo tiếp:
Nếu linh hiển hãy gõ đúng tuổi của bé Mess-Kate. Lại có tiếng
gõ cửa đáp lại đúng với số tuổi của bé. Hiện tƣợng này đƣợc
loan truyền ra, giới tu sĩ, giới trí thức cũng nhƣ giới bình dân
tấp nập đến để tìm hiểu. Kết quả họ chỉ có ngạc nhiên và kinh
sợ chứ không giải thích đƣợc gì. Hội-đồng thành phố
Rochester thành lập Hội-đồng điều tra, nghiên cứu, ba lần
họp, có đến hàng trăm diễn giả thuyết trình, tranh luận sôi nổi,
nhƣng cũng không đƣa đến một kết-luận nào. Kinh sợ trƣớc
những huyền-bí mà họ đã chứng kiến. Họ hồ-đồ cho rằng gia
đình của bé Mess-Kate là phù thuỷ, là hiện thân của ma quái.
Kết quả là cha mẹ của bé Mess-Kate bị đập chết bằng gậy, chị
em của bé Mess-Kate bị xé xác chết thê thảm. Sau khi gia
đình của bé Mess-Kate bị thảm sát, hiện tƣợng "gõ cửa" lại
xảy ra nhiều hơn ở Hoa-kỳ.
Ông Lears-Post đề nghị với cõi vô hình căn cứ vào thứ tự của
chữ vần trong bảng mẫu tự mà gõ: Gõ một tiếng là A, gõ hai
tiếng là B, gõ ba tiếng là C… rồi ông ráp lại thành chữ, thành
câu. Thế là ông đã tìm đƣợc phƣơng pháp thông công với cõi
vô hình. Nhờ phƣơng pháp này, phong trào tìm hiểu cõi vô
hình lan rộng khắp Hoa-Kỳ. Luật sƣ J. Edmonds, Giáo-sƣ
E.Mapes (Hàn-Lâm viện Hoa-kỳ) Giáo sƣ Robert-Hare (Đại
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học Pensylvania) sau nhiều năm nghiên cứu việc thông công
với cõi vô hình, đã nhiều lần thuyết trình và viết nhiều sách
trình bày nghiên cứu, xác nhận có cõi vô hình và loài ngƣời
cũng thông công đƣợc với cõi ấy.
4- Ở Pháp: Năm 1853, tại Jersey, văn-hào Victor Hugo và bạn
hữu có tổ chức Xây bàn chơi để tiêu khiển.
Đêm 11-9-1853 việc Xây bàn đƣợc tổ chức, có mặt ông bà
Victor-Hugo, cậu Charle-Hugo, cậu Francois Hugo, Cô
Madelène-Hugo, Đại tá Le Flo, bà De Girardin, ông De
Trévenue, ông Auguste Vaquerie. Đêm ấy vong linh Bà
Charle-Vaquerie (con gái của văn hào Victor-Hugo) giáng bàn
thăm hỏi cha mẹ và tiết lộ nhiều điều huyền bí ở cõi vô hình.
Đêm 13-9-1853, tiếp tục việc Xây bàn có vong linh xƣng là
"Bóng Hƣ-linh" giáng trần bảo Văn-hào Victor Hugo hãy đặt
trọn đức tin vào Đức Thƣợng-Đế. Tiếp tục Xây bàn, nhóm của
văn hào Victor-Hugo đã thông-công đƣợc với: Các vì Giáo-chủ
Socrate,
Luther,
Mahomet,
Jésus-Christ,
Moise,
Chateaubriand, Dante, Racine, Lion d’Androclès. Các vong
linh ẩn danh: Sứ giả Thƣợng-Đế, ngƣời trong cõi mộng, Bóng
Hƣ linh, bóng dƣới mồ, Thần chết...
Đêm 11-10-1853, nhận thấy những điều tiết lộ, những điều
khuyên bảo, những giáo lý, những triết lý nhận đƣợc từ cõi vô
hình nhờ việc Xây bàn rất ích lợi cho loài ngƣời nên Văn hào
Victor-Hugo hỏi vong linh đang giáng bàn:
- Những lời vàng tiếng ngọc mà tôi hân hạnh đƣợc đón nhận
từ bấy lâu nay, thật đáng xem là một bản chơn truyền vô giá,
chúng tôi có nên in thành sách để phổ biến cho mọi ngƣời
cùng học hay chăng?
- Vong linh đáp: - Không! Vì chƣa đến ngày giờ.
Văn hào Victor-Hugo hỏi tiếp:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đến bao giờ? Chúng tôi còn sống đến giờ đó không?
Vong linh đáp: Nếu không thấy nơi này thì sẽ đƣợc thấy ở nơi
khác. Chừng đến ngày giờ sẽ có lịnh. Hiện tại có thể phổ biến
hạn chế cho những ngƣời có đức tin. Nhóm của văn-hào
Victor-Hugo càng ngày càng đông, âm thầm tiếp tục thông
công với cõi vô hình.. Những "Thánh giáo" nhận đƣợc trong
những cuộc Xây bàn này về sau đƣợc ông Gustave-Simon in
thành sách với tựa "Les Tables Tournantes de Jersey chez
Victor-Hugo". Quyển "Thánh-ngôn" này đƣợc tái bản mấy
mƣơi lần làm chấn động dƣ luận nƣớc Pháp và cả thế giới.
Giáo sƣ Charles Richets (Đại học Sorbonne Ba-lê) sau nhiều
năm nghiên cứu việc Xây bàn, phò Cơ, chấp Bút đã xuất bản
quyển "Traité de Métaphysique" trình bày những kết quả về
cuộc nghiên cứu của ông: khẳng định có cõi vô hình và loài
ngƣời thông công đƣợc cõi vô hình ấy. Sau năm 1914, Thánh
Nữ Jeanne-d’Arc (Lục Nƣơng Diêu-Trì-Cung) giáng bút tại
Algerie dạy rằng gần tới ngày thế gian có Đại chiến (tức trận
Đại chiến 1914-1918) sẽ có ngôi ba của Đức Chúa Trời truyền
Thần cho con ngƣời mà Cứu thế (chỉ Thần điển Ŕ Cơ bút)
Thánh giáo này đƣợc đăng liên tục trong các số báo tháng 3,
5, 7 năm 1914 của hai tạp chí La Vie Nouvelle và La Revue
Sprite ở Ba lê.
5- Ở Anh Quốc: nhà Bác học William-Crookes sau gần hai
mƣơi năm nghiên cứu việc thông công với cõi vô hình, ông đã
viết sách trình bày kết quả cuộc nghiên cứu của ông, ông đã
trịnh trọng kết luận bài thuyết trình trƣớc đại hội Thần linh học
thế giới họp tại Luân Đôn bằng câu:
-"Tôi không nói là những điều tôi đã nghe, những việc Tôi đã
thấy, có lẽ có đƣợc, mà Tôi dám nói chắc rằng có hiển nhiên
nhƣ vậy". Lời khẳng định này làm chấn động giới tu sĩ và giới
trí thức khắp thế giới.
6- Ở Nhật: Phong trào tìm cõi vô hình bằng cách "Xây bàn" rất
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đƣợc thạnh hành. Ở Nhật, Đạo Omotoo cũng đã sử dụng "Cơ
Bút" từ khoản năm 1894. Qua những sự việc vừa trình bày
trên đã cho thấy: việc Xây bàn, phò Cơ, chấp bút, thông công
với cõi vô hình mà Đạo Cao-Đài đang sử dụng không phải do
các bậc Chức sắc tiền bối bày ra mà do các Đấng tiền Hiền
bày cho loài ngƣời từ xa xƣa đến giờ đƣợc Thiêng liêng trợ
lực, nhƣng phải đợi đến ngày giờ này là đúng thời điểm của
Đức Chí-Tôn đến với nhân loại mà dân tộc Việt Nam hân hạnh
đƣợc đón nhận trƣớc nhất.
B- Đạo Cao-Đài thông công bằng Cơ Bút:
Việt-Nam, vào khoảng 1920 ở Saigon lúc bấy giờ, phần đông
các vị có tâm hồn yêu nƣớc, tham gia Thiên Địa Hội và phong
trào Đông Du của hai cụ Phan Bội Châu và Cƣờng Để. Sau
khi cụ Phan bị bắt từ Trung Hoa đƣa về nƣớc, quản thúc ở
Huế thì sự hoạt động các phong trào gặp bế tắc. Các nhà trí
thức ái quốc mới dùng phƣơng tiện "Xây bàn" tiếp xúc cùng
các chơn linh làm nguồn an ủi, nên có những cuộc xƣớng hoạ
thơ văn giữa hai giới vô hình và hữu hình.
"Vào năm 1925, một số ngƣời trí thức ở Sàigòn thƣờng tụ họp
để "Xây bàn", một phƣơng tiện tiếp xúc với thế giới vô hình
phát xuất từ bên Âu Châu vào cuối thế kỷ thứ 19. Chẳng
những Âu Châu biết thông công với cõi vô hình bằng phƣơng
pháp này, mà Trung Hoa đã biết sử dụng từ thuở xa xƣa và
hiện đại nhất là Phái Minh Đƣờng, Minh Lý …"
Trong số các Đấng vô hình, có một Đấng xƣng danh AĂÂ
đƣợc các vị kính mến hơn hết. Nhân dịp đêm kỹ niệm Chúa
giáng sanh năm 1925, Đấng AĂÂ xƣng danh Cao Đài Tiên
Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đạo Cao Đài xuất hiện từ đó.
Cũng Huyền-diệu này, Đức Cao Đài đã thâu nhận ngƣời Môn
đệ thứ nhất là Cụ Ngô-Văn-Chiêu và dạy cách thờ "Thiên
Nhãn Thầy" hồi Cụ còn làm Tri phủ, chủ Quận Phú Quốc năm
1919.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ở thế kỷ 20, nhân loại tranh đua về mặt văn minh vật chất, tinh
thần Đạo giáo càng ngày càng lu mờ, mấy ai hƣớng về đạo
đức tinh thần trong lúc mạnh đƣợc yếu thua, khôn còn dại mất.
Việc khai Đạo Cao-Đài trong hoàn cảnh nhƣ thế làm cho các
vị rất ngạc nhiên, ngoài trí phàm của mọi ngƣời. Cuối cùng,
trƣớc sự giảng dạy mạch lạc và qui củ cùng nhiều Huyền diệu
hiển hách của Đức Thƣợng Đế, chƣ vị chịu nhận làm Môn-đệ,
thể Thiên hành Đạo và truyền bá Tân Tôn giáo.
Ngoài Đấng Cao Đài, còn nhiều Đấng Thiêng liêng khác giáng
cơ cho thi văn đƣợm mùi quốc sự, giục thúc tinh thần yêu
nƣớc của mọi ngƣời và tiên tri nƣớc Việt Nam ngày gần đây
sẽ thoát ách lệ thuộc, nên ai ai cũng vui lòng hả dạ. Đức CaoĐài còn cho biết đây là Quốc Đạo, Ngài ban cho một dân tộc
yếu hèn thƣờng bị trị, nhƣng tinh thần đạo đức súc tích dồi
dào, thấm nhuần tinh ba của ba Tôn giáo lớn ở nƣớc ngoài là:
Thích, Lão, Nho. Nay, Đức Ngọc Hoàng Thƣợng Đế đến khai
Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ tại nƣớc Việt-Nam với phƣơng pháp
tân kỳ là HUYỀN DIỆU CƠ BÚT, một phƣơng pháp phổ thông
trong thế kỷ 20, có tánh cách khoa học huyền linh Thiên Nhân
giao cảm chớ không phải dị đoan mê tín theo thuật chiêu hồn
của đồng, cốt, bóng, chàng …Trƣớc ngày khai Đạo, do nơi
Huyền Diệu này đã có nhiều nƣớc trên thế giới tiên tri về sự
xuất hiện của Đạo Cao Đài, điển hình một vài nơi nhƣ Đạo
Minh Sƣ thời nhà Thanh bên Trung Hoa có truyền lại.
Đạo Omotoo bên Nhật, Cơ Bút mách bảo cho Tín đồ biết ở
Việt-Nam vừa xuất hiện một nền Tôn giáo mặc áo trắng, thờ
"Con Mắt trái" biểu hiện Thái Dƣơng Hệ và dạy hãy sang Việt
Nam tìm liên lạc. Chƣ vị ấy đã đến tiếp xúc nhiều lần với Toà
Thánh Tây Ninh. Nhƣ vậy, Tôn giáo Cao Đài không phải ngẫu
nhiên xuất hiện, thoát thân trong mê tín dị đoan, hoặc ngƣời
phàm bày vẽ, mà do Đức Thƣợng-Đế sáng lập với tôn chỉ
"Diệt mê tín, thực hiện chân lý".
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THÔNG ĐIỆP
通牒
E: The message.
F: Le message.
Trong Đạo,Thông điệp là văn thƣ quan trọng của Đấng Giáo
chủ hay của Hội Thánh gởi đến Chánh phủ các nƣớc.
Đối với đời, Thông điệp là công văn của chánh phủ nƣớc nầy
gởi cho chánh phủ nƣớc kia (Thông: Thông suốt, hiểu thấu,
suốt, chung, khắp các nơi, không bị trở ngại. Điệp: công văn)
Đây là bức Thông điệp Vô tuyến truyền thanh của Đức Hộ
Pháp. Nhân dịp đầu Xuân năm Ất Mùi (1955)
"Gần lúc bƣớc sang năm Ất-Mùi, nhân danh Đấng Tạo Hóa
Cao-Đài bất diệt, Tôi gởi cùng toàn thể nhân loại BỨC
THÔNG ĐIỆP này để thiết tha kêu gọi những vị cầm đầu các
Chính phủ, lãnh đạo các dân tộc, nhận định nhiệm vụ một
cách khôn khéo hơn. Ở trên thế gian này không có gì là bất di
bất dịch cả. Theo luật Trời, mọi vật đều tiến triển. Lẽ dĩ nhiên,
xã hội loài ngƣời cũng phải theo những định luật ấy. Bao giờ
cũng vậy, nhân loại cố kiếm một con đƣờng để tạo một đời
sống trong hòa bình và hạnh phúc mà vẫn không đạt đƣợc ý
muốn chỉ vì không biết nghe theo mệnh Trời. Ngày nay nhân
loại đang trải qua một cuộc khủng hoảng tinh thần ghê-gớm và
vẫn còn phải tự hỏi đâu là sinh lộ?
Hai chủ thuyết hiện đối chọi nhau: một bên mệnh danh là Dân
chủ thì tán dƣơng sự Quốc-gia tƣơng trợ và tôn trọng giá trị
con ngƣời cùng bảo tồn cái gì hay và đẹp. Thuyết ấy cao cả
biết bao, nhƣng lại thiếu thành thật mà những điều khoản ghi
trong tập Nhân Quyền đã đƣợc Liên Hiệp-Quốc tán dƣơng
gần đây vẫn chƣa đƣợc thực hiện.
Thuyết thứ hai mệnh danh là Cộng-Sản xúi giục giai cấp vô
sản chống chọi giai cấp Tƣ bản, chủ trƣơng tiêu hủy những sự
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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bất công xã hội và hứa hẹn quân phân lại tài sản, nhƣng vì có
tánh cách độc tài và vô thần nên đã trở thành quá khắc khe.
Nay hai bên đã thực sự tranh chấp và cả hai chủ thuyết đều
hứa hẹn tạo cho nhân loại một đời sống tốt đẹp hơn xƣa. Có
một điều mà chúng ta có thể nhận xét thật rõ rệt là cả hai đều
không đạt tới Hòa bình và hạnh phúc.
Trái lại, nhân loại vẫn cứ bị qua phân và còn phải đau khổ
nhiều vì cuộc xung đột cứ kéo dài không có lối thoát. Chúng ta
đều lo lắng tự hỏi rằng Thế giới sẽ đi tới đâu, nếu không phải
đi đến chỗ diệt vong, vì hai phe cùng đều chỉnh bị những chiến
cụ có một sức phá hoại mãnh liệt. Sự cộng tồn đã đƣợc đem
ra thí nghiệm tại đất Trung hoa, Cao Ly, Việt Nam ở Á-châu và
tại nƣớc Đức, các quốc gia Ba-nhĩ-cán ở Âu châu không đƣợc
nhƣ ý muốn và chỉ tạo một nền hòa bình phù phiếm làm cho
tình hình thế giới thêm căng thẳng và chính các nƣớc kia lại
phải chịu đựng gian khổ nhiều nhứt. Do đó, tất cả trách nhiệm
đều trút vào những ông cầm đầu các Chánh phủ, lãnh đạo
quần chúng, nếu các ông cứ dìu dắt nhân loại đến chỗ diệt
vong.! Vậy thì mỗi ngƣời chúng ta nên nghe theo tiếng gọi của
Đấng Thiêng Liêng ấp-ủ ở bản thân ta và phải nên biết rằng
phải có lòng yêu thƣơng trong bác-ái, đoàn kết trong hòa khí
và công bằng mới có thể Hòa bình và hạnh phúc. Bây giờ Tôi
xin ngõ cùng nhân dân Pháp và đồng bào Việt-Nam tôi vốn có
những mối quan hệ trực-tiếp với nhau: Đối với ngƣời Pháp,
chúng tôi có thể nói và tuyên bố trƣớc thế giới rằng trong tám
chục năm chung sống, hai dân tộc Pháp và Việt Nam đã trải
qua nhiều nỗi thống khổ kinh hoàng trong hai cuộc Đại chiến:
1914-1918 và 1939-1945.
Hỡi các ngƣời Pháp! Chắc các ông cũng hiểu hơn ai hết, dân
tộc Việt-Nam với nền văn minh cổ cựu, trí cƣơng quyết và
nguyện vọng hiện thời của họ. Các ông không hẳn lạ gì ngƣời
Việt Nam có một đặc tính đã không biết phụ bạc lại còn biết
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phân biệt bạn và thù, các ông không thể phủ nhận đƣợc đức
tin của nhân dân Việt Nam đối với ngƣời Pháp.
Hỡi các ngƣời Pháp! Hơn ai hết các ông có đủ tƣ cách để
chứng tỏ rằng trong giờ phút này, sau khi đã hủy bỏ nền thống
trị của các ông, nƣớc Việt-Nam cũng không chịu công nhận
một uy-quyền khác thay thế dù trƣớc sau chỉ hoài bão một
nguyện vọng là quyền tự định đoạt lấy số phận của mình.
Đồng thời các ông có thể tuyên bố với các dân tộc Bạn: trƣớc
hết với dân tộc Mỹ vốn có thiện chí tỏ tình hữu nghị và giúp đỡ
Việt-Nam, rằng các dân tộc ấy vẫn đƣợc coi nhƣ là ân nhân,
nhƣng phải coi chừng đừng phạm vào sự lầm lỗi để đi từ
chính sách thực dân đến chính sách can thiệp, bất cứ với hình
thức nào, trong công việc riêng của Việt Nam, để tránh khỏi
phải chịu hậu quả về cuộc thí-nghiệm của họ. Đối với nhân
dân Việt Nam và riêng đối với các vị lãnh đạo miền Bắc cũng
nhƣ miền Nam, Tôi xin các ông cống hiến cho quí vị nhân loại
đang ở trong tình trạng nguy vong, một tấm gƣơng sáng lạng
đoàn kết và tỏ cho mọi ngƣời biết rằng "Đoàn kết là sống".
Trong những giờ phút này, trách nhiệm của các ông thật nặng
nề nếu các ông cứ cố chấp theo đuổi một cuộc đấu tranh lý
tƣởng quốc tế, đầy dẫy những dục vọng vị kỷ và phe đảng.
Các ông không nên quên rằng hạnh phúc của dân tộc ta là kết
tinh của tình đoàn kết trong tình Thƣơng yêu, hòa khí và công
bằng. Đó là lý tƣởng quốc gia mà tổ tiên ta từ ngàn xƣa lƣu
truyền lại chớ không phải là sản phẩm của cuộc đấu tranh
chánh trị và bè phái. Phải nên mạnh bạo và thẳng thắn nhận
định nhƣ thế thì các ông sẽ đƣợc toàn dân ủng hộ. Các ông
không thể quên rằng ngƣời Việt Nam phải đau khổ ê-chề vì sự
chia rẻ nội bộ và những cuộc tuyển cử riêng rẻ do hai chính
phủ độc lập tổ chức không thể nào tránh đƣợc những dục
vọng bè phái. Các ông cầm đầu chánh phủ miền Bắc và miền
Nam, các ông còn đợi gì mà không nêu ngay gƣơng đoàn kết
bằng cách thành lập một Chánh phủ Lâm thời, duy nhất, thoát
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ly khỏi ảnh hƣởng ngoại quốc, sự tham dự của các phần tử
mọi khuynh hƣớng chánh trị, tôn giáo, ngõ hầu tiến tới cuộc
Tổng tuyển cử toàn quốc Việt Nam. Toàn dân sẽ ghi công các
ông và do đó, bằng tấm gƣơng quí báu ấy, các ông sẽ đƣợc
tiếng đã cứu vãng trƣớc hết nƣớc Việt Nam và sau cùng toàn
thế giới.Trƣớc khi ngừng lời tôi xin thành khẩn cầu nguyện
Đức Chí-Tôn Cao-Đài của chúng ta để cho nhơn loại sang
năm tới sẽ thoát qua giấc triền miên, hƣớng thẳng vào ánh
hào quang chói lọi và chân lý của Thƣợng Đế đặng lựa chọn
lấy con đƣờng hạnh phúc. Cuộc đấu tranh để sinh tồn sẽ đƣa
đến cuộc binh đao gây nên khổ não, tàn phá và chết chóc. Trái
lại sự hỗ tƣơng để sinh tồn bằng cách thƣơng yêu trong tình
huynh đệ. Đoàn kết trong hòa khí và công bằng, đó mới là điều
kiện tạo nên sự hợp tác, hòa bình, sáng tạo, hạnh phúc và
sinh hoạt. Mỗi ngƣời chúng ta đều có thể tự do chọn lấy một
đƣờng.
Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 1955
Hộ Pháp (Ấn ký)
Tiếp theo cũng có "Thông điệp ngày 15-1-1975 của Ngài Hiến
Pháp Trƣơng Hữu Đức, Quyền Chƣởng quản Hiệp Thiên-Đài
thay mặt Hội Thánh Đại-đạo Tam Kỳ Phổ độ gởi cho Liện Hiệp
Quốc và các quốc gia trong Liên Hiệp Quốc nói về Hoà bình
tại Việt Nam.

THÔNG ĐIỆP HÒA BÌNH
通牒平
Văn Phòng
Chƣởng quản
Hiệp Thiên Đài
***

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Ngũ thập niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_________________________
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CHƢỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI
THÔNG ĐIỆP
của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh về
Hòa Bình Việt Nam
Kính gởi:
Các Chánh phủ liên hệ trong cuộc chiến tại VN.
Ông Tổng Thơ Ký Liên Hiệp Quốc.
Ông Chủ Tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.
Ông Chủ Tịch Ủy Ban Kiểm Soát Quốc Tế Đình Chiến
tại Việt-Nam.
Chánh Phủ các quốc gia trong Liên Hiệp Quốc.
Các nhà Lãnh đạo Tôn giáo.
Nghĩ vì Hiệp Định Paris ngày 27-1-1973 qui định cuộc đình
chiến ở Việt-Nam là một niềm hy vọng lớn lao cho toàn cả dân
Việt-Nam đã quá đau khổ vì nạn chiến tranh, nay mong đƣợc
thấy Hòa bình lập lại. Nhƣng ngƣợc lại, hai năm qua mà cuộc
chiến tranh vẫn tiếp diễn ngày càng ác liệt, gây không biết bao
nhiêu cảnh máu đổ thịt rơi, cửa nhà tan nát, mỗi ngày hy sinh
cả ngàn thanh niên ƣu tú của dân tộc, làm cho mọi ngƣời phải
đau lòng thất vọng. Trƣớc cảnh tang thƣơng tang tóc của dân
lành, Hội Thánh và toàn thể tín hữu Cao Đài luôn luôn giữ
vững tôn chỉ cộng yêu hòa ái của một nền Tôn giáo Đại-Đồng
và trung thành với đƣờng lối Hòa bình Chung sống của Đức
Hộ Pháp Phạm Công Tắc chủ trƣơng để hòa giải dân tộc. Nên
thiết tha kêu gọi quí Lãnh tụ các bên lâm chiến:
1- Xin mở lòng thƣơng xót đồng bào ruột thịt của chúng ta quá
đau khổ vì chiến tranh, sớm bình tĩnh ngồi lại để tự giải quyết
vấn đề nội bộ giữa ngƣời Việt với nhau trong tình huynh đệ,
tƣơng thân tƣơng ái, tƣơng nhƣợng, hầu chấm dứt nạn chiến
tranh tàn khốc. Đặng nhƣ vậy, cả bốn chục triệu đồng bào
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Việt-Nam sẽ ghi ơn quí vị và thế hệ mai sau sẽ ghi một điểm
son vào trang lịch sử hiện tại cho quí vị.
2- Xin lƣu tâm đến Tổ Đình Tòa Thánh Tây Ninh và cả vùng
Thánh địa gồm 19 Phận đạo là nơi tôn nghiêm sùng bái của
toàn thể tín hữu Cao Đài và cũng là nơi gần nửa triệu dân lành
chỉ biết tu hiền, sống đông đúc nơi đây đƣợc đôi bên đặt ngoài
vòng chiến, để tránh khích động đến lòng tín ngƣỡng của mấy
triệu tín hữu trong toàn quốc.
3- Nếu muốn dùng một nơi nào trong vùng Thánh địa Tây Ninh
để làm địa điểm của hai bên và Ủy Hội Quốc Tế làm nơi hòa
đàm trong quốc nội thì chúng tôi có thể sẵn sàng chấp thuận.
Trong khi chờ đợi giải quyết vấn đề Hòa bình Việt Nam, trật tự
an ninh nơi đây sẽ tạm thời do Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp
Quốc đảm nhiệm.
Hội Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ chúng tôi cũng thiết tha
kêu gọi các cƣờng quốc trong hai khối và tất cả các quốc gia
Hội Viên Liên Hiệp Quốc, cùng toàn thể nhân dân yêu chuộng
Hòa bình trên thế giới chứng nhận và ủng hộ lời kêu gọi nầy.
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, ngày 04-12-Giáp Dần.
(dl: 15-1-1975)
TM. Hội Thánh ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
Chƣởng Quản Hiệp Thiên Đài
Hiến Pháp TRƢƠNG HỮU ĐỨC (ấn ký)

THÔNG ĐỒNG
通 同
E: To be in collusion.
F: Être en collusion avec.
Thông: Thông suốt, hiểu thấu, suốt, chung, khắp các nơi,
không bị trở ngại. Đồng: cùng nhau.
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Thông đồng là hợp tác với nhau cùng làm chung một việc.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Cấm không cho Hiến Đạo thông đồng cùng Hiến Pháp
và Hiến Thế.

THÔNG GIA
通 家
E: The related families.
F: Les familles alliées.
Thông: Thông suốt, hiểu thấu, suốt, chung, khắp các nơi,
không bị trở ngại. Gia: nhà. Thông gia là hai nhà làm sui với
nhau, tức là có con trai và con gái gả cƣới cho nhau.

THÔNG LỆ
通 例
E: Current rule.
F: La règle courante.
Thông: Thông suốt, hiểu thấu, suốt, chung, khắp các nơi,
không bị trở ngại. Lệ: phép tắc qui định từ trƣớc. Thông lệ là
thể lệ thông dụng từ trƣớc đến nay.

THÔNG LINH HỌC
通 靈 學
E: The spiritualism.
F: Le spiritualisme.
Thông linh học thƣờng đƣợc gọi là Thần linh học. (Xem chi
tiết nơi chữ: Thần linh học)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Gia Tô Giáo Chủ giáng cơ bằng Pháp Ngữ: 11-9-1925:
"Thông Linh Học (hay phép chiêu hồn) nhƣ ngày xƣa ta đã
nói, cần làm cho chủ nghĩa duy vật biết rằng: Ở trên họ còn
ngự trị một sự thật không thay đổi "Thƣợng Đế Trọn Lành" đã
làm cây cơ nẩy mầm và sóng dâng tràn ngập. Ta đã tiết lộ
giáo lý Thiêng Liêng, ta đã nhƣ thợ gặt bó từng chùm những
tài sản tản mác trong nhơn loại và ta đã nói: "Hãy đến gần Ta,
hỡi những kẻ đau khổ?"
Hỡi những linh hồn, hãy yêu thƣơng nhau, đó là bài học thứ
nhứt; Hãy dạy bảo nhau, đó là bài học thứ nhì. Tất cả những
sự thật đều đƣợc tìm thấy ở trong Đạo (Thiên Chúa, Lão,
Phật, Khổng). Những sai lầm bắt căn từ trong đó đều do ngƣời
mà ra cả; và kìa bên kia những nấm mồ mà các ngƣời tƣởng
là hƣ không, có những tiếng kêu với các ngƣời: Các Huynh Đệ
không có cái gì bị tiêu diệt Jésus Christ là kẻ chiến thắng
những đau khổ của ngƣời hay là kẻ chiến thắng thuyết vô
thần".

THÔNG MINH
聰明
F:Intelligent.
Thông minh là Thiên tƣ sáng suốt, trí óc sáng láng.
Thi văn dạy Đạo:
Tánh tự thông minh hỏi của ai?
Ban cho nên mới rạng cân đai.
Ðƣờng tu ví biết hồi lui bƣớc,
Kẻo để ngày qua hết một ngày.
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THÔNG QUI
通 歸
E: The list of name.
F: La list nominative.
Thông: Thông suốt, hiểu thấu, suốt, chung, khắp các nơi,
không bị trở ngại. Qui: tóm về một chỗ. Thông qui là danh
sách nhiều ngƣời cùng chung một công việc.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Những thông qui cầu phong phải gởi về Hội Thánh
trƣớc ngày 30 tháng 8 là ngày khóa sổ.

THÔNG THẦN LỰC
通神力
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 Tam
giáo Phục nhứt Ngũ chi nên Đức Chí-Tôn giáng bằng Huyềndiệu Cơ bút mới qui đặng cả Đại-Đồng Tam giáo. Đức Chí-Tôn
làm Giáo-chủ Đại-Đạo là Đấng vô hình, dùng Huyền Diệu Cơ
Bút dạy Đạo thì dân tộc nào cũng có thể học trực tiếp với ông
Thầy Trời đƣợc, nếu họ biết dùng phép "Thông-Thần lực".
Thế là sự bất đồng ngôn ngữ chẳng còn là một sự thắc mắc
nữa."

THÔNG THIÊN ĐÀI (Chi Phái)
通天臺
Thông Thiên Ðài, đứng đầu là hai Ông Quách Văn Nghĩa và
Lê Quang Hộ, ở Gò Công và Sài Gòn. Ngài Tiếp Dẫn Ðạo
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nhơn Gabriel Gobron kể ra 11 Chi phái vào năm 1948 nhƣ
trên. 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. Nhóm Thông
Thiên Ðài đƣợc lập nên bởi quí ông: Bác sĩ Nguyễn Văn Nhã,
Ðốc phủ Lê Quang Hộ, đại điền chủ Quách Văn Nghĩa, Ðốc
học Chiếu, Nguyễn Trung Thăng, Lê Quang Nghi, Lê Quang
Tỉnh... và đồng tử phò loan là hai ngƣời con của Ngài Bảo Văn
Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu: Ðức (Nguơn Ngọc) và Thân
(Huệ Chƣơng). Ðấng bề trên của nhóm nầy là Liễu Nhứt Chơn
Nhơn Tôn Tẫn trong truyện Phong Kiếm Xuân Thu. Các Ðấng
bề trên cho biết, nhóm nầy về sau sẽ thay thế Hiệp Thiên Đài
của Tòa Thánh Tây Ninh, nhƣng thực tế thì không có việc nầy.
Trụ sở của nhóm Thông Thiên Ðài đặt tại Thánh Thất Ðồng
Sơn ở Gò Công. Nhóm nầy không thâu tín đồ, các ngƣời sáng
lập già cả rồi chết, nhóm nầy tan rã và mất luôn. Thánh Thất
Ðồng Sơn trở nên vắng vẻ, chỉ còn ông từ lo cúng kiếng mà
thôi. Trong số 12 Chi phái của Cao Đài, không kể đến Thông
Thiên Ðài, trụ sở đặt tại Thánh Thất Ðồng Sơn (tổng Hòa
Ðồng Thƣợng tỉnh Gò Công). Thực ra phái nầy muốn cùng với
Tòa Thánh Tây Ninh là một, vì phái nầy đƣợc lập lên để thay
thế Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài Tây Ninh. Nhƣng sau rồi công
việc bất thành và sự hoạt động dần dần thu hẹp vào phạm vi
một Thánh Thất thƣờng thôi. Ƣớc vọng không thành.

THÔNG THIÊN ĐỊNH ĐỊA
Thông Thiên định Địa 通天定地 là Thông hiểu và định đoạt
đƣợc các việc trong Trời đất.
Kinh Đệ Ngũ Cửu có câu:
"Đắc văn sách thông Thiên định Địa,
"Phép huyền công trụ nghĩa hóa thân."

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

632

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

THÔNG THIÊN HỌC
通 天 學
E: The theosophy.
F: La théosophie.
Thông: Thông suốt, hiểu thấu, suốt, chung, khắp các nơi,
không bị trở ngại. Thiên: trời. Học: nghiên cứu. Thông Thiên
học là ngành nghiên cứu những luật bí ẩn của Trời Đất, của
Thiên đình, và những quyền năng bí ẩn của con ngƣời.
Chữ THEOSOPHY là từ ghép, gồm 2 phần:
- THEO: là Thƣợng Đế. - SOPHY: là Minh triết.
Vậy, Thông Thiên học là minh triết thiêng liêng, là chơn lý hay
là sự xác thực tuyệt đối và đại đồng, bao gồm: dĩ vãng, hiện tại
và tƣơng lai.
Hội Thông Thiên học là một tổ chức thế giới đƣợc thành lập
với 3 mục đích sau đây:
Tìm học những luật bí ẩn của vũ trụ và những quyền năng ẩn
vi trong con ngƣời.
Nghiên cứu và học hỏi giáo lý của các tôn giáo bằng sự so
sánh với Triết học và khoa học.
Gây tạo giữa nhơn loại một khối tình huynh đệ đại đồng,
không phân biệt màu da sắc tóc, giai cấp, tôn giáo.
"Đây là Hội Thông Thiên học (Société Théosophique) để
truyền bá chơn lý, tức là tinh hoa các đạo, và câu châm ngôn
của nó là: Không Đạo nào qua Chơn lý (Il n'y a pas de Religion
supérieure à la Vérité).
Ngƣời Thông Thiên học kính trọng tất cả các tôn giáo và cũng
kính trọng tất cả các Đức Giáo chủ, thờ phƣợng tất cả các
Đấng Trọn lành (Trời, Phật, Tiên, Thánh) vì biết rằng các tôn
giáo đều do một gốc, một luật mà ra.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Dƣới trần thế sở dĩ có nhiều đạo là vì có nhiều nƣớc, nhiều
giống dân, nhiều màu da, nhiều trình độ tiến hóa khác nhau.
Ngƣời Âu châu phần lớn giữ đạo Gia Tô, gọi Đức Jésus là
Chúa Cứu Thế; ngƣời Á châu theo Phật giáo, gọi Đức Phật
Thích Ca là Giáo chủ.
Hai tôn giáo đó có số tín đồ nhiều nhứt trên hoàn cầu nầy.
Nhƣng ít ai biết rằng hai Đấng Giáo chủ ấy và luôn cả các
Đấng Giáo chủ của các đạo khác đều do một gốc mà ra. Tuân
lịnh Đức Ngọc Đế trên Thiên đình, các Đấng Giáo chủ mỗi
Ngài xuống thế một nơi để dạy Đạo.
Đức Chúa Jésus xuống thế dạy đạo cho nhơn loại trong thời
buổi ấy để nhơn loại tiến hóa theo cơ Trời. Ngài xuống gần
bên châu Âu, nên ngƣời Âu châu gần gũi Ngài và theo đạo
của Ngài nhiều hơn.
Còn Đức Phật Thích Ca xuống bên Á châu, lấy thể xác là
ngƣời Ấn Độ, tên là Çakyamouni, tức là Thích Ca Mâu Ni mà
dạy đạo. Đức Thích Ca lâm phàm tại Ấn Độ nên ngƣời Á Châu
đƣợc gần Ngài và theo đạo của Ngài nhiều hơn.
Khi hai vị Giáo chủ làm xong phận sự rồi thì hai Ngài đều bỏ
xác phàm mà trở lại ngôi thứ cũ ở Thiên đình và cũng vẫn luôn
luôn không ngừng lo sự tiến hóa cho nhơn loại.
Đạo ngƣời Đạo ta là do ngƣời phàm tục kiêu hãnh tranh hơn
tranh kém với nhau, chớ Thiên đình và chơn lý chỉ có một mà
thôi.
Hai Đức Giáo chủ thƣờng gặp nhau ở trên Thiên đình và chắc
không khi nào hai Ngài nói: Đạo ngƣời Đạo ta bao giờ.
Vậy, ai là ngƣời tầm chơn lý, nên mở trí cho thật sâu rộng để
thấu rõ nguồn gốc, hầu tránh sự hiểu lầm và xô xát nhau vì tôn
giáo khác nhau vậy." (Trích trong quyển: Con đƣờng đi đến
Chơn Tiên của ông Nguyễn Văn Lƣợng, Tổng Thơ Ký Hội
Thông Thiên học VN)
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Hội Thông Thiên học thế giới đƣợc chánh thức thành lập vào
ngày 17-11-1875 tại New York với hai vị sáng lập là Bà H.P.
Blavatsky (1831- 1891) và Ông Olcott (1832-1907). Đầu tiên,
Hội đặt trụ sở tại New York, sau dời về thành phố Madras bên
bờ biển Đông của nƣớc Ấn Độ.

THÔNG TRI
通 知
E: To penetrate.
F: Pénétrer.
Thông: Thông suốt, hiểu thấu, suốt, chung, khắp các nơi,
không bị trở ngại. Tri: biết. Thông tri là biết thông suốt, biết rõ
vấn đề.
Đức Hộ -Pháp nói : "Trƣớc buổi Ðức Thích-Ca gần qui liễu,
ANANÐA 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".
Kinh Sám Hối có câu:
"Thi-hài như gỗ biết gì,
"Linh-hồn là chủ thông tri việc đời."

THÔNG TRI GIẢI THỂ ĐẠO CAO ĐÀI
Ngày 13-10-1978, Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh có ra
quyết nghị 5 điểm, mà quan trọng nhất là điểm 3 nhƣ sau:
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- Giải tán và nghiêm cấm họat động hệ thống tổ chức hành
chánh Đạo từ trên đến cơ sở,
- Xóa bỏ và nghiêm cấm Cơ Bút,
- Chính quyền sẽ quản lý toàn bộ các cơ sở vật chất mà Đạo
đang quản lý kinh doanh không thuộc chức năng Tôn giáo để
phục vụ cho lợi ích xã hội. Đồng thời căn cứ vào tính cách tu
hành, chính quyền sẽ qui định cụ thể số cơ sở để chuyên lo
việc tín ngƣỡng.
Phía dƣới ký tên thay mặt đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 6 khóa 1
Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Đặng Văn Thƣợng.
Để thi hành nghị quyết chính-quyền buộc Hội Thánh ra thông
tri cho toàn Đạo rõ để họ quản lý và cấm đoán y theo quyết
nghị.
Hội Thánh nhóm cấp Phối Sƣ đổ lên để thảo luận trong một
tuần lễ mà thông tri không đƣợc ra đời vì những điều Hội
Thánh muốn thì chính quyền không đồng ý còn những sự
buộc ràng của chính quyền thì Hội Thánh không đồng ý. Hội
Thánh mới triệu tập một khóa đại hội nghị để Lễ Sanh và
phẩm tƣơng đƣơng đổ lên tại giảng đƣờng ngày 20-11-Mậu
Ngọ để nói là chỉnh sửa thông tri nhƣng kỳ thực là buộc tòan
hội biểu quyết chấp thuận bằng cách giơ tay lấy đa số, chứ
không có chỉnh sửa chi hết.
Tôi xin chia ra nhiều đọan để dễ bề nhận thức những khía
cạnh của vấn đề.
ĐỌAN I
a/- Ngài Bảo Đạo chủ tọa tuyên bố khai mạc giải thích sơ lƣợc
mục đích: chúng ta dẫu Chức sắc, chức việc hoặc Đạo hữu, ai
có ý kiến hay đóng góp cũng có quyền chỉnh sửa thông tri cho
vừa Đạo vừa đời, đây chỉ là bản dự thảo chứ chƣa phải chung
quyết nên chúng ta tự do bàn luận.
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b/- Ngài Ngọc Đầu Sƣ Ngọc Nhƣợn Thanh giải thích: nhà
nƣớc thấy cơ cấu Đạo không đi đúng chính sách Xã Hội Chủ
Nghĩa nên yêu cầu chúng ta lột xác lần lần các cơ quan cho
gọn gàng đi đến Tôn giáo thuần túy tu hành, không còn tính
cách chính trị. Nhƣng chúng ta vẩn bảo thủ, thành thử nhiều
vụ rắc rối xảy ra nhƣ vụ Đài Phát Thanh, vụ Đinh Văn Kịp, vụ
Tám Ngoài đã làm chúng ta vất vả đối phó. Hội Thánh thấy bất
lực không đủ khả năng hƣớng dẫn con cái Đức Chí Tôn theo
chính sách nhà nƣớc hiện hữu. Mãi đến ngày 3-10-1978 nhà
nƣớc triển khai bản án. Ngày 13-12-1978 Uỷ Ban Nhân Dân
Tỉnh ra nghị quyết lấy cớ rằng: vì dân không đồng ý, nhà nƣớc
không đồng ý, Hội Thánh phải tuân theo.
c/- Năm Anh nói rằng anh có đóng góp vào bản thông tri với
tính cách chức sắc Hiệp Thiên Đài mục đích bảo vệ luật pháp
Đạo. Khoản này danh từ trong thông tri sặc mùi CS và là ý
kiến có lợi cho chính quyền, tức thất lợi cho Đạo…
ĐỌAN II.- NĂM ANH THAO TÚNG NGHỊ TRƢỜNG
Đã nói hội nghị do Ngài Bảo Đạo chủ tọa thì Năm Anh đâu có
quyền gì ăn nói tự do, nhƣng y ta mặc đạo phục tràng y 6 nút,
tự xƣng là Thừa Sử Hiệp Thiên Đài ăn nói không kiêng nễ Hội
Thánh chi cả.
Không hiểu vô tình hay hữu ý mà ông Thái Hiểu Thanh quyền
Thái Chánh Phối Sƣ giới thiệu Năm Anh là ngƣời dự thính chớ
không phải là lấy tính cách dân biểu quốc hội hay một đảng
viên CS ngồi chung với Hội Thánh. Anh thú nhận có đóng góp
trong bản dự thảo thông tri, tƣởng rằng nói vậy là có công,
nhƣng thiên hạ đều thấy bản thông tri đã bị chánh quyền chia
nhiều khỏan nực mùi Cát Mát. Anh dành micro nói tào lao cả
tiếng đồng hồ mà không kết đƣợc. Thính giả phẩn nộ cực độ.
Có 1 ông nói lớn:"Thôi chứ để ngƣời ta bàn vụ thông tri chứ
nói ngoài đề hoài sao? Năm Anh quê quá nạt: nếu ông không
nghe thì đi ra ngoài. Bên phái nữ cũng có 1 bà nói: "Bộ 1 mình
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anh nói tới trƣa sao chớ?-Năm Anh cũng biểu: Nếu bà không
muốn nghe thì bà cứ đi ra đi.
Tôi bực quá đứng dậy đi ra ngòai tỏ dấu phản đối, rồi ngồi
ngoài ngó vô. Trong này giọng oang oang vẫn vọng ra nghe
nhức óc.
a.-Bà Giáo Sƣ Hƣơng Thân (chị ruột của cố Giám Đạo Phan
Hữu Phƣớc) ôn tồn nói: Này cậu Năm, nảy giờ cậu nói hay
lắm. Hành động yêu nƣớc của cậu tôi phục lắm. Cậu binh vực
cho Đạo tôi cám ơn cậu lắm, nhƣng cậu nóng quá, đến đổi
mấy vị lảnh đạo của Đạo cậu còn kêu tên mà phỉ báng. Cái gì
tôi cũng phục cậu hết duy cậu có hổn láo với đức Giáo Chủ và
quí vị chức sắc đàn anh là tôi không vừa ý.
Từ cái nhỏ nhẹ bà Thân khẻ khẻ đau nhói, nói xâm xỉa kẻ ỷ
quyền thế lấn áp Hội Thánh: "Cậu coi chừng Chƣ Thần hành
pháp mất cả linh hồn".
Từ đó Năm Anh mới dịu giọng xuống nƣớc.
b.- Ông Lễ Sanh Thƣợng Nhiệm Thanh trình bày sắc lịnh số
234 và nghị quyết 297 của chính quyền trung ƣơng cho tự do
tín ngƣỡng mà nay UBND Tỉnh Tây Ninh lại ra nghị quyết giải
thể các cơ cấu của Đạo, hỏi hai cái đó có mâu thuẫn nhau
chăng?
Chức Sắc phần đông vổ tay hoan nghênh ý kiến đó.
Năm Anh vội cúp lời và hỏi: Hồi nãy ai vỗ tay xin giơ tay lên
cho y ghi tên. Thiên hạ đều giơ tay rất đông. Sĩ Tải Lê Quang
Tự nói: "Theo tinh thần dân chủ chúng tôi có quyền tán đồng ý
kiến hay của bất cứ ai bằng cách vỗ tay, không ai có quyền
cấm đóan điều đó". Năm Anh tịch ngòi không còn đòi biên tên
những ngƣời vỗ tay nữa. Có nhiều vị cƣời lên một cách ngạo
nghễ: " ồ,ồ,ồ….." làm anh Năm đã quê càng quê thêm.
ĐỌAN III. NHỮNG CON CÒ MỒI
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Theo nhận định của tôi thì trong Hội Thánh có hai lọai cò mồi.
a/-Lọai thƣợng thặng: là quyền Thái Chánh Phối Sƣ Thái
Hiểu Thanh và quyền Ngọc Chánh Phối Sƣ Ngọc Triệu Thanh.
Có lẻ Chí Tôn thấy Ngọc Triệu Thanh nguy hiểm quá nên tức
tốc đem về gấp. Vì lẽ ấy sự chết bất đắc kỳ tử của Ngọc Triệu
Thanh làm tòan đạo xôn xao không ít. Đó là bên Cửu Trùng
Đài.
Còn bên Hiệp Thiên Đài có Thừa Sử Phan Ngọc Anh, Thừa
Sử Phạm Văn Ngôn. Ngôn lãnh lệnh từ mật khu ra làm CaoĐài-vận, vào tu đƣợc lên Thừa Sử thì "giải phóng". Cs cho y
phấn đấu nhƣng không nói ra mà nói y làm C.I.A cho Mỹ, đem
đi học tập, y bị bịnh tê liệt á khẩu chúng mới cho về gia đình,
rồi chết lần hồi theo ý định của cách mạng.
Thừa Sử Anh là tín đồ của Bến Tre lãnh mật lịnh về Tòa
Thánh lăn vào cửa Hiệp Thiên để bảo vệ luật pháp bằng cách
vạch lá tìm sâu, phục vụ C.S còn hơn là cách mạng trung kiên
nữa.
Không hiểu còn những vị ẩn chƣa ra mặt, chứ thế nào cũng có
trong Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài hay Phƣớc Thiện những
con cò mồi khôn ngoan, không xuất đầu lộ diện, vẫn âm thầm
hại Đạo. Đáng kể nhất là Giáo Hữu Thái Trị Thanh, một con
sâu độc hại, ít nói mà rất thầm kính nguy hiểm.
b/.- Loại hạ đẳng: là lọai nhờ các kỳ học tập trƣớc và hôm
nay đã hiện hình thấy rõ.
1. Giáo Hữu Thái Rặc Thanh phó Khâm Thành.
2. Giáo Hữu Ngọc Hƣơng Thanh Khâm Châu Tây Ninh.
3. Giáo Thiện Trần Thạch Long Q.Quản Châu Đồng Tháp.
4. Giáo Sƣ Thƣợng Châu Thanh Khâm Trấn.
5. Lễ Sanh Thƣợng (Hâu Giang).
6. Giáo Sƣ Thái Còn Thanh.
7. Giáo Thiện Sang.
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8. Lãnh Nhạc Huỳnh Minh Mẫn.
Riêng về cuộc hội hôm nay hai ông Hƣơng và Long đã đề nghị
có một sách:
1.Tăng thành phần lãnh đạo lên thành 12 thay vì 10.
2.Tăng số công quả Thánh Thất và đền thờ Phật Mẫu địa
phƣơng lên thành 4 thay vì 3 vị…Cái rập đó đã làm cho mọi
ngƣời nhận đƣợc những con chuột bị cháy nhà phải ló mặt.
Còn Giáo Sƣ Châu 2 lần yêu cầu biểu quyết chấp thuận bản
thông tri sớm chừng nào hay chừng nấy và không cho Luật Sự
Mai phát biểu ý kiến, tuy em nó có xin phép chủ tọa đàng
hoàng.
Giáo Hữu Rặc lạy chánh quyền 2 lần để xin nới tay cho Hội
Thánh? Cái gì phải hạ mình đến thế, làm mất phẩm giá thánh
thể Đức Chí Tôn làm nhơ danh Đạo.
ĐỌAN IV: BẢO LÃNH TỘI TÌNH THIÊNG LIÊNG NỀU SÁI
THIÊN ĐIỀU
Giữa áp lực của chính quyền Ngài Bảo Đạo tuyên bố: Tôi sẽ
chịu tất cả tội tình về sự chỉnh đốn nội bộ của Đạo hôm nay.
Nếu về Thiêng Liêng các Đấng bắt tội tôi, tôi sẽ gánh tất cả tội
lỗi thế cho Hội Thánh. Qúi vị cứ an tâm ẩn nhẩn để từ từ
chúng ta qua khúc quanh lịch sử nầy.
Thế tình nói: thắng làm vua, thua làm giặc. CM đã làm vua từ
Bắc chí Nam, họ muốn gì nếu chúng ta cải lẫy đến đâu, rốt
cuộc cũng phải xuôi tay. Tôi xin quí vị vững đức tin. Đạo của
Chí Tôn phải trải thất ức niên; không lẽ hôm nay mới có 54
năm mà bị bế sao? Có lẽ quyền Thiêng Liêng định vậy, nên
chúng ta phải chịu vậy. Vì Đức Hộ Pháp là vị Phật xuống thế
gian còn bị lắm điều điêu đứng, thất bại nhƣ trong bài thi:
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Nhớ tiếc sức phàm thừa chống chỏi
Buồn nhìn cội đạo luốn chơi vơi
Nào hay vạn sự do Thiên định….
Ví nhƣ lƣợn sóng biển lớn chúng vào bờ, ngƣời tắm biển phải
hụp xuống để nó qua đầu mình rồi ngóc lên an tòan không chi
hại. Nếu ta đƣa mặt cho nó vã vào thiếu điều muốn sặc máu
hay choán ván khó chịu lắm.
Đức Lý Giáo Tông cũng dạy: "Phải tùy phƣơng nắng dỏi-dắn
day dù", thì chúng ta cũng phải uyển chuyển theo thời thế mà
hành Đạo. Miễn sao có ích cho nhơn sanh đoạt mục đích là
thắng khổ, giải khổ. Xin đừng nặng về danh từ này danh từ nọ
mà phải nhắm làm sao cho con cái Đức Chí Tôn hết khổ,
hƣởng hạnh phúc thì công quả không mất. Sau khi nghe cặn
kẻ chúng tôi ngƣng tranh đấu, nhƣng đến phút biểu quyết
chấp thuận bản dự thảo thông tri và danh sách Hội Đồng
Chƣởng Quản Đạo Cao Đài Tòa Thánh TN, chúng tôi đồng
không giơ tay để tỏ thái độ.
Ngài Bảo Đạo thấy đa số hội trƣờng chấp thuận nên tuyên bố
thi hành theo bản dự thảo và cám ơn tòan hội.
Bế mạc vào 11 giờ trƣa ngày 22 tháng 12 năm Mậu Ngọ.
Viết xong 3-1-kỷ Mùi
(30-1-1979)
Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp
Hội Đồng Chƣởng Quản Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh
Tây Ninh:
1.Chƣởng Quản : Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa.
2.Phó Chƣởng Quản : Ngọc Đầu Sƣ Ngọc Nhƣợn Thanh.
3.Chánh Từ Hàn: Giáo Sƣ Thái Phát Thanh.
4.Phó Từ Hàn: Cải Trạng Lê Minh Khuyên.
5.Hội Viên:
Quyền Thái Chánh Phối Sƣ Thái Hiểu Thanh.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Qu. Thái Chánh Phối Sƣ Thƣợng Trọng Thanh.
Quyền Nữ Chánh Phối Sƣ Hƣơng Tiếu.
Chơn Nhơn Đặng Văn Chƣởng.
Chơn Nhơn Nguyễn Thị Khéo.
Quyền Tiếp Lễ Nhạc Quân Võ Thành Tƣơi.
KẾT LUẬN
I.- Lập Hội Đồng Chƣởng Quản gồm có 10 ngƣời.
II.- Đền Thánh chỉ còn 20 ngƣời công quả.
III -.Đền Thờ Phật Mẫu cũng 20 ngƣời công quả.
IV.- Thánh Thất địa phƣơng chỉ còn 1 vị cai quản và 3 ngƣời
công quả.
V.- Đền Thờ Phật Mẫu địa phƣơng chỉ còn 1 vị cai quản và 3
ngƣời công quả.
Ngoài ra giải thể tất cả từ già tới trẻ, trở về gia đình phục vụ xã
hội, tăng gia sản xuất nam nữ cũng vậy.

THÔNG TRUYỀN
通 傳
E: To propagate.
F: Propager.
Thông: Thông suốt, hiểu thấu, suốt, chung, khắp các nơi,
không bị trở ngại. Truyền: trao lại, đƣa đi. Thông truyền là
truyền đi khắp các nơi.
"Nền Ðạo đã thông truyền Quốc-Tế, vậy phải vãn-hồi các bản
sắc trong lành cho xứng danh là Thánh-Ðịa, hầu làm cái trụ
cốt tinh-thần cho nhơn-loại hƣớng về tin-tƣởng."
Bài Kinh Niệm Hƣơng có câu:
"Ngày nay Đệ-tử khẩn-nguyền,
"Chín tầng Trời, Đất thông truyền chứng tri."
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THÔNG TUỆ
通 慧
E: Sagacious.
F: Sagace.
Thông: Nghe rõ, sáng tai, thông minh. Tuệ: trí não sáng suốt
hiểu biết. Thông tuệ là thông minh và sáng suốt.
Trong tôn giáo thƣờng đọc là: Thông huệ: chỉ các phép Thần
thông có đƣợc do tu đắc đạo đạt đƣợc trí huệ.

THÔNG TƢ
通 咨
E: The circular.
F: La circulaire.
Thông: Thông suốt, hiểu thấu, suốt, chung, khắp các nơi,
không bị trở ngại. Tư: văn thƣ gởi đi.
Thông tƣ là văn thƣ của cơ quan trung ƣơng gởi xuống cho
các cấp dƣới thi hành đúng theo chủ trƣơng và đƣờng lối của
trung ƣơng đã định.
Trong Đạo Cao Đài, Hội Thánh ít dùng chữ Thông tƣ, thƣờng
dùng chữ: Thông tri.

THỐNG ĐỐC NAM KỲ
統督南圻
Để việc phổ độ chúng sanh khỏi bị ngăn trở, các Ngài Cao
Quỳnh Cƣ, Phạm Công Tắc … tất cả 28 vị đứng tên đƣa tờ
Khai Tịch Đạo lên Thống Đốc Nam Kỳ là ông Le Fol (nhằm
triều Bảo Đại) vào ngày 7-10-1926. Vì nằm trong chế độ cai trị
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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của Pháp bấy giờ: Tờ Khai Tịch Đạo coi nhƣ thông báo chánh
thức rồi hành giáo và truyền giáo chớ không đợi phúc văn của
Pháp. Thế nên, không có văn kiện nào trả lời hoặc cho phép
về Tờ Khai trên cả.

THỐNG KHỔ
痛苦
E: Painful.
F: Douloureux.
(Thống 痛: nhức nhối, thống thiết; Khổ 苦: đau đớn). Thống
khổ là sự đau đớn, nhức nhối quá sức chịu đựng của con
ngƣời. Khi thống khổ về Tâm hồn là đã khổ về tinh thần thì thể
xác cũng khổ theo không ít vậy.
Đức Hộ Pháp than cho nhơn-loại rằng: "Ngày giờ nào nhơnsanh cũng tìm phƣơng an-ủi cho bớt thống-khổ, kiếm phƣơng
an-ủi, tìm cùng đáo-để nhƣ tìm gió theo mây chạy đến gõ cửa
Đức Khổng-Phu Tử: "Ông có thuốc gì an-ủi nỗi thống khổ tâm
hồn của tôi không?"
- Đức Khổng Tử đáp: Phƣơng chuyển thế không cùng, dầu
đoạt đƣợc Bí-pháp lấy Trung-dung cũng chƣa thỏa mãn.
- Sang gõ cửa Phật Thích-Ca: Phật có thuốc gì chữa nỗi thống
khổ tâm hồn của tôi chăng?" Phật đem chơn-lý trƣớc mắt là
Sanh, Lão, Bịnh, Tử, ấy là chơn-lý Sống. Ngƣời mới tự xét:
Tôi không muốn sanh mà ai sanh ra tôi chi, để tôi phải chịu
khổ thế này? Sống, tôi không muốn sống, vì sống là gốc sản
xuất tứ khổ. Cái khổ ấy chẳng phải của tôi mà ai làm cho tôi
khổ. Cũng không thỏa-mãn tâm hồn. Tìm nơi Phật không thấy
đặng gì!
- Đến gõ cửa Lão-Tử: Bạch Ngài, có món thuốc gì an-ủi tâm
hồn tôi không?- Bảo, cứ giữ đạo-đức làm căn bản, thóat mình
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ra khỏi thúc-phƣợc thất tình, lên non phủi kiếp oan-khiên, tìm
nơi tịch-mịch an-nhàn thân tự-toại. Nếu không thế ấy thì đừng
mơ-mộng gì thoát khổ đƣợc. Nghe lời, lên núi ở, mà ngặt nỗi
hễ mỗi lần đem gạo lên ăn, thì khó nhọc trần-ai khổ nhộng;
đói,tuột xuống, thất chí nữa, thành phƣơng an-ủi cũng ra ăn
trớt.
Đến gõ cửa Thánh Jésus De Nazareth, hỏi rằng:
Đấng Cứu-Thế có phƣơng thuốc nào trị thống khổ Tâm hồn tôi
không? Trả lời: Nếu các Ngƣơi quả-quyết nhìn nhận làm con
cái Đức Chúa Trời, tức là Đức Chí Tôn; làm nhƣ Ngƣời làm,
mới mong an-ủi tâm hồn đƣợc. Trong khuôn khổ, phƣơngpháp làm con cái của Đức Chí-Tôn thì lắm kẻ nói đƣợc mà làm
không đƣợc, cũng nhƣ tuồng hát viết hay mà không có kép tài
đặng hát. Cả thảy không chối, cũng có kẻ an-ủi đƣợc nhờ đức
tin vững-vàng, còn phần nhiều ngƣợc dòng đi ngã khác, không
ở trong lòng Chí-Tôn chút nào tất cả. Thất chí nữa, hết tìm ai!"
Đức Ngài kết luận: "Từ thử đến giờ cái thống khổ tâm hồn
của nhân-loại bao nhiêu thì Đức Chí-Tôn, Ngài thống khổ bấy
nhiêu. Ngài đến đem Long-Hoa-Hội cốt để bảo thủ hai chữ
"Ân-Xá". Trong bao nhiêu đó, chúng ta cũng đủ thấy lòng
thƣơng yêu vô tận của Ngài thế nào".

THỐNG NGỰ VẠN VẬT
統 御 萬 物
E: To govern all beings.
F: Gouvener les êtres.
Thống: Tóm lại một mối, quản lý tất cả. Ngự: trị yên. Vạn vật:
tất cả các vật trong Càn Khôn Vũ Trụ.
Thống ngự vạn vật là thống lãnh và trị yên vạn vật trong toàn
cả Càn Khôn Vũ Trụ.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

645

Kinh Ngọc Hoàng Thƣợng Ðế:
"Hoá dục quần sanh, Thống ngự vạn vật."

THỐNG NHỨT
統 一
E: To unify.
F: Unifier.
Thống: Tóm lại một mối, quản lý tất cả. Nhứt: một. Thống
nhứt là hợp tất cả lại thành một mối duy nhứt, có cùng chung
một cơ cấu tổ chức và một lãnh đạo duy nhứt.
Td: Sự thống nhứt các Chi phái của Đạo Cao Đài là mối quan
tâm hàng đầu của ngƣời tín đồ Cao Đài.
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. Ngài nói Đạo Thiên-Chúa có một trăm mấy chục Chiphái, Đức Giáo-Hòang không biết làm sao mà thống nhất
đƣợc. Đạo Phật có hơn 300 Chi-phái cũng không một quyền
lực nào đem lại sự thống-nhứt đƣợc làm một mối. Nếu hủy bỏ
Đạo Nghị-định thứ tám, Đạo Cao-Đài bị Chi Phái lồng vào HộiThánh rồi làm sao đuổi nó ra? Nên nó là lá bùa trừ sự chia rẻ.
Để họ tự-do lập phái rồi họ tự tiêu-tàn với thời gian dài hay
ngắn".

THỐNG NHỨT ĐỨC TIN
統一德信
Ngày 01 tháng 12 năm 1931 Đức Quyền Giáo Tông có gởi lên
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quí vị chủ tịch Nghiệp đoàn báo chí Thế giới bằng những lời
yêu cầu khẩn thiết nhất: "Chúng tôi rất hân hạnh và kính cẩn
yêu cầu quý Ngài khuyến nhủ tất cả các Giám Ðốc Nhật Báo,
các tạp chí định kỳ, dành cho chúng tôi một chỗ để kêu gọi sự
thống nhứt đức tin nhƣ bản kèm theo đây. Ðó là một đặc ân
mà Báo chí ban cho toàn thể nhân loại, bởi vì nếu sự thống
nhứt đức tin đƣợc thực hiện, các chủng tộc sẽ xem nhau nhƣ
anh em và Hòa-bình Thế giới sẽ phát hiện.Thế giới sẽ đƣợc
giải thoát khỏi cơn ác mộng ghê gớm về một trận thế chiến
sắp xảy đến mà sức phá hoại sẽ mƣời phần dữ dội hơn trận
Thế chiến 1914-1918. Mong quý vị Chủ Tịch nhận nơi đây
những cảm tình kính mến và biết ơn của chúng tôi.
THƢỢNG TRUNG NHỰT

THỐNG NHỨT QUI NGUYÊN
統一歸元
Thất Nƣơng giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Phƣớc Thiện là vốn Phạm Môn,
Phƣớc Thiện là cửa Thiên đƣờng Phật Tiên.
Phƣớc Thiện thống nhứt qui nguyên,
Phƣớc Thiện là vốn chuồng chiên của Trời.

THỐNG NHẤT TÍN NGƢỠNG
統一信仰
Thờ Thiên-Nhãn là phƣơng mầu nhiệm cho mọi ngƣời biết
tùng thiên lý: "Kỳ Hạ-nguơn này Đức Chí-Tôn giáng cơ dạy
Đạo không có chơn-linh giáng sanh nguyên hình nhƣ các vị
Giáo-chủ trƣớc nữa. Nếu sự thờ phƣợng riêng một vị Giáochủ nhƣ buổi trƣớc thì không đủ thống nhất đặng tín
ngƣỡng của nhơn-sanh trong hoàn-cầu thế-giới. Cho nên thờ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thiiên Nhãn là cơ-quan hiệp cả chơn-thần của toàn vạn linh và
hiệp Tam Bửu: Tinh- Khí- Thần vi nhứt. Ấy là cơ mầu nhiệm
siêu phàm nhập Thánh. Từ khi các Tôn giáo bị bế: Âm thạnh
Dƣơng suy, nên Thần chẳng hiệp cùng Tinh Khí đƣợc, vì vậy
nên ngƣời tu hữu công mà không đắc quả."

THỐNG NHỨT TÍNH THẦN
統一星神
Lời tuyên-bố của Đức HỘ-PHÁP trong dịp lễ Khánh Thành
Tòa-Thánh Tây-Ninh từ 6 đến 16-Giêng Ất Mùi (1955) có mặt
Thủ-Tƣớng Ngô-Đình-Diệm:
"Sở-dĩ có cuộc lễ nầy là đã đến lúc Bần-Đạo cần cho Thế-Giới
hiểu rõ uy-tín của Đạo Cao-Đài cả về phẩm lẫn lƣợng, đặcđiểm là cho các nƣớc hiểu quyền-năng Đức Chí-Tôn trong kỳ
hỗn-loạn nầy, để mong rằng nhơn-loại nên hƣớng về hạnhphúc chung bớt sự tƣơng-tàn, tƣơng sát lẫn-nhau.
Đức HỘ-PHÁP đang giải-thích cho Thủ-Tƣớng Diệm hiểu về
Triết-Lý và Tôn-Chỉ của Đạo Cao-Đài trong lúc Thủ Tƣớng vào
Đền-Thánh.
Đức Ngài nói: "Trong lúc hỗn-loạn nầy, số phận hẩm hiu nhứt
là các dân-tộc nhƣợc-tiểu. Thế-giới hiện nay có hai chủtrƣơng: một bên lấy võ-lực làm căn-bản, một bên đem tiền tài
để huy-động khắp nơi. Nhƣng ta không sợ. Bằng võ-lực: Ta có
thể hợp sức nhiều nƣớc để chống lại, bằng tiền-tài: Ta có thể
không mắc mƣu, nếu ta không ham lợi. Nói tóm lại chỉ có
thống nhứt tinh-thần mới có thể thoát khỏi tai-họa hữu-hình,
mà chỉ có thống-nhứt Tôn-Giáo mới thống-nhứt nỗi tinh-thần.
Vậy, con cái Đức Chí-Tôn phải đồng-tâm hiệp-lực để Đạo
đƣợc mau tiến triển để làm tròn phận-sự một công-dân của
một Quốc Gia, một hiếu-tử của Đức Cha-Lành".
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THỐNG QUẢN
統 管
E: The General Intendant.
F: L’intendant Général.
Thống: Tóm lại một mối, quản lý tất cả. Quản: coi sóc công
việc. Thống quản là chƣởng quản toàn thể.
Thống quản Phƣớc Thiện là một vị Thời Quân Hiệp Thiên
Ðài, thuộc Chi Đạo, chƣởng quản toàn thể Cơ Quan Phƣớc
Thiện nam và nữ phái.
Dƣới quyền của vị Thống quản Phƣớc Thiện là hai vị: Chƣởng
quản Phƣớc Thiện nam phái. Chƣởng quản Phƣớc Thiện nữ
phái.

THỐNG THIẾT
痛 切
E: Very painful.
F: Très douloureux.
Thống: Đau đớn. Thiết: cắt. Thống thiết là đau nhƣ cắt thịt. Ý
nói: đau đớn lắm.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938): Tóm lại là lập phƣơng bảo
toàn sanh chúng khỏi điều thống thiết đau khổ với nét oai
nghiêm của Chức sắc đƣơng quyền hành chánh.
Đức Hộ Pháp nói về Đức Kỳ Ngoại Hầu Cƣờng Để: "Cả Thanh
Niên Việt Nam nên ghi nhớ những lời nhắn gởi của Ngài,
trƣớc nửa giờ chết, Ngài còn rán ngồi dậy nhắn cho toàn
Thanh Niên Việt Nam phải cƣơng quyết quật cƣờng cứu quốc,
mặc dầu còn một hơi thở cuối cùng, nhƣng Ngài còn rán hô
"Việt Nam Muôn Năm" rồi mới tắt thở. Bần Đạo không thấy mà
đã nghe đồng bào Việt Kiều ở Đông Kinh thuật điều ấy làm
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

649

cho Bần Đạo khóc và chính mình Bần Đạo chỉ biết khóc mà
thôi. Nối theo lời kêu gọi thống thiết của Ngài Bần Đạo về đến
đây cũng xin cả toàn thể con cái Đức Chí Tôn Nam, Nữ Lƣỡng
Phái lập lại lời thống thiết trƣớc giờ chết của Ngài. Bần Đạo hô
cả thảy đều hô theo: "VIỆT NAM MUÔN NĂM!".

THƠ (Nguyễn Ngọc Thơ)
Ông Nguyễn Ngọc Thơ là một nghiệp chủ Sài-gòn. Bà Lâm
Ngọc Thanh là nghiệp chủ ở Vũng Liêm, sau khi ngƣời chồng
trƣớc qua đời, Bà tái giá với ông Thơ. Cả hai Ông Bà đều là
những ngƣời giàu có về sản nghiệp, lại giàu lòng nhân ái, giàu
lòng đạo đức. Ban đầu Ông Bà theo Đạo Phật, ông thầy là
Huề Thƣợng Nhƣ Nhãn. Sau khi Ông Bà đƣợc Đức Chí-Tôn
thâu làm Môn đệ, liền độ thầy vào cửa Đạo Cao Đài luôn. Ông
Bà đều là ngƣời ngoan Đạo nên Đức Chí-Tôn cũng lo dạy dỗ.
Thầy dạy: ngày 14-12-Bính Dần (Thứ hai, 17-1-1927)
THƠ, con đừng lo lắng về Chơn thần con lắm vậy nghe! Nhiều
phen Thầy nghe con vái, nhƣng mà ngày giờ chƣa đến, nên
Thầy chƣa nói. Ngày nay, Thầy tỏ thiệt cho con hiểu. Con là
một Chơn linh cùng Quan Âm Bồ Tát, con đã hiểu rồi, vậy từ
đây phải biết mình trân trọng mà trau giồi tánh hạnh nghe.
Thầy chẳng nói ra căn cội của Nƣơng, e con giận. Vậy Thầy
cũng nói luôn để anh em nhìn nhau, thƣơng yêu nhau. Nó là
Văn Thù Bồ Tát tái thế, nghe à.! Nó lập ngôi vị cho con, nó đi
một đƣờng với con mà hành đạo cho tới ngày hai con đều đắc
quả đặng trở về cùng Thầy.
Lâm thị Ái Nữ, nhƣ lời Thầy nói thì hai con phải thƣơng yêu
nhau hơn nữa, hầu sau khỏi thẹn với nhau, nghe con." (Ðạo
Sử. II. 177)
THƠ, nhƣ con không chê việc phò cơ thì Thầy cho chấp cơ
với Hậu những lúc có đàn tại nhà con. Còn bạn phò loan của
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Hậu còn lâu gặp. Thầy đã cho phép nó kiếm tập rồi. Con khá
nghe lời Thầy, việc BÚT CƠ là việc lớn trong Đạo, nên khi nào
phò cơ chấp bút, phải diệt tận phàm tâm, đừng lo lƣợng điều
chi trong trí của con. Phải biết dùng cái chí Thánh chí Phật của
con mà làm cho xứng đáng cái vai tuồng mà Thầy đã định".
Con ôi! Cái bả vinh hoa, con đã thấy tƣờng tận rồi, nào có ra
chi, chi bằng biết Đạo hết lòng độ vớt chúng sanh, trẻ thơ
trông cậy nơi con nhiều đó con à! Cái công quả ấy, nếu con
làm đƣợc thì con hƣởng nhãn tiền, vì con làm nghĩa cho nhơn
sanh thì con đƣợc toại chí, rồi cái đạo tâm của con nó nở nhƣ
tòa sen. Con sẽ thấy ấn chứng nhãn tiền, chớ không phải đợi
sau mới thấy đâu. Con đã hiểu ý Thầy chƣa? Tự ý con muốn
định sao, Thầy cho vậy."

THƠ ĐƢỜNG LUẬT (Đƣờng Thi)
唐 詩
E: The Tang poetry.
F: La poésie de Tang.
Thơ: Thi: Thi văn, văn có vần điệu. Đường: nhà Đƣờng. Luật:
phép tắc. Thơ đƣờng luật là thể thơ đặt ra vào thời nhà
Đƣờng (618-907) bên Tàu, theo một luật lệ nhứt định.
Thơ Đƣờng luật chia làm 2 lối:
Tứ tuyệt: nghĩa là mỗi bài thơ có 4 câu.
Tiền trình Thầy dạy các con tƣờng,
Đợi hạ sang năm mới tuyển lƣơng.
Năm bảy năm sau nên nghiệp lớn,
Đến chừng ấy khá Đạo lo lƣờng
Bát cú: nghĩa là mỗi bài thơ có 8 câu.
Bài thi chữ KHÔNG
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Khán đắc phù sanh nhứt thế KHÔNG,
Điền viên sản nghiệp diệc giai KHÔNG.
Thê nhi, phụ tử chung ly biệt,
Phú quí, công danh tổng thị KHÔNG.
Cổ ngữ: Vạn ban đô thị giả,
Kim ngôn: Bá kế nhứt tràng KHÔNG.
Tiền tài thu thập đa tân khổ,
Lộ thƣợng huỳnh tuyền lƣỡng thủ KHÔNG.
Quan Âm Bồ Tát (1950)
Trong hai lối ấy, lối Bát cú là chánh.
Trong lối Bát cú phân ra hai loại:
loại mỗi câu 5 chữ, gọi là Ngũ ngôn bát cú.
loại mỗi câu 7 chữ, gọi là Thất ngôn bát cú.

THƠ THĂM HỎI
Thơ là những lời lẽ đƣợc ghi lại trên giấy mục đích thăm hỏi,
an ủi thay cho việc gặp gỡ. Đặc biệt đây là số anh em theo
Chính Sách Hòa Bình Chung Sống của Đức Hộ Pháp, nhƣng
vì chế độ của Ngô Đình Diệm là ngƣời Công giáo muốn diệt
Đạo Cao Đài nên thẳng tay sát phạt. Do vậy mà chính Đức Hộ
Pháp phải lƣu vong, ngƣời tuân theo thì bị xử tù, xử phạt có
khi đến chết. Một số Sĩ Tải đang ngồi tù, Đức Hộ Pháp viết thơ
an ủi, để tỏ niềm thông cảm của một vị Giáo chủ Cao-Đài:
Đức Hộ Pháp từ Nam Vang gởi thơ về trại giam Thủ Đức cho
Sĩ Tải Nguyên nhƣ sau :
"Em Sĩ Tải, Qua mới nhận đƣợc phúc sự của Hoà Bình Giáo
Hội trung ƣơng tin cho Qua hay rằng mấy em vẫn còn bị giam
cầm nơi Thủ Đức mà ƣớc mong đặng thấy tin tức của Qua,
nên Qua viết bức thƣ nầy do nơi tay của Bạn đem đến giao
tận tay cho em đặng trao lại. Qua mong ƣớc rằng bức thơ sẽ
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

652

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

thay mặt cho Qua đến viếng mấy em nơi ngục thất. Qua vẫn
an ổn và mạnh khoẻ nhƣ thƣờng. Già có hơi yếu một chút chớ
không bệnh hoạn chi lắm. Cơ thể còn sức lực chịu khổ hạnh
cùng Đạo, kỳ này cũng nhƣ kỳ trƣớc đặng.
Mấy em cứ an lòng. Ở thế gian này không có chi tội hơn là làm
cho trở ngại sự thƣơng yêu, nhƣng chỉ là hành vi vô ích và kết
cuộc làm cho sự thƣơng yêu của bất cứ là nạn nhân thêm
nồng nàn và bình yên, thêm mạnh mẽ hơn nữa mà thôi. Ngày
sum hợp của ta ngày kia sẽ chỉ rõ điều ấy. Mấy em ráng chịu
khổ hạnh ít lâu nữa rồi quyền thiêng liêng sẽ định đoạt. TA
thấy cả hành vi của TA là thuận nhơn tâm, thuận thiên ý là đủ".
HỘ PHẤP (Ấn ký )

THƠ THỚI (THƢ THÁI)
舒 泰
E: Leisurely.
F: À loisir.
Thơ: Thư: Huỡn, ung dung. Thới hay Thái: bình yên. Thơ thới
hay Thƣ thái là thong thả an vui.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tiết nồng thơ thới hạ khoe sen.

THƠ TRUYỆN HUÊ TÌNH
Kinh Sám Hối có câu:
"Các thơ truyện huê tình xé hủy,
"Kẻo để đời làm lụy luân-thường."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THƠ VIỆN (THƢ VIỆN)
書 院
E: The library.
F: La bibliothèque.
Thơ: Thư: sách, thơ từ, viết. Viện: toà nhà. Thơ viện hay Thƣ
viện là tòa nhà lƣu trữ các thứ sách, ngƣời ta có thể vào đó
mƣợn sách để đọc, nghiên cứu, học hỏi.

THỜ CHỒNG TIẾT HẠNH
Kinh Sám Hối có câu:
"Ở sao đáng phận đạo dâu,
"Thờ chồng tiết hạnh mới hầu gái ngoan."

THỜ NGƢỜI VÀ THỜ TRỜI
"Chúng ta biết nhìn nhận Trời trên mặt địa cầu, chúng ta biết
thờ phƣợng Trời, tức nhiên thờ loài ngƣời đó vậy. Ðạo giáo
chúng ta để lại 2.000 năm, vậy điều trọng hệ là thờ Trời và
thờ Ngƣời."

THỜ PHƢỢNG
Thờ phƣợng là một sự tôn kính, trọng vọng bằng tất cả tâm
huyết của mình, nên bày thiết một hình thức làm biểu tƣợng
mà tƣởng niệm hay cúng vái hằng ngày.
Đức Hộ Pháp nói tại Đền-Thánh đêm 07-04-Nhâm Thìn
(1952): "Bần-Đạo nói rằng: Không có ai thƣơng yêu Đức Phật
Thích-Ca trong kiếp sống của mình hơn là Bà Nữ Đầu Sƣ,
trong một đời của Bà, Bần-Đạo tƣởng thiệt là một ngƣời giữ
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Đạo, Bà chỉ giữ Đạo của Đức Phật Thích-Ca mà thôi. Khi Đức
Chí-Tôn đến mở Đạo, Bà theo chân của Đức Chí-Tôn đã
đành, không ai dại khờ gì khi ngƣời đã có tâm Đạo mà còn mơ
hồ e lệ sự chọn lựa của mình, nhƣng Đức Chí-Tôn là khác, mà
kính trọng thờ phƣợng Đức Thích-Ca đối với Bà Nữ Đầu Sƣ
là khác, huống chi trọn cái gia đình từ Mẹ dĩ chí Bà đều thờ
phƣợng một cách rất tôn-nghiêm, dám chắc phần nhiều không
có ai thờ phƣợng đƣợc nhƣ cả gia-tộc của Bà đã thờ phƣợng
Đức Thích-Ca."

THỜ THẦY
Các Ngài (Trung, Cƣ, Tắc) đã thọ làm Môn đệ Đấng Cao Đài
đã lâu nhƣng chƣa thờ, vì chƣa biết cách thức thờ thế nào,
nên mới xin cách dạy để thờ, thì Đấng Cao Đài Thƣợng đế
dạy "Đến Chiêu xem cách thức nó thờ Thầy, bảo nó hiệp một
với các con".
Vâng lịnh Đấng Cao Đài, các Ngài Lê Văn Trung, Cao Quỳnh
Cƣ, Phạm Công Tắc đến nhà ông Ngô văn Chiêu ở số 110
đƣờng Bonard (nay là Lê Lợi, Sài gòn) để quan sát cách thờ.
Ông Ngô Văn Chiêu thờ Thầy rất kỹ, tận trên cao và ngay
chính giữa nhà, thật kín đáo. Có ai đến chơi nhà, không chú-ý
khó mà biết đƣợc vì ông là ngƣời rất dè dặt, nếu không phải là
bạn tu thì không bao giờ chỉ dẫn".
Vào năm 1921 lúc làm chủ Quận Phú Quốc, một buổi sáng lối
8 giờ tối, Đức Chí tôn đã hiện con mắt (Thiên Nhãn) nhiều lần
và buộc ông phải thờ. Năm 1924, ông đổi về Sài Gòn thì cũng
tiếp tục thờ Thầy (Thiên Nhãn) và tu đơn nhƣ trƣớc. Kịp đến
khi Đức Chí Tôn chuyển cơ phổ độ cho nhóm Ngài Phạm
Công Tắc thì các Ngài đến đây để quan sát cách thờ phƣợng
về tuyền bá trong đạo hữu.
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THỜ THIÊN NHÃN
Đức Hộ Pháp nói: "Thờ Thiên-Nhãn là một phƣơng mầu
nhiệm cho mọi ngƣời biết tùng thiên-lý. Kỳ Hạ-nguơn này Đức
Chí-Tôn giáng cơ dạy Đạo không có chơn-linh giáng sanh
nguyên hình nhƣ các vị Giáo-chủ trƣớc nữa. Nếu sự thờ
phƣợng riêng một vị Giáo-chủ nhƣ buổi trƣớc thì không đủ
thống nhất đặng tín ngƣỡng của nhơn-sanh trong hoàn-cầu
thế giới. Cho nên thờ Thiiên-Nhãn là cơ-quan hiệp cả chơnthần của toàn vạn linh và hiệp Tam Bửu: Tinh Khí Thần vi
nhứt. Ấy là cơ mầu-nhiệm siêu phàm nhập Thánh. Trong buổi
Hạ-nguơn chuyển thế Đức Chí-Tôn khai Đạo dạy thờ ThiênNhãn là thờ Chơn-thần của Chí Linh cho hiệp cùng Vạn-linh
tức là thờ ngôi Thái Cực, là thờ THẦY vậy".

THỜ VỚI MIỆNG LƢỠI
Mardi 23 Novembre 1926 (18 rạng 19 Bính Dần)
Thầy dạy: "TA sẽ cho những kẻ thờ TA với miệng lƣỡi, chớ
chẳng phải thờ TA với lòng dạ, biết oai quyền TA thể nào. TA
nói thiệt tốt hơn kẻ ấy đừng sanh ra ở thế nầy hơn là có sống
mà đã chết. Quản chi một lũ ma hồn quỉ xác mà phải nhọc
nhằn cho TA dƣờng này. Chúng nó dám mƣợn màu dối thế
mà bêu dạng trƣớc mắt TA. Khổ cho những kẻ ấy! Khốn cho
những kẻ ấy!".

THỜI
時
Chữ Thời 時 trong kinh Dịch:
Nghĩa chữ DỊCH cốt yếu nhất là Biến-Dịch mà cũng qui kết
vào sự biến-dịch ấy mà thôi. Xƣa nay ở trong vũ-trụ không
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gian vẫn không biến dịch, mà thời-gian thƣờng biến-dịch. Một
ngày một đêm hai mƣơi bốn tiếng đồng-hồ, cho đến một
tháng, một năm, một thế-kỷ, một vũ-trụ, biến-hoá thay đổi.
Biến-hóa chẳng phút chốc nào dừng, thời-gian hay biến-dịch
nhƣ thế nên không-gian cũng thƣờng thƣờng theo thời-gian
mà biến-dịch. Thời-gian do Đông mà biến ra Xuân, không gian
thƣờng thấy biến nhiều, gió hoà mƣa ngọt; thời-gian do Hạ mà
biến ra Thu thời không-gian thƣờng thấy nhiều mù đen mây
trắng. Đêm biến ra ngày, thời không-gian thƣờng sáng; ngày
biến ra đêm, thời không-gian thƣờng tối. Về phần thiên-nhiên
đành nhƣ thế, thời phần nhân sự cũng phải nhƣ thế.Thánhnhân làm sách DỊCH dạy ngƣời, cốt nhất là tuỳ thì biến-dịch.
Vì nghĩa biến dịch, nên ngƣời học Dịch phải tinh tƣờng nghĩa
của chữ Thời 時 là thời-gian vậy. Biến-dịch mà cho đúng với
thời, chính là thấu lý đƣợc Dịch. Toàn bộ DỊCH chỉ tóm lại có
một chữ THỜI. Sự đổi cũ ra mới, phá hoại cái hiện tại mà kiến
thiết cái tƣơng lai, nhất thiết về nhân sự bất luận là hạng
ngƣời nào, việc nào cũng chỉ đúng Thời mà làm thì hay, chƣa
đúng Thời mà làm thì dở. Trong Kinh DỊCH mỗi một quẻ tất có
Thời của quẻ ấy. Công dụng quẻ nào, chỉ làm cho đúng thời
của quẻ, chữ THỜI rất là quan trọng. Sự thấp cao của ngƣời
đạt Đạo Dịch là nắm cho đƣợc chữ Thời. Thầy Thiệu-KhangTiết nói: toàn bộ DỊCH chỉ một chữ mà bao trùm đƣợc hết các
nghĩa: là chữ THỜI, do câu "Chu Dịch nhất bộ, khả nhất ngôn
dĩ tế chi, viết THỜI". Vậy chúng ta học Dịch, tức nhiên phải
hiểu thấu chữ THÌ (hay THỜI cùng nghĩa).
Thì, nghĩa là buổi. Ví nhƣ buổi trƣa ăn cơm, buổi đêm thì vào
nghỉ. Thì, nghĩa là mùa, nhƣ mùa Hạ phải mặc đồ mát, mùa
đông mặc đồ ấm. Thì, nghĩa là giờ. Nhƣ giờ sáng phải mở
cửa, giờ tối phải thắp đèn.
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THỜI CƠ
時 機
E: Occasion.
F: L’occasion.
Thời: Thời gian, lúc, đƣơng thời, thƣờng. Cơ: dịp, cơ hội. Thời
cơ là cơ hội đúng lúc, rất thuận tiện cho việc làm.

THỜI ĐẠI
時 代
E: The period.
F: La période.
Thời: Thời gian, lúc, đƣơng thời, thƣờng. Đại: đời. Thời đại là
một khoảng thời gian dài có xảy ra những sự kiện lịch sử quan
trọng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Các con ở nhằm thời đại nầy đặng lắm cuộc tân toan.

THỜI GIAN
時間
F: Le temps.
(Thời 時 hay gọi là Thì, thời khắc chuyển biến. Gian 間:
khoảng cách).
"Thời-gian là cái mực thƣớc đo-lƣờng cơ tấn hóa..Thời gian là
cái thời-khắc chuyển biến của vạn-vật tức là cái sự lâu mau để
sinh-hóa hay tiêu-diệt Càn khôn. Thời-gian là cái lệ định cho
vạn-vật phải diễn-tiến nhƣ thế nào trong một khuôn khổ đã sắp
đặt trƣớc cho vạn-vật… Ấy: khi nói về Không gian và Thời gian
chẳng khác nào hai cái lý tƣơng-tiếp gát chồng lên nhau, Âm
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Dƣơng hỗn-hợp, hữu-hình và vô-hình theo tiếng gọi của đời
thƣờng vậy".
Đức Hộ Pháp nói: "Đức Quan Âm chơn linh của Ngài là thời
gian cho nên tánh đức của Ngài không bao giờ thối tâm ngã
lòng hay bật rật, gấp rút, lật đật. Bà là ngƣời điềm tĩnh, bởi thế
cho nên Bà đầu kiếp ngƣời ta vu oan đủ mọi điều, nhƣng tánh
đức từ hòa nhẫn nại của Bà vẫn chịu nỗi đủ phƣơng diện khổ
não và oan khúc, chịu nỗi thế tình ấy là một vị Trạng Sƣ đắc
lực và oai quyền nơi cảnh thiêng liêng hằng sống bảo vệ cả
Nữ phái vậy. Chúng ta lấy làm hạnh phúc lắm. Bần Đạo lấy
làm mơ vọng và Bần Đạo nói quả quyết rằng: rất hạnh phúc
cho chơn linh kẻ nào đƣợc gia tộc của Ngài, gia tộc vinh hiển
tối cao tối trọng trên cửa thiêng liêng hằng sống, dầu bên cửa
Thiên Oai hay là bên Cực Lạc Thế Giới cũng thế. Bần Đạo nói
quả quyết rằng: Ngài là một Đấng Phật Mẫu yêu ái hơn hết,
tôn trọng hơn hết."

THỜI KỲ
時期
F: Époque, période.
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. Theo Phật-giáo, Lão-giáo và Khổng-giáo thì đều dạy
rằng: thời-kỳ này là thời-kỳ Hạ nguơn khiến đời tận diệt để
chuyển xây trở lại Thƣợng nguơn Thánh-đức với một kỷ
nguyên mới. Đặc biệt Đức Thích-Ca Mâu-Ni khi lập giáo có
cho biết đến năm 2.500 kỷ-nguyên Phật giáo, là thời-kỳ để cho
Đức Di-Lạc ra đời mở Hội-Long Hoa lập một kỷ nguyên mới đó
vậy".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vậy nên: "Ngƣời tu theo Đạo Cao Đài là tu theo Thiên Đạo,
cũng có hai phần: Thể pháp và Bí pháp của Thiên Đạo. Đức
Thƣợng Phẩm dạy về: "Thể pháp Thiên Đạo là những nơi học
hỏi để cung ứng tinh thần trên khuôn viên Chánh pháp. Trong
Thể pháp Thiên Đạo chia ra làm ba thời-kỳ:
1- Thứ nhứt là thời-kỳ khai thác.
2- Thứ nhì là thời-kỳ luyện tập.
3- Thứ ba là thời-kỳ thi-hành.
Trong thời-kỳ sau này mới thƣờng gặp những cơ khảo đảo
đặng thử-thách tinh-thần".

THỜI KỲ DẤU DIẾM THIÊN CƠ ĐÃ QUA
Đức Thƣợng Đế giáng ngày 29-07-Bính Dần- (Chúa nhựt: 0509-1926) tại 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.
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 Đƣờng, Minh
Sƣ, Minh Tân, Minh Lý, Minh Thiện, cũng đều do nơi Phật
pháp mà ra, duy giáo lý của các Chi ấy thì có: Tiểu Học, Đại
Học, Trung Dung và Tứ Thơ là kinh điển mà thôi.
Còn phái Lão duy có Đạo Đức Kinh và Huỳnh Đình Kinh là căn
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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 Đạo
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 thôi. 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". (Ðạo Sử. II.
Trang 238)
Chú thích:
Như Nhãn: Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn, pháp danh là Thích Từ
Phong, thế danh là Nguyễn Văn Tƣờng (1874-1938), trụ trì tại
chùa Giác Hải ở Phú Lâm, Chợ Lớn, nên Ngài còn đƣợc gọi là
Hòa Thƣợng Giác Hải. Ngài có gom tiền trong bổn đạo mua
đất cất chùa Từ Lâm Tự ở Gò Kén, Tây Ninh. Ngài đƣợc Đức
Chí Tôn phong là Thái Chƣởng Pháp.
Từ Lâm Tự thƣờng đƣợc gọi là chùa Gò Kén, còn có tên là
Thiền Lâm Tự. Minh: Hòa Thƣợng Thích Thiện Minh, học trò
của Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn. Ngài Thiện Minh đƣợc Đức Chí
Tôn phong chức Thái Đầu Sƣ Thánh danh là Thái Minh Tinh.
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THỜI KỲ NGHỆ THUẬT
Đức Hộ Pháp nói: "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 nhị-chuyển thiên-hạ bất định nhiều bịnh chƣớng,
nhiều cơ-quan tiêu diệt loài ngƣời nên phải tự-vệ. Muốn tự-vệ
đƣợc mạnh-mẽ thì họ phải tự kiếm ra cho có binh khí, thứ này
thứ kia đặng họ tự-vệ họ kêu là nghệ-thuật."

THỜI LAI
時 來
E: The chance is arrived.
F: La chance est arrivée.
Thời: Thời gian, lúc, đƣơng thời, thƣờng. Lai: tới, đến. Thời lai
là thời vận (tốt) tới.
Cổ thi:
Thời lai phong tống Đằng Vƣơng các,
Vận khứ lôi oanh Tiến phƣớc bi.
Nghĩa là:
Thời vận tới thì gió đƣa đến gác Đằng Vƣơng,
Thời vận đi thì sấm đánh nát bia Tiến phƣớc.
Câu 1: Nói về việc Vƣơng Bột tới lúc thời vận hanh thông thì
có Thần nhân giúp cho một cơn gió là đƣa thuyền đến gác
Đằng Vƣơng để trổ tài văn chƣơng, nổi tiếng với đời.
Câu 2: Khi thời vận tốt đi qua rồi thì vận xấu đến, dầu có làm
cái bia Tiến phƣớc (dâng phƣớc) thì trời cũng sanh ra sấm
đánh tan nát cái bia.
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THỜI THỪA LỤC LONG DU HÀNH BẤT TỨC
Nghĩa là: Vua Trời ngự cỡi sáu rồng, Huyền huyền diệu diệu
ngao du không ngừng.
Là hằng cỡi sáu rồng đi giáp
vòng Trời không hề nghỉ.(2)
(2) Chữ Lục Long ấy trong
Kinh Dịch có câu "Thời thừa
Lục Long dĩ ngự Thiên". Sáu
Rồng ấy là quẻ Càn, sáu
Rồng đều thuộc Dƣơng, nhƣ
là: hào Sơ Cửu là Tiềm
Long, hào Cửu Nhị là Hiện
Long, hào Cửu Tam là Tịch dƣơng Long, Hào Cửu Tứ là
Huyền Long, Hào Cửu Ngũ là Phi Long, Hào thƣợng Cửu là
Càn Long. Ðạo Trời biến hóa huyền diệu vận chuyển đi giáp
vòng trời chẳng ngừng.
1- Hào Sơ Cửu: Rồng còn lặng chƣa hành động việc gì.
2- Hào Cửu Nhị: Rồng ở ruộng hợp với vì Ðại Nhơn.
3- Hào Cửu Tam: Mặc dầu ở ruộng rồng mong vẫy vùng.
4- Hào Cửu Tứ: Rồng nhảy lên khỏi vực.
5- Hào Cửu Ngũ: Rồng bay lên trời.
6- Hào Thƣợng Cửu: Rồng mạnh mẽ cứng cát bay xa tít.
Đây là câu Kinh trong bài Ngọc Hoàng Kinh: có nghĩa là lúc
nào cũng có 6 Rồng vận hành không bao giờ ngừng nghỉ.
Kinh Dịch nói Quẻ Kiền tƣợng ngôi Thƣợng Đế, mà cái dụng
của Quẻ Kiền là Cửu Trùng Đài, nên Dịch nói: "Thời thừa Lục
Long dĩ ngự Thiên" còn Kinh Ngọc Hoàng thì nói "Thời thừa
Lục Long du hành bất tức".
Chữ Thời 時 tức thời-gian, là cái thời khắc chuyển biến của
vạn-vật, là cái sự lâu mau để sinh-hoá hay tiêu diệt Càn Khôn.
Thời-gian là cái lệ định cho vạn-vật phải diễn tiến nhƣ thế nào
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trong một khuôn-khổ đã sắp đặt trƣớc cho vạn vật. Ấy chẳng
khác nào hai cái lý tƣơng tiếp gát chồng lên nhau, Âm Dƣơng
hỗn-hợp; hữu hình và vô hình theo tiếng thƣờng gọi.
Thời 時 phân tích có hai phần: bên trái là chữ nhựt 日 chỉ mặt
trời, bên phải là chữ tự 寺 là chùa, tức là thời gian hữu hình
với thời gian tâm-linh hoà hợp.
Thừa 乘 là cỡi, gồm chữ thiên 千 là ngàn ở giữa, bên trái là
chữ thập十nhƣng trừ đi một phẩy ở dƣới còn lại 9 (cửu) bên
phải là chữ thất 七 là 7, dƣới là chữ bát 八 là số 8. Nói chung
chữ Thừa là hiện rõ con số năm 1978 là thời điểm về cơ
chuyển biến của Đạo, Đời, nhƣ rồng đang chuyển mình và bắt
đầu biến-hoá.
Lục 六 là 6. Số 6 là do lý Thái-cực (số 1) hiệp với 5 là cơ quan
an-vị này tức là 1+5=6, cũng có nghĩa là 2+4 tức là Lƣỡngnghi hiệp cùng Tứ-tƣợng là hai lý Âm Dƣơng đun đẩy nhau để
biến sanh những cái đã sanh ra. Cũng là 3+3 tức là Tam Âm
tam Dƣơng kết hợp mà thành.
Long 龍 là Rồng, là con linh-vật có tính cách biến hoá, hợp
bởi chữ lập立 ở trên là đứng, dƣới là nguyệt 月 là chỉ cái thời
điểm đã đƣợc phân định. Bên phải và phía trên là chữ bốc卜 là
bói, có sự quyết định, dƣới là chữ vỹ 尾 là đuôi, là sự cuối
cùng, có sự an-bày của vũ-trụ.
Du hành bất tức 遊 行 不 息 là bay lƣợn, vận chuyển không
bao giờ ngừng nghỉ.
Vậy chữ thời thừa lục Long đây là chỉ thời cuối Hạ nguơn Tam
chuyển đã mãn, cũng là Thời Phán Xét cuối cùng của
Thƣợng-Đế đều định sẵn trong Thiên thơ, nên mới khiến có
Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ ra đời, mà năm 1978 trên Thiêng
liêng đã mở Hội Long-Hoa, tức là mở về phần vô vi, chƣ Phật,
Thánh, Tiên đăng đàn xét tội phƣớc cho nhân-loại, nên cả thế
giới đều biến động, toàn cầu đều xáo trộn. Sáu rồng cũng nói
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lên chính danh hiệu Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ 大道三期普渡 có
6 chữ. Thấy có ba đôi từ ghép, mỗi từ hai chữ: đã đủ lý âm
dƣơng, Tam tài rồi.
Tại sao lại mƣợn 6 phẩm cấp của cơ quan Cửu Trùng Đài làm
biểu tƣợng cho 6 hào của quẻ Kiền gọi là "Thời thừa lục Long
dĩ ngự Thiên"?
Ấy là lúc nào cũng có 6 Rồng ngự trên trời. Sáu Rồng này luôn
đi lại đó đây không bao giờ ngừng nghỉ. Bởi 6 hào của quẻ
Kiền là quẻ thuần Dƣơng, năng động, nên:
-Trƣớc hết có sự ứng hợp với cơ-quan Cửu Trùng Đài là một
cơ-quan trọng-yếu của nền Đại Đạo là giáo-hoá nhơn-sanh.
- Những phẩm tƣớc này là Thánh-thể của Đức Chí Tôn tức
nhiên thay thân cho Thầy mà lo phần dạy-dỗ nhơn-sanh.
- Thánh-thể này có quyền làm Cha khi Cha vắng mặt. Làm
Thầy khuyên dạy đám trò yêu của Chí-Tôn mà Ngài đã giao
phó.Là"quyền huynh thế ngôn"hay"quyền huynh thế phụ".
Cửu Trùng Đài là gì?
Cửu Trùng Đài: 九重臺 Tiếng Pháp là Corps Exécutif.
Cửu Trùng Đài là cơ-quan giáo-hoá, hiệp thành Hội Thánh
Cửu Trùng Đài, xem nhƣ phần thừa hành giảng viên hội các
môn, các khoa do Cơ Bút giáng truyền để giáo-huấn ngƣời đời
nên gọi là Thể Thiên hành-hoá. Bởi do theo Tôn-chỉ Đạo,
nghĩa là xu-hƣớng về phần giáo dục mà thôi. Pháp-ChánhTruyền dạy:
"Thầy đã xƣng là Thầy đặng dạy-dỗ, còn tên các Chức sắc đủ
chỉ rõ-ràng phận-sự giáo-hoá là chánh vai của mỗi ngƣời, nhƣ:
Giáo hữu, Giáo-sƣ, Phối Sƣ, Đầu Sƣ, Giáo Tông. Xem rõ lại
thì tên mỗi vị chẳng mất chữ "Giáo" hay là chữ " Sƣ".
Thế nên: Giáo Tông (1 vị) là ngƣời đứng đầu Tôn giáo có
trách-nhiệm hữu hình là "Anh Cả của con cái Đức Chí Tôn".
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Phẩm này chỉ có một mà thôi đứng vào hàng Nhứt Phật. Đối
phẩm với Thiên Tiên.
Đầu Sƣ (3 vị) là ngƣời đứng đầu của các vị Thầy, đứng vào
hàng Tam Tiên, đối phẩm với Địa Tiên.
Phối Sƣ (36 vị) là ngƣời phối-hợp với các vị Thầy đối phẩm
với Thiên Thánh, đứng vào hàng Tam thập lục Thánh.
Giáo Sƣ (72 vị)là Thầy có bổn-phận giáo-hoá nhơn sanh đối
phẩm với Nhơn-Thánh, đứng vào hàng Thất thập nhị Hiền.
Giáo Hữu (3.000 vị) là ngƣời chỉ có bổn phận dạy Bạn thôi,
đối phẩm với Địa Thánh, đứng vào hàng Tam thiên đồ đệ.
Riêng ngôi Chƣởng Pháp (3 vị) là Chức-sắc Hiệp Thiên-Đài
hành quyền bên Cửu Trùng Đài. Bởi Cửu Trùng-Đài vẫn là
chánh-trị mà Chƣởng-Pháp lại thuộc về luật lệ. Vậy thì
Chƣởng-pháp là ngƣời thay mặt Hiệp Thiên-Đài nơi Cửu
Trùng Đài. Ấy là cơ Đạo cổ kim hãn hữu". (Pháp Chánh
Truyền)
Nhƣ vậy Cửu Trùng Đài là một Hội-Đồng Giáo-sƣ dạy dỗ
nhơn-sanh cả Đời lẫn Đạo, chính:
- Đức Chí-Tôn là Viện-trƣởng.
- Các giáo-khoa là Triết-lý của Đức Phật Thích Ca, Đức LãoTử, Đức Khổng-Tử, Đức Chúa Jésus Christ.
- Các phụ-tá khoa trƣởng là Tam-trấn và hằng hà sa số chƣ
Phật là Giáo-sƣ chuyên khoa.
- Đặc biệt hơn hết là Hội-Thánh lƣỡng Đài (Hiệp Thiên và
Cửu-Trùng) là hình thể hữu vi của Đức Chí-Tôn, thay thế phần
hữu hình bất di bất dịch, truyền nối thất ức niên theo Phápchánh truyền qui định, trƣớc qua sau tới luôn luôn đủ thành
phần Hội-Thánh hai Đài là Thánh-Thể Đức Chí-Tôn tại thế;
không có ai là ngƣời độc nhất đƣợc gọi là Giáo-chủ của Đạo
Cao-Đài cả.
Tuy nhiên khi nào hai ông Chủ của hai Đài hữu hình hiệp một
tức là Giáo Tông và Hộ Pháp hiệp lại sẽ là quyền Vạn-linh. Chỉ
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có quyền Vạn-linh mới đối quyền Chí-Linh của Thƣợng-Đế
thôi.
Do đó khi Đức Hộ Pháp nắm quyền Chƣởng quản Nhị Hữu
hình Đài: Hiệp-Thiên và Cửu-Trùng thì từ đó nhơn-sanh mới
gọi Ngài là Thầy tức nhiên là Giáo-chủ về hữu hình, còn phần
Thiêng-liêng vẫn là quyền-hành của Đức Chí-Tôn là Giáo-chủ
của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.

THỜI THƢỢNG
時 尚
E: To be in vogue.
F: Le goût actuel (thời ƣa chuộng).
Thời: Thời gian, lúc, đƣơng thời, thƣờng. Thượng: ƣa chuộng.
Thời thƣợng là những cái mà ngƣời đời đƣơng ƣa chuộng.

THÙ ĐỒ
殊 途
E: The different ways.
F: Les voies différentes.
Thù: Khác, đặc biệt, rất lắm. Đồ: đƣờng đi. Thù đồ là những
con đƣờng đi khác nhau.
Thƣờng nói: Đồng qui nhi thù đồ, nghĩa là: cùng về một chỗ
mà nhiều đƣờng khác nhau. Ý nói: mục đích cuối cùng thì
giống nhau, nhƣng có nhiều phƣơng tiện khác nhau để đạt
đến mục đích ấy.
Các tôn giáo đều có mục đích giống nhau là đƣa con ngƣời
đến chỗ tận thiện tận mỹ, nhƣng mỗi vị Giáo chủ lập ra mỗi
giáo lý khác nhau, vì trình độ nhơn sanh không đồng đều
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nhau. Những cuộc chiến tranh tôn giáo là điều hết sức phi lý,
do phàm nhân sắp đặt.

THÙ TẠC
酬 酢
E: To exchange toasts.
F: Échanger des toasts.
Thù: Rót rƣợu mời, báo đền, chủ rót rƣợu mời khách. Tạc:
khách rót rƣợu mời lại chủ. Thù tạc là chủ và khách mời nhau
uống rƣợu thân mật.
Ý nói: sự giao tiếp trong xã hội phải có qua có lại mới công
bằng và tốt đẹp lâu dài.
Tân Luật: Thế Luật: Điều 5:
Đối với hàng Đạo hữu, phải nuôi nấng cái tình thù tạc
với nhau cho khắng khít cái dây liên lạc.

THÙ NGHỊCH
Ngày 13-03-Bính Dần; khi tái cầu Thầy nhắc nhở: "Các con coi
thử đó thì đã đủ hiểu rằng Thầy thƣơng yêu nhơn loại là
dƣờng nào. Cái vui của Thầy là đặng thấy các con hội hiệp
cùng nhau, thƣơng yêu nhau trong đạo đức của Thầy. Ai còn
dám làm cho chia lìa các con là đứa thù nghịch của Thầy."

THÚ CẦM
獸 禽
E: The beats and birds.
F: Les bêtes et volatiles.
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Thú: Động vật chạy trên mặt đất. Cầm: loài chim. Thú cầm
hay Cầm thú là loài thú vật trên mặt đất và loài chim có cánh.
Thú cầm là chỉ chung các loài động vật.
Thú cầm hồn: hồn của loài động vật. Thú cầm có đƣợc 2
phần hồn: sanh hồn và giác hồn. Khi thú cầm tiến hóa lên
phẩm nhơn loại thì nó có thêm một phần hồn nữa, gọi chung là
Tam hồn: sanh hồn, giác hồn và linh hồn.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Từ thú cầm xuống vật chất thì hàng phàm tục (classe
des impurs).

THÚ TÁNH
獸 性
E: Bestiality.
F: Animalité.
Thú: Động vật chạy trên mặt đất. Tánh: tánh chất. Thú tánh là
tánh chất nhƣ loài thú vật. Thú tánh cũng có nghĩa là tánh chất
hung bạo và ham muốn khoái lạc xác thịt nhƣ thú vật.

THÚ VỊ
趣味
E: Interesting.
F: Interessant.
Thú: Ý vị, hứng thú. Vị: ý vị. Thú vị là ý vị hứng thú.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mình biết phận mình an thú vị.
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THỦ BỔN
守 本
E: The cashier.
F: Le caissier.
Thủ: Gìn giữ. Bổn: Bản: tiền vốn. Thủ bổn là ngƣời có phận
sự giữ tiền của một cơ quan trong Đạo. Các cơ quan đời gọi
Thủ bổn là: Thủ quỹ.
Bàn Cai Quản nhà sở Phƣớc Thiện Chánh tại mỗi Tộc Đạo có
một vị Thủ bổn, theo Đạo luật năm Mậu Dần, vị Thủ bổn ấy có
phận sự nhƣ sau:
1. Thủ bổn lãnh phần việc bút toán và biên bản sổ thâu xuất
cho Bàn Cai Quản xem xét trong mỗi kỳ nhóm lệ. Thủ bổn chịu
trách cứ về số tiền mình giữ và không đặng phép xuất chi phí
nào mà không có Chủ trƣởng hay là Phó Chủ trƣởng thế
quyền chứng kiến.
2. Thủ bổn gìn giữ:
Sổ thâu xuất (thâu xuất phải biên hằng ngày và cộng chung
mỗi tháng).
Một cuốn sổ ghi công quả.
Một cuốn sổ biên tài sản.
Một cuốn sổ cấp tế những ngƣời cô quả, bịnh hoạn, đói khổ,
già cả, tật nguyền, góa bụa và quan hôn tang tế.
3. Lúc nào Bàn Cai Quản muốn xem xét thì Thủ bổn phải bày
các sổ sách. Bất hạn lúc nào, Chủ trƣởng cũng có quyền xem
xét sổ sách và tiền bạc.
4. Mỗi kỳ nhóm thƣờng lệ, Thủ bổn phải lƣợc thuật sự quản
suất tài chánh cho rõ ràng.
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THỦ BÚT
手 筆
E: Autograph.
F: L’autographe.
THỦ BÚT CỦA ĐỨC CƢỜNG ĐỂ

(Bức thƣ bằng Hán tự của Đức Kỳ Ngoại Hầu
Cƣờng Để Điện Hạ gởi ông Trần Quang Vinh)
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Thủ bút là chữ viết tay của ngƣời. Nhất là các Đấng Tiền hiền
đã qua đi rồi, giờ đây do sự tôn kính một ngƣời đã vì dân tộc,
dân sinh, dân quyền mà cả một đời tận tụy, nên tất cả những
gì của ngƣời xƣa, nay kẻ hậu bối muốn giữ làm kỷ niệm, nhất
là qua nét chữ, vì đó là biểu hiện cả tánh tình, tƣ tƣởng của
ngƣời.
(Bức thƣ bằng Hán tự của Đức Kỳ Ngoại Hầu) Ông Trần
Quang Vinh dịch y nguyên văn:
Đông Kinh, ngày mùng 02 tháng 12 năm 1948
Cùng Đồng chí Trần Quang Vinh.
Mấy năm nay tuy bặt hẳn âm tín, nhƣng nhờ có "Radio Saigòn" truyền thanh, cũng rõ đƣợc túc hạ và các đồng chí Tín đồ
mạnh khoẻ nhƣ thƣờng, tôi rất an dạ.
Tôi vẫn tin chắc rằng dầu cho thời thế biến động cách nào,
đồng chí đối với tôi tất không bao giờ xao lãng mà tôi đây
chƣa hề khoảnh khắc vong hoài.
Ngày tôi trở về nƣớc tƣởng không bao lâu nữa, có thể thực
hiện đƣợc, xin mong cả thảy an tâm và bảo trọng. Hiện nay
trong nƣớc đều đã đồng tâm ủng hộ Hoàng Đế Bảo-Đại hồi
loan chấp chánh, giữ nền độc lập thống nhứt Quốc gia, vậy
Tín đồ ta hãy tỏ rõ sự hành động nhứt trí của mình giúp cho
cuộc giao thiệp độc lập sớm giải quyết, trật tự hoà bình mau
thấy trở lại làm cho quốc dân ta đƣợc an cƣ lạc nghiệp, mặc
ấm ăn no, ấy là điều sở nguyện của tôi đó.
Bức thơ của đồng chí gởi ngày 30 tháng 10, mãi đến ngày 01
tháng 12 mới tiếp đƣợc, ấy là vì phải trải qua cuộc kiểm duyệt
của quan địa phƣơng nên mới chậm trễ nhƣ thế.
Nay kính thƣ này cầu chúc cho Đạo an, xin rõ lòng nhau và
trao tấc dạ này cùng các đồng chí.
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Về gia đình của đồng chí Nguyễn Văn Sâm, xin hãy tận tâm
chiếu cố, chớ lãnh đạm thờ-ơ, rất mong.
Hiện thời những thơ từ qua lại đều phải qua mắt sở kiểm
duyệt rồi mới phát ra. Phàm thông tin bằng văn tự, chỉ dùng
bốn thứ văn tự là: Hoa, Anh, Nhựt, Pháp mà thôi. Vì vậy bức
thƣ này không thể viết bằng Quốc ngữ, nên phải viết bằng
Hán văn, xin lƣợng cho.
Cƣờng Để (Ký tên và đóng dấu)

THỦ CƠ
手 機
E: To lift lightly the billed basket.
F: Soulever légèrement la corbeille à bec.
(Thủ: Tay, cầm bằng tay. Cơ là vật dụng để tiếp điển, thông
công với thiêng liêng, có Tiểu ngọc Cơ và Đại Ngọc Cơ. Thủ
cơ đồng nghĩa với Chấp cơ, Phò cơ, Phò loan. Thủ cơ cần
hai vị đồng tử ngồi hai bên Ngọc Cơ, mỗi vị dùng hai bàn tay
nâng Ngọc Cơ lên. Khi có một Ðấng giáng thì tay của đồng tử
đẩy Ngọc Cơ chuyển động, đầu Cơ viết ra chữ.
Chấp Bút (Chấp là cầm giữ. Bút là cây viết, phải là viết chì)
Chấp bút thì chỉ cần một đồng tử, tay cầm viết đặt trên một tờ
giấy trắng. Khi có một Ðấng thiêng liêng giáng thì tay cầm bút
tự chuyển động mà viết ra chữ trên giấy. Hình thức này chỉ
một ngƣời cũng đủ thông công với Thiêng liêng đƣợc. Phần
này phải trình độ cao hơn, nghĩa là phải đƣợc mở Huệ nhĩ mới
nghe đƣợc tiếng nói Thiêng liêng rồi tự tay ghi lại, tuồng nhƣ
chính mình đặt để.
Thủ Cơ, Chấp bút là một Huyền diệu Thiêng liêng, phải đến
Thời Cao-Đài mới áp dụng tuyệt đối và có phƣơng pháp.
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Đức Thƣợng Đế giáng: 19-11-Ất Sửu (dl: 03-01-1926):
"Thủ cơ - Chấp bút: Thủ cơ hay là Chấp bút phải để cho thần,
tâm tịnh mới xuất Chơn thần ra khỏi phách đặng hầu Thầy
nghe dạy. Khi chấp thủ thì tay tuân theo Chơn thần nói lại mà
viết ra, mƣờng tƣợng nhƣ con đặt để, con hiểu đặng vậy.
Chơn thần là gì? Là Nhị xác thân (périsprit), là xác thân
thiêng liêng. Khi còn ở nơi xác phàm thì rất khó xuất riêng ra
đặng, bị xác phàm kéo níu. Cái Chơn Thần ấy của các Thánh,
Tiên, Phật là huyền diệu vô cùng, bất tiêu bất diệt. Bậc chơn tu
khi còn xác phàm nơi mình, nhƣ đắc đạo, có thể xuất ra trƣớc
buổi chết mà vân du Thiên ngoại. Cái Chơn Thần ấy mới đặng
phép đến trƣớc mặt Thầy. Nhƣ Chấp cơ mà mê thì Chơn
Thần ra trọn vẹn khỏi xác. Thầy mới dạy nó viết chữ chi đó, nó
đồ theo, Thầy nói tên chữ, xác nó cầm Cơ viết ra, ngƣời đọc
trật chữ, nó nghe đặng, không chịu, Thầy buộc viết lại và rầy
kẻ đọc trật ấy.
Còn Chấp Bút, khi Thầy đến thì làm cho Thần con bất định
một lát, cho Thần xuất ra nghe Thầy dạy, còn tay con tuân
theo mà viết. Ấy là một phần của con, một phần của Thầy hiệp
nhứt, mới thấu đáo Càn Khôn, tinh thông vạn vật đặng.
Trƣớc khi Thủ Cơ hay là Chấp Bút, thì phải thay y phục cho
sạch sẽ, trang hoàng, tắm gội cho tinh khiết, rồi mới đặng đến
trƣớc Bửu Điện mà hành sự, chớ nên thiếu sót mà thất lễ. Nếu
Chấp Cơ thì phải để ý thanh bạch, không đặng tƣởng đến việc
phàm. Tay Chấp Cơ cũng phải xông hƣơng khử trƣợc, tịnh
tâm một lát, rồi phải để tinh thần tinh tấn mà xuất ngoại xác,
đến hầu dạy việc. Phải có một Chơn Linh tinh tấn mới mầu
nhiệm, huyền diệu, phải trƣờng trai mới đặng linh hồn tinh tấn,
phải tập tành chí Thánh, Tiên, Phật, mới Phò Cơ dạy Đạo cả
chúng sanh. Kẻ Phò Cơ, Chấp Bút cũng nhƣ Tƣớng soái của
Thầy để truyền Đạo cho thiên hạ. Các con đừng tƣởng việc
Bút Cơ là việc tầm thƣờng. Còn việc truyền thần lấy điển
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quang thì ai ai cũng có điển trong mình, nó tiếp điển ngoài rồi
Thần của nó viết ra, có khi trúng, có khi trật. Vậy khi nào Chấp
Cơ thì phải đợi lịnh Thầy rồi sẽ thi hành".

THỦ CỰU
守 舊
E: Conservative.
F: Conservateur.
Thủ: Gìn giữ. Cựu: cũ, xƣa. Thủ cựu là khƣ khƣ giữ lấy cái
cũ, không chịu theo mới.
Trái với Thủ cựu là Duy tân.

THỦ KHOA HUÂN (Tên)
Thủ khoa Huân là ai? ŔÔng tên thật ông là Nguyễn Hữu Huân,
quê làng Tịnh Hà, tỉnh Định Tƣờng (Mỹ tho- Nam Việt Nam),
thi đỗ Giải nguyên dƣới triều Vua Tự Đức (đỗ đầu khoa thi lấy
Cử nhân). Thủ khoa Huân là vị anh hùng dân tộc cƣơng quyết
kháng Pháp giành lại chủ quyền cho đất nƣớc. Ông đã cầm
đầu cuộc kháng chiến chống Pháp tại vùng Cai-Lậy (Mỹ Tho).
Đã bao lần làm cho giặc phải khiếp vía kinh hồn. Khi ba tỉnh
miền Đông Nam-kỳ bị rơi vào tay Pháp, ông cùng với Thiên Hộ
Dƣơng mƣu việc tích trữ lƣơng thảo, chiêu mộ nghĩa quân,
hoạch định chƣơng trình chống lại sự xâm lăng của Pháp.
Năm 1863, ông cầm đầu một đạo quân ra mặt chống Pháp,
sức yếu đành lui về Châu Đốc, sau bị Pháp bắt đày ra Côn
Đảo. Ông bị giam tại Côn Đảo ít lâu, rồi đƣợc phóng thích. Bấy
giờ ba tỉnh miền Tây Nam phần bị Pháp chiếm luôn, Đại Thần
Phan Thanh Giản uống độc dƣợc quyên sinh. Không thể ngồi
yên, ông lại ra quân phất cờ khởi nghĩa chống Pháp nữa.
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Pháp nhiều lần đem bã lợi mồi danh ra dụ hàng, nhƣng ông
cƣơng quyết từ chối. Sau cùng, vì thế yếu sức cô, lúc sa cơ bị
Pháp bắt đƣợc và đem hành quyết tại chợ Thân long, tức Phủ
Kiết, thuộc tỉnh Mỹ tho. Trƣớc giờ bị hành quyết ông đã làm
một bài thơ tuyệt mạng.
Hãn mã nan kham vị quốc cừu,
Chỉ nhân binh bại trí thân hƣu.
Anh hùng mạc bã doanh du luận,
Đãn nguyện trƣờng khang tiết nghĩa lƣu.
Vô bố dĩ kinh hồ lỗ phủ,
Bất hàng cam đoạn tƣớng quân đầu.
Đƣơng nhiên Tho-thuỷ lƣu ba huyết,
Long đảo thu phong não mộ sầu.

汗馬難堪為國仇
只因兵敗致身休
英雄漠把嬴蝓論
但願長看節義留
無怖已驚胡虜腑
不降甘斷將軍頭
當年揪水流波血
龍島秋風惱墓愁

Bản dịch của Cụ Phan Sào-Nam nhƣ sau:
Ruổi dong vó ngựa báo thù chung,
Binh bại cho nên mạng mới cùng.
Tiết nghĩa vẫn lƣu cùng vũ trụ,
Hơn thua sá kể với anh hùng.
Nối vung mất vía quân hồ Lỗ,
Quyết thác không hàng rạng núi sông.
Tho-thuỷ ngày rày pha máu đỏ,
Đảo Rồng hiu hắt ngọn thu phong.
Thƣợng tân Thị đã dịch ra Quốc âm đăng vào tạp chí Văn học
miền Nam 1964 do cụ Vƣơng Hồng Sển sƣu tập:
Mồ hôi ngựa, nƣớc thù khó đổi,
Nhân thua binh đến nỗi minh không.
Hơn thua sá luận anh hùng,
Rày xem tiết nghĩa lƣu trong cõi đời.
Lòng chẳng sợ đã trơ phách giặc
Đầu Tƣớng quân đành chặt không hàng.
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Sông Tho đây giặc máu tràn,
Chiều thu gió thổi sầu lan cồn Rồng.
Ông Thủ Khoa Huân giáng Cơ có lời tiên tri:
THỦ phận tùy duyên đặng thấy đời,
KHOA kỳ rộng mở khắp nơi nơi.
HUÂN binh chuyển động tranh hơn thiệt,
Thi đức thi nhân mới thắng thời.
"Bần Tăng chào chƣ vị Thiên mạng cùng các bậc ái quốc ƣu
dân. Luận đàm việc Đạo thì cao rộng bao la, không có bực
nào tự xƣng là thấu đáo cùng chơn lý. Đại khái một điều,
những hạng tu hành muốn chiếm đƣợc phần cao thăng Thiên
vị thì chỉ có chịu khổ hạnh nhiều mới ra mặt hùng-anh của
Đạo, nên ngƣời tu hành mà thọ khổ là nét chạm trổ thêm xinh.
Còn việc đời, muốn là mặt tƣớng thì phải cầm thƣơng lên
ngựa, đoạt lũy thâu thành, dựng nên cơ đồ sự nghiệp, tạo
hạnh phúc cho giống nòi chung hƣởng mới đƣợc nêu danh
trong quốc sử, để tên tuổi lại muôn đời. Chẳng có một ai ngồi
không mà đƣợc nhơn sanh trọng phong miếu thờ, bốn mùa
quí tế, mà cũng chƣa thấy một bậc tu hành nào không chịu
khổ hạnh mà đoạt Đạo. Chƣ Thiên mạng đủ rõ chơn lý và các
Bạn cũng không nên phàn nàn việc chi là khổ, còn những kẻ
làm khổ cho ngƣời thì kết cuộc cũng chẳng tránh qua luật
Thiên điều định phần tội ác. Nói rộng hơn nữa, là những dân
tộc nào ỷ mình cƣờng quốc mà xâm chiếm các nƣớc nhƣợc
tiểu, khổ khắc áp bức ngƣời, rồi kết cuộc cũng không ra ngoài
quyền của Chí Tôn xử định. Buổi Hạ nguơn nầy, sự thƣởng
phạt phân minh cho rồi kiếp trả vay oan nghiệt. Chƣ vị gọi là
Thiên mạng thì mọi việc đã có Quyền Tối đại sắp đặt trƣớc,
không một điều chi còn mờ hồ, chỉ có thực hành phận sự cho
đƣợc vẹn toàn, rồi để mắt xem đời đổi thay theo nguyện vọng
của chƣ vị đã ƣớc mong từ thử. Bần Tăng không đƣợc phép
nói nhiều".
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Lời tiên tri trong 2 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 chính Cụ Thủ-Khoa HUÂN:
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 kỹ-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 kỹ-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.
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THỦ LỄ
守 禮
E: To observe etiquette.
F: Observer la politesse.
Thủ: Gìn giữ. Lễ: lễ phép. Thủ lễ là gìn giữ sự lễ phép đối với
bực bề trên để tỏ lòng kính trọng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Khi cầu các Đấng phải ráng thủ lễ.

THỦ PHẬN
守 分
E: To be content with one’s lot.
F: Se contenter de son sort.
Thủ: Gìn giữ. Phận: số phận. Thủ phận là giữ phận mình,
bằng lòng với số phận hiện tại của mình, không vọng cầu điều
gì khác.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Bởi vậy cho nên nhiều bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật
cam lòng thủ phận, chẳng dám vọng cầu....

THỦ TÚC
手足
E: Hands and feet.
F: Mains et pieds.
(Thủ là tay, túc là chân) tay chân là các bộ phận quan yếu
trong con ngƣời, không thể chia lìa đƣợc. Đây ví tình anh em
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trong gia đình cũng có sự buộc ràng nhau nhƣ tay chân vậy.
Ca dao rằng "Anh em nhƣ thể tay chân. Anh em hòa thuận hai
thân vui vầy".
Thủ túc là tay và chơn, chỉ tình anh em ruột thịt. Trang Tử nói:
Anh em nhƣ tay chân, vợ chồng nhƣ áo quần. Áo quần rách
lại may mới đƣợc, chân tay đứt thì khó bề nối lại đặng "Huynh
đệ nhƣ thủ túc, phu thê nhƣ y phục; y phục phá thời cánh đắc
tân, thủ túc đoạn thời nan tái tục" 兄弟如手足, 夫妻如衣朋;
衣朋破時更得新, 手足斷時難再續.
Kinh Tụng Huynh Ðệ Mãn Phần có câu:
"Niềm thủ túc đã đành vĩnh biệt,
"Càng nhớ nhau càng tiếc tình nồng.
"Thân nhau từ buổi lọt lòng,
"Chén cơm miếng cá cũng đồng chia nhau."

THỦ TỰ (THỦ TỪ)
守 寺
E: The temple guardian.
F: Le gardien de temple.
Thủ: Gìn giữ. Từ: cái đền thờ. Tự: cái chùa.
• Thủ từ 守祠 là ngƣời gìn giữ và lo việc hƣơng khói trong một
đền thờ, thƣờng gọi là ông từ.
• Thủ tự 守寺 là ngƣời gìn giữ và lo việc hƣơng khói trong
chùa.

THỦ LĂNG NGHIÊM TAM MUỘI KINH (Kinh Phật)
Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh 首楞嚴三昧經 (S:
śūraṅgama-samādhi-nirdeśa-sūtra) cũng đƣợc gọi ngắn là
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Thủ-Lăng-Nghiêm hoặc Lăng-Nghiêm Kinh. Một bộ kinh Ðại
thừa chỉ còn đƣợc lƣu lại qua bản chữ Hán, nguyên bản Phạn
ngữ (sanskrit) đã thất truyền. Kinh này ảnh hƣởng quan trọng
lên Phật giáo Ðại thừa tại Trung Quốc. Kinh nhấn mạnh tầm
quan trọng của Ðịnh (samādhi) để đạt giác ngộ. Kinh giải thích
nhiều phƣơng pháp quán tính Không (s: śūnyatā), nhờ đó mà
tu sĩ cũng nhƣ cƣ sĩ đạt đƣợc tâm giác ngộ của Bồ Tát. Kinh
này rất đƣợc phổ biến trong Thiền Tông.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THỤ
(Xem (Minh Sƣ ở chùa Vĩnh Nguyên Tự)
Đức Chí-Tôn phong là: "Nho Tông Chƣởng Giáo Tuyến Ðạo
Thuyền Sƣ Ðại Ðức Ðại Hòa Ðạo Sĩ, "Chƣởng Pháp phái
Ngọc" ngày 10-9-Bính Dần.
Ông là một trong 247 vị đứng tên trong TỜ KHAI ĐẠO.

THỤ GIỚI
受戒
Thụ giới (J: Jukai) Chỉ ngày lễ mà một ngƣời gia nhập Tănggià, tự nguyện giữ Giới luật dành cho họ. Có nhiều loại giới,
giới luật cho Cƣ sĩ, cho Tỉ-khâu "Cụ túc giới" (p: upasampadā)
v.v.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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THUẤN ĐẾ
Thi văn dạy Đạo có câu:
Gƣơng đạo noi theo đời Thuấn Ðế,
Ðế dân vẹn giữ lối Văn Vƣơng.

THUẦN ĐỨC (Bút Hiệu)
Là bút hiệu của Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu.
Năm 1925, Ông Nguyễn Trung Hậu nghe đồn ba Cƣ, Tắc,
Sang xây bàn có Tiên giáng cho thi hay lắm. Buổi nọ, Ông Hậu
đến nhà ông Cƣ, ý muốn thử xem thiệt giả. Ông Hậu vào hầu
đàn.Đấng AĂÂ giáng, gõ bàn cho Ông Hậu bài thi sau đây:
THUẦN văn chất ÐỨC tài cao,
Tên tuổi làng thơ đã đứng vào.
Non nƣớc muốn nêu danh tuấn kiệt,
Ðến hồi búa Việt giục cờ Mao.
Không ai biết cái bút hiệu của Ông Hậu là Thuần Ðức, mà Ông
AĂÂ nói lên đúng tên làm cho Ông Hậu bái phục và bắt đầu có
đức tin. Năm Bính-Dần (24-9-1926) Đức Chí-Tôn cho thi, điểm
đúng tên Nguyễn Trung Hậu bút hiệu Thuần-Đức một bài thi
khoán thủ nhƣ vầy:
THUẦN phong mỹ tục giáo nhơn sanh,
ĐỨC hóa thƣờng lao mạc dị danh.
HẬU thế lƣu-truyền gia pháp quí,
GIÁO dân bất lậu tán thời manh.
Thi
Ðã có căn phần dựa cảnh Tiên,
Bƣớc đời chớ quản bậc sang hèn.
Mƣa mai nắng xế chờ qua khỏi,
Ðêm tối lần ra gặp ánh đèn.
Ðức Chí Tôn (24-6-1926)
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Bài thơ khoán thủ trên gồm bốn chữ "Thuần Đức Hậu giáo".
Thuần Đức là bút hiệu của ông Nguyễn Trung Hậu (sau là Bảo
Pháp Hiệp Thiên Đài) Ngoài ra còn có nghĩa là đức hạnh đƣợc
thuần thục, đạo lý tinh thông, sau đó mới đem những sở năng
của mình ra mà giáo hóa nhơn sanh.
Thi văn của Ông Thuần Đức:
Ngày 30-10-Ất Sửu (dl: 15-12-1925) Thuần Ðức xƣớng bài thi
và Quí Cao giáng hòa nguyên vận bài thi của Ngài:
Mấy năm rồi cũng phủi tay không,
Ðƣờng thế chiêm bao một giấc nồng.
Nặng nghiệp phong trần buồn với phận,
Lo bề trung hiếu thẹn cho lòng.
Trời cao chƣa phỉ tình mây bạc,
Ðất túng càng khinh chốn chậu lồng.
Chờ gặp cố nhân lời dám hỏi,
Hỏi ra cho biết vận cùng thông?
Thuần Ðức tự là Bảo Pháp
QUÍ CAO giáng hòa nguyên vận bài thi trên:
Một tiếng U Minh gióng cửa không,
Phồn hoa giục tỉnh giấc đƣơng nồng.
Ngồi thuyền Bác Nhã qua tình biển,
Mƣợn nƣớc nhành dƣơng rƣới lửa lòng.
Cuộc thế lạnh lùng làn gió lọt,
Ðƣờng đời ngán ngẩm bụi trần lồng.
Kiếp tu xƣa tiếc chƣa nên Ðạo,
Oan trái phủi rồi phép Phật thông.
(15-12-1925)
Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu lúc sanh tiền có làm bài
Thƣợng lục hạ bát tựa đề "Đức Tin":
ĐỨC TIN
Đức tin là cái làm sao?
Đức tin là cái đắp cao Đạo Trời.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức tin chở núi nhƣ chơi,
Mới hay thần lực muôn ngƣời khó đƣơng.
Đức tin bày tỏ Thiên Đƣờng,
Phân rành Địa ngục - Thiên Đƣờng khác xa.
Đức tin gây dựng Đạo nhà,
Đƣờng ngay chỉ tới, nẻo tà chỉ dang.
Đức tin đánh đổ dị đoan,
Khỏi điều lãng phí tiền ngàn bạc muôn.
Đức tin kềm vững lòng son,
Trau dồi thánh chất linh hồn sạch trong.
Đức tin quí giá vô song,
Ai ôi! ghi tạc vào lòng đừng sai.
Đức tin chớ để long-lay,
Một phen lâm vấp ngàn ngày ăn năn.
- Rằm tháng 8 Mậu Tuất (1958) Ngài có làm bài:
THU THIÊN DẠ VŨ
Trời hôm nhƣ họa, gió nhƣ ru,
Bổng chốc mƣa dầm lợt vẽ thu.
Mâm bạc lờ mờ mây phủ gấm,
Đáo vàng oằn oại nƣớc giao châu.
Khoe tƣơi trƣớc tử cành đƣa võng,
Gội mát nô đồng lá đánh đu.
Hâm rƣợu Huỳnh Hoa ngồi uống đợi,
Phong quang đem lại cảnh thêm màu.

THUẦN ĐỨC HẬU GIÁO
THUẦN phong mỹ tục giáo nhơn sanh,
ĐỨC hóa thƣờng lao mạc dị danh.
HẬU thế lƣu-truyền gia pháp quí,
GIÁO dân bất lậu tán thời manh.
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THUẦN HẬU
純 厚
E: Simple and kind.
F: Simple et doux.
Thuần: Tinh rặt một thứ, không lẫn chất khác, thành thật, tốt
đẹp. Hậu: dày dặn. Thuần hậu là thành thật và hiền lành.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nơi xứ nầy dân tình thuần hậu và ôn hòa.

THUẦN LƢƠNG
純 良
E: Good and honest.
F: Bon et honête.
Thuần: Tinh rặt một thứ, không lẫn chất khác, thành thật, tốt
đẹp. Lương: tốt. Thuần lƣơng là thành thật và có lòng tốt.

THUẦN PHONG MỸ TỤC
純 風 美 俗
E: The simple and good manners.
F: Les mœurs bonnes et simples.
Thuần: Tinh rặt một thứ, không lẫn chất khác, thành thật, tốt
đẹp. Phong: lề thói. Mỹ: đẹp. Tục: thói quen. Thuần mỹ là
thành thật và tốt đẹp. Thuần phong mỹ tục là phong tục tốt
đẹp và lành mạnh.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THUẦN TÚY
純 粹
E: Pure.
F: Sincère.
Thuần: Tinh rặt một thứ, không lẫn chất khác, thành thật, tốt
đẹp. Túy: chỉ có một chất. Thuần túy là hoàn toàn tinh ròng
một thứ.
Thuần túy tu hành: chỉ biết lo việc tu hành mà thôi, hoàn toàn
không biết việc gì khác.

THUẬN CĂN THUẬN MẠNG
順根順命
(Thuận: suông sẻ, căn: gốc rễ, nguyên nhân sinh ra; mệnh: số
trời định cho). Thuận căn 順根 là Thuận theo cái căn nghiệp
của mình. Thuận mạng 順命 Thuận theo mạng số của mình.
Đó là sự may mắn cho nhân loại ngày nay vì sanh nhằm thời
gặp mối Đạo chánh không phải là dễ, mà gặp đƣợc Thầy Trời
đến truyền Đạo là hạnh phúc nhứt rồi.
Đức Hộ Pháp nói: "Đức Chí Tôn đến ban cho nhơn loại một
huờn thuốc phục sinh của họ do nơi kho vô tận Tổ Phụ của
mấy em để lại, tức nhiên Đức Chí-Tôn đến lấy Nho-Tông đặng
Chuyển thế, ngoài ra nữa Đại Từ Phụ lại lập Hội Thánh. Hôm
nay Bần Đạo đứng đây nói rõ Hội Thánh của Ngài là gì?
- Bần Đạo đã nói rằng: Vì nhơn loại thống khổ nên Đức Chí
Tôn đã đến đặng chia khổ cùng con cái của Ngài. Hội Thánh
đến thay thế hình ảnh xác thân của Ngài, chung khổ cùng con
cái của Ngài lẽ dĩ nhiên là vậy".
Kinh Tắm Thánh có câu:
"Trăm năm thọ khảo vĩnh trường,
"Thuận căn thuận mạng đôi đường cao thăng."
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THUẬN HÒA
Thầy dạy: "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. Ðạo Thầy tức là các con, các con tức là Thầy,
phải làm cho nhau đặng thế lực, đừng ganh gổ nghe! Các con
giữ phận làm tùy ý Thầy muốn, ngày kia sẽ rõ thấu ý muốn
của Thầy:
Vào vòng huynh đệ khá thƣơng nhau,
Một đức trổi hơn một phẩm cao.
Quyết chí Thiên Ðƣờng men bƣớc tới,
Phải nhiều máu thịt mới đồng bào.
Kinh Sám Hối có câu:
"Người tai mắt đạo nhà khá giữ,
"Nghĩa anh em cư xử thuận hòa."

THUẬN NHƠN TÂM
順人心
Thuận nhơn tâm là Thuận theo lòng ngƣời. Ngƣời biết thuận
nhơn tâm ắt Thuận Trời, là biết thuận tùng Thiên lý, tức là
thuận theo lòng Trời vậy.
Câu "Thuận nhơn tâm ắt thuận Trời" là câu Phƣơng ngôn
thƣờng nói: Ý dân là ý Trời. Theo Mạnh Tử: Thuận theo lẽ Trời
thì đƣợc còn, mà nghịch với lẽ Trời thì phải mất "Thuận Thiên
giả tồn, nghịch Thiên giả vong" 順天者存, 逆天者亡.
Kinh Nhập Hội có câu:
"Thuận nhơn tâm ắt thuận Trời,
"Câu kinh Vô Tự độ người thiện duyên."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THUẬN THIÊN GIẢ TỒN NGHỊCH THIÊN GIẢ VONG
順天者存逆天者亡
Làm ngƣời nếu biết thuận tùng thiên lý thì còn, nếu làm ngƣợc
lại thì mất. Thuận tùng thiên lý là thế nào? Thiên lý giống nhƣ
đƣờng rầy (Rail) mà xe lửa phải tuân thủ, nếu đi trật ra đƣờng
rầy xe phải bị lật mà thôi. Luật trời đất cũng nhƣ thế.
Đức Quyền Giáo Tông nói: "Ngƣời trong vòng Trời Ðất chẳng
nên cãi quá lòng Trời, vì Tạo Hóa rất công, lòng Trời vô tận.
Tôi xin nhắc lại lời Thánh Giáo của một vị Langsa hồi thế kỷ
18e Siècle, Malherbe a dit: "Vouloir ce que Dieu veut c'est la
seule science qui nous mettre en repos". Theo ý Trời muốn là
phƣơng châm hay cho làm cho chúng ta êm tịnh. Lời ông hiền
triết nầy cũng nhƣ lời Thánh trong sách Nho: "Thuận Thiên
giả tồn, nghịch Thiên giả vong".

THUẬT HOÀI (bài thơ tuyệt mệnh)
Đây là bài "Thuật hoài" của Đặng Dung: chính là bài thơ tuyệt
mệnh, trƣớc khi chết Đặng Dung làm bài thơ này để bày tỏ chí
khí và lòng trung nghĩa vì tổ quốc, giang san.
Thế sự du du nại lão hà,
Vô cùng thiên địa nhập kiềm ca.
Thần lai đồ điếu thành công dị,
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
Trí chúa hữu hoài phù địa trục,
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà.
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,
Kỷ độ long tuyền đới nguyệt ma?

世事悠悠奈老何
無窮天地入鉗歌
宸來屠釣成功易
運去英雄飲恨多
致主有懷扶地軸
洗兵無路挽天河
國讎未報頭先白
幾度龍泉帶月麼

Diễn nôm:
Rối bời thế sự tủi thân già,
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Trời đất ngời trông nhập chén ca.
Đồ điếu gặp thời càng hiển hách,
Anh hùng lỡ vận hận bôn ba.
Toan xoay trục đất phò vua Thánh,
Khôn kéo sóng Trời rửa giáp ta.
Thù nƣớc chƣa xong đầu sớm bạc,
Bao phen mài kiếm ánh trăng tà.
Theo tạp lục của Lê Quí Đôn, ông Đặng Tất và con là Đặng
Dung là ngƣời phủ Thăng bình (doanh Quảng Nam). Ông là
ngƣời dòng dõi vị Thám hoa Đặng bá Tỉnh, cuối đời Trần. Ông
đƣợc trọng dụng và bổ làm Tri phủ Hóa châu. Nghe tin vua
nhà Hậu Trần Giản-Định-Đế (con thứ vua Trần Nghệ Tôn),
khởi binh ở Nghệ-an, để chống quân Minh, khôi phục giang
san cho Tổ quốc, ông bèn giết quan lại nhà Minh ở đấy và
đem quân nghênh tiếp Giản Định Đế. Sau ông nhập tịch ở
huyện Cam Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông lập đƣợc nhiều chiến công
oanh liệt. Nhất là trận thắng ở cửa sông Nhật Lệ và núi Bô-Cô
(1408). Sau vì Giản Định hẹp lƣợng, nghe lời dèm pha của
bọn hoạn quan, vị danh tƣớng họ Đặng đang lúc hành quân
thắng lợi nhƣ thế chẻ tre, bị ám hại một cách bất ngờ (cùng
với bạn ông là vị tham mƣu Nguyễn Cảnh Chân).
Việc hạ sát hai vị danh tƣớng này khiến lòng quân ly tán, lực
lƣợng kém dần, các vị công thần thấy vậy tìm đƣờng lánh xa.
Hồi đó con của Đặng Tất là Thái Phó Đặng Dung và con của
Nguyễn Cảnh Chân là nguyễn Cảnh Di cũng bỏ vua Giản
Định, rút quân về Thanh Hóa, đón cháu nội Trần Nghệ Tôn là
Trần Quí Khoách tôn lên làm vua, lấy niên hiệu là Trùng
Quang. Rồi hai vị này giúp vua kháng chiến đến cùng.
Đặng Dung giúp vua một cách đắc lực, ông đem quân từ
Nghệ-an ra Bắc, chiến thắng nhiều trận và chiếm đóng Bình
Thang (Hải Dƣơng). Sau bị thua vì thế yếu phải rút về đóng ở
Nghệ-an kéo dài cuộc chiến, vì thế lực mỗi ngày một suy, vì
quân sĩ có ngƣời phản bội ông dùng mƣu chƣớc thích khách,

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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để giết hoặc bắt sống tƣớng địch là Trƣơng Phụ hiện là Thống
Tƣớng quân đội nhà Minh. Ông đã mạo hiểm và len lỏi vào
chiến thuyền của địch quân, đóng san-sát bên bờ sông Hƣơng
ở Hóa châu (Huế ngày nay), vì không rõ mặt Trƣơng Phụ nên
ông đánh chém bừa và thích khách hụt, khiến cho Trƣơng Phụ
kịp chạy thoát thân. Về sau ông quyết tìm mƣu lƣợc phục thù.
Vì có nội phản nên vua Trùng Quang bị quân địch vây bắt
trong dãy Trƣờng-Sơn, rồi giải về Tàu theo đƣờng bể, dọc
đƣờng vua cùng các bộ tƣớng đều nhảy xuống sông tự tử.
Trƣớc khi chết Đặng Dung làm bài thơ "Thuật hoài" để bày tỏ
chí khí và lòng trung nghĩa vì tổ quốc, vì giang san. (Bản dịch
ngọc Lý Ŕ Tập san Văn Hóa số XI, trang 922 -926 của QGGD
xuất bản năm 1962)

THÚC PHƢỢC
束 縛
E: To attach.
F: Attacher.
Thúc: Bó, bó buộc. Phược: Phọc: trói bằng dây. Thúc phƣợc
hay Thúc phọc là trói buộc, bó buộc.
Đức Hộ Pháp nói: "…Cửa Thiên Hỉ Động là cửa Thiêng liêng
Hằng Sống của toàn thể các đẳng chơn linh, nên nó không
chịu thúc phƣợc hay là nô lệ cho một tƣ tƣởng nào, hơn là
tƣợng trƣng cái quyền vô tận vô đối của Đấng Chí Linh hằng
tạo dựng đại nghiệp cho con cái của Ngài nơi mặt địa cầu nầy,
tức nhiên toàn thể nhơn loại đó vậy".

THỦ BÚT CỦA ĐỨC CƢỜNG ĐỂ
Bản chữ viết tay của Đức Ngoại Hầu Cƣờng Để. (Xem Thủ
bút)
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THỦ GIẢI TRƢỜNG TỒN
守解長存
Thủ: Gìn giữ. Giải: cái treo lên để làm phần thƣởng. Trường
tồn: tồn tại lâu dài, tức là hằng sống.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Diệt tục kiếp trần-duyên oan trái,
"Chưởng đào tiên thủ giải trường-tồn."

THUẾ SƢU
Kinh Sám Hối có câu:
"Chớ làm con giặc tôi loàn,
"Thuế sưu đóng đủ đừng toan kế tà."

THUNG ĐƢỜNG
椿 堂
E: Father.
F: Père.
Thung: cây thung, đúng ra phải đọc là Xuân: cây xuân, nhƣng
thƣờng đọc lầm là Thung nên quen. Cây Thung hay cây Xuân
là loại cây to sống lâu năm, nên đƣợc ví với ngƣời cha vì con
cái muốn cho cha sống lâu. Đường: cái nhà. Huyên là cỏ
huyên, chỉ ngƣời mẹ. (Xem: Huyên đƣờng)
Thung đƣờng là nhà thung, chỉ ngƣời cha.
Huyên đƣờng là nhà huyên, chỉ ngƣời mẹ.
Thung huyên là chỉ cha mẹ.
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CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

691

THUNG HUYÊN
椿 萱
E: The parents.
F: Les parents.
Thung huyên: Cây thung, cũng gọi là cây xuân, chỉ ngƣời
cha; cỏ huyên chỉ mẹ. Thung hay xuân là loại cây, sống rất lâu
năm, cứ 8000 năm mới tới mùa xuân của nó, 8000 năm nữa
mới tới mùa thu của nó. Dùng cây xuân để chỉ ngƣời cha vì
con muốn cha sống lâu nhƣ cây xuân. Huyên là loại cỏ sống
lâu năm, ăn cỏ huyên thì hết buồn phiền, nên cỏ huyên còn
đƣợc gọi là Vong ƣu thảo. Dùng cỏ huyên chỉ ngƣời mẹ, vì
con muốn mẹ không buồn phiền, vui vẻ mãi.
Nữ Trung Tùng Phận của Bà Đoàn có câu:
Càng sợ hở thung huyên phiền muộn,
Thảm bao nhiêu gắng gƣợng làm vui.
Tảo tần sớm dƣỡng chiều nuôi,
Thế chàng thiếp lãnh vai ngƣời hiếu nam
Có bài thơ ca ngợi cuộc đời của Đức Lê Văn Trung rằng:
Nhờ đức thung huyên vun quén sẵn,
Lộc Trời ơn nƣớc, phƣớc gồm may.

THUỐC KIM ĐƠN
Thất Nƣơng giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Phƣớc Thiện chứa thuốc kim đơn,
Phƣớc Thiện cứu thế khỏi cơn thảm sầu.
Phƣớc Thiện độ cả hoàn cầu,
Phƣớc Thiện có thể gồm thâu lợi quyền.
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THUỘC ĐỊA
Ngài Bảo Thế Lê-Thiện-Phƣớc có nói: " Vận mạng Việt
Thƣờng còn truân chuyên thống khổ, nên sau khi vua Gia
Long tức vị thì nƣớc Việt Nam bị Pháp tóm thâu làm thuộc
địa. Một lần nữa, dòng châu kia chƣa ráo, lệ thảm nọ lại tuôn,
quân khí ta lẫy lừng định kế chống ngoại xâm. Ngặt nỗi sức
yếu cô đơn, chƣ liệt Vƣơng: Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân,
lần lƣợt bị biếm và đồ lƣu hải ngoại, rồi gởi xác nơi xứ lạ quê
ngƣời."
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.

THÙY TỪ MẪN KHỔ
垂慈憫苦
Thùy: ở trên cúi xuống, ngƣời trên đối với ngƣời dƣới. Từ:
lòng thƣơng yêu của ngƣời trên đối với kẻ dƣới. Mẫn: thƣơng
xót. Khổ: đau khổ. Thùy từ mẫn khổ là rủ lòng nhơn từ
thƣơng ngƣời khổ nạn.
Đức Hộ Pháp thuyết đêm 29-6-Qúi Tỵ (1953) rằng:
"Chúng ta đã ngó thấy Đức Chúa Jésus đã chia từng miếng
bánh mì, chia từng miếng cá cho kẻ nghèo. Ta ngó thấy Đức
Thích Ca đi hành khất đem về Cấp-Cô-Độc-Viên để nuôi kẻ
nghèo đói. Ta ngó thấy Đức Lão Tử là một vị quan nhà Châu
mà Ngài còn bỏ quan đi theo dạy một ngƣời học trò là ông
Doản Hỹ vì bất công của xã hội nhơn quần, bất công của cả
cái sống ở thế gian, nên cái phƣơng an ủi tâm hồn, ta ngó thấy
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từ trƣớc đến giờ, không có vị Giáo chủ nào không lấy căn bản
"Thùy từ mẫu khổ" làm chơn thật. Ấy vậy nền chơn giáo nào
không theo thuyết của Đức Chí Tôn và Đức Lý đã dạy, dầu
cho cái thuyết ấy nó cao siêu thế nào, nhƣng họ chƣa có chịu
khổ cùng nhơn loại, tức nhiên chúng ta để dấu hỏi mơ hồ,
không phải là chánh giáo".
Kinh Nho Giáo có câu:
"Ứng mộng bảo sanh. Thùy từ mẫn khổ."

THỦY
• THỦY 水 Nƣớc. Td: Thủy ách, Thủy triều.
• THỦY hay THỈ 始 trƣớc hết, bắt đầu. Td: Thủy tổ.

THỦY CHUNG NHƢ NHỨT
始終如一
(Thủy (thỉ) là ban đầu, khởi đầu, Chung là cuối, nhƣ nhứt là
cũng một). Đây là nói con ngƣời hoàn toàn giữ chữ Tín, trƣớc
sau nhƣ Một mà thôi, không hề thay đổi theo hoàn cảnh.
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934):
"551 năm sau Khổng Phu Tử mới có khai Ðạo bên Thái Tây,
nên Thầy cho Ðức Chúa Jésus Christ giáng sanh khai Ðạo
Thánh cho phù hạp với dân trí Âu Châu. Ðức Chúa Jésus
cũng bị cƣờng quyền Israel áp bức cho đến đổi, hồi ban sơ thì
có 12 vị Thánh Tông Ðồ theo Ngài, mà sau còn có một Thánh
Pierre mà thôi.... Nhƣng Ngƣời cũng phải chối Chúa ba phen
đặng tránh cƣờng quyền bắt buộc. Chừng Ðạo thành thì có Du
Già bắt Ngài mà nạp cho Chánh Phủ hành hình, đóng đinh
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trên cây Thánh Giá; hành xác Ngài gớm ghiếc nhƣ thế đặng
cho nhơn sanh kinh khủng mà bỏ Ðạo, mà Ðạo Thánh cũng
gieo truyền khắp cả hoàn cầu. Lúc Ðạo Gia Tô truyền qua
Ðông Pháp thì vua An Nam cũng nhặt cấm, bắt mấy ngƣời
theo Ðạo Gia Tô quá Thập Tự, ai không bƣớc ngang qua thì bị
tử hình. Hình phạt gớm ghê nhƣ thế mà cũng có ngƣời chí
Thánh, thọ tử mà thôi chớ không chịu chối Ðạo. Xét kỹ lại, thiệt
ngƣời xƣa là Thánh Ðức, ít ai bì kịp, cứ giữ chánh tâm làm
trọng, thủy chung nhƣ nhứt mà thôi".

THỦY THỔ
水土
E: Local climate.
F: Le climat.
Thủy: Nƣớc. Thổ: đất. Thủy thổ là khí hậu, phong thổ ở một
nơi.

THỦY TỔ
始 祖
E: The first ancestor.
F: Premier ancêtre.
Thủy: Thỉ: trƣớc hết, bắt đầu. Tổ: ông tổ, ngƣời đầu tiên. Thủy
tổ là ông tổ đầu tiên.

THỦY TRIỀU
水 朝
F:A: The tide.
P: La marée.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thủy: Nƣớc. Triều: nƣớc sông, nƣớc biển khi lớn khi ròng.
Thủy triều là hiện tƣợng mực nƣớc biển hay mực nƣớc sông
khi dâng lên hay khi rút xuống mỗi ngày đêm hai lần.
Kinh Sám Hối có câu:
"Thủy-triều vận-tải biển Đông,
"Lòng hằng dường ấy phước đồng ăn chay."

THUYÊN BỔ
銓 補
E: To nominate.
F: Nommer.
Thuyên bổ là lựa chọn Chức sắc để bổ đi hành đạo ở các địa
phƣơng.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Giáo Hữu đặng quyền dâng sớ cho bề trên xin chế
giảm luật lệ; biết đâu ngày kia, các vị ấy còn phải
thuyên bổ đi phổ thông chơn đạo Thầy trong một
nƣớc hay một dân tộc.

THUYÊN CHUYỂN
銓 轉
E: To exchange.
F: Échanger.
Thuyên chuyển là đổi Chức sắc từ một nhiệm sở nầy đến một
nhiệm sở khác.
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THUYỀN BÁT NHÃ (Bát Nhã Thuyền)
船 若 般
E: The boat of sageness (Dragon boat of Caodaism).
F: La barque de sagesse (La barque en forme d’un dragon du
Caodaïsme).
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! Ban sơ, nơi cõi Hƣ linh, thọ nhứt điểm linh đến thế
nầy tạo ngôi vị, làm bạn với biết bao nhiêu chơn-linh khác, dầu
nguyên do của mình là Thảo mộc hay Thú cầm cũng phải có
nhiều bạn, chừng nào đạt đến địa vị mới biết bạn nhiều. Ngƣời
Nghĩa ta có nhiều ở mặt thế nầy, lo tìm ngƣời Nghĩa đặng
tƣơng liên cấu hiệp tâm tình trong cảnh khổ não, truân chuyên
chịu hình thử thách nầy.
Thầy dạy cho biết: "Kỳ Hạ Nguơn hầu mãn, nhơn vật vì tai nạn
mà phải tiêu tan, mƣời phần chỉ còn lại một mà thôi. Than ôi!
Buồn thôi! Nghĩ vì Thiên cơ đã định nhƣ vậy, thế nào mà cải
cho đặng, duy có mở tấm lòng từ thiện, ăn năn sám hối, lo việc
tu hành, đồng với nhau, cả quốc dân mà quì lụy khẩn cầu coi
Trời có đoái tƣởng đến chăng? Bởi thế nên Đức Ngọc Đế và
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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."
Thi văn dạy Đạo có câu:
Khuôn thuyền Bát Nhã chẳng hề chìm,
Nổi quá nhƣ bông, nặng quá kim.
Có Đạo trong muôn ngồi cũng đủ,
Không duyên một đứa cũng là chìm.

THUYỀN ĐỘ NHÂN
船渡人
(Thuyền 船: Chiếc thuyền). Thuyền độ nhân 船渡人 là Chiếc
thuyền cứu độ ngƣời đời, đó là Thuyền Bát Nhã. Sau khi giải
nỗi oan khiên nghiệt chƣớng, rồi con thuyền Bát Nhã dùng để
cứu độ và vớt ngƣời chìm đắm nơi biển khổ qua bờ.
Nay là nhiệm vụ của Hộ Pháp, Ngài nói: "Ngờ đâu Đức Ngài ra
lịnh Bần-Đạo phải chủ trƣơng xây dựng cho đƣợc cái "Tòa
Bạch-Ngọc" tại thế này, mà tại đây, Bần-Đạo biết làm sao, mới
thƣa:
- Bạch Thầy: "Con biết làm sao mà xây dựng đặng?"
Ngài trả lời: Con cứ lo làm, Thầy giúp cho, có Thái-Bạch!
Bần-Đạo phải chịu hứa; thiệt quá sức khó. Đến chừng BầnĐạo cố gắng thi-hành xong mừng quá đỗi, giao cho Ngài; giờ
phút này mình lo tu an-nhàn tự-toại rồi. Việc mừng chƣa thoảmãn, kế có lịnh đòi của Đại Từ-Phụ giao cho Bần-Đạo lãnh
làm chiếc "Thuyền Bát Nhã" rƣớc khách và đƣa khách. BầnĐạo không biết nghĩ sao mà "Ông già" trao cái khó-khăn cho
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Bần Đạo; Chèo thuyền rƣớc khách mà đƣa khách làm sao
đặng? Bần-Đạo cũng lãnh lịnh; Đại Từ-Phụ nói:
- "Con cứ lo, có Thầy giúp con"!
Để thực thi cuộc Đại-Ân-xá này Đức Chí-Tôn còn dạy Đức Hộ
Pháp tạo Bát-Nhã-thuyền và sắp đặt nghi-lễ chèo thuyền
(chèo hầu và chèo đƣa). Với lòng từ-bi vô biên, vô lƣợng Đức
Chí-Tôn còn cho đóng cửa Địa-ngục và bãi bỏ hết những khổ
hình đã đặt để từ xƣa đến giờ nơi cửa Thập Điện Diêm Cung
để cho các chơn hồn kể từ nay chiếu luật vay trả ở tại mặt thế
này cho đến khi nào sạch hết oan khiên thì sẽ đặng ânthƣởng."
Kinh Hạ Huyệt có câu:
"Rỡ ràng Phật cốt Tiên duyên,
"Nước Cam Lồ rửa sạch thuyền độ nhân."

THUYỀN QUYÊN
嬋娟
F: Une belle fille.
Thiền quyên là dáng đẹp đẽ dễ thƣơng, thƣờng dùng để chỉ
riêng về đàn bà con gái đẹp mà diu hiền.
Thuyền quyên: Theo cách phát âm của Tự Điển Hán Việt,
Thiều Chửu, hay Từ Điển Hán Việt của Đào Duy Anh, thì viết
là Thiền quyên. Xinh đẹp dịu dàng, chỉ con gái hay đàn bà
đẹp.
Nữ Trung Tùng Tùng Phận của Bà Đòan có câu:
Bởi rẻ rúng thuyền quyên thiếu học,
Dầu chí thân tơ tóc cũng khi.
Tinh thần cao thấp nhờ thi,
Dục tài nữ sĩ sánh bì cùng nam.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Tụng khi chồng qui vị có câu:
Thiệt thòi cam phận thuyền quyên,
Chứa chan giọt lệ cửu tuyền cuộn trôi.

THUYỀN SEN
E: The boat of a lotus petal.
F: Le barque en un pétale de lotus.
Thuyền sen là Chiếc thuyền Bát Nhã, vì Ðức Phật Tổ dùng
một cánh hoa sen nơi cõi Cực-Lạc Thế giới để tạo thành chiếc
thuyền rƣớc ngƣời đắc đạo vƣợt qua biển khổ, đến bờ giác
ngộ, vào cõi Thiêng liêng Hằng sống (sen hóa thuyền).

THUYỀN TIÊN
Thuyền là phƣơng tiện đƣa ngƣời đi trên sông nƣớc, qua
sông. Tiên là hàng phẩm cao đã đoạt cơ thắng khổ, tức là đã
giải thoát kiếp luân hồi sanh tử. Thuyền Tiên nghĩa bóng là
mối Đạo Trời đã mở ra vào cuối Hạ Nguơn sắp bƣớc vào
Thƣợng Nguơn Tứ Chuyển, đó là tu theo phép Tiên Đạo.
Đức Hộ Pháp nói:
"Đừng nhƣ kẻ mờ hồ kia mà Đức Chí-Tôn đã để:
Ngồi lì mà đợi Lý Ngƣng Vƣơng,
Biểu xuống thuyền Tiên nói chẹt lƣờn.
Co cẳng muốn vào rồi lại thụt,
Biểu thƣơng sao đặng buộc ngƣời thƣơng?
Thử xét lộn lại một ngày kia, mấy ngƣời về cõi Thiêng Liêng
mà ngó thấy Tôi đứng giữa không trung đó, mấy ngƣời kêu Tôi
biểu Ông cứu độ tôi, vì hồi đó tôi có gặp Ông tại thế, thì bây
giờ Ông cứu độ tôi với - tình trạng đó Tôi biết trả lời với mấy
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ngƣời làm sao chớ? Có thể một ngày kia Tôi sẽ dâng sớ cho
Đức Lý lập một hình phạt, hình phạt của Tôi ngộ nghĩnh lắm:
Không cho phái Nữ đi vô Đền Thánh một thời gian, hành lễ
ngoài sân một thời gian, bằng xin không đƣợc nữa, thì không
khi nào lên Chức Sắc Thiên phong đƣợc với Tôi mà chớ!"

THUYỀN THƠ
船 書
E: The boat of a excellent scholar.
F: La barque d’un lettré excellent.
Thuyền thơ: Hán viết thơ (hay thƣ) thuyền 書船: Thuyền chở
đầy kinh sách. Ý chỉ thuyền chở ngƣời văn tài uyên bác sẵn
sàng ra giúp nƣớc trị dân, dỗ an thiên hạ.
Kinh Nhập Học có câu:
"May duyên gặp hội Long Vân,
"Thuyền thơ ngọn gió Các Đằng xuôi đưa."

THUYỀN TỪ
船 慈
E: The boat of mercy.
F: La barque de la miséricorde.
Đức Tôn võ Tử nói: "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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THUYẾT ĐẠO - THUYẾT PHÁP
說 道- 說 法
E: To preach.
F: Prêcher.
Thuyết Đạo hay Thuyết giáo hoặc Thuyết pháp có nghĩa là
nói hay dạy rõ lý Đạo cho công chúng, nhơn sanh đặng hiểu.
Nhất là Đạo Cao-Đài có danh gọi là "Kỳ ba Phổ Độ" và Thầy
còn nhắc là trong mƣời phần nhơn sanh phải độ tám chín, vì
vậy cho nên phƣơng Thuyết Đạo là một điều vô cùng thiết yếu.
Đức Hộ Pháp còn nhấn mạnh rằng: "Nếu mình làm không
đặng cũng nhƣ mình làm cho Đức Chí-Tôn câm sao!"
Đức Ngài nói tiếp: "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. Bần-Đạo may duyên đƣợc Đức
Chí-Tôn chọn làm Ngự Mã-Quân của Ngài để thay Ngài lập
nền Chánh giáo, tức là nền Đạo Cao-Đài này để thay thế tất
cả Tôn-Giáo đã có từ trƣớc. Vì lẽ các Tôn-Giáo ấy ngày nay
không phù hợp với lƣơng-tri lƣơng-năng của loài ngƣời nữa.
Hay nói một cách khác là các nền Tôn-Giáo ấy ngày nay đã bị
bế. Ngày nay, giảng Con đƣờng Thiêng-liêng hằng sống là
Bần-Đạo muốn dìu dắt Chơn-thần của toàn thể con cái Đức
Chí-Tôn về với Đức Chí-Tôn qua một hình thức Thuyết Đạo."
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: Đêm 08 tháng 12 năm
Mậu-Tý (06-01-1949)
"Bao giờ cũng vậy muốn THUYẾT cái chơn-lý, lấy cái ThểPháp mà nhứt là dùng cái Thể-pháp ngắn-ngủi khó lòng lắm.
Nhứt là phải thúc lại trong thời gian ngắn-ngủi này, vì thấy mỗi
khi Cúng rồi cả thảy đều mỏi-mệt, nên Bần-Đạo không muốn
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để cho Hiền-Hữu, Hiền-Tỷ, Hiền Muội, Hiền-Huynh, Hiền-Đệ
mệt mỏi nhƣ thế. Khó lắm không phải dễ, Thuyết Pháp không
phải dễ, dễ chăng là mấy Bà lên nói hai ba câu rồi xuống, kết
cuộc của mấy Bà là vậy; thế nên hôm nay tóm-tắt nhƣ vậy
thôi, cũng nhƣ có vị Giáo-Sƣ lên Đài đứng sợ hãi quá; không
phải dễ, chƣa có ngày giờ tìm-tàng. Mỗi khi Bần-Đạo thuyết,
Bần-Đạo để riêng một chỗ trống để cho tinh-thần toàn thể con
cái của Đức Chí Tôn kiếm hiểu châm thêm cho đƣợc cao siêu,
chúng ta có thể tìm-tàng đƣợc. Bần-Đạo cố đƣa chìa khóa cho
cả thảy nắm trong tay, đặng mở ra hầu dìu-dắt cả thảy đi cho
trọn vẹn trong khối Linh Đài của Đức Chí-Tôn."
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: Đêm 04 tháng 02 năm
Kỷ-Sửu - dl 03-03-1949)
"Trƣớc khi giảng Dục-tấn trên con đƣờng Thiêng Liêng HằngSống, Bần-Đạo có nhiều điều khuyên nhủ về Phƣơng pháp
Thuyết-pháp. Thuyết-pháp tức nhiên là Thuyết Đạo.
Trót gần hai năm trƣờng, cũng gần hai năm Bần Đạo đã tìm
phƣơng thế cho toàn cả Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn thuyếtgiáo. Có điều trọng-yếu về Phổ-tế nhơn sanh, cả thảy đều biết,
nhờ cái Thuyết-pháp mà chơn truyền nó hiện-tƣợng, trọng-yếu
của chơn-truyền Đức Chí Tôn là vậy. Một điều mình đã để tâm
về Thuyết-pháp, tức nhiên mình cần có mục-phiêu để cho tinh
thần cả toàn thính-giả chú ý vào đây, tức nhiên cầm cây
phƣớn Thần cho chúng ta trụ lụng lại Triết-lý Thuyết-pháp của
mình. Bần-Đạo thấy có một điều nên sửa chữa, có ngƣời lên
nói một đề Nam, tới chừng Thuyết đi qua đề Bắc, không nhằm
đề gì hết, chẳng khác nào Bần-Đạo nói tôi tính đi Sài Gòn thì
thiên-hạ đều ngó về hƣớng Sài-Gòn, tới chừng đi thì đi lên mé
Nam-Vang thành ra không ai hiểu gì hết, nên Thuyết Pháp trọn
bài nghe mà không biết gì hết. Thuyết-pháp tức nhiên có niêmluật của phƣơng Thuyết pháp, phải có niêm-luật chớ không
phải muốn nói gì thì nói. Bài Thuyết-pháp nó giống nhƣ bài thi
vậy, nó phải có đề, có niêm luật, có bình trắc, có thừa phá, có
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trạng luận, thúc kết, phải giữ cho ăn với cái niêm-luật của
Thuyết-pháp mới đặng. Đức Chí-Tôn dạy niêm-luật Thuyếtpháp một cách kỹ lƣỡng, Cao-Thƣợng-Phẩm và Bần Đạo có
tập hai ba tháng vậy. Hễ Cao-Thƣợng-Phẩm lên Đài thuyết thì
Bần Đạo làm thính giả ngồi nghe. Cần phải tập, không tập
không thể gì làm đƣợc, không thể gì không tùng theo niêm luật
của Đƣờng Thi vậy, không thể gì nói càn đặng. Ngoài ra niêmluật ấy nó còn Phú, Tỷ, Hứng, Thú, nữa, phải học cho thuộc
lòng. Bài văn hay-ho là mình thuyết văn có mực thƣớc, có phù
ba, có văn-chƣơng, có tài khẩu-thuyết mới đƣợc, không có
khuẩn-bức túng thiếu trong lời nói ngôn-ngữ của mình.
TỶ là lên đó mình phải "Quan tiền vũ hậu" lấy kim suy cổ, suy
tầm những lý lẽ cho cao sâu.
HỨNG là mình lên đứng nhập vào cảnh tƣợng nào, thấy hiệntƣợng ở thế-gian, phải cho ăn nhập vào cảnh tƣợng đó trong
khuôn khổ đƣơng nhiên, cả toàn hình-thể hiện tại Đạo với Đời
có liên-quan trọng-hệ mật thiết. Bài Thuyết Đạo của mình hayho có lẽ hứng lấy tinh-thần đƣơng nhiên, đem ra tùy theo mình
Thuyết-pháp, mình phải giải-thích cho thính-giả thấu đáo.
Bây giờ muốn thuyết-pháp cho trúng và có đề hẳn hòi thì phải
có KINH, ĐIỂN, LUẬT:
Kinh là Tứ-Kinh, Điển là Ngũ-Truyện; Luật là cả luật trị-thế từ
cổ chí kim, đem ra làm cái niêm luật đặng tạo bài Thuyết-pháp
của mình, phải có niêm luật của mình, mình phải rán học, cầnmẫn học, ấy là một điều chẳng phải dễ, nhƣng phải làm cho
đặng, đặng thay thế ngôn-ngữ cho Đức Chí-Tôn, đem chơntruyền của Ngài để vào tinh thần của nhơn-loại, nếu mình làm
không đặng cũng nhƣ mình làm cho Đức Chí-Tôn câm sao!
Mình phải làm đặng thay thế ngôn-ngữ cho Ngài, nếu mình
làm không đặng thì thay thế cho Ngài không đặng!"
Trích Bài Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp Đêm 12 -02-KỷSửu - dl 11-03-1949
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"Hôm nay Bần-Đạo giảng tiếp sự Dục-tấn của chúng ta trên
con Đƣờng Thiêng-liêng Hằng-sống. Bần Đạo đã có nói rằng:
Khi Cúng rồi cả thảy đều mệt vì cớ cho nên giảng Đạo không
đƣợc dài lắm, vả lại, khi nào Thuyết-Pháp mà dạo đi dạo lại đã
nghe không đƣợc còn thêm mệt, nên Bần Đạo thuyết vừa đủ
chừng không cho nhạo tiếng, nếu thuyết dài quá thành ra
nhảm-nhí, nói cụt quá thì không đủ đề thuyết không hay, thành
thử phải gom-góp thế nào cho vừa chừng, cả thảy con cái của
Đức Chí-Tôn không có mệt và vui nghe."
Kinh Thuyết Pháp có câu:
"Trường Phổ tế khó khăn lắm nỗi,
"Cậy Thánh Tâm sửa đổi tánh phàm.
"Dìu đời với sức không kham,
"Mượn quyền Thuyết Pháp đặng làm cơ quan."

THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP
Qua 10 năm thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp, Hội-Thánh tuyển
chọn, xong dâng lên Đức Thƣợng Sanh cho phép phổ biến
trong toàn đạo có lời phê nhận: "Theo đề nghị của Hiền Huynh
tôi chấp thuận cho Ban Ðạo Sử xuất bản để phổ biến những
Bài Thuyết Ðạo tại Tòa Thánh của Ðức Hộ Pháp từ năm 1946
đến năm 1955. Những bài giảng đƣợc chọn để ấn hành phải
có sự kiểm duyệt của Ban Kiểm Duyệt Kinh Sách."
Ngài Hiến Pháp giới thiệu:
"Những bài Thuyết Ðạo trong quyển sách nầy là lời vàng tiếng
ngọc của Ðức Hộ Pháp, một vị Giáo Chủ của Ðại Ðạo Tam Kỳ
Phổ Ðộ, một bậc vĩ nhân của thế hệ, nên một Ủy Ban sƣu tầm
và biên tập thành lập có Ðức Thƣợng Sanh chấp thuận, để
xúc tiến việc sƣu tầm biên tập và ấn tống các bài Thuyết Ðạo
ấy. Nay cuộc sƣu tầm và biên tập đã có kết quả mỹ mãn, nên
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Ủy Ban đem ra ấn tống cho toàn Ðạo đƣợc thƣởng thức lời
vàng tiếng ngọc nói trên. Trong Ban Ðạo Sử của Ðại Ðạo Tam
Kỳ Phổ Ðộ đã có sẵn một Thƣ Viện tàng trữ các loại Kinh
Sách cổ kim và Ðông Tây cho các nhà khảo cứu và toàn Ðạo
có thêm tài liệu. Những quyển "LỜI THUYẾT ÐẠO" của Ðức
Hộ Pháp cũng sẽ lƣu trữ vào Thƣ Viện nầy để chƣ đọc giả
đến xem. Ðức Hộ Pháp là một trong các vị tiền bối khai sáng
nền Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, đã thực hiện trƣớc hết chủ
thuyết Tam Lập:Lập đức, lập công, lập ngôn.
Về lập đức: thì Ðức Ngài là ngƣời đầu tiên đã nghe theo tiếng
gọi thiêng liêng mà khai sáng mối Ðạo cho toàn sanh chúng
đƣợc chung hƣởng hồng ân của Ðức Chí Tôn, Ngọc Hoàng
Thƣợng Ðế.
Về lập công: thì Ðức Ngài vừa lập đức vừa lập công trong
việc khai sáng. Từ cái không mà làm ra cái có, bắt gió nắn
hình tạo thành một đại nghiệp Ðạo ở cõi thế nầy. Nếu Ngài
không phải là một Đại Đức thì làm sao thành công đƣợc?
Về lập ngôn: thì Ðức Ngài lƣu lại lời vàng tiếng ngọc trong
các bài Thuyết Ðạo mà chúng ta đang thƣởng thức và còn
nhiều lời giáo huấn cao siêu khác nữa mà chƣ quí đọc giả và
toàn Ðạo nên lƣu ý. Nhơn danh Hiến-Pháp Hiệp-Thiên-Ðài
kiêm Trƣởng Ban Ðạo Sử, tôi xin trân trọng giới thiệu cùng
đọc giả bốn phƣơng quyển sách quí giá nầy đáng đƣợc lƣu
niệm mãi mãi.Trân trọng kính chào.[Hiến Pháp TRƢƠNG
HỮU ÐỨC]"
Thánh Thơ của Thƣợng Sanh:
Hiệp-Thiên-Đài

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Văn phòng

(Tứ Thập Ngũ Niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh

Thƣợng Sanh
______

Số: 121/TS

_________________________
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THƢỢNG SANH
CHƢỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI
Kính gởi: Hiền Huynh Hiến Pháp Chƣởng Quản Bộ
Pháp Chánh
Tham chiếu quý Thánh thơ số 16/ÐS ngày 12-6-1970.
Kính Hiền Huynh: Theo đề nghị của Hiền Huynh tôi chấp thuận
cho Ban Ðạo Sử xuất bản để phổ biến những Bài Thuyết Ðạo
tại Tòa Thánh của Ðức Hộ Pháp từ năm 1946 đến năm 1955.
Những bài giảng đƣợc chọn để ấn hành phải có sự kiểm duyệt
của Ban Kiểm Duyệt Kinh Sách.
Nay kính,
TÒA THÁNH, ngày 14 tháng 5 năm Canh Tuất.
(dl. 17-6-1970)
Thƣợng Sanh (Ấn ký)

THUYẾT ĐỊNH
說定
Đức Phạm Hộ Pháp thuộc về chi Pháp. Ngài đã phán quyết
với một đức tính công-bình đi đôi với lòng thƣơng-yêu vô tận;
gắn liền trên mọi hình thức lồng trong những bài Thuyết-Đạo
làm cho nhơn-sanh rất thỏa-mãn và tận tâm phục vụ theo
thuyết-định của Đức Ngài, không biết đến bao giờ quên đƣợc
công đức của Đức Ngài vậy.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

707

THUYẾT GIÁO
說教
E: To sermonize.
F: Sermonter.
Thuyết: Dùng lời nói giảng giải cho rõ ràng dễ hiểu. Giáo: giáo
lý của tôn giáo. Thuyết giáo là thuyết giảng giáo lý của tôn
giáo cho mọi ngƣời hiểu biết. Thuyết giáo đồng nghĩa: Thuyết
đạo, Thuyết pháp.
Kinh Nhập Hội:
"Cậy phương thuyết giáo vẽ thành kinh chơn."

THUYẾT MINH
說明
E: To expose clearly.
F: Exposer clairement.
(Thuyết 說; nói; Minh 明 là trình cho rõ-ràng). Trình bày sự việc
cho rõ ràng để mọi ngƣời thấu hiểu.
Đức Hộ Pháp nói: "Hôm nay Bần Ðạo xin thuyết minh vấn đề
đƣơng sở dụng hiện thời là vấn đề Ðại Đồng Thế Giới
(Fraternité universelle). Tại sao nƣớc nào, dân tộc nào trong
thế giới hiện chừ đƣơng mơ mộng tìm phƣơng pháp Đại-Đồng
Thế Giới? Nói thật ra kể từ có Thánh Giáo Gia Tô, vấn đề ấy
chấm một câu hỏi nguyên vẹn và thúc nhặt hơn hết. Thuyết
Đại-Đồng Phật Giáo đeo đuổi mãi mới lập thành giáo, rồi mới
lập cả tâm lý Đại-Đồng.
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 ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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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.
Ấy vậy, thuyết Ðại Đồng Thế Giới trong buổi nầy, Chí Tôn lập
Ðạo Cao Ðài cốt yếu để làm cho loài ngƣời biết mình do một
nguyên căn linh hoạt sản xuất chung nhau, biết nhìn nhau là
anh em đồng một căn nguyên mà đến."
Đức Ngài nói: 26-11-Tân-Mão (dl: 24-12-1951): "Đêm nay là
ngày kỹ-niệm của Đức Chúa Jésus Christ tức nhiên Chúa Cứu
Thế Giáng Sinh. Từ khi mở Đạo đến giờ cả Thánh-Thể Đức
Chí Tôn và Bần Đạo đã thuyết minh một cái đời hy sinh đạo
đức của Ngài, cả thảy đều biết, không cần thuyết lại nữa, lập
đi lập lại cũng không bổ ích vào đâu cho lắm."

THUYẾT PHÁP
說法
(Thuyết: nói, bày tỏ ra cho rõ-ràng, Pháp: luật lệ, phép tắc, yếu
lý của một nền Tôn giáo cần phổ biến rộng ra). Nền Đại Đạo
ngày nay lập trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ, nên vấn đề Thuyết
pháp là vấn đề yếu trọng cho nhơn sanh thấm-nhuần. Do vậy
mà mỗi lần một bậc tiên kiến Thuyết pháp đều phải đọc Kinh
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cùng với toàn thính giả. Thế nên Bài Kinh Thuyết Pháp này
Đức Hộ Pháp đƣợc lịnh đặt ra, có cầu Đức Nguyệt Tâm Chơn
Nhơn giáng cơ chỉnh văn lại.
Kinh Thuyết Pháp dùng để vị Chức sắc thuyết pháp và đồng
nhi tụng đọc trong một đàn thuyết giảng giáo lý cho các tín đồ
nghe và học hỏi.
Thuyết pháp còn đƣợc gọi là thuyết đạo hay thuyết giảng
giáo lý. Giáo lý của một nền Tôn giáo đƣợc hiểu nhƣ là một
phƣơng tiện hƣớng dẫn thực tập của chƣ tín đồ. Ngày nay
giáo pháp của Đức Chí Tôn nhằm mục đích đem đến ánh
sáng trí huệ để biết chọn con đƣờng giải thoát. Giáo lý là một
nền Đạo học, nghĩa là không thể dùng trí tƣởng tƣợng, mà
phải dùng cả tâm để hiểu và sống với nó. Thánh giáo của Đức
Chí Tôn là một triết lý chủ trƣơng "Tri hành hiệp nhứt" để tập
với cái điều mình đã hiểu, đã ngộ đƣợc. Là ngƣời tu học cần
phải học hỏi và thực tập một cách khôn khéo, đừng cố chấp
để không bị lầm lạc. Trong Kinh Viên giác dạy: Tất cả những
giáo lý giảng giải trong Kinh sách đều là ngón tay chỉ mặt
trăng. Chân lý coi nhƣ mặt trăng, giáo lý ví nhƣ ngón tay chỉ về
mặt trăng, nhƣ thế ngón tay cũng nhƣ giáo lý chỉ là những
phƣơng tiện mà thôi, chính mặt trăng mới là cứu cánh mà ta
cần đạt tới. Đừng lầm ngón tay với mặt trăng, tức là giáo lý với
chân lý.
Ngƣời thuyết giảng giáo lý cũng cần lƣu tâm một điều là vào
thời Hạ nguơn mạt Pháp, Đức Chí Tôn mở cơ tận độ nên giáo
pháp đƣợc coi nhƣ những mầm giống thiện lƣơng, đem rải
khắp cho toàn sanh chúng, đã là ngƣời mang những hạt giống
đó gieo truyền lại, thì chính mình cũng phải là hạt giống tốt, có
thế mới sinh sôi nẩy mầm đƣợc. Ngƣời thuyết pháp phải học
hỏi, tự sửa mình truớc rồi mới dạy ngƣời, nhƣ lời Mạnh Tử đã
nói: Mình cong queo thì không thể nào sửa cho ngƣời ngay
thẳng đƣợc "Uổng kỷ giả, vị hữu năng trực nhân giả dã" 枉己
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者,未有能直人者也 Ngƣời thuyết Đạo có đƣợc một đức độ và
một tinh thần thƣơng yêu sanh chúng thì mới có một khả
năng: cảm hóa lòng ngƣời, mục đích giải thoát khỏi Phong đô.
KINH THUYẾT PHÁP
(Giọng Nam-Xuân)
Trƣờng phổ tế khó khăn lắm nỗi,
Cậy Thánh tâm sửa đổi tánh phàm.
Dìu đời với sức không kham,
Mƣợn quyền thuyết pháp đặng làm cơ quan.
Đại Từ Phụ hồng ân rƣới khắp,
Trợ giúp con đặng lập nên công.
Muốn cho thiên hạ Đại Đồng.
Lấy câu cứu khổ dụ lòng thƣơng sanh.
Nguyện lời nói biến hình bác ái,
Nguyện chí thành sửa máy tà gian.
Nguyện cho khí tịnh thần an,
Nguyện xin thính giả hiểu đàng chơn tu.
Nguyện các Đấng đƣơng chầu Bạch Ngọc,
Giúp thông minh lảu thuộc văn từ.
Cảm quang diêu động tâm tu,
Khai cơ giải thoát mở tù Phong Đô.

THƢ HƢƠNG
書 香
E: The perfume of books.
F: Le parfum des livres.
Thơ: Thư: sách, thơ từ, viết. Hương: mùi thơm. Thơ hƣơng
hay Thƣ hƣơng là mùi thơm của sách.
Ý nói: nền nếp nhà nho, con nhà giáo dục.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THƢ HÙNG KIẾM
雌雄劍
E: A pair of swords: female and male.
F: Une paire d’épées: femelle et mâle.
THƢ-HÙNG KIẾM, đây cũng còn gọi là Gƣơm Thƣ gƣơm
Hùng (Thƣ: mái, thuộc âm; hùng: trống, thuộc dƣơng; kiếm:
cây gƣơm) Đó là cặp kiếm trống mái; tức Âm Dƣơng kiếm. Ý
chỉ gƣơm thần-huệ nghiêm trị xảo trá, khử trừ tà mị. Cặp song
kiếm này ngƣời xƣa dùng để đánh giặc. Nếu loại gƣơm này
đem dùng riêng rẻ thì tác dụng của nó chỉ ở mực thƣờng,
nhƣng nếu dùng chung thì tác dụng siêu-tuyệt, nghĩa là không
một loại khí giới nào địch nỗi. Đây chỉ việc hòa-hiệp giữa vợ
chồng với nhau, trong nghĩa"Thuận vợ thuận chồng tát bể
đông cũng cạn".Trong Đạo Cao-Đài ngày nay những món này
là bửu pháp của các chức-sắc Đại-Thiên-Phong biểu tƣợng
một uy linh tinh-thần tạo thành Cổ-Pháp nhƣ:
-Cổ pháp của Thƣợng-Phẩm là Long-Tu-Phiến.
-Cổ pháp của Thƣợng Sanh là Thƣ-Hùng-Kiếm và Phất Chủ.
-Cổ pháp của Giáo Tông gồm hai Cổ pháp trên hiệp lại tức là:
Long-Tu-Phiến + Thƣ-Hùng-Kiếm + Phất Chủ.
Theo văn thƣ số 264-TQTS của Ngài Bảo-Thế, chƣởng Quản
Ban Thế-Đạo có thích nghĩa Thƣ-Hùng-Kiếm là gƣơm thần
huệ nghiêm trị xảo trá, khử trừ tà-mị.
Theo Thánh giáo dạy thì Đức quyền Giáo Tông nguơn linh là
Hớn-Chung-Ly (tên Quyền) và Đức Thƣợng-Sanh Cao HoàiSang nguơn-linh là Lữ-Đồng-Tân.
Theo lịch sử Bát Tiên, Lý-Ngƣng-Vƣơng là học trò của Lão-Tử
(Tên Lý Nhĩ) mà Lão-Tử vốn là nguơn-linh Thái Thƣợng Lão
Quân nhặt giữ Phất-chủ vì muốn cho Lý Ngƣng Vƣơng học
đạo Tiên nên Lão Tử xuôi khiến cho học trò của Lý NgƣngCAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Vƣơng đốt xác thầy, nên khi trở lại trần gian Lý Ngƣng Vƣơng
phải nhập vào thân xác của một ngƣời ăn mày có bầu rƣợu và
gậy tre. Đức Lý Ngƣng-Vƣơng muốn biến hai vật ấy thành bầu
hồ-lô và gậy sắt để trở thành hai bửu-pháp của Ngài. Hai bửupháp này đƣợc đắp thành tƣợng đặt trên nóc lầu chuông và
lầu trống. Lý Ngƣng-Vƣơng thành vị Tiên thứ nhứt nơi Bồnglai-đảo vì Bồng-Lai có 8 động nên phải có 8 vị Tiên chủ sự. Do
đó mà Lý Ngƣng-Vƣơng độ đƣợc học trò là Chung Ly-Quyền
đời Hớn nên gọi là Hớn Chung-Ly. Hớn Chung-Ly thƣờng
dùng Long-Tu-Phiến (nên ngày nay cổ pháp của ThƣợngPhẩm là Long-Tu-Phiến). Về sau độ đƣợc học trò là Lữ-ĐồngTân (chính Đức Thƣợng Sanh ngày nay: Cổ pháp của Thƣợng
Sanh có hai món: Cây Phất-Chủ và Thƣ-Hùng Kiếm.
Lữ-Đồng-Tân vốn là ngƣời tài-hoa.
Hớn Chung-Ly (tự Vân-Phòng) phải làm phép Huỳnh Lƣơng,
(nấu kê) cho Lữ-Đồng-Tân nằm chiêm-bao, vía thấy đi thi, đỗ
Trạng, cƣới vợ giàu rồi bị vu-oan, giựt mình tỉnh mộng mới
chịu đi tu Tiên. Bình-thời Lữ-Đồng-Tân thổi tiêu, nhƣng Ngƣời
dùng Thƣ-Hùng-Kiếm để trừ gian-trá nhƣ việc quăng gƣơm
phép giết hai con của Long-Vƣơng khi ma-yết ăn cắp NgọcBản của Lam Thể-Hòa (nguơn linh của Ngài Phối Sƣ TháiBính Thanh).
Với Đạo pháp ấy là Thần Huệ Kiếm, do câu: "Huệ trí dĩ vi kiếm
tác Ðạo giả" là lấy huệ trí làm gƣơm mà hành Ðạo...
Đức Hộ Pháp nhấn mạnh rằng đó chỉ là thể-pháp có giới-hạn
để tƣợng-trƣng cái bí-pháp vô-cùng. Ngƣời ngoại đạo nên
xem là những biểu tƣợng là cái móc, để con ngƣời nhắm, hầu
đạt đến hoặc tránh xa chớ không nên xem là cứu cánh.
Tóm lại: Cổ pháp GIÁO TÔNG đã thể-hiện đầy đủ chủ thuyết
"Đạo đời tƣơng-đắc" về bí-pháp cũng nhƣ về thể-pháp.
Đức LÝ viết trong bài "Ngụ Đời" có câu:
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Xem qua nhƣ chốn hí tràng,
Lẻ loi mặt nịnh lỡ làng phận trung.
Chẳng ai nắm kiếm Thƣ Hùng,
Thành nghiêng khôn đỡ vạc rùng khôn nâng.

THƢ XUÂN ĐẦU NĂM ẤT MÙI
Đức Hộ Pháp nói: Đêm nay Bần Đạo không giảng Đạo chỉ đọc
bức thơ của Bần Đạo gởi cho toàn cả Quốc Dân Việt Nam.
Tiếp theo bức thơ Bần Đạo có làm một bảng "Tuyên Ngôn" gởi
các Quốc Trƣởng và các nhà cầm vận mạng của các dân tộc
trên thế giới. Lát nữa Bần Đạo sẽ giải nghĩa bức thơ này sơ
lƣợc cho nghe. Bây giờ Bần Đạo đọc bức thơ Bần Đạo gởi
cho toàn Quốc Dân Việt Nam:
Bức thơ Xuân gởi cho toàn thể đồng bào Việt Nam đầu
năm Ất-Mùi của Đức Hộ Pháp
Giáo chủ Đạo Cao-Đài
Cùng toàn cả Quốc Dân đồng bào Việt Nam,
Nhơn dịp ngày Xuân năm Ất Mùi, Bần Đạo thành tâm cầu
nguyện Đức Chí Tôn chan rƣới hồng ân cho toàn dân nƣớc
Việt đặng mau thoát khỏi ly loạn tƣơng tàn. Sau nữa Bần Đạo
có mấy lời thống thiết ngõ cùng toàn thể quốc dân: Trót mƣời
năm quật cƣờng giải ách lệ thuộc, thâu hoạch độc lập cho Tổ
quốc giống nòi thì toàn thể đồng bào đã góp vào biết bao
nhiêu xƣơng máu và đau khổ. Lập trƣờng tranh đấu thâu
hoạch cho kỳ đặng hạnh phúc tự do cơm áo của nòi giống sau
80 năm đô hộ, đã khiến cho lòng ái quốc nồng nàn của mỗi
công dân Việt Nam để tâm vào một chí hƣớng là Độc Lập và
Thống Nhứt non sông. Hại thay! Cơ cấu tranh đấu cho kỳ đặng
ấy nó đã chia rẽ dân tộc ra nhiều phƣơng pháp và nhiều chí
hƣớng: Việt Minh là gì? Và Quốc Gia là gì? Thì cũng là đồng
bào Việt Nam tìm phƣơng tranh đấu. Nhƣng các danh từ và
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nhãn hiệu ấy chẳng lẽ có năng lực đặng chia rẽ con cái của
một nƣớc, một chủng tộc và xem lẫn nhau là kẻ tử thù? Đau
đớn thay nạn tƣơng tàn tƣơng sát đã xảy ra cũng do nơi định
nghĩa bất đồng của các phƣơng pháp và danh từ tranh đấu.!
Từ ngày mùng 9 tháng 3 năm 1945 dƣơng lịch, cuộc giải
phóng dân tộc đã khởi đầu. Các biện pháp đem thắng lợi cho
nƣớc nhà hôm nay cũng chƣa thâu hoạch đặng trọn vẹn, lại
còn gây thêm nạn qua phân lãnh thổ: Từ vĩ tuyến 17 đổ vô là
của khối Quốc Gia, còn vĩ tuyến 17 đổ ra là của Việt Minh làm
chủ. Nạn nhị Chúa phân tranh Nguyễn Trịnh ngày xƣa đã biểu
diễn lại. Bần Đạo thử hỏi cuộc tranh đấu giải ách lệ thuộc đặng
đem hạnh phúc đó lại cho ai? Phải chăng cho Tổ Quốc và cho
toàn thể đồng bào thì lý ra chẳng lẽ có một nguyên cớ nào làm
cho nòi giống Việt nầy chia phân cho đặng. Chủng tộc duy có
một, thì Hoàng Đồ chỉ có một. Rồi ta lại thử hỏi: Ai đã gây nên
nội loạn ly tán giống nòi? Phải chăng vì năng lực ngoại bang
đã gây nạn phân chia tộc chủng? Hai chí hƣớng đƣơng nhiên
của Quốc tế và lý thuyết Dân chủ xã hội và Cộng sản xã hội.
Hai lý thuyết ấy đều hứa hẹn rằng nhân loại phải duy tân và
cải tổ xã hội, vì tổ chức xã hội đƣơng nhiên đã gây thất vọng
cho nhân loại quá nhiều nên đem lại cho họ nhiều đau thảm
hơn là hạnh phúc. Đôi bên đều hứa hẹn tìm một phƣơng pháp
sửa chữa đặng tìm cái hay trừ cái dở, lời hứa hẹn ấy đã thấm
nhuần trong trí não đau khổ của nhân loại nhất là hạng bần
dân và các quốc gia lạc hậu đều mong ƣớc chóng đƣợc thực
hiện điều ấy. Hai triết lý xã hội mới mẻ kia đƣơng tranh đấu
đặng thâu hoạch tín nhiệm của toàn thể nhơn loại trên mặt địa
cầu này. Cuộc tranh đấu của họ đã hiển nhiên kịch liệt và hỗn
độn nhƣng họ cũng đã đủ năng lực phân chia nhân loại làm
đôi chí hƣớng.
Hại nỗi, hạnh phúc đâu chẳng thấy, chỉ gây cho nhân loại một
tấm thảm kịch tƣơng sát, tƣơng tàn. Ta nên để đức tin cho
thời gian và không gian định nên hƣ của họ, nhƣng hiển nhiên
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hôm nay ta chịu biết bao nhiêu đau khổ. Ta muốn cho vay
đặng hƣởng lợi, mà lợi đâu chẳng thấy vì hứa hẹn ấy chỉ với
lỗ miệng, không bảo kê, không chứng chắc mà giờ phút nầy ta
bị lỗ vốn một cách đau đớn và oan uổng. Cuộc chạy theo bóng
bỏ hình của nòi giống Việt Nam từ xƣa đã vậy; nó đã làm nên
bịnh chủng tộc. Đồng bào sẽ hỏi Bần Đạo dùng phƣơng pháp
nào để trừ hại thì Bần Đạo chỉ trả lời một cách đơn giản nhƣ
thế này:
- Ngày nào cả chủng tộc Việt Nam đặng định tỉnh trong Quốc
hồn của họ thì họ mới có thể cố thủ và bảo vệ sanh tồn của
họ.
- Ngày nào lòng ái quốc nồng nàn của nƣớc Việt Nam thoát
khỏi lợi dụng đặng biến thành một ngọn lửa thiêng dâng lên
bàn thờ Tổ Quốc của họ thì họ mới bảo thủ đƣợc trọn vẹn
Hoàng Đồ cùng tộc chủng.
- Ngày nào đầu óc của cả khối Quốc Dân biết trọng dĩ vãng
lịch sử của mình rồi định phận cho mình xứng đáng làm một
nƣớc đủ liệt cƣờng, đủ uy tín hầu đối diện cùng Quốc Tế rồi
chủ định số phận của mình do năng lực của mình, không ỷ lại
nơi một ngoại bang nào thì ngày ấy mới giải ách lệ thuộc về
tinh thần lẫn vật chất của mình mới đặng.
Tình thế đƣơng nhiên là Bắc Việt đã bị lệ thuộc của Trung
Cộng, còn Nam thì bị sống gởi nơi tay ngƣời, thì kiếp số tƣơng
lai của ta chƣa biết nƣơng nơi đâu mà an đặng. Nếu tình thế
này mà kéo dài tới mãi thì hòa bình của họ đã hứa hẹn cùng ta
thì là mộng ảo. Bần Đạo ƣớc mong và cầu xin cho toàn thể
đồng bào sáng suốt hơn đặng tự định số mạng và tƣơng lai
của mình. Bần Đạo để lời chào mừng toàn thể đồng bào và
cầu chúc cho các gia đình đều hạnh phúc. Bức thơ Bần Đạo
có gởi cho đài phát thanh Sài Gòn, đêm nay có lẽ giờ này đã
đọc rồi. Cái nạn qua phân lãnh thổ, Bần Đạo nói sẽ làm cho
nhơn loại đau khổ và nguy hiểm không thể tƣởng tƣợng vì
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năng lực tàn phá của võ khí tối tân nhứt là bom nguyên tử.
Nếu nhơn loại không rán sức đem hòa bình hạnh phúc do con
đƣờng thiêng liêng của Đức Chí Tôn đã đến thì nhơn loại sẽ bị
tiêu diệt. Nhơn loại mắc nạn tiêu diệt ấy là do tội tình của họ.
Một điều Bần Đạo nói cho nƣớc Pháp biết rằng: "Sắc dân này
không quen chịu lệ thuộc, cả sự tranh đấu đặng giải ách lệ
thuộc của họ đối với nòi giống Trung Quốc buổi nọ không ai
cản họ đƣợc. Hốt Tất Liệt thâu cả Hoàng đồ bên Âu Châu, đặt
gót tới Việt Nam bị thảm bại". Bần Đạo xin hai chánh phủ phải
hiệp với nhau làm một và toàn thể quốc dân Việt Nam không
phân biệt đảng phái, Tôn Giáo phải hiệp nhau làm một đừng
chia đôi ra. Bần Đạo cầu xin họ sáng suốt đặng định tƣơng lai
mình, do mình vi chủ không muốn cầu ai. Nhứt là nƣớc Việt
Nam nhờ Pháp nói với Mỹ. Nƣớc Việt Nam đã đánh đổ quyền
hành của Pháp, không muốn quyền hành nào thay thế là vậy.
Đạo mở tức là Cơ Đại-Ân-xá của Đức Chí-Tôn".

THỬ CƠ BÚT
Thuở ấy, ba vị CƢ, TẮC, SANG (sau đắc phong là Thƣợng
Phẩm, Hộ Pháp, Thƣợng Sanh) tiếp điển, thông công với các
Đấng Thần-linh, có Đức Ngọc-Hoàng Thƣợng-Đế giáng cơ,
nhƣng chỉ xƣng danh là AĂÂ.
Rồi cũng có nhiều bậc Đại-Đức bên Phật-giáo hay các chính
khách đến thử bằng cách viết sẵn một bài thơ dấu trong túi áo
đến hầu Đàn, thầm khấn nguyện, nếu phải Huyền-diệu thật thì
mới hiểu đƣợc tâm-sự của các Ngài.
Vị Yết-Ma Luật có bài thơ nhƣ vầy:
Ấm-ức tâm-tƣ suốt mộng tràng,
Có đâu Tiên Phật xuống phàm-gian.
Văn hay chữ giỏi bày thi phú.
Họa đƣợc thơ đây mới NGỌC-HOÀNG.
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Thừa lúc ấy, trong Đàn nội có Đức Thƣợng-Đế giáng, Đức
Ngài liền họa ngay:
Hãy tỉnh cho mau giấc mộng tràng,
Đời cùng Tiên Phật xuống phàm-gian.
Chẳng ai hay giỏi bày thi phú,
Chính thật TA đây Đấng Ngọc-Hoàng.
Kế đến, một vị chính-khách cũng đã phô diễn tất cả tâm tƣ,
nguyện vọng của ngƣời dân đang thời bị trị:
THI
Cao-Đài Tiên-Trƣởng hỡi Ông ơi!
Linh-hiển sao không cứu giống-nòi?
Trăm họ điêu-linh cam cá chậu,
Muôn dân đồ-thán chịu chim lồng.
Coi mòi diệt chủng càng đau dạ,
Thấy cảnh vong bang bắt não lòng.
Ách nƣớc nạn dân chừng thế ấy,
Ngồi mà tu-niệm có yên không?
Đấng Thƣợng-Đế cũng giáng Đàn hoạ lại ngay:
HỌA
Cơ trời khó tỏ hỡi con ơi!
Nghiệp quả trả vay của giống nòi.
Bởi mến mùi ngon thân cá chậu,
Vì ganh tiếng gáy chịu chim lồng.
Trời ban Đại-Đạo nên yên dạ,
Đất dậy phong-ba cứ vững lòng.
Gắng trả cho rồi căn-quả ấy,
Tu mà cứu thế dễ nhƣ không!
Bởi với tài-năng, thi phú, thì ba vị tiền khai Đại Đạo là ba ông
CƢ, TẮC, SANG, đã nổi danh trong giới Thi-hữu lúc bấy giờ,
nên mọi ngƣời ngờ rằng các vị đã dựng nên Thần, nên Thánh
mà dối gạt ngƣời đời chăng? Làm gì có chuyện Thần, Tiên,
Thánh, Phật đến với cõi trần đau khổ này! Xƣa nay danh-từ

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

718

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Thƣợng Đế là một từ trừu tƣợng, ngày nay Ngài đến thế mở
Đạo thật sao? Lạ quá! Con ngƣời trong buổi này có khả-năng
thông-công đƣợc với thế-giới vô hình thật sao?
Tất cả mọi việc đều lạ-lùng, dƣới mắt mọi ngƣời đời đều có
quyền nghi-ngờ, càng nghi-ngờ càng đến đƣợc gần chân-lý
hơn.
(Trích trong Nguyệt San Cao Đài Giáo Lý Xuân Mậu Tý 1948) với nhan đề: Hai cuộc thử lạ lùng.
Năm 1926, theo gót nhà thi Tản Đà, có hai ngƣời cay chua sự
thế đã cả gan phỏng vấn Đấng THƢỢNG ĐẾ về vận mạng
nƣớc non. Đức Chí Tôn ban cho hai bài Thánh Huấn rạng
ngời trí huệ làm cho hai ông vô cùng cảm khái.
*Bài của một vị Lão thành (đốt Sớ trƣớc khi hầu đàn)
THI:
Cao Đài Tiên Trƣởng hỡi ông ôi!
Tôi mọi Nam bang mấy thuở rồi.?
Huyết hận đống xƣơng cao tợ núi,
Thành lòng chí sĩ lấp sông trôi.
Nƣớc tràn đất Bắc, ông hay biết?
Tai họa nhà Nam có nữa thôi?
Con ngƣời thế giới cùng con cả,
Cao Đài Tiên Trƣởng hỡi ông ôi!
Đức Chí Tôn ban cho lời Thánh huấn:
HOẠ
Cơ Trời khó tỏ, hỡi con ôi!
Lo lắng bao nhiêu cũng chẳng rồi.
Vay trả, trả vay, nơi số định,
Ỷ mình vƣợt biển tợ bèo trôi.
Oan khiên nợ trƣớc bao giờ trả?
Gặp máy hành tàng mới chịu thôi?
Cuộc thế đổi dời, ai có biết?
Cơ Trời khó tỏ, hỡi con ôi!
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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*Tiếp theo là Bài của một thanh niên cầu hỏi, cũng là một lối
thử thách:
THI
Mấy lời thành thật hỏi cùng ông,
Linh hiển sao không cứu giống dòng?
Trăm họ nát gan thân cá chậu,
Muôn dân đồ thán phận chim lồng.
Coi mòi tuyệt chủng mà đau dạ,
Thấy kẻ đồng bang luống chạnh lòng.
Cảnh nƣớc nợ nhà ra sức ấy,
Ngồi mà đạo đức có yên không?
Đức Chí Tôn ban cho bài Thánh huấn nhƣ sau:
LỜI DẠY
Trên Thiên Cung nghe lời con hỏi,
Cho nên Thầy tìm tỏi tới con.
Cảm lòng thƣơng nƣớc thƣơng non,
Hỏi Thầy, Thầy phải dạy con cho rành.
Lòng thƣơng nƣớc đã đành phải tiết,
Song Cơ Trời khó biết con ơi!
Đời con cũng hãy còn dài,
Tuổi con một lớn một ngày một khôn.
Nền tranh cạnh đúc khuôn từ trƣớc,
Mấy ngàn năm dựng nƣớc mấy phen.
Mấy phen máu đỏ xƣơng đen,
Dựng rồi lại mất, đƣợc yên mấy hồi.
Đọc Quốc sử, khóc rồi lại nín,
Nín đi rồi, ngồi tính mà coi.
Bốn ngàn năm lẻ đã rồi,
Thử coi đƣợc mấy lúc ngồi cho yên?
Trong dân sự thất điên bát đảo,
Ngoài chiến trƣờng đổ máu phơi xƣơng.
Kể ra chi xiết thảm thƣơng,
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Nay đƣơng bình địa, mai trƣờng chiến tranh.
Cũng vì nỗi tranh giành quyền lợi,
Hóa cho nên đồng loại giết nhau!
Than ôi, Nhơn loại còn đâu?
Gẫm trong cuộc thế lụy sầu chứa chan.
Mắt đã thấy không an đƣợc bụng,
Truyền Đạo nầy cứu chúng sanh linh.
Tam Kỳ Phổ Độ chánh minh,
Dạy cho bỏ hết dục tình mới thôi.
Dạy cho bỏ thói đời tranh cạnh,
Đừng tham giàu, tham hạnh phƣớc chung.
Thế gian chung một tấm lòng.

THỬ THÁCH
E: To essay, to try.
F: Essayer, éprouver.
Ngày 4-5-1928 (âl 15-3-Mậu Thìn).
Phò loan : Hộ Pháp - Thƣợng Phẩm
"Thầy, các con. Cƣời! Thầy tƣởng khi các con còn cứng lòng
hơn nữa chớ.Cƣời! Các con chỉ biết rằng có xác thịt trần của
các con, đó là hữu hình, biết có mình các con mà thôi, chớ còn
Lão già nầy thì chẳng cần chi đến há?Nầy, Thầy nói cho các
con biết rằng: Chẳng giờ phút nào mà mắt Thầy không chăm
nom gìn giữ các con. Thầy đợi xem cho rõ coi các con lập vị
mình dƣờng nào. Thầy lại nghĩ mà cƣời thầm hoài, mỗi phen
Thầy thử thách các con thì các con rối rấm, Thầy chẳng biết
tới chừng nào các con mới đoạt đặng Thánh đức của Thầy
dành để cho các con. Trƣớc mặt chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật,
Thầy lấy làm hổ thẹn. Oan gia là oan gia lắm hử? Từ ngày các
con nghịch lẫn nhau thì chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật chẳng
còn ở cùng các con nữa, các con có biết à?"
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THỬ THẤT
E: To try.
F: Éprouver.
Thử thất là bày ra cuộc thi khả năng đạo đức, thử xem ai chịu
nỗi thì đậu, ai không chịu nỗi thì rớt. Phép thử thất này do Tam
Trấn Oai Nghiêm lập ra để chọn lọc Chức sắc làm cho giá trị
đạo-đức thêm cao. Ba Trấn là Lý Thái Bạch, Quan Âm Bồ Tát,
Quan Thánh Ðế Quân.
Nguyên vì ông Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn, pháp danh là Thích
Từ Phong, thế danh là Nguyễn Văn Tƣờng (1874-1938), trụ trì
chùa Giác Hải ở gần cầu Ông Buông (Phú Lâm) Chợ Lớn.
Ngài có quyên góp tiền trong Phật tử để mua đất xây chùa Từ
Lâm Tự ở Gò Kén, Tây Ninh. Ông Bà: Nguyễn Ngọc Thơ và
Lâm Ngọc Thanh đóng góp nhiều tiền bạc cho việc xây cất
chùa Từ Lâm nầy. Sau, nhờ Huyền diệu cơ bút, Ðức Chí Tôn
độ đƣợc Ông Bà Nguyễn Ngọc Thơ và Hòa Thƣợng Nhƣ
Nhãn theo Ðạo Cao Ðài. Do đó, Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn hiến
chùa Từ Lâm ở Gò Kén cho Ðạo Cao Ðài dùng làm Thánh
Thất để tổ chức Ðại lễ Khai Ðạo, năm Bính Dần (1926). Ðức
Chí Tôn phong Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn là Quảng Pháp Thiền
Sƣ Thích Ðạo Chuyển Luật Lịnh Diêu Ðạo Sĩ, Chƣởng Pháp
Phái Thái. Trong Ðại lễ Khai Ðạo, Ngài Ngọc Lịch Nguyệt ếm
sót một cửa, do đó Quỉ Vƣơng nhập đàn phá khuấy, nhập vào
ông Lê Thế Vĩnh mạo xƣng Tề Thiên Ðại Thánh và và nhập
vào Cô Vƣơng Thanh Chi (con gái ông Vƣơng Quan Kỳ) mạo
xƣng Quan Âm Bồ Tát, hai ngƣời nhảy múa lung tung, khiến
Hòa Thƣợng Nhƣ Nhãn mất đức tin, số nữ đệ tử của Ngài xúi
đòi chùa Từ Lâm lại, nên sau cùng Ðức Lý Thái Bạch khiến
Hội Thánh trả chùa và hƣớng dẫn Hội Thánh mua đất ở Long
Thành xây dựng khu Nội Ô Tòa Thánh vĩ đại nhƣ ngày nay.
Ðại Ðàn Chợ Lớn [Nhà Ngài Lê văn Trung] Ngày 29-10-1926
(âl 23-9-Bính Dần)
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"Thầy buộc phải nói rõ cho các con đừng lầm mà trách Thầy.
Cha hiền chả biết hành hạ con cái bao giờ. Thầy đã đến mà
dìu dắt từ đứa thì lẽ nào lại đành lòng xô đuổi. Thầy thấy các
con bị phép thử thất Ba Trấn lập thành thì đã hiểu nhiều đứa
bị hành. Thầy ngậm đau nuốt thảm ngồi nhìn. Thầy chẳng để
thử thất, Ba Trấn trách Thầy vì yêu mến quá lẽ mà làm mất hết
công bình, nhứt là Lý Thái Bạch kêu nài hơn hết. Dầu Quan
Âm và Quan Thánh xin cũng chẳng đặng. Nhứt là buổi thử thất
ấy, lại nhằm ngày khai Thánh Thất thì các con đủ hiểu là hại
dƣờng nào, song phải dằn lòng chịu vậy. Các con ngã thì tại
nơi Thầy. Nếu Thầy biết các con nhẹ tính thì thế nào cũng
chẳng chịu. Lại để lời tiên tri mà dặn trƣớc, nào dè Thánh
Ngôn, các con không đọc, lời Thầy nói cũng nhƣ không, mới
ra tội lỗi các con phạm thƣợng thế ấy.
Vậy từ đây, quyền thƣởng phạt đã giao vào tay Lý Thái Bạch.
Các con liệu mình mà cầu rỗi nơi Ngƣời. Thầy dạy dỗ, các con
không nghe, đợi có hình phạt thì các con chịu lấy."

THỪA (THẶNG) - TIỂU THỪA - ĐẠI THỪA (Phật
Học)
E: Yana, the vehicle - Hinayana - Mahayana.
F: Yana, le véhicule - Petit véhicule - Grand véhicule.
Thừa (S: Yāna) cũng đọc "Thặng" là cỗ xe; Trong Phật giáo,
danh từ này đã có từ thời Tiểu thừa, quan niệm giáo pháp là
"Xe" đƣa ngƣời tới Giác ngộ. Các cỗ xe khác nhau vì mỗi
chặng đƣờng đi có những quan niệm khác nhau, chủ tâm của
hành giả và phƣơng tiện đến mục đích cũng khác nhau. Theo
Phật giáo Tây Tạng thì sự lựa chọn cỗ xe nào là tùy căn cơ
của hành giả và tùy trình độ của Đạo sƣ. Ngƣời ta phân biệt
ba thừa: Tiểu thừa, Ðại thừa và Kim cƣơng thừa. Theo Kim
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cƣơng thừa, thì cả ba thừa đều có thể đƣợc thực hành đồng
thời, quan diểm này đƣợc gọi là Nhất thừa (s: ekayāna).
Trong giai đoạn đầu của sự phát triển Phật giáo tại Tây Tạng,
ngƣời ta phân chia các Thừa theo nhiều cách, trong đó quan
điểm "chín thừa" đƣợc trƣờng phái Ninh mã (t: Nyingmapa)
đại diện và đƣợc nhóm Ri-mê chấp nhận trong thế kỉ thứ 19.
Theo quan điểm này thì Hiển giáo gồm có ba Thừa:
1- Thanh văn thừa, 2- Ðộc giác thừa, 3- Bồ Tát thừa.
Ðó là cách chia theo Tiểu thừa và Ðại thừa. Còn trong Mật
giáo lại chia làm hai: Ngoại Tan-tra và Nội tan-tra.
Ngoại tan-tra là ba loại Tan-tra đƣợc mọi trƣờng phái Mật tông
chấp nhận, đó là:
4. Tác tan-tra, 5. Hành tan-tra và 6. Du-già tan-tra.
Theo phái Ninh-mã lại có thêm ba phép Nội tan-tra nữa, là ba
phép Tan-tra cao nhất, đó là:
7. Ma-ha du-già (mahā-yoga), 8. A-nậu du-già (s: anu-yoga) và
9. A-tì du-già (atiyoga đồng nghĩa với dzogchen, Ðại cứu kính).
Theo quan điểm của phái Ninh-mã thì ba thừa đầu tiên (Thanh
văn, Ðộc giác, Bồ Tát) do đức Thích-Ca truyền lại, đó là Ứng
thân (s: nirmāṇakāya, xem Ba thân) của Pháp giới.
Ba Ngoại tan-tra là do Báo thân chân truyền (xem Kim cƣơng
Tát-đóa). Ba Nội tan tra là do Phổ Hiền (s: samantabhadra)
chân truyền và Phổ Hiền là hiện thân của Pháp thân. Vì thế,
theo quan điểm của Ninh-mã thì Bồ Tát không phải qua Thập
địa mà phải qua 16 cấp bậc tu học, vì thật sự không phải ba
thừa mà chín thừa.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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THỪA HẠC CỠI RỒNG
乘 鶴-乘 龍
E: To ride the crane - To ride the dragon.
F: Monter à la grue - Monter au dragon.
Thừa: Ngồi xe, ngồi thuyền, cỡi, bực tu, toán nhân, nhân dịp,
thừa lúc. Hạc: chim hạc. Long: con rồng.
Thừa hạc là cỡi lên con chim hạc. Thừa long là cỡi lên con
rồng. Đây là nói các vị Thần Tiên thƣờng cỡi hạc hay cỡi rồng
du hành các nơi.
Bài Xƣng Tụng Công Ðức Phật Tiên Thánh Thần có câu:
"Hào-quang chiếu chín từng mây bạc,
"Thần, Thánh, Tiên thừa hạc cỡi rồng."

THỪA HÀNH
承 行
E: To execute.
F: Exécuter (l’exécuteur)
Thừa: Vâng theo, chịu, gánh vác, tiếp tục. Hành: làm. Thừa
hành, đồng nghĩa Thừa lịnh, là vâng lịnh cấp trên mà làm.

THỪA LỊNH
E: To obey an order.
F: Obéir à un ordre.
Thừa: Vâng theo, chịu, gánh vác, tiếp tục. Lịnh: mệnh lệnh của
cấp trên. Thừa hành, đồng nghĩa Thừa lịnh, là vâng lịnh cấp
trên mà làm.
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THỪA QUYỂN
承 權
E: To assume the power of.
F: Assumer le pouvoir de.
Thừa: Vâng theo, chịu, gánh vác, tiếp tục. Quyền: quyền hành.
Thừa quyền là gánh vác quyền hành.
Bảo Thế thừa quyền Thƣợng Sanh: Ngài Bảo Thế gánh vác
quyền hành của Đức Thƣợng Sanh, tức là thay quyền Đức
Thƣợng Sanh.

THỪA SỬ (Phẩm)
E: Commissary of justice.
F: Commissaire de justice.
Thừa Sử (Commissaire de la Justice) đối phẩm Giáo-hữu
Chiếu Thánh Giáo Ðức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn đêm 16 tháng
2 năm Ất Hợi (dl: 20-3-1935) chỉ giáo về phẩm vị của Chức
Sắc Hiệp Thiên Ðài từ hàng Sĩ Tải lên Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn.
Quyền hành và trách nhiệm Phẩm Thừa Sử:
Thừa Sử có phận sự: Trong lúc hành quyền tại Bộ Pháp
Chánh thì đƣợc lãnh nhiệm vụ:
- Hòa giải giữa tiên và bị cáo.
- Làm Trƣởng Phòng Minh Tra và Thẩm Vấn.
- Ðƣợc phụ tá vị Thời Quân dự Hội Nhơn Sanh và Ðại Hội
Phƣớc Thiện để bảo thủ Luật Pháp của Ðạo.
- Ðƣợc làm Quản Văn Phòng cho chƣ vị Thời Quân.
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
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trên với địa vị của mình đƣơng có, tùy ý định của Chƣởng
Quản Hiệp Thiên Ðài.
Ðạo phục của Thừa Sử có hai bộ: Ðại và Tiểu phục.
a/-Ðại phục: Mặc áo tràng trắng, đầu đội Nhựt Nguyệt Mạo,
hai bên Mão có dấu hiệu Tam Giáo và Cổ Pháp, trên Cổ Pháp
có Cân Công bình.
b/- Tiểu phục: Mặc trƣờng y trắng có 6 nút, lƣng mang dây nịt
trắng, đầu đội Khôi Nguyên Mạo, trƣớc Mão có thêu Thiên
Nhãn, có dấu hiệu Cổ Pháp, trên Cổ Pháp có Cân Công bình
và hai chữ THỪA SỬ bằng quốc tự.
Việc cầu phong và thăng thƣởng Phẩm Thừa Sử: Thừa Sử
muốn thăng phẩm Giám Ðạo phải có đầy đủ 3 năm công
nghiệp với chức vụ và có sự minh tra đủ lẽ.
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.

THỪA SỬ PHẠM NGỌC TRẤN (1910 - 1952)
Ông Trấn ngƣời quê làng Tân Huệ, quận Hồng Ngự. Tỉnh
Châu Đốc, ông thuộc khóa đàn anh. Thi đậu Luật Sự khỏang
năm 1935. Khi Pháp bắt Đức Hộ Pháp và các Đại Thiên
Phong đày đi Madagascar thì ông đã tùng chinh đi lính tình
nguyện sang Pháp. Số quân của ông là 17.070..Ngƣời Pháp
nhận thấy ông là ngƣời trí thức, khôn ngoan nên cho học lớp
trinh thám Quốc tế. Có lần ông đƣợc máy bay chở qua Trùng
Khánh Trung-Quốc để lấy họa đồ, chụp địa điểm quân-sự của
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Nhựt để đồng minh bỏ bom. Trƣớc khi đi, ông có cảm tác một
bài thi gởi lại cho anh em chiến sĩ cùng sang Pháp nhƣ sau:
Giáp máy Âm Dƣơng hỏi thử nào?
Đông, Tây, Nam, Bắc nhắc càng đau.
Đằng vân gióng hƣớng chầu Hồng Lạc,
Hóa hải định phƣơng chực Việt Trào.
Qụat gió nhắn tin chan với chứa,
Đèn trăng gởi lại ruột gan xào.
Tử sanh, tà chánh, thôi thời thế,
Còn mắt nai hƣ dễ luận nào.!
(Paris 1944)
Bài thơ này trích nơi trang 375 Hồi-ký Pháp-hồi của tác giả
Trần Tấn Lộc (Trung Uý). Trƣớc đó ở Thánh Địa, ông làm
Giáo-viên Đạo Đức Học Đƣờng. Hiện nay có nhiều Chức sắc,
sĩ quan… là học trò của ông đã nên ngƣời hữu dụng cho đời
và cho Đạo. Sau khi Đệ nhị Thế chiến chấm dứt, ông đƣợc trở
về Việt Nam, lãnh phận sự Thánh-Vệ-Trƣởng, bảo vệ an ninh
trong vùng Thánh Địa. Sau khi Đại Tá Xƣơng đƣợc đổi ra
quân khu I Miền Trung, thì ông Trấn đƣợc thay thế chỉ huy
quân đội quốc gia Việt-Nam Cộng-Hòa ở Cà Mau. Dân chúng
bên ngòai từ trí thức đến bình dân ai ai cũng mến đức của vị
chỉ huy nhơn nghĩa, thực thi đúng chính sách Bảo-Sanh NhơnNghĩa Đại-Đồng. Còn bên trong đối với kháng-chiến chống
Pháp, họ cũng hiểu đƣợc lập trƣờng của Cao Đài không phải
lãnh súng Pháp để đánh họ mà là một quân đội tự vệ, mục
đích làm cho đời đƣợc an ninh, chống sự giết chóc, dẫu bạn
hay thù cũng là đồng sanh, con chung của Thƣợng Đế là anh
em trong tình ruột thịt Thiêng liêng. Vì đủ uy tín, lại có tài năng
nên ông bị ganh ghét và bị mƣu sát ngày mùng 09-07 năm
Nhâm-Thìn, hƣởng dƣơng 42 tuổi. Ông bị bắn tại Ngã Năm
gần cửa số 4, ông đƣợc chở ra dƣỡng đƣờng Tây Ninh nhƣng
tới Trảng Dài thì tắt thở. Linh cữu đƣợc quàn tại tòa nhà Hiệp
Thiên Đài. Một điều đặc biệt là Đức Hộ Pháp nhớ công ông
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dày dặn với Đạo, đứng trƣớc linh sàng nói cùng Hội Thánh và
toàn Đạo hiện diện vào ngày 09/7 năm Nhâm thìn (1952) nhƣ
vầy:
"Bần Đạo xin lạy Trấn để đáp lại công nghiệp của nó đối với
Đạo". Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa nắm Đức Ngài lại và
thƣa: "Bạch Ngài, để Bần Tăng thay mặt Ngài mà lạy thế". Cử
chỉ cao thƣợng của quí thƣợng cấp đối với kẻ hữu công ấy
đáng làm gƣơng muôn đời cho đoàn hậu tấn học hỏi và soi
chung. Sau khi làm phép xác Đức Hộ Pháp lên đài giảng tại
Đền Thánh để những lời châu ngọc:
"Hôm nay là ngày qui liễu của Thừa Sử Phạm Ngọc Trấn, Bần
Đạo để lời phân ƣu cùng Hiệp Thiên Đài và Quân Đội, vì các
Ngài đã mất một ngƣời bạn cùng khổ. Từ khi mở Đạo cái kiếp
sanh của Thừa Sử Trấn không biết thú vị mùi đời là gì? Trấn
hiến thân cho Đạo hai mƣơi mấy năm gian lao khổ nhọc,
không có một điều chi chúng ta đã chịu mà Thừa Sử Trấn
không chịu, gánh nặng của Đạo cũng đã chia sớt, gánh nặng
của đời cũng dám hy sinh vì nƣớc, vì nhà, vì chủng tộc, hiến
thân trọn đời cho Đạo đó vậy. Hỏi từ thử đến giờ Thừa Sử
Trấn có đƣợc vui hƣởng hay chăng?
- Bần Đạo nói không! không có gì hết! Tuy vẫn biết con ngƣời
có mặt trên thế gian thì phải sống; hễ có sống tức nhiên có
chết, bởi không ra ngoài Tứ khổ, thì chết thế nào cũng là chết.
Nhỏ cũng chết, lớn cũng chết, luật thiên nhiên ấy không từ bỏ
ai. Đã mang mảnh thi hài này thì dẫu chết thế nào cũng là
chết. Duy có một điều may mắn cho Thừa Sử Trấn là biết
mình đã mang mảnh thi hài xác tục, sống ở mặt thế gian này
mà không có vui sống. Nếu có cái sứ mạng Thiêng Liêng hiệp
công cùng Đạo, thì Thừa Sử Trấn là ngƣời đã chờ Đức Chí
Tôn đến, hợp cùng Đức Chí Tôn để tạo nền chơn giáo của
Ngài. Nay có kẻ đã giết Trấn, thoản nhƣ Trấn còn oan nghiệt
quả căn tiền kiếp, thì kẻ đã giết Trấn tức nhiên sẽ giải nợ cho
Trấn và chịu quả kiếp của Trấn, từ khi có linh hồn tới giờ, bởi
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nó tới nó trả, mà kẻ ấy không cho trả, tức nhiên lãnh cho nó.
Tội nghiệp thay! Đi năm non bảy biển vào sanh ra tử mà
không chết, về ở trong nhà máu thịt mà chết thảm thiết, có bao
nhiêu đó mà thôi. Dƣới bóng cờ cứu khổ, dƣới bóng cờ Nhơn
Nghĩa, hai bóng cờ ấy tƣởng đâu gởi mảnh thân phàm có thể
bảo vệ đƣợc, nhƣng ngày nay đã ra nông nỗi".
Về phần đời, ông có vợ tên Tƣ Liễu (Lễ Sanh Hƣơng Liễu).
Khi anh chết chị mang thai ít tháng, rồi cho ra đời một đứa con
duy nhất đặt tên là Phạm Ngọc Trảng. Chị phải tảo tần nuôi
con, mong cho nó thành tài nối chí cha. Ở Tây Ninh sau khi đỗ
tú tài II, Trảng thi đậu Đại học. Chị phải xuống Sàigòn mƣớn
nhà ở, hằng ngày đổ bánh xèo bán nuôi con. Bốn năm khổ
não. Trảng thi đỗ Kỹ sƣ điện, nhƣng không thích đi làm mƣớn,
trở về Tòa Thánh, vào cơ quan Phát Thanh làm nơi nhà in của
Đạo, Trảng hoạt động thế nào mà bị chính quyền xử án tử
hình cùng với 20 ngƣời tội phản Cách Mạng Xã Hội Chủ
Nghĩa. Trảng có một tình nhân tên Kim Cúc,? (Châu Thị Mỹ
Kim) cô bị kết án 20 năm khổ sai. Trƣớc tòa, cô yêu cầu xử tử
cô để đƣợc chung tình với Trảng.
Chúng tôi có nhờ em ruột ông Trấn là ông Phạm Ngọc Chẩn
cho biết thêm về ông Trấn nhƣ sau:
Quê ông Trấn tại làng Tân Long, quận Hồng Ngự, tỉnh Châu
Đốc. Ông sanh năm 1910, thân sinh tên Phạm Thành Thuộc
và mẫu thân là Nguyễn Thị Nƣơng. Gia đình khá giả sinh nhai
bằng nghề nông. Cả gia tộc đều làm quan chức Hội Tề. Ông
Trấn học trƣờng College Cần Thơ, thi đỗ Diplôme (trung học
Pháp). Ông có cƣới vợ tên Đính, nhƣng vì lẽ riêng hai bên thôi
nhau. Ông có làm thơ ký cho Đầu Tộc Đạo Hồng Ngự. Sau về
Tòa Thánh dạy học ở Đạo Đức Học Đƣờng. Năm 1941, vâng
lịnh Hội Thánh ông tình nguyện tùng chinh với 200 lính Đạo để
đổi lấy tự do tín ngƣỡng. Sang Pháp đánh Đức. Rồi năm 1946
ông đƣợc trở về Tòa Thánh làm Thánh Vệ Trƣởng. Ông mất
ngày mồng 06-07-Nhâm Thìn (1952) hƣởng thọ 42 tuổi.
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Ông Thừa Sử Phan Hữu Phƣớc có khóc ông Trấn một bài thi
điếu nhƣ vầy:
Nhớ lại ngƣời xƣa để vết thƣơng,
Bể trần lƣớt sóng cánh bƣờm trƣơng.
Linh tâm một điểm gƣơng kim cổ,
Trần thế trăm năm kiếp hận trƣờng.
Nghĩa dõng nêu danh gƣơng tuấn kiệt,
Trung cang để tiếng bực phi thƣờng.
Gƣơm linh ngàn thuở còn uy khí,
Khử mị trừ gian loại bất tƣờng.
(Huệ Tỉnh 1952)
Họa Vận:
Một lòng vì Đạo trải tình thƣơng,
Bất chấp mƣu tà địch chủ trƣơng.
Máu đỏ thấm tƣơi gan dũng sĩ,
Tâm thanh tô đậm chí can trƣờng.
Cầm cân công lý an đồng Đạo,
Múa kiếm Hùng Thƣ cứu Việt Thƣờng.
Cõi Á trời Âu chƣa biết khuất,
Vùi thây đất Thánh mấy ai tƣờng.
(Quang Minh)
Ngày mùng 4-7-Giáp Tý (1984) bạn đời của ông Trấn là Lễ
Sanh Hƣơng Liễu đã lìa đời, Quang Minh có điếu một bài:
Công dung ngôn hạnh đã đủ tròn,
Phu, phụ, tử tùng đã vẹn toàn.
Xác tục dãi-dầu đeo nghiệp trải,
Hồn linh thanh thản dứt dây oan.
Bá Tòng chàng thấu niềm cay đắng,
Ngọc Trảng con hay nổi đoạn tràng!
Giòng Phạm từ đây giờ tuyệt tự,
Cạn nguồn suối lệ khóc chồng con.
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Ông Thừa Sử Phan Hữu Phƣớc điếu ông Thừa Sử Phạm
Ngọc Trấn qua mấy vần thi:
Nhớ lại ngƣời xƣa để vết thƣơng,
Bể trần lƣớt sóng cánh bƣờm trƣơng.
Linh tâm một điểm gƣơng kim cổ,
Trần thế trăm năm kiếp hậu trƣờng.
NGHĨA DŨNG nêu danh trang tuấn kiệt,
Trung cang để tiếng bực phi thƣờng.
Gƣơm linh ngàn thuở còn uy khí,
Khử ngụy trừ gian loại bất tƣờng.
Tòa Thánh ngày 4-9 Nhâm Thìn (1952)
Huệ Tỉnh

THỪA TỰ
承 嗣
E:To inherit.
F: Héritier.
Thừa: Vâng theo, chịu, gánh vác, tiếp tục. Tự: con cháu nối dõi
cha ông. Thừa tự là nối tiếp sự nghiệp của cha ông và nối tiếp
sự thờ cúng tổ tiên.

THỨC (Phật Học)
識
Thức ( S: Vijñāna; P: Viññāṇa; J: Shiki)
1- Một thuật ngữ quan trọng trong Phật pháp chỉ sự "nhận
biết". Có sáu thức thông thƣờng: gồm năm thức của năm giác
quan và ý thức. Ðó là hoạt động tâm lý sau khi giác quan (căn)
tiếp xúc với đối tƣợng (trần), thức đƣợc sinh ra. Thức là một
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yếu tố của Ngũ uẩn và là yếu tố thứ ba trong Mƣời hai nhân
duyên.
Thức là "giác quan" tâm lý, ở đây đƣợc xem là ngang hàng với
năm giác quan kia nhằm tránh quan niệm cho rằng Thức chính
là cái chứa đựng cái "Ta", một cái gì độc lập thƣờng hằng.
Thức chỉ là một yếu tố tạo nên cái mà ta tƣởng là một con
ngƣời mà thật chất con ngƣời đó chỉ là sự cảm nhận giả hợp.
Ðặc biệt là trong Duy thức tông, ngƣời ta phân biệt tám loại
thức khác nhau (Pháp tƣớng tông).
2- Theo Ấn Ðộ giáo thì "Vijñāna" là trạng thái cao nhất của
kinh nghiệm giác ngộ, trong đó, Bậc giác ngộ không trực nhận
Chân lý (s: brahman) ở một trạng thái định (Samādhi) riêng
biệt nào đó mà trực nhận nó ngay ở trong thế giới hiện hữu.
Ðối với ông ta thì thế giới chính là hiện thân của cái Chân lý
đó. Hệ thống Vê-Đan-Ta (s: Vedānta) gọi trạng thái này là
"Nhìn Chân lý với cặp mắt mở to" và ngƣời đạt trạng thái này
đƣợc gọi là một "Vijñānin".
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THỨC THẦN
識 神
E: The perisprit.
F: La périsprit.
Thức: Hiểu biết, nhận biết do trí não. Thần: chỉ phần vô hình
của con ngƣời. Thức thần là phần vô hình hiểu biết của con
ngƣời, có đƣợc do trí não. Thức thần chính là chơn thần.
(Lƣu ý: Thức thần không phải là Thần thức trong giáo lý Phật
giáo. Xem: Thần thức).
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THỨC TỈNH
識醒
E: To awake.
F: Réveiller.
Thức: Hiểu biết, nhận biết do trí não. Tỉnh: không mê. Thức
tỉnh là tỉnh ra mà biết rõ, không còn mê muội.
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."

THƢƠNG HẢI TANG ĐIỀN
(Xem Tang điền thƣơng hải. Vần T.)
Ngài Bảo Thế nói trong dịp Khánh thành cột phƣớn Phật Mẫu
có câu: "Kinh Xƣng Tụng Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu, cái
pháp linh của Bà Lục Nƣơng là càng phất phƣớn truy hồn về
lối cũ, Bà càng làm cho giảm bớt thảm trạng "thƣơng hải biến
vi tang điền", ngõ hầu hộ trì những kẻ hữu duyên chịu làm
con tế vật để tạo đời Thánh đức. Còn trái lại thì rất vô phƣớc
cho kẻ vô căn, chừng ấy sẽ do Đại Hội Long Hoa định phận.
Bài Thi của Đức Hộ Pháp đề thơ rằng:
Thƣơng hải tang điền xem lắm lúc,
Công danh phú quí nhắm trò chơi.
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THƢƠNG MẾN
Thi văn dạy Đạo có câu:
Trời hằng thƣơng mến lũ nhơn sanh,
Giận nỗi cƣu cƣu ở bạc tình.
Ép trí sợ trôi, trôi khó níu,
Thƣơng thì để dạ, dụng oai linh.

THƢƠNG NGHỊ
商 議
E: To confer.
F: Conférer.
Thương: Buôn bán, bàn tính. Nghị: đƣa ra lý lẽ để bàn cãi.
Thƣơng nghị là cùng nhau bàn tính để sắp đặt đƣa ra một
giải pháp tốt nhứt hầu thỏa mãn các yêu cầu.
Thầy cho biết: "Thầy có hội chƣ Tiên, Phật lại mà thƣơng
nghị về sự lập Ðạo tại Ðại Nam Việt quốc. Các con khá nghe
lời Thầy dặn, chớ khá nghịch lẫn nhau, phải đồng một lòng
một dạ mà lo chấn hƣng đạo đức. Tuy bây giờ phân chia nhiều
nhánh, nhiều chi, chớ ngày sau cũng có một mà thôi. Các con,
dầu bên nào cũng thƣơng nhau nhƣ con một nhà, chớ khá
ganh gổ chê bai nhau."

THƢƠNG PHONG BẠI TỤC
傷 風 敗 俗
E: To injure the manner.
F: Blesser les mœurs.
Thương: Đau đớn xót xa, tổn hại. Bại: hƣ hỏng. Phong tục:
thói quen lâu đời đã ăn sâu vào đời sống xã hội, đƣợc mọi
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ngƣời làm theo. Thƣơng phong bại tục là làm cho hƣ hại
phong tục.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Chẳng phải nói các kinh điển của ngƣời trong Đạo làm
ra mà thôi, dầu cho ngƣời ngoại giáo làm ra đi nữa,
nếu có thƣơng phong bại tục thì buộc Hội Thánh phải
vùa giúp Chƣởng Pháp mà lo trừ diệt cho đặng.

THƢƠNG SANH
蒼生
E: The people.
F: Le peuple.
Thƣơng sanh 蒼生 là Dân đen, chỉ chung nhơn dân hay nhơn
sanh. Chỉ chung chúng sanh, bách tính. Thế gian là một biển
khổ, con ngƣời sống trong cõi ấy, kẻ thì lặn hụp, ngƣời thì
chìm đắm dƣới những lằn sóng xao động giữa biển khổ mênh
mông, bát ngát.
Kinh Thuyết pháp có câu:
"Muốn cho thiên hạ Đại-Đồng,
"Lấy câu cứu khổ dụ lòng thương sanh."

THƢƠNG TÂM
傷心
E: Afflicted.
F: Affligé.
Thƣơng tâm 傷心 Mối đau thƣơng ở trong lòng, chƣa bao giờ
có thể làm giảm bớt mối sầu ly biệt đƣợc.
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Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Chung ly biệt con đưa tay rót,
"Mối thương tâm chưa ngớt đeo sầu."

THƢƠNG TRƢỜNG
Có thơ ca ngợi cuộc đời Đức Lê Văn Trung rằng:
Thƣơng trƣờng mở cuộc buồm xuôi gió,
Thƣợng Viện gặp thời chí lƣớt mây.
Nhờ đức thung huyên vun quén sẵn,
Lộc Trời ơn nƣớc, phƣớc gồm may.

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

THƢƠNG YÊU
E: The love.
F: L'amour.
Thƣơng yêu, Phật gọi là Từ bi, Tiên gọi là Bác ái, Thánh gọi
là Nhân ái, là thƣơng ngƣời thƣơng vật, thƣơng khắp chúng
sanh và muốn giúp chúng sanh thoát khổ.
Thƣơng yêu là một trong hai điều của bản Đệ tam Thiên Nhơn
Hòa Ƣớc: "Bác ái - Công bằng", cho nên Đức Chí Tôn luôn
luôn dạy và nhắc nhở là nhơn loại phải thƣơng yêu nhau.
Vendredi 22 Septembre 1926 (16-8-Bính Dần).
Thầy dạy: "Các con, Trung, con biết Thầy thƣơng yêu nhơn
loại là dƣờng nào chƣa? Những điều ngăn trở đều là do nơi
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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tiền khiên của chúng sanh đã vào trọn một thân mình nơi ô
trƣợc, thì Thầy đây cũng khó mà rửa với một gáo nƣớc mà
đặng trọn sạch. Nhơn loại đã thâm nhiểm vào tình luyến ái, tà
mị trên 10 ngàn năm, thì thế nào gội Thánh Ðức trong một lúc
chẳng tới một năm cho trọn lành đặng".
"Thầy đã dạy, Thầy chỉ một lòng mơ ƣớc cho các con biết
thƣơng yêu nhau trong Thánh đức của Thầy. Sự thƣơng yêu
là chìa khóa mở Tam thập lục Thiên, Cực Lạc Thế Giới và
Bạch Ngọc Kinh. Kẻ nào ghét sự thƣơng yêu, thì chẳng hề
qua khỏi cửa luân hồi. Có câu nầy nữa: "Mọi sự khó khăn
Thầy gánh vác, chỉ cậy các con thƣơng yêu gắng công độ rỗi".
Đức Hộ Pháp nói: "Hại thay! Đến giờ, con cái của Ngài không
biết mình ở đâu? Làm gì? Đấng Chí-Tôn tạo ra vạn-vật chỉ xin
có một điều là THƢƠNG-YÊU với nhau, đặng qui toàn con cái
của Ngài cố gắng lập Đại-gia-đình làm một. Có con mắt mà
thiếu Đức-tin, không cố gắng có trễ hay chăng?
Đức Ngài quả quyết: "Nó nên hình bởi sự THƢƠNG YÊU,
trƣởng thành trong sự THƢƠNG YÊU, bởi hình chất của
THƢƠNG YÊU. Hễ càng ngày càng lớn lên, càng tráng kiện,
nó sẽ làm Chúa cả thù hận và quyền năng thù hận không hề
xâm lấn nó đƣợc. Nói quả quyết Bần-Ðạo đã đánh tan thù hận
ra, khi các phe đảng dùng quyền lực chiếm ngôi vị của ChíTôn để tại mặt thế nầy, Bần-Ðạo đã can đảm dùng quyền của
Bần Ðạo đánh ngã ra hết, đặng bảo trọng hình tƣớng thiêng
liêng của Ðạo. Bần-Ðạo lỗ vốn cũng nhiều. Bần Ðạo gánh lấy
cả thù hận ấy đặng bảo tồn hình thể của Chí-Tôn cho trọn
THƢƠNG YÊU. Bần-Ðạo dùng can đảm gánh lấy cả thù hận
của thiên hạ mà bảo tồn khối THƢƠNG YÊU của Chí-Tôn vô
đối, không cho hoen ố, nhơ bợn. Tại sao mà Bần-Ðạo dám thí
mình gánh vác thù hận đặng bảo trọng nó? Bởi biết nó là Chúa
cả hình ảnh của quyền trị thế tƣơng lai, nó là Thầy thiên hạ
đặng trị thế, nếu không trọn vẹn, nó lƣu lại kiểu vở thô bĩ nhơ
nhớp, thì không thế gì làm Thầy thiên hạ đặng."
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THƢƠNG YÊU VÔ TẬN
Trong Phƣơng luyện kỷ đặng vào con đƣờng thứ ba Đại Đạo,
Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã dạy rằng: "Phải thƣơng yêu
vô tận. Ấy là chìa khóa mở cửa Bát Quái Đài tại thế này."
Các Tôn giáo cũng đều có dạy sự thƣơng yêu, nhƣng trên căn
bản thực thi có khác nhau: nhƣ đạo Nho lấy Nhơn nghĩa làm
căn bản, đạo Lão lấy Công chánh làm căn bản, đạo Phật lấy
Từ bi Bác ái làm căn bản. Tất cả cũng đều xuất phát từ cái
Tâm yêu thƣơng. Nhƣng thế nào là "Sự thƣơng yêu vô tận"?
Theo chơn truyền của Cao Đài giáo thì sự thƣơng yêu vô tận
tức là thƣơng yêu không có phân biệt ranh giới, không có định
hƣớng, tức là thƣơng yêu cả kẻ thù. Lời giáo huấn của Đức
Hộ Pháp về "THƢƠNG YÊU VÔ TẬN".
Chỉ cần con để dạ một chữ Thƣơng,
Thƣơng mình vậy thƣơng ai cũng vậy.
Lòng tình ái sao cho lừng lẫy,
Cái khí thƣơng động dậy Trời già.
Chẳng phải thƣơng chỉ trọng ngƣời ta,
Dầu cầm thú cỏ hoa cũng đoái.
Thƣơng chẳng biết biệt phân phải trái,
Dầu khôn ngoan ngu dại cũng thƣơng.
Phàm tình thƣơng chẳng có độ lƣờng,
Thƣơng cho đến hơi sƣơng giọt nƣớc.
Tình thƣơng vốn ngoài vòng tội phƣớc,
Với kẻ thù thƣơng đƣợc cũng nên thƣơng.
Tình thƣơng kia ví đặng phi thƣờng,
Hòa giọt lụy đau thƣơng lau thế sự."
(Phƣơng tu Đại Đạo)
Yêu thƣơng vô tận là sự yêu thƣơng vô điều kiện, không mặc
cả, không thiên lệch, không nặng nhẹ, không trông mong sự
đền đáp, không trông chờ ân huệ bất cứ từ đâu, ngay cả ân
huệ của Thƣợng Đế, tức là thƣơng yêu lấy thiên lƣơng nhân
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cách làm căn bản, không do động cơ trục vật, vụ lợi thúc đẩy.
Nên Đức Hộ Pháp đã dạy rằng: "Sự thƣơng yêu không thể
cần cái này, bỏ cái kia, chê cái nọ, khen cái khác... Thƣơng
yêu phải lấy công tâm mà định..." (Thuyết Ðạo của Ðức Phạm
Hộ Pháp đêm 01-08 Canh Dần- 1950)

THƢỜNG CƢ NAM HẢI QUAN ÂM NHƢ LAI
Đây là Đức Quan Âm Nhƣ Lai hay Quán Thế Âm (cũng còn
gọi là Quán tự tại, Từ tâm, Bất sát). Tiếng Phạn là
Avalôkitôcvana, có nghĩa là nghe xét, quán xét những âm
thanh khổ não của chúng sanh ở thế gian, hầu dùng sức thần
thông mà cứu khổ cho họ. Quán Thế Âm Bồ Tát là danh hiệu
của vị Phật nguyện đem hết cả công đức tu hành để cứu vớt
những kẻ khốn khổ bần cùng. Ngài chẳng những đầu thai làm
nhiều kiếp có nhiều danh hiệu khác nhau, mà còn hiện ra qua
nhiều hình tƣớng khác nhau để cứu độ chúng sanh nữa.
Tòa Thánh, 24-5-1928 (âl: 6-4-Mậu Thìn).
Phò loan: Hộ Pháp - Thƣợng Phẩm
Thiếp chào chƣ Đạo hữu và Đạo muội Hƣơng Hiếu.
Chí Tôn không đến là có ý để cho chƣ Đạo hữu điều đình thử
coi có làm kham phận sự cùng chăng? Trƣớc khác, nay thì
khác, đã mang Thiên mạng nơi mình, phải so quyền liệu sức
mà hành chánh, cả chúng sanh đƣơng lao nhao lố nhố trông
cậy nơi chƣ Hiền hữu, phải làm sao cho xứng phận thì làm.
Thiếp xin khuyên một điều là khi Minh Thệ Chức sắc đừng
lòng tƣ vị. Những vị chẳng có Minh Thệ khá tỷ nhƣ Chức sắc
hàm mà thôi, chẳng nên giao Pháp Chánh của Đạo, ấy là cơ
thể để trừ tuyệt sự rối loạn của Đạo. Thiếp xin nên nghe lời
Thiếp.
Bảo Đạo Chơn Quân! Thiếp tƣởng bí pháp của Cựu luật vẫn
yêm ẩn lắm điều khó minh đoán cho đặng, song sự chơn thật
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quả có hẳn trong ấy. Vậy cũng nên trích lục đặng phổ thông
cho ngƣời, đặng phòng ngày sau minh lý đặng dễ dàng. Thiếp
tƣởng là điều rất hữu ích đó vậy. Thiếp thƣơng Đạo tâm của
chƣ hiền hữu rất nên mỹ miều đẹp đẽ, buổi thử thất nầy mới
đây ngày nay đó. Thiếp xin kiếu.
Lòng sớ dâng về Đức Chí-Tôn có câu này:
Tam-Kỳ Phổ Độ Tam Trấn Oai Nghiêm:
- Thƣờng Cƣ Nam Hải Quan-Âm Nhƣ Lai,
- Lý Đại Tiên Trƣởng kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ
Độ.
- Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân.

THƢỜNG DU
常 遊
E: To travel frequently.
F: Voyager fréquemment.
Thường: Luôn luôn, không đổi, bình thƣờng. Du: du hành, đi
xa, đi đó đi đây. Thƣờng du là luôn luôn đi đó đi đây.
Di Lạc Chơn Kinh:
"Thường du Ta bà thế giới giáo hóa chơn truyền…"

THƢỜNG LỆ
常 例
E: Ordinary rule.
F: Règle ordinaire.
Thường: Luôn luôn, không đổi, bình thƣờng. Lệ: lề lối qui định
từ trƣớc. Thƣờng lệ là lệ thƣờng, tức là lề lối qui định từ
trƣớc vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THƢỜNG NHƠN
Ngƣời tầm thƣờng không có gì trổi hơn ngƣời khác.
Thầy giáng dạy: "Các con có học rộng, nhƣng cái rộng còn
khuyết điểm muôn phần. Nơi thế-giới hữu-hình hiện-tƣợng
trƣớc mặt mà còn chƣa hiểu đặng, huống hồ gì thấu-đáo sự
vô hình. Vì Huyền diệu Thiêng-liêng mà ngƣời không học Đạo
dễ gì hiểu đặng. Những bậc Thánh trƣớc Hiền xƣa ra công
tham khảo, cùng đời mãn kiếp còn chƣa vén nỗi cái màn Bímật của Đấng Tạo-hoá đón ngăn, huống chi ngƣời thƣờng
nhơn luận bàn sao cho suốt lý".

THƢỜNG NIÊN
常 年
E: Annual.
F: Annuel.
Thường: Luôn luôn, không đổi, bình thƣờng. Niên: năm.
Thƣờng niên là hằng năm đều nhƣ thế.
Đại hội thƣờng niên là Đại hội hằng năm, năm nào cũng họp
Đại hội nhƣ thế.

THƢỜNG PHỤC
常 朋
E: The every day clothers.
F: La tenue ordinaire.
Thường: Luôn luôn, không đổi, bình thƣờng. Phục: quần áo.
Thƣờng phục là quần áo mặc thƣờng ngày, không phải là
Đạo phục hay lễ phục.
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THƢỜNG TÌNH
常 情
E The common feeling.
F: Le sentiment commun.
Thường: Luôn luôn, không đổi, bình thƣờng. Tình: tình cảm.
Thƣờng tình là tình cảm thông thƣờng mà ai cũng có.
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".
Thật vậy Đức Lý cũng nhắc: "Mở một mối Đạo chẳng phải là
sự thƣờng tình, mà sanh nhằm đời đặng gặp một mối Đạo
cũng chẳng phải dễ. Muốn lập thành tất phải có điều nghiêm
chánh thƣởng phạt. Có thƣởng mới giục lòng kẻ có công, có
phạt mới răn đặng lòng tà vạy".
Thi văn dạy Đạo có câu:
Mặc kẻ thƣờng tình ngu biếm nhẻ,
Phải coi nên chỗ để nên lời.

THƢỞNG BAN
Thƣởng ban 賞頒 Ban tặng cho những vật, sự quí giá để làm
phần thƣởng tức là một sự khen tặng. Ví nhƣ Đức Phật Mẫu
ban ra mà thƣởng cho chƣ Thần Thánh Tiên Phật.
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu:
"Hội Bàn-Đào Diêu-Trì-Cung,
"Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THƢỞNG ĐỀN
Thƣởng đền: Ban thƣởng và đền bù.
Kinh Sám Hối có câu:
"Ấy là nợ trước còn mang,
"Duyên kia chưa dứt còn đang thưởng đền."

THƢỞNG PHẠT
賞罰
Thưởng là ban tặng khi làm đƣợc một việc hay. Phạt là trừng
răn khi làm điều sái. Thƣởng phạt có nhiều cách.
Đức Lý, Ngài dạy rằng: "Hễ Đạo trọng tức nhiên chƣ Hiền-hữu
trọng, vậy thì chƣ Hiền-Hữu biết mình trọng mà lo sửa vẹn
ngƣời Đời. Từ đây LÃO hằng gìn-giữ cho chƣ Hiền Hữu hơn
nữa. Nếu thoảng ép lòng cầm quyền thƣởng phạt phân minh
là cố ý muốn giá-trị chƣ Hiền-Hữu thêm cao-trọng hơn nữa.
Vậy Lão xin đừng để dạ phiền-hà nghe!"
"Từ đây Thầy đã giao quyền thƣởng phạt về nơi tay Bần Đạo.
Vậy các Đạo hữu khá hết lòng lo lắng vun đắp nền Đạo cho
vững vàng, hiệp ý với Thiên cơ mà bƣớc lần lên địa vị cao
thƣợng, chớ sụt sè ôm thói mờ hồ thì đã uổng công trình cực
nhọc từ bấy lâu nay, lại thêm chẳng đặng theo Thánh ý của
Thầy, là bậc Chí Tôn đã hết sức nhọc nhằn cùng sanh chúng.
Mở một mối Đạo chẳng phải là sự thƣờng tình, mà sanh nhằm
đời đặng gặp một mối Đạo cũng chẳng phải dễ. Muốn lập
thành tất phải có điều nghiêm chánh thƣởng phạt. Có thƣởng
mới giục lòng kẻ có công, có phạt mới răn đặng lòng tà vạy.
Thƣởng phạt tuy chẳng phải hữu hình, nhƣng là một sự mừng
vui, chƣa có bậc cao thƣợng ở thế nào bằng và một sự buồn
bã nào sánh đặng. Dầu có ăn năn hối hận mấy kiếp, ngày giờ
cũng đã qua rồi. Ngôi Cực Lạc vẫn có ngƣời choán hết."
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THƢỞNG PHẠT PHÂN MINH
Thƣởng là một sự ban tặng cho, khi làm đƣợc điều gì trổi hơn
hết. Phạt là một sự khiển trách khi làm một việc không tốt. Đây
là việc làm của cấp trên đối với ngƣời dƣới, tuy nhiên việc làm
phải cho phân minh nghĩa là công bình, chánh trực.
Đức Lý dạy: "Hễ Đạo trọng thì tức nhiên chƣ Hiền-hữu trọng,
vậy thì chƣ Hiền-hữu biết mình trọng mà lo sửa vẹn ngƣời đời.
Từ đây Lão hằng gìn-giữ cho chƣ Hiền-hữu hơn nữa, nếu
thảng Lão ép lòng cầm quyền thƣởng phạt phân minh, là cố
ý muốn giá-trị chƣ Hiền-hữu thêm cao trọng nữa.
Vậy Lão xin đừng để dạ phiền-hà nghe!"

THƢỞNG PHONG
賞 封
E: To reward and confer a dignity.
F: Récompenser et conflérer une dignité.
Thưởng: Khen ngợi cho lên chức, hoặc cho quà tặng, thƣởng
thức. Phong: vua ban phẩm tƣớc cho bề tôi.
Thƣởng phong hay Phong thƣởng là khen thƣởng và phong
tƣớc. Sắc lệnh Đức Chí Tôn nơi Ngọc Hƣ Cung phân định cho
Chơn hồn hai điều đọa và thăng: Phong thƣởng và trừng trị
nơi cõi Thiêng liêng cũng theo luật "Công thƣởng tội trừng" và
căn cứ theo những hành vi thiện ác nơi thế gian mà định công
tội cho Chơn hồn. Nếu có công thì đƣợc siêu thăng và phong
thƣởng cho những phẩm vị Thần Thánh Tiên Phật; còn nếu có
tội thì bị trừng phạt đọa đày trở lại thế gian vào con đƣờng Lục
đạo.
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu:
"Ngọc Hư Cung sắc lịnh kêu,
"Thưởng phong trừng trị phân điều đọa thăng."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THƢỞNG THIỆN PHẠT ÁC
賞 善 罰 惡
E: To reward the good and to punish the bad.
F: Recompenser le bien et punir le mal.
Thưởng: Khen ngợi cho lên chức, hoặc cho quà tặng, thƣởng
thức. Thiện: lành, tốt. Phạt: trừng trị. Ác: xấu. Thƣởng thiện
phạt ác là khen thƣởng ngƣời làm điều lành và trừng trị ngƣời
làm điều hung ác.

THƢỢNG BẤT KHẢ THƢỢNG, HẠ BẤT KHẢ HẠ,
CHỈ NGHI TẠI HẠ, BẤT KHẢ TẠI THƢỢNG
上 不 可 上.下不 可 下.止宜 在下.不可 在 上
Có hai nghĩa chính là: 1-Trên mà không thể ở trên, dƣới mà
không phải ở dƣới, chỉ nên ở dƣới, không thể ở trên. 2-Nghĩa
thứ hai là sự trớ trêu của lối chơi chữ của các nhà Nho. Do
câu chuyện của Thần đồng Lê Quí Đôn có tính tự cao, nơi ông
ngồi làm việc có dán một câu rằng "Nhất nghĩ tự lai vấn" tức
nhiên là nói mọi ngƣời không ai hiểu gì thì cứ đến hỏi ta. Mọi
ngƣời đều sẵn sàng "Hỏi" ông bất cứ khi nào có dịp. Một hôm
ông cùng Tiểu đồng đi vãng chùa. Vừa tới thì có một chú tiểu
bƣớc ra đón, vòng tay thƣa: -Thƣa Cụ có một vị khách hỏi nhà
chùa câu này nhƣng không ai hiểu biết, nhờ Cụ giải cho. Ông
cầm tờ giấy hoa tiên đọc: "Thƣợng bất khả thƣợng, Hạ bất khả
hạ, Chỉ nghi tại hạ, bất khả tại thƣợng". Đột ngột quá làm ông
bối rối, chƣa trả lời đƣợc thì có một cậu bé khác bƣớc ra nói:
Thƣa Cụ có phải đó là chữ "NHẤT" 一 không ạ? Vì tất cả các
chữ trên đều có một nét nhứt: hoặc trên hoặc ở dƣới của chữ
ấy: Chữ thƣợng 上 là trên mà nét nhứt đặt ở dƣới, chữ Hạ 下
là dƣới mà nét nhứt đặt ở trên. Chữ chỉ, nghi 止宜 nét nhứt ở
dƣới; chữ bất khả 不可 nét nhứt ở trên. Điều này Thánh nhân
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khi đặt ra chữ viết đã có ý răn ngƣời đời: địa vị ngƣời trên phải
biết khiêm tốn, hạ mình, ngày nay Đấng Thƣợng Đế cũng dạy
nhƣ thế "Hạnh khiêm-nhƣờng là hạnh của mỗi đứa con, phải
noi theo gƣơng Thầy mới độ rỗi Thiên-hạ đặng. Các con phải
khiêm-nhƣờng sao cho bằng Thầy". Còn nếu địa vị thấp mà tự
cao thì tự mình đã bị sỉ nhục. Thế nên ngƣời đời thƣờng mỉa
mai "Học rộng mà chữ Nhất cũng không biết" là nhƣ vậy.

THƢỢNG CẦM HẠ THÚ
上禽下獸
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xƣa. Cầm: loài chim.
Hạ: dƣới. Thú: thú vật. Thƣợng cầm hạ thú: bên trên là loài
chim, bên dƣới là loài thú vật.
Kinh Sám Hối có câu:
"Thượng cầm hạ thú lao-xao,
"Côn-trùng thảo-mộc loài nào chẳng linh."

THƢỢNG CHÁNH PHỐI SƢ
Trong ba phái: Thái, Thƣợng, Ngọc thì mỗi phái sẽ điều hành
ba Viện theo đúng Thánh ngôn dƣới đây của Đức Lý Giáo
Tông (Thƣợng là Thƣợng Chánh Phối Sƣ Chƣởng quản):
THÁI : Hộ, Lƣơng, Công ngoại chủ trƣơng,
THƢỢNG: Học, Y, Nông chấp phƣơng cƣơng.
NGỌC: Hòa, Lại, Lễ quyền cai quản,
Cửu Viện phân qua khả khán tƣờng.
Bài Thánh ngôn trên có nghĩa nhƣ sau:
Phái Thái coi ba viện: Hộ viện, Lƣơng viện, Công viện, coi sóc,
(đốc suất) bên ngoài.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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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.
Nghị định thứ tƣ của Đức Lý Giáo Tông dạy:
Ðiều thứ nhứt: Thƣợng Chánh Phối Sƣ có quyền xem xét các
nơi, chăm nom Ðạo hữu.
Ðiều thứ tƣ: -Thƣợng Chánh Phối Sƣ, đặng quyền thay mặt
cho toàn Ðạo mà giao thông cùng Chánh Phủ và cả Tín đồ,
quyền giáo dục nhơn sanh do nơi tay ngƣời nắm, làm Chủ
Tọa Hội Nhơn Sanh.

THƢỢNG CHƢỞNG PHÁP Lão Sƣ Nguyễn Văn
Tƣơng (1879-1926)
Ngài Nguyễn Văn Tƣơng sanh
năm Kỷ Mão (1879) tại làng
Hữu Ðạo, quận Cai Lậy, tỉnh
Mỹ Tho, con của ông Nguyễn
Văn Tỵ và bà Cao Thị Huề.
Nhờ có học thức, Ngài đƣợc
cử làm Hƣơng Bộ trong làng,
nên ngƣời ta gọi Ngài là ông
Bộ Tƣơng. Khoảng năm 30
tuổi, Ngài Nguyễn Văn Tƣơng
tu theo Ðạo Minh Sƣ, thọ giáo
với Thái Lão Sƣ Trần Ðạo
Quang. Ngài Nguyễn Văn
Tƣơng theo Thái Lão Sƣ Trần
Ðạo Quang về hành đạo nơi
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chùa Linh Quang Tự ở làng Hạnh Thông Tây, Gò Vấp, Gia
Ðịnh. Ngài tu đến bậc Lão Sƣ. Ngài Nguyễn Văn Tƣơng đƣợc
Ðức Chí Tôn thâu làm Môn đệ trƣớc Thái Lão Sƣ Trần Ðạo
Quang. Do đó, Ngài Tƣơng cùng với đệ tử của Ngài là Nguyễn
Văn Kinh xin với Thái Lão Sƣ Trần Ðạo Quang lập đàn cơ tại
Linh Quang Tự - Gò Vấp để Ðức Chí Tôn độ Thái Lão Sƣ và
đƣợc kết quả tốt đẹp. Trong Phổ Cáo Chúng Sanh có ghi một
đoạn nhƣ sau "Có hai Ðạo hữu: Tƣơng, Kinh, vẫn trƣớc khi
nhập môn thì đã thọ nghĩa thầy trò cùng vị Lão thành pháp
danh là Ðạo Quang nơi chùa Minh Ðƣờng (Hạnh Thông Tây).
Nhằm ngày 21 tháng 8 năm Bính-Dần, Đức Ngọc Hoàng
Thƣợng Ðế giáng cơ tại chùa ấy dạy việc, luôn dịp có để lời
rằng: "Tƣơng, Kinh, hai con phải lạy Ðạo Quang trƣớc mặt
Thầy, rồi từ đây gọi là Anh mà thôi, còn Thầy duy có một
Thầy".
Ngày 24-7-Bính Dần (dl: 31-8-1926), Ðức Chí Tôn ân phong
cho Ngài Nguyễn Văn Tƣơng là: Thuyết Pháp Ðạo Sƣ
Chƣởng Quản Oai Linh Ðạo Sĩ- Chƣởng Pháp phái Thƣợng.
Ngài Nguyễn Văn Tƣơng có ngƣời vợ là Bà Võ Thị Tƣớc
(1880-1947) và con gái thứ hai là Nguyễn Thị Quyền (19001987) cũng đều tùng giáo Cao Ðài. Trong kỳ phong Thánh Nữ
phái lần đầu tiên vào ngày 14-1-Ðinh Mão (dl:15-2-1927) Ðức
Chí Tôn ân phong:
- Bà Võ Thị Tƣớc: Lễ Sanh.
- Cô Nguyễn Thị Quyền: Giáo Hữu.
(Trích Ðạo Sử Q.2 của Nữ Ðầu Sƣ Hƣơng Hiếu, tr.218)
Ngày 5-11-Bính Dần (dl: 11-12-1926), Ngài Chƣởng Pháp
Nguyễn Văn Tƣơng thọ bệnh và đăng Tiên, chỉ hƣởng đƣợc
48 tuổi tại tƣ gia ở làng Hữu Ðạo. Các Chức sắc cao cấp của
Ðạo Cao Ðài đến làm lễ tang cho Ngài rất long trọng. Lúc đó,
mới khai Đạo đƣợc khoảng 20 ngày, còn tạm tại Chùa Gò
Kén, nên thi hài đƣợc an táng nơi quê nhà là làng Hữu Ðạo

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(gần Chợ Thuộc Nhiêu) quận Cai Lậy, Mỹ Tho. Sau những
năm chiến tranh, ngôi mộ của Ngài hoàn toàn bị hƣ hại. Năm
1997, nhân dịp Thanh Minh, một vài vị Ðạo tâm tìm tòi biết
đƣợc vị trí ngôi mộ của Ngài, nên kết hợp với ngƣời cháu nội
của Ngài là ông Nguyễn Văn Bá, xây dựng lại trên nền mộ cũ
một cái tháp nhỏ cao 3 thƣớc 6 tấc.
(Lƣu ý trong các Chức sắc cao cấp của Ðạo Cao Ðài thuở đầu
tiên có 2 vị tên TƢƠNG: - một là Thƣợng Chƣởng Pháp
Nguyễn Văn Tƣơng - hai là Thƣợng Chánh Phối Sƣ Nguyễn
Ngọc Tƣơng, sau đƣợc thăng phẩm Quyền Thƣợng Ðầu Sƣ.
Sau đó Ngài tách khỏi Hội Thánh Tòa-Thánh Tây Ninh để lập
ra Ban Chỉnh Ðạo ở Bến Tre và trở thành Giáo Tông chi phái
Bến Tre).
Ngay sau khi Ngài Chƣởng Pháp Nguyễn Văn Tƣơng đăng
Tiên, ngày 7-11-Bính Dần, Ðức Chí Tôn giáng cơ dạy hai Ngài
Ðầu Sƣ Thƣợng Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt:
"Thầy, các con. 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 Thầy về sự Ðại lễ.......
- Không con!.Ðại lễ là làm theo một lễ với sự an táng bậc Thái
Lão nghe!.." (trích trong Ðạo Sử II tr. 86)
Ngay Tết Ðinh Mão, ngày 1-1-Ðinh Mão (dl 1-2-1927), Ngài
Chƣởng Pháp Nguyễn Văn Tƣơng giáng cơ:

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

750

▐ Q.3 VẦN TH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Thƣợng Chƣởng Pháp TƢƠNG
"Hỷ chƣ Ðạo hữu, chƣ Ðạo muội.
Mừng... Mừng... Mừng... Vui... Vui... Vui...
Ðại phƣớc cho cả nhơn sanh, đại hạnh cho Ðịa cầu 68 nầy!
Em còn phải công quả phổ độ mới vào đặng Tam thập lục
Thiên, nhờ Ðại Từ Phụ cứu độ Em, khuyên nhủ cùng chƣ
Huynh khá coi Thiên vị mình là trọng, vì là của quí báu vô giá,
còn sụt sè đƣờng Ðạo, xin nhớ lấy danh Em cự chống cùng tà
ma quỉ mị cám dỗ. Tƣơng đây, công cán chẳng chi mà còn
đặng địa vị nầy, huống lựa là mấy anh độ rỗi toàn cả Cửu nhị
Nguyên nhơn thì phẩm cựu sẽ đặng trổi thêm thế nào! Xét lấy
đủ vui lòng hành đạo." (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. I. tr 92)

THƢỢNG CHƢỞNG TAM THẬP LỤC THIÊN
上掌三十六天
Đức Hộ Pháp cầu hỏi Thầy: "Bần-Đạo xin nhắc lại ngày giờ khi
mới khai Đàn tại Cần-thơ, có mấy vị Đồ Nho hầu đàn, xin bạch
với Thầy nhƣ vầy: "Bạch Thầy, xin Thầy Từ-bi giải cho chúng
con rõ hình-thức của Càn-Khôn vũ-trụ ra sao, mà các con
thƣờng nghe mấy vị Đồ Nho bàn cải với nhau, mỗi mỗi không
in một lý. Ngƣời thì nói Trời lớn, ngƣời thì nói Phật lớn. Trong
sách Tam-Tự-Kinh chú-giải thì Đức Thánh nói "Tam thập Tam
Thiên" còn trong Kinh Thầy thì nói "Thƣợng Chƣởng Tam
thập lục Thiên" nên phần nhiều bình luận phân phân bất
nhứt.Các con không hiểu thế nào là đúng xin Thầy từ-bi xá
lỗi".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

751

THƢỢNG CỔ
上古
"Bao giờ cũng vậy, từ Thƣợng cổ đến giờ, những tinh thần
mộ Đạo, lẽ thƣờng ngƣời ta nói tầm chơn, cái chơn ở đâu?
Mà giả thế nào? Họ lấy phƣơng tiện nào phân biệt đƣợc cái
chơn mà họ tầm chơn?"
Đức Hộ Pháp nói: "Thể lệ chơn truyền của Tam giáo thì:
*Tiên Giáo: Đức Thái Thƣợng dạy Tam bửu Ngũ Hành, tu tâm
luyện tánh, thủ cảm ứng công bình.
*Phật Giáo: Đức Thích Ca dạy Tam qui Ngũ giới, minh tâm
kiến tánh, thật hành Bác ái Từ bi.
*Nho Giáo: Đức Khổng Tử dạy Tam cang Ngũ thƣờng, tồn tâm
dƣỡng tánh, giữ theo hai chữ Trung - Hiếu mà làm tiêu chuẩn
cho mọi hành vi.
Cả luật pháp khuôn viên điều mục của ba nhà năng dìu đời
thống khổ, nhơn sanh trong thời kỳ Thƣợng cổ còn Thánh
đức, biết giữ chơn truyền, chuẩn thằng, qui củ của ba nhà Nho
-Thích -Đạo: làm lành lánh dữ, dƣỡng tánh tu tâm, nên mới
chung hƣởng đời thái bình, an cƣ lạc nghiệp".

THƢỢNG ĐẲNG
上 等
E: Superior rank.
F: Le rang supérieur.
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xƣa. Đẳng: thứ bậc.
Thƣợng đẳng là bực trên. Thƣợng đẳng chúng sanh: là bực
trên hết của chúng sanh, đó là nhơn loại.
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THƢỢNG ĐẦU SƢ THƢỢNG TRUNG NHỰT
Thế danh Lê Văn Trung 梨文忠 (1876- 1934)
Đƣờng Đạo mở ra
cho Đức Lê Văn
Trung:
- Ngày 23-11-Ất Sửu
(dl: 07-01-1926) Đức
Cao Đài Thƣợng Đế
dạy quí ông Cao
Quỳnh Cƣ và Phạm
Công Tắc đem Đại
Ngọc cơ đến nhà ông
Lê văn Trung ở Chợ
Lớn cho Đức Chí Tôn
dạy việc. Quí ông ngần
ngại nhƣng không dám
cải lịnh. Khi đến nhà
ông Trung, quí ông
trình bày tự sự. Ông
Trung vui vẻ chấp
thuận và cùng nhau thiết lập đàn cơ. Trong lúc chuẩn bị cầu
Cơ, nhiều phép lạ hiện ra. Trong đàn cơ nầy, Đức Thƣợng Đế
dạy ông Trung phải hiệp với hai ông Cƣ và Tắc lo việc mở
Đạo. Đức Cao-Đài Thƣợng Đế dạy: "Trung! Nhứt tâm nghe
con. Sống cũng nơi Thầy, thác cũng nơi Thầy, thành cũng nơi
Thầy mà đọa cũng nơi Thầy. Con lấy sự sáng mắt của con mà
suy lấy. Cho Thi:
Một Trời một Đất một nhà riêng,
Dạy dỗ nhơn sanh đặng dạ hiền.
Cầm mối Thiên thơ lo cứu chúng,
Đạo ngƣời vẹn vẻ mới thành Tiên.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Từ đây, ông Trung đƣợc Đức Chí Tôn thâu làm Môn đệ. Ông
vâng Thánh ý, thu xếp việc nhà, xả thân hành đạo cho đến
ngày cỗi xác trần về với Hƣ vô.
- Ngày 27-11-Ất Sửu (dl: 11-1-1926) ông Lê Văn Trung đến
viếng ba ông: Cƣ, Tắc, Sang. Cả bốn ông hiệp lại cầu Cơ. Đức
Chí Tôn giáng dạy ông Trung nhiều việc.
- Ngày 14-12-Ất Sửu (dl: 27-1-1926), quí ông bạch hỏi Đức
Thƣợng Đế về cách thờ phƣợng. Đức Thƣợng Đế dạy các
ông đến gặp ông Đốc Phủ Ngô Văn Chiêu để xem cách thức,
vì ông Chiêu đã đƣợc Đức Thƣợng Đế dạy đạo từ lâu và bảo
xem ông Chiêu là Anh Cả.
- Ngày 15-12-Ất Sửu (dl 28-1-1926), cuộc họp mặt và dự tiệc
do ông Lê Văn Trung tổ chức gồm 12 vị Môn đệ đầu tiên của
Đức Chí Tôn và 14 vị khác đã có hầu đàn cơ nhiều lần nhƣng
chƣa đƣợc chính thức nhận làm Môn đệ.
- Ngày 17-12-Ất Sửu (dl: 30-1-1926), ông Lê Văn Trung
thƣợng Tƣợng thờ Thầy rất trọng thể. Đức Thƣợng Đế giáng
cơ dạy và chỉ cách đặt vị trí thờ Đức Quan Thánh, Đức Quan
Âm Bồ Tát và Đức Lý Thái Bạch.
Đức Chí-Tôn ân phong cho Ngài là Thƣợng Đầu Sƣ,
Thánh danh Thƣợng Trung Nhựt có đủ quyền hành sự:
- Đêm 12-3-Bính Dần (dl: 23-4-1926), Đức Chí Tôn sắp đặt
cuộc Thiên phong tại nhà Ngài Lê Văn Trung ở Chợ Lớn, ân
phong cho Ngài là Thƣợng Đầu Sƣ, Thánh danh Thƣợng
Trung Nhựt, cùng một lƣợt với Ngài Đầu Sƣ Ngọc Lịch
Nguyệt.
Sau đây cũng đã thể hiện đƣợc tinh thần "Tam Hội lập quyền"
ngay buổi đầu:
- 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,
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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 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.
Ngài Thƣợng Đầu Sƣ Thƣợng-Trung-Nhựt là một trong 12
Môn đệ đầu tiên của Đức Chí Tôn, đã có đại công khai mở,
xây dựng và truyền bá Đạo Cao Đài. Để ghi nhớ công nghiệp
lớn lao của Ngài, con đƣờng cặp hông Giáo Tông Đƣờng
trong Nội Ô Tòa Thánh đƣợc Hội Thánh đặt tên là đƣờng
Thƣợng Trung Nhựt.
Ngày 7-1-1928 (âl 15-12-Đinh Mão).
Đức Lý dạy: "Thƣợng Trung Nhựt! Đạo hữu cũng có nghe lắm
điều dạy của chƣ Tiên về nền Đạo trong lúc nầy, vậy khá liệu
mà làm phận sự. Thánh Ngôn nào can yếu nên xem cho
thƣờng mà nhớ lời của Đức Chí Tôn dạy về các sự hành
động. Đạo chậm tấn là bởi kẻ hành đạo, chẳng do Thiên ý, mà
nếu biết sái, chẳng chịu sớm sửa thì nền Đạo phải hoại, kẻ
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hành đạo chẳng công chi mà chúng sanh cũng không mong độ
rỗi đặng. Nên biết à.!"
Sự cải Thánh Ngôn đặng tự tác theo trí phàm là một hại chẳng
nhỏ, nên chăm nom và liệu mà ngăn ngừa thói tà mị của nhiều
Đạo hữu. Nếu chẳng có Đức Từ Bi rộng thứ thì Lão bôi xóa
hết Trƣờng công quả của Đại Đạo, đặng để cho nhiều đứa tự
tôn chìm vào hang thẳm trót mấy kiếp mà răn các tánh trƣợc
phàm tục của chúng nó.
Đạo hữu nên chung trí với các Đạo hữu khác có trách nhậm
lớn lao và hiệp cùng Hiệp Thiên Đài mà sớm cải bƣớc Đạo lại
nghe.
Hiệp Thiên Đài cũng tránh không khỏi sơ sẩy lớn lao, ba Đạo
hữu cũng khá biết mà ngăn mình, vì kẻ trở lòng chẳng chừng
đổi, phải lấy hết tâm thành mà giữ cho khỏi các sự sẽ đến cho
khỏi hại đến lòng tín ngƣỡng của nhơn sanh. Chƣ Đạo hữu sẽ
thấy sự hành phạt riêng của mỗi đứa." (TNCT. TTT. 859-860861)

THƢỢNG ĐẾ
上帝
Thƣợng Ðế tức là Đức Ngọc Hoàng Thƣợng Đế, nay Đức
Ngài đến với cửa Đại-Đạo, chính là Ðức Chí Tôn Ngọc Hoàng
Thƣợng Ðế, hay còn gọi là Ðấng Cao Ðài.
Bài dâng Hoa, là một trong Tam bửu:
"Từ bi giá ngự rạng môn thiền,
"Ðệ tử mừng nay hữu huệ duyên
"Năm sắc hoa tƣơi xin kỉnh lễ,
"Cúi mong Thƣợng Ðế rƣới ân Thiên."
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THƢỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG
(Xem: Ngọc Hoàng Thƣợng Đế, vần Ng )
Câu 20 trong bài U-Minh-Chung có câu:
"Nam mô Huyền Khung Cao Thƣợng-Đế Ngọc Hoàng
Đại Thiên Tôn".

THƢỢNG ĐẾ TOÀN NĂNG
Đức Thƣợng Đế có rất nhiều danh xƣng qua các thời kỳ.
Diễn-văn của Ngài Thƣợng Trung Nhựt đọc tại Tòa Thánh: 0112-1931 nói về nền Tân-Tôn-giáo Cao Đài có thể canh-tân
toàn thể Thế-giới để đƣa nhân-loại đến Đại-Đồng:
"Chúng tôi trân-trọng và thành-kính thông-báo cùng quí Ngài,
Đấng tối cao tức là Đấng Thƣơng-Đế toàn năng mà cũng là
Đại-Từ-Phụ của tất cả nhơn loại, đã giáng lập trên một góc
của nƣớc Việt-Nam thuộc Tỉnh Tây-Ninh, một nền Tân Tôngiáo. Nền Tôn-giáo này có thể canh-tân toàn thể thế-giới bằng
một lý-tƣởng cao-quí đó là TÌNH THƢƠNG VẠN-VẬT. Rồi
đây, bởi sự chuyển xây của Tạo hóa, các sắc dân sẽ đồng tâm
hiệp lực kết tình anh em với nhau và chừng ấy nền Hòa bình
Thế giới sẽ phát hiện."
Ðấng Thƣợng-Ðế nói chuyện với ngƣời Pháp hầu đàn, qua
Huyền diệu Cơ bút, đƣợc dịch ra tiếng Việt: "G... Có lẽ vợ
chồng con lấy làm kỳ lạ mà thấy Thầy đến nhƣ thế nầy. Các
con có biết chăng hiện nay vì thế gian rất hung bạo nên thời kỳ
tận-diệt đã hầu kề. Nhơn loại tàn sát lẫn nhau, bởi không biết
dùng khoa học vào việc phải, nên nó mới biến thành chia rẽ và
chiến tranh. Thánh-Ðạo của Chúa Cứu-thế (vì sự hiểu lầm)
làm tăng gia dục-vọng của kẻ mạnh đối với ngƣời yếu và giúp
giáo cho bọn trên hiếp dƣới. Phải có một giáo-lý mới-mẻ đủ
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khả năng kềm chế nhơn-loại trong sự thƣơng xót chúng sanh.
Chỉ có xứ Việt-Nam còn duy trì đƣợc sự tôn-sùng Tổ-Phụ theo
tục lệ cổ-truyền, mặc dầu xứ ấy chỉ biết chịu ở dƣới quyền lệ
thuộc từ ngày đƣợc tạo lập tới giờ. Ý Thầy muốn nó đƣợc giữ
nguyên thể nhƣ vậy mãi..."

THƢỢNG ĐỨC
尚 德
E: To esteem the virtue.
F: Estimer la vertu.
Thượng: Ƣa chuộng, đứng đầu, còn, mong. Đức: đạo đức.
Thƣợng đức là ƣa chuộng đạo đức. Đó là thời thƣợng nguơn
Thánh đức, cũng là nguơn vô tội.
"Khi mới tạo thiên lập địa nhơn-loại sanh ra tánh chất con
ngƣời rất đỗi hỗn độn, còn đƣơng thuần phát thiên lƣơng, nên
chi cứ thuận tùng thiên-lý mà hòa-hiệp dƣới trên, tƣơng thân
tƣơng ái, thời kỳ ấy ngƣời ngƣời đều hấp thụ khí Thiên nhiên,
nên hằng cộng hƣởng thanh-nhàn khoái lạc mà vui say mùi
đạo-đức tháng ngày, bởi cớ đời Thƣợng-cổ mới có danh là
Thƣợng đức. Thƣợng nguơn ấy cũng kêu là đời Thƣợng đức
nữa."

THƢỢNG GIỚI
上 界
E: The superior world.
F: La monde supérieur.
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xƣa. Giới: cõi. Thƣợng
giới là cõi trên.
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Đối với Càn Khôn Vũ Trụ, ngƣời xƣa chia ra một cách tổng
quát làm ba cõi lớn:
"Tinh thần của Cao-Đài-giáo trong khi: "Nhơn-loại đang bị
thống khổ và sẽ lăn vào cảnh tang-thƣơng vì tinh thần ly-tán
nên ĐẠI-ĐẠO CAO-ĐÀI xuất hiện đặng phục-hƣng Khổnggiáo, áp dụng Nho-Tông làm khuôn luật tổ-chức xã-hội cho
tận-thiện, tận-mỹ. Các dân tộc sẽ đối đãi nhau nhƣ anh em
một Cha, ở chung một nhà, cộng hƣởng Đại Đồng hạnh-phúc.
Đó là về mặt xã-hội, còn mặt Đạo là mặt tinh-thần thì Đại-Đạo
giữ gìn tinh-ba giáo-lý nhà Thiền và Lão giáo đặng độ tận linh
hồn về Thƣợng-giới."

THƢỢNG HOÀI THANH
Giồng Luông ngày 29-01-Mậu Thìn (dl: 20-2-1928)
Thái Bạch: Hỷ chƣ Đạo hữu, chƣ Đạo muội.
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? Vậy, hiền hữu nghe Lão
phân:
Một địa vị ngôi xƣa có sẵn,
Vì thƣơng nhau lo lắng để lời.
Giấc vinh huê vốn tạm của đời,
Tỉ chẳng khác cuộc chơi phong nguyệt.
Một điểm thiếu mà ai chẳng tiếc,
Của non sông da diết lắm buồn vui,
Trong thềm Nho nhà hạnh phƣớc roi,
Mình sang trọng vì ngôi sẵn sắm.
Màn bí mật tay kia đã nắm,
Lợi danh hay ngăn cấm bƣớc đƣờng tu.
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Mẹ già kia chƣa vẹn công phu,
Vợ nghĩa đó, kiếp tu còn gắng vó.
Mình biết ngõ phải tua dẫn ngõ,
Cầm đèn soi khêu tỏ giữa Âm đình,
Phải biết đời gọi trọng, ấy khinh,
Nhớ nguồn cội, tánh linh xƣa để sẵn.
Nơi trần khổ bớt lần đeo đẳng,
Vì lắm thƣơng mới dặn cạn lời.
Mỗi điều nào Lão dặn, phải xét nét cho cạn. Vợ hiền, mẹ tiết,
cái phƣớc nơi hồng trần nầy ít ai đặng vậy. Phải lo bảo bọc độ
rỗi cho trọn phận làm ngƣời. Ngày Tân gia, Lão tƣởng chẳng
cần định, vì Chí Tôn hằng ngự nơi lòng Hiền hữu, chẳng ai
dám phạm, phòng lo. Ngày nào xong các việc, tự nơi Hiền hữu
định liệu. 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.
Thƣợng Hoài Thanh giáng cơ ngày 14-6-1934:
Anh Lớn nhớ rằng đất địa Thánh Thất (Bến Tre) vốn của chị
Trƣởng Tòa và bạn của em đứng ra làm chủ. Vậy anh Lớn cho
phép chị Trƣởng Tòa và bạn của em đứng kiện đòi của ấy
giao lại cho Hội Thánh thì hay hơn. Anh nghĩ sao?
- Quyền Giáo Tông:
- Cƣời em đâu dám.
Dạ thi:
Cho hay hơn thiệt tại nơi Trời,
Chỉnh đặng vô tâm mới dễ ngƣơi.
Đổ núi kẻ ngu mơ gánh nỗi,
Lắp sông đứa dại tƣởng khô rồi.
Cỡi mây ngó nuớc đƣa chơn nhảy,
Ngồi ngựa gò cƣơng ráng sức bơi.
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Bội bạc hết tuồng trơ mặt kép,
Nịnh trung khi đã đủ vai rồi.
Anh lớn muốn trả nữa thì lại kiện họ góp tiền cất Thánh Thất
Bến Tre mà không xin phép Chánh Phủ và Hội Thánh Cao
Đài.

THƢỢNG HOÀNG
上皇
E: The deceased king.
F: Le roi décédé.
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xƣa. Hoàng: vua.
Thƣợng hoàng là vị vua đã chết. Thƣợng hoàng còn có nghĩa
là cha của ông vua, cũng gọi là Thái Thƣợng hoàng.
Thƣợng hoàng hay Hoàng thƣợng tức là Ông Vua. Với chế
độ Quân chủ thì quan niệm là chỉ có Vua mới là con Trời
"Thiên Tử" nên mọi việc đều do Vua ban hạ mệnh lệnh, dƣới
có quan cai trị.
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà có câu:
"Thượng Hoàng sánh đức Chí Công,
"Mặc phò lê thứ khỏi vòng lao lung."

THƢỢNG HỘI
上 會
E: The superior Council.
F: Le Conseil Supérieur.
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xƣa. Hội: nhóm họp
nhiều ngƣời. Thƣợng Hội là hội cao hơn hết trong ba Hội Lập
Quyền Vạn linh.
Ba Hội Lập Quyền Vạn linh là: - dƣới hết là Hội Nhơn Sanh, kế trên là Hội Thánh, - và trên hết là Thƣợng Hội.
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Do đó, Thƣợng Hội gồm các Chức sắc Đại Thiên phong cao
cấp nhứt của Cửu Trùng Ðài và Hiệp Thiên Ðài.
I. Tổ chức và thành phần của Thƣợng Hội:
Thành phần của Thƣợng Hội gồm 11 vị, kể ra sau đây:
1) Nghị Trƣởng:
2) Phó Nghị Trƣởng:
3) Các Nghị viên:

4) Từ hàn:

Đức Đức Giáo Tông.
Đức Hộ Pháp.
- Thƣợng Phẩm.
- Thƣợng Sanh.
- 3 vị Chƣởng Pháp.
- 3 vị Đầu Sƣ nam.
- 1 vị Nữ Đầu Sƣ.
1 Chức sắc Cửu Trùng Ðài
phẩm Phối Sƣ hoặc Giáo Sƣ.

Phận sự của Từ hàn:
Từ hàn không quyền bàn cãi và bỏ thăm trong Thƣợng Hội vì
Từ hàn không phải là Nghị viên của Thƣợng Hội.
Từ hàn đƣợc quyền dự thính trong Thƣợng Hội để lập Vi bằng
hội nhóm, ghi chép các lời bàn cãi của chƣ Nghị viên, viết thƣ
mời họp theo lịnh của Nghị Trƣởng, tùng lịnh Nghị Trƣởng lập
chƣơng trình Thƣợng Hội.
Từ hàn gìn giữ sổ sách và giấy tờ của Thƣợng Hội.
Nhiệm kỳ của Từ hàn là 4 năm và có thể đƣợc tái cử nếu đủ
đạo đức và siêng năng làm tròn trách nhiệm.
II. Ngày giờ và nơi họp của Thƣợng Hội:
Mỗi năm, sau ngày lễ Noel thì Thƣợng Hội nhóm lệ thƣờng
niên trong hạn kỳ 15 ngày.
Ngoài phiên nhóm lệ nầy, Thƣợng Hội còn nhóm 3 tháng 1
lần.
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Khi có việc khẩn cấp, Đức Giáo Tông Nghị Trƣởng gởi tờ mời
họp bất thƣờng.
Thƣợng Hội nhóm phiên thƣờng lệ hằng năm nơi giữa Đền
Thờ Đức Chí Tôn tại Tòa Thánh Tây Ninh.
Các phiên họp khác thì nhóm tại Giáo Tông Đƣờng.
III. Khai Hội và Bãi Hội:
Trong buổi lễ Khai mạc Thƣợng Hội, 3 vị Chánh Phối Sƣ nam
phái đến rƣớc Đức Giáo Tông và Đức Hộ Pháp; còn Nữ
Chánh Phối Sƣ thì đến rƣớc Nữ Đầu Sƣ.
Tất cả Chức sắc Hiệp Thiên Ðài và Cửu Trùng Ðài nam nữ
đều mặc Thiên phục hiện diện tại Tòa Thánh chờ hầu rƣớc.
Khi Đức Giáo Tông và Đức Hộ Pháp đến Tòa Thánh thì Lễ
viện cho lịnh đánh 6 hồi trống và 6 hồi chuông. Dứt hồi trống
và chuông thì chƣ Nghị viên Thƣợng Hội vào đại điện bái lễ
Đức Chí Tôn. Nhạc trổi bản Nhạc Tấu Quân Thiên. Dứt nhạc
thì cả thảy an vị và khai hội.
Ba vị Chánh Phối Sƣ nam và vị Nữ Chánh Phối Sƣ xuất ngoại
chờ lịnh. Tất cả các Chức sắc khác vào Thiên phong đƣờng
chờ khi bãi hội đặng ra hầu lễ.
Thƣợng Hội nhóm trong Đền Thờ, trên điện đốt đủ hƣơng
đăng. Sáu vị Lễ Sanh nam thuộc 3 phái đứng hầu nơi Bát Quái
Ðài, 2 vị Nữ Lễ Sanh hầu bên Hữu ban, 2 vị Lễ Sanh phái
Ngọc hầu bên Tả ban, mỗi giờ phải thay đổi.
Lễ Bãi Hội, chƣ vị Nghị viên ra về, Lễ Viện cũng cho đánh 6
hồi trống và chuông, các vị Chánh Phối Sƣ và Nữ Chánh Phối
Sƣ đƣa chƣ vị Đại Thiên phong trở về tƣ dinh giống nhƣ lúc
rƣớc.
Trật tự: Một vị Giáo Sƣ phái Ngọc mặc Thiên phục mang dây
Sắc lịnh của Hiệp Thiên Ðài, cai quản Cơ Bảo Thể gìn giữ trật
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tự bên ngoài. Khi Thƣợng Hội bế mạc thì phải đem dây Sắc
lịnh trả về Hiệp Thiên Ðài.
Khi Thƣợng Hội nhóm tại Giáo Tông Đƣờng, các nghi lễ trên
đƣợc bãi bỏ. Vị Giáo Sƣ cai quản Cơ Bảo Thể đƣợc mặc y
phục thƣờng, chỉ huy Bảo Thể gìn giữ trật tự nơi Giáo Tông
Đƣờng.
IV. Phận sự của Thƣợng Hội:
Thƣợng Hội xem xét và phê chuẩn các điều sau đây:
Các điều của Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh bàn luận về việc
Đạo.
Các điều ƣớc nguyện của Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh.
Những điều nào của Hội Nhơn Sanh bị Hội Thánh đánh đổ,
hoặc những điều nào của Hội Thánh mà bị Hội Nhơn Sanh
đánh đổ, đều không đƣợc phép dâng lên Thƣợng Hội, trừ ra
khi nào có đơn của Nghị Trƣởng hay Phó Nghị Trƣởng kêu
nài.
Thƣợng Hội bàn luận và định đoạt các việc cần gấp hoặc yếu
trọng phải ban hành trong Đạo.
Trƣớc khi nhóm Thƣợng Hội:
Chƣ vị Đầu Sƣ nam phái và Nữ phái cầm quyền cai trị về phần
Đạo và phần Đời của con cái Đức Chí Tôn, phải lập tờ phúc về
những điều bàn tính của Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh đệ lên
Giáo Tông xem xét rồi đƣa ra Thƣợng Hội thảo luận. Tờ phúc
phải nạp 15 ngày trƣớc bữa khai Thƣợng Hội.
Cả giấy tờ đem ra Thƣợng Hội phải có đủ cả Nghị viên xem
xét trƣớc 7 ngày.
V. Cách bàn cãi và biểu quyết:
Trong mỗi việc đem ra bàn luận, mỗi Hội viên đƣợc xin nói 3
lần, mỗi lần 5 phút hay là 1 lần 15 phút đồng hồ.
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Khi đã bàn cãi xong, Đức Giáo Tông và Đức Hộ Pháp có ý
kiến chi thì mới bày tỏ sau rốt, rồi Nghị Trƣởng định cho bỏ
thăm, vẫn lấy đa số thăm làm qui tắc. Đức Giáo Tông và Đức
Hộ Pháp không bỏ thăm, chỉ có 9 Nghị viên bỏ thăm. Điều nào
có đƣợc 5 thăm thuận thì đạt đƣợc quá bán.
Quyền của Giáo Tông và Hộ Pháp hiệp lại là Quyền Chí Tôn
tại thế, cho nên hai vị Đại Thiên Phong nầy không có bỏ thăm,
bởi vì Quyền Chí Tôn là tuyệt đối, không bàn cãi.
- Nếu cả ba Hội (Hội Nhơn Sanh, Hội Thánh, Thƣợng Hội)
phản khắc nhau thì thì Quyền của Giáo Tông và Hộ Pháp hiệp
lại chỉ định thế nào thì cả toàn đạo phải tuân theo thế ấy.
- Thảng nhƣ Giáo Tông và Hộ Pháp phản khắc nhau, thì cả
thảy ý kiến chánh trị và nguyện ƣớc của chúng sanh đều hủy
bỏ. Chừng ấy, Hội Nhơn Sanh, Hội Thánh và Thƣợng Hội phải
nhóm lại để thảo luận lần thứ hai nữa.
Trƣớc giờ bế mạc Thƣợng Hội 15 phút, Đức Giáo Tông và
Đức Hộ Pháp cùng vào đại điện mật nghị, rồi trở ra cho
Thƣợng Hội rõ biết quyết định chung của mình. (Theo tài liệu
trong quyển Chánh Trị Đạo của Ngài Khai Pháp Trần Duy
Nghĩa) (Xem thêm: Quyền Vạn Linh, vần Q)

THƢỢNG HƢƠNG
上 香
E: To offer up the incenses.
F: Offrir des encens.
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xƣa. Hương: cây nhang
đốt cháy tỏa mùi thơm. Thƣợng hƣơng là dâng hƣơng, cầm
hƣơng cầu nguyện rồi đem lên cắm vào lƣ hƣơng đặt trên bàn
thờ.
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THƢỢNG KỲ THANH
Chính là ông Vƣơng Quan Kỳ, là chú ruột của Thất Nƣơng
Vƣơng Thị Lễ.
Samedi 01 Janvier 1927 (28-11-Bính Dần).
Thái Bạch. Hỉ chƣ Ðạo Hữu, chƣ Ðạo Muội, chƣ Chúng Sanh,
"Chƣởng Pháp, Hiền Hữu bình thân, tọa nghe.
Thƣợng Trung Nhựt, Hiền Hữu từ đây coi Thƣợng Kỳ Thanh
nhƣ một vị Môn Ðệ vậy thôi, chớ chức Giáo Hữu cũng cất luôn
nữa. Thầy có để lời xin tha, mà Pháp Luật đã phạm tha sao
cho đặng".

THƢỢNG KHÁCH
上 客
E: The distinguished guest.
F: Hôte de marque..
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xƣa. Khách: ngƣời
khách. Thƣợng khách là khách quí.
Thi văn dạy đạo có câu:
Ly kỳ cảnh vật cao nhơn thƣởng,
Ðáo để san hà thƣợng khách ca.

THƢỢNG LATAPIE THANH
Samedi 25 Décembre 1926 (21-11-Bính Dần).Đức Thái Bạch
phong chức giáo Sƣ cho ông Latapie (Thƣợng Latapie
Thanh). Thái Bạch Hỉ chƣ Ðạo Hữu, chƣ Ðạo Muội, chƣ
Chúng Sanh.
"Frère Latapie. Je vous nomme Evêque d'epuipe Francaise
c'est au rang des Giáo Sƣ que vous êtes placé. Vous diréz aux
Francaise que le Maitre ne vient pas aujourd'hui. J'ai à régler
quelques organisation intérieures du sacerdoce. J'aurais du
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recourir à vos aides, si votre équipe était formeé".
Tái Cầu: Vous méritez bien cette récompence. Chez frère
Latapie. Vous frère connaitre à tous vos compatristes le
pardon de Dieu. Sauvez les de tous pêches antérieurs qui les
amènent à la perdition".

THƢỢNG LỰC
尚力
E: To esteem the force.
F: Estimer la force.
Thƣợng lực: Coi trọng, quí trọng, ƣa chuộng , đề cao sức
mạnh)

ƥ NG LƢU TRIƧ THƢƧC
THƢƠ
上流智識
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xƣa. Lưu: nƣớc chảy,
phân biệt từng phẩm loại. Thƣợng lƣu là hạng ngƣời ƣu tú
trong xã hội.
Trí thức: thức là nhận biết, Trí thức là sự thông minh hiểu
biết. Ngƣời trí thức là ngƣời học rộng biết nhiều, thông thuộc
kinh sách, có tài văn chƣơng, luận đàm hoạt bát.
Cái trí thức có đƣợc là do học tập, nghiên cứu kinh sách, nên
nó khác với Trí huệ.
Đại Sƣ Thần Tú là một nhà trí thức, lảu thông kinh sách Tam
giáo, còn Huệ Năng dốt nát, không biết chữ, nhƣng lại là
ngƣời Trí huệ. Do đó, Y Bát của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền
cho Huệ Năng chớ không truyền cho Thần Tú, đủ thấy Trí huệ
cao hơn Trí thức rất nhiều.
Đức Thƣợng Sanh để lời ca tụng công lao một bậc vĩ nhân
của nhân loại là Đức Hộ -Pháp, Giáo chủ Đạo Cao Đài rằ ng:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Chúng ta chẳng những phải giữ gìn và tô điểm thêm sự
nghiệp hữu hình của Ðức Ngài, chúng ta còn phải quý trọng
cái danh giá của Ðạo, vì Ðức Ngài khi sanh tiền đã phải trải
bƣớc từ ÂU sang Á, đem hết tâm trí đặng làm cho danh giá
ÐẠO CAO ÐÀI đƣợc nêu cao tột bực. Trong các nƣớc văn
minh tiên tiến, nơi nào Ðức Ngài có để chân đến thì những bậc
thƣợng lƣu trí thức sau khi nghe Ngài thuyết pháp đều để
lòng sùng bái Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, nhiều ngƣời đã xin
nhập môn, xin Ðức Ngài đến nhà khai đàn thƣợng tƣợng và
tôn trọng Ðức Ngài nhƣ một Ðấng Cứu Thế. Ngày nay mặc
dầu Ðức Ngài đã khuất bóng nhƣng cái danh giá của Ðạo Cao
Ðài vẫn còn đƣợc nguyên vẹn y nhƣ lúc Ðức Ngài còn tại thế".

THƢỢNG MƢU
E: To esteem the ruse
F: Estimer la ruse.
Thƣợng mƣu: mƣu đồ cao cả, cao thƣợng.

THƢỢNG NGHỊ VIỆN
上議院
F: Chambre haute (Sénat, conseil de la République).
Đức Hộ Pháp nói: "Đức Quyền Giáo Tông của chúng ta bây
giờ là Ông Lê-Văn Trung. Buổi nọ Ông Lê-Văn-Trung đang
làm Thƣợng Nghị-Viện. Hội-Đồng Thƣợng Nghị-Viện chẳng
khác bây giờ là một vị Tổng-Thống đời Pháp thuộc. Chức Nghị
Viện lớn lắm! Ông là ngƣời Nam làm đến bực đó thôi."
Có thơ ca ngợi cuộc đời Đức Lê Văn Trung rằng:
Thƣơng trƣờng mở cuộc buồm xuôi gió,
Thƣợng Viện gặp thời chí lƣớt mây.
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THƢỢNG NGUƠN
上元
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).
Thƣợng nguơn ấy cũng kêu là đời Thƣợng đức nữa.

THƢỢNG NGUƠN THÁNH ĐỨC
Đức Hộ Pháp nói về Tân Tôn giáo Cao-Đài nhƣ sau: "Đạo
Cao-Đài tức là ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ ĐỘ khai sáng vào thờikỳ 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 kỷ nguyên
mới. Đặc biệt Đức Thích-Ca Mâu-Ni khi lập giáo có cho biết
đến năm 2.500 kỷ-nguyên Phật giáo, là thời-kỳ để cho Đức DiLạc ra đời mở Hội-Long Hoa lập một kỷ nguyên mới đó vậy".

THƢỢNG NGUƠN TỨ CHUYỂN
Giờ phút này đã mãn Tam-chuyển bắt đầu Thƣợng nguơn
Tứ-chuyển là hồi nhơn-loại tƣơng hợp với nhau, cả thảy nơi
mặt địa-cầu này, tức là thuyết Đại-Đồng. Nhơn-loại đem để nơi
mặt địa-cầu này một nền chánh-trị cho vững chắc mới hiệp
đặng, tức nhiên khởi mầm để tạo ra chánh-trị Hiệp-chủng Đại
Đồng cho nhơn-loại".
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THƢỢNG PHẨM (Phẩm)
上品
Thƣợng Phẩm là phẩm vị Chức sắc cao cấp của Hiệp Thiên
Ðài, đứng trên Thập nhị Thời Quân, chƣởng quản Chi Đạo,
làm việc dƣới quyền của Đức Hộ Pháp.
"Hộ Pháp là thể các Đấng Trọn lành. Ngƣời lại giao quyền cho
Thƣợng-Phẩm lập Đạo, đặng dìu dắt các chơn hồn lên tột
phẩm vị của mình, tức là nâng đỡ binh vực cả Tín-đồ và Chứcsắc Thiên-phong ngồi an địa vị, cũng nhƣ chƣ Thần Thánh
Tiên Phật điều đình Càn Khôn thế giới cho an tịnh, hòa bình
mà giúp sức cho Vạn linh sanh sanh hóa hóa. Thƣợng Phẩm
tiếp các chơn hồn của Thƣợng Sanh giao vào cửa Đạo.
Thƣợng-Phẩm là ngƣời thể Đạo đối với hàng Thánh, ấy là
ngƣời cầm đầu các Thánh."
Thƣợng Phẩm là ai?
Pháp Chánh Truyền: "Thƣợng Phẩm là ngƣời thay mặt cho
Hộ Pháp, phải tùng lịnh Hộ Pháp mà hành chánh. Hễ bƣớc
chơn vào cửa Ðạo, thì là có Thiên Phẩm, mà hễ có Thiên
Phẩm rồi thì Thầy lại đem lên cho tới Thƣợng Phẩm mới trọn
nghĩa Phổ Ðộ. Các chơn linh dầu nguyên nhân hay là hóa
nhân đều nhờ Thƣợng Phẩm gìn giữ binh vực cho ngồi đặng
an ổn địa vị mình, giúp đỡ cho đức hạnh trổi thêm cao cho
khỏi phạm luật lệ; xem sóc ngôi thứ chẳng cho giành giựt lẫn
nhau, ắt giữ cho Cửu Trùng Ðài đặng hòa nhã êm đềm, khép
cửa Thiên Môn, cấm đƣờng không cho các chơn linh thối
bƣớc (hay). Phẩm trật nhờ ngƣời mà đặng thăng lên, hay là bị
ngƣời mà phải hạ. Ngƣời nắm luật Ðạo nơi tay mà binh vực cả
chƣ Chức Sắc Thiên Phong và các Tín Ðồ, chẳng cho ai phạm
luật, vừa lo cho ngƣời Ðạo hạnh lên cho tột phẩm vị mình.
Thƣợng Phẩm là chủ phòng cải luật, làm Trạng Sƣ của Tín
Ðồ.
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Pháp-Chánh-Truyền: Thƣợng Phẩm thì quyền về Ðạo, dƣới
quyền:
-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.
Chú Giải (Pháp Chánh Truyền): Các Tịnh Thất đều về quyền
của Thƣợng Phẩm cai quản. Cả Tín Ðồ thì về phần ngƣời binh
vực, chẳng cho ai phạm luật đến khổ khắc cho đặng, các
Chức Sắc trấn nhậm mấy Thánh Thất phải do nơi quyền
ngƣời thuyên bổ, liệu lƣợng tài sức mỗi ngƣời, mà chỉ định
phận sự (công bình vậy).
Thƣợng Phẩm là cây cờ của Ðạo. Hễ Ðạo nơi nào thì Thƣợng
Phẩm nơi ấy.
Thƣợng Phẩm đối quyền với Chƣởng Pháp bên Cửu Trùng
Ðài.
Hiệp Thiên Ðài là luật lệ mà Thƣợng Phẩm lại là Chánh Trị, ấy
vậy Thƣợng Phẩm là ngƣời của Cửu Trùng Ðài nơi Hiệp Thiên
Ðài.
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…"
Pháp Chánh Truyền: "Thầy khuyên các con lấy tánh vô tƣ mà
hành đạo, Thầy cho các con biết trƣớc rằng: Hễ trọng quyền
thì ắt có trọng phạt".
Chú Giải (Pháp Chánh Truyền): "Vì lời khuyên của Thầy mà
Ðức Lý Giáo Tông xin buộc cả Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài phải
Minh Thệ giữa Hội Thánh rằng: Lấy dạ vô tƣ mà hành Ðạo, lại
muốn tỏ ra rằng: Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài thật trọng quyền,
Ngài mới ban dây sắc lịnh, buộc cả Tín Ðồ và cả Chức Sắc
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Thiên Phong, hễ mỗi Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài mang dây sắc
lịnh vào mình mà hành chánh nơi nào, thì phải tuân mạng, dầu
lỗi quấy cũng phải chiều theo, chỉ để cho Hội Thánh có quyền
định tội, lại buộc cả Chức Sắc nào đã thọ quyền của Hiệp
Thiên Ðài cũng phải minh thệ, y nhƣ vậy mới đặng hành
chánh."
Thƣợng-Phẩm tiếp các chơn hồn của Thƣợng Sanh giao vào
cửa Đạo.Thƣợng-phẩm là ngƣời thể Đạo đối với hàng Thánh,
ấy là ngƣời cầm đầu các Thánh.

THƢỢNG PHẨM CAO QUỲNH CƢ (1888-1929)
Ðức Cao Thƣợng-Phẩm chơn-linh là Hớn Chung-Ly:
Theo lời Ðức Hộ Pháp, Ðức
Cao Thƣợng-Phẩm chơnlinh là Hớn Chung-Ly, một vị
Ðại-Tiên trong Bát Tiên, lãnh
sứ mạng của Chí-Tôn đến
tạo dựng nền Tôn Giáo tại
thế nầy. Ngƣời cùng Ðức Hộ
Pháp hợp thành cặp cơ
Phong Thánh lập PhápChánh-Truyền và Tân-Luật
để làm Hiến-Chƣơng cho
nền Quốc Ðạo. Chúng ta
phải nhìn nhận đầu công
khai Ðạo của Ðức Cao
Thƣợng Phẩm vì nếu thiếu
bàn tay xây dựng của Ngƣời
để chấp cơ cùng Ðức Hộ
Pháp thì:
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- Ðâu có Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.
- Ðâu có Chức Sắc Thiên Phong Nam Nữ.
- Ðâu có Hội Thánh và các Cơ Quan trong Ðạo.
- Ðâu có Pháp Chánh Truyền và Tân Luật.
-Ðâu có Ðại nghiệp hiện giờ cho Nhơn sanh thừa hƣởng
Ðức Cao Thƣợng-Phẩm có tánh cao-thƣợng và cƣơng quyết,
nên khi nhận chân đƣợc mối Ðạo Trời thì Ngƣời nghe theo
tiếng gọi Thiêng-Liêng, phế đời hành Ðạo liền, mặc dù lúc đó
ông đang là một vị công chức cao cấp dƣới thời Pháp.
Tuy Ðạo khai ngày 14 tháng 10 Bính Dần (1926) mà thực sự
Ðức Cao Thƣợng-Phẩm đã ngộ Ðạo từ năm Ất Sửu (1925) vì
các Ðấng đã mƣợn bàn tay Ngƣời mà mở Ðạo bằng cách Xây
bàn từ năm ấy. Ðức Cao Thƣợng-Phẩm về hành Ðạo tại chùa
Gò Kén hơn ba tháng, từ 14-10-Bính-Dần (1926) đến 20-2Ðinh-Mão (dl 23-3-1927) thì dời chùa về đất mới mua tại Tòa
Thánh hiện thời.
Thầy dạy tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 16 Avril 1929 (nhằm
ngày 7-3 giờ Tý): "Thầy đã nói rõ rằng: Thƣợng Phẩm phải về
Thầy trƣớc các con, nhƣng mà hại thay vì biếng nhác, các con
không đọc Thánh Ngôn của Thầy mà kiếm hiểu. T...! Con có
nhớ lời Thầy nói với các con rằng: Ðạo vốn vô vi, nếu Thƣợng
Phẩm không trở lại thiêng liêng chi vị thì ai đem các chơn hồn
vào cửa Thiên giùm cho các con, lại nữa các con vốn là kẻ
dẫn đƣờng cho cả chúng sanh thay mặt Thầy nơi thế nầy về
phần Ðời, còn phần Ðạo cũng phải có đôi đứa mới đặng cho,
Cƣời!".
Bài Thài hiến Lễ Đức Thƣợng-Phẩm Cao Quỳnh Cƣ:
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Ngảnh lại mà đau cảnh đoạn tràng,
Cõi Thiên mừng đặng dứt dây oan.
Nợ trần đã phủi, lòng son sắt,
Ngôi vị nay vinh, nghĩa đá vàng.
Cổi tấm chơn thành lòa nhựt nguyệt,
Phơi gan chí sĩ nhuộm giang san.
Bốn mƣơi hai tuổi sanh chƣa phỉ,
Để mắt xanh coi nƣớc khải hoàn.
.

I- Phần đời: Đức Cao Thƣợng Phẩm quí danh là Cao Quỳnh
Cƣ sinh năm 1887 tại làng Hiệp Ninh, tổng Hàm Ninh Thƣợng,
tỉnh Tây Ninh trong một gia đình thế phiệt Nho-phong. Đức
Ngài là bào đệ của Ngài Bảo Văn Pháp Quân và bạn đời của
Bà nguyễn thị Hiếu (Nữ Đầu Sƣ Hƣơng Hiếu). Đạo hạnh nhu
hòa và ngôn từ chúng ái. Đức Ngài đang làm Sở Tạo tác tại
Saigon thì Đức Chí Tôn khai Đạo, Đức Ngài liền phế đời hành
Đạo.
II-Phần Ðạo: Ngộ Đạo và đắc phong Thƣơng Phẩm (19251926): Năm Ất-Sửu (1925) là năm việc Xây bàn hay "sai ma"
rất thịnh hành trong các giới tại miền Nam Việt Nam, nhất là tại
Thủ Đô Sài gòn. Trƣớc hết, vì sự háo kỳ mà ba ông bạn chí sĩ
Cao Quỳnh Cƣ (sau đắc phong Thƣợng Phẩm), Phạm Công
Tắc (sau đắc phong Hộ Pháp) và Cao Hoài Sang (sau đắc
phong Thƣợng Sanh) mới nghĩ ra việc xây bàn để tiếp chuyện
với những ngƣời vô hình. (Theo Đạo Sử cơ bút của Trƣơng
Hiến Pháp)
Do đó, vào ngày 25-7-1925 (ngày 5-6-Ất Sửu): Hai Ngài Cao
Quỳnh Cƣ và Phạm Công Tắc đến nhà Ngài Cao Hoài Sang
bên cạnh chợ Thái Bình (phố hàng Dừa Sài Gòn) để thăm
viếng và hàn huyên tình đời thế sự. Ba Ngài đem ra trƣớc hiên
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nhà một cái bàn vuông bốn chân (bàn này hiện để tại Nữ Đầu
Sƣ Đƣờng) kê cho một chân hỏng đất rồi đồng để tay lên bàn
khấn vái. Lúc sơ khởi gặp nhiều khó khăn, ba vị đốt nhang
khấn nguyện từ 21 giờ tối đến 2 giờ đêm, có nhiều vong linh
nhập bàn viết tiếng Anh, Pháp và Hoa ngữ, cũng có một vong
linh học sinh Hà Nội viết tiếng Quốc ngữ. Cái bàn gõ khi
chửng chạc, khi lựng khựng, dƣờng nhƣ có nhiều vong linh
tranh nhau để nói chuyện. Xây bàn. Việc Xây bàn thật vất vả vì
chỉ có khẩu ƣớc với các Đấng vô hình trong vần Quốc ngữ.
Nhƣ nhịp 1 cái là "A", hai cái là "Ă" và ba cái là "Â". Khi chân
bàn ngừng lại chỗ nào thì ngƣời ngồi biên chữ ấy (ngƣời ngồi
ngoài lúc bấy giờ là bà Nguyễn Thị Hiếu) rồi nhiều chữ ghép
lại thành một tiếng, nhiều tiếng mới ghép lại thành lời văn hay
câu thơ. Nhƣng về sau nhờ thuần điển và quen việc nên sự
tiếp chuyện với các Đấng Thiêng liêng càng mau lẹ và dễ
dàng.
Đêm thứ nhì (26-7-1925), ba Ngài lại Xây bàn, đúng 24 giờ có
vong linh Cao-Quỳnh-Tuân ở Thiên đình giáng cho thi:
Ly trần tuổi đã quá năm mƣơi,
Mi mới vừa lên ƣớc đặng ngƣời.
Tổng mến lời khuyên bền mộ chép
Tình thƣơng câu dặn gắng tâm đời
Bên màn đôi lúc trêu hồn phách,
Cõi thọ nhiều phen đặng thảnh thơi.
Xót nỗi vợ hiền còn lụm cụm,
Gặp nhau nhắn nhủ một đôi lời.
Cụ Cao Quỳnh Tuân là thân phụ của Ngài Cao Quỳnh Cƣ qua
đời đã 25 năm, Ngài đọc tới câu thứ 7 quá ngậm ngùi, nên
thƣa: "Thƣa Thầy, ngày mai con xin nấu mâm cơm cúng, con
kính thỉnh Thầy về chứng lòng thảo của con". Vong linh của cụ
Tuân liền chuyển cái bàn gõ hai cái, tỏ ý nhận lời. Đến đêm
30-7-1925 (10-6-Ất Sửu), ba Ngài lại họp nhau tại nhà Ngài
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Cao Hoài Sang mở cuộc Xây bàn. Hôm ấy có một nữ vong linh
giáng bàn cho thi:
Nỗi mình tâm sự tỏ cùng ai?
Mạng bạc còn xuân uổng sắc tài.
Những ngỡ trao duyên vào ngọc các,
Nào dè phủi nợ xuống tuyền đài.
Dƣỡng sinh cam lỗi tình sông núi,
Tơ tóc thôi rồi nghĩa trúc mai.
Dồn dập tƣơng tƣ quằn một gánh,
Nỗi mình tâm sự tỏ cùng ai?
(Ký tên Đoàn-Ngọc-Quế)
Ngài Cao Quỳnh Cƣ hỏi :
- Hồi tại thế xứ ở đâu? - Ở chợ Lớn.
Ngài Phạm Công Tắc hỏi:
- Cô học ở đâu? - Học trƣờng Đầm.
Đoàn Ngọc Quế chỉ là tên mƣợn (tá danh). Tên thật của cô là
Vƣơng Thị Lễ, cháu ông Vƣơng Quan Kỳ (theo Con Đƣờng
Thiêng Liêng Hằng Sống)
Đƣợc biết tiền kiếp của cô Quế là một vị công chúa con một vị
vua. Trong triều có một vị quan thầm yêu cô nhƣng không
đƣợc môn đăng hộ đối, nên thất tình sầu muộn mà chết. Đến
kiếp này, cô đầu thai vào gia đình Tổng Đốc Phƣơng là bên
ngoại của cô. Đến tuổi cập kê cô lâm bịnh trầm kha, chạy đủ
thầy đủ thuốc mà không hết bịnh. Thân mẫu cô mới nói, ai cứu
đƣợc cô thì bà gã cô cho. Lúc bấy giờ một ông thầy thuốc Tây
học ở Hà Nội (Médecin Indochinois) chƣa vợ, mới bổ đến Sàigòn. Gia đình cô rƣớc đến chữa bệnh cho cô. Thoạt nhiên, cô
mạnh. Nên biết vị lƣơng y này là ông quan trẻ tuổi thầm yêu cô
trƣớc kia vì tiền duyên mà hai ngƣời cùng đi đầu kiếp để nên
nghĩa đá vàng. Nào ngờ, thân mẫu cô quên lời hứa cũ, chỉ trả
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tiền cho ngƣời thầy thuốc rồi thôi. Còn cô giữ dạ keo sơn âm
thầm nhớ thƣơng vị lƣơng y mà "phủi nợ xuống tuyền đài".
Ba ngƣời đều có họa bài thi trên, riêng bài của Ngài Cao
Quỳnh Cƣ nhƣ vầy: Bài Họa vận:
Rằng liễu khóc oanh có mấy ai?
Mộ ngƣời quốc sách lẫn thiên tài.
Nhìn văn độ phẩm hàng khuê các,
Xót bạn tri âm cõi dạ đài.
Ngàn dặm hoa trôi sầu cụm trƣớc,
Một mồ cỏ loáng ủ nhành mai.
Cửu tuyền hồn Quế linh xin chứng,
Rằng liễu khóc oanh có mấy ai?
Cũng đêm đó, Ngài Cao Quỳnh Cƣ hỏi cô bệnh chi mà chết,
cô đáp bằng hai bài thi nhƣ vầy:
Trời già đành đoạn nợ ba sinh,
Bèo nƣớc chia hai một gánh tình.
Mấy bữa nhăn mày lăm chƣớc quỉ,
Khiến ôm mối thảm tại Diêm Đình.
Ngƣời thời Ngọc mà với Kim đàng,
Quên kẻ dạ đài nỗi thảm mang.
Mình dặn lấy mình, mình lại biết,
Mặc ai chung hƣởng phận cao sang.
Nhờ tìm đƣợc mộ cô Vƣơng Thị Lễ nên ba Ngài càng tin. Hôm
sau Ngài Cao Quỳnh Cƣ mời hai Ngài Phạm Công Tắc và Cao
Hoài Sang qua tƣ gia mình để xây bàn, mời cô Đoàn Ngọc
Quế về dạy làm thi. Nhân tiện ba Ngài hỏi cô Quế về Thƣợng
giới, cô tiết lộ đôi điều khiến các Ngài thêm mê học hỏi. Rồi cô
gọi Ngài Cao Quỳnh Cƣ là anh cả, Ngài Phạm Công Tắc là
Nhị ca, Cao Hoài Sang là Tam ca, còn cô là Tứ muội.
Đến ngày 3-8-1925 (15-7-Ất Sửu) thiết đàn xây bàn, cô Đoàn
Ngọc Quế báo tin có một Đấng muốn đến tiếp xúc:
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Ớt cay cay ớt gẫm mà cay,
Muối mặn ba năm muối mặn dai.
Túng lúi đi chơi nên tấp lại
Ăn bòn chẳng chịu tấp theo ai.
(AĂÂ)
Ngài Phạm Công Tắc nghe dứt bài thơ lấy làm khó chịu. Ngài
Cƣ hiểu ý liền nói với Ngài Phạm Công Tắc rằng:
- Ậy, em ngồi lại cho qua hỏi, vị nầy không phải tầm thƣờng
đâu em.
Ngài Cao Quỳnh Cƣ liền hỏi :
- Ông A-Ă-Â mấy chục tuổi?
Đấng A-Ă-Â gõ bàn hoài không ngừng, đếm đến mấy trăm cái
mà cũng không thôi. Ngài Cao Quỳnh Cƣ sợ không dám hỏi
nữa. Ngài Phạm Công Tắc hỏi ông ở đâu, thì đƣợc cho bài thi:
Tròi trọi một mình không mới thiệt bần,
Một nhành sen trắng náu-nƣơng chân.
Ở nhà mƣợn đám mây xanh kịt,
Đỡ gót nhờ con hạc trắng ngần.
Bố hóa ngƣời đời gây mối đạo,
Gia ân đồ đệ dựng nền nhân.
Chừng nào đất dậy trời thay xác,
Chƣ Phật, Thánh, Tiên xuống ở trần.
Đến 18-8-1925 (1-8-Ất Sửu), cô Đoàn Ngọc Quế giáng bàn,
các Ngài hỏi rằng:
- Em còn có chị em nào nữa biết làm thi, xin cầu khẩn đến dạy
ba anh em qua làm thi.
Cô Đoàn Ngọc Quế nhịp bàn trả lời:
- Có chị Hớn Liên Bạch, Lục Nƣơng, Nhứt Nƣơng làm thi hay
lắm. và cô lại thêm:
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- Ba anh muốn cầu thì ngày đó ba anh phải ăn chay, mới cầu
đƣợc.
Ba Ngài nhận lời, ngày cầu ba ông ăn chay. Đến ngày 25-81925 (8-8-Ất Sửu), Đấng AĂÂ dạy ba ông, vào rằm tháng 8 đó
thiết tiệc chay thỉnh Đức Diêu Trì Kim Mẫu và chƣ vị Cửu
Nƣơng đến dự. Đến 14 âm lịch thì Đức Nhàn Âm Đạo Trƣởng
giáng cho thơ mời các Ngài họa.
Rừng tòng ngày tháng thú quen chừng,
Nhƣớng mắt dòm coi thế chuyển luân.
Rƣợu cúc một bầu trăng gió hứng,
Non sông dạo khắp lối đem xuân.
Ông Cao Xuân Lộc liền giáng họa nguyên vận :
Sống thác từ xƣa đã có chừng,
Nơi trần mẫn tính trọn nhơn luân.
Đò đƣa phút chịu vùi ba tấc,
Tay trắng phủi rồi một tuổi xuân.
Bài của Ngài Cao Quỳnh Cƣ họa nhƣ vầy :
Cõi thọ là đâu khó độ chừng,
Ẩn tàng lội lạc bậc kinh luân.
Buổi già ƣớc đặng đem thân gởi,
Biển Thánh rán dò lúc tuổi xuân.
Đến ngày 15-8-Ất Sửu (1-9-1925) tại nhà Ngài ở số 134
Bourdais (nay là Calmette, Sài gòn), giữa nhà lập bàn hƣơng
án, chƣng các hoa thơm và xông trầm trọn ngày. Các Ngài
mặc quốc phục quì trƣớc bàn hƣơng án cầu nguyện xin các
Đấng Tiên Nƣơng đến dự tiệc, lễ bái xong các Ngài ngồi vào
bàn tiệc. Bà Nguyễn Thị Hiếu (tức bà Cao Quỳnh Cƣ) gắp đồ
ăn để vào chén cho chín vị và trên bàn thờ Đức Phật Mẫu. Đó
là thể pháp tƣợng trƣng cho bí pháp của Đạo Cao Đài, mà
hằng năm về sau đến ngày tháng này Tòa Thánh Tây Ninh
đều tổ chức Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung. Sau đó các Ngài xây
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.3 VẦN TH▐

779

bàn, Đấng AĂÂ giáng cho bài thi rồi đến Đức Phật Mẫu và
Cửu Vị Tiên Nƣơng mỗi vị đều giáng một bài và mời ba Ngài
làm thi liên ngâm.
Lục Nƣơng:
Cao Quỳnh Cƣ:
Phạm Công Tắc:
Cao Hoài Sang:

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Xem Đại Đạo Sử Cƣơng quyển I trang 35)

Lục Nƣơng:
Cao Quỳnh Cƣ:
Phạm Công Tắc:
Cao Hoài Sang:

Ở thế sao chê tiếng thế buồn,
Buồn vui hai lẽ lấy chi đong?
Cân đai tuế nguyệt trêu hồn bƣớm,
Tên tuổi phong ba lắm bụi hồng.
Chiếc bách dập dồn dòng bích thủy,
Phồn hoa mờ mệt giấc quỳnh lƣơng.
Bờ đƣơng chừ đặng phong trần rảnh,
Quảy gánh thơ đờn dạo bốn phƣơng.

Nhờ tình thân mật đó Lục Nƣơng cho ba vị biết cô Đoàn Ngọc
Quế là Thất Nƣơng Diêu Trì Cung.
Đêm 14-9-1925 (29-8-Ất Sửu), khi xây bàn, Đấng AĂÂ giáng,
ba vị hỏi sao lâu quá không đến. Ngài đáp rằng vì tiết lộ thiên
cơ cho ba vị nên bị Ngọc Hƣ bắt tội. Ba Ngài phải lập hƣơng
án giữa trời để chịu tội thay cho Đấng AĂÂ. Ngài Cao Thƣợng
Phẩm có làm bài thi đọc trƣớc hƣơng án nhƣ vầy:
Vái van xin quí Cửu Thiên Nƣơng,
Tâu với Ngọc Hƣ rõ ngọn nguồn.
Vì nghĩa Ă-A mang trọng tội,
Nghĩ tình đồng đạo để tình thƣơng.
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Đến ngày rằm năm đó Đấng AĂÂ giáng cho bài thi:
Một tòa thiên các ngọc làu làu,
Liên bắc cầu qua nhắp nhóa sao.
Vạn trƣợng then cài ngăn Bắc Đẩu,
Muôn trùng nhịp khảm hiệp Nam Tào.
Chƣ Thần chóa mắt màu thƣờng đổi,
Liệt Thánh kinh tâm phép vẫn cao.
Dời đổi chớp giăng đoanh đỡ nổi,
Vững bền vạn kiếp chẳng hề xao.
Việc xây bàn của các Ngài lan rộng trong quần chúng kẻ hiếu
kỳ đến xem cho biết, ngƣời không tin muốn thử coi chân giả.
Một phật tử hỏi Đấng AĂÂ làm thế nào để phân biệt thiệt giả.
Đấng AĂÂ nhịp bàn cho thi:
Chi lan mọc lẫn cỏ hoa thƣờng,
Chẳng để mũi gần chẳng biết hƣơng.
Hiền ngõ rủi sinh thời bạo ngƣợc,
Dầu trong Thánh đức cũng ra thƣờng.
Ngƣời Phật tử ấy hỏi tiếp: "Làm sao biết đƣợc chánh tà?".
Đấng AĂÂ đáp:
Lẽ chánh tự nhiên có lẽ tà,
Chánh tà hai lẽ đoán sao ra.
Sao Tiên Phật ngƣời trần tục,
Trần tục muốn thành phải đến ta.
Cũng hôm ấy (14-11-1925) ông Nguyễn Trung Hậu (Sau đắc
phong Bảo Pháp) đến tìm hiểu hƣ thực, đƣợc Đấng AĂÂ giáng
cho thi:
THUẦN văn chất ĐỨC tài cao,
Tên tuổi làng thơ đã đứng vào.
Non nƣớc muốn nêu danh tuấn kiệt,
Gặp thời búa Việt, giục cờ Mao.
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Ông Trƣơng Hữu Đức (sau đắc phong Hiên Pháp) cho các
bạn thơ cố ý giả ngộ chơi. Thế nên về nhà đem bàn ra một
mình đặt tay lên, miệng vái các chơn hồn ứng hiện. Tức khắc
có vong linh của lịnh huynh ông giáng cho hai vị thuốc trị ông
lành bịnh. Rồi có vị Minh Nghĩa Tiên Ông giáng cho thi :
MINH ĐỨC mừng nay đã gặp Thầy,
Chẳng còn ao ƣớc cái không hay.
Mừng cầu Âu- Á càng thêm mặt,
Mừng nậu côn đồ đã chịu chay.
Từ đó ông Đức hết sức tin tƣởng và ăn chay trƣờng luôn. Còn
ông Hậu vì điểm danh đúng bút hiệu nên xin làm đệ tử Đấng
AĂÂ.
Đến ngày 12-12 năm đó (27-10-Ất Sửu) Đức Diêu Trì Kim Mẫu
giáng dạy: "Mùng 1 tháng 11 này Tam vị Đạo hữu VỌNG
THIÊN CẦU ÐẠO".
Bà thăng rồi, ba Ngài hội ý vẫn không hiểu cầu đạo là thế nào.
Thế nên hôm ba Ngài mới cầu Thất Nƣơng hỏi:
- Thất Nƣơng dạy dùm cầu đạo là gì?
Thất Nƣơng đáp:
- Không phải phận sự của em, xin hỏi ông AĂÂ giáng dạy.
"Ngày 1-11 này (16-12-1925) Tam vị phải Vọng thiên Cầu Đạo
Tắm gội cho tinh khiết, ra quì giữa trời cầm chín cây nhang mà
vái rằng: ba tôi là Cao Quỳnh Cƣ, Phạm Công Tắc, Cao Hoài
Sang, Vọng bái Cao Đài Ngọc Đế, ban ơn đủ phúc lành cho ba
tôi cải tà qui chánh".
Tịnh tâm quỳ đến tàn hết chín cây nhang mới vào, rồi đến nhà
(ông) Tý mƣợn đại ngọc cơ, học cách dùng để Đấng Cao Đài
Thƣợng Đế giáng.
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Thế là việc xây bàn đến đây chấm dứt và việc cầu cơ bắt đầu
để khai mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, nghĩa là thời khai
nguyên dẫn dắt vào đƣờng Đạo đã cáo chung.
Mùa pháp nạn (1928-1929):
Đời hành đạo của Đức Ngài tuy có kham khổ nhọc nhằn vì
phải xây dựng nền tảng đầu tiên cho nền Tân Tôn giáo, nhƣng
cũng đƣợc an ủi tinh thần qua nét mặt tƣơi vui của chƣ tín hữu
nhất là số tín đồ theo đạo ngày càng đông. Bỗng đâu đất bằng
sóng dậy. Vào tháng 3 năm mậu Thìn một nhóm ngƣời từ Thủ
Đức do ông Tƣ Mắt tức Nguyễn Phát Trƣớc dẫn dụ về Tòa
Thánh đặt điều, nƣớc lã khuấy nên hồ. Họ đuổi Đức Ngài ra
khỏi Tòa Thánh trong 24 giờ, nếu không đi sẽ cột trong rừng
mà bắn. Ngài quá uất ức nhƣng không thể giải bày cho những
ngƣời bạo hành rõ đƣợc nỗi oan khiên của mình. Đức Ngài
quá buồn, kẻ lo đạo không mấy ngƣời, phá đạo lại đông, thật
đúng câu "Đạo cao nhứt xích, ma cao nhứt trƣợng" Đức Ngài
ngọa bịnh phải về Thảo Xá Hiền Cung (Thánh Thất Tây Ninh
ngày nay). Nhớ ngày nào, Đức Ngài nguyện làm con tế vật
cho Đức Chí Tôn sai khiến, mà trò đời quá cay nghiệt để lỡ
bƣớc đƣờng hành đạo. Đức Ngài thống khổ mà nảy ra bài tự
thán nhƣ sau :
Công trình gầy dựng Thất Tây Ninh,
Bằng địa sóng xao khiến rập rình.
Tà mị phàm rung rinh chất Thánh,
Mùa màng sâu phá hoại hồn kinh.
Xƣa Tòa Thánh dập dìu lai vãng,
Nay Bửu đình hiu quạnh lụy nhìn.
Thƣơng Đạo mến Thầy xin sớm liệu,
Cộng tâm chung trí chớ làm thinh.
Thông cảm đƣợc nỗi oan khiên của Đức Ngài, Đức Cao
Thƣợng Sanh đã họa bài thi trên nhƣ vầy:
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Dập dìu nào buổi Thất Tây Ninh,
Hiu quạnh hôm nay gió rập rình.
Trƣớc ngõ lơ thơ vài đạo hữu,
Sau hiên meo mốc mấy pho kinh.
Rừng xơ vẻ thắm chim không đỗ,
Cảnh lợt màu tƣơi khách biếng nhìn.
Xây dựng là ai? Ai phá hoại?
Sụt sùi để bƣớc khó làm thinh!.
Thất Nƣơng Diêu Trì Cung giáng cho bài thi để an ủi:
Nghĩ giận mà ra bắt nực cƣời,
Nhờ ai an vị lại an nơi?
Trăm năm chƣa giữ bền thân sống,
Một kiếp đã gây lắm tội đời.
Phẩm Phật ngôi Tiên ai dẫn nẻo,
Ngai Thần vị Thánh kẻ toan dời,
Nhắn lời nói với phƣờng đen bạc,
Đến cửa thiêng liêng ngó mặt trời.
Nỗi oan tình đó, không những Diêu Trì Cung rõ thấu mà thi
phàm mắt thịt của toàn đạo bấy giờ ai cũng biết. Mọi việc là do
bà Nguyễn Thị Hiếu (do bà kể lại lúc sanh tiền). Bà thấy những
ngƣời công quả bị chói nƣớc, ăn không tiêu, bà có bổ thuốc
tiêu để bán lại cho ngừơi làm công quả phá rừng. Những kẻ
ganh tị cho bà làm tiền chƣ tín hữu.
Việc thứ hai, một buổi sáng trên cầu ván nơi Thảo Xá Hiền
Cung bà để một số hàng bông rau cải, để đem ra chợ bán. Một
ít ngƣời đi qua thấy không biết cho là hàng bông của chùa.
Việc thứ ba, bà có lấy một số chai nƣớc tƣơng rỗng đem về
Thảo Xá Hiền Cung để đựng nƣớc cho Đức Cao Thƣợng
Phẩm uống vì sợ chói nƣớc (Tây Ninh thuở trƣớc nƣớc rất
độc). Ngƣời ta cho bà lấy chai còn nƣớc tƣơng.
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Ba việc ấy khiến cho kẻ kém vị tha làm đơn thƣa lên Hội
Thánh. Việc này chƣa ngã ngũ thì một vài ngƣời đƣa tin này
về Sài Gòn, thêu dệt thêm này nọ. Rồi họ kéo lên Thủ Đức
xúm lập vi bằng. Trong đó có ông Nguyễn Phát Trƣớc tính
nóng nảy, nhứt quyết đƣa một số ngƣời về Tòa Thánh vấn
nạn. Hậu quả của việc bạo hành đó, ông Trƣớc sau khi về Sài
gòn, một thời gian bị đèn Manchon phựt xăng cháy, ngƣời ông
bị thiêu.
Nguyễn Phát Trƣớc tự Tƣ Mắt mà các tay giang hồ thời bấy
giờ quen gọi là anh Tƣ Đại Ca. khi ông đƣợc tin nhà ông Đốc
học Đoàn Văn Bản có đàn cơ thỉnh tiên ông đến xem thực giả.
Chính Đàn Cầu Kho này đã thâu nhận ông là môn đệ của Đức
Cao Đài (1926).
Một hôm ông viết một cái khải (sớ không ai đƣợc đọc) vái rồi
đốt tại Thánh Thất Cầu Kho (nhà ông Bản). Thình lình có ông
Trần Văn Tạ (sau đắc phong Hộ Đàn Pháp Quân) một nhân
viên chính quyền bƣớc vào. Oâng Tƣ Mắt sợ cơ về trả lời bức
mật khải thì ông nguy tính mạng. Vì trong cái khải ấy ông xin
giết De la Chevrotière, Thƣợng nghị viện đồng thời với ông Lê
Văn Trung. Điều lo lắng của ông không xảy ra vì cơ không đáp
mà ông Trần Văn Tạ đã là đạo hữu đến hầu đàn chớ không
phải với tƣ cách mật thám.
Tính khí ông ngang tàng, là trùm du đãng vùng Sài gòn - Chợ
Lớn, chính quyền Pháp cũng nể vì ông. Cũng có điều lạ, ông
rất sợ Đức Chí Tôn sau khi theo đạo ông lập Thánh Thất Chợ
Lớn tại nhà ông, trên lầu thờ Thầy, dƣới dùng làm nhà ở và
tiếp khách. Đạo hữu đến cúng kiến tại Thánh Thất của ông rất
đông, có lẽ họ dựa vào ông để đƣợc che chở khỏi bị các tên
du đảng bắt nạt hay một lý do huyền nhiệm nào khác. Sau khi
khai đạo ở Gò Kén (15-10-Bính Dần) Ông đƣợc ân phong Lễ
sanh Mắt Mục Thanh (phái Thái). Ông vâng mệnh Ngài
Thƣợng Đầu Sƣ lập Thánh Thất trƣớc Lý Minh Đài. Tại đây,
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quyển "Đại Thừa Chơn Giáo" ra đời (1936), làm nền tảng cơ
vô vi gốc từ CĐ phổ độ mà ra.
Vì tính khí ngang tàng mà nhiều lần ông đã đề nghị với Ngài
Đầu Sƣ Thƣợng Trung Nhựt với sự hậu thuẫn của Đạo nổi lên
chống Pháp và chiếm phủ Toàn quyền. Vì là một bậc chân tu,
Ngài Đầu Sƣ từ chối. Ông Tƣ Mắt tuyên bố hành động một
mình, sẽ giết toàn quyền Alexandre Varenne (1925-1928). Với
tính nóng nảy, thiếu kế hoạch và trì chí, rốt cuộc mọi lời tuyên
bố của ông đều trôi qua.
Nghe tin đồn Ngài Cao Quỳnh Cƣ lạm dụng, ông vốn nóng nảy
bồng bột vội về Tây Ninh bạo hành. Hậu quả cách đó không
lâu Đức Chí Tôn đem ông về. Cái chết của ông thật thê thảm.
Lúc bấy giờ ở Chợ Lớn các nhà sang trọng dùng đèn
Manchon treo giữa nhà nhƣng cái bơm hơi chuyền xuống đất,
ông lại nằm gần cái bơm hơi này, quấn chăn. Không rõ vì lẽ
nào, cái bơm phát nổ, đèn phựt cháy luồn xuống cái bơm bắt
lửa qua cháy cái khăn. Hạ bộ của ông bị phỏng nặng hỏa
nhập, nên vừa đến bệnh viện thì ông chết (1929).
Ngài Thƣợng Đầu Sƣ có đến phúng điếu và chia buồn cùng bà
Nguyễn Phát Trƣớc và có nói câu "Thầy đem em Tƣ về sớm
là cái hay cho cơ Đạo". Ngay đêm hôm đó, đồng tử Trần Văn
Hoằng (con ông Trần Văn Tạ) chấp bút. Thái Mục Thanh nhập
đàn, tỏ vẻ hối tiếc những việc làm đã qua và ông khuyên gia
đình nên tu niệm.
Nhằm tạo một giải pháp danh dự cho Đức Cao Thƣợng Phẩm,
Ngài Đầu Sƣ Thƣợng Trung Nhựt đề nghị bỏ thăm kín việc ở
lại Tòa Thánh hay về Thảo Xá Hiền Cung của Đức Cao
Thƣợng Phẩm. Trong 45 chức sắc nam nữ có mặt : 27 thăm
chống ở lại, 15 thăm thuận và 3 thăm trắng. Đức Hộ Pháp
tuyên bố : "Dù 3 thăm trắng nhập vào 15 thăm thuận vẫn ít
hơn 27 thăm chống. Vậy Anh Tƣ nên về Thảo Xá Hiền Cung".
Chính Đức Hộ Pháp cũng đi an dƣỡng nơi Thánh Thất Thủ
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Đức, đàn cơ 26/2 Mậu Thìn (1928), Đức Chí Tôn giao cho
Thƣợng Đầu Sƣ chƣởng quản Tòa Thánh dàn xếp cơ khảo
đạo vì Tƣ Mắt là ngƣời do Ngài Thƣợng phổ độ nên rất kính
trọng Ngài.
Nỗi oan khiên của Đức Cao Thƣợng Phẩm đƣợc đồng đạo
đến thăm và chia xẻ nỗi buồn. Trong số đó có Phồi Sƣ
Thƣợng Tông Thanh - ngƣời Trung Hoa tặng Đức Ngài hai
bức khảm xà cừ có chạm bài thơ tứ tuyệt. Trong bài thơ có ba
chữ "Độc huyên nghiên" (hoa mai đơn độc) hợp với tâm sự
nên Đức Cao Thƣợng Phẩm cho treo tại Thảo Xá Hiền Cung.
Nội dung nhƣ sau:
Nguyên văn
Chúng hoa dao lạc độc huyền nghiên
Chiêm đoán phƣơng tình nội tiểu viên
Sơ ảo hoành tà thiểu thanh đạm
Aùm hƣơng phù động nguyệt hoàng hôn.
Dịch thơ
Ngàn hoa rơi, đóa hoa đẹp còn vƣơng
Lặng ngắm vƣờn con tình ngát hƣơng
Bóng nhạt khẽ mơn làn nƣớc lạt
Hƣơng thầm khơi nhẹ trăng chiều hôm.
Bài thơ này của Lâm Bô (967-1028) đời Tống, nguyên bản là
bài Bát cú. Phối Sƣ Tông chỉ chọn 4 câu đầu có sửa 5 chữ
"Chiếm tận phong tình hƣởng" và "thanh thiển" ra "thanh đạm"
(xem nguyên bản trang 4)
Một hôm, Đức Ngài cùng Đức Phạm Hộ Pháp phò loan đƣợc
Đức Chí Tôn dạy : "Nếu con không rét thì có yếu nhƣ vậy đâu.
Con ráng nhịn cơm chừng ba bốn bữa nữa đặng Thầy dùng
huyền diệu pháp mà trị cho con thiệt mạnh, lần này mới dứt
bịnh, miễn đừng ăn món chi nó phạt tì thì thôi". (Đức Ngài đau
bao tử).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Một đàn cơ đêm kế, Đức Chí Tôn cho biết bịnh của Đức Ngài
là cơ thử thách: "Phải, con có bịnh vậy đặng trừ bớt thử thách
của chƣ Thần, Thánh, Tiên, Phật đƣơng lo lập vị của mỗi
đứa."
Thầy thấy con bịnh phổi và bao tử, nên cho huyền diệu pháp
cho con khỏi ăn đôi lúc để thiệt mạnh. Hai cơ khí ấy vốn là
hình chất, nên khó lấy huyền diệu mà trị nó theo lẽ thƣờng
Thầy buộc ngƣng phận sự nó đặng tiếp dƣỡng hƣờn nguyên.
Không ăn mà sống. Trong không khí tuy phàm nhãn không
thấy đặng. Không khí chứa đầy vật chất tiếp dƣỡng (Matières
nutritives) của xác trần vì nhờ nó biến hóa chúng sanh đặng.
Vật chất phải tiêu, mà khí pháp vẫn còn, tỷ nhƣ đá núi xay ra
bột làm ciment mà khí phách đá vẫn còn giữ tánh cứng của
nó, trộn nƣớc cho đóng khô lại thì nó hƣờn nhƣ đá thƣờng.
Thảo mộc dầu phải chặt rã ra thì khí phách cũng vậy. Con
tƣởng xác chôn rồi, trong xác ấy cho hƣờn nguyên khí phách
mà hiệp lại cùng không khí chăng?
Các khí con hớp hằng ngày ấy thì nhƣ bữa cơm con ăn đó
vậy. Thầy chỉ sửa cơ khí phàm các con, nhứt là bao tử cho nó
có huyền diệu pháp mà tiếp cho đặng cái khí phách ra làm vật
thực nuôi nấng lấy mình. Vì vậy, nhiều đứa phàm xác vẫn còn
mà đắc Đạo tại thế, tuyệt cốc xác thân chẳng hại chút nào".
Bịnh của Đức Ngài là tâm bịnh, từ khi về Thảo Xá Hiền Cung
thân thể ngày càng mòn mỏi, sắc diện âu sầu. "Sự nhận thức
có lẽ Ngài bị bịnh thất chí, vì hành đạo không đƣợc y theo sở
nguyện nền đạo trong buổi sơ khai, lo truyền giáo phổ độ
chúng sanh, mà Ngài lại an ổn tại tƣ gia nên Ngài bực tức vì
Đạo vì Thầy mà lo họ ngăn trở bƣớc đƣờng hành Đạo.
Thiết tƣởng, ngƣời có đủ đức tin nơi Chí Tôn, thì dầu có sản
nghiệp triệu phú cũng không thể ngồi an hƣởng riêng cho
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đƣợc. Huống chi Đức Cao Thƣợng Phẩm là môn đệ tin Đức
Chí Tôn Đức Phật Mẫu đầu tiên.
Khi Đức Chí Tôn giáng trần khai Đạo, cũng giáng huyền diệu
cơ bút thâu môn đệ, dạy thờ Thiên Nhãn trƣớc hết cũng tại
nhà Ngài (tức sau khi quan sát cách thờ phƣợng nhà ông Ngô
Văn Chiêu), nên lòng thành kính Đạo thật đầy đủ. Các Đấng
Thiêng Liêng giáng cơ dạy Đạo, thì Đức Cao Thƣợng Phẩm
cùng Đức Hộ Pháp phò loan. Hai Ngài lãnh hội giáo lý nhiều
hơn hết.
Đến khi gặp cơn khảo đảo, bị nhơn sanh bạc đãi buộc phải lui
về tƣ gia, thì dầu đủ nghị lực tinh thần cũng phải buồn lòng
thất chí, nên lâm bịnh lƣơng y khó phƣơng điều trị". (Theo Đạo
sử xây bàn của Bà Nguyễn Đầu Sƣ)
Vì lẽ ấy mà Hội Thánh lập một Tịnh Thất nơi cụm rừng gần
Báo Aân Từ ngày nay, để rƣớc Đức Ngài về tịnh luyện hầu di
dƣỡng tinh thần qua cơn khảo đảo. Bảy giờ sáng ngày
15/10/Mậu Thìn (1928) một đoàn xe hơi gồm chƣ chức sắc
Đại Thiên phong đến Thảo Xá rƣớc Đức Ngài về nhập Tịnh
Thất.
Vào tịnh thất một thời gian, bịnh trạng không thuyên giảm lại
biếng ăn, mất ngủ. Thế nên 18 giờ ngày 26 tháng 12 năm đó,
bà Giáo sƣ Hƣơng Hiếu và Giáo Hữu Thƣợng Trí Thanh kêu
một cổ xe ngựa đƣa Ngài trở lại Thảo Xá Hiền Cung, vì Ngài
không muốn cho Hội Thánh hay.
Đến 11 giờ ngày 1-3 Kỷ Tị (1929) Đức Ngài cho mời Đức
Phạm Hộ Pháp, Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu
(tức bào huynh của Ngài), Bà Giáo Sƣ Hƣơng Hiếu, Giáo Hữu
Thiện Trí Thanh, Giáo Hữu Thƣợng Kỳ Thanh, Lễ Sanh
Thƣợng Ngƣơn Thanh, đức Ngài nhìn Đức Phạm Hộ Pháp mà
trối rằng :

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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-Nay Qua về chầu Đức Chí Tôn, em ở lại hiệp với chƣ chức
sắc chung lo nền Đạo của Thầy cho đƣợc vẹn toàn mọi sự.
Kế day qua nói với ngƣời bạn đời của Ngài :
-Anh dầu có nhắm mắt thì sự mất cũng nhƣ sự còn.
Đức Ngài nói xong tuôn hai hàng nƣớc mắt rồi xuất hồn êm ái,
nét mặt cũng nhƣ ngƣời đang ngủ. Có điều lạ thƣờng là lời trối
của Ngài có hàng có chấm cũng nhƣ lúc mạnh khỏe. Chƣ
chức sắc có mặt đều bùi ngùi cảm động.
ĐẮC VỊ KIM TIÊN
(1-3-Kỷ Tỵ)
Thi thể của Đức Ngài đƣợc liệm trong liên đài hình bát quái,
quàng tại Thảo xá trong ba ngày. Chƣ chức sắc và đạo hữu
nam nữ đến tế lễ rất đông.
Trong lúc tang lễ, chƣ chức sắc Hiệp Thiên Đài cầu cơ, Đức
Ngài giáng đàn tỏ vẻ vui mừng, đƣợc bái mạng Đức Chí Tôn
nơi Bạch Ngọc Kinh và Đức Phật Mẫu nơi Diêu Trì Cung.
Thiên đình đã nhận công tròn quả mãn trong buổi đầu khai
nguyên của nền Đại Đạo của Ngài. Đức Ngài cho một bài thi
tứ tuyệt.
THI
CAO thanh miệng thế mặc chê khen,
THƢỢNG trí màn chi tiếng thấp hèn.
PHẨM cũ ngôi xƣa dầu rõ giá,
Từ bi tập tánh đƣợc thƣờng quen.
Ngày 3-3-Kỷ Tỵ (1929), Hội Thánh rƣớc liên đài Đức Ngài về
Tòa Thánh, đông đủ chƣ chức sắc từ Đức Hộ Pháp, Thƣợng
Sanh, chƣ vị Thập Nhị Thời Quân đến chức việc đạo hữu đi
thỉnh vong dài đặc. Thuyền bát nhã đến Đền Thánh mà đoạn
chót còn ở Thảo xá đƣờng dài trên 4 cây số.
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Đến ngày 8 lúc 8 giờ thì đi lên đài nhập bửu tháp. Đại diện
chức sắc Hiệp Thiên Đài đọc ai điếu, đến Ngài Thƣợng Đầu
Sƣ Cửu Trùng Đài trạng tỏ công nghiệp, sau hết là điếu văn tỏ
lòng cảm mến của Bà Chánh Phối Sƣ Lâm Hƣơng Thanh, đại
diện Nữ phái.
Khi liên đài ra bửu tháp, Đức Ngài có giáng cho hai bài thi mà
ngay nay dùng để thày dâng lễ.
THI
Xủ áo trần hoàn đã rảnh tay,
Thung dung nhờ núp bóng Cao Đài.
Rừng tòng nhựt rọi khi mờ tỏ,
Sớm lạc trăng lồng kẻ tỉnh say.
Phi thị mặc đời nơi quán tục,
An nhàn rảnh dạ khách thiên thai.
Ngậm cƣời nêu quạt chờ sanh chúng,
Biển khổ ngày qua đếm một ngày.
Ngảnh lại mà đau cảnh đoạn tràng,
Cõi Thiêng mừng đặng dứt dây oan.
Nợ trần đã phủi lòng son sắt,
Ngôi vị nay vinh nghĩa đá vàng.
Cỗi tấm chơn thành lòa nhựt nguyệt.
Phơi gan chí sĩ nhuộm giang san.
Bốn mƣơi hai tuổi sanh chƣa phi,
Để mắt xanh coi nƣớc khải hoàn.
Vào đêm 7-3-Kỷ Tỵ (16-4-1929) Đức Chí Tôn giáng cơ dạy :
"Thầy đã nói rõ : Thƣợng Phẩm phải về Thầy trƣớc các con,
nhƣng hại thay, vì biếng nhác, các con không đọc Thánh ngôn
của Thầy mà kiếm hiểu.
Đạo vốn vô vi, nếu Thƣợng Phẩm không trở lại Thiêng liêng
chi vị, thì ai đem các chơn hồn các con vào cửa Thiên giùm đó
con. Lại nữa các con vốn là kẻ dẫn đƣờng cho cả chúng sanh,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thay mặt cho Thầy nơi thế này về phần đời còn phần Đạo
cũng có đôi đứa con mới đặng.
Con đừng phiền mà trách mấy anh con, nhứt là đừng nói rằng:
Chúng nó giết Thƣợng Phẩm nghe. Vì Thiên cơ đã định, các
con biết chi mà hờn trách lẫn nhau.
Con phải xây cái tháp của Thƣợng Phẩm phía trƣớc cây ba
nhánh, phải day mặt về đông, giống nhƣ ngó vào điện mà hầu
Thầy vậy. Song ba từng phải lợp ngói nhƣ nóc chùa của
Đƣờng nhơn vậy.
Đừng làm nhƣ tháp của Bảo Đạo, vì hai đức phẩm vị khác
nhau. Chung quanh Bát Quái Đài phải làm nhƣ hình có cột tại
chính giữa tháp phải có lỗ cho nhựt quang rọi vào tới liên đài".
Xem thế việc qui thiên của Đức Ngài là thiên thơ dĩ định. Tuy
hành Đạo ngắn ngủi có 4 năm nhƣng công nghiệp Đức Ngài
đáng nêu vào Đạo sử cho ngƣời sau noi dấu.
1/- Nhà Đức Ngài là nơi phát tích xây bàn để tiếp nhận những
thiên điệp đầu tiên của Bạch Ngọc Kinh. Thế nên, vào đêm 2512-1925 Đức Ngọc Hoàng Thƣợng Đế phán rằng : "Nhà này
(nhà Ngài) sẽ đầy ơn Ta, giờ ngày gần đến đợi lịnh. Ta sẽ làm
cho thấy huyền diệu đặng kính mến Ta hơn nữa".
Lễ Hội Yến đầu tiên, lập đàn cầu đạo, giai đoạn xây bàn cũng
ở tại nhà Đức Ngài.
2/- Đức Ngài phế thân hành Đạo trƣớc nhứt và vững niềm tin
hơn cả. Chính Đức Phạm Hộ Pháp đã thố lộ trong bài thuyết
Đạo đêm 17-8-Quí Tỵ nhƣ vầy: "Bần Đạo không có đức tin gì
hết, nghe nói Tiên giáng đi theo nghe thi chơi". Còn Đức Cao
Thƣợng Sanh thƣờng ít đi hầu đàn vì không tin. Một hôm xây
bàn, Ngài Cao Quỳnh Diêu thƣa với chơn linh cụ Cao Hoài An
(thân sinh Ngài Cao Hoài Sang) rằng: "Anh đề thi mà khuyên
dạy nó (ông Diêu là chú ông Sang) và lấy vận voi, mòi, còi, roi,
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thoi của bài Tứ Thứ qui Tàu mà họa lại". Chơn linh cụ An cho
thi:
THI
Thuyền khơi gió ngƣợc khá nƣơng voi,
Vận thới hầu nên đã thấy mòi.
Vƣờn cúc hôm nay muôn cụm nở,
Rừng tòng buổi trƣớc một cây còi.
Hồng nƣơng dặm gió chi sờn cánh,
Ngựa ruỗi đƣờng hòa khá nhọc roi.
Nín nằm chờ qua cơn bỉ cực
Thìn lòng chứng có lƣợn đôi thoi.
3/- Kiểu mẫu áo mão đầu tiên làm tại nhà Đức Ngài do bà Nữ
Đầu Sƣ Hƣơng Hiếu (bạn đời của Ngài cắt may).
4/- Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung cũng nhập môn theo
Đạo tại nhà Ngài vào 11-1-1926.
5/- Đức Chí Tôn mƣợn đôi tay của Ngài chấp nhang để trục
thần của Ngài Phạm Công Tắc ra để chơn linh Hộ Pháp nhập
vào đêm 13/5/Bính Dần tại nhà Ngài Lê Văn Trung.
6/- Cất Tòa Thánh (tạm) đầu tiên bằng tranh, di cốt Phật Tổ và
an vị nơi Đại Đồng Xã.
7/- Bàn tay Đức Ngài đã dựng các cơ chế Đạo, Đức Ngài qui
là cơ Phong Thánh đã gãy.
"Cái cơ Phong Thánh, cơ lập thánh cơ truyền giáo Ngài đã
đem theo, nên ngày giờ này, thảng có cơ Phong Thánh thì
Ngài cậy mƣợn Cao Tiếp Đạo nâng loan có Ngài trợ lực, chớ
cây cơ Phong Thánh hiển nhiên giờ phút này không còn. Cái
tiếc của Bần Đạo có hay chăng là ở điều đó". (Theo lời thuyết
minh của Đức Phạm Hộ Pháp ngày 1-3-Canh Ngọ, 1930)
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Trong bài ai điếu của Đức Hộ Pháp đọc trong buổi chung qui
của Đức Cao Thựong Phẩm đã nói lên tấm lòng thƣơng tiếc
ấy qua bài thi.
THI
Thƣợng Phẩm ôi, hỡi anh ôi,
Chƣa xong trách nhiệm vội về Trời.
Bốn năm công quả vun nền Đạo,
Mấy đoạn chông gai chịu nƣớc đời.
Ngọn bút Thần cơ Trời nở đoạn,
Nắm xƣơng Thánh chất lấp chôn vùi.
Mực hòa huyết lệ đề câu điếu,
Thƣợng Phẩm ôi, hỡi anh ôi.
8/- Nhìn tƣợng Bát Tiên, ta thấy có một vị cầm Long Tu Phiến
(quạt) đó là Hớn Chung Ly ngƣơn linh của Đức Cao Thƣợng
Phẩm. Đức Hộ Pháp giải thích tại sao thờ Đức Cao Thƣợng
Phẩm tại Báo Aân Từ nhƣ sau : "Nguyên căn của Hớn Võ Đế
là Hớn Chung Ly giáng sanh thành lập quốc gia. Kỳ Hạ ngƣơn
này, Đức Cao Thƣợng Phẩm cũng là chơn linh của Hớn
Chung Ly tái thế lập thành quốc Đạo nên tạc hình Đức Cao
Thƣợng Phẩm thuận hơn".
Đến năm 1945 Đức Ngài có giáng cho một bài thơ ý tứ súc
tích:
Đƣờng mây sẵn lối gặp may duyên,
Nặng gánh xa thơ sửa mối giềng.
Anh tuấn đất gìn nung khí phách,
Uy linh trời giữ tạc đài liên.
Hồn về nƣớc cũ đời nƣơng thế,
Hạc lại tùng xƣa đức lập quyền.
Đảnh Việt chờ qua cơn bão tố,
Muôn năm tỏ rạng mối chơn truyền.
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THƢỢNG SANH (Phẩm)
上生
Thƣợng Sanh là ai?
Pháp Chánh Truyền: "Vật chất hữu sanh, thảo mộc hữu
sanh, cầm thú hữu sanh, nhơn loại hữu sanh, tức là chúng
sanh. Trong chúng sanh đã có nguyên sanh, hóa sanh và quỉ
sanh. Tỷ nhƣ nguyên nhân là khi Khai Thiên rồi, thì đã có chơn
linh ấy, còn hóa nhân là chơn linh vật loại, đoạt đến phẩm vị
nhơn loại, còn quỉ nhân là hai chơn linh kia xu hƣớng ác hành
mà bị đọa đày vào quỉ vị.
Trong các kiếp hữu sanh, duy có phẩm ngƣời là cao hơn hết,
nên gọi là Thƣợng Sanh. Lập Tam Kỳ Phổ Ðộ này, Thầy đem
các chơn linh dầu nguyên sanh, quỉ sanh hay là hóa sanh lên
phẩm vị nhơn loại mới trọn câu Phổ Độ.
Chơn linh các nguyên nhân bị đọa trần, quỉ nhơn chuộc tội hay
là hóa nhân thăng cấp đều nhờ Thƣợng Sanh độ rỗi (ấy là Thế
độ). Nên Thƣợng Sanh làm chủ của Thế Ðạo, nắm luật Thế
nơi tay, mà dìu dắt cả chúng sanh vào cửa Ðạo. Ai làm cho
ngăn cản bƣớc đƣờng tu của thế gian thì Thƣợng Sanh đặng
quyền kiện cùng Tòa Thánh; Chƣ Chức Sắc phạm luật làm
cho chúng sanh phải xa lánh Ðạo, thì ngƣời có quyền xin trị tội
tức thì. Thƣợng Sanh làm chủ phòng Cáo Luật.
Pháp Chánh Truyền: " Thƣợng Sanh thì lo về phần Ðời.
Chú Giải (Pháp Chánh Truyền): "Mỗi sự chi thuộc về Đời thì
về quyền của Thƣợng Sanh.
Dƣới quyền của Thƣợng Sanh có bốn vị Thời Quân là:
- Tiếp Thế - Khai Thế - Hiến Thế - Bảo Thế
Bốn vị Thời Quân chi THẾ đặng cùng quyền cùng Thƣợng
Sanh, khi ngƣời ban lịnh hành chánh; song mỗi vị có mỗi phận
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sự riêng, quyền hành riêng. Thƣợng Sanh là cây cờ của THẾ,
tức là Ðời, ấy vậy Đời nơi nào thì Thƣợng Sanh nơi đó. Ngƣời
có quyền xem xét kẻ hành đạo coi Thánh Ðức có đắc nhơn
tâm cùng chăng, nhƣợc bằng kẻ ấy Thể Ðạo không đủ tƣ
cách, thì ngƣời có quyền dâng sớ cầu xin thuyên bổ.
Thƣợng Sanh đối quyền với Chƣởng Pháp bên Cửu Trùng
Ðài. Hiệp Thiên Ðài là luật lệ, mà Thƣợng Sanh lại là Chánh
Trị, ấy vậy là ngƣời của Cửu Trùng Ðài nơi Hiệp Thiên Ðài.
Thƣợng Sanh và Tứ vị Thời Quân về chi Thế, cũng phải thề
giữ dạ vô tƣ mà hành chánh."
Pháp Chánh Truyền: "Thầy khuyên các con lấy tánh vô tƣ mà
hành đạo, Thầy cho các con biết trƣớc rằng: Hễ trọng quyền
thì ắt có trọng phạt".
Chú Giải (Pháp Chánh Truyền): "Vì lời khuyên của Thầy mà
Ðức Lý Giáo Tông xin buộc cả Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài phải
Minh Thệ giữa Hội Thánh rằng: Lấy dạ vô tƣ mà hành Ðạo, lại
muốn tỏ ra rằng: Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài thật trọng quyền,
Ngài mới ban dây sắc lịnh, buộc cả Tín Ðồ và cả Chức Sắc
Thiên Phong, hễ mỗi Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài mang dây sắc
lịnh vào mình mà hành chánh nơi nào, thì phải tuân mạng, dầu
lỗi quấy cũng phải chiều theo, chỉ để cho Hội Thánh có quyền
định tội, lại buộc cả Chức Sắc nào đã thọ quyền của Hiệp
Thiên Ðài cũng phải minh thệ, y nhƣ vậy mới đặng hành
chánh.
Thƣợng-Sanh về Thế độ, đem các chơn hồn vào cửa Đạo,
dầu nguyên nhân hay là hóa nhân cũng vậy, phải nhờ Ngƣời
độ rỗi. Thƣợng Sanh đặng mạng lịnh chuyển thế, điều độ
nhơn sanh ra khỏi trầm luân khổ hải, buộc Thƣợng-Sanh phải
gần gũi kẻ vô Đạo đặng an-ủi dạy-dỗ. Mà kể từ hạng vô Đạo
trở xuống cho tới vật chất thuộc về phàm, ấy vậy ThƣợngSanh là thể Đời, ngƣời đứng đầu của phẩm phàm tục."
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THƢỢNG SANH CAO HOÀI SANG (1901-1971)
Ngài Cao Hoài Sang sanh ngày 29-7-Tân Sửu (dl 11-9-1901)
tại làng Thái Bình tỉnh Tây Ninh.
Thân phụ là ông Cao Hoài
Ân (trong quyển Đại Đạo
Truy Nguyên của Huệ
Chƣơng chép là: Cao Hoằng
Ân), thuở sanh tiền làm việc
tại Tòa Án, là vị Thẩm Phán
Việt Nam đầu tiên. Chức sắc
tiền bối cho biết, ông Cao
Hoài Ân là chơn linh của
Xuyên Quan Tƣ Bộ ở Thiên
đình giáng trần.
Thân mẫu là Bà Hồ Thị Lự
(đắc phong Nữ Giáo Sƣ tại
Kim Biên năm 1927, thăng
Phối Sƣ năm 1935, thăng
Nữ Đầu Sƣ ngày 9-121968).
Ông Bà Cụ Cao Hoài Ân có tất cả 3 ngƣời con: Con thứ hai là
Ngài Cao Đức Trọng, Thiên phong Tiếp Đạo Hiệp Thiên Ðài.
Con thứ ba là Cô Cao Thị Cƣờng, Thiên phong Nữ Giáo Sƣ
Cửu Trùng Ðài.
Con thứ tƣ là Ngài Cao Hoài Sang, Thiên phong Thƣợng Sanh
Hiệp Thiên Ðài.
Thài hiến Lễ Đức Thƣợng-Sanh Cao Hoài Sang
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Từ lúc đƣa tay nắm Đạo quyền,
Nguyện đem thi thố tấm trung kiên.
Độ đời quyết lánh vòng danh lợi,
Trau chí tìm noi bậc Thánh Hiền.
Từ ái làm nền an thổ võ,
Đức ân dụng phép tạo nhơn duyên.
Những mong huệ trạch ơn nhuần gội,
Sứ mạng làm xong giữ trọn nguyền.

THƢỢNG SỚ
上 疏
E: To offer the petition.
F: Offrir le placet.
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xƣa. Sớ: bài văn viết
dâng lên Đức Chí Tôn. Thƣợng sớ là dâng sớ lên Đức Chí
Tôn hay Đức Phật Mẫu để trình tấu hay để cầu xin.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Khi lập xong rồi thì thƣợng sớ qua Tam Kỳ Phổ Ðộ.

THƢỢNG TẤN
上 進
E: To ascend.
F: Faire l'ascension.
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xƣa. Tấn: Tiến: đi tới.
Thƣợng tấn hay Thƣợng tiến là đi lên cao.
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Kinh Tiểu-Tƣờng có câu:
"Bồ-Đề-Dạ dẫn hồn thượng tấn,
"Cực-Lạc-Quan đẹp phận Tây-Qui.
"Vào Lôi-Âm, kiến A-Di,
"Bộ Công Di-Lặc Tam-Kỳ độ sanh."

THƢỢNG TẤU
上 奏
E: To report to God.
F: Rapporter au Dieu.
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xƣa. Tấu: tâu lên Đức
Chí Tôn. Thƣợng tấu là tâu lên Đức Chí Tôn hay Đức Phật
Mẫu.
Sớ Văn: Chƣ đệ tử đồng thành tâm khấu bái cẩn sớ thƣợng
tấu, dĩ văn. (Cẩn sớ thƣợng tấu, dĩ văn: kính cẩn dâng sớ tâu
lên Đức Chí Tôn, kính trình).

THƢỢNG TẤU SỚ VĂN
Nhắc nhở phần Nhạc khi:
Thƣợng Tấu Sớ Văn: câu sớ quan trọng, điểm trống tỏ ý uy
linh, kính cẩn hơn; câu trung bình thì điểm trung bình. Phần sớ
(đốt sớ) có uy linh, trống chuyển qua thét.

THƢỢNG THÁNH TƢỢNG
E: To etablish the Divine Altar.
F: Établir l'Autel Divin.
Thƣợng Thánh Tƣợng Thiên Nhãn, tức là làm Lễ đặt Thánh
Tƣợng trong nhà để thờ. Đó chính là ngày rƣớc Đức Thƣợng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đế vào nhà. Hạnh phúc cho nhân loại trong buổi Tam Kỳ Phổ
Độ này là Thầy đến tìm con cái của ngƣời; "Đạo tìm ngƣời",
khác với ngày xƣa là "Ngƣời tìm Đạo".
"Vì nhà Ngài Lê Văn Trung rộng rãi, ngày 15-12-Ất Sửu, Ngài
thƣợng Thánh Tƣợng Thiên Nhãn có mời các ông Cao Quỳnh
Cƣ, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang, Nguyễn Trung Hậu,
Vƣơng Quan Kỳ, Đoàn Văn Bản, Nguyễn Văn Hoài, Trƣơng
Hữu Đức, Võ Văn Sang, Lê Văn Giảng, Lý Trọng Quí, Lê Thế
Vĩnh (12 ngƣời). Đấng Cao Đài giáng dạy:
-Thầy vui thấy các con thuận hòa cùng nhau.Thầy muốn các
con nhƣ vậy hoài. Ấy là lễ hiến cho Thầy rất trang trọng.
Chẳng quản đồng tông mới một nhà,
Cùng nhau một Đạo tức một cha.
Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,
Dạy lẫn cho nhau một chữ hòa.
(Cao-Đài Tiên Ông)
Nhƣng khi Nhập Môn vào Đạo, thì Đức Quyền Giáo Tông Lê
Văn Trung lại Nhập môn tại nhà Đức Cao Thƣợng Phẩm (Chi
Đạo) vào 11-01-1926.

THƢỢNG THIÊN
E: To ascend to the Heaven.
F: Monter au Ciel.
Kinh Đệ Thất Cửu có câu:
"Động Phổ-Hiền Thần Tiên hội hiệp,
"Dở Kim-Cô đưa tiếp linh-quang.
"Im-lìm kìa cõi Niết-Bàn,
"Lôi-Âm trống thúc lên đàng thượng Thiên."
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THƢỢNG THÔNG THIÊN ĐÀNG
Câu 02 trong bài U-Minh-Chung có câu:
Thƣợng thông Thiên đàng hạ triệt Địa phủ.

THƢỢNG THỪA
Tân Luật- Ðiều 14: Chức Sắc cai trị trong đạo từ bực Giáo
Hữu sắp lên, phải chọn trong bực ngƣời thƣợng thừa mà
thôi.
Ðiều 15: Bực thƣợng thừa theo Ðại Ðạo buộc phải để râu,
tóc. Ăn mặc thƣờng. Phải dùng toàn đồ vải trắng, hoặc màu
theo phái mình, song phải tùy tiện chẳng nên xa xí".
Thi văn dạy Đạo có câu:
Tiền khiên đã mãn nghiệp căn xƣa,
Phải biết ăn năn chiếm thƣợng thừa.
Một kiếp muối dƣa xong kiếp nợ,
Cuộc đời oan nghiệt thấy rồi chƣa?

THƢỢNG TIÊN HOA
上 仙 花
E: To offer precious flowers.
F: Offrir de fleurs précieuses.
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xƣa. Tiên hoa: hoa của
Tiên, ý nói hoa quí. Thƣợng Tiên hoa: đem hoa quí lên đặt
trên bàn thờ.
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THƢỢNG TIÊN TỬU
上 仙 酒
E: To offer precious wine.
F: Offrir de vin précieux.
Thƣợng Tiên tửu: đem rƣợu quí lên đặt trên bàn thờ.

THƢỢNG TIÊU
Thƣợng Tiêu上霄 là đi lên các từng Trời.
Kinh Đệ Thất Cửu có câu:
"Im lìm kìa cõi Niết Bàn,
"Lôi Âm trống thúc lên đàng Thượng Tiêu."

THƢỢNG TỌA (Phật Học)
上座
E: The superior monk.
F: Le bonze supérieur.
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xƣa. Tọa: chỗ ngồi.
Thƣợng tọa có nghĩa đen là chỗ ngồi trên.
Thƣợng tọa không phải là một phẩm tƣớc nhƣ: Hòa Thƣợng,
mà là từ ngữ tôn xƣng để gọi những vị sƣ tu hành lâu năm,
thọ giới luật lâu năm, có nhiều công đức và lớn tuổi.
Thông thƣờng, những vị đƣợc gọi là Thƣợng tọa thì cao hơn
bực Đại đức, nhƣng thấp hơn bực Hòa Thƣợng.
Sự phân chia phẩm bực tu hành bên Phật giáo thƣờng căn cứ
theo số lần Nhập Hạ học đạo. Theo Từ Điển Phật Học Hán
Việt thì:
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Từ 0 Hạ đến 9 Hạ thì gọi là Hạ tọa.
Từ 10 Hạ đến 19 Hạ thì gọi là Trung tọa.
Từ 20 Hạ đến 49 Hạ thì gọi là Thƣợng tọa.
Từ 50 Hạ trở lên thì gọi Trƣỡng Lão Kỳ Cựu.
Thƣợng Tọa ( S: Sthavira; P: Thera) Chỉ một ngƣời cao tuổi
đã đạt bốn tiêu chuẩn sau:
1- Ðức hạnh cao.
2- Nắm vững tất cả giáo lý căn bản của Phật pháp.
3- Nắm vững các phép Thiền định.
4- Ngƣời đã diệt Ô nhiễm (s: āśrava), Phiền não (s: Kleśa) và
đạt Giải thoát (s: Vimokṣa).
Danh hiệu Thƣợng Tọa đƣợc dùng sau này không hẳn là theo
tất cả các tiêu chuẩn trên, thƣờng chỉ để dùng cho các Tỉ-khâu
có danh tiếng, cao tuổi hạ (Hòa Thƣợng). (Tham khảo: TỪ
ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

THƢỢNG TÔN QUẢN THẾ
Vào tháng 03 năm Ất Mùi. Đức Hộ Pháp đã thuận cùng Chánh
phủ việc quốc-gia-hóa Quân Đội Cao Đài và để trọn quyền cho
chánh phủ sử dụng.
Tờ của Tam đầu chế số: 410 ngày 02-03-Ất Mùi (dl: Thứ sáu,
25-04-1955) thỉnh giáo về việc Đức Hộ Pháp không làm
Thƣợng Tôn Quản Thế nữa.
Lời phê của Đức Hộ Pháp: Lập trƣờng tranh đấu độc lập của
dân Việt vẫn còn phức tạp chƣa đến mục đích cuối cùng của
nó, hễ thuận theo quốc nội qui thống thì bị trở lực ngoại quốc,
mà quốc tế là một trở lực khó đƣơng đầu cho quốc dân.
Bởi thế mà Đạo bị lôi cuốn theo phong trào trót gần 10 năm hy
sinh xƣơng máu của Đạo, cuộc cách mạng của toàn dân
không đi theo một chiều hƣớng cùng Chánh phủ vì cớ mà
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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chánh quyền lủng-củng, nội bộ loạn-ly. Ta vì phục vụ cho tổ
quốc giống nòi Việt Nam đã thuận cho quốc-gia-hóa cả Quân
Đội và để trọn quyền cho Chánh phủ sử dụng, thì kế nhƣ Đạo
đã xong phận sự cùng nƣớc Việt và dân Việt và Đạo hôm nay
đã trở về lập trƣờng vào địa vị quốc tế của nó.
Bởi cớ mà Bần Đạo không muốn làm Thƣợng Tôn Quản Thế
là tránh điều trở ngại cho chánh quyền.
Báo Ân Từ, ngày 19-7-Kỷ Sửu (dl 13-8-1949).
Nữ Đầu Sƣ HƢƠNG THANH: Kính chào Đức Hộ Pháp kiêm
Thƣợng Tôn Quản Thế cùng chƣ Chức sắc Hiệp Thiên và
Cửu Trùng Đài nam nữ. Tệ tỷ 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 dầu Thiên cảnh nhƣng cũng ngùi ngùi
nhớ niệm ơn tình đồng đạo. Tệ tỷ cám ơn đó!"

THƢỢNG TRÌNH
上程
E: To take the road.
F: Se mettre en route.
Thƣợng trình 上程 (Trình là con đƣờng). Thƣợng trình là lên
đƣờng.
Kinh Tẫn Liệm có câu:
"Càn khôn bước Thánh thượng trình,
"Giải xong xác tục mượn hình Chí-Tôn."
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THƢỢNG TƢỢNG
上 像
E: To etablish th Divine Altar.
F: Établir l’Autel Divin.
Thượng: Trên, bực trên, dâng lên, quí, xƣa. Tượng: bức vẽ.
Gọi đầy đủ là: Thánh tƣợng Thiên Nhãn, là bức vẽ hình Thiên
Nhãn để thờ. Thƣợng tƣợng là đặt Thánh tƣợng Thiên Nhãn
lên bàn thờ để thờ cúng Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng
liêng.

HẾT VẦN TH
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