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CẢM NHẬN TỪ QUYỂN THIÊN THƯ TÒA THÁNH
Tác giả: GS LẠP CHÚC NGUYỄN HUY

Từ một bức tranh, xem qua có người nói thế nầy, có 
kẻ bảo thế kia… nhưng chung qui ai nói đúng với ý tác giả, 
đó là người đã đọc được những gì mà bức tranh muốn nói. 
Tương tự như vậy, Toà Thánh Tây Ninh, được coi như là 
một «Tuyệt Tác Thiêng Liêng », là một công trình Thiên 
Nhơn Hiệp Nhứt đã gầy dựng nên, dĩ nhiên trong đó tiềm 
ẩn biết bao ý nghĩa mà bình thường nếu không ra công 
nghiên cứu thì khó mà rõ được.

Tòa Thánh Tây Ninh, Tổ đình của nền tân tôn giáo 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được Đức Chí Tôn và Đức Lý 
Giáo Tông thông truyền qua Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, 
khởi xướng xây dựng nên một ngôi đền thờ không những 
về lối kiến trúc mang đầy sắc thái hài hòa Âu Á, dung nạp 
Cổ Kim và kết hợp được những biểu tượng của các nền tôn 
giáo, mà Đức Thượng Đế đã cho các Thiên Sứ giáng trần 
khai đạo từ thời Thượng cổ cho đến tận ngày nay. Một tổng 
hợp hết sức trọn vẹn, thiết nghĩ con người khó mà nghĩ tới 
để đạt được như vậy.

Tòa Thánh Cao Đài, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, 
người đứng điều hành mọi việc xây cất lại không phải là 
một Kiến Trúc Sư, cũng không là một Kỹ Sư… trong tay 
không có bản vẽ, dưới tay không có công thợ chuyên nghiệp… 
chỉ thuần các tín đồ dâng hiến công quả và bắt đầu khởi 
công với số tiền vỏn vẹn đáng giá vài ký gạo. Cộng thêm vào 
đó, nhà cầm quyền Pháp đã gây ra lắm điều trở ngại, nhất 
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là đồ lưu Ngài sang hải đảo Madagascar (Phi Châu) hơn 
5 năm…Khi trở về đất liền, với lòng chí thành, Ngài quyết 
tâm rút ngắn thời gian hoàn thành ngôi Đền Thánh để con 
người sớm biết được ở:

Thượng giới có Bạch Ngọc Kinh, nơi ngự của Đức Ngọc 
Hoàng Thượng Đế,

Hạ giới có Toà Thánh Tây Ninh, nơi Đức Chí Tôn 
giáng Đàn ban ân lành cho toàn sanh chúng.

Và Tòa Thánh Tây Ninh cũng còn được gọi là Bạch 
Ngọc Kinh tại thế vì cả hai có cùng một hình thể giống nhau. 
Ngoài ngôi Đền Thánh, còn có những Cung Động như: Trí 
Huệ Cung, Trí Giác Cung, Vạn Pháp Cung,Thiên Hỉ Động, 
Địa Linh Động, cùng những nơi thờ tự khác như Điện Thờ 
Phật Mẫu, Báo Quốc Từ, Báo Ân Từ…tất cả đều ẩn tàng 
cả Thể Pháp lẫn Bí Pháp…

Nói tóm lại, về thăm Tòa Thánh Tây Ninh và vùng 
Thánh Địa Cao Đài mà chỉ nhìn hình thức bề ngoài và 
không rõ ý nghĩa sâu xa những gì mình đã thấy thì cuộc 
thăm viếng ấy hóa ra chỉ là một cuộc rong chơi. Hơn thế 
nữa, những biểu tượng được phơi bày tại nơi nầy chính là 
Thể Pháp chứa đựng Bí Pháp giúp người may duyên tìm 
gặp được Đạo.

Nay, Giáo Sư Lạp Chúc Nguyễn Huy dày công nghiên 
cứu, rồi hệ thống hóa từng Chương, từng Tiết Mục viết thành 
quyển THIÊN THƯ TÒA THÁNH. Sách viết những 
gì Thượng Đế muốn nói qua các biểu tượng được phô diễn 
tại Tòa Thánh Tây Ninh nên mới có tên là THIÊN THƯ.

Rất mong THIÊN THƯ TÒA THÁNH là quyển 
sách sẽ mang duyên lành đến mọi người đọc, đồng thời cũng 
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xin dâng lời cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và 
các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân cho Giáo Sư Lạp Chúc 
Nguyễn Huy lập được nhiều Công Đức trên con đường cùng 
nhau Phổ Truyền mối Đạo Trời vào thời kỳ mà nhơn loại 
đang khao khát được hiệp nhứt các đức tin với tôn chỉ: Tam 
Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi Phục Nhứt để thế giới Thái 
Bình, Thiên Hạ an vui và người người nên Đạo trong kiếp 
làm con người tại trần gian nầy.

Hiền Tài Phạm văn Khảm
Châu Đạo California, Hoa Kỳ
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Chương dẫn nhập

Đạo Cao Đài cũng như các tôn giáo khác 
đều có một khoảng không gian thiêng 

liêng vô hình và hai câu hỏi sau:
 � Làm sao Đạo giải thích được cõi Thiêng Liêng 

vô hình?
 � Mở cửa nào cho nhơn sanh tiến đến Đạo vô vi, 

vô hình?
Thượng Đế đã giáng cơ bút chỉ dạy kiến trúc Tòa 

Thánh để trả lời hai câu hỏi trên.
a) Mượn hữu hình giải thích Thiêng Liêng vô hình
Vật chất vốn hữu hình mà cõi Thiêng Liêng lại vô 

vi, vô hình; vô vi cùng với hữu hình phải tương đắc, thấy 
hữu hình đoán vô vi, biết vô vi mới định quyết hữu hình. 
Do đó kiến trúc Tòa Thánh đã tuân theo lời chỉ dạy của 
Thương Đế là: “Thái Bạch sẽ lập Thánh Thất theo kiểu vở 
Thiên Đình[1]” nên kiến trúc Tòa Thánh gồm có 3 Đài 
chính yếu là:

 � Hiệp Thiên Đài là hình trạng của Ngọc Hư Cung 
tại thế.

 � Cửu Trùng Đài là hình trạng của Cửu Thiên 
[1] Thánh giáo Đức Chí Tôn dạy ngày 4–1–1927
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Khai Hóa.
 � Bát Quái Đài là Bạch Ngọc Kinh tại thế.

b) Hiệp Thiên Đài là cửa mở cho nhơn sanh tiến 
vào Đạo.

“Hiệp Thiên Đài là hình trạng của Ngọc Hư Cung tại 
thế. Ấy là cửa mở cho các Chơn Linh vào, đặng đi đến Tam 
Thập Lục Thiên, Cực Lạc Thế Giới và Bạch Ngọc Kinh là 
nơi chúng ta hội hiệp cùng Thầy[2]...».

Nhờ xây cất theo lời dạy của Đấng Thiêng Liêng nên 
công trình kiến trúc mang dấu ấn giáo lý ẩn chứa bên trong 
bằng cách dùng hữu hình, hữu sắc để phổ truyền giáo lý. 
Quan niệm kiến trúc đó đã đưa Tòa Thánh lên hàng kỳ 
quan tôn giáo vì những lý do độc nhất sau:

 ❒ Quan niệm và mô hình kiến trúc không phải 
kiến trúc sư hay kỹ sư thực hiện mà đều do chính 
Thượng Đế và Đức Lý Thái Bạch giáng cơ bút chỉ 
dạy mô hình theo «kiểu vở của Thiên Đình». Đức 
Hộ Pháp cứ theo lời Thiêng Liêng mà hướng dẫn 
việc xây cất;

 ❒ Kiến trúc và trang trí Tòa Thánh làm đối cảnh 
với cõi Thiêng Liêng của Thượng Đế;

Và nay, Tòa Thánh được coi như là một cuốn «Thiên 
Thư» viết Thể Pháp[3] và Bí Pháp[4] của Đạo.

Thể Pháp hữu hình được trình bày bằng ký hiệu 
kiến trúc, màu sắc, tượng, hình vẽ ẩn dấu giáo lý để phổ 
[2] Trong bài diễn văn của Đức Hộ Pháp ngày 5–3–1928,
[3] Thể Pháp: Pháp luật hữu hình dẫn dắt đời sống nhơn sanh vào 

nẻo hạnh phúc.
[4] Bí Pháp: Pháp luật bí ẩn, vô hình chi phối sự tiến hóa Chơn 

Linh đến đắc Đạo.
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độ, giáo hóa nhơn sanh, chỉ đường tu Đạo noi theo, là cơ 
quan giải khổ.

Bí Pháp vô hình giúp nhơn sanh thoát khổ đã được 
Đức Chí Tôn bày ra trong Tòa Thánh qua kiến trúc Hiệp 
Thiên Đài giữ Bí Pháp và Bát Quái Đài mô tả cảnh Thượng 
Giới vô hình nơi Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng 
ngự trị. Do đó, cấu trúc Tòa Thánh là do bí pháp biến 
tướng ra để làm cơ quan giải thoát chúng ta khỏi luật luân 
hồi. «Đền Thánh là nơi Thầy ngự tại thế cũng do bí pháp 
mà biến tướng ra. Ấy vậy, Đền Thánh này chứa tất cả bí 
pháp của Đấng Chúa Tể Càn Khôn vậy»

Trong phần dẫn nhập này, chúng tôi giới thiệu vài 
trang chính của Thiên Thư Tòa Thánh để độc giả hiểu 
được công việc của tác giả là trình bày và giải thích cuốn 
sách thiêng liêng đó.

1. Đối cảnh thượng giới và hạ giới
Kiến trúc Bát Quái Đài là những trang giấy mở ra 

cho tín đồ nhìn thấy nơi ngự trị của Đức Chí Tôn (Quả 
Càn Khôn và Thiên Nhãn), bộ máy huyền vi Bát Quái 
Cao Đài (đặt dưới Quả Càn Khôn) phát sinh muôn vật, 
Thiên bàn với 12 phẩm vật bày trước Thiên Nhãn tượng 
trưng vũ trụ của Đức Chí Tôn, 12 Tầng Trời (12 bậc dưới 
Quả Càn Khôn), Phật, Tiên, Thánh đứng chầu Thượng 
Đế (cột quấn rồng vàng, diềm màn hình Tiên Thánh…).

Cửu Trùng Đài là đối cảnh của Cửu Trùng Thiên 
trong cõi Thiêng Liêng. Cấu trúc Cửu Trùng Đài viết nên 
một trang giấy vĩ đại chỉ dẫn hướng đi cho giáo đồ. Bước 
đầu tại trần thế là tu Đạo, diệt thất tình (tượng ba vị Đại 
Chức Sắc kềm chế con rắn 7 đầu) rồi sau khi qui tiên mới 
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lập vị, leo dần lên 9 tầng Trời từ thấp lên cao theo gương 
bảy Đại Chức Sắc (7 cái ngai) đang ở bậc thứ chín cao 
nhất của Cửu Trùng Đài.

Hiệp Thiên Đài là đối cảnh của Ngọc Hư Cung trên 
Trời và là nơi để thông công với Thượng Đế và các Đấng 
Thiêng Liêng. Hiệp thiên Đài đã viết nên cả một kho tàng 
giáo lý của Đạo. Chánh điện Hiệp Thiên Đài là trang giấy 
mô tả cảnh trí Hội Long Hoa (tượng trưng bởi 2 cột rồng 
và 2 cột hoa sen) nơi nhơn sanh tụ hợp (bao lơn khắc 8 
nghề nghiệp) và Phật Di Lạc chủ trì (tượng Phật trên nóc 
Hiệp Thiên Đài). Nội điện Hiệp Thiên Đài trình bày trang 
sách của ba Thánh cầm nghiên bút ký Thiên Nhơn Đệ 
Tam Hòa Ước, nghĩa là ký hòa ước minh chứng sự thỏa 
thuận của nhơn loại với Đức Chí Tôn về sự mở Đại Đạo 
Tam Kỳ Phổ Độ.

Ra khỏi Hiệp Thiên Đài, trước mắt chúng ta là một 
trang giấy trải dài ra đến Chánh Môn, phơi bày đời sống 
vật chất hữu hình thì hữu diệt ở hạ giới. Đó là hình ảnh 
người sống như chúng ta đang đi vào Tòa Thánh, hình 
ảnh người đi tầm Đạo như tượng thái tử Shiddharta và 
người hầu, hình ảnh người chết trong ba bảo tháp chứa 
nhục thể của đức Hộ Pháp, đức Thượng Phẩm và đức 
Thượng Sanh.

2. Mục đích cuốn sách
Công việc làm của tác giả là giải thích các ký hiệu 

mang dấu ấn giáo lý ẩn chứa trong các trang sách thiêng 
liêng được hữu hình hóa bằng cơ cấu kiến trúc Tòa Thánh. 
Khi viết cuốn sách này, mục đích thứ nhất là theo gương 
tu «Tam Lập» (lập ngôn, lập đức, lập công) của các tín 
đồ cao đài:
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 ❒ lập ngôn muốn hoằng khai Đại Đạo thì viết sách 
truyền bá cho mọi người hiểu và tin Đạo;

 ❒ lập đức cố gắng làm công việc «thí đức» là đem 
lẽ Đạo thuyết minh để cảm hóa người đọc, phát 
tâm theo đạo tu hành;

 ❒ lập công, về lập công, tác giả chỉ dám nói đến công 
phu trong việc nghiên cứu kinh sách Đạo để làm 
công việc lập ngôn.

Mục đích thứ nhì nhằm giúp tín đồ hiểu được rằng 
qua kiến trúc Tòa Thánh, Thượng Đế đã dùng sắc tướng, 
hữu hình diễn tả Thiêng Liêng vô hình và dạy giáo điều, 
tôn chỉ nhằm cứu rỗi nhân sanh…

Mục đích sau cùng là giúp người ngoại đạo và các du 
khách có thể hiểu dễ dàng Đạo qua kiến trúc Tòa Thánh 
bằng cách dùng hình ảnh và chú thích để hướng dẫn.

3. Đường lối cuốn sách
Điểm đặc thù của Tòa Thánh là kiến trúc, điêu khắc, 

màu sắc, vật thể tôn giáo… là những ký hiệu mang dấu 
ấn giáo lý ẩn chứa bên trong. Vì vậy, đường lối cuốn sách 
nhằm làm sáng tỏ điểm đặc thù đó để giúp tín đồ cũng 
như người ngoại đạo dễ dàng tìm hiểu Đạo. Do đó cuốn 
sách sẽ được trình bày tuần tự qua các chương sau:

 � Chương dẫn nhập: 
Giới thiệu cuốn Thiên Thư Tòa Thánh

 � Chương 1. Nền tảng giáo lý. 
Chương này trình bày các điểm thiết yếu của Đạo: 
giáo điều, tôn chỉ, mục đích khai Đạo

 � Chương 2. Quan niệm kiến trúc Tòa Thánh
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Tòa Thánh hữu hình hóa vũ trụ quan và nhơn sanh 
quan, giáo điều và tôn chỉ của Đạo 

 � Chương 3. Ký hiệu giáo lý
Giải thích các ký hiệu màu sắc (đỏ, xanh, vàng…), con 
số thiêng liêng (Một… Ba…Mười Hai), linh vật v.v 
mang dấu ấn giáo lý

 � Chương 4. Chánh Môn
Kiến trúc chánh môn và hình ảnh trang trí viết bài 
học đầu tiên về tôn chỉ của Đạo (Tam giáo qui nguyên), 
Hội Long Hoa (tượng rồng và hoa sen)…

 � Chương 5. Vọng cảnh Tòa Thánh
Suy nghĩ trước con đường «vãng lai» sẽ chỉ cho chúng 
sanh từ gốc (Thượng Đế) mà phân tán ra vạn nẻo 
(vãng) rồi sau cùng sẽ trở về gốc (lai) Chương 6. Hiệp 
Thiên Đài (Chơn Thần của Đạo)
Hiệp Thiên Đài gồm ba kiến trúc:

 ❒  Lầu Trống, Lầu Chuông dùng âm thanh bổng 
(chuông) vẳng lên cõi Thiêng Liêng và trầm 
(trống) xuống địa ngục nhằm cảnh tỉnh nhơn 
sanh;

 ❒ Chánh điện cao 3 tầng dùng làm nơi các chức sắc 
thông công với Thựơng Đế và các Đấng Thiêng 
Liêng để lập Đạo

 � Chương 7. Cửu Trùng Đài (thể xác của Đạo). 
Cấu trúc của Đài nhằm chỉ dẫn hành trình tu Đạo 
phải đi qua 9 tầng Trời mới về được với Thượng Đế

 � Chương 8. Chương kết của Thiên Thư, Bát Quái 
Đài, nơi ngự trị của Thượng Đế và cũng là nơi chúng 
sanh qui về
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 � Lời kết
Con người giữa chữ Khí và Thiên Nhãn
Guồng máy âm dương trong bản thể con người Quang 
cảnh vạn linh qui về «Thiên Nhơn hiệp nhứt» 

 � Phụ lục: Về Thượng Đế và con người
Về phương pháp giải thích ý nghĩa kiến trúc và vật 

thể tôn giáo, chúng tôi dựa vào:
 ❒ Thánh Ngôn và các ấn phẩm của Tòa Thánh Tây 

Ninh,
 ❒ Lời thuyết pháp của các Đại Chức Sắc,
 ❒ Phương pháp đối chiếu các giải thích của các tác 

giả để tìm một giải thích đồng thuận và phù hợp 
với giáo lý,

 ❒ Chú thích các giải thích khác biệt giữa hai tác giả,
 ❒ Từ điển Cao Đài của Hiền Tài Nguyễn văn Hồng.

Sau cùng, tác giả rất mong nhận được những lời phê 
bình góp ý của các vị am hiểu Đạo để tu chỉnh những 
thiếu sót.
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Chương 1  
Căn bản giáo lý

Đaọ Cao Đài được thành lập ở Việt Nam 
năm 1926 và do Thượng Đế trực tiếp khai 

sáng thông qua cơ bút lập nên Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ[5], 
nền Đạo lớn phổ độ lần thứ ba để cứu rỗi chúng sinh. Như 
các tôn giáo lớn khác, Đạo Cao Đài cũng có hai phần: Thể 
Pháp và Bí Pháp đi bình hành và tương trợ lẫn nhau như 
hình với bóng để làm căn bản cho giáo lý.

Phát xuất từ luật vô hình mầu nhiệm, thể pháp tức 
luật hữu vi[6] định tướng, định hình trên trần thế mà ta 
nhìn thấy được, thí dụ như kiến trúc Tòa Thánh, màu 
sắc, tượng đúc, luật pháp, kinh kệ, cúng lạy v.v. Thể pháp 
do Cửu Trùng Đài nắm giữ nhằm phổ độ giải khổ cho 
chúng sanh, đưa người vào cửa Đạo, giúp người nương 
theo tổ chức hữu hình mà lập công bồi đức, để được kết 
thúc bằng pháp giới tận độ. Thể pháp là cơ quan giải khổ 

[5] Đại Đạo là con đường lớn, Tam Kỳ là lần thứ ba, Phổ Độ là bày 
ra để cứu chúng sanh

[6] Đức Hộ Pháp thuyết giảng rằng Càn Khôn Vũ Tụ có hai mặt 
luật: Luật hữu vi định tướng định hình gọi là thể pháp; luật vô 
hình bí ẩn của nhân loại là bí pháp. Đạo ở trong hai khuôn luật 
đó. Muốn hiểu bí pháp thì: Phải biết Thể Pháp rồi mới thấu đáo 
được Bí Pháp. Thể Pháp của Đời và Bí Pháp của Đạo có liên quan 
mật thiết với nhau. Nếu làm biếng mà không nghe Đời thì không 
thể gì biết đến Đạo.
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cho chúng sanh.
Bí pháp là pháp thuật huyền bí vô vi mầu nhiệm trong 

cõi vô hình, mà ta không thấy được, thí dụ như quyền 
năng điển lực để giải thoát[7]. Bí pháp ẩn sau thể pháp và 
ngôn từ phàm trần và do Hiệp Thiên Đài giữ. Với quyền 
năng điển lực vô hình, bí pháp chi phối sự tiến hóa của 
các Chơn Linh[8], và giúp Chơn Thần người tu thoát khỏi 
ràng buộc của thể xác để đạt đến đắc đạo tránh khỏi luật 
luân hồi. Đức Chí Tôn đã dùng bí pháp của Ngài để mở 
Đại Đạo Tam kỳ Phổ Độ nên bí pháp của Đạo là cơ quan 
giải thoát. Tòa Thánh Tây Ninh có nhiệm vụ thực hiện 
cả thể pháp công truyền phổ độ chúng sanh lẫn bí pháp 
tâm truyền hướng dẫn giải thoát linh hồn.

Đức Chí Tôn đã dùng Bí Pháp để mở Đạo và trao Bí 
Pháp này cho Đức Hộ Pháp. Nhờ vậy mà Đức Hộ Pháp 
đã dạy các Phép Độ Hồn, lập ra cơ quan Phạm Môn (Cửa 
Phật) dạy tâm pháp bí truyền cho tín đồ tu chơn theo 
Thánh Ý Đức Chí Tôn:

Tỉnh ngộ xá thân tại Phạm Môn,
Khuyên tu hậu nhựt độ sanh hồn.

Như vậy, Đạo Cao Đài vừa là tôn giáo mà cũng vừa 
là Đại Đạo liên quan mật thiết với nhau. Đại Đạo chỉ có 
MỘT (nhứt bản) cho tất cả các tôn giáo trên thế giới. Tôn 

[7] Đức Hộ Pháp thuyết pháp: Bao giờ bí pháp cũng duy chủ, quyền 
Đạo chỉ là giả tướng… nếu chúng ta tu mà không đạt pháp được, 
tức nhiên chúng ta không giải thoát đặng, thì kiếp tu của chúng 
ta không hữu ích chi hết.

[8] Thí dụ như bí pháp dâng Tam Bửu cho Đức Chí Tôn, bí pháp 
tâm truyền chơn tu, lễ Trấn Thần, hành Phép Độ Thăng, Giải 
Oan, Đoạn Căn…
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giáo là cái cửa[9] đi vào Đạo vô vi, vô hình.
Từ nền tảng đó mà giáo lý của Đạo đặt trên:

 � Hai giáo điều căn bản: 1) Trời đất vạn vật có cùng 
một bản thể, 2) một gốc (Thượng Đế) phân tán ra 
vạn linh, vạn linh quay về một gốc (Thượng Đế);

 � Tôn chỉ: tam giáo qui nguyên, ngũ chi phục nhứt;
 � Mục đích của Đạo: thế đạo đại đồng và Thiên 

đạo giải thoát để đạt mục đích tối hậu «Thiên 
Nhơn hiệp nhứt».

Kiến trúc Tòa Thánh do Thượng Đế và Đấng Lý Giáo 
Tông chỉ dẫn qua cơ bút đều dựa trên nền tảng giáo lý căn 
bản này.

1.1. Giáo điều đạo Cao Đài

Giáo lý Cao Đài dựa trên hai giáo điều căn bản tức 
là hai tín điều khẳng định là chân lý bất di bất dịch của 
Đạo dẫn con người về qui hợp với Thượng Đế. Đó là:

 � Trời đất vạn vật có cùng một bản thể
 � Một gốc Thượng Đế phân tán ra vạn linh, vạn 

linh quay về một gốc Thượng Đế
Nếu không tin vào hai tín điều trên thì lý do theo 

Đạo và thực hành giáo lý mất hết ý nghĩa.
Giáo điều 1.Trời đất vạn vật có cùng một bản thể 

(Thiên địa vạn vật đồng nhất thể)
Về vũ trụ, Đạo Cao Đài quan niệm «Nhất thể, nhất 

nguyên». Nhất thể là Khí Hư Vô (Khí Tiên Thiên), nhất 
nguyên là Thái Cực (Thượng Đế) sanh ra vạn vật. Thái 
Cực là Đại Linh Quang theo nghĩa bản thể đồng thời là 
[9] Đại Thừa Chơn Giáo, sđd, tr.97
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bản căn của vạn vật. Còn theo nghĩa tâm linh, Đại Linh 
Quang là Đại Nguyên Thần của toàn vũ trụ. Mỗi con 
người đều hàm chứa một Tiểu Linh Quang (Chơn Linh) 
được chiết xuất từ Đại Linh Quang, nên vạn vật đều có 
tiềm tàng bản chất ban đầu của trời đất (Khí Tiên Thiên) 
và động năng sinh thành của vũ trụ (Thái Cực)[10]. Từ 
quan niệm đó mà giáo điều này giải thích người và mọi 
vật trong vũ trụ đều mang cùng một bản thể là Tinh-Khí-
Thần xuất phát từ Đức Thượng Đế, có thể tương thông, 
tương ứng và hợp nhất được, như Thượng Đế dạy: «Khai 
Thiên Địa vốn Thầy, sanh Tiên Phật cũng Thầy: Thầy đã 
nói một Chơn Thần mà biến càn khôn thế giới và cả nhơn 
loại… Thầy là các con, các con là Thầy»[11].

Giáo điều này giúp chúng ta hiểu các điều quan 
trọng sau.

Thượng Đế có thể trực tiếp khai Đạo qua trung 
gian Hiệp Thiên Đài vì Chơn Linh (Tiểu Linh Quang) 
của con người chiết ra từ Đại Linh Quang của Thượng 
Đế nên có tánh Thánh, vô tư, có phép thông công cùng 
cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật và các Đấng Trọn Lành 
nơi Ngọc Hư Cung[12].

Sứ mạng tối hậu của Đạo là «Thiên Nhơn hiệp nhứt» 
tức con người qui về Thượng Đế bằng cách tu luyện theo 
cả thể pháp và bí pháp để làm sáng tỏ Tiểu Linh Quang 
(Chơn Linh hay nguyên thần) mới có thể hiệp nhập trở 
lại với Đại Linh Quang;

[10] «Thầy là Hư Vô chi khí thì Đạo cũng đồng nghĩa đó thôi»
[11] Thánh ngôn Hiệp Tuyển, Tòa Thánh Tây Ninh xuất bản, 1972, 

tr. 43
[12] N.T, tr.173
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Kiến trúc Tòa Thánh bao gồm ba Đài biểu tượng 
bản thể chung của vạn vật: Cửu Trùng Đài là Tinh hay 
thể xác của Đạo, Hiệp Thiên Đài là Khí hay Chơn Thần 
của Đạo, Bát quái Đài là linh hồn;

Lời cầu nguyện của tín đồ dâng Tam Bửu (hoa, rượu, 
trà) lên Đức Chí Tôn. Tam Bửu dâng lên Đức Chí Tôn: 
Tinh là thể xác, tượng trưng bằng cái hoa, Khí là Chơn 
Thần tượng trưng bằng rượu, Thần là linh hồn tượng 
trưng bằng trà. Bí pháp giải thoát khi dâng Tam Bửu là 
Đức Chí Tôn biểu chúng ta dâng Tam Bửu của chúng ta 
(thể xác, Chơn Thần, linh hồn) lên cho Đức Chí Tôn để 
Đức Chí Tôn lấy ba thứ đó làm phương tiện phụng sự vạn 
linh. Tại sao gọi là bí pháp? Bởi vì chính nó là phương 
cách giải thoát chúng ta khỏi luân hồi để linh hồn sau khi 
thoát xác, trở về hiệp nhứt với Đức Chí Tôn, tức là đắc 
đạo vậy. Sự dâng hiến này là để phụng sự vạn linh, nếu thi 
hành một cách chí thành thì đủ giúp chúng ta trở về với 
Đức Chí Tôn. Buộc chúng ta dâng Tam Bửu cho Ngài là 
vì Ngài muốn chúng ta thay thế Ngài mà lo «Hoằng khai 
Đại Đạo, Phổ độ chúng sanh», tức là lo phụng sự vạn linh, 
bởi vì đó là bí pháp đắc đạo để chúng ta trở về hội hiệp 
cùng Đức Chí Tôn và Phật Mẫu.

Giáo điều 2. Một gốc Thượng Đế phân tán ra vạn 
linh, vạn linh quay về một gốc Thượng Đế[13] (Nhất bản 
tán vạn thù, vạn thù qui nhất bản)

Giáo điều này giải thích 3 điều sau:
 ❒ Đạo cũng như Thượng Đế chỉ có một, còn tôn 

giáo thì nhiều, vạn linh thì vạn ức,

[13] «Đạo là con đường duy nhất cho vạn linh sanh chúng từ Thầy 
ban phát đến thế gian và từ thế gian các con trở lại cùng Thầy»
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 ❒ Từ một gốc duy nhất, tôn giáo cũng như vạn linh 
phân tán ra muôn ngả,

 ❒ Vì cùng một gốc và cùng một bản thể, nên sau 
khi qui tiên, vạn linh đều tìm đường trở về gốc.

Từ giải thích trên, Đạo Cao Đài quan niệm vũ trụ 
là một trường tiến hóa có khởi điểm từ bản thể chung 
của vạn vật là Đại Linh Quang (Thượng Đế). Các Tiểu 
Linh Quang (Chơn Linh) chiết ra từ Đại Linh Quang 
đều tiềm tàng trong vạn loại để tiến hóa từ khoáng sản 
lên thảo mộc rồi lên thú cầm, con người. Rồi từ con người 
tiến hóa lên các bậc Thiêng Liêng Thần Thánh Tiên Phật 
rồi trở về gốc là Đại linh Quang (Thượng Đế). Đó là chu 
kỳ «vãng–lai» của con người và các tôn giáo khác đi từ 
Đại linh Quang rồi lại quay về gốc là Đại linh Quang.

a) Một gốc (Thượng Đế) phân tán ra vạn linh
Từ Đại Linh Quang (Thượng Đế, Đại Hồn, Thiên 

Hồn), Thượng Đế chiết ra muôn vàn Tiểu Linh Quang 
(tiểu hồn hay Chơn Linh của mỗi người) để phân phát cho 
vạn linh phân tán khắp nơi trong vũ trụ. Sau khi ban phát 
Chơn Linh, Thượng Đế cho con người đầu kiếp xuống 
trần để học hỏi, tiến hóa và lập vị rồi dần dần tiến lên 
phẩm Thần, Thánh, Tiên, Phật, và cuối cùng sẽ tiến hóa 
lên hiệp nhứt vào Thượng Đế. Vậy, vũ trụ là một trường 
tiến hóa của vạn linh có khởi điểm là Đại Linh Quang 
(Thượng Đế) phân tán ra vạn nẻo, rồi sau khi chết, đều 
tìm về gốc cội Đại Linh Quang.

b) Vạn linh quay về một gốc
Cùng một gốc (Thượng Đế) phân tán ra vạn nẻo, 

con người cũng như các tôn giáo trên thế giới đều sẽ trở 
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về gốc vì cùng một bản thể và theo luật tuần hoàn của vũ 
trụ. Luật này diễn tiến qua ba ngươn tiến hóa từ Thượng 
Ngươn bước đi dần qua Trung Ngươn, Hạ Ngươn rồi 
bước sang Thượng Ngươn của chuyển tiếp theo. Vì vậy 
luật tuần hoàn giải thích hai điều quan trọng của Đạo:

 � Thượng Đế giáng cơ lập Đạo Cao Đài thời Hạ 
Ngươn để cứu rỗi nhân sanh, hướng dẫn qui về 
gốc (Thượng Đế);

 � Tam giáo qui nguyên, ngũ chi phục nhứt là tuân 
theo luật tuần hoàn của vũ trụ mà trở về gốc 
(Thượng Đế).

Tóm lại, từ Nhứt Bổn tiến ra chỗ hữu hình (tán vạn 
thù) nên mới có Phổ Độ để vạn thù tiến hóa để trở về gốc 
(qui nhứt bổn).

Giáo điều này được hữu hình hóa qua hai lộ trình 
«vãng lai»:

Lộ trình 1 là con đường nhơn sanh lai hồi với Thượng 
Đế, đi từ cổng chính đến Thiên Nhãn bên trong Tòa 
Thánh, nghĩa là tiến từ cõi hữu hình vật chất đến cõi vô 
hình của Thượng Đế. Bước qua cổng chánh, chúng ta 
nhìn thấy muôn hình, muôn vẻ, muôn sắc của thế giới 
hữu hình, hữu diệt phơi bày chung quanh Tòa Thánh. 
Rồi, càng tiến gần đến tiền diện Tòa Thánh, muôn hình 
vạn thể vật chất đó đang qui tụ về một mối là Thượng Đế, 
khi chúng ta đứng chiêm ngưỡng Thiên Nhãn trên Quả 
Càn Khôn trong cõi vô hình.

Lộ trình 2 là con đường «vãng». Từ Thiên Nhãn ra 
về, chúng ta nhìn thấy vạn linh phát xuất từ nguồn gốc 
của vũ trụ (Thiên Nhãn) phân tán ra khắp nơi trên thế 
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giới vật chất mà chúng ta đang nhìn thấy chung quanh 
bên ngoài Tòa Thánh.

Tóm lại, kiếp con người đều đi theo hai lộ trình: Lộ 
trình «vãng» từ Thượng Đế (Thiên Nhãn) mà vạn linh 
phân tán ra vạn nẻo học hỏi trên trần gian; sau khi chết 
vạn linh sẽ đi theo lộ trình «lai» quay trở về với Thượng 
Đế (từ cổng chánh đi đến Thiên Nhãn).

1.2. Tôn chỉ  Tam giáo qui nguyên, Ngũ chi phục nhứt

Nay đến thời Hạ nguyên, Đức Chí Tôn quyết định 
đem giáo lý các tôn giáo trở về nguồn cội để làm tôn chỉ 
của Đại Đạo.

Tôn chỉ «Tam giáo qui nguyên»
Ba tôn giáo chính ở Á Đông: Phật giáo, Lão giáo, 

Khổng giáo đều cùng chung một gốc (Thượng Đế) mà 
ra. Nhưng «Tam giáo hoằng khai cũng đã lâu đời nên 
biến cải khiến thất chơn truyền, làm cho sai lạc mất hết cả 
thiên cơ mầu nhiệm», nên «Ngày Thầy đến đây đem ba 
nền tôn giáo hiệp nhứt lại tạo một Tòa lớn lao để đời đời 
kiếp kiếp cho nhơn sanh nương vào đó mà lánh cơn nạn 
khổ thảm sầu.»[14].

Đó là lý do qui nguyên tam giáo và lấy tinh hoa giáo 
lý của ba tôn giáo dựng nên một tòa Đại Đạo để nhơn 
sanh sùng bái tu hành, nương vào mà lánh cơn nạn khổ 
thảm sầu và có khả năng xây dựng con người chơn chính 
để về với Thượng Đế. Vì vậy, Đạo dùng tinh hoa của Nho 
Giáo tôn trọng nhơn luân, sùng kính nhơn nghĩa, phục 
hưng lễ nhạc để cải tạo cuộc thế xã hội an lạc, phong hóa 
suy đồi thời Hạ Ngươn. Tinh hoa của Lão Giáo là dạy 
[14] Đại Thừa Chơn Giáo, sđd, tr. 43, 91
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con người biết tu dưỡng thể xác và tinh thần để sống ung 
dung tự tại và phương pháp tu luyện Tinh Khí Thần hợp 
nhứt. Tinh hoa của Phật Giáo là tu dưỡng để thoát vòng 
luân hồi khổ ải nơi trần thế thì phảỉ ăn chay, diệt dục chỉ 
đường giải khổ thoát vòng luân hồi. Hiệp phép tu luyện 
của ba tôn giáo sẽ giúp cho hành trang của tín đồ được 
đầy đủ trên hành trình qui hồi Thượng Đế.

Ngũ chi phục nhứt
Ngũ Chi là năm chi đạo: Nhơn đạo, Thần đạo, 

Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo, đều phát xuất cùng một 
gốc (Thượng Đế). Ngũ chi tượng trưng đường lối tu hành 
tuần tự như 5 nấc thang tiến hóa từ thấp lên cao của con 
người tu tiến đến phẩm vị thiêng liêng, hiệp nhập vào 
khối Đại Linh Quang (Thượng Đế). Nay, Thượng Đế 
phục nhứt 5 nhánh đạo thành một, đó là Đại Đạo, mang 
ý nghĩa thống nhất năm cách thức hành đạo của Ngũ Chi 
thành một hệ thống bổ xung cho nhau. Do đó, Đại Đạo 
Cao Đài bao gồm năm cách thức hành đạo của ngũ chi:

 • Tùng khổ (Nhơn đạo): Tín đồ Đại Đạo chịu đau 
khổ và hòa mình trong mọi cảnh khổ với nhơn sinh;

 • Thắng khổ (Thần đạo): Tín đồ giúp nhân sanh thắng 
khổ bằng cách chỉ dẫn con đường tu đạo;

 • Thọ khổ (Thánh đạo): Tín đồ chịu gánh vác, hiến 
thân cho sự khổ não để xây dựng hạnh phúc nhân 
sanh;

 • Thoát khổ (Tiên đạo): Tín đồ dìu dắt, chỉ dẫn đường 
lối tu hành để cho nhân sanh thoát khỏi cảnh khổ 
trần gian;

 • Giải khổ (Phật đạo): Tín đồ cắt đứt mọi dục vọng 
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thấp hèn, nguyên nhân của bể ải để linh hồn thoát 
khỏi vòng luân hồi.
Đó là năm phương thức tu đạo của Ngũ Chi nhằm 

giúp cho tín hữu đoạt được sự tuyệt khổ của Đại Đạo.
Tóm lại, tôn chỉ của Đại Đạo nêu cao tinh thần 

«vạn giáo nhất lý» bằng đường lối tổng hợp nhất quán 
cứu cánh hoàn thiện và giải thoát nhân sinh của vạn giáo.

1.3. Mục đích

Mục đích tối hậu của Đại Đạo là hướng dẫn con 
người đi đến «Thiên nhơn hiệp nhứt», tức là trở về gốc 
(Thượng Đế). Nhằm giúp vạn linh quay về gốc, Thượng 
Đế khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ với mục đích như sau: 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, chiếu theo luật Thiên Đình hội 
Tam Giáo, mở rộng mối Đạo Trời, ấy cốt để dìu dắt chúng 
sanh bước lên con đường cực lạc, tránh khỏi đọa luân hồi 
và dụng Thánh Tâm mà dẫn dân sanh…

Ta vì lòng đại từ đại bi, vẫn lấy đức hiếu sanh mà 
dựng nên mối Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ; tôn chỉ để vớt 
những kẽ hữu phần vào nơi địa vị cao thượng, để tránh khỏi 
số mạng luân hồi và nâng những kẻ tánh đức bước vào cõi 
nhàn, cao hơn phẩm hèn khó ở nơi trần thế này[15]. Để đạt 
đến mục đích này của Đạo, Thượng Đế đã ban cho chúng 
sanh các đặc ân sau:

 ❒ Mở cửa Cực Lạc Thế Giới để rước người đầy 
đủ công đức đắc Đạo nhờ tu Tam Lập: lập đức 
(học để biết Đạo, dùng sự thương yêu để cứu độ 
chúng sanh), lập công (phụng sự nhơn sanh), lập 
ngôn (lời nói chân thật, đạo đức để người nghe 

[15] Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, sđd, tr.132 và 56



 CHƯơNg 1 CăN bẢN gIÁo Lý

35

phát tâm theo Đạo).
 ❒ Thứ tội cho những người tội lỗi kiếp trước nay 

biết hồi đầu hướng thiện, nhập môn cầu Đạo;
 ❒ Cửu vị Tiên Nương[16] hướng dẫn linh hồn tín đồ 
đi lên 9 tầng Trời của Cửu Trùng Thiên[17],

 ❒ Đóng cửa địa ngục, đưa tội hồn đến cõi Âm Quang 
học Đạo;

 ❒ Mở Hội Long Hoa. Đức Phật Di Lạc sẽ đắc đạo 
tại cội cây Long Hoa[18], làm giáo chủ Hội Long 
Hoa để chọn người hiền đức cho chuyển qua 
thượng ngươn Thánh Đức theo luật tuần hoàn 
của Trời Đất.

Sau đó, để giúp các đẳng linh hồn tu hành dễ bề 
hưởng đặc ân của Thượng Đế trong Thời Kỳ Đại Ân Xá 
Kỳ Ba[19], giáo lý đặt trọng tâm vào: Thế đạo đại đồng và 
Thiên đạo giải thoát.

Thế đạo đại đồng nhằm hoàn thiện hóa con người, 
xây dựng xã hội bình đẳng, thế giới đại đồng.

Thiên đạo giải thoát là dùng đạo pháp và đường lối tu 
hành nhằm giúp nhơn sanh đạt được giải khổ toàn diện 
cả thể xác lẫn linh hồn. Giải khổ về mặt thể xác và phiền 

[16] Kể từ dưới đi lên: Nhất nương, Nhị nương, Tam nương, Tứ 
nương, Ngũ nương, Lục nương, Thất nương, Bát nương, Cửu 
nương

[17] Cửu Trùng Thiên: 9 tầng trời từ dưới đi lên là Tầng Trời 1, 
Tầng Trời 2, Thanh thiên, Huỳnh thiên, Xích thiên, Kim thiên, 
Hạo thiên nhiên, Phi tưởng thiên, Tạo hóa thiên

[18] Long Hoa là cái cây giống như con rồng, đơm hoa rực rỡ
[19] Thời kỳ đại ân xá kỳ ba được giới hạn trong khoảng thời gian 

từ ngày khai Đạo cho đến khi Đức Di Lạc Vương Phật mở Đại 
Hội Long Hoa
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não tâm hồn và giải khổ về mặt tinh thần nhằm thoát 
vòng luân hồi, trả quả để qui hồi Thượng Đế.
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Chương 2  
Kiến trúc Tòa Thánh

Tòa Thánh[20] tọa lạc trong nội ô thánh 
địa, thuộc xã Long Thành Bắc, huyện Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh. Tòa Thánh cách cửa chánh môn 
chừng 300m, mặt tiền quay về hướng tây.

Kiến trúc Tòa Thánh được khởi công năm 1931, hoàn 
thành năm 1947, được khánh thành vào dịp Đại Lễ Vía 
Đức Chí Tôn ngày 9 tháng giêng năm ất mùi (1–2–1955). 
Kiến trúc Tòa Thánh là một sự phối hợp giữa Trời và 
Người. Đấng Thiêng Liêng trực tiếp điều khiển thực hiện 
như chọn địa điểm, định kích thước, vẽ mô hình kiến 
trúc, v.v. Cứ theo lời chỉ dẫn của Thiêng Liêng mà các 
chức sắc hướng dẫn tín đồ làm công quả khai thác rừng 
hoang, bứng gốc, đốn cây cất trại và lưu lại đây để xây cất.

2.1. Chọn địa điểm

Ngày 19–01–Đinh Mão (20–2–1927), Đức Lý Giáo 
Tông dạy tại sao xây Tòa Thánh tại Tây Ninh: Chi chi cũng 
tại Tây Ninh nầy mà thôi, vì là Thánh Địa. Vả lại phong 
thổ thuận cho nhiều nước ngoại quốc đến đây học Đạo.

Tại chùa Gò Kén ngày 21–2–1927, Đức Lý Thái Bạch 
giáng cơ chỉ dẫn đi tìm đất: Thái Thơ Thanh… mai nầy 
đi lên đường trên, gọi là đường dây thép, nhắm địa thế dài 
[20] Còn được gọi: Tổ Đình, Đền Thánh, Tòa Thánh Trung Ương
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cho tới ao-hồ. Theo lời chỉ dẫn, Đầu Sư Thái Thơ Thanh 
dẫn người đến đường dây thép vào khu rừng cấm gần ao 
hồ mà định vị trí hiện tại của Tòa Thánh.

Tại sao lại chọn địa điểm này làm Thánh Địa? Ngày 
24–2–1927, Đức Lý Thái Bạch giáng cơ giải thích như sau: 
Sâu hơn 300m như con sông, giữa trung tim đất giáp lại 
trúng giữa 6 nguồn. Làm như 6 con rồng đoanh nhau, nguồn 
nước ấy chảy trúng ngay đảnh núi (núi Bà Đen) mà gọi là 
Lục Long Phò Ấn. Ngay miếng đất đó đặng ba đầu, một 
đầu ra giếng mạch ao hồ, hai đầu nữa bên cụm rừng bên 
kia. Vì cơ huyền bí đã định, Tòa Thánh phải cất tại Tây 
Ninh để gần núi Điện Bà sẽ có liên quan đến những 
phương pháp tịnh luyện của người tu sau này. Đó là bí 
pháp liên đới đến Hội Long Hoa.

H1. Địa điểm Tòa Thánh trong nội ô thánh địa

2.2. Mục đích

Vì nhận thấy các điều sau:
 • Tam Giáo thất chơn truyền diệu pháp là vì «lúc ban 
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sơ truyền bá cơ diệu lý quang minh, bắt đầu từ chỗ vô 
vi khẩu thọ tương truyền, lần lần xuống thì trở ra hữu 
hình mà Đạo mầu thất chánh, tâm pháp sai lạc»[21]. 
Đó là lý do Thượng Đế lập Đạo Cao Đài bằng «bắt 
đầu truyền Đạo thì dùng hữu hình, sắc tướng âm 
thinh mà độ đời một cách lẹ làng mau chóng. Vả lại 
Đạo của Thầy bắt đầu do chỗ hữu hình mà truyền bá, 
rồi lần mới dẹp hết chỗ hữu hình mà đi đến chỗ vô vi, 
là cơ siêu phàm nhập thánh»[22].

 • Theo lịnh Đức Chí Tôn, Đức Hộ Pháp đã mở Đạo 
bằng mở thể pháp trước bí pháp. Lý do là dù cơ thể 
hữu vi bị phá hủy đi nữa cũng vô hại vì bí pháp còn 
thì Đạo còn[23].

 • Tam Giáo thất chơn truyền là vi chánh giáo giao cho 
tay phàm. Lần này lập Đạo, Thầy chỉ dùng huyền 
diệu cơ bút mà truyền Đạo.
Cho nên, Thượng Đế và Đức Lý Giáo Tông đã giáng 

cơ bút chỉ dẫn mục đích kiến trúc Tòa Thánh là tuân theo 
phương pháp lập Đạo của Thượng Đế: nhờ hữu hình đi 
lên riết đến tận vô vi.
[21] Đại Thừa Chơn Giáo, sđd, tr. 109–110
[22] N.T, tr. 109–110
[23] «Trong thời kỳ 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 trước hay thể pháp trước? Bần Đạo trả 
lời: Xin mở bí pháp trước. Chí Tôn nói: Nếu con mở bí pháp trước 
phải khổ đa! Đang lúc đời cạnh tranh tàn bạo, nếu mở bí pháp 
trước cả sự bí mật huyền vi của Đạo, đời thấy rõ, xúm nhau tranh 
dành phá hoại thì mối Đạo sẽ ra thế nào? Vì thế nên mở thể pháp 
trước dầu đời quá dữ có tranh giành phá hủy cơ thể hữu vi hữu 
hủy đi nữa, thì cũng vô hại, miễn mặt bí pháp còn thì Đạo còn, bí 
pháp do Hiệp thiên Đài giữ…» Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp 
ngày 30–Quý Tỵ (1952)
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2.3. Lời chỉ dẫn của Thiêng Liêng

Về quan niệm kiến trúc, Đức Chí Tôn chỉ dạy mượn 
hữu hình giải thích Thiêng Liêng vô hình:

«Mượn hữu hình sắc tướng truyền đăng»[24]

Các sắc tướng hữu hình mà hiệp với cõi thiêng liêng 
thì sẽ giúp cho chúng sanh hiểu được Đạo mầu nhiệm và 
bước vào dễ dàng cửa Đạo:

«Thì là rõ thấu căn nguyên Đạo mầu»[25]

Còn về đồ án kiến trúc thì gần như hoàn toàn do 
Đức Lý Thái Bạch giáng cơ dạy về vị trí và kích thước xây 
cất Tòa Thánh gồm Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và 
Bát Quái Đài. Ngày 27–2–1927, Đức Lý Thái Bạch giáng 
cơ chỉ dạy[26]:

 • Vị trí Tòa Thánh: Ngoài bào Cà Na, đo chừng 50 thước, 
đóng một cây nọc ranh phía ao hồ trở vô chừng 70m, 
đóng cây nọc ấy là khuôn viên Tòa Thánh…

 • Kiến trúc Bát Quái Đài: Tư vuông 27 thước mỗi góc 
của Đài Bát Quái, bề cao 9m, nghĩa là hình nhà tròn 
có 8 nóc, cao từ đất lên thềm 9 thước, hình nóc tròn mô 
lên, chỉ có 8 nóc, cho phân minh; trên đầu đài phải để 
cây đèn xanh, kế nữa là chánh điện, bề dài 81 thước, 
bề ngang 27 thước. Lão phải vẽ mới được;

 • Kiến trúc Hiệp Thiên Đài: Kế nữa Hiệp Thiên Đài, 
tư vuông 27, hai từng, mỗi từng 9 thước. Hai bên Hiệp 
Thiên Đài, bên mặt thì có Lôi Âm Cổ Đài, bên tả thì 
có Bạch Ngọc Chung Đài. Lão phải vẽ mới được.

[24] N.T, tr.65
[25] N.T, tr.98
[26] Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, sđd, tr 142
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Hộ Pháp, Thượng Phẩm nội trưa này phải cắm một 
cây viết vào đầu cơ, lấy một miếng giấy lớn vào điện phò 
loan cho lão vẽ.

Theo bài Thánh Giáo của Đức Lý Giáo Tông, Tòa 
Thánh gồm 3 phần:

 � Bát Quái Đài, mỗi cạnh 27 thước, nền cao 3 mét 20 
(ở phía Bát Quái Đài) gồm: mỗi cấp 3 tấc tây, dưới 
đất 5 tấc, 9 cấp 3 tấc là 2 mét 70, cộng là 3 mét 20,

 � Cửu Trùng Đài xây nối theo, ngang 27 thước, 
dài 81 thước,

 � Hiệp Thiên Đài xây nối theo Cửu Trùng Đài, trên 
hình vuông, mỗi cạnh 27 thước.

Thế là công tác kiến trúc Tòa Thánh đều được thực 
hiện theo căn bản đồ án do Thiêng Liêng hoạch định.

Ngày 28–3–1927, Đức Chí Tôn giáng cơ dạy tiếp việc 
xây cất Tòa Thánh. Dưới trần thì Đức Hộ Pháp cứ theo 
lời chỉ dạy của đấng Thiêng Liêng mà tự điều hành việc 
xây cất. Tòa Thánh nằm theo trục đông-tây do Đức Lý 
Giáo Tông chọn. Mặt tiền quay về hướng tây vì lý do sau:

 ❒ Tín đồ từ Chánh Môn đến Tòa Thánh đi theo 
chiều tây-đông (chiều qui nguyên phản bản như 
long mã hướng dẫn) để đón nhận một nền Đạo 
Chánh Truyền từ Thượng Đế.

 ❒ Bát Quái Đài nơi thờ Đức Thượng Đế nằm về 
hướng đông nơi phát khởi ánh sáng đạo pháp 
giải thoát đến từ phương Đông như hai câu mở 
đầu bài khai kinh giải thích :

Biển trần khổ vơi vơi trời nước,
Ánh thái dương giọi trước phương Đông.
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Ngày 24–1–1947, việc xây cất được hoàn tất và đại 
lễ khánh thành được tổ chức trọng đại ngày 1–2–1955.

Nội ô Tòa thánh rộng 100 Ha có 12 cổng vào xây 
dựng kiểu tam quan, đắp chạm hình tứ linh (long, lân, 
qui, phụng). Cổng chính đắp chạm lưỡng long, hoa sen, 
ba cổ pháp

H2. Tòa Thánh

2.4. Cấu trúc Tòa Thánh[27]

Với quan niệm kiến trúc dùng hữu hình sắc tướng 
diễn tả Đạo vô vi, vô hình nên cấu trúc Tòa Thánh đã:

 ❒ hữu hình hóa vũ trụ quan và nhơn sanh quan
 ❒ hình thể hóa giáo điều
 ❒ cụ thể hóa tôn chỉ

[27] Theo vài tác giả, Tòa Thánh được kiến trúc theo hình ảnh con 
Long Mã, nhưng đồ án kiến trúc của Đức Lý Giáo Tông không 
có đề cập đến điều đó
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Hữu hình hóa vũ trụ quan và nhơn sanh quan
Trong thời kỳ Tiên Thiên Cơ Ngẫu vô hình, từ bản 

thể Vô Cực phát sinh một nguyên lý và một nguyên khí 
ngưng tụ thành một khối Linh Quang. Khối ấy nổ tung 
làm xuất hiện ngôi Thái Cực Đại Linh Quang toàn tri, 
toàn năng, tức là Đức Chí Tôn (là Cơ, lý đơn nhứt). Để 
tạo Càn Khôn Thế giới, Đức Chí Tôn phóng ra một luồng 
Quang Minh phân định Âm-Dương (Lưỡng Nghi là Ngẫu, 
chẵn) nên Thượng Đế dạy rằng Đạo của Thầy là thần với 
khí, âm với dương. Hình ảnh của vũ trụ quan này là:

 ❒ Kiến trúc Bát Quái Đài nơi ngự trị của Đức Chí 
Tôn tượng trưng cho Thái Cực;

 ❒ Lưỡng Nghi (Âm Dương) là: Lầu Trống (Âm)[28], 
Lầu Chuông (Dương)[29].

Đến thời kỳ cấu tạo càn khôn vạn vật hữu hình 
(Hậu Thiên Cơ Ngẫu), Tiên Thiên Âm Dương (chơn âm, 
chơn dương) hòa hợp theo máy thiên cơ mà sanh ra Hậu 
Thiên Âm Dương tức là ngươn tinh của nam và âm tinh 
của nữ. Ngươn tinh và âm tinh hòa hợp thì sanh ra xác 
phàm (tinh). Lúc thụ thai, Đấng Chí Tôn ban cho Chơn 
Linh (phát xuất từ Điểm Linh Quang) làm đệ tam xác 
thân (thần) và Đức Diêu Trì Kim Mẫu ban cho Chơn 
Thần làm đệ nhị xác thân (khí) để nhập vào xác phàm 
tạo thành con người. Bản thể Tinh–Khí–Thần của con 
người và vũ trụ được hữu hình hóa qua kiến trúc «Tam 

[28] Âm vì xây bên tay mặt Thượng Đế (Bát Quái Đài), có cốt 
tượng nữ (Bà Đầu Sư), âm thanh trầm (Âm) của trống, cửa 
bên hông dành cho nữ giáo đồ

[29] Thể hiện bởi vị trí nằm bên trái, có cốt tượng nam (Đức Quyền 
Giáo Tông), âm thanh sắc (Dương) của chuông, cửa hông mở 
ra cho nam tín đồ đi vào
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Đài» của Tòa Thánh:
Cửu Trùng Đài là Tinh, xác phàm của Đạo, Hiệp 

Thiên Đài là Khí (Chơn Thần), Bát Quái Đài là Thần 
(Chơn Linh).

Hình thể hóa giáo điều
Kiến trúc «Tam Đài» của Tòa Thánh là biểu tượng 

hai giáo điều căn bản dẫn đến mục đích tối hậu của Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là «Thiên Nhơn hiệp nhứt».

Giáo điều 1. Trời Đất vạn vật có cùng một bản thể 
là TINH, KHÍ, THẦN. Giáo điều này được hữu hình 
hóa bởi «Tam Đài»:

 � Cửu Trùng Đài biểu tượng cho TINH, xác thân 
của Đạo và cũng là đệ nhất xác thân (xác phàm) 
của người,

 � Hiệp Thiên Đài là KHÍ. Khí phát xuất từ chơn 
Âm Đức Diêu Trì Kim Mẫu được ban cho mỗi 
người làm đệ nhị xác thân,

 � Bát Quái Đài (THẦN) là linh hồn của Đạo và 
cũng là đệ tam xác thân của người. Thần hay linh 
hồn trong con người là Tiểu Linh Quang chiết ra 
từ Đại Linh Quang của Đức Chí Tôn.

Cấu trúc Tam Đài diễn tả cuộc vận hành cơ Đạo 
như sau để tiến đến «Thiên Nhơn hiệp nhứt».

Người về hiệp nhứt với Thượng Đế là nhờ Thiên 
(Bát Quái Đài) ban hành giáo lý; Thiên cần kết hợp với 
nhơn (Cửu Trùng Đài) để phổ truyền.

Muốn phối hợp hai năng lực này cần phải có một cơ 
quan chuyển tiếp để Thiên nhơn hiệp nhứt được. Cơ quan 
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chuyển tiếp đó là Hiệp Thiên Đài là phần bán hữu hình, 
nửa Đời nửa Đạo, tức là Chơn Thần của Đạo: «Hồn (Bát 
Quái Đài) đặng tương hiệp cùng thể xác (Cửu Trùng Đài) 
phải nhờ Chơn Thần (Hiệp Thiên Đài). Lý do là Hiệp Thiên 
Đài có khả năng tiếp nhận quyền pháp từ Bát Quái Đài 
(Thiên) để truyền đạt giáo lý đến Cửu Trùng Đài (nhơn) 
mà giúp hành trình của con người qui hồi Thượng Đế.

Giáo điều 2. Một gốc (Thượng Đế) phân tán ra vạn 
linh, vạn linh quay về một gốc (Thượng Đế).

Giáo điều này được hữu hình hóa như sau qua kiến 
trúc.

Hình ảnh Gốc hay mối đầu của vũ trụ là ở cái lý 
THÁI CỰC tức Thượng Đế biểu tượng trong Tòa Thánh 
là Thiên Nhãn thờ tại Bát Quái Đài. Từ gốc Thái cực, vạn 
linh phân tán ra vạn nẻo được phơi bày qua quang cảnh 
bên ngoài Tòa Thánh. Rồi từ Chánh Môn đi vào Tòa 
Thánh bày ra quang cảnh cái lý cùng về mà lắm đường, 
một gốc mà trăm mối.

Trên hành trình qui nguyên về gốc, kiến trúc Hiệp 
Thiên Đài phác họa cảnh vạn linh tập trung, rồi đi vào 
Cửu Trùng Đài leo dần 9 bậc, chịu sự khảo sát của thiêng 
Liêng để tiến dần đến Bát Quái Đài.

Cụ thể hóa tôn chỉ
Ký hiệu màu sắc, tượng, hình vẽ… được dùng làm 

phương pháp diễn tả tôn chỉ của Đạo.
Tôn chỉ 1.Tam giáo (Nho, Lão, Phật) qui nguyên
Ẩn ngữ tôn chỉ này được diễn tả bằng ký hiệu ba 

màu: màu đỏ (Nho giáo), xanh (Lão giáo), vàng (Phật 
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giáo) trên các vật thể tôn giáo như:
 ❒ cổ pháp: cuốn Xuân Thu (đỏ), cây phất chủ (xanh), 

bình bát vu (vàng);
 ❒ Thứ tự màu sắc trên các cột rồng: cột rồng màu 
đỏ (Nho Giáo) trước cửa Hiệp Thiên Đài, rồi 
đến 2 hàng cột rồng màu xanh (Lão Giáo) chạy 
dài trong Cửu Trùng Đài, đến gần Đức Chí Tôn 
(Thiên Nhãn) tại Bát Quái Đài là cột quấn rồng 
màu vàng (Phật Giáo).

Tôn chỉ 2. Ngũ chi phục nhất
Tôn chỉ được cụ thể hóa bằng:

 ❒ Cốt tượng năm vị Giáo Chủ (Nhơn đạo, Thần 
đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo) đúc trên diềm 
màn chầu lễ Đức Chí Tôn trước Bát Quái Đài;

 ❒ 5 bậc thềm trước Hiệp Thiên Đài.
Sau khi hoàn tất, Tòa Thánh được kiến trúc theo 

kiểu vở Thiên Đình như sau:
 ❒ Bát Quái Đài là hình tượng Bạch Ngọc Kinh 

tại thế,
 ❒ Cửu Trùng Đài đối cảnh với Cửu Thiên Khai Hóa,
 ❒ Hiệp Thiên Đài là hình trạng Cung Hiệp Thiên 

Hành Hóa, trên cảnh giới Ngọc Hư Cung.
Công việc tạo tác, góp công của thì do tín đồ đảm 

trách. Còn mô hình kiến trúc Tòa Thánh về hình thể 
cũng như nội dung vô vi huyền bí đều do cơ bút Thiêng 
Liêng hướng dẫn, điều khiển và đã tạo dựng nên một kỳ 
quan tôn giáo độc nhất trên thế giới.
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Chương 3  
Ký hiệu giáo lý

Trên đường thăm viếng tìm hiểu Tòa Thánh, 
chúng ta vừa đi vừa mở dần từng trang 

sách thiêng liêng của Đạo và có cảm tưởng như lạc vào 
một khu rừng chằng chịt cây cối thiêng liêng cùng muôn 
vàn hoa thơm cỏ lạ. Lạc vào rừng lạ thì phải có địa bàn 
hướng dẫn đường về chốn cũ, còn lạc vào rừng thiêng cao 
đài thì phải có một giáo hữu tinh thông Đạo đi theo giải 
thích hoặc trang bị sẵn xâu chìa khóa ký hiệu giải thích 
giáo lý, đối cảnh giữa kiến trúc Tòa Thánh và cõi Thiêng 
Liêng. Xâu chìa khóa này gồm 4 chùm:

 ❒ chùm chìa khóa «số thiêng liêng»,
 ❒ chùm chìa khóa màu sắc,
 ❒ chùm chìa khóa hình tượng và phát âm,
 ❒ chùm chìa khóa về các linh vật.

3.1. Chùm chìa khóa «số thiêng liêng»

Khi thăm viếng Tòa Thánh, người tầm Đạo cũng 
như du khách thường đặt câu hỏi về con số, thí dụ, tại 
sao đâu đâu cũng thấy 3 màu (đỏ, xanh, vàng)? Khán đài 
taị sân Đại Đồng Xã lại xây 12 bậc, thềm bước lên Hiệp 
Thiên Đài lại 5 bậc? Tuyệt đối không nên hiểu những con 
số này như những con số trong toán học hay trong mọi 
lãnh vực khoa học. Mà phải hiểu rằng hệ thống số từ Một 
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đến Mười Hai dùng để dạy giáo lý và diễn tả vũ trụ quan 
và nhân sanh quan của đạo Cao Đài.

Số Một
Đạo Cao Đài dạy rằng con người cùng vạn vật trong 

vũ trụ đều do một Thượng Đế duy nhất sanh ra nên số 
Một là biểu tượng cho Thượng Đế duy nhất, nguồn gốc 
của vũ trụ muôn loài. Vì vậy, trong thánh địa, Thượng 
Đế luôn luôn được hữu hình hóa bởi một Thánh tượng 
Thiên Nhãn vẽ trên Quả Càn Khôn, các khung hình, lá 
phướn, các kiến trúc bên ngoài Tòa Thánh... Còn ngôi 
Thái Cực (Đại Linh Quang) của Thượng Đế cũng được 
tượng trưng bởi Thái Cực Đăng, một ngọn đèn duy nhất 
rọi sáng ngày đêm trên Thiên Bàn tại Cung Đạo.

Số Hai
Số Hai diễn tả sự khởi động của Thái cực (Thượng 

Đế) mà sanh Lưỡng Nghi (Âm- Dương) trong Hậu Thiên 
Cơ Ngẫu, là khởi đầu của biến hóa càn khôn. Âm-Dương 
tương giao mà sanh sanh, hóa hóa ra muôn loài muôn vật 
trong vũ trụ. Âm- Dương ở cõi Thiêng Liêng cũng như 
tại thế vật chất được hữu hình hóa bằng số Hai và được 
cụ thể hóa bằng vị trí kiến trúc, phẩm vật lễ nghi như 
các thí dụ sau.

a) Số Hai (Âm-Dương) tại Hiệp Thiên Đài là 2 cái 
tháp vuông.

Lầu Trống biểu tượng cho Âm nên xây bên mặt của 
Thượng Đế, có cốt tượng nữ (Bà Đầu Sư), âm thanh trầm 
(Âm) của trống, cửa bên hông dành cho nữ phái. Còn Lầu 
Chuông diễn đạt nguyên lý Dương thể hiện bởi vị trí nằm 
bên trái, có cốt tượng nam (Đức Quyền Giáo Tông), âm 
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thanh bổng (Dương) của chuông, cửa hông mở ra cho 
nam phái đi vào.

b) Số Hai trên Thiên Bàn thờ Đức Chí Tôn tại 
Cung Đạo.

– Lưỡng Nghi thời Tiên Thiên Cơ Ngẫu là hai 
ngọn đèn trên Thiên Bàn: đèn bên phải (âm), đèn bên 
trái (dương);

– Thời Hậu Thiên Cơ Ngẫu, Lưỡng Nghi được cụ 
thể hóa bằng hai tách nước trên Thiên Bàn: tách nước 
trắng (Dương) và tách nước trà (Âm).

c) Số Hai (Lưỡng Nghi) trên trang trí: hai bụi sen 
quanh Thiên Nhãn dọc bức tường Cửu Trùng Đài: một 
bụi (Dương) vẽ trên Thiên Nhãn và một bụi (Âm) nằm 
dưới.

Số Ba
Chúng ta thường gặp 3 màu hoặc 3 vật thể tôn giáo 

đi chung với nhau. Đó là ký hiệu dùng để chỉ:
 ❒ tôn chỉ tam giáo qui nguyên,
 ❒ sự xoay vần của ba ngươn,
 ❒ Tinh-Khí-Thần của giáo điều vạn vật đồng nhứt 

thể.
a) Số Ba làm ký hiệu của tôn chỉ «Qui nguyên Tam 

Giáo» (Phật, Lão, Nho).
Ẩn ngữ này được biểu lộ bởi 3 vật thể tôn giáo hoặc 

3 màu đi chung với nhau như:
 ❒ Ba Cổ Pháp: Cuốn Xuân Thu sơn màu đỏ (Nho 

Giáo), Cây Phất Chủ sơn màu xanh (Đạo Tiên), 
Bình Bát Vu sơn màu vàng (Đạo Phật) hiện diện 
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trên nóc Chánh Môn, lá phướn, chánh điện Hiệp 
Thiên Đài...

 ❒ Ba màu: Vàng (Đạo Phật), xanh (Đạo Tiên), đỏ 
(Đạo Nho) trên đạo kỳ, lá phướn, các bậc Cửu 
Trùng Thiên tại sân Đại Đồng Xã, vòng Vô Vi 
trên nóc Chánh Môn, lễ phục các chức sắc...

b) Số Ba mang ý nghĩa tiến trình của 3 ngươn, 3 kỳ 
phổ độ và 3 Đại hội của mỗi ngươn. Đó là 3 cốt tượng 
Phật trên nóc Bát Quái Đài lãnh lịnh Đức Chí Tôn điều 
khiển ba ngươn: thựơng, trung, hạ ngươn. Ba ngươn này 
xoay vần nhau như Đạo có ba thời kỳ: Nhứt Kỳ, Nhị Kỳ, 
Tam Kỳ Phổ Độ.

c) Số Ba làm ký hiệu giáo điều: Vạn vật đồng nhứt thể.
Câu Thánh Giáo «Hai sanh Ba, Ba sanh vạn vật 

muôn loài» tóm tắt tầm quan trọng của số Ba. Theo giáo 
lý Cao Đài, số Ba tượng trưng điều kiện cho phép cấu tạo 
vạn vật và đồng thời là điều kiện cấu tạo sợi dây liên hệ 
của con người với Đức Chí Tôn. Vì vậy, số Ba dùng để chỉ 
sự liên hệ đó qua trung gian Tam Bửu: Tinh, Khí, Thần 
tiềm tàng trong cơ thể mỗi người và vũ trụ.

Tam Bửu phát xuất từ Đấng Thiêng Liêng và được 
biểu tượng trên Thiên Bàn bởi ba chén rượu, ba cây hương 
(Án Tam Tài) cắm trong bát nhang.

Trên Quả Càn Khôn, hai bên sao Bắc Đẩu có vẽ 
mặt Trời và mặt Trăng. Cả ba hợp lại tượng trưng cho 
Nhựt-Nguyệt-Tinh tức là Tam Bửu của Trời. Ba Bửu ấy 
phát ra ánh sáng gọi là Tam Quang. Tam Bửu của Đất là 
Thủy-Hỏa-Phong.

Tam Bửu của Người: Tinh (thể xác), Khí (Chơn 
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Thần), Thần (Chơn Linh). Luyện Tinh hóa Khí, luyện 
Khí hiệp Thần, luyện Thần hườn Hư, thì tạo được Chơn 
Thần huyền diệu, đắc đạo thành Tiên, Phật tại thế.

Số Bốn
Từ số Ba sang số Bốn là số phân chia bốn hướng sửa 

soạn cho sự hình thành vật chất cụ thể của vạn vật. Số 
Bốn tượng trưng cho Tứ Tượng là hàm ý đó.

Tứ Tượng được biểu tượng bởi bốn hoa sen ở 4 góc 
của khung cửa có Thiên Nhãn bên trong, đặt dọc theo 
tường Cửu Trùng Đài và Bát Quái Đài.

Số Năm
Bởi trung gian của số Năm linh thiêng này mà chúng 

ta từ cõi vô hình của Tiên Thiên Cơ Ngẫu xuất hiện với 
hình hài vật chất cụ thể trong thế giới hữu hình hữu diệt 
Hậu Thiên Cơ Ngẫu[30]. Những số 6, 7, 8, 9 tiếp theo số 
Năm là chỉ tiến trình phát triển của thế giới vật chất. Số 
Năm dùng làm ký hiệu Ngũ Hành và tôn chỉ Ngũ Chi 
Hiệp Nhứt.

a) Biểu tượng Ngũ Hành
Đức Chí Tôn giải thích rằng sau khi đi vào thế giới 

vật chất, Ngũ Khí vô hình của Trời (nhiệt, hàn, phong, 
ẩm, khô) kết tụ thành Ngũ Hành (Hỏa, Thổ, Kim, Thủy, 
Mộc)[31] trên đất và Ngũ Thần (Thức thần, Hồn, Phách, Ý, 

[30] Tiên Thiên, Hậu Thiên là thời kỳ trước và sau khi hình thành 
vữ trụ vật chất. Cơ nghĩa là 1 (lẻ) tức Thượng Đế duy nhất; 
Ngẫu là 2 (chẵn) chỉ Âm-Dương

[31] Ngũ Hành tượng trưng bởi Ngũ Tạng trong con người: Tâm, 
Can, Tì, Phế, Thận



 

52

Chí)[32] trong ngũ tạng của con người. Vì vậy mà có luật 
Ngũ Hành và Ngũ Thần là luật vô thường. Ngũ Hành 
biến đổi không ngừng khiến cho thế giới hữu hình, vật 
chất trở thành hữu diệt. Còn biến đổi không ngừng của 
Ngũ Thần mà có thể sanh ra tình cảm thái quá (hỉ, nộ, 
ai, lạc, cụ).

Trên Thiên Bàn, luật Ngũ Hành được biểu tượng bởi 
từng nhóm 5 phẩm vật như: 5 cây hương, 5 màu sắc của 
5 thứ hoa trong bình bông, 5 loại trái cây để cúng tượng 
trưng cho luật Ngũ Hành, Ngũ Khí, Ngũ Thần.

b) Ký hiệu của tôn chỉ
Đi vào Hiệp Thiên Đài, chúng ta phải bước lên 5 

bậc thềm bằng đá mài. Số Năm này là ký hiệu cho tôn chỉ 
«Hiệp Ngũ Chi» nghĩa là 5 chi đạo: Nhơn Đạo, Thần Đạo, 
Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo qui lại thành một và 
tượng trưng cho năm cấp tiến hóa của con người: Người, 
Thần, Thánh, Tiên, Phật.

Số Tám
Số Tám là số chí Âm huyền bí nhất trong tiến trình 

phát triển của thế giới vật chất, hữu hình, hữu diệt. Từ số 
Tám mà sanh ra 64 quẻ Kinh Dịch diễn tả suốt một tiến 
trình của mọi loài. Vì vậy Số Tám dùng để chỉ những cơ 
quan huyền bí và mầu nhiệm:

 ❒ 8 quẻ Bát Quái Cao Đài do Đức Chí Tôn đặt 
ra, đặt dưới Quả Càn Khôn chỉ sự biến hóa mầu 
nhiệm của vạn vật trong Trời Đất

[32] Ngũ Thần ngụ trong Ngũ Tạng: Thức thần ngụ trong tim sanh 
ra tình cảm vui; hồn (vía) trong can, sanh ra giận; Phách trong 
phế sanh ra buồn; Ý trong tì sanh ra lo âu; Chí trong thận sanh 
ra sợ hãi
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 ❒ Bát Quái Đài Làm nơi thờ Đức Chí Tôn chủ tể 
vũ trụ,

 ❒ Số Tám trong phẩm vật nghi lễ. Đối cảnh giữa 
Thiêng Liêng và tại thế vật chất được diễn ra khi 
rót nước cúng vào hai tách nước Âm-Dương : 
tách nước trà (Âm) và tách nước trắng tinh khiết 
(Dương) thì mỗi tách rót đúng tám phân. Nước 
trà tượng trưng Thần tức linh hồn của chúng ta. 
Tám phân nước trà tượng trưng Bát phẩm chơn 
hồn đầu kiếp xuống cõi trần làm chúng sanh[33]. 
Còn tám phân nước trắng tinh khiết tượng trưng 
Bát công đức thủy trong Ao Thất Bửu ở cõi Thiêng 
Liêng[34].

Số Chín
Số Chín là số chí Dương, số kết cục của mọi cấu 

tạo trong thế giới vật chất. Vì là số Dương lớn nhất trong 
tiến trình kiến tạo vũ trụ nên thuộc về Đức Chí Tôn chí 
Dương. Và Số Chín cũng đánh dấu giai đoạn cuối cùng 
tiến trình của muôn loài trước khi trở lại thế giới vô hình 
của Đức Chí Tôn. Vì lý do đó mà Tòa Thánh xây Cửu 
Trùng Đài tại thế đối cảnh với Cửu Trùng Thiên trên Trời.

Bước qua Tịnh Tâm Điện của Hiệp Thiên Đài là đi 
vào Cửu Trùng Đài. Nhìn thẳng trước mặt về phía Bửu 
Điện thờ Đức Chí Tôn, chúng ta sẽ thấy nền Cửu Trùng 

[33] Bát hồn: Kim thạch hồn, thảo mộc hồn, thú cầm hồn, nhơn 
hồn, thần hồn, thánh hồn, tiên hồn, phật hồn

[34] Tám công đức của nước trong ao Thất Bửu: Trừng tịnh (lắng 
sạch);Thanh lãnh (trong mát); Cam mỹ (ngọt ngon); Khinh 
nhuyễn (nhẹ dịu); Nhuận trạch (nhuần trơn); An hòa; Uống 
vào thì hết đói khát, hết lo âu; Uống vào thì bổ khỏe các căn 
của xác thân
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Đài mang hình ảnh của một cái thang có 9 nấc cực to. 
Mỗi nấc là một bực đi từ thấp lên cao dần.

Kiến trúc nền Cửu Trùng Đài nhằm đối cảnh với 
Cửu Trùng Thiên trong cõi Thiêng Liêng của Đức Chí 
Tôn. Cửu Trùng Thiên trong cõi Thiêng Liêng gồm 9 
tầng Trời từ thấp lên cao là: Từng Trời 1 có vườn Ngạn 
Uyển[35], Từng Trời 2 có vườn Đào Tiên[36], Thanh thiên, 
Huỳnh thiên, Xích thiên, Kim thiên, Hạo Nhiên thiên, 
Phi Tưởng thiên, Tạo Hóa thiên[37]. Cửu Trùng Thiên 
của Đức Chí Tôn dùng để lập vị cho cửu phẩm Thần, 
Thánh, Tiên, Phật.

Số Chín trong đối cảnh giữa Cửu Trùng Đài và Cửu 
Trùng Khai Hóa. Đối cảnh này chỉ diễn ra khi 9 phẩm 
chức sắc và tín đồ hành lễ triều kính Đức Chí Tôn thì lúc 
đó trong cõi Thiêng Liêng 9 tầng Trời mở ra để 9 phẩm 
Thánh, Tiên, Phật giáo hóa nhơn sanh.

Cửu vị Tiên Nương dưới quyền Phật Mẫu có nhiệm 
vụ đón tiếp và hướng dẫn các chơn hồn đi dần lên 9 tầng 
trời, phù hợp với 9 cấp của Cửu Trùng Đài tại thế.

Số Mười Hai

[35] Vườn Ngạn Uyển là vườn hoa của Đức Phật Mẫu, trồng 12 sắc 
hoa. Mỗi mạng người tượng trưng bởi một bông hoa. Khi một 
bông hoa sắp tàn thì biết có môt người sắp mãn kiếp, bông hoa 
nở ra lại là báo hiệu tái kiếp: Vườn ngạn uyển sanh hoa đã héo 
(kinh đệ nhứt cửu)

[36] Vườn Đào Tiên ở từng trời thứ 2 do Phật Mẫu chưởng quản, 
có 3600 cây đào, dùng trái Đào Tiên để làm phần thưởng cho 
các Chơn Linh đắc đạo trở về ăn vào để được hằng sống

[37] Trời màu xanh, Trời màu vàng, Trời màu đỏ, Trời vàng kim, 
Trời lớn rộng, Trời không ý sai quấy, Trời tạo hóa là vì Phật 
Mẫu nắm cơ sanh hóa thay quyền Đức Chí Tôn, tạo dựng Càn 
Khôn vũ trụ và vạn vật
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Theo giáo lý, Số Mười Hai là số khai thiên lập địa, số 
riêng của Đức Chí Tôn nắm giữ các pháp làm chủ tể càn 
khôn. «Thập Nhị Khai Thiên là Thầy, Chúa của cả Càn 
Khôn Thế Giới, nắm trọn Thập Nhị Thời Thần vào tay. Số 
12 là số riêng của Thầy». Trong Tòa Thánh, Số Mười Hai 
đều mang ý nghĩa đối cảnh và đối phẩm giữa cõi Thiêng 
Liêng và tại thế vật chất.

Đối cảnh
Hành trình đến cõi Thiêng Liêng của Bạch Ngọc 

Kinh phải vượt qua 12 tầng Trời tức Thập Nhị Thiên bao 
gồm cả Cửu Trùng Thiên cộng thêm 3 tầng Trời trên cùng:

 ❒ Tầng Trời thứ 10, Hư Vô Thiên[38],
 ❒ Tầng Trời thứ 11, Hội Ngươn Thiên[39],
 ❒ Tầng Trời thứ 12, Hỗn Ngươn Thiên[40].

Biểu tượng của Thập Nhị Khai Thiên tại thế được 
biểu tượng bởi 12 bậc của cái đài bằng đá mài hình bát 
giác dưới Quả Càn Khôn trong Cung Đạo, 12 phẩm vật 
trênThiên Bàn, 12 cổng vào nội ô Tòa Thánh, lá phướn 
dài 12m chỉ đường cho chúng sanh đến với Thượng Đế, 
12 bậc của khán đài tại sân Đại Đồng Xã, lạy Đức Chí 
Tôn 12 lạy, Lôi Âm Cổ nổi lên ba hồi, mỗi hồi 12 chập, 
mỗi chập 12 dùi…

Đối phẩm.
Trong 12 tầng Trời có Thập Nhị Thời Thần (12 vị 

Thần Thời Gian) là 12 Đấng Thiêng Liêng (hóa thân của 
Thượng Đế) cai quản về thời gian, mỗi vị cai quản một 
khoảng thời gian trong quá trình tạo hóa Càn Khôn Vũ 

Trời trống không nhưng rất huyền diệu
Trời Hội Ngươn
[40] Trời không rõ ràng, lộn xộn
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Trụ và vạn vật của Thượng Đế.
Các Đấng này có đối phẩm tại thế là: 12 chức sắc 

Đại Thiên phong Thập Nhị Thời Quân dưới sự chỉ huy 
của Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm và Thượng Sanh. 
12 vị đã được Đức Chí Tôn chọn theo đúng tuổi của 12 
con giáp của Thập Nhị Địa Chi.

3.2. Ký hiệu hình ảnh và phát âm

Cách phát âm một danh từ chỉ vật thể có thể diễn tả 
ý nghĩa tôn giáo qua vật thể đó bằng cách phát âm.

Phát âm «nho» là ký hiệu chỉ Nho giáo
Trong các khuôn trên cửa chánh và chung quanh 

Tòa Thánh được trang hoàng bằng những hình khắc dây 
nho, trái nho, chùm nho, lá nho hàm ý thời kỳ Nho Tông 
chuyển thế và nhắn nhủ tín đồ và chức sắc hành đạo hiểu 
rằng chi chi cũng lấy nền tảng nho phong làm căn bản.

Phát âm long (hình rồng) và hoa (hoa sen) chỉ hội 
«Long Hoa». Nhìn tượng rồng (long) và bông sen (hoa) 
đi đôi với nhau đắp trên cửa chánh, cách phát âm long-hoa 
ngụ ý «Long Hoa». Đó là mật ngữ căn dặn tín đồ mục 
đích cuối cùng của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là độ rỗi 
nhơn sanh đi đến Hội Long Hoa, một cuộc đại hội các 
đẳng chơn hồn chúng sanh do Đức Chí Tôn điều khiển, 
phán đoán tội lỗi chúng sanh một cách công bình, gọi là 
phán đoán Hội Long Hoa.

3.3. Ký hiệu màu sắc

Ba màu vàng, xanh, đỏ đi liền với nhau là ký hiệu 
tôn chỉ tam giáo qui nguyên và ba thời kỳ phổ độ qua các 
hình ảnh sau.
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Đạo kỳ còn được gọi cờ Tam Thanh: Thái Thanh 
(vàng), Thượng Thanh (xanh), Ngọc Thanh (đỏ). Ghép 
ba màu lại trong một khuôn hình chữ nhật, với ba phần 
đều nhau, tượng trưng tôn chỉ của Đạo Cao Đài là Tam 
Giáo qui nguyên.

Ba vòng tròn liên đới. Nhìn lên cổng chánh, dưới 
nóc trên cùng, chính giữa vẽ vòng Vô Vi gồm ba vòng tròn 
liên đới với nhau được tô ba màu tượng trưng cho ba tôn 
giáo qui nguyên.

Lễ phục của chức sắc: Vàng (Đạo Phật) gọi là Thái 
Thanh, xanh (Đạo Tiên) gọi là Thượng Thanh, đỏ (Đạo 
Nho) gọi là Ngọc Thanh.

Màu trên mình rồng biểu tượng ba thời kỳ phổ độ 
chúng sanh

Màu xanh biểu tượng Thanh Dương Đại Hội của 
Nhứt Kỳ Phổ Độ do Đức Nhiên Đăng Cổ Phật điều khiển.

Màu đỏ là ký hiệu của Hồng Dương Đại Hội thời 
Nhị Kỳ Phổ Độ do Đức Di Đà điều khiển.

Tám con rồng trắng nằm canh giữ nơi thờ phượng 
(Bửu Điện) tại Bát Quái Đài là ký hiệu thời kỳ Bạch 
Dương Đại Hội của Tam Kỳ Phổ Độ do Đức Phật Di 
Lạc điều khiển.

3.4. Ký hiệu hoa sen, lá nho, tia sáng…

Ký hiệu vũ trụ quan của cây sen
Trên tường Cửu Trùng Đài, nhiều tượng Thiên 

Nhãn nằm giữa những khung hình tam giác. Bên ngoài 
khung này lại có 9 tia sáng ở trên và 7 tia ở dưới, được 
bao bọc trong các khung hình vuông mà chung quanh là 
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các hình hoa sen, lá sen và gương sen tóm tắt triết lý vũ 
trụ quan của Đạo.

 ❒ Thái Cực: là Thiên Nhãn (Đức Chí Tôn),
 ❒ Lưỡng Nghi: một bụi sen (Dương) vẽ trên Thiên 

Nhãn và một bụi sen (Âm) nằm dưới.
 ❒ Tứ Tượng: Bốn bông ở bốn góc khuôn hình 

vuông,
 ❒ Bát quái: bốn gương sen (màu xanh) đã có hạt 

sen và bốn nụ sen chưa nở (màu hồng); mỗi cạnh 
chiều cao của khung hình vuông bên trong vẽ hai 
gương sen và hai nụ sen.

H3. Vũ trụ quan qua hoa sen, ngó sen

Mật ngữ cây nho
Dọc theo hiên chung quanh Tòa Thánh, phác họa 

những dây nho, lá nho và trái nho nhằm nhắc nhở con 
đường tu Đạo Tam Bửu hiệp nhứt: Tinh, Khí, Thần thể 
hiện cho người chơn tu siêu phàm nhập thánh. Dây nho 
tượng trưng cho Tinh, rượu nho cho Khí, trái nho cho 
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Thần.
Dưới những chùm nho, lá nho phác họa trên hiên 

chung quanh Tòa Thánh, có vẽ Thiên Nhãn trong các 
khuôn hình tam giác. Khung Thiên Nhãn hàm ý Đức Chí 
Tôn đã qui Tam Giáo để lập ra Tam Kỳ Phổ Độ. Khuôn 
hình tam giác tượng trưng cho qui Tam Giáo (Đạo Nho, 
Đạo Tiên, Đạo Phật,) và những đường thẳng nét nhằm 
nhắc nhở các chức sắc đi truyền Đạo đều phải nhớ rằng 
tôn giáo nào cũng có qui củ mực thước không ai được 
tùy nghi sửa đổi.

Ký hiệu Bửu pháp và cổ pháp
Các bửu pháp ngụ ý hình ảnh tiên cảnh thanh nhàn.

Trên nóc cao chót vót của Lầu Trống và Lầu Chuông có 
đúc hình giỏ Hoa Lam là bửu pháp của Long Nữ (đồng 
tử của Đức Quan Thế Âm Nam Hải Phổ Đà Sơn) và bên 
trên giỏ Hoa Lam, dưới cây thu lôi, đắp hình một cái hồ 
lô và cây gậy. Đó là bửu pháp của vị tiên Lý Thiết Quả.

Đạo kỳ, cổng chánh, lan can lầu Phi Tưởng Đài bên 
trên đều có hình cổ pháp Tam Giáo: Bình Bát Vu (Phật 
giáo), cây Phất Chủ (Tiên giáo), quyển Xuân Thu (Nho 
giáo). Ba cổ pháp ghép lại với nhau hàm ý tôn chỉ của Đạo 
là Tam Giáo qui nguyên.

Bát vu là cái bình bát đựng đồ ăn của tăng ni Phật 
giáo dùng để đi khất thực. Việc khất thực có tác dụng diệt 
được sung sướng thái quá và khổ hạnh thái quá.

Phất chủ. Phất là quét, chủ là con chủ giống như 
con hươu, nai. Phất chủ là cái chổi quét bụi bằng lông 
đuôi con chủ nhưng hàm ý cái chổi tiên dùng quét sạch 
bụi trần bám vào Chơn Thần để cho cái Tâm được trong 
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sạch sáng tỏ.
Xuân Thu là quyển kinh Xuân Thu của đức Khổng 

Tử sáng tác vào lúc cuối cuộc đời của ngài.
Long Tu phiến là cây quạt làm bằng lông cò trắng 

tượng trưng râu rồng của Đức Thượng Phẩm dùng pháp 
bửu này đưa các chơn hồn đắc đạo đi vào Cực Lạc Thế 
Giới (Tam Thập Lục Thiên).

Thư (âm) Hùng (dương) Kiếm gác chéo nhau là cổ 
pháp Đức Thượng Sanh dùng để trị thế và chuyển thế, 
dọn đường cho nhơn sanh đi vào cửa Đạo.

3.5. Ý nghĩa các Linh Vật

Long Mã.
Trên mái Cửu Trùng Đài, tượng con Long Mã chạy 

day mặt sau lưng và trên lưng có Hàm Ấn đặt trên Nghinh 
Phong Đài hình bán cầu được tô điểm vài địa hình các 
Châu trên thế giới mang ý nghĩa sau:

 ❒ Long Mã lãnh lịnh của Thượng Đế mà truyền bá 
giáo lý Đại Đạo Cao Đài trên khắp địa cầu.

 ❒ Hình Long Mã chạy, day mặt lại sau lưng về phía 
đông ngụ ý rằng nguồn gốc của Đạo phát khởi 
từ phương đông.

 ❒ Long Mã là ký hiệu Âm Dương tương hiệp. Rồng 
bay lượn trên trời thuộc Dương, ngựa chạy trên 
đất nên thuộc Âm. Long Mã tượng trưng Âm 
Dương tương hiệp là cơ sanh hóa của muôn loài 
vạn vật.

Qui–Hạc
Tại sao trước Thiên Bàn trong Tòa Thánh có cặp hạc 
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đứng trên lưng qui? Tuy rằng qui-hạc không thuộc phẩm 
vật để thờ cúng, nhưng qui-hạc ẩn chứa giáo lý bên trong.

Qui sống trên đất tượng trưng cho Âm và không 
gian (vũ). Hạc bay trên trời tượng trưng cho Dương và 
thời gian (trụ).

Cặp qui-hạc diễn tả vũ trụ (vũ là không gian, trụ là 
thời gian) thật là đầy đủ vậy.

Rồng
Từ cổng chánh dẫn đến Tòa Thánh gần như đâu 

đâu chúng ta cũng nhìn thấy hình, cốt tượng cột quấn 
rồng với bốn mầu sắc. Trong Tòa Thánh, tổng cộng có 38 
cột rồng dùng làm ký hiệu biểu tượng cho các vị Thánh, 
Tiên, Phật và Tiến trình tu Đạo

Khi chầu lễ Đức Chí Tôn ở cõi phàm tại Tòa Thánh 
thì người phàm cũng đứng chung với Thánh, Tiên, Phật. 
Để tránh thất lễ với các vị này, Tòa Thánh không thể vẽ 
hình Thánh, Tiên, Phật đứng chầu Đức Chí Tôn chung 
với người công đức tu luyện chưa đủ. Vì vậy mà mượn 
màu vàng, xanh, đỏ vẽ lên rồng tượng trưng cho:

 ❒ Thánh: rồng đỏ (xích long) quấn hai cây cột dưới 
Bao Lơn Đài trước Tòa Thánh;

 ❒ Tiên: rồng xanh (thanh long) quấn trên 18 cây 
cột của Cửu Trùng Đài,

 ❒ Phật: rồng vàng (huỳnh long) quấn 2 cây cột nơi 
Cung Đạo và 8 cây cột nơi Bát Quái Đài.

Các màu sắc và hình dạng rồng đều còn hàm chứa 
giáo lý dạy tín đồ về tiến trình tu Đạo như sau:

 • Bước đầu là trở thành Thánh (Đạo Nho) biểu tượng 
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bởi hai con rồng đỏ quấn trên 2 cột dưới bao lơn 
Hiệp Thiên Đài;

 • Bước tiếp theo là Tiên (Đạo Tiên) dưới hình thể 
mầu xanh của 18 con rồng xanh quấn trên 18 cây cột 
của Cửu Trùng Đài;

 • Bước sau cùng là Phật (Đạo Phật) tượng trưng bởi 
8 con rồng vàng quấn 8 cây cột nơi Bát Quái Đài và 
hai con rồng vàng quấn quanh 2 cây cột nơi Cung 
Đạo. Tượng cột hình rồng sơn vàng là ý nghĩa chư 
Phật chứng Hội Long Hoa.
Đầu rồng há miệng hàm ý dùng «khẩu phát ngôn» 

cảnh tỉnh thế nhơn hồi tâm, hướng thiện, tu luyện mà 
tác Tiên tác Phật về với Đức Chí Tôn.

Rồng vẽ kèm với hoa lá sen ngụ ý «Long Hoa», tiêu 
biểu mục đích cuối cùng của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 
Độ là độ rỗi nhơn sanh đi đến Hội Long Hoa.

Kim Mao Hẩu
Kim Mao Hẩu là con sư tử lông vàng. Ngang Giảng 

Đài, mỗi bên hông tường Cửu Trùng Đài và Bát Quái Đai 
có hai cầu thang đi lên, mỗi cầu thang có đắp hình hai 
con Kim Mao Hẩu để trấn giữ. Theo Đức Phạm Hộ Pháp, 
Đức Chí Tôn cho tám con Kim Mao Hẩu xuống trần để 
trấn Cửu Trùng Đài và Bát Quái Đài tại thế.

Tứ linh: Long, lân, qui, phụng
Long, lân, qui, phụng được chạm trổ trên bảy cái ngai 

đặt ở cấp thứ chín của Cửu Trùng Đài dành cho chức sắc 
Thiên phong quì phía dưới khi chầu lễ Đức Chí Tôn chứ 
không ngự trên ngai. Trên trần ở lòng căn hai bên trong 
Cửu Trùng Đài, có trang trí khung bầu dục, trong đó có 
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đắp phụng, lân, qui hợp với rồng ở giữa là vừa đủ tứ linh.
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Chương 4  
Chánh Môn

Tòa Thánh nằm theo hướng đông-tây. Mặt 
tiền nhìn về hướng tây cách «Động Đình 

Hồ» (Bàu Cà Na) 500 thước. Tòa Thánh có chiều rộng 
40 thước và chiều sâu 140 thước, phân làm 3 đài: Bát Quái 
Đài, Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài. Bước đầu tiên vào 
thăm Tòa Thánh, chúng ta sẽ đi qua Chánh Môn. Trên 
cửa có hàng chữ: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ bằng việt ngữ 
và chữ nho 大道三期普度 .

Cửa chánh là trang giáo lý mở đầu của cuốn Thiên 
Thư. Kiến trúc nhắc nhở tín đồ về tôn chỉ, mục đích mở 
Đạo diễn tả qua câu đối và mục đích tối hậu là «Thiên 
Nhơn hiệp nhứt» sau Đại Hội Long Hoa, vũ trụ quan 
Cao Đài...

H4. Chánh Môn (mặt tiền)
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H5. Cổng giửa

H6. Chánh Môn (mặt hậu)

Bài giáo lý về tôn chỉ Tam giáo qui nguyên: ba Cổ 
Pháp, vòng Vô Vi
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Ba Cổ Pháp

H7. Cổ Pháp Tam Giáo

Ba Cổ Pháp gắn trên nóc cửa tam quan làm ký 
hiệu cho tôn chỉ này: Cuốn Xuân Thu sơn màu đỏ (Nho 
Giáo)[41], tượng trưng cho phép Nho Gia trị thế, phân biệt 
thiện ác, lập phép tu thân xử thế cho nhơn sanh;

Cây Phất Chủ (chổi tiên) sơn màu xanh (Đạo Tiên), 
tượng trưng cho quét sạch bụi trần, định tuệ tánh lập 
thành chơn pháp, khử phàm tánh đem về thiên tánh hợp 
với yếu pháp tiên môn;

Bình Bát Vu, sơn màu vàng bửu pháp của Đạo Phật 
mượn bình này mà đi phổ độ chúng sanh, truyền bá tinh 
thần bác ái vị tha, tu tâm dưỡng tính để thoát khỏi luân 
hồi khổ ải.

Ba cổ pháp biểu tượng Thể pháp và bí pháp của 
đạo Cao Đài tạo thành một chánh giáo độ tận vạn linh 

[41] Xuân Thu là bửu pháp Đạo Nho phái Ngọc
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trên đường nhập thế và xuất thế, trong thời tam giáo qui 
nguyên, hạ ngươn tái tạo.

Vòng Vô Vi
Dưới nóc trên cùng, chính giữa vẽ ba cái vòng tròn 

liên đới với nhau gọi là Vòng Vô Vi tức Diệu Quang Tam 
Giáo: vòng màu đỏ tượng trưng cho (Thánh), vòng màu 
xanh phái Thượng (Tiên), vòng màu vàng phái Thái (Phật). 
Ba màu của Vòng Vô Vi mang dấu ấn tôn chỉ Tam Giáo 
Qui Nguyên

H8. Nóc Chánh Môn

Bài giáo lý Đại Hội Long Hoa
Trên cửa chánh, chạm rồng (long) và bông sen (hoa) 

và phát âm «long hoa» hàm ý Hội Long Hoa. Mục đích 
cuối cùng của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là «Thiên 
Nhơn hiệp nhứt» tức con người qui về hiệp với Thượng Đế 
(Trời). Vì lẽ đó, Đại Đạo được mở ra nhằm độ rỗi nhơn 
sanh đi đến Hội Long Hoa, một cuộc đại hội các đẳng 
chơn hồn chúng sanh do Đức Phật Di Lạc chủ tọa, phán 



 CHƯơNg 4 CHÁNH MôN

69

đoán tội lỗi chúng sanh một cách công bình, gọi là phán 
đoán Hội Long Hoa để đưa nhơn sanh qui hồi Thượng Đế.

Mục đích khai Đạo trong câu đối
Hai cây cột cửa to lớn hai bên, có chạm hai câu đối 

bằng chữ nho do Đức Lý Giáo Tông ban cho để tóm tắt 
mục đích mở Đạo:
«Cao thượng Chí Tôn, Đại Đạo hòa bình dân chủ mục»
«Đài Tiền sùng bái, Tam Kỳ cộng hưởng tự do quyền»[42]

H9. Đôi câu đối

Vũ trụ quan qua tam quan
Cửa chánh phân làm tam quan được che bởi ba nóc 

phân biệt trên ba lòng cửa là ký hiệu giáo lý Thái Cực sanh 

[42] Đấng Chí Tôn ở trên cao hơn hết, mở ra một nền Đạo lớn, 
hướng tới hòa bình và dân chủ. 
Kính phục tôn thờ Đức Cao Đài, thời kỳ ân xá lần ba, cùng 

chung hưởng quyền tự do.
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lưỡng nghi âm dương: cửa chính giữa rộng lớn biểu tượng 
Thái Cực (Thượng Đế), cửa nhỏ bên tả Dương dành cho 
nam tín đồ và cửa nhỏ bên phải Âm dành cho phái nữ.

Tìm hiểu ký hiệu đạo Nho và đạo Tiên
Ngay tại Chánh Môn, đạo Nho và đạo Tiên đã được 

tín đồ nhận được qua các ký hiệu sau:
 ❒ Trong các khuôn trên cửa chánh có chạm những 

nhành lá và chùm nho hàm ý nhắn nhủ tín đồ và 
chức sắc hành đạo hiểu rằng chi chi cũng lấy nền 
tảng nho phong làm căn bản,

 ❒ Trên nóc thấp bên tả và bên hữu, mỗi nóc đều có 
đúc hình giỏ Hoa Lam là bửu pháp của Long Nữ 
Đồng Tử dùng để đi hái thuốc cứu đời và làm ký 
hiệu cho đạo Tiên.

Các tín đồ sẽ gặp hai ký hiệu cây nho và bửu pháp 
của đạo Tiên chung quanh và bên trong Tòa Thánh.
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Chương 5  
Vọng cảnh Tòa Thánh

Bước qua khỏi chánh môn, đứng vọng cảnh 
Tòa thánh, chúng ta nhìn thấy ngay 

trước mắt con đường chúng sanh và xa xa hình ảnh kiến 
trúc bên ngoài Tòa Thánh.

5.1. Con đường chúng sanh «vãng lai»�

H10. Con đường «vãng lai» nhìn từ Tòa Thánh

Con đường này thẳng về hướng đông dẫn từ chánh 
môn tới Tòa Thánh. Phong cảnh chung quanh đường diễn 
tả đời sống thế gian hữu hình hữu diệt với cảnh người 
tầm Đạo, người sống, người chết, người tu đắc đạo, lá 
phướn chỉ đường đến Thượng Đế…
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Người tầm đạo
Sau Chánh Môn, trên đường này có người đang đi 

tìm Đạo giống như tượng thái tử Sĩ Đạt Ta (Shiddharta) 
cỡi bạch mã Kiền Trắc, tay cầm cương, tay che mắt nhìn 
về phía tây. Đằng sau là pho tượng người hầu Xa Nặc 
(Channa) của thái tử, chạy bộ, chấp hai tay, cùng đi tầm 
đạo.

H11. Thái tử Shiddharta và người hầu Channa

Nhơn sanh
Cảnh người sống chính là chúng ta đây đang đi trên 

con đường này và cảnh sinh hoạt của chúng sanh tại sân 
rộng gọi là Đại đồng xã, nằm giữa hai cụm rừng thiên 
nhiên, dùng làm nơi tổ chức các buổi lễ lớn. Hai khán đài 
dựng hai bên Đaị đồng xã để tín đồ, du khách ngồi nghỉ 
hoặc nghe thuyết pháp. Mỗi khán đài xây 12 bậc cao thấp 
khác nhau, tượng trưng cho thập nhị khai thiên của Trời.
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Cảnh người chết

H12. Cửu Trùng Thiên

Ba bảo tháp chứa nhục thể của đức Hộ Pháp (ở giữa), 
đức Thượng Phẩm và đức Thượng Sanh nhắn nhủ các tín 
đồ là các vị đã tu công nghiệp đầy đủ, qui về Thượng Đế.

Chính giữa hai khán đài, nổi bật một đài bát giác, 
sơn 3 màu đỏ, xanh, vàng, gồm 9 bậc cao dần lên gọi là 
Cửu Trùng Thiên còn gọi là Thọ Tỷ Đài gợi cảnh hữu 
diệt của thế giới hữu hình. Đài này dùng để tế lễ liên đài 
và thiêu Thánh cốt.

Khi một chức sắc Đại Thiên Phong hàng Tiên vị 
qui liễu, liên đài đựng thi thể được an vị một đêm ngay 
trên Cửu Trùng Thiên để được tế lễ. Sau đó liên đài nhập 
Bửu Tháp. Liên đài được đặt trên Đài Cửu Trùng Thiên 
là vì Thiên Chức sắc hàng Tiên vị đã tu công nghiệp đầy 
đủ để được đi thẳng lên tầng Trời 9 Tạo Hóa Thiên vào 
chầu Đức Phật Mẫu mà không phải đi qua Cửu Trùng 
Thiên. Vì vậy thi hài được đặt trong liên đài tượng trưng 
chiếc xe thiêng liêng (Liên Thần) đưa Chơn Linh đắc đạo 
vào cõi Phật:
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Tiên phong phủi ngọn phất trần[43]

Liên đài đỡ gót đến gần Tây phương[44].
Ấy là lấy hình thức tại thế gian (Thể pháp) để tượng 

trưng sự mầu nhiệm thiêng liêng (Bí pháp).
Sau đó, Đài Cửu Trùng Thiên còn dùng làm nơi 

thiêu thánh cốt của chư vị chức sắc Đại Thiên Phong[45].
Người tu đắc đạo

Tiếp theo sân Đại Đồng Xã, vươn lên một cây bồ 
đề cổ thụ do đại đức Thera Narada tặng, cây con lấy từ 
Bồ Đề đạo tràng bên Ấn Độ (1953). Cây bồ đề nhắc nhở 
hình ảnh Phật Thích Ca tu đắc đạo và con đường tu này 
cũng sẽ dẫn các tín đồ công tu đầy đủ đến với Thượng 
Đế như Phật vậy.

Lá phướn Tòa Thánh[46]

Cuối đường «vãng lai», dựng cách 30 thước mặt 
tiền Tòa Thánh một «cột rồng» treo phất phới lá phướn 
Tòa Thánh chỉ đường cho chúng sanh đi đến Thượng Đế 
và tóm tắt bài học giáo lý cho tín đồ và du khách trước 
khi bước vào Đền Thánh. Lá phướn diễn tả: ba ngươn, 
Số Thiêng Liêng 12 và 9, Thiên Nhãn, tôn chỉ Tam Giáo 
Qui Nguyên, Hội Long Hoa…

Để tượng trưng tiến trình 3 ngươn của vũ trụ, lá 
phướn được treo trong 3 tháng của 3 ngươn: Thượng 

[43] Phất trần: cây phất chủ của Tiên dùng phủi bụi trần
[44] Kinh cầu bà con cố hữu đã qui liễu
[45] Thánh cốt để vào hòm sắt đặt lên Thọ Tỷ Đài (Cửu Trùng 

Thiên). Lấy tro xá lợi bỏ vào hũ, đặt nơi bàn thờ trong hầm Bát 
Quái của Tòa Thánh. Còn tro của Thánh Cốt được hành lễ đổ 
xuống dòng sông Vàm Cỏ Đông

[46] Phướn là lá cờ hẹp và dài của mỗi tôn giáo
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ngươn (tháng giêng, âl), Trung ngươn (tháng 7), Hạ ngươn 
(tháng 10).

Số 12 thiêng liêng của Thượng Đế được hình thức 
hóa qua kích thước lá phướn và số thẻ: lá phướn rộng 1 
thước 2 tấc (12 tấc), dài 12 thước, 12 thẻ bên dưới, mỗi 
thẻ dài 12 tấc.

Phần trên cùng của lá phướn màu vàng, dài 12 tấc, 
thêu lưỡng long triều nhựt.

Phần 2 ở giữa lá phướn, dài 10 thước 8 tấc, có 3 sọc 
vàng (Phật Đạo), xanh (Tiên Đạo), đỏ (Thánh Đạo) dọc 
theo lá phướn, mỗi bên gắn 12 thẻ, mổi thẻ 9 tấc, đuôi 
nhọn. Thẻ vàng gắn trên hết, kế dưới là thẻ mầu xanh, kế 
dưới nữa là thẻ mầu đỏ, thẻ thứ tư thì trở lại mầu vàng, 
rồi xanh, rồi đỏ, cứ thế tiếp tục, đến thẻ chót là mầu đỏ.

Trên sọc giữa màu xanh của lá phướn có thêu lần 
lượt từ trên xuống:

 ❒ Thiên Nhãn tượng trưng Đức Chí Tôn,
 ❒ Cổ pháp tam giáo: Bình Bát Vu, Phất Chủ, Kinh 
Xuân Thu

 ❒ chữ nho: 大 道 三 期 普 度 (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 
Độ); ở khoảng trống giữa các chữ nho được gắn 
các hoa vải 3 mầu vàng, xanh, đỏ

 ❒ Phía dưới cùng là cái Giỏ Hoa Lam.
Phần 3 là đuôi phướn gồm 12 thẻ, mỗi thẻ dài 12 tấc, 

trên nhỏ dưới lớn, đuôi nhọn, xen kẽ lẫn nhau 3 mầu vàng 
xanh đỏ của tam giáo; hai bên bìa cũng có thẻ ba màu xen 
kẽ từ trên xuống dưới.

Chân cột phướn chạm hoa sen và 4 con Kỳ Lân. Hoa 
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sen với tượng rồng trên đỉnh và thêu trên lá phướn nhắc 
nhở tín đồ Hội Long Hoa đưa con người hiệp với Thượng 
Đế, «Thiên Nhơn hiệp nhứt» là sứ mạng của nền Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

H13. Lá phướn Tòa Thánh

5.2. Quang cảnh bên ngoài Tòa Thánh

Đi qua cột phướn, đứng trước Tòa Thánh, ở một vị 
trí có thể cho tầm mắt nhìn thấy được tiền diện, nóc và bức 
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tường ngang của Tòa Thánh thì chúng ta có thể quan sát 
được kiến trúc Tòa Thánh gồm ba phần từ trước ra sau là:

 � Hiệp Thiên Đài, trên nóc đúc tượng Đức Phật Di 
Lạc ngồi trên mình cọp, hai bên có 2 tháp vuông 
cao là Lầu Chuông, Lầu Trống;

 � Cửu Trùng Đài nằm ở giữa, có tháp Nghinh 
Phong Đài hình tròn và con long mã chạy trên 
cao chót vót;

 � Phần cuối là Bát Quái Đài có tháp cao hình 8 
cạnh bát quái và tượng Tam Thế Phật ngự trên.

Nhìn lên mái, nổi bật 3 từng mái đỏ, cong cong, đúc 
bằng bê tông, nhưng trang trí như lợp ngói móc, sơn màu 
đỏ trên mái Cửu Trùng Đài và màu vàng trên mái Bát 
Quái Đài.

H14. Nghinh Phong Đài và Bát Quái Đài trên nóc mái

Nhìn ngang tầm mắt thẳng vào tường chung quanh 
Tòa Thánh sẽ làm cho chúng ta chú ý đến các khuôn hình 
Thiên Nhãn, hình cây nho cây sen và khuôn hình đôi hạc 
bay dưới nắng mặt trời. Còn hai bên hông tường, chạy 
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dài một dãy hành lang rộng, đi từ trước bọc ra sau, thông 
hai bên. Hành lang cũng được xây thành nhiều bực, từ 
thấp ở phía trước, lên cao dần về phía sau, giống như bên 
trong Tòa Thánh. Chống đỡ mái hiên hành lang là một 
hàng 112 cột tròn.

Dưới mái hiên, trên đường viền giữa các cây cột được 
trang hoàng bằng những hình khắc:

– Dây nho, trái nho, bên trên có một khuôn tròn vẽ 
hình đôi hạc bay lúc mặt trời mọc;

H15. Cảnh hành lang bên ngoài

H16. Sau và hông Tòa Thánh
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– 23 tượng Thiên Nhãn nằm giữa những khung hình 
tam giác. Bên ngoài khung này lại có chín tia sáng (9 tầng 
Trời) ở trên và bảy tia (thất tình) ở dưới, được bao bọc 
trong các khung hình vuông mà chung quanh là các hình 
hoa sen, lá sen và gương sen.

Mật ngữ cây nho
Cũng trên tường hiên ngang Cửu Trùng Đài, phác 

họa những dây nho, lá nho và trái nho. Dây nho tượng 
trưng cho Tinh, rượu nho cho Khí, trái nho cho Thần.

Phát âm «nho» là mật ngữ chỉ Nho Giáo. Đạo Cao 
Đài chủ trương Nho Giáo chuyển thế, dùng tinh hoa của 
giáo lý Nho Giáo mà cảm hóa nhơn sanh. Những cành 
lá và chùm nho hàm ý thời kỳ Nho Tông chuyển thế và 
nhắn nhủ tín đồ và chức sắc hành đạo hiểu rằng chi chi 
cũng lấy nền tảng nho phong làm căn bản.

Ngoài ra hình ảnh cây nho cũng là mật ngữ nhằm 
chắc nhở con đường tu Đạo là Tam Bửu Tinh, Khí, Thần 
hiệp nhứt thể hiện cho người chơn tu siêu phàm nhập 
thánh.

Mỗi bên hông tường Tòa Thánh, ngang Giảng Đài 
có hai cầu thang đi lên, mỗi cầu thang có 9 bậc tương ứng 
với Cửu Trùng Đài và đắp hình con Kim Mao Hẩu sư 
tử lông vàng để trấn giữ hai bên. Như vậy có tất cả tám 
con Kim Mao Hẩu.

Từ cột phướn, nhìn thẳng vào Tòa Thánh, chúng ta 
sẽ thấy mặt tiền Hiệp Thiên Đài gồm hai kiến trúc:

 ❒ Hai tháp vuông lớn, cao vút đó là Lầu Chuông 
và Lầu Trống,

 ❒ Giữa Lầu Chuông và Lầu Trống là một kiến trúc 



 

80

ba từng gọi chung là Hiệp Thiên Đài (Đài Trời 
và Người hiệp nhau khi phò cơ chấp bút).
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Chương 6  
Hiệp Thiên Đài

協天臺

Hiệp Thiên Đài[47] là Chơn Thần (khí), phần 
bán hữu hình của Đạo, đảm trách phận sự 

làm trung gian, kết liên Bát Quái Đài và Cửu Trùng Đài. 
Với phận sự đó, Hiệp Thiên Đài mang hai trách nhiệm: 
thiêng liêng và phàm trần.

Trách nhiệm thiêng liêng
Hiệp Thiên Đài là «nơi Thầy ngự cầm quyền thiêng 

liêng mối Đạo…»[48] và cũng là nơi Đức Chí Tôn và các 
Đấng Trọn Lành giáng cơ truyền giáo. Hiệp Thiên Đài 
là tay vén màn bí mật cho sự hữu hình và vô vi hiệp làm 
một tức là tay làm cho Đạo và Đời tương đắc vậy. «Hồn 
(Bát Quái Đài) đặng tương hiệp cùng thể xác (Cửu Trùng 
Đài) phải nhờ Chơn Thần (Hiệp Thiên Đài), Chơn Thần 
lại là bán hữu hình, tiếp vô vi mà hiệp cùng hình thể, cũng 
như Đạo tiếp Thánh Đức của các Đâng Thiêng liêng mà 
rưới chan cho nhơn loại. Nhơn loại đặng hiệp cùng Trời 
thế nào thì Cửu Trùng Đài phải liên hiệp cùng Bát Quái 
Đài thế ấy».

Trách nhiệm phàm trần

[47] Tòa nhà Người hiệp với Trời (Thượng Đế)
[48] Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, sđd, tr.78
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Hiệp Thiên Đài là hình trạng Cung Hiệp Thiên 
Hành Hóa ở Ngọc Hư Cung[49]. Ngọc Hư Cung nắm 
Thiên Điều thì nơi cõi phàm trần, Hiệp Thiên Đài nắm 
giữ luật pháp, lo bảo vệ luật đời và luật Đạo, gìn giữ cho 
Đạo khỏi qui phàm, nâng đỡ cho đời vào Thánh vị. Do đó 
mà Hiệp Thiên Đài có ba chi: Pháp, Đạo, Thế dưới quyền 
Hộ Pháp chưởng quản lo truyền bá và bảo thủ luật pháp 
chơn truyền của Đạo cho khỏi canh cải ra phàm giáo.

Hiệp Thiên Đài gồm 3 phần kiến trúc rõ rệt: Lầu 
Chuông, Lầu Trống và chánh điện ở chính giữa. Mô hình 
kiến trúc này tương ứng với nguyên lý Âm-Dương và trách 
nhiệm thông công truyền giáo lý và mục đích của Đạo:

 • Biểu hiệu nguyên lý Âm-Dương. Lầu Trống biểu 
tượng cho Âm[50], còn Lầu Chuông diễn đạt nguyên 
lý Dương[51]. Tác động Âm (Trống) Dương (Chuông) 
mà sanh ra thể xác (Cửu Trùng Đài) của Đạo

 • Nhịêm vụ thông công. Chánh điện dùng làm nơi 
các chức sắc thông công với Thượng Đế và các Đấng 
Thiêng Liêng để tiếp nhận giáo lý;

 • Mục đích của Đạo. Đại Hội Long Hoa sẽ mở ra tại 
Hiệp Thiên Đài đón con người tu qui về Đại Đạo ở 
phương Đông. Vì lý do đó mà Hiệp Thiên Đài quay 
về hướng tây, trấn giữ mặt tiền Tòa Thánh, dựng 

[49] Ngọc Hư Cung: nơi họp triều đình của Đức Chí Tôn, ở tầng 
trời thứ 10. Cung Hiệp Thiên Hành Hóa: Tòa Tam Giáo, nơi 
làm việc của Tam Trấn Oai Nghiêm cầm quyền tam giáo thời 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

[50] Âm vì xây bên mặt, có cốt tượng nữ (Bà Đầu Sư), âm thanh 
trầm (Âm) của trống, cửa bên hông dành cho nữ giáo đồ.

[51] Thể hiện bởi vị trí nằm bên trái, có cốt tượng nam (Đức Quyền 
Giáo Tông), âm thanh sắc (Dương) của chuông, cửa hông mở 
ra cho nam tín đồ đi vào.
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Lầu Chuông, Lầu Trống để dùng âm thanh chuông 
trống vẳng đến cõi Thiêng Liêng và các âm hồn nơi 
địa ngục.

H17. Tiền diện Hiệp Thiên Đài

6.1. Lầu Chuông, Lầu Trống

Lầu Chuông Lầu Trống được kiến trúc cùng một 
kiểu thành hai tháp cao 36m với 6 tầng riêng biệt không 
đều nhau và mái ngăn bao quanh phân chia mỗi tầng.

Tại sao cất hai lầu chuông trống? Khi cúng đàn, khởi 
đầu 3 tiếng trống (Lôi âm cổ) rồi 3 tiếng chuông (Bạch 
ngọc chung), thể hiện nguyên lý tam thiên: Thượng thiên 
là Phật, Trung thiên là Pháp, Hạ thiên là Tăng. Kế tiếp 
đánh và kệ 4 dùi và 4 tiếng chuông. Xong điểm nhẹ mỗi 
mỗi đều 6 rồi đánh lên 3 hồi. Mỗi hồi 12 chập, mỗi chập 
12 dùi. Vậy mỗi hồi là 144 dùi (3 số cộng lại là 9), 3 hồi là 
144x3= 432 dùi (3 số cộng lại là 9), đó là con số của pháp 
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định vị Càn Khôn.
Chung cổ mỗi chập đánh 12 dùi, trong đó đánh 9 

dùi, tiếng điểm 10 làm 1 thành nhồi 3 là 12, số khai thiên, 
số 3 là khởi thỉ, 9 là số định vị.

Âm thanh trầm bổng của Lầu Chuông (dương) và 
Lầu Trống (âm) hòa hợp ngân nga, trầm bổng vang dội 
lên cõi Thiêng Liêng để Thần, Thánh, Tiên, Phật đến chầu 
Thượng Đế và vẳng xuống chốn Phong Đô[52] để mười cửa 
ngục được mở ra cho các đẳng chơn hồn nghe thức tỉnh 
vô minh, hồi tâm hướng thiện, giác ngộ sám hối, mà giải 
thoát khổ hình[53].

Lầu Trống
Tháp bên hữu ngang tượng ông Ác là lầu trống với 

hàng chữ nho 雷音鼓臺 «Lôi Âm Cổ Đài» (Đài có trống 
đánh kêu như tiếng sấm).

Từng dưới cùng, một chữ nho cổ tự đọc là Cao 高 
nằm giữa một khuôn bông lớn hình chữ nhựt xanh. Bên 

[52] Cõi âm quang tại Diêu Trì Cung, nơi giáo hóa các chơn hồn đã 
bị lạc nẻo trên đường trần

[53] Theo bài Xướng Kệ Trống Lôi Âm, tiếng Lôi Âm màu nhiệm 
như sau:
Lôi Âm Thánh Cổ triệt hư không, 
Truyền tấu Càn Khôn thế giới thông. 
Đạo pháp đương kim dương chánh giáo, 
Linh quang chiếu diện Ngọc Kinh Cung.
Theo bài Xướng Kệ Chuông Bạch Ngọc, tiếng chuông có tác 
dụng màu nhiệm như sau:
Thân chung thinh hướng phóng Phong Đô, 
Địa Tạng khai môn phóng xá cô.
Tam Kỳ vận chuyển kim quang hiện, 
Sám hối âm hồn xuất u đồ.
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trên bông, bốn chữ nho (đọc từ trái qua phải) Lôi Âm Cổ 
Đài (Tháp cao có trống Lôi Âm) khắc trong bốn ô hình 
tròn. Bên hông mở một cửa lớn dành cho nữ phái.

Từng thứ hai, đắp tượng hình Đức Nữ Đầu Sư Lâm 
Hương Thanh (hóa thân của Long Nữ), mặc đạo phục, 
tay mặt cầm một nhánh bông, tay trái xách Giỏ Hoa Lam, 
đứng trên quả địa cầu.

Lầu Chuông
Tháp bên tả (từ Bát Quái Đài nhìn ra) ngang pho 

tượng ông Thiện là lầu chuông với hàng chữ nho 白玉鐘
臺 «Bạch Ngọc Chung Đài» (Đài cao có chuông bằng 
ngọc trắng). Từng dưới cùng, một chữ nho cổ tự 臺 đọc 
là Đài nằm giữa một khuôn bông lớn. Bên trên khuôn 
bông, bốn chữ nho Bạch Ngọc Chung Đài (Tháp cao có 
chuông Bạch Ngọc) nằm trong bốn ô tròn. Một cửa lớn 
mở bên hông dành cho nam phái.

Từng hai, có tượng Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn 
Trung (hóa thân của Đại tiên Lý Thiết Quả), tay mặt cầm 
quyển Thiên Thơ, mặc đạo phục đứng trên quả địa cầu. 
Từ từng thứ 3 trở lên, kiến trúc hai tháp giống nhau.

Từng thứ ba, ngắn hơn từng dưới, mỗi bên có gắn 
bông gió để thông hơi.

Từng thứ tư có bề cao dài nhứt. Phần giữa của lầu 
chuông và lầu trống, chỗ khoảng rộng nhứt, có đắp nổi 
hình chữ T màu trắng: bên trên đắp dĩa trái cây ba màu 
vàng xanh đỏ tượng trưng Tam Giáo; bên dưới có mặt 
trời chiếu sáng bó hoa ba màu đang rơi xuống biển lúc 
mặt trời mọc mang ý nghĩa: bình minh biểu tượng Linh 
Quang báo hiệu Đạo Trời sắp mở hướng dẫn nhân loại, 
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bó hoa tượng trưng tinh khiết tức là Đạo[54].

H18. Biểu tượng Linh Quang

Còn ba phía hông thì gắn những khung lá sách sơn 
màu xanh. 

Bên trong lầu bốn, đặt một trống lớn (Lôi Âm Cổ) 
ở Lầu Trống và một chuông lớn (Bạch Ngọc Chung) ở 
Lầu Chuông.

Từng thứ năm và sáu, có bốn cạnh dần dần nhỏ lại, 

[54] Theo sự tích của vua U Vương nhà Châu (781 trước Tây lịch) 
mơ thấy bó hoa rơi lúc mặt trời mọc báo hiệu Đức Lão Tử, một 
hóa thân của Đức Thái Thượng Đạo Quân, xuống trần mở Đạo 
Tiên. Nay bó hoa trước Thánh Thất hàm ý một điềm lành là 
Đạo Cao Đài đã mở ra ở Việt Nam để cứu nhân độ thế.
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gắn khuôn bông thông gió[55]. Từng sáu được bao quanh 
bởi một lan can để có thể nhìn khung cảnh toàn vùng 
Thánh địa.

Hình ảnh nguồn gốc con người
Một trong ba gốc sanh ra con người là Chơn Linh 

Thánh, Tiên, Phật giáng trần đầu kiếp, làm công quả, độ 
chúng sanh rồi lập vị trở về với Đức Chí Tôn. Hình ảnh 
giáng trần được biểu hiệu bởi cốt tượng Bầu Hồ Lô và 
Cây Gậy của Đại tiên Lý Thiết Quả và cốt tượng giỏ Hoa 
Lam của vị Long Nữ đặt trên trên Lầu Chuông, Lầu Trống.

H19. Bửu Pháp trên nóc Lầu Chuông-Lầu Trống

Trong thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Chơn Linh 

[55] Về ý nghĩa hoa văn của các khuôn bông thông gió, tác giả Trần 
văn Trí, Địa cầu 67 qua thể pháp, 2013, giải thích: Dưới giỏ 
Hoa lam, hoa văn 05 cánh thể hiện khi có khí Lưỡng Nghi thì 
ngũ hành đã ẩn chuyển trong đó; xuống đến tầng kế tiếp, hoa 
văn có 04 cánh tương cho Tứ Tượng; xuống đến tầng tiếp theo, 
hoa văn đứng thành cặp nên mỗi bên có 08 cánh, tượng cho 
bát quái,
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Long Nữ[56] giáng trần làm bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương 
Thanh được tượng trưng bởi cốt tượng giỏ Hoa Lam (bửu 
pháp của vị Long Nữ) và cốt tượng bà Nữ Đầu Sư Lâm 
Hương Thanh giữa mặt tiền lầu hai của Lầu Trống.

H20. Bà Nữ Đầu Sư

Chơn Linh Đại tiên Lý Thiết Quả, đứng đầu bát 
tiên, giáng trần làm Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung. 
Hình ảnh giáng trần này hiện lên, dưới ngọn thu lôi, tượng 
Bầu Hồ Lô - cây Gậy[57] của Đại tiên Lý Thiết Quả và cốt 
tượng Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung bên dưới, ở 
[56] Đồng tử của Đức Quan Thế Âm Nam Hải Phổ Đà- Sơn
[57] Bầu linh đặt phía trước, gậy sắt phía sau; đó là bửu pháp của vị 

Đại Tiên Lý Thiết Quả

H21. Đức quyền Giáo Tông
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mặt tiền lầu hai của Lầu Chuông.
6.2. Chánh điện

H22. Mặt tiền chánh điện Hiệp Thiên Đài

H23. Năm bậc thềm bước vào cửa chính 
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Chánh Điện nằm giữa Lầu Chuông và Lầu Trống, 
do một số chức sắc đầy đủ công đức tu hành theo cơ bút 
Thiêng Liêng căn cứ tiền kiếp mà tuyển phong để cầm 
giềng mối thay Đức Chí Tôn tại thế, giám sát sự hành 
Đạo của Cửu Trùng Đài trong việc phổ độ chúng sanh.

Nhiệm vụ
Đài này giữ hai nhiệm vụ thiêng liêng và phàm trần.

 • Nhiệm vụ thiêng liêng: Bát Quái Đài (hồn Đạo) 
muốn ra lịnh cho Cửu Trùng Đài (thể xác Đạo) làm 
điều gì thì phải nhờ Hiệp Thiên Đài (Chơn Thần 
Đạo) lập cơ bút cho các Đấng của Bát Quái Đài giảng 
dạy, giáng cơ truyền giáo. Vậy, Hiệp Thiên Đài là cơ 
quan phối hợp mầu nhiệm giữa Thiên (Bát Quái 
Đài) với Nhơn (Cửu Trùng Đài) để thực hiện cứu 
cánh của Đạo “Thiên Nhơn hiệp nhứt”).

 • Nhiệm vụ phàm trần: Gìn giữ luật pháp chơn truyền 
của Đạo dựa vào 3 chi Pháp, Đạo, Thế do Đức Hộ 
Pháp Chưởng quản Quyền hành và cơ quan tổ chức 
Hiệp Thiên Đài nắm giữ 3 quyền và 2 cơ quan: Ba 
quyền là:

 � Pháp: do Hộ Pháp đứng đầu, lo về luật pháp Thiên 
điều, Bí pháp;

 � Đạo: do Thượng Phẩm đứng đầu, lo đạo pháp, 
tịnh thất

 � Thế: dưới quyền Thượng Sanh lo phần đời như 
ban Thế Đạo, các thánh thất.

Hai cơ quan:
 � Pháp chánh gìn giữ luật pháp chơn truyền của 

Đạo;
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 � Phước thiện lo trợ giúp chúng sanh nghèo khổ 
về vật chất, bệnh tật, già yếu.

Chánh điện Hiệp Thiên Đài là một kiến trúc ba 
từng: Tịnh Tâm Điện (từng một), Lầu Hiệp Thiên Đài 
(từng hai) và Phi Tưởng Đài (từng ba).

Tịnh Tâm Điện (lầu 1 hay từng trệt)
Ngoại điện

Ngoại điện có tượng Ông Thiện, Ông Ác, 5 bậc 
thềm dẫn vào cửa chánh, cột rồng-sen, Cán Cân Công 
Bình, đôi liễn.

Ông Thiện, Ông Ác
Tượng hai ông trấn giữ hai hai bên cửa chánh của 

từng một, sát vách Lầu Chuông, Lầu Trống. Đứng sát 
Bạch Ngọc Chung Đài (phía bên nam phái) là pho tượng 
Ông Thiện tượng trưng cho sự thiện, đúc bằng xi măng, 
sơn màu nâu mặc áo giáp, đầu đội kim khôi, tay cầm đại 
đao nhưng vẻ mặt hiền lành, đứng trên tòa sen.

H24. Ông Thiện

Nhìn sang bên tả, đứng sát bên Lôi Âm Cổ Đài 
(phía bên nữ phái) là tượng ông Ác, thân mặc giáp, đầu 
đội kim khôi, vẻ mặt đen tối, hung tợn, một tay cầm búa 
đưa lên và một tay cầm ngọc ấn tỷ phù, đứng trên tòa lửa.
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H25. Ông Ác

Hai tượng này tượng trưng cho Thiện-Ác, phân biệt 
hai đường lành dữ, chánh tà. Theo sự tích xưa «tu nhứt 
kiếp, ngộ nhất thời», người ác mà biết ăn năn, hối hận, 
quyết phủi sự đời rồi cũng được Thiêng Liêng cứu rỗi linh 
hồn cho đăng tiên.

H26. Ông Ác — Ông Thiện

Năm thềm gạch
Sau khi bước lên bực thềm vòng cung 5 cấp bằng 

đá mài nâu đỏ, chúng ta đứng trước cửa Hiệp Thiên Đài. 
Năm cấp thềm là ký hiệu mật ngữ chỉ sự hiệp ngũ chi Đại 
Đạo tức 5 cấp tiến hóa của nhơn loại:
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 ❒ Cấp thứ nhứt tượng trưng Nhơn đạo,
 ❒ Cấp thứ hai, Thần đạo,
 ❒ Cấp thứ ba, Thánh đạo,
 ❒ Cấp thứ tư, Tiên đạo,
 ❒ Cấp thứ năm, Phật đạo.

Cột rồng-sen
Lên hết 5 bậc thềm, gặp ngay bốn cây cột, mỗi bên 

hai cây đứng kế nhau, một cây quấn rồng đỏ, một cây quấn 
bông sen, lá sen và cọng sen. Hai cây cột đứng kế nhau 
đắp tượng Long (rồng) và Hoa (sen). Cách phát âm «long 
hoa» nhắc lại cứu cánh của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 
Độ là Hội Long Hoa kỳ thứ ba, vào cuối Hạ Ngươn Tam 
Chuyển[58].

H27. Cột rồng sen trước Hiệp Thiên Đài

[58] Cuối Hạ Ngươn Nhứt Chuyển, có Đại Hội Long Hoa kỳ nhứt, 
gọi là Thanh Vương Đại Hội, do Đức Nhiên Đăng Cổ Phật 
làm giáo chủ. Cuối Hạ Ngươn Nhị Chuyển, có Đại Hội Long 
Hoa kỳ nhì, gọi là Hồng Vương Đại Hội, do Đức Phật A Di Đà 
làm giáo chủ Đại Hội. Cuối Hạ Ngươn Tam Chuyển, Đại Hội 
Long Hoa kỳ ba do Đức Phật Di Lạc làm giáo chủ.
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Sau cột Rồng-Sen, bốn cột tròn sơn sọc xanh dựng 
hai bên cửa chánh gồm một cửa lớn ở giữa và hai cửa nhỏ 
hai bên. Hai cây cột hình vuông hai bên cửa lớn được cẩn 
đôi liễn Hiệp Thiên Đài bằng chữ nho:
HIỆP nhập Cao Đài bá tánh thập phương qui chánh quả; 
THIÊN khai Huỳnh Đạo, Ngũ Chi Tam Giáo hội Long Hoa[59].

Cây Cân Công Bình

H28. Cây Cân Công Bình

Khi chúng ta đứng tại thềm nơi dưới bao lơn, ngước 
mắt nhìn lên, sẽ thấy ở ngay giữa trên cửa hình vẽ một 
bàn tay Đức Chí Tôn từ trong mây đưa ra, cầm một cây 
Cân Công Bình đặt trên quả địa cầu của nhơn loại. Cây 
Cân Công Bình dùng để cân tội, phước của mỗi chơn 
hồn sau khi qui liễu, trở về cõi thiêng liêng, để Đức Chí 
Tôn thưởng phạt công bình. Luật công bình là luật nhơn 
quả: gieo nhơn lành thì hưởng quả lành, gieo nhơn dữ 
thì nhận quả dữ.

Nội điện
Qua cửa chánh rồi, chúng ta bước vào Tịnh Tâm 

[59] Nghĩa là hợp nhau vào Cao Đài, trăm họ mười phương sẽ được 
trở về ngôi vị Tiên Phật; Trời khai bí thuyết (mở đạo Huỳnh) 
với năm chi (Nhơn, Thần, Thánh, Tiên, Phật Đạo) và ba tôn 
(Đạo: Phật, Tiên, Thánh) tham dự Hội Long Hoa
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Điện là nơi để tín đồ, chức việc, chức sắc vào đây dừng 
lại đôi phút để thanh lọc tư tưởng, loại bỏ tư tưởng xấu, 
chỉ giữ lại tư tưởng hướng thượng cho cái tâm được trong 
sạch trước khi đi vào chánh điện bái lễ Đức Chí Tôn.

Hình Tam Thánh
Ngay trên bức tường chắn ngang ngăn Tịnh Tâm 

Điện với chánh điện bên trong, có bức họa hình Tam 
Thánh. Các vị Thánh Bạch Vân Động vâng lệnh giáng 
thế giúp đời, thường có giáng cơ dạy Đạo:

 ❒ Nguyễn Bỉnh Khiêm, thánh danh Thanh Sơn 
Đạo Sĩ là tổ sư Bạch Vân Động,

 ❒ Victor Hugo, thánh danh Nguyệt Tâm Chơn 
Nhân là cao đồ,

 ❒ Tôn Dật Tiên, thánh danh Trung Sơn Chơn 
Nhân là cao đồ.

H29. Tam Thánh

Ba vị này giáng cơ xưng là Tam Thánh ở Bạch Vân 
Động cõi Thiêng Liêng. Ba vị cầm nghiên bút ký Thiên 
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Nhơn Đệ Tam Hòa Ước trên bia đá tỏa hào quang bằng 
hai ngôn ngữ, nghĩa là ký hòa ước minh chứng sự thỏa 
thuận của nhơn loại với Đức Chí Tôn về sự mở Đại Đạo 
Tam Kỳ Phổ Độ.

Đức Tôn Trung Sơn (Tôn Dật Tiên) cầm nghiên 
mực là vì nền tảng đạo Cao Đài là Nho Tông chuyển thế 
có nghĩa Đạo Nho đổi mới. Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ (trạng 
trình Nguyễn Bỉnh Khiêm) cầm bút lông viết tám chữ nho: 
Thiên thượng Thiên hạ – Bác ái Công bình. Đức Nguyệt 
Tâm Chơn Nhơn cầm bút lông ngỗng viết sáu chữ pháp: 
Dieu et Humanité – Amour et Justice.

Tượng ba vị chức sắc Đại Thiên Phong
Bước qua khỏi Tịnh Tâm Điện và hình Tam Thánh, 

chúng ta bước xuống bực tam cấp đến bực cấp 1, thấp 
nhất của Cửu Trùng Đài. Quay mặt nhìn lại sau hình 
Tam Thánh, đối diện với bàn thờ Thượng Đế, dựng ba cốt 
tượng của ba vị chức sắc cao cấp nhất của hiệp Thiên Đài 
là Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Thượng Phẩm Cao Quỳnh 
Cư, Thượng Sanh Cao Hoài Sang đứng trên ba tòa sen, 
đặt trên ba chiếc cẩm đôn nhỏ xây trên năm cấp đá mài. 
Mỗi bậc dày độ 3 tấc. Ngai sơn màu trắng điểm tô bằng 
màu xanh và màu hồng giống như hình bông sen. Trên 
cấp thứ nhất, ở giữa là ngai Đức Hộ Pháp, bên tả là của 
Thượng Sanh, bên hữu của Thượng Phẩm. Dưới ngai Hộ 
Pháp có tượng một con rắn khổng lồ, cuộn mình quấn 
chặt hai chiếc ngai kia.

Dưới ba pho tượng, bốn bực đá mài xây theo hình 
bán nguyệt, dành cho Thập Nhị Thời Quân Hiệp Thiên 
Đài đứng chầu lễ Đức Chí Tôn.
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Dưới bốn bực đá mài là bắt đầu cấp 1 (cấp thấp nhứt) 
cho đến cấp 9 (cao nhất) của Cửu Trùng Đài. Phần giữa 
các cấp dành cho chức sắc, hai bên dành cho tín đồ nam 
nữ chầu lễ Đức Chí Tôn.

H30. Ba vị đại chức sắc thiên phong
Đức Hộ Pháp (giữa), Đức Thượng Phẩm (phải), 

Đức Thượng Sanh (trái)

Tượng ba vị chức sắc Đại Thiên Phong viết lên ba 
trang giáo lý dạy các tín đồ đứng ở cấp 1 thấp nhất của 
Cửu Trùng Đài. Đó là ba bài giáo lý về:
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 ❒ Thất Đầu Xà: qui ngũ khí, chế ngự thất tình (H),
 ❒ chữ Khí của Diêu Trì Kim Mẫu,
 ❒ ý nghĩa đại phục.

Bài giáo lý Thất Đầu Xà
Con rắn này có bảy đầu gọi là Thất Đầu Xà. Ba đầu 

vươn lên phía sau ngai Hộ Pháp, còn bốn đầu kia hạ xuống 
hai bên tả hữu của ngai Hộ Pháp ngự. Đuôi rắn quấn ngôi 
Thượng Sanh, mình rắn quấn ngôi Thượng Phẩm.

Mục đích tu đạo là Hiệp Tam Bảo (Tinh, Khí, Thần) 
và qui Ngũ Thần (Thức Thần ngụ tại Tâm, Ý tại Tì, Phách 
tại Phế, Chí tại Thận, Hồn tại Can) là điều kiện để qui 
hồi cựu vị. Trong đời sống hàng ngày tại thế, Ngũ Thần 
thường xuyên bị thất tình là: Ái (yêu thương), Ố (ghét), 
Hỉ (mừng), Nộ (giận), Ai (buồn), Lạc (vui sướng), Cụ 
(sợ hãi)[60] và lục dục quấy nhiễu, giống như bảy đầu con 
rắn độc xúi giục làm điều trái đạo. Theo Thánh Giáo thì 
người tu phải tập tự chế ngự để giữ cho thất tình hài hòa 
thì Ngũ Thần mới qui về Thần được[61]. Thất Đầu Xà là 
tóm tắt bài học đó của Thánh Ngôn. Ba đầu rắn đưa lên 
tượng trưng cho 3 điều lành Hỉ, Ái, Lạc mà ta phải nuôi 
dưỡng chứ không thể nào diệt hẳn được. Hai đầu Ai và 
Nộ gục xuống thấp nhất để hai chân Đức Hộ Pháp đặt 
lên chế ngự nó. Hai đầu Ố và Dục gục xuống vừa thấp để 
hai tay Đức Hộ Pháp đặt lên kiềm chế nó. Tóm lại, bốn 
cái đầu hạ xuống là Nộ, Ố, Ai, Cụ là 4 mối xấu mà ta 

[60] ĐTCG. tr. 24:Thất tình là hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, cụ
[61] ĐTCG, tr. 24: Hỉ nộ không chừng mực làm ngũ khí, tam huê 

mau hao kém; ai ố (yêu, ghét) làm tinh huyết, thần lực mới 
chóng giảm suy; ai, lạc, cụ (buồn, vui, sợ) làm sa vào những thói 
thấp hèn ngu dốt
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phải luôn luôn chế phục thì mới tránh được khổ và làm 
điều trái đạo lý.

Bài giáo lý chữ Khí
Phía sau ngai Đức Hộ Pháp, có khắc một chữ Khí 

thếp vàng trên nền gỗ đỏ. Nguồn gốc chữ Khí này là chữ 
bùa do Đức Lý Thái Bạch giáng cơ vẽ ra làm mẫu[62]. Khi 
tín đồ lạy xong thì phải quay ra sau cúi đầu xá chữ Khí 
một xá. Chữ Khí này biểu tượng Khí Sanh Quang, là 
nguồn cội của pháp biến sanh ra vạn vật. Cần phân biệt 
với Khí Hư Vô còn gọi là Đạo. Đức Chí Tôn đã giải thích 
Đạo đó như sau[63]:

«Đạo là Hư Vô Chi Khí. Đạo rất mầu nhiệm, sâu 
kín, cao siêu. Trước khi chưa có trời đất, đã có Đạo. Vậy 
Đạo đã tạo dựng nên Càn Khôn vũ trụ, hóa sanh vạn vật 
muôn loài. Muôn loài phải thọ bẩm Khí Hư Vô mà sanh 
hóa mãi mãi».

«Đạo mầu sản tạo Càn Khôn,
Hư Vô Chi Khí, Chí Tôn chưởng quyền. 
Đạo vô tận, Đạo vô cùng,
Đạo là mẹ đẻ khắp chung muôn loài.»

Trong cõi Thiêng Liêng, Đức Diêu Trì Kim Mẫu ban 
phát Khí Sanh Quang cho vạn loài để bảo tồn sự sống 
miên trường trong càn khôn vũ trụ. Khí Sanh Quang là 
một khối ánh sáng Âm châu lưu khắp vũ trụ. Từ khối 

[62] Thánh Giáo ngày 9–11–Bính Dần (13–10–1926) trong quyển 
Đạo Sử của bà Hương Hiếu nói về chữ Khí này:«Thầy dạy 
Thượng Trung Nhựt hiền hữu lo sắp đặt cho ra nghi tiết, thì sắp 
đặt sau lưng bàn Hộ Pháp phải để một miếng vải nỉ dài một 
thước rưỡi, cao ba thước thêu chữ bùa Lão vẽ đây (chữ Khí).

[63] Đại Thừa Chơn Giáo, Gia Định, 1956, tr,34
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Khí Sanh Quang, Đức Diêu Trì Kim Mẫu cấu tạo Chơn 
Thần ban cho mỗi người làm đệ nhị xác thân. Trên hai cây 
cột dựng hai bên chữ Khí có đôi liễn của Đức Hộ Pháp 
viết cho cơ quan tu chơn Phạm Môn (Cửa Phật):

PHẠM giáo tùy ngươn cứu thế độ nhơn hành chánh pháp.
MÔN quyền định hội trừ tà diệt mị hộ chơn truyền[64].

Bài giáo lý về ý nghĩa đại phục
Bộ đại phục của Đức Hộ Pháp nói lên thiên chức và 

nhiệm vụ Đời và Đạo của ngài. Chức Chưởng-quản Tam 
Thiên cõi Tây-Phương Cực Lạc được tượng trưng bởi thể 
tam sơn (giống như chĩa ba ngạnh) trên kim khôi. Chức 
Chưởng Quản Thể Pháp Tam giáo nên ngang lưng cột sợi 
dây lịnh sắc Tam Thanh và thả mối dây lịnh sắc ngay giữa 
bụng để thể hiện qui nhứt bí-pháp và thể-pháp. Trên mũi 
hia có khắc chữ «Pháp» là vì nhiệm vụ Đức Hộ Pháp 
lo bảo vệ và thi hành luật pháp của Đạo; Đức Hộ Pháp 
lo cả phần Đời lẫn Đạo. Vì vậy, tay phải bên Đạo (bên 
Thượng Phẩm) cầm Giáng Ma Xử thể hiện sự lấy Đời chế 
Đạo, còn tay trái cầm xâu chuỗi Bồ Đề là lấy Đạo chế Đời.

Đứng bên tả Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Sanh mặc 
bộ đại phục toàn màu trắng. Lá phướn Thượng Sanh treo 
đàng sau, đề hai chữ nho Thượng Sanh và thêu cổ pháp 
Thượng Sanh (Phất chủ và Thư Hùng Kiếm), hướng dẫn 
các vị lễ sanh, chức việc hàng Thần vị đi vào Tòa Thánh 
hoán đàn. Ngài nắm giữ bí pháp tạo thế và chuyển thế nên 
giắt Thư Hùng Kiếm nơi lưng. Tay hữu cầm Phất Chủ và 
tay trái nắm xâu chuỗi Từ Bi ý nói ngài lấy bí pháp đem 

[64] Nghĩa là: Phật dạy tùy thời mà cứu độ người đời thi hành theo 
chánh pháp. Quyền lực của Đạo định ra thời kỳ trừ diệt tà mị 
để bảo hộ chơn truyền.
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nhơn sanh vào cửa Đạo. Vì lo việc nhơn sanh nên ở mũi 
giày Vô Ưu màu trắng và trên mão có thêu chữ nho «Thế».

Bên hữu Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm mặc đại 
phục đứng trước lá phướn Thượng Phẩm. Trên Phướn đề 
2 chữ nho Thượng Phẩm, thêu cổ pháp Long tu phiến và 
Phất chủ, hướng dẫn các chơn hồn đắc đạo đi qua Cửu 
Trùng Thiên về Thế Giới Cực Lạc. Ngài lo về Đạo nên tay 
phải nắm xâu chuỗi Từ Bi nắm giữ bí pháp lấy Đạo độ rỗi 
nhơn sanh; tay trái cầm Long Tu Phiến, ngay giữa có cây 
Phất Chủ, bí pháp đưa các chơn hồn đầy đủ công tu vào 
Tam Thập Lục Thiên. Vì lo việc Đạo nên trước mũi giày 
Vô Ưu của ngài có chữ «Đạo».

Dưới những chiếc ngai này là năm cấp bậc dùng để 
12 vị Thời Quân (chức sắc Hiệp Thiên Đài) đứng chầu lễ 
Đức Chí Tôn.

Lầu Hiệp Thiên Đài (lầu 2)
Lầu 2 khi xưa gọi là Tham Thiền Điện nay gọi là 

Lầu Hiệp Thiên Đài. Bên trong có đặt bàn thờ 15 vị chức 
sắc cao cấp nhất Đại Thiên Phong Hiệp Thiên Đài đã 
qui đạo: bàn thờ Đức Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng 
Sanh và 12 vị Thời Quân.

Phía trước lầu Hiệp Thiên Đài, ở hai bên bìa viết hai 
chữ nho đại tự 仁 Nhơn và 義 Nghĩa hàm ý chủ trương 
Nho Tông Chuyển Thế biến đời hung dữ thành đời thuần 
lương thánh đức. Dưới hai đại tự là đôi liễn Nhơn Nghĩa:

Nhơn nghĩa tứ phương Đại Đạo dĩ nhơn hưng xã tắc,
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Nghĩa ban vạn đại Tam kỳ trọng nghĩa trấn sơn hà[65].
Trên hai câu đối này có viết hai chữ nho: Nhân bên 

hữu và Nghĩa bên tả. Tại sao? Với Đức Chí Tôn, tôn chỉ 
của Đại Đạo bao gồm hai điểm chính: Tình thương và 
Công bình. Vậy, tình thương yêu và sự công bình là hai 
điểm quan trọng nhất của nền Đại Đạo. Có lòng thương 
yêu chơn thành thì mới thực hiện được chữ nhơn. Giữ 
được phép công bình, lòng chính trực mới là người có 
nghĩa. Như vậy, nhơn và nghĩa luôn luôn đi đôi với 
nhau là hàm ý đó.

Lầu Hiệp Thiên Đài thông ra một Bao Lơn Đài hình 
bán nguyệt nhô ra phía trước, gọi là Vinh Dự Công Lao 
Chi Đàn. Trên bao lơn, cờ Đạo được treo lên vào những 
ngày lễ Đạo. Lá cờ Đạo có ba sắc phái: màu vàng (Phật 
giáo) ở trên với hàng chữ nho 大 道 三期 普度  (Đại Đạo 
Tam Kỳ Phổ Độ) màu xanh (Lão giáo) ở giữa có hình 
Thiên Nhãn và ba thể cổ pháp, màu đỏ (Nho giáo) ở dưới 
cùng, tượng thể Tam Thanh xuất thế.

H31. Đạo kỳ

[65] Lòng Nhơn đem rải khắp bốn phương, Đại Đạo lấy Nhơn làm 
hưng thạnh nước nhà, Điều Nghĩa ban cho muôn đời, Đại Đạo 
xem trọng điều Nghĩa để làm hưng khởi đất nước.
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Trên vành thành bao lơn có đắp tám khuôn hình vẽ 
ghi lại điển tích đại diện các sanh hoạt thế nhơn và mang 
ý nghĩa: Nơi đây là chỗ tập họp các linh hồn trên cõi thế, 
dù sanh tiền làm nghề gì cũng vậy, phút chót cũng phải 
về đây xem tội phước. Đây là hình ảnh nhơn sanh tập họp 
trước Tòa Thánh để tham dự Đại Hội Long Hoa được 
tượng trưng bởi tám khuôn hình vẽ: Sĩ, Nông, Công, 
Thương, Ngư, Tiều, Canh, Mục.

Sự tích Sào Phủ-Hứa 
Do tượng trưng cho 
Mục.

Sự tích ông Thuấn cày 
bằng voi: Canh.

Sự tích vua Hạ Võ trị 
thủy: Nông.

Sự tích Phạm Lãi–Tây 
Thi: Thương.
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Sự tích Khương Tử 
Nha ngồi câu: Ngư.

Sự tích Bá Nha-Tử Kỳ: 
Tiều.

Sự tích Châu mãi Thần: 
Sĩ.

Sự tích Toại Nhân-
Hữu Sào dạy dân cất 
nhà làm tổ: Công.

H32. Tám nghề nghiệp

Lầu Hiệp Thiên thông ra hai hành lang chạy dài sát 
tường Cửu Trùng Đài dẫn đến tận Bát Quái Đài. Khi các 
chức sắc, chức việc, đạo hữu dự lễ Vía đông quá không có 
chỗ đứng ở Cửu Trùng Đài thì các vị Lễ sanh nam nữ sẽ 
lên đứng dài theo hai hành lang này để chầu lễ.

Phi Tưởng Đài (lầu 3)
Lầu 3, xưa gọi là Tiêu Diêu Điện, Thông Thiên Đài, 
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nay gọi là Phi Tưởng Đài. Mặt trước đắp hình Thiên Nhãn. 
Bên trong cũng có hình Thiên Nhãn và bàn thờ Đức Chí 
Tôn. Phi Tưởng Đài là nơi để Đức Giáo Tông và Đức Hộ 
Pháp lên thông công cùng Đức Chí Tôn và các đấng Thiêng 
Liêng, quyết định những điều quan trọng của Đạo. Phi 
Tưởng Đài cũng là nơi các chức sắc Hiệp Thiên Đài hoặc 
các chức sắc lớn Cửu Trùng Đài ngồi tham thiền nhập 
định hay vọng bàn phò cơ, chấp bút cầu trực tiếp thông 
công với Đức Chí Tôn hoặc thỉnh ý Đức Chí Tôn mỗi 
khi có việc quan trọng về điều hành nền Đạo.

Nhìn lên chính giữa mặt tiền Phi Tưởng Đài, chúng 
ta sẽ thấy hình Thiên Nhãn rất lớn, sơn màu xanh tươi 
thắm, chiếu rực rỡ các tia sáng rẽ quạt, tượng trưng cho 
Đức Chí Tôn. Hình cổ pháp tam giáo (bình bát, phất chủ, 
sách Xuân Thu) được đắp chỗ lan can trước Thiên Nhãn.

Trên hai chữ Nhân-Nghĩa có khắc hai hàng chữ hán 
việt: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Giữa mấy chữ này có khắc 
bộ cổ pháp tượng trưng cho sự qui hiệp tam giáo và quyền 
năng linh diệu, nhiệm màu của tam giáo:

 � Cuốn Kinh Xuân Thu (Nho giáo) do Đức Khổng 
Tử soạn,

 � Cây Phất Chủ (Đạo Tiên) dùng để quét sạch 
những chất ô trược,

 � Bình Bát Vu (Đạo Phật) là chiếc bình đựng cơm 
khất thực.

Trên nóc Hiệp Thiên Đài, ngự trị tượng Đức Phật 
Di Lạc ngồi trên lưng cọp với ý nghĩa là con cọp đánh dấu 
nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ khai năm bính dần (1926). 
Tượng Đức Di Lạc Vương Phật ngự trên nóc Phi Tưởng 
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Đài vì Hội Long Hoa sẽ mở ra tại Tòa Thánh Cao Đài 
dưới sự chủ tọa Đức Phật. Đây là kỳ thi công đức để thăng 
thưởng người được chấm đậu vào các phẩm vị Thần, 
Thánh, Tiên, Phật.

H33. Tượng Phật Di Lạc

Đọc xong chương này, chúng ta hiểu tại sao Đấng 
Thiêng liêng dạy cất Hiệp Thiên Đài đứng trước Cửu 
Trùng Đài và Bát Quái Đài. Lý do Hiệp Thiên Đài là 
«Thiên Môn» mở rộng đón tiếp tín đồ bước vào Cửu 
Trùng Đài mà tu Đạo tiến lên Cửu Trùng Thiên. Tóm lại, 
tín đồ muốn vào Bát Quái Đài thì phải trước tiên đi qua 
Thiên Môn (Hiệp Thiên Đài) rồi bước qua Cửu Trùng 
Đài chịu sự khảo hạch của Cửu vị Thần Tiên xem có chịu 
nổi rồi mới vào Bát Quái Đài được.
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Chương 7  
Cửu Trùng Đài

九重臺

Cửu Trùng Đài là phần hữu hình, thuộc 
đời là thể xác của Đạo với kiến trúc 9 bậc 

cao thấp khác nhau đối ứng với Cửu Trùng Thiên trong 
cõi Thiêng Liêng. Đài này tượng trưng cho xác thân của 
Đạo, nối liền Bát Quái Đài với Hiệp Thiên Đài.

Cửu Trùng Đài vâng lịnh Bát Quái Đài, chưởng 
quản mối Đại Đạo tại thế gian về mặt hữu vi. Giáo Pháp 
nương theo Đài này mà hình dung Đạo- Đức ra thế gian 
để đời soi sáng. Tất cả Chơn Linh trong Càn Khôn Thế 
Giới đều vào Cửu Trùng Đài và tuần tự leo dần 9 đẳng 
cấp để đạt địa vị thiêng liêng của mình, tùy theo công đức 
tu hành mà phẩm vị cao thấp khác nhau[66].

Nhiệm vụ
Hội Thánh Cửu Trùng Đài với sự giám sát của Hội 

Thánh Hiệp Thiên Đài, có nhiệm vụ truyền bá giáo lý 
Đại Đạo và phổ độ, giáo hóa, cầu rỗi cho chúng sanh về 
phần hữu hình.

Cơ cấu tổ chức

[66] Trừ trường hợp chức sắc hàng Tiên có thể đi thẳng lên Thiên 
Giới mà không qua Cửu Trùng Đài
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Đây là cơ quan truyền giáo đem đạo vào đời, dìu 
dắt chúng sanh nương theo Đạo mà tiến hóa, đặt dưới sự 
quản trị của Giáo Tông và Hội Thánh. Đứng đầu là Giáo 
Tông giữ quyền hành pháp, trông coi hành chánh Đạo, 
điều hành cơ phổ truyền giáo hóa chúng sanh.

Hệ thống chức sắc gồm:
 ❒ Cửu Trùng Đài nam phái: chức sắc có 9 cấp, 

tương ứng với Cửu Phẩm Thần Tiên, chia làm 3 
phái Thái, Thượng, Ngọc.

 ❒ Cửu Trùng Đài nữ phái: Chức sắc chỉ có 7 cấp 
từ phẩm cao nhất Nữ Đầu Sư xuống đến hàng 
Nữ Đạo hữu, tất cả mang đạo phục mầu trắng[67].

Về hành chánh của Hội Thánh do ba Đầu Sư lãnh 
đạo nhưng quyền hành Tòa nội chánh giao cho ba Chánh 
Phối Sư điều hành chức sắc cả ba phái lo hai cơ quan hành 
chánh và phổ tế:

Hành chánh
 � Phái Thái mặc áo vàng (Phật đạo), trông coi Hộ 

viện (tài chánh), lương viện, công viện
 � Phái Thượng áo xanh (Tiên đạo), phụ trách học 

viện, y viện và nông viện;
 � Phái Ngọc mặc áo đỏ (Thánh đạo), quản lý hòa 

viện (hòa giải xích mích), lại viện (hồ sơ, văn thơ), 
lễ viện (tế lễ) Phổ tế

Kiến trúc

[67] Nữ phái không ở địa vị Chưởng Pháp, Giáo Tông là vì Thượng 
Đế dạy: Nếu Thầy cho nữ phái cầm quyền Giáo Tông làm chủ 
nền Đạo thì là Thầy cho âm thắng dương, nền Đạo ắt bị tiêu 
tan ám muội.
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Cửu Trùng Đài trải dài trên một trang lớn của 
«Thiên Thư» Tòa Thánh. Trang giấy này mang nội dung 
dạy giáo lý với ba bài học vỡ lòng sau:

 � Bài học đầu tiên: tu Đạo bắt đầu ở cấp thấp nhất, 
tập qui ngũ thần, chế phục thất tình qua ký hiệu 
7 tia sáng nhắc lại bài giáo lý thất đầu xà;

 � Bài học thứ hai: hành trình tu Đạo trải qua 9 bậc 
với hình ảnh nền Cửu Trùng Đài đắp 9 bậc từ 
thấp lên cao, tương ứng với Cửu Trùng Thiên;

 � Bài học thứ ba: bảy cái ngai đứng chầu Thượng 
Đế ở cấp bậc 9, trước Bát Quái Đài là hình ảnh 
lập vị đắc đạo.

Ngoài ra, Cửu Trùng Đài còn viết tóm tắt về vũ trụ 
quan (Thiên Nhãn với các bông sen), cảnh Tiên giới (đôi 
hạc, tượng Bát Tiên) v. v.

Về kiến trúc tổng quát, Cửu Trùng Đài gồm hai 
phần: ngoại điện và nội điện.

7.1. Ngoaị điện

Ngoại điện với Nghinh Phong Đài trên nóc mái, 
Thiên Nhãn, cây nho trên tường, đôi hạc, Kim Mao Hẩu...

Nghinh Phong Đài
Giữa nóc Cửu Trùng Đài trổ lên Nghinh Phong Đài 

hình tròn bên trên, hình vuông ở dưới tượng trưng Âm 
(vuông)–Dương (tròn). Nóc Nghinh Phong Đài là hình 
bán địa cầu úp xuống, được tô điểm họa đồ ngũ châu và 
ngũ đại dương, tượng trưng nơi sanh sống của vạn linh. 
Trên nóc có con «Long Mã phụ hà đồ» trên lưng có cổ 
đồ, lãnh lịnh của Thượng Đế mà truyền bá giáo lý Đại 
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Đạo Cao Đài trên khắp địa cầu.
Hình Long Mã chạy từ tây sang đông, đầu ngoái về 

phía đông, có nghĩa Đạo phát xuất từ phía đông tức Việt 
Nam và nhắc nhở chức sắc truyền Đạo phải nhớ căn bản 
của Đạo. Như vậy Đạo mới khỏi sai lạc chơn truyền và 
trường tồn mãi. Long Mã mang Hàm Ấn là ngụ ý tích xưa, 
buổi thiên địa sơ khai thời Phục Hy hoàng đế, Long Mã 
xuất hiện để dâng hà đồ cho người trị dân trong ngươn 
Thánh Đức.

Long Mã còn tượng trưng cho cơ Âm Dương tương 
hiệp mới phát khởi càn khôn sanh thành vạn loại. Rồng 
bay lượn trên trời thuộc Dương, ngựa chạy trên đất nên 
thuộc Âm. Long Mã tượng trưng Âm Dương tương hiệp 
là cơ sanh hóa của muôn loài vạn vật. Nghinh Phong Đài 
gồm có ba phần: Phần dưới hình vuông tượng trưng cho 
Âm (Đất), phần giữa hình ống tròn tượng trưng cho 
Dương (Trời) và trên cùng là Long Mã.

H34. Long Mã trên đĩnh Nghinh Phong Đài

Ký hiệu vũ trụ quan của cây sen
Dọc theo vách Tòa Thánh, 23 khuôn bông sen rọi 
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ánh sáng vào nội điện[68]. Ở giữa mỗi căn, mở một khuôn 
bông sen rất lớn đỡ một khung vẽ hình Thiên Nhãn ở 
chính giữa một khung hình tam giác đều. Mỗi khuôn 
bông biểu tượng cho Thể Pháp và Bí Pháp đồng hành 
như hình với bóng.

Thể Pháp được diễn tả chung quanh Thiên Nhãn bởi:
 ❒ 9 tia sáng ở trên tượng trưng Cửu Thiên Khai Hóa 

nghĩa là chín tầng trời được Đức Chí Tôn mở 
rộng rước chúng sanh đầy đủ công đức, tu hành,

 ❒ 7 tia ở dưới nhắc lại bài học giáo lý của cốt tượng 
Thất Đầu Xà hàm ý kìm hãm thất tình (mừng, 
giận, buồn, vui, thương, ghét, sợ) để nhơn sanh 
bớt sự dục vọng, si mê cõi trần tục, noi theo Cửu 
Thiên Khai Hóa mà về hiệp với Trời,

 ❒ Khung hình tam giác biểu tượng tôn chỉ qui tam 
giáo (Nho, Lão, Phật).

Về Bí Pháp, Thiên Nhãn cùng với 14 bông sen, gương 
sen và 10 lá sen diễn tả cấu tạo vũ trụ từ Thái Cực đến 
cõi Phật theo tiến trình chuyển động của Bát Quái. Mỗi 
thời chuyển động được mô tả bằng sự khác biệt về hình 
vẽ và vị trí của bông, gương sen, lá sen đi từ Thiên Nhãn 
mà ra như sau:

 � Thái Cực là Thiên Nhãn (Đức Chí Tôn) tọa lạc 
chính giữa trong hình tam giác, Thái Cực sanh 
Lưỡng Nghi,

 � Lưỡng Nghi: hai bụi sen quanh Thiên Nhãn, một 
bụi (Dương) vẽ trên Thiên Nhãn và một bụi (Âm) 

[68] Nếu hiệp với hình Thiên Nhãn phía trước Phi Tưởng Đài, 
tổng cộng 24 Thiên Nhãn
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nằm dưới. Lưỡng Nghi sanh Tứ Tượng,
 � Tứ Tượng: bốn bông sen đã nở có nhụy vàng đặt ở 

bốn góc khuôn hình vuông bên trong, Tứ Tượng 
sanh Bát Quái,

 � Bát quái: bốn gương sen (màu xanh) đã có hạt 
sen và bốn nụ sen chưa nở (màu hồng); mỗi cạnh 
chiều cao của khung hình vuông bên trong vẽ hai 
gương sen[69] và hai nụ sen.

Bát Quái chuyển động trong cõi hư vô Tam Thập 
Lục Thiên từ Thái Cực xuống đến cõi Phật. Cõi Phật 
tượng trưng bởi 10 lá sen xanh (trong khuôn hình vuông 
bên ngoài, 5 lá ở cạnh trên và 5 lá ở cạnh dưới cùng) chỉ 
thập phương chi Phật tức cõi Phật ở từng trời thứ 10 Hư 
Vô Thiên (Niết Bàn Cảnh)[70].

A. Bên trong B. Bên ngoài
H35. Tóm tắt vũ trụ quan

[69] Đài sen nằm vòng ngoài, gương sen nằm vòng trong có hột sen
[70] Vì vậy có từ ngữ chín phương Trời (Cửu Trùng Thiên), mười 

phương Phật (chỉ từng trời thứ 10 là Niết Bàn Cảnh, cõi của 
Chư Phật)
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Tại sao hình Thiên Nhãn được vẽ giữa các hoa sen, 
ngó sen và gương sen? Theo đạo Cao Đài, các đấng Thần, 
Thánh, Tiên, Phật trước kia cũng mang xác phàm mà 
không nhiễm bụi trần dơ bẩn vì tìm được chơn lý mà đắc 
đạo. Hình ảnh thoát tục đắc đạo đó giống như hình cây 
sen vươn từ sình lầy nước đọng lên ánh hào quang mặt 
trời mà đơm hoa kết trái hương thơm ngào ngạt. Sen mọc 
lên từ bùn hôi thối mà chẳng hôi tanh mùi bùn, vì vậy mà 
sen thường tượng trưng cho việc tu thân đắc đạo. Đó là 
bí ẩn về việc vẽ sen chung quanh Thiên Nhãn để diễn tả 
triết lý cao đài.

Ký hiệu hình tam giác
Dưới những chùm nho, lá nho phác họa chung 

quanh Tòa Thánh, có vẽ Thiên Nhãn trong các khuôn 
hình tam giác. Khung Thiên Nhãn hàm ý Đức Chí Tôn 
đã qui Tam Giáo để lập ra Tam Kỳ Phổ Độ. Khuôn hình 
tam giác tượng trưng cho qui Tam Giáo (Đạo Tiên, Đạo 
Phật, Đạo Nho) và những đường thẳng nét nhằm nhắc nhở 
các chức sắc đi tryền Đạo đều phải nhớ rằng tôn giáo nào 
cũng có qui củ mực thước không ai được tùy nghi sửa đổi.

Cảnh tiên giới: đôi hạc
Dưới mái hiên hai bên tường, trên những đường 

viền giữa các cây cột, có trang trí dây nho, lá nho, trái nho 
và bên trên là những khuôn đúc hình tròn, đường kính 
3 tấc. Trong khung tròn vẽ hình đôi hạc bay thong thả 
trước ánh mặt trời. Hình ảnh đôi hạc bay thong dong tự 
tại trên cánh đồng vào lúc bình minh, tiêu biểu cho thế 
nhân thức tỉnh. Vẽ hình hạc bay là lấy ý từ hai câu thơ 
trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

Bụng trống thảnh thơi con hạc nội, 
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Lúa đầy túng thiếu phận gà lồng.
Hạc còn được xem như hóa thân của Thần Tiên 

hoặc là phương tiện chuyên chở Thần Tiên. Vì vậy mà 
Đức Chí Tôn đã phong cho Đức Thượng Phẩm Cao 
Quỳnh Cư là «Tá Cơ Tiên Hạc Đạo Sĩ». Hình ảnh đôi 
hạc thong dong tự tại là hàm ý đó.

H36. Đôi hạc và tiên cảnh

Kim Mao Hẩu
Kim Mao Hẩu là con sư tử lông vàng. Ngang Giảng 

Đài, mỗi bên hông tường Tòa Thánh có hai cầu thang đi 
lên, mỗi cầu thang có đắp hình con Kim Mao Hẩu để 
trấn giữ. Như vậy có tất cả tám con Kim Mao Hẩu. Theo 
Đức Phạm Hộ Pháp, Đức Chí Tôn cho tám con Kim Mao 
Hẩu xuống trần để trấn Cửu Trùng Đài và Bát Quái Đài 
tại thế.

H37. Cặp Kim Mao Hẩu
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7.2. Nội điện

H38. Cửu Trùng Đài

H39. Chức sắc tiến vào Cửu Trùng Đài
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H

H40. Hành lễ tại Cửu Trùng Đài

H41. Quang cảnh hành lễ

Xuống hết cấp đá mài cuối cùng của Hiệp Thiên Đài 
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là chúng ta bước vào nội điện của Cửu Trùng Đài. Phần 
nội điện này gồm có ba lòng căn, được phân biệt với nhau 
bởi hai hàng cột cuốn rồng uốn khúc màu sắc rực rỡ.

Quan sát từ trần trở xuống nền điện, nội điện gồm:
 ❒ trần điện,
 ❒ bao lơn thanh đẳng,
 ❒ cột rồng và nền điện gồm chín cấp từ thấp (tính 

từ Hiệp Thiên Đài đi vào) lên cao dần, nối liền 
Hiệp Thiên Đài với Bát Quái Đài.

 ❒ bảy ngai,
 ❒ diềm màn đúc tượng giáo chủ Tam Giáo và Ngũ 

Chi ở giữa, diềm Bát Tiên (bên hữu), diềm Thất 
Thánh (bên tả).

Trần điện
Trên trần ở lòng căn hai bên thì bằng phẳng, có trang 

trí khung bầu dục, trong đó có đắp phụng, lân, qui hợp 
với rồng ở giữa là vừa đủ tứ linh. Các cấp ở lòng căn hai 
bên dành cho các đạo hữu nam (bên tả), nữ (bên hữu).

H42. Lân, qui, phụng trên trần lòng căn
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Trần nhà của lòng căn giữa có tất cả chín khung 
hình bầu trời nối tiếp nhau càng lúc càng cao dần để tượng 
trưng cho Cửu Trùng Thiên (chín tầng trời) tương ứng 
với chín cấp của Cửu Trùng Đài ở phía dưới. Chín khung 
trời được trang trí hình rồng bay lượn trên trần trời màu 
xanh biếc được điểm bằng mây trắng và hàng trăm tinh 
tú lấp lánh.

H43. Rồng bay lượn trên trần Cửu Trùng Đài

Ở giữa mỗi khung trần, đúc sáu con rồng (2 rồng 
vàng, 2 rồng xanh, 2 rồng đỏ) quấn lấy nhau từng đôi một.

H44. Sáu rồng quấn khúc trên trần lòng căn giữa
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Tại sao lại đúc sáu đầu rồng? Câu 11 trong Kinh Ngọc 
Hoàng Thượng Đế nói: Thời thừa lục long, du hành bất 
tức (Khi cỡi sáu rồng, vận đi giáp trời không chút ngừng 
nghỉ). Ý nói ngôi Thái Cực (Đạo Trời) theo thời mà vận 
đi khắp trời (không gian) không ngừng nghỉ chút nào[71].

Trong lòng căn giữa, nơi cấp thứ năm dành cho chức 
sắc phẩm Giáo Hữu và tương đương chầu lễ Đức Chí 
Tôn. Trên nóc mái của cấp này là Nghinh Phong Đài, để 
nghinh tiếp các chức sắc được phong thưởng vào hàng 
Thánh. Cho nên cấp bên dưới Nghinh Phong Đài dành 
cho phẩm Giáo Hữu là phẩm khởi đầu của hàng Thánh, 
đối phẩm Địa Thánh.

Bao lơn thanh đẳng

H45. Bao lơn thanh đẳng

Dọc theo hai bên tường, ngang với mặt bằng lầu 

[71] Lục Long chỉ quẻ kiền tức Trời (thuần dương) gồm 6 hào 
dương trong kinh dịch (Tiềm long (hào sơ cửu), Hiện long 
(hào cửu nhị), Tịch tích (hào cửu tam), Tại huyền (hào cửu tứ), 
Phi long (hào cửu ngũ), Cang long (hào thượng cửu).
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Hiệp Thiên Đài, được xây hai dãy «Bao Lơn Thanh Đẳng» 
dài vô tới Bát Quái Đài. Bao lơn bên trái dành cho phẩm 
Lễ Sanh và Giáo Thiện nam phái; bao lơn bên phải dành 
cho Giáo Thiện nữ phái chầu lễ Đức Chí Tôn vào những 
dịp Lễ quá đông người tham dự.

Nền điện và cột rồng
Đứng từ Hiệp Thiên Đài nhìn vào Bửu Điện, nền 

Cửu Trùng Đài gồm 9 cấp, từ cấp 1 thấp nhất rồi mỗi cấp 
sau cao dần lên tới cấp 9. Dọc theo 9 cấp thềm, nổi bật 
hai hàng 18 cột rồng màu xanh (9 cột mỗi hàng), kiến trúc 
đều giống nhau, trừ hai cột ở cấp thứ năm đỡ giảng đài. 
Chín cấp bậc hữu hình hóa Cửu Trùng Thiên hoặc Cửu 
Trùng Khai hóa khi các chức sắc hành lễ.

H46.Xích long — Thanh long — Huỳnh long

Cửu Trùng Đài
«Cửu Trùng Đài là chơn tướng của Cửu Thiên Khai 

Hóa, tức là cơ hữu vi của càn khôn vũ trụ, do Cửu Thiên 
Khai Hóa tạo thành». Do đó, xây 9 cấp bậc cao thấp khác 
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nhau của Cửu Trùng Đài là để đối ứng với 9 tầng Trời 
(Cửu Trùng Thiên) nơi thượng giới.

H47. Cửu Trùng Đài

Khi các chức sắc và tín đồ hành lễ triều kính đức 
Chí Tôn, chư Phật Tiên Thánh Thần, chúng ta có thể 
nhìn thấy chơn tướng của Cửu Thiên Khai Hóa tại thế 
trong sự tương quan mật thiết giữa cõi Thiêng Liêng và 
người qua hình ảnh sau:

– Trong cõi Thiêng Liêng thì 9 tầng Trời mở ra để 
các Thần, Thánh, Tiên của Bát Quái Đài xuống giáo hóa 
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nhơn sanh;
– Nền 9 cấp ở lòng căn giữa của Cửu Trùng Đài, 

dành riêng cho chín phẩm của Cửu Trùng Đài quì hành 
lễ Đức Đức Chí Tôn. Chín phẩm này cũng như Thần, 
Thánh Tiên ở Cửu Trùng Thiên đều mang nhiệm vụ giáo 
hóa chúng sanh. Vì vậy, mỗi khi có đại lễ đầy đủ chức sắc 
là chúng ta cảm nhận thấy cảnh liên hệ trong việc giáo 
hóa nhân sanh giữa 9 phẩm chức sắc của Cửu Trùng Đài 
đối phẩm với 9 phẩm Cửu Thiên Khai Hóa của Bát Quái 
Đài.

H48. Cảnh Cửu Trùng Đài đối phẩm với Cửu Thiên Khai Hóa
Bảng đối phẩm giửa Cửu Trùng Đài 

và Cửu Thiên Khai Hóa
Cửu Trùng Đài Cửu Thiên Khai Hóa Cửu Trùng Thiên

Đạo hữu Địa thần Tầng Trời 1
Chức việc BTS Nhơn thần Tầng Trời 2
Lễ sanh Thiên thần Thanh Thiên

Giáo hữu Địa thánh Huỳnh Thiên

Giáo sư Nhơn thánh Xích Thiên

Chánh phối sư, Phối sư Thiên thánh Kim Thiên

Đầu sư Địa tiên Hạo Nhiên Thiên

Chưởng pháp Nhơn tiên Phi Tưởng Thiên

Giáo Tông Thiên tiên Tạo Hóa Thiên
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Cấp 5 là cấp chính giữa của Cửu Trùng Đài, dành 
cho chức sắc phẩm Giáo Hữu và tương đương chầu lễ Đức 
Chí Tôn. Phía trên nóc của cấp 5 là Nghinh Phong Đài để 
nghinh tiếp các chức sắc được phong thưởng hàng Thánh.

Giữa hai cấp 5 và 6, trụ hai cây cột rồng xanh hai bên 
tả hữu mang hai cái giảng đài để các chức sắc thuyết Đạo 
sau mỗi đàn cúng hoặc điều khiển buổi lễ cúng đàn. Điểm 
khác biệt của hai cột này là hai rồng đều há miệng đưa ra 
sáu chia đỡ dưới giảng đài. Chức sắc nam phái đứng thuyết 
đạo bên giảng đàn phía nam phái, chức sắc nữ phái lên 
đứng trên giảng đàn phía nữ phái. Trong các thời cúng 
Tiểu đàn hay Đại đàn, một vị Giáo Sư phái Ngọc lên giảng 
đài nam phái để xướng lễ, và một chức sắc Bộ Nhạc lên 
giảng đài phái nữ để ra hiệu lịnh điều khiển 3 ban nhạc, 
Lễ và Đồng nhi.

H49. Giảng đài

Bài học giáo lý về lục căn được hữu hình hóa bởi 
kiến trúc giảng đài uốn theo hình khuôn ốc có đúc hình 
rồng há miệng, phun ra sáu chia đỡ dưới giảng đài. Sáu 



 

124

chia trong miệng rồng nhằm dạy chế ngự lục căn là mắt 
(thấy), tai (nghe), mũi (ngửu), lưỡi (nếm), thân (ham), ý 
(tư tưởng phải, quấy). Đó là sáu gốc rễ có sức nảy sanh sáu 
điều ham muốn (lục dục): Sắc dục, thính dục, hương dục, 
vị dục, xúc dục, pháp dục[72]. Vì vậy, đứng trên giảng đài 
thuyết Đạo, các chức sắc đạp lên sáu chia rồng để chế ngự 
lục căn đặng kêu gọi nhơn sanh hồi tâm, hướng thiện mà 
đưa nhau về đường đạo đức, thoát vòng trầm luân thống 
khổ.

H50. Miệng rồng phun 6 chia 
[72] Sáu chia của miệng rồng hàm ý nhắc lại tích xưa, Đức Văn 

Xương Đế Quân đạp sáu chia trong miệng rồng để cảnh tỉnh 
vua Phò Dư hôn mê điều trần tục, làm thống khổ nhơn sanh: 
Mắt không ngó điều đạo đức, miệng không nói lời nhân nghĩa, 
lưỡi nói điều nham hiểm, thân không hy sinh cho đạo nghĩa, ý 
không nhớ đến đạo đức, tai không nghe lời thiện lương mà làm 
việc nghĩa
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Dàn Bát Bửu.
Tại cấp thứ tám, hai dàn bát bửu giống nhau bày 

dọc theo hai hàng cột rồng xanh, mỗi bên có ba cây lọng 
đặt sen kẽ vào. Các Bửu Pháp của Bát Tiên được tượng 
trưng hình bằng đồng, gắn vào một cái cán dài bằng gỗ 
màu đỏ, cắm vào trong một cái giá gọi là dàn Bát Bửu. Kể 
từ trong ra ngoài, dàn Bát Bửu gồm:

 • Bầu Hồ Lô có con nai chở: Bửu Pháp của Lý Thiết 
Quả;

 • Quạt và Phất Chủ có con chim chở: Bửu Pháp của 
Hớn Chung Ly;

 • Gươm và Phất Chủ có con chim chở: Bửu Pháp của 
Lữ Đồng Tân;

 • Thủ Quyển bằng ngọc có con nai chở: Bửu Pháp 
Tào Quốc Cựu;

 • Giỏ Hoa Lam có con chim phụng chở: Bửu Pháp 
Hàn Tương Tử;

 • Hoa Sen có rùa chở: Bửu Pháp Hà Tiên Cô;
 • Cây Gậy có cá chở: Bửu Pháp Trương Quả Lão;
 • Cặp Ngọc Bản (Cặp Song Ngọc) có chim công chở: 

Bửu Pháp Lam Thể Hòa.
Về phương diện thiêng liêng, Bát Bửu của Bát Tiên 

trấn giữ nơi thờ Đức Chí Tôn có công dụng ngăn chặn 
tà quái xâm nhập.

H51. Dàn Bát Bửu Lọng che Bát Bửu
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Bảy ngai

H52. Bảy cái ngai Đại chức sắc

Ngay chính giữa cấp thứ chín tức cấp cao nhất của 
Cửu Trùng Đài, nổi bật bảy cái ngai sơn son thếp vàng 
và chạm trổ long lân phụng, đặt trên bục gỗ, trước bửu 
điện thờ Đức Chí Tôn. Bảy ngai này giúp tín đồ nhìn thấy 
hình ảnh lập vị của chức sắc tu đắc đạo về với Thượng Đế.

Ngai giữa là ngôi Giáo Tông, lớn nhất và đặt trên 
cao, chạm trổ tứ linh, chạm rồng chỗ tay tựa; ba ngai kế 
dưới nhỏ hơn dành cho ba vị Chưởng Pháp ba phái Thái 
Thượng Ngọc[73] đặt theo hàng ngang, chạm con phụng 
ở tay dựa; ba ngai kế dưới nữa dành cho ba vị Đầu Sư ba 
phái[74] thì chạm con lân ở tay dựa. Bảy cái ngai này tượng 

[73] Ngai Thái Chưởng Pháp, ngai Thượng Chưởng Pháp, ngai 
Ngọc Chưởng Pháp

[74] Ngai Thái Đầu Sư, ngai Thượng Đầu Sư, ngai Ngọc Đầu Sư
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trưng bảy chức sắc cao cấp nhất của Cửu Trùng Đài cầm 
quyền đạo Cao Đài trong cơ phổ độ chúng sanh của Đức 
Chí Tôn.

Một cái bình phong chạm rồng mạ vàng được đặt 
trước những cái ngai của bảy vị chức sắc cao cấp nhất quì 
dưới mỗi khi chầu lễ Đức Chí Tôn chớ không ngự trên 
ngai.

H53. Hai hàng cây tàn

Hai bên các ngai đặt hai hàng tàn, mỗi hàng ba cây 
tàn với ba màu: Vàng (Phật Đạo), xanh (Tiên Đạo), đỏ 
(Nho Đạo).

Cung Đạo
Cung Đạo là khoảng trống nơi chánh điện giữa Cửu 

Trùng Đài và Bát Quái Đài, ở phía trước nội nghi và sau 
ngai Giáo Tông. Nơi đây dành cho:

 � Chư chức sắc chứng đàn vào quì thượng sớ Đức 
Chí Tôn mỗi khi cúng đàn, vía,

 � Chức sắc Hiệp Thiên Đài cầu cơ bút khi có những 
đàn cơ quan trọng như cơ phong Thánh, vì vậy 
mà trên trần có các hình vẽ chỉ cách thông công 
với các Đấng Thiêng Liêng,

 � Sau đàn cúng, chư sắc Hiệp Thiên Đài vào bái lễ 
Đức Chí Tôn…
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Trần diện
Nhìn lên hình ảnh vẽ trên trần của Cung Đạo, chúng 

ta sẽ thấy: Thiên Nhãn và dụng cụ thông công của người 
với Thượng Đế.

Trên trần, ở giữa các vị sao trong bầu trời xanh, có 
một hình bầu dục ở chính giữa vẽ hình Thiên Nhãn tượng 
trưng cho Trời (Thượng Đế), chung quanh tỏa 12 tia hào 
quang dài xen kẽ với 24 tia hào quang ngắn.

Các hình vẽ bao quanh Thiên Nhãn chỉ dạy cho 
tín đồ làm cách nào người có thể thông công với Thiêng 
Liêng để tiếp nhận Thánh Giáo của Đức Chí Tôn và chư 
vị Thần, Thánh, Tiên, Phật.

Bài học này được dạy qua ý nghĩa của các hình vẽ sau:
 � Hình một ông có râu đen dài trên quả địa cầu 

(tượng trưng cho người) ý nói người có thể thông 
công với Thượng Đế,

 � Các dụng cụ thông công: Cây Đại Ngọc Cơ, Ống 
Xăm và hai miếng âm-dương (để xin keo), Cây 
Tiểu Ngọc Cơ với bảng mẫu tự ABCD[75]… hình 
vòng cung, một tập giấy có cây bút đang chép mấy 
câu thơ[76], một bàn tay cầm bút lông từ trong mây 
đưa ra (biểu tượng chấp bút) đang viết chữ nho 

[75] Cơ gồm có Đại ngọc cơ Tam giáo của Trung Quốc và Bàn cơ 
Thông linh học của Pháp. Bút gồm có bút nhang, bút viết và 
bút gỗ, huyền bút cơ

[76] Viết thử Thiên Thơ với nét trần 
Hầu sau bền giữ nghiệp Hồng Quân 
Chuyển luân thế sự...
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trên tờ giấy ghi mấy câu thơ[77], một quyển Thiên 
Thơ với mấy câu thơ[78], một cái bàn 3 chân dùng 
để xây bàn,

 � Một con mắt và vành tai có lỗ tai (tượng trưng 
Trời nhìn, nghe tất cả, không dấu giếm được),

 � Một quyển Thiên Thơ đang mở ra, một cái dĩa 
kiểu xưa trang trí hoa văn ý nghĩa tiếp nhận Thánh 
Giáo để lưu truyền dạy dỗ nhơn sanh.

H54. Thiên Nhãn với các dụng cụ thông công

[77] Ký thành một cuốn gọi Thiên Thơ 
Khai Đạo muôn năm trước định giờ 
May bước phải gìn...

[78] Muôn kiếp có ta nắm chủ quyền
Vui lòng tu luyện hưởng ân Thiên
Đạo mầu rưới khắp…
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Tấm diềm
Ngay phía trên cấp 10, đứng trước Cung Đạo, nhìn 

lên trần chúng ta sẽ thấy có ba tấm diềm xi măng mang 
dạng chữ «M»: diềm các Đấng Giáo Chủ và Tam Trấn, 
diềm Bát Tiên và diềm Thất Thánh. Các tấm diềm đúc 
tượng Thánh, Tiên, Phật được đặt trên cấp cao nhất của 
Cửu Trùng Đài gần với Đức Chí Tôn là để cho tín đồ 
nhìn thấy các vị này xưa là người phàm như chúng ta nay 
đã được qui hồi Thượng Đế nhờ công phu tu Đạo

Tấm diềm các Đấng Giáo Chủ và Tam Trấn

H55. Diềm màn các Đấng Giáo Chủ và Tam Trấn

Tấm diềm này hình chữ M đặt chính giữa hai cây 
cột rồng vàng tại Cung Đạo, đắp 5 sắc mây lành (Ngũ sắc 
tường vân) và tượng các Đấng Giáo Chủ và Tam Trấn 
theo thứ tự sau:

Hàng ngang trên cùng là ba đấng Giáo Chủ Tam 
Giáo thời Nhị Kỳ Phổ Độ: Đức Thích Ca (Đạo Phật) ngồi 
giữa, đắp y vàng, ngồi kiết già trên tòa sen; Đức Lão Tử 
(Đạo Tiên) ngồi bên tay mặt của Đức Phật Thích Ca, mặc 
đạo bào màu xanh, tay cầm Phất Chủ, râu bạc trắng, đầu để 
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trần; Đức Khổng Tử (Đạo Nho) ngồi bên trái Đức Thích 
Ca, mặc đạo bào màu hồng, râu bạc trắng, đầu đội mão.

Theo hàng dọc từ trên đi xuống là tượng hình Ngũ 
Chi Đại Đạo:

 ❒ Đức Phật Thích Ca (Phật Đạo),
 ❒ Đức Lý Thái Bạch (Tiên Đạo), ngồi hàng giữa 

ngay dưới Đức Thích Ca, có râu dài và đen, đầu 
đội mão cánh chuồn. Ngài là một vị Đại Tiên 
Trưởng, giữ chức Nhứt Trấn Oai Nghiêm, thay 
mặt Đức Lão Tử, cầm quyền Tiên Giáo thời Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đức Lý Thái Bạch còn được 
Đức Chí Tôn giao phó nhiệm vụ Giáo Tông Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

 ❒ Đức Jesus Christ (Thánh Đạo), ngồi hàng giữa 
ngay dưới Đức Lý Thái Bạch, tóc đen, râu ngắn 
đen, tay mặt chỉ trái tim bác ái tỏa hào quang.

 ❒ Khương Thái Công (Thần Đạo), ngồi ngay dưới 
Đức Jesus Christ, không đội mão, râu bạc trắng, 
mặc áo bát quái màu vàng, tay cầm roi Đả Thần, 
tay trái cầm cây Hạnh Huỳnh Kỳ. Ngài cầm Bảng 
Phong Thần, đứng đầu Thần vị. 

 ❒ Ngôi Giáo Tông ở dưới là Nhơn Đạo.
Vậy theo hàng giữa từ trên xuống dưới này thì bốn 

Đấng ở trên và bảy cái ngai (Nhơn Đạo) ở dưới tượng 
trưng Ngũ Chi Đại Đạo: Phật Đạo, Tiên Đạo, Thánh 
Đạo, Thần Đạo, Nhơn Đạo.

Trên hàng ngang lấy tượng Đức Lý Thái Bạch ngồi ở 
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giữa làm chuẩn, là tượng Tam Trấn Oai Nghiêm[79] trong 
nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ:

– Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ngồi phía tay mặt Đức 
Lý Thái Bạch, ngự trên tòa sen, đắp y màu vàng, đầu đội mũ 
ni, tay cầm tịnh bình có nhành dương liễu, tay trái bắt ấn. 
Ngài là Nhị Trấn Oai Nghiêm, thay mặt Đức Phật Thích 
Ca, cầm quyền Phật Giáo thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

– Đức Quan Thánh Đế Quân, ngồi ở phía tay trái 
Đức Lý Thái Bạch, đầu đội mão, mình mặc đạo bào màu 
xanh, râu dài và đen, tay trái đang lật xem quyển kinh Xuân 
Thu. Ngài là Tam Trấn Oai Nghiêm, thay mặt Đức Khổng 
Tử cầm quyền Nho Giáo thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Tóm lại, Thánh tượng Thiên Nhãn-Ngũ Chi của 
đạo Cao Đài gồm đủ các Đấng giáo chủ của các tôn giáo 
thời Nhị Kỳ Phổ Độ và Tam Trấn Oai Nghiêm của Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, nói lên tôn chỉ đạo Cao Đài là: Tam 
giáo qui nguyên, Ngũ Chi phục nhứt.

Ở mỗi lòng căn hai bên tả hữu của tấm diềm chính 
có hai tấm diềm nữa, đặt xéo góc ôm theo hình Bát Quái, 
cũng có dạng chữ M với 5 sắc mây lành: diềm Bát Tiên 
và diềm Thất Thánh.

Tấm diềm Bát Tiên
Trên bức diềm bên hữu (nữ phái) màu vàng có đắp 

hình bát Tiên trên những cụm mây ngũ sắc, gồm hai hàng: 
hàng trên, bốn vị cỡi thú bay và hàng dưới, bốn vị cỡi thú 
chạy. Đó là các vị tiên cầm bửu pháp của Bát Tiên luyện 
thành, làm bằng đồng thau, được một con thú chở trên 

[79] Tam Trấn Oai Nghiêm: Đức Quan Thánh tượng trưng cho 
Tinh; Đức Lý, Khí; Đức Quan Âm Bồ Tát, Linh Hồn
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lưng.

H56. Diềm Bát Tiên

Lữ Đồng Tân cỡi chim 
hạc, cầm bửu pháp Gươm 
và Phất Chủ

Hà Tiên cô, cỡi chim phụng 
với bửu pháp Hoa Sen
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Hàn Tương Tử, thổi sáo 
cỡi chim công với bửu pháp 
giỏ Hoa Lam

Lam Thế Hòa, cỡi chim trĩ, 
với bửu pháp Cặp Ngọc 
Bản (Cặp Sanh ngọc)

Tào Quốc Cựu, cỡi nai 
(Mai Hoa Lộc) với bửu 
pháp Thủ Quyển bằng ngọc

Lý Thiết Quả, cỡi voi với 
bửu pháp bầu Hồ Lô, Gậy 
Sắt
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Hớn Chung Ly, cỡi tứ bất 
tướng với bửu pháp Quạt 
Long Tu và Phất Chủ

Trương Quả Lão, cỡi lừa 
ngược cầm bửu pháp Cây 
Gậy
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Tấm diềm Thất Thánh

H57. Diềm Thất Thánh

Bức màn bên tả màu đỏ có tượng hình Thất Thánh 
đời Phong Thần bên Trung Hoa: Dưong Tiễn, Na Tra, 
Vi hộ, Lý Tịnh, Lôi Trấn Tử, Kim Tra, Mộc Tra[80]. Bảy 
vị Thánh này phò nhà Châu diệt Trụ.

Lôi Trấn Tử Dương Tiễn Mộc Tra Lý Tịnh Na Tra Vi Hộ Kim Tra

Liên hệ giữa Đạo và Bát Tiên, Thất Thánh
Bát Tiên, Thất Thánh là những nhân vật lịch sử đắc 

[80] Đó là theo Hiền Tài nguyễn văn Hồng còn theo tác giả Khai 
Đạo Phạm Tấn Đãi, 7 vị thánh là Dưong Tiễn, Na Tra, Vi hộ, 
Lý Tịnh, Dương Nhậm, Khương Thái Công, Lôi Trấn Tử, 
(Dương Nhậm, Khương Thái Công chứ không phải Kim Tra, 
Mộc Tra)
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phẩm vị Tiên, Thánh tại Trung Hoa. Tại sao Tòa Thánh 
đúc tượng thờ các Ngài? Tuy câu hỏi này thuộc về Bí Pháp 
của Đạo nhưng điểm độc đáo của Đạo Cao Đài là nhiều 
câu hỏi về Bí pháp được chính Đức Chí Tôn và các Đấng 
Thiêng Liêng trả lời.

Trong các hạng người sống trên trần thế, đặc biệt 
có hạng Thiên Mạng. Đó là các Chơn Linh cao cấp thi 
hành lịnh của Ngọc Hư Cung hay của Lôi Âm Tự giáng 
trần cứu độ nhân sinh. Vì vậy, nhiều vị chức sắc của Đạo 
là «Ngươn Linh»[81] của Thánh, Tiên lâm trần độ chúng 
sanh bằng thi phàm xác thịt. Xin kể vài thí dụ sau:

 � Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc là Ngươn Linh của 
Thánh Vi Hộ. Tại Báo Ân Đường Kim Biên (19–9–
1956) Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ (Trạng trình Nguyễn 
Bỉnh Khiêm) trả lời Đức Hộ Pháp: Phải, thì trước 
đầu kiếp vào nhà họ Vi (Vi Hộ), còn nay vào nhà họ 
Phạm (Phạm Công Tắc)… Việt Nam xuất Thánh thì 
đã hẳn rồi.

 � Ngài Đầu Sư Thái Thơ Thanh là Ngươn Linh Từ 
Hàng Bồ Tát. Ngày 8–12–Bính Dần (11–1–1927), Đức 
Chí Tôn giảng dạy Ngài Thái Thơ Thanh: Con cùng 
Chơn Linh cùng Quan Âm Bồ Tát (Đạo Sử. II, 177).

 � Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh là Ngươn Linh Long 
Nữ;

 � Ngọc Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt là Ngươn Linh của 
Thánh Dương Tiễn;

 � Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa là ngươn linh của Sa Nặc 
theo hầu Phật Thích Ca

[81] Ngươn Linh: Chơn Linh nguyên thủy
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Sau nữa là Bát Tiên, Thất Thánh có giáng cơ bút 
dạy Đạo cho chúng sanh. Thí dụ vào đêm 17–6–Quí 
Hợi (30–7–1923) tại Miếu Nổi, Tào Quốc Cựu giáng cơ 
khuyên tu như sau: «Chư Nhu có phước cơ duyên nên mới 
gặp Đạo ở kỳ thứ ba «Hữu duyên đắc ngộ Tam Kỳ Độ». 
Tiên Thánh đều lâm phàm mà độ kẻ nguyên nhân» (Đại 
Đạo căn nguyên)

Dưới đây, bảng 8 vị chức sắc của Đạo là Ngươn Linh 
của Bát Tiên[82].

Chức sắc của Đạo Ngươn Linh
Lê văn Trung, Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt Lý Thiết Quả

Cao Quỳnh Cư, Thượng Phẩm Hớn Chung Ly

Cao Hoài Sang, Thượng Sanh Lữ Đồng Tân

Ca Minh Chương, Bảo Đạo Trương Quả Lão

Lâm Quang Bính, Phối sư Thái Bính Thanh Lam Thế Hòa

Bà Huỳnh Hương Hồ, Giáo Sư Hương Hồ Hà Tiên Cô

Vương Quan Kỳ, Giáo Sư Thượng Kỳ Hàn tương Tử

Ngô văn Chiêu, Nguyên Giáo Tông Tào Quốc cựu

Tóm lại, Cửu Trùng Đài[83] giữ Thể Pháp lo phổ độ, 
giáo hóa nhơn sanh giác ngộ đi theo con đường đạo đức. 
Vì vậy, Cửu Trùng Đài là nơi Cửu phẩm Thần Tiên khảo 
hạch và lập vị các tín đồ trước khi bước vào Bát Quái Đài.

[82] Theo sách Bí Pháp Đạo Cao Đài của nữ soạn giả Nguyên Thủy, 
2007

[83] Bên cạnh Cửu Trùng Đài có Cơ Quan Phước Thiện phụ giúp



 CHƯơNg 8  CHƯơNg KếT CủA THIÊN THƯ

139

Chương 8  
Chương kết của Thiên Thư

BÁT QUÁI ĐÀI  
八卦臺

«Muôn kiếp có ta nắm chủ quyền, 
Vui lòng tu niệm hưởng ơn Thiên. 
Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế, 
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên.»

 � Ngọc Hoàng Thượng Đế

Bát Quái Đài là Đài có 8 cạnh đều nhau 
(hình bát giác), nơi ngự của Đức Chí Tôn 

và chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, dưới quyền chưởng quản 
của Thượng Đế.

Bát Quái Đài tượng trưng linh hồn vô hình của 
Đạo, gồm ba ngôi:

 � Thượng Đế: Tâm linh vũ trụ Càn Khôn,
 � Tòa Tam Giáo: chưởng quyền luật pháp thiên điều,
 � Các Đấng Thiêng Liêng nơi Ngọc Hư Cung: 

điều hành Thiên cơ. 
Bát Quái Đài thờ Trời bằng Quả Càn Khôn và 

Thiên Nhãn.
Cửu Trùng Đài (xác của Đạo) phải nhờ Hiệp Thiên 
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Đài (thần) mới thông công với Bát Quái Đài (hồn của Đạo) 
được và Bát Quái Đài phải nhờ Hiệp Thiên Đài để điều 
khiển Cửu Trùng Đài. Do đó Bát Quái Đài gián tiếp điều 
khiển Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài trong việc phổ 
độ chúng sanh bằng ban hành Giáo Pháp và làm nơi Hội 
Công Đồng Tam Giáo, Ngũ Chi, Đức Chí Tôn vi chủ.

Bát Quái Đài ban đặc ân cho nhơn sanh bằng mở 
cửa đón các Chơn Linh đắc đạo. Cơ mầu nhiệm của 
Đạo là do chỗ Đức Chí Tôn mở cửa Bát Quái Đài cho 
các Chơn Linh đã tự lập vị nơi Cửu Trùng Đài thì được 
vào Bát Quái Đài mà hiệp cùng chư Thần, Thánh, Tiên, 
Phật. Cánh cửa ấy đã mở thì cơ đắc đạo tại thế đã mở ra 
rồi vậy. Cửu Trùng Đài lo độ rỗi chúng sanh, Bát Quái 
Đài lo siêu rỗi.

Kiến trúc gồm hai điện:
 ❒ Ngoại điện: tượng Tam Thế Phật trên nóc mái;
 ❒ Nội điện: Nơi thờ Đức Chí Tôn và Phật, Tiên, 
Thánh.

8.1. Ngoại điện

Trên nóc Bát Quái Đài là một kiến tạo theo hình 
bát quái đồ thiên tức bức họa đồ hình bát quái của Trời, 
cao 3 từng, hình 8 cạnh bát quái. Từng dưới cao chừng 9 
thước, từng giữa 4 thước, từng cao trên hết 5 thước. Trên 
chót vót, vươn lên một liên đài; dưới cột thu lôi, ba pho 
tượng Tam Thế Phật đứng trên tòa sen[84], kề lưng nhau 
nhìn về ba hướng xa xôi. Cốt tượng Tam Thế Phật mang 
dấu ấn giáo lý hành trình tiến hóa của ba ngươn và lý tam 

[84] Ba pho tượng này gọi là Tam Thanh: Thái Thanh, Thượng 
Thanh và Ngọc Thanh
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ngôi nhất thể.
Ba ngươn tiến hóa trong vũ trụ

Theo thời gian, tuần hoàn của Càn Khôn Thế Giới 
tiến hóa từ Thượng Ngươn bước đi dần qua Trung Ngươn, 
Hạ ngươn rồi bước sang Thượng Ngươn của chuyển tiếp 
theo. Ba vị Phật này lãnh lịnh Đức Chí Tôn điều khiển ba 
ngươn: thựơng, trung, hạ ngươn. Ba ngươn này xoay vần 
nhau như Đạo có ba thời kỳ: Nhứt Kỳ, Nhị Kỳ, Tam Kỳ 
Phổ Độ như ý nghĩa dưới đây của pho tượng Tam Thế Phật.

Phật Brahma đứng trên mình con Thiên Nga, nhìn 
về hướng tây, tay mặt bắt ấn khai ngươn, tay trái cầm bửu 
châu, điều khiển Thượng Ngươn tức Ngươn Thánh Đức. 
Ngài là vị Phật sáng tạo vũ trụ, vạn vật.

H58. Tượng Phật Civa, Vichnou và Brahma

Phật Civa điều khiển Trung Ngươn hay Ngươn 
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Tranh Đấu day mặt về hướng bắc. Chân ngài đạp lên mình 
con rắn bảy đầu tượng trưng cho thất tình làm cho nhơn 
thế hôn mê, trầm luân khổ ải. Miệng ngài thổi sáo là ý 
nghĩa dùng thanh âm trầm bổng mà hướng dẫn tâm hồn 
nhân thế, thức tỉnh kiếp phù sanh, hồi tâm hướng thiện 
để cuối cùng trở về với Đức Chí Tôn. Ngài là vị Phật tiến 
hóa, hủy cũ tạo mới tiến hóa hơn.

Phật Christna-Vichnou điều khiển Hạ Ngươn hay 
Ngươn Tái Tạo trở lại thời thượng cổ, day mặt về hướng 
nam, mình trần, tay mặt chống gươm, tay trái chống nạnh, 
chân đạp lên đầu con Giao Long như để chế ngự sự hung 
dữ. Ngài là vị Phật bảo tồn, giúp đỡ nhơn sanh.

H59. Tượng Tam Thế Phật trên nóc Bát Quái Đài
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Lý tam ngôi nhất thể
Tam thế phật trên nóc Bát Quái Đài cũng là mật ngữ 

của lý tam ngôi nhất thể trong vạn vật là lý điều hành vạn 
linh. Do nơi ấy mới biến ra tam giáo (Phật, Tiên, Thánh), 
tam tài (thiên, địa, nhân), tam bửu (tinh, khí, thần)…

8.2. Bửu Điện

Bửu điện

H60. Bửu Điện thờ Đức Chí Tôn

Nhìn vào nơi thờ Đức Chí Tôn, chúng ta chú ý đến 
nhiều vật thể thiêng liêng duy nhất chỉ thấy tại Cung Đạo:

 � Cột quấn rồng màu vàng và trắng,
 � Bát Quái Cao Đài đỡ quả Càn Khôn,
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 � Thiên Nhãn,
 � Thiên Bàn thờ Đức Chí Tôn và bàn thờ các Đấng 
Thiêng Liêng khác.

H61. Bàn thờ trước Thiên Nhãn

H62. Bên phải Quả Càn Khôn và Thiên Nhãn



 CHƯơNg 8 CHƯơNg KếT CủA THIÊN THƯ

145

H63. Bên trái Quả Càn Khôn và Thiên Nhãn

H64. Phía sau Quả Càn Khôn
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Bát Quái Cao Đài
Bắt đầu từ hai cây cột quấn rồng vàng, bát quái có 

12 cấp đi lên tượng trưng cho Thập Nhị Thiên (12 tầng 
Trời), 8 cạnh đều nhau, bên ngoài lớn, bên trong cao lên 
và nhỏ dần. Cấp trên cao hơn cấp dưới 10 phân. Cấp thứ 
12 cao nhất được cẩn đủ 8 cung bát quái: Càn, Khảm 
(hướng nam), Cấn, Chấn (hướng đông), Tốn, Ly (hướng 
bắc), Khôn, Đoài (hướng tây). Bát Quái này do Đức Chí 
Tôn đặt ra và gọi là Cao Đài Bát Quái.

Bát quái Cao Đài ở Đền Thánh đổi chiều xoay với 
bát quái Hậu Thiên, tám quẻ được đặt ngược chiều kim 
đồng hồ, chỉ có hai quẻ Chấn (hướng đông) và quẻ Đoài 
(hướng tây) giữ nguyên vị trí, sáu quẻ còn lại đều đổi chỗ. 
Lý do, theo sử quan Cao Đài, Hậu Thiên bát quái của Văn 
Vương thời Nhất Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ là chiều vãng (đi 
ra) của thời kỳ nhứt bổn tán vạn thù; trái lại, bát quái 
Cao Đài tượng trưng chiều lai (đi về) tượng trưng thời 
kỳ vạn thù qui nhứt bản của Tam Kỳ Phổ Độ trên đường 
phản phục hay quy nguyên. Với bát quái Cao Đài, Ngôi 
Thượng Đế nằm hướng đông ở vị trí quẻ chấn (tiếng nổ, 
sấm động) tượng trưng cho tiếng nổ hình thành vũ trụ 
như Đạo Cao Đài giải thích.

Thứ tự trong Bát Quái Cao Đài là do Đức Chí Tôn 
chỉ dạy: «Tòa Thánh quay mặt ngay hướng tây, tức là chánh 
cung Đoài, ấy là Cung Đạo, còn bên tay trái Thày là cung 
Càn, bên tay mặt là cung Khôn…»

Hình Bát Quái mang ý nghĩa cơ huyền vi hóa dục, 
sanh thành muôn loài và diễn tả Nhứt Khí Hư Vô biến 
thành Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sanh Tứ Tượng, Tứ 
Tượng biến Bát Quái, Bát Quái biến hóa vô cùng tận mới 
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sanh ra Càn Khôn Vũ Trụ và muôn loài vạn vật.

H65. Bát Quái Cao Đài

Quả Càn Khôn và Thiên Nhãn
Đạo Cao Đài thờ Trời (Thượng Đế) qua hình ảnh 

quả Càn Khôn và Thiên Nhãn.
Quả Càn Khôn biểu tượng cho càn khôn vũ trụ thu 

nhỏ của Đức Chí Tôn, có bề kính tâm là ba thước, ba tấc, 
sơn màu xanh da trời, vẽ 3072 ngôi sao tượng trưng vũ 
trụ hữu hình gồm tam thiên thế giới[85] và thất thập nhị 
địa[86].

H66. Cột tròn đỡ Quả Càn Khôn đặt giữa Bát Quái Cao Đài

[85] 3000 thế giới trong Càn Khôn Vũ Trụ của Đức Chí Tôn
[86] 72 địa cầu cộng với tam thiên thế giới nên tổng cộng tượng 

trưng bởi 3072 ngôi sao vẽ trên Quả Càn Khôn
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Ngay trung tâm của Bát Quái Cao Đài, đúc một 
cột tròn đội Quả Càn Khôn được đỡ bởi tám con rồng 
trắng (bạch long), đầu hướng ra ngoài trong tư thế bảo 
vệ nơi thờ phượng trong Bát Quái Đài. Rồng sơn trắng 
là tiêu biểu cho Bạch Dương đại hội ở thời kỳ hạ ngươn 
gần mãn này. Quả Càn Khôn đặt trên Bát Quái là vì Bát 
Quái biến Càn Khôn, Càn Khôn sanh sanh hóa hóa ra 
vạn vật trong vũ trụ.

Phía trước Quả Càn Khôn nhìn ra Cửu Trùng Đài, 
vẽ Thánh Tượng Thiên Nhãn (con mắt trái) ngay trên sao 
Bắc Đẩu với hai bánh lái. Đó là trung tâm của càn khôn 
vũ trụ, nơi Đức Chí Tôn ngự trị.

Thờ Thiên Nhãn mang ý nghĩa sau:
– Thờ một con mắt là vì chỉ có một Thượng Đế duy 

nhất, gốc của chúng sanh quay về như giáo điều dạy: Nhứt 
bổn tán vạn thù, vạn thù qui nhứt bổn;

– Chỉ vẽ Con Mắt bên trái thuộc Dương để biểu 
tượng nguyên Thần (Dương Quang) của Thượng Đế 
đối ứng với chữ Khí (Khí Sanh Quang Âm của Diêu 
Trì Kim Mẫu) viết sau cốt tượng Đức Hộ Pháp, mang ý 
nghĩa Thần (Dương) Khí (Âm) tương giao thuộc về yếu 
lý của Đạo pháp.

– Vẽ con mắt mở để nhắc nhở tín đồ rằng Đức Chí 
Tôn biết rõ tất cả, thấy rõ điều thiện, điều ác của muôn loài.

Ý nghĩa thiêng liêng của việc thờ Thiên Nhãn được 
Đức Chí Tôn giải thích ngày 13–1–Bính Dần (dl 25–2–
1936) như sau:

«Nhãn thị chủ tâm, 
Lưỡng quang chủ tể, 
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Quang thị thần,
Thần thể thị thiên, 
Thiên giả ngã dã.»[87]

Giải thích vắn tắt:
«Nhãn thị chủ tâm». Con mắt làm chủ cái tâm, lý 

do là Thần cư ngụ trong tim, xuất hiện ra mắt qua trung 
gian của Hồn, phát xuất từ Đại Linh Quang của Đức 
Chí Tôn. Vì vậy, Thiên Nhãn tượng trưng cho Đức Chí 
Tôn nên làm chủ cái tâm tức làm chủ cái Thần trong tim.

«Lưỡng quang chủ tể»: Dương Quang của mắt trái 
thuộc về Đức Chí Tôn và Âm Quang của mắt phải thuộc 
về Đức Diêu Trì Kim Mẫu. Vì lý do đó mà ánh sáng Âm 
Dương của hai con mắt làm chủ tể tất cả.

«Quang thị thần». Ánh sáng đó là Thần đấy. Tại sao? 
Dương Quang là Chơn Linh hay Ngươn Thần phát xuất 
từ Đại Linh Quang của Thượng Đế còn Âm Quang tức 
là Chơn Thần từ Khí Sanh Quang của Đức Diêu Trì Kim 
Mẫu mà ra, cho nên cả hai ánh sáng đó đều là Thần cả.

«Thần thị Thiên, Thiên giả ngã dã». Thần phát xuất 
từ Đức Chí Tôn và Đức Diêu Trì Kim Mẫu tức là Trời. 
Trời ấy tức là Ta (Đức Chí Tôn).

Thiên Bàn
Ngay dưới Thiên Nhãn có bàn thờ (Thiên Bàn) thờ 

Đức Chí Tôn. Cách sắp đặt Thiên Bàn nhằm phổ truyền 
giáo lý như Đức Chí Tôn dạy:

Cách sắp đặt Thiên Bàn thờ phượng, 
Mượn hữu hình sắc tướng truyền đăng[88].

[87] Đại Thừa Chơn Giáo, sđd, tr.60, 65
[88] N. T, tr. 67
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Bởi vì
Thiên Bàn làm cái bản đồ,
Coi ngoài mà biết điểm tô trong mình.

Trên Thiên Bàn thờ Đức Chí Tôn gồm có 12 món 
được sắp sếp thành hình chữ CHỦ 主[89]. Số 12 là số của 
Thầy, còn chữ CHỦ có nghĩa là Chúa Tể cả Càn Khôn 
Vũ Trụ, là Ông Trời.

Mật ngữ số Mười Hai
Thiên bàn tượng trưng vũ trụ của Đức Chí Tôn nên 

Thiên Bàn phải sắp đủ 12 phẩm vật (kể cả Thiên Nhãn) 
[89] Theo nữ soạn giả Nguyên Thủy, ngày nay hai cúng phẩm bông 

và trái để xuống cấp dưới, nghĩa là mất đi một đường ngang nên 
trở thành hình chữ THỔ 土 (đất) thì trở thành quẻ Khôn vi 
địa, là thời âm

1

4 2 3

5 7 8 9 6

10 11 12

1: Thiên Nhãn, 

2: Thái Cực Đăng (Tâm Đăng), 

3: bình bông, 

4: dĩa trái cây, 

5: chén nứớc trà(âm),

6: chén nước trắng (dương)

7 +8 + 9: 3 ly rượu, 

10 + 12: cặp đèn lưỡng Nghi, 

11: lư hương,
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để thờ. Số Mười Hai ấy tương ứng với Thập Nhị Khai 
Thiên (12 tầng trời) và Thập Nhị Thời Thần (12 vị Thần 
Thời Gian) cho nên số Mười Hai là số huyền bí thuộc về 
Đức Chí Tôn. Như vậy các phẩm vật chưng trên Thiên 
bàn chỉ là những vật hữu hình được mượn tạm để tượng 
trưng cho «mặt trái» giúp tín đồ hiểu «mặt phải» là vũ 
trụ của Đức Chí Tôn như Ngài giải thích:

Trái trông sao thì mặt cũng in. 
Người tu phải biết giữ gìn,
Tuy là sự giả hình sắp đặt,
Chuẩn (thước) thằng (dây) qui củ mà tìm thiên cơ[90].

Dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa các phẩm vật 
chưng bày trên Thiên Bàn như Thiên Nhãn, Thái Cực 
Đăng biểu hiệu của Đức Chí Tôn; tách nước trà và tách 
nước trắng biểu tượng Âm-Dương; ba chén rượu là ký 
hiệu Tam Tài (Tinh, Khí, Thần); năm màu sắc hoa, năm 
trái cây, năm nén nhang tượng trưng luật Ngũ Hành và 
ngũ khí chi phối sự biến đổi vô biên và vô thường trong 
thế giới vật chất hữu hình, hữu diệt.

Biểu tượng Đức Chí Tôn là Thiên Nhãn (1)
Vì Đức Chí Tôn là duy nhất nên trên Thiên bàn chỉ 

vẽ có một con mắt duy nhất. Dưới Thiên Nhãn là đèn 
Thái Cực (2) tượng trưng ngôi Thái Cực duy nhất của 
Đức Chí Tôn. Ngôi Thái Cực là khối Đại Linh Quang, 
là khởi điểm của càn khôn vũ trụ, mà mỗi linh hồn của 
chúng ta là một Tiểu Linh Quang chiết ra từ khối Đại 
Linh Quang đó. Thái Cực Đăng còn gọi là ngọn Tâm 
Đăng nên phải được luôn luôn đốt sáng, dầu có cúng hay 

[90] Đại Thừa Chơn Giáo, sđd, tr.61
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không cúng để cho cái tâm của ta thường sáng. Đức Chí 
Tôn dạy về ngọn đèn Thái Cực:

«Ngọn đèn các con thờ chính giữa đó là giả mượn làm 
Tâm Đăng. Phật Tiên truyền đạo cũng do đó, các con thành 
đạo cũng tại đó…»

Ký hiệu Lưỡng Nghi
Lưỡng Nghi (Âm quang–Dương quang) thời Tiên 

Thiên[91] ở cõi vô hình thì được biểu tượng bởi cặp đèn 
Lưỡng Nghi (6, 7). Lưỡng Nghi Âm Dương do Thái Cực 
biến hóa mà tạo ra. Hai nghi đó là Dương quang và Âm 
quang trong cõi Thiêng liêng. Khi cúng Đức Chí Tôn thì 
đốt lên cặp đèn Lưỡng Nghi, cúng xong thì tắt. Ngọn đèn 
Thái Cực thì phải luôn luôn thắp sáng.

Hai cặp đèn còn tượng trưng cho mặt Trời (Dương) 
và mặt Trăng (Âm) tức thể dụng của Âm-Dương. Trong 
hai cây đèn trên thì đèn bên tả thuộc Dương nên phải 
được thắp trước còn đèn bên hữu thuộc Âm nên thắp sau. 
Về hai cây đèn, Đức Chí Tôn giáng cơ giải thích như sau:

Cặp đèn là tiểu Âm, Dương,
Tức là nhựt nguyệt chiếu chương đêm ngày.
Vận hành mãi trở day lăn lộn, 
Soi sáng cùng chốn chốn, nơi nơi, 
Làm cho rực rỡ đất trời,
Người là đôi mắt, ấy thời khác chi[92].

Còn Lưỡng Nghi Âm Dương trong thế giới vật chất 
hữu hình, hữu diệt thì được tượng trưng bởi hai tách nước 
Âm-Dương: tách nước trắng (9) đặt bên tả của Thiên Bàn, 

[91] Trước khi có tôn giáo hữu vi và vũ trụ vật chất hữu hình
[92] Đại Thừa Chơn Giáo, Gia Định 1956, tr.66
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tượng trưng Dương và tách nước trà (8) ở bên hữu là Âm, 
phải đậy kín lại sau khi cúng xong. «Âm Dương là cơ động 
tịnh của Trời Đất, tức là thần khí của các con tu hành thì 
phải dựa vào thần khí thì mới đắc thánh thai».

Đèn Thái Cực và hai tách nước Âm-Dương tượng 
trưng Thái Cực sanh Lưỡng Nghi theo như Đức Chí 
Tôn giải thích.

Ý nghĩa rót nước vào hai tách Âm Dương
Khi rót nước cúng thì mỗi tách rót đúng tám phân, 

tại sao?
Tám phân mang mật ngữ tám lượng. Khi Âm Dương 

hòa hợp thì giống như hai tách nước hòa lại và tạo thành 
16 phân hay 16 lượng tức là Một cân (cân ta có 16 lượng). 
Số Một của một cân tượng trưng cho Đạo, cho Đức Chí 
Tôn[93].

Mặt khác, nước trà tượng trưng Thần tức linh hồn 
của chúng ta. Tám phân nước trà tượng trưng Bát phẩm 
chơn hồn đầu kiếp xuống cõi trần làm chúng sanh[94]. 
Tám phân nước trắng tinh khiết tượng trưng Bát công 
đức thủy trong Ao Thất Bửu ở cõi Thiêng Liêng[95].

Trên Thiên Bàn, bình bông luôn luôn đặt bên tả và 
dĩa trái cây bên hữu vì hoa là do tinh túy của cây tạo thành 
[93] Đại Thừa Chơn Giáo, tr.50
[94] Bát hồn là tám phẩm chơn hồn trong càn khôn thế giới, gồm: 

kim thạch hồn, thảo mộc hồn, thú cầm hồn, nhơn hồn, Thần 
hồn, Thánh hồn, Tiên hồn và Phật hồn

[95] Tám công đức của nước trong Ao Thất Bửu là: trừng tịnh (lắng 
sạch); thanh lãnh (trong mát); cam mỹ (ngọt ngon); khinh 
nhuyễn (nhẹ dịu); nhuận trạch (nhuần trơn); an hòa; uống vào 
thì hết đói khát, hết lo âu; uống vào thì bổ khỏe các căn của 
xác thân
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nên thuộc Dương. Còn quả tượng trưng cho Âm là vì quả 
do hoa (Dương) phát triển đến cực độ thì biến thành quả 
(Âm) theo luật phản phục Dương cực thì Âm sinh.

Ẩn ngữ của Tam Bửu
Ba cây hương Án Tam Tài và bông-rượu-trà dùng 

làm ký hiệu Tam Bửu (Tinh, Khí, Thần)[96].
Án Tam Tài
Trên Thiên Bàn, trong bát nhang luôn luôn cắm năm 

cây hương xếp thành hai hàng: hàng trong có ba cây, hàng 
ngoài hai cây. Ba cây hàng ngang trong gọi là Án Tam 
Tài cắm vào bát nhang trước để tượng trưng cho Tam 
Tài (Thiên, Địa, Nhân) và Tam Bửu (Tinh, Khí, Thần). 
Cách cắm ba cây hương phải theo thứ tự sau: Trước nhất, 
cắm cây hương ở giữa (Thiên), tiếp theo cắm cây hương 
(Địa) bên phía mặt bàn thờ thuộc Âm, sau cùng là cây 
hương (Nhân) bên phiá trái thuộc Dương. Hai cây hàng 
ngoài được cắm tiếp sau cho đủ năm cây để tượng trưng 
cho Ngũ Khí, Ngũ Hành, Ngũ Phần Pháp Thân Hương.

Bông, rượu, trà
Ngoài ba cây hương Án Tam Tài, Tam Bửu trên 

Thiên Bàn còn được tượng trưng bởi bình bông (Tinh), 
ly rượu (Khí), ly trà (Thần) và ba ly rượu đặt hàng ngang 
giống như ba cây hương Án Tam Tài. Khi cúng, dùng 
rượu tinh khiết rót vào ba ly, mỗi ly rót ba phân rượu. Tại 

[96] Hoa là tinh do cây tạo thành; Rượu là Khí nửa hữu hình, nửa 
vô hình trong cơ thể (chữ khí 氣 gồm chữ 气 chỉ hình ảnh hơi 
nước bốc lên và biến thành vô hình trong không khí; chữ mễ 
米 chỉ bó ngũ cốc biểu tượng phần hữu hình trong khí); Trà 
tượng trưng cho Thần vì mùi thơm của trà thì vô hình như 
Thần.
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sao chỉ rót ba phân rượu vào mỗi ly?
Ly rượu giữa tượng trưng Trời, ba phân rượu tượng 

trưng Tam Bửu của Trời là Nhật, Nguyệt, Tinh.
Ly rượu bên cạnh tách trà tượng trưng cho Đất, 

ba phân rượu này tượng trưng Tam Bửu của Đất: Thủy, 
Hỏa, Phong.

Ly rượu bên cạnh tách nước trắng tượng trưng 
Người, ba phân rượu tượng trưng Tam Bửu của Người: 
Tinh, Khí, Thần.

Ký hiệu của Ngũ Khí, Ngũ hành, Ngũ Thần, Ngũ 
Phần Pháp Thân

Hương
Sau khi cắm ba cây hương Án Tam Tài ở hàng ngang 

trong thì chúng ta cắm thêm hai cây hương ở hàng ngang 
ngoài. Năm cây hương này là lễ hiến Ngũ Khí dâng lên 
Đức Chí Tôn tượng trưng cho:

 • Ngũ Khí trong Tiên Thiên Cơ Ngẫu. Ngũ Khí là 
năm chất khí vô hình thuộc thời Tiên Thiên, nhưng 
khi ngưng kết lại thì có hình ảnh thuộc thời Hậu 
Thiên, tạo thành Ngũ Hành[97];

 • Ngũ Hành (Hỏa, Thổ, Kim, Thủy, Mộc)[98] trong 
Hậu Thiên Cơ Ngẫu. Ngũ Hành cũng được tượng 
trưng bằng bình hoa năm sắc: hoa trắng (hành Kim, 
tạng Phế), xanh đậm (hành Thủy, tạng Thận), xanh 

[97] Khí đen tụ trên không thành nước (thủy), khí đỏ thành lửa 
(hỏa), khí xanh thành mộc, khí trắng thành kim, khí vàng 
thành đất.

[98] Ngũ hành tương ứng với ngũ tạng trong con người: tâm, tì, 
phế, thận, can
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lá cây nhạt (hành Mộc, tạng Can), đỏ (hành Hỏa, 
tạng Tâm), vàng (hành Thổ, tạng Tì). Dĩa trái cây 
cũng nên sắp năm thứ trái cây để tượng trưng Ngũ 
Hành, Ngũ Tạng.

 • Ngũ thần: Thức thần, hồn, phách, ý, chí[99];
 • Ngũ Phần Pháp Thân Hương[100]: giới hương (tôn 

trọng giáo lý), định hương (tham thiền), huệ hương 
(sáng suốt), tri kiến hương (hiểu biết Phật), giải thoát 
hương (thoát khỏi cõi mê).

Bàn thờ Thánh Tiên Phật
Phía dưới Thiên Nhãn và quả Càn Khôn bao quanh 

bởi một bệ gỗ hình bát giác. Trên bệ, ba bàn thờ đặt trước 
nhiều linh vị viết bằng chữ nho, sơn son thếp vàng, thờ các 
đấng Giáo chủ, Tam trấn và các Thánh tử đạo. Các linh vị 
trên đây là tượng trưng cho Tam giáo, Ngũ chi, Tam trấn 
oai nghiêm trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Bàn thờ chính ở lòng căn giữa có bốn linh vị thờ 
bốn vị giáo chủ từ trên xuống dưới là:

 � Linh vị Phật Thích Ca, đề là Tây Phương Giáo 
Chủ,

 � Linh vị Đức Lý Đại Tiên Trưởng, Nhứt Trấn 
Oai Nghiêm, đặt dưới long vị Phật Thích Ca, đề 
là Thái Bạch Kim Tinh,

 � Dưới linh vị Đức Lý Thái Bạch ở hàng giữa là long 

[99] Ngũ Thần (tức Chơn Thần) ngụ trong ngũ tạng: Thức thần 
(tim) sanh ra tình cảm vui; Hồn tức vía (can), sanh ra giận; 
Phách (phế) sanh ra buồn; Ý (tì) sanh ra lo âu; Chí (thận) sanh 
ra sợ hãi.

[100] Câu xướng của lễ sĩ để cho vị chức sắc quì ở ngoại nghi đốt 5 
cây nhang
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vị Đức Chúa Jesus, giáo chủ Thiên Chúa Giáo, đề 
là Gia Tô Giáo Chủ, hai bên long vị là hai long 
vị Thánh tử đạo nam phái và nữ phái,

 � Dưới linh vị chúa Jesus là long vị Đức Khương 
Thượng, đứng đầu Thần đạo, đề là Khương 
Thượng Tử Nha.

Bàn thờ bên lòng căn tả thờ:
 ❒ Linh vị Đức Khổng Tử, đề là Khổng Thánh Tiên 

Sư
 ❒ Linh vị thờ Đức Quan Thánh, Tam Trấn Oai 

Nghiêm, đặt dưới long vị Đức khổng Tử, đề là 
Quan Thánh Đế Quân.

Bàn thờ bên lòng căn hữu thờ:
 ❒ Linh vị Thái Thượng Đạo Tổ, đề là Thái Thượng 

Đạo Tổ,
 ❒ Linh vị thờ Đức Quan Âm Bồ Tát, Nhị Trấn 

Oai Nghiêm, đặt dưới long vị Đức Lão Tử, đề là 
Quan Âm Như Lai

Nếu kể theo hàng dọc từ trên xuống dưới thì có: Đức 
Phật Thích Ca, Lý Đại Tiên Trưởng, Đức Chúa Jesus, Đức 
Khương Thượng Tử Nha, kết hợp với 7 cái ngai nơi cấp 9 
Cửu Trùng Đài, thì hàng giữa gồm đủ Ngũ Chi Đại Đạo 
(Phật, Tiên, Thánh, Thần, Nhơn đạo)

Ngoài ra bên nam phái, đặt một linh vị nhỏ thờ 
Victor Hugo, đề là Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn 
Nhơn. Bên cạnh phía dưới có một bài vị đề là Thần vị 
Nourn Dinh.
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H67. Linh vị lễ.

Bên dưới các linh vị, một đôi hạc vươn cổ cao đứng 
trên lưng rùa chầu

Các phẩm vật trên các bàn thờ đều giống nhau: một 
lư hương ở giữa, hai đèn cày hai bên và hai dĩa hoa quả 
đặt phía trong.

H68. Đôi hạc chầu lễ

Hầm Tàng Bửu Khánh[101]

Phần dưới của 12 cấp Bát Quái Đài có đào một cái 
hầm gọi là «Hầm Tàng Bửu Khánh» làm nơi giữ tro 

[101] Hầm bát quái, theo Hiền Tài Nguyễn văn Hồng
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thiêu hài cốt của các chức sắc Đại Thiên Phong từ hàng 
Tiên vị trở lên, tức từ phẩm Đầu Sư. Hiện nay có đặt 6 cái 
thố đựng tro thiêu hài cốt của sáu vị chức sắc Đại Thiên 
Phong đã đăng tiên.

Đến đây thì chúng ta hiểu rõ lý do tại sao Tòa Thánh 
xây ba Đài là để chứa Thể Pháp và Bí Pháp của Đạo, tạo 
nên cơ quan phụng sự vạn linh.

Thể Pháp là điều ta nhìn thấy được trong Tòa Thánh 
qua kiến trúc, màu sắc, tượng đúc nhằm hữu hình hóa giáo 
lý, triết lý Đạo, luật pháp, kinh kệ, cúng lạy để dẫn nhơn 
sanh đi con đường đạo đức. Thể Pháp là cơ quan giải khổ 
cho chúng sanh bằng cách phụng sự vạn linh.

Bí Pháp vô hình ẩn tàng trong Đền Thánh là cơ quan 
giải thoát chúng ta khỏi luật luân hồi để trở về hiệp nhứt 
với Thầy tức là đắc Đạo. Bí Pháp đã được Đức Chí Tôn 
bày ra trong Tòa Thánh, trước mắt nhơn sanh để nhơn 
sanh thấy rõ mà thực hành theo hai đường tu:

 ❒ Con đường chánh yếu là Dâng Tam Bửu cho Đức 
Chí Tôn. Con đường này là lập công trong Cửu 
Trùng Đài hay Cơ Quan Phước Thiện,

 ❒ Con đường tu luyện: Bí Pháp thì do Hiệp Thiên 
Đài giữ và được Đức Chí Tôn trao cho Đức Hộ 
Pháp.

Tam Đài được kiến trúc theo thứ tự nhằm nhắc nhở 
tín đồ nhớ rằng muốn vào Bát Quái Đài, trước phải bước 
qua «Thiên Môn» (Hiệp Thiên Đài), rồi qua Cửu Trùng 
Đài chịu sự khảo dượt của Cửu phẩm Thần Tiên, chịu 
nổi rồi mới vào Bát Quái Đài được, bằng chẳng chịu nổi 
thì phải thối bước.
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Lời kết

Cái vĩ đại và điểm độc đáo của kiến trúc 
Tòa Thánh là nằm trong sự diễn tả hài 

hòa đối cảnh giữa Thiêng Liêng–Trần Thế và dùng hữu 
hình sắc tướng hướng dẫn tín đồ tiến dần đến Đạo Vô Vi. 
Chỉ cần đứng giữa Cửu Trùng Đài nhìn lên Thiên Nhãn 
trên Quả Càn Khôn và chữ Khí sau cốt tượng Đức Hộ 
Pháp, rồi cấu trúc của Tam Đài, chúng ta sẽ cảm nhận 
ngay được các điều sau:

 ❒ Thiên Nhãn và chữ Khí diễn bày cảnh con người 
từ đâu sanh ra,

 ❒ Cấu trúc nội điện Tam Đài biểu tượng guồng máy 
âm dương nuôi dưỡng bản thể Tinh Khí Thần,

Sau cùng, trên đường ra về, chúng ta nhìn lại quang 
cảnh từ Chánh Môn đến Hiệp Thiên Đài để mà hình 
dung mục đích tối hậu của tín đồ là cuộc hành trình 
Thiên Nhơn hiệp nhứt.

9.1. Con người giữa Thiên Nhãn và chữ Khí

Theo Thánh Ngôn, căn bản của Đạo Cao Đài là «Âm 
với Dương, Thần với Khí»[102]. Muốn rõ Đạo thì dùng âm 
dương làm căn cơ. Trong vũ trụ, âm-dương làm căn cơ giải 
thích vận chuyển huyền diệu của Thiên Luật tạo nên vạn 
vật muôn loài. Do đó, đứng giữa Cửu Trùng Đài, chúng 

[102] Đại Thừa Chơn Giáo, sđd, tr. 97
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ta sẽ cảm nhận được hai khí Âm Dương sanh ra ta khi 
nhìn thấy hình ảnh:

 ❒ Chơn Linh và Chơn Dương của Thượng Đế 
phát xuất từ Thiên Nhãn trên Quả Càn Khôn 
giữa Bát Quái Đài,

 ❒ Chơn Thần từ Khí Sanh Quang (Âm quang) của 
Đức Diêu Trì Kim Mẫu ẩn chứa bên trong chữ 
Khí mạ vàng sau lưng cốt tượng Đức Hộ Pháp 
tại Hiệp Thiên Đài.

Đó là hình ảnh Âm-Dương tương giao mà sanh ra 
vạn vật; chỗ nào có ánh Dương Quang của Đức Chí Tôn 
rọi đến thì khoản Âm Quang thối trầm mà làm cho hóa 
sanh con người[103] như hình ảnh dưới đây.

9.2. Bản thể vũ trụ và con người

Cấu trúc Tam Đài diễn tả chuyển động bản thể Tinh, 
Khí, Thần của vũ trụ cũng như của con người như sau.

Khi nằm trong bụng mẹ, bào thai đã mang sẵn:

[103] Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, sđd, tr,190

H69A. Chữ Khí (Âm Quang) – H69C. Nhơn sanh – H69B. Thiên Nhãn (Dương Quang)



 LỜI KếT

163

 ❒ Khí Tiên Thiên (Chơn Thần phát xuất từ Phật 
Mẫu) và Khí Hậu Thiên (Chơn Khí) rút ra từ 
Tinh của thực phẩm và khí trời do mẹ cung cấp,

 ❒ Về phần Thần (Chơn Linh hay linh hồn) phát xuất 
từ Đại Linh Quang của Thượng Đế, sẽ nhập vào 
khi trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ.

Với kho tàng sẵn có đó, hàng ngày trong mỗi người, 
khí Tiên Thiên hợp với khí Hậu Thiên giúp cho guồng 
máy âm dương sản xuất ra Tinh từ thực phẩm và khí trời 
để nuôi dưỡng cơ thể. Rồi từ Tinh sản xuất ra khí Hậu 
Thiên (Chơn Khí) để nuôi dưỡng khí Tiên Thiên (Chơn 
Thần) và làm nhiên liệu cho hoạt động cơ thể và linh hồn. 
Nhờ có Tinh làm địa bàn lưu chuyển và Khí làm động cơ 
thúc đẩy mà Thần mới có thể luân lưu hướng dẫn hoạt 
động cơ thể giống như một nhạc trưởng điều khiển một 
ban nhạc đại hòa tấu.

Sở dĩ giáo lý của Đạo đặt trọng tâm vào việc tu dưỡng 
bản thể Tinh- Khí-Thần và chú trọng đến sự tinh khiết, 
thanh nhẹ của Tinh thực phẩm và khí trời (thí dụ như 
ăn chay, cữ rượu, diệt dục...), là để có một Chơn Thần 
thanh nhẹ, không tội lỗi.

9.3. Con đường qui hồi

Khi ra về, đứng trước Hiệp Thiên Đài, chúng ta sẽ 
nhìn thấy tín đồ đi qua 3 giai đoạn qui hồi Thượng Đế: 
Con đường vãng lai, Đại Hội Long Hoa, lập vị thiêng liêng

Con đường vãng lai
Khi đứng nhìn con đường vãng lai giữa Chánh Môn 

và Hiệp Thiên Đài, chúng ta sẽ thấy cảnh vạn linh phân 
tán ra vạn nẻo rồi tìm đường qui về Thượng Đế:
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 ❒ Đoàn người đi từ Bát Quái Đài ra Chánh Môn 
rồi phân tán ra vạn nẻo (con đường vãng);

 ❒ Đoàn người đi ngược lại, từ Chánh Môn đi vào 
chiêm ngưỡng Thiên Nhãn như qui vào một gốc 
(con đường lai).

Đại Hội Long Hoa
Đại Hội Long Hoa được mở ra để tuyển chọn tín đồ 

hiền đức, lập vị nơi Thiêng Liêng và chuyển qua Thánh 
Ngươn. Bối cảnh Hội Long Hoa được mô tả tại Hiệp 
Thiên Đài là:

 ❒ Hai cột quấn rồng và hai cột quấn hoa sen chống 
đỡ bao lơn mang ý nghĩa Đại Hội Long Hoa mở 
ra tại đây;

 ❒ Hình ảnh 8 nghề nghiệp khắc trên bao lơn Hiệp 
Thiên Đài đại diện cho cảnh vạn linh đến tập 
trung tại Hiệp Thiên Đài chờ phán xử[104];

 ❒ Chủ tọa Đại Hội Long Hoa là Phật Di Lạc (tượng 
Phật trên nóc Hiệp Thiên Đài);

 ❒ Cán Cân Công Bình chỉ dẫn cho vạn linh thứ bậc 
nơi Cửu Trùng Đài ứng với Cửu Trùng Thiên.

Lập vị thiêng liêng
Chín bậc cao thấp khác nhau của Cửu Trùng Đài 

tương ứng với Cửu Trùng Thiên là quang cảnh các tín đồ 
đã lập vị cao thấp tùy theo công trình tu luyện sau ngày 

[104] Vạn Linh là toàn thể các Chơn Linh (linh hồn) trong càn 
khôn thế giới, gồm đủ bát hồn.
Bát hồn là tám phẩm chơn hồn trong càn khôn thế giới, gồm: 

Kim thạch hồn, thảo mộc hồn, thú cầm hồn, nhơn hồn, thần 
hồn, thánh hồn, tiên hồn và phật hồn
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phán xét tại Đại Hội Long Hoa. Với công phu tu Đạo, 
mọi người đều có thể về với Thượng Đế như các Thánh, 
Tiên, Phật đã lập vị và được hữu hình hóa bởi các tượng 
trên ba diềm màn trước Bửu Điện.
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Phụ lục  

Về Thượng Đế và con người

Hướng về tôn giáo, ai trong chúng ta mà 
chẳng hỏi Thượng Đế, ngài là ai? Con 

người từ đâu đến cõi trần này? Chết đi là hết hay chưa, 
hay đi về đâu[105]? Thánh Ngôn của Đạo Cao Đài trả lời 
cho chúng ta như sau.

Thượng Đế từ đâu đến?
Thượng Đế giáng cơ bút trả lời rằng: «Vào thời Tiên 

Thiên Cơ Ngẫu[106] (Vô Cực), khoảng không gian mù mù, 
mịt mịt chứa sẵn khí «hồng mông» hay Tiên Thiên hư 
vô chi khí. Trong Vô Cực có một cái nguyên lý thiên nhiên 
tuyệt diệu, tuyệt huyền rồi lại có thêm một cái nguyên khí 
tự nhiên nữa. Lý với khí ấy tức là âm với dương trong buổi 
Hồng Nguyên thời đại; lý với khí ấy lại lần lần ngưng kết 
mà đông tụ lâu đời nhiều kiếp mới thành ra một khối linh 
quang rất đầy đủ các sự tốt đẹp. Chừng đúng ngày giờ, khối 
ấy nổ tung… văng ra một điểm linh quang rực rỡ chói lòa 
khắp cả mọi nơi. Ấy chính là Ngôi Chúa Tể của càn khôn, 
tức Ngôi Thái Cực (Thượng Đế) phát xuất từ Tiên Thiên 
[105] Muốn tìm hiểu thêm vấn đề này, xin đọc cuốn sách của tác 

giả về: Triết Lý Đạo Cao Đài, Minh Thiện xb, Canada, 1995 và 
Thiên Nhơn Hiệp Nhứt (sắp in)

[106] Thời kỳ trước khi xuất hiện Cơ (lẻ, Thái Cực), Ngẫu (chẵn, 
âm dương) tức thời kỳ Tiên Thiên Cơ Ngẫu, Thượng Đế chưa 
xuất hiện
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hư vô chi khí[107]».
Vậy, vào thời Vô Cực, khoảng không gian chứa sẵn 

khí «Hồng Mông» và ba yếu tố: Thái Cực, một lý thiên 
nhiên[108] và một lý tự nhiên[109] tức âm-dương kết thành 
một khối linh quang. Từ Tiên Thiên hư vô chi khí đó mà 
Thượng Đế xuất hiện sau khi khối linh quang phát nổ. Vũ 
trụ từ đây bắt đầu có một ngôi Thái Cực hay Đại Hồn 
duy nhất mà chúng ta gọi là Thượng Đế.

Ngài ở đâu?
Đàn cơ ngày 1–1 năm Bính Dần (1926) mô tả Bạch 

Ngọc Kinh, nơi ngự của Đức Chí Tôn:
Một tòa thiên các ngọc làu làu, 
Liền bắc cầu qua, nhấp nhóa sao. 
Vạn trượng then gài ngăn Bắc Đẩu,
Muôn trùng nhip khảm hiệp Nam Tào.
Chư Thần chóa mắt màu thường đổi,
 Liệt Thánh kinh tâm phép vẫn cao, 
Dời đổi chớp giăng đoanh đỡ nổi, 
Vững bền muôn kiếp chẳng hề xao.

Ngoài Bạch Ngọc Kinh, Thượng Đế còn ngự nơi 
Linh Tiêu Điện tại Ngọc Hư Cung ở tầng trời Hư Vô 
Thiên:

Linh Tiêu nhứt tháp thị Cao Đài, 
Đại hội quần Tiên thử ngọc giai.
Vạn trượng hào quang từng thử xuất, 

[107] Đại Thừa Chơn Giáo, sđd, tr. 175
[108] Lý thiên nhiên: Lý của Trời, thuộc về phần tinh thần và linh 

hồn cao siêu
[109] Lý tự nhiên: Lý của người sanh ra rồi người cứ theo lẽ thuận 

hành âm dương, giao phối hậu thiên, sanh ra ân ái, sanh sản
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Cổ danh bửu cảnh lạc Thiên Thai.
Ngài làm gì cho chúng sanh?

Đến thời Hậu Thiên Cơ Ngẫu[110], Đức Chí Tôn 
(Thái Cực) phóng ra vầng quang minh, phân Thái Cực 
ra lưỡng nghi: Dương quang và Âm quang. Vì khí Âm 
quang chưa có ai chưởng quản nên Đức Chí Tôn mới hóa 
thân ra Đức Phật Mẫu để chưởng quản Khí Âm quang. 
Từ đó vũ trụ có hai khối khí vĩ đại Âm quang[111] và Dương 
quang và hai Đấng đầu tiên cầm quyền Càn khôn vũ trụ 
là Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu.

Cấu tạo vũ trụ
Đức Phật Mẫu vâng lệnh Đức Chí Tôn, thâu lằn 

Dương quang của ngôi Thái Cực, rồi đem Âm quang 
phối hợp với Dương quang để tạo hóa các tầng trời, các 
quả tinh cầu, địa cầu, tạo thành Càn khôn vũ trụ, phân 
định âm-dương, trời đất.

Theo Thiên Luật[112], tác động của chơn âm và chơn 
[110] Thời kỳ sau khi xuất hiện Cơ Ngẫu (Thái Cực, âm dương), 

tức thời kỳ Thượng Đế cấu tạo trời đất, vạn vật hữu hình và các 
tôn giáo xuất hiện

[111] Âm Quang: Khí hỗn độn sơ khai chưa có ánh thiêng liêng 
(Dương Quang) ấm áp rọi đến. Khoảng Âm Quang nào thọ 
lãnh Dương Quang của Đấng Chí Tôn thì sẽ thối trầm trở 
thành cơ quan sanh hóa vạn linh. «Âm quang là khí chất hỗn 
độn sơ khai, khi Chí Tôn chưa tạo hóa; lằn âm khí ấy là Diêu Trì 
Cung chứa để tinh vi vạn vật»(Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, sđd, 
tr.190)

[112] Thiên Luật: Luật Trời hay luật tạo hóa dưới quyền năng chấp 
chưởng của Đức Chí Tôn. Thí dụ như luật Thiên Điều sắp đặt 
sự phối hợp chơn dương của Đức Chí Tôn với chơn âm (âm 
quang của Diêu Trì Kim Mẫu) mà sanh ra con người. Đó là 
hình ảnh Thiên Nhãn (Chơn Thần, dương quang) tại Bát Quái 
Đài đối diện với chữ Khí (âm quang) sau lưng Đức Hộ Pháp.
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dương tạo nên guồng máy động tịnh, gom tụ Khí hư vô 
(huyền khí trong âm và Hạo nhiên khí trong dương) hòa 
hiệp với nhau để sanh sanh, hóa hóa muôn loài vạn vật 
sanh sống trong vũ trụ hữu hình của thời Hậu Thiên Cơ 
Ngẫu tức thời kỳ trời đất thành hình và tôn giáo xuất 
hiện. Do đó, bài kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế nói rõ 
rằng: «Đức Thượng Đế tạo ra vạn vật và dưỡng dục vạn 
vật, trên thì chưởng quản 36 tầng trời và 3000 thế giới, dưới 
chưởng quản 72 địa cầu và Tứ Đại Bộ Châu». Nhằm diễn 
tả tác động của âm- dương từ Thượng Đế mà sanh ra con 
người đứng ở Cửu Trùng Đài, Tòa Thánh đặt chữ Khí 
(Chơn Thần, âm) ở Hiệp Thiên Đài đối diện với Thiên 
Nhãn (chơn dương) tại Bát Quái Đài.

Con người từ đâu sanh ra?
Sang thời Hậu Thiên Cơ Ngẫu, vũ trụ gồm có Tiên 

Thiên Thế Giới vô hình, từ cõi này mà phát sanh ra thế 
giới vật chất, hữu hình, hữu diệt nơi sanh sống của vạn 
linh. Như vậy, con người được sanh ra từ Tiên Thiên Thế 
Giới vô hình và trong thế giới vô hình này Đức Phật Mẫu 
cấu tạo cho mỗi người một xác thân thiêng liêng (Chơn 
Thần) để bao bọc Chơn Linh (linh hồn) của Thượng Đế 
ban. Chơn Thần và Chơn Linh nhập vào xác phàm khi 
con người giáng trần. Vậy con người nơi cõi Thiêng Liêng 
có hai xác thân: Chơn Linh và Chơn Thần. Khi đầu thai 
xuống cõi trần thì con người ấy có thêm một xác thân 
phàm trần do cha mẹ tạo ra. Vì vậy, mỗi người tại thế 
đều mang 3 thể (3 xác thân): phàm thể, khí thể, thần thể.

a) Cấu tạo đệ nhất xác thân là xác phàm (Tinh)
Trong vũ trụ, âm-dương làm căn cơ giải thích vận 

chuyển huyền diệu của Thiên Luật tạo nên vạn vật muôn 
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loài. Vào thời Hậu Thiên Cơ Ngẫu, chơn âm và chơn 
dương (Tiên Thiên âm dương) chuyển động theo máy 
Thiên Cơ mà sanh ra Hậu Thiên âm dương tức ngươn 
tinh (nam) và âm tinh (nữ). Âm tinh và ngươn tinh hòa 
hợp mà sanh ra xác phàm.

b) Cấu tạo xác thân thiêng liêng Chơn Thần (Khí)
Xác thân thiêng liêng Chơn Thần do Đức Phật Mẫu 

dùng nguyên khí nơi Diêu Trì Cung để tạo thành trong 
các cơ quan huyền diệu dưới quyền chưởng quản của 
Đức Phật Mẫu.

Cơ quan cấu tạo
Cơ quan này đặt ở Diêu Trì cung dưới chưởng quyền 

của Phật Mẫu, ở tầng trời thứ 9 Tạo Hóa Thiên. Tại đây có:
 ❒ Kim Bồn hay cái chậu bằng vàng của Đức Phật 

Mẫu dùng chứa các nguyên chất để tạo ra Chơn 
Thần cho vạn linh lúc giáng trần,

 ❒ Đài phát điện Âm Quang, nằm bên cạnh ao Diêu 
Trì; đài này thâu lằn Sanh Quang (Điểm Linh 
Quang) của ngôi Thái cực.

Khởi động của cơ quan
Từ Đại Linh Quang, Thượng Đế phóng ra các Tiểu 

Linh Quang để làm linh hồn hay nguyên thần cho mỗi 
người. Đức Phật Mẫu thâu điểm Linh Quang của Đức 
Chí Tôn làm linh hồn, rồi dùng nguyên khí âm-dương 
trong Diêu Trì Cung tạo ra một Chơn Thần[113] làm xác 
thân thiêng liêng bao bọc điểm linh hồn này và tạo thành 

[113] Chơn Thần là đệ nhị xác thân, là khí chất bao bọc thân thể… 
trung tim nó là óc, cửa ra vào là mỏ ác trên đỉnh đầu (Thánh 
Ngôn Hiệp tuyển, tr. 173)



 

172

một con người nơi cõi thiêng liêng. Cho nên, Đức Chí 
Tôn là cha (vì ban cho điểm Linh Quang làm linh hồn) 
và Đức Phật Mẫu là mẹ (vì đã tạo ra Chơn Thần tức xác 
thân thiêng liêng). Vậy, mỗi người chúng ta, ngoài cha 
mẹ phàm trần, chúng ta còn có hai đấng Cha Mẹ chung, 
thiêng liêng, là Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu.

Nhiệm vụ của Chơn Thần.
Chơn Thần mang hai nhiệm vụ chính sau:

 ❒ nhiệm vụ khi nhập vào xác phàm. Chơn Thần 
luân lưu khắp cơ thể con người mang phận sự 
dìu dắt phàm thể hành động theo thiên lý và làm 
động cơ lưu chuyển của linh hồn tức biểu tượng 
cho sự sống;

 ❒ nhiệm vụ khi lìa khỏi xác phàm. Đức Phật Mẫu 
tạo tác Chơn Thần để bao bọc Chơn Linh, cho 
nên sau khi qui tiên, Chơn Linh phải dựa vào 
Chơn Thần để cùng thăng hoa lên trung giới chờ 
ngày phán xét, rồi mới thăng lên các tầng trời trên 
đường qui hồi cựu vị.

c) Cấu tạo đệ tam xác thân Chơn Linh hay linh hồn 
(nguyên thần).

Chơn Linh là Tiểu Linh Quang chiết ra từ Đại Linh 
Quang của Đức Chí Tôn ban cho mỗi người để tạo nên 
sự sống và gìn giữ mạng sanh tồn. Chơn Linh dìu dắt và 
kiềm chế Chơn Thần để làm chủ xác thân. Chơn Linh có 
tánh thánh, vô tư, có phép giao thông cùng cả chư Thần, 
Thánh, Tiên, Phật và các Đấng Trọn Lành nơi Ngọc Hư 
Cung[114]. Nhờ Chơn Linh mà con người có thể thông 

[114] Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, sđd, tr.173
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công với các Đấng Thiêng liêng qua cơ bút để dựng nên 
nền Đại Đạo.

Tại thế, Chơn Linh chế phục Chơn Thần, Chơn 
Thần điều khiển xác phàm. Nhưng, Chơn Linh không trực 
tiếp điều khiển xác phàm mà điều khiển xác phàm qua 
trung gian của Chơn Thần. Khi sống ở trần gian, Chơn 
Linh và Chơn Thần nương theo xác thân phàm để tu hành, 
lập công quả. Sau khi qui tiên, Chơn Linh nương Chơn 
Thần để dự Trường Thi Công Quả do Đức Chí Tôn lập 
ra trong thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Thế nào là chết?
Theo Thánh Ngôn, Chơn Thần tượng trưng cho sự 

sống khi luân lưu khắp cơ thể và khi Chơn Thần ngừng 
châu lưu là lúc con người dứt hơi thở và chết một trong 
hai trường hợp sau:

– Chết thực sự. Chỉ những người ác đức đánh mất 
hết Chơn Dương chỉ còn lại giả thân thuần âm mới chết 
thực sự, trở thành ma quỉ bám vào mây gió để chờ tự hủy 
diệt vì không tìm được nơi nương tựa chờ chuyển kiếp 
đầu thai;

– Chết của xác phàm. Vì thuộc thế giới vật chất hữu 
hình, hữu diệt, xác phàm do cha mẹ sanh ra sẽ bị hủy diệt 
và hườn nguyên về bản chất tự nhiên của nó từ đất để rồi 
chuyển hóa hình hài khác nữa, nên có câu:

Nhục thể thổ sanh hoàn tại thổ[115].

[115] Câu đối trên thuyền Bát Nhã do Ngài Bảo Pháp Nguyễn 
Trung Hậu sáng tác và được Đức Lý Giáo Tông giáng cơ chỉnh 
văn 
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Khối vật chất vô hồn viết tử,
Đất biến hình tự thử qui căn 

 � (Kinh tẩm liệm).
– Đời sống Chơn Thần, Chơn Linh sau khi lìa khỏi 

xác phàm. Chơn Thần và Chơn Linh phát xuất từ Đức 
Phật Mẫu và Thượng Đế xuất khỏi xác phàm, tiếp tục 
sống trong cõi vô hình và về trú tại miền trung giới chờ 
ngày đến trước Tòa Phán Xét[116].

Chết rồi đi về đâu?
Thượng Đế trả lời:

Sanh ra rồi chết, chết đi đâu? 
Xác thịt rã tan chẳng bấy lâu;
Linh tánh[117] tinh anh lên cõi thượng,
Sao không mượn Đạo luyện tâm mầu?[118]

Sau ngày phán xét tại trung giới, Chơn Thần và Chơn 
Linh đi về hai ngả sau:

 ❒ Đi đầu thai trả quả. Với người lãnh tội đi đầu thai 
trả quả thì Chơn Thần chờ chuyển kiếp khi có một 
Chơn Linh hiệp vào để đầu thai xuống trần thế;

 ❒ Thăng hoa lên các tầng trời. Với ngưới có phước 
đức, thọ hưởng hồng ân của Thầy ban đáp thì 
Chơn Thần làm phương tiện chuyên chở đưa 
những Chơn Linh trong sạch «nhập vào cõi Hư 
Linh[119] hay là đặng chung lộn với người trên dương 

[116] Lại khi các con đã bỏ xác phàm thì linh hồn xuất ra về trú tại 
miền trung giới… chờ ngày đến Tòa Phán xét» Đại Thừa Chơn 
Giáo, xuất bản 1950, tr, 420–422

[117] Bản chất thiêng liêng của mỗi người
[118] Đại Thừa Chơn Giáo, sđd, tr.100
[119] Hư là trống rỗng, linh là huyền diệu
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khí mà lo giúp đỡ cho thế gian chờ ngày đái công 
thục tội, hay là học thêm cho tấn hóa đến cảnh trí 
huệ quang minh»[120].

Con đường thăng hoa của Chơn Linh
Mức độ thăng hoa của Chơn Linh tùy thuộc vào 

sự thanh khiết của Chơn Thần và lập vị của mỗi người.
– Chơn Thần. Chơn Linh dựa vào Chơn Thần để 

thăng hoa như Thượng Đế dạy: Thần xuất khỏi xác phàm 
phu, Nương gió bay lên cảnh tuyệt mù.[121]

– Lập vị. Chơn Thần sẽ chuyên chở Chơn Linh đến 
chỗ đã lập vị từ Thần hồn đến Thánh hồn, Tiên hồn, Phật 
hồn. Khi Chơn Linh nhập vào Đại Hồn (Thiên hồn) thì 
hiệp với Đại Linh Quang.

Qui hồi như thế nào?
Sau khi qui tiên, trên hành trình qui hồi cựu vị, Chơn 

Linh phải dựa vào Chơn Thần làm phương tiện chuyên 
chở. Lý do là Đức Phật Mẫu ban cho Chơn Thần để làm 
hình thể vô vi, bao bọc Chơn Linh.

Cuộc hành trình về hiệp cùng Thượng Đế, Chơn 
Hồn (Chơn Linh và Chơn Thần) vượt qua: Cửu Trùng 
Thiên, Cõi Phật (3 tầng Trời), Tam Thập Lục Thiên. Trong 
cõi vô hình, Chơn Hồn sẽ đi qua 4 quang cảnh sau:

Ba cõi sáng tối của khí trong vũ trụ
 ❒ Cõi dương quang chứa lằn dương khí của Đấng 

Chí Tôn. Lằn dương quang chiếu giám đến lằn 
âm quang thì làm phát sanh ra vạn vật hữu hình;

[120] Đại Thừa Chơn Giáo, xuất bản 1950, tr, 420–422
[121] N. T, tr. 100
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 ❒ Cõi âm quang hay Diêu Trì Cung nằm đợi lằn 
dương quang của Đức Chí Tôn chiếu đến để 
tinh vi vạn vật;

 ❒ Cõi diêm phù nơi các linh hồn tội lỗi bị đày xuống 
các quả địa cầu dưới đáy vũ trụ để chờ chuyển 
kiếp luân hồi.

Ba giới của vũ trụ
 ❒ Hạ giới, nơi vạn vật sanh sống, tu đạo để qui hồi 

cựu vị;
 ❒ Trung giới, nơi tạm trú của linh hồn chờ ra tòa 

phán xét;
 ❒ Thượng giới là cõi Thiêng Liêng.

Các tầng Trời
 ❒ Cửu Trùng Thiên, cõi của Thần, Thánh, Tiên,
 ❒ Ba tầng Trời cõi Phật,
 ❒ Tam Thập Lục Thiên, cõi hư vô của Thượng Đế.

Bảy cõi
Từ trần gian lên tới cõi hư vô của Thượng Đế, Chơn 

Linh phải vượt qua 7 cõi, mỗi cõi tượng trưng cho một 
«thể» (tinh khí, hay thể chất của mỗi cõi).

Cõi Thể
Thái cực Tiên thể
Lưỡng nghi Kim thân
Tứ tượng Thượng chí
Bồ đề Hạ chí
Thượng giới Vía
Trung giới Phách
Hạ giới Xác phàm

Qua mỗi cõi, Chơn Linh phải cởi ra được cái thể 
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(tinh khí) của cõi ấy nhằm giúp Chơn Linh được thanh 
thoát nhẹ nhàng mà vượt lên cõi trên.

Qui hồi của tín đồ Cao Đài
Trên đường thăng hoa lên các tầng Trời và vượt qua 

7 cõi của thể tinh khí, Chơn Linh phải dựa vào phẩm chất 
của Chơn Thần. Chơn Thần ví như chiếc xe chuyên chở 
Chơn Linh. Mức độ và tốc độ thăng hoa của Chơn Linh 
tăng theo tỉ lệ thuận với phẩm lượng Chơn Thần của mỗi 
người lúc sống ở trần thế.

Chơn Thần vốn là chất dương hiệp với khí Tiên 
Thiên; vì khí Tiên Thiên chứa điện quang cho nên Chơn 
Thần buộc phải tinh khiết, thanh nhẹ hơn khí Hậu Thiên 
thì Chơn Thần mới vượt ra khỏi được vòng Càn khôn 
vạn vật hữu hình và tránh bị điện quang của khí Tiên 
Thiên tiêu diệt.

Đạo Cao Đài quan niệm rằng mức độ thanh nhẹ của 
Chơn Thần và Chơn Linh tùy thuộc vào đời sống hiền 
đức, công đức tu hành, tu tâm dưỡng tánh, dày công phu 
tu luyện xác thân thiêng liêng tức Chơn Thần lúc sống ở 
trần thế. Do đó, Đạo Cao Đài có cả một hệ thống giáo lý 
và phương pháp tu hành: Ngoại giáo công truyền và nội 
giáo tâm truyền dạy tín đồ tu luyện xác phàm tinh khiết 
(ăn chay, cữ rượu là vậy). Một tâm hồn thánh thiện trong 
xác phàm tinh khiết sẽ phát sanh một Chơn Thần thanh 
nhẹ và ấn định mức độ thăng hoa của Chơn Linh trên 
đường qui hồi Thượng Đế.

Tại sao lại Tam Kỳ Phổ độ?
Vì hữu hình thì hữu diệt nên thế giới loài ngưỡi cũng 

như Đạo trải qua những chu kỳ luân hồi gọi là ngươn 
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(thời đại) diễn tả hình ảnh xã hội loài người tương quan 
với những kỳ phổ độ của Đạo. Trong quá khứ, Đạo đã 
trải qua 2 ngươn:

 � Thượng ngươn, thời kỳ Đại Đạo Nhứt Kỳ Phổ Độ 
của Cổ Phật, xã hội thanh bình, Đức được đề cao;

 � Trung ngươn, thời kỳ lấy sức lực tranh đấu chém 
giết nhau nên có Phật Thích Ca, Lão Tử, Khổng 
Phu Tử, Jésus Christ mở Đại Đạo Nhị Kỳ Phổ 
Độ giáo hóa nhơn sanh.

Hiện nay là Hạ ngươn, Đạo đến thời mạt kiếp, xã 
hội loài người tàn ác đưa đến thời tự tiêu diệt. Vì vậy Đức 
Chí Tôn khai sáng Đại Đạo để cứu rỗi chúng sanh bước 
sang ngươn tái tạo của thời tương lai. Đó là lý do Đạo 
Cao Đài gọi là Đại ĐạoTam Kỳ Phổ Độ.
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 ❒ Các đôi liễn, Tòa Thánh Tây Ninh phổ biến, sưu 
tầm và giải thích bởi: Huỳnh văn Sinh, Bùi thanh 
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Hoa Thịnh Đốn 2004, 3) Cao Đài từ điển (internet)

 ❒ Khai Đạo Phạm Tấn Đãi, Giải thích nội tâm và 
ngoại tâm Đền Thánh Cao Đài Tây Ninh, Tòa Thánh 
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 ❒ Nguyên Thủy: 1) Bí Pháp Đạo Cao Đài, Tây Ninh, 
2007, 2) Đây, Tòa Thánh Tây Ninh, 2010 (internet)

 ❒ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Tòa Thánh Tây Ninh, 1972
 ❒ Tiếp Pháp Trương văn Tràng: Giáo lý, Tòa Thánh 
Tây Ninh, 1974

 ❒ Tòa Thánh Tây Ninh, Minh Tâm xuất bản, Hoa 
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Danh từ của Đạo

 ❒ Âm quang: Âm: khí âm nguyên thủy do Thái Cực 
phân ra, quang: ánh sáng. Khí chất hỗn độn chưa có 
ánh thiêng liêng (Dương quang) của Đức Chí Tôn rọi 
đến. Âm quang được tích trữ tại Diêu Trì Cung, phát 
xuất từ Diêu Trì Kim Mẫu và hiện diện tại chữ Khí 
sau tượng Đức Hộ Pháp ở CửuTrùng Đài. Khoảng 
âm quang nào thọ lãnh dương quang thì sẽ thối trầm 
trở thành cơ quan sanh hóa vạn linh.

 ❒ Bạch Ngọc Kinh: Tòa nhà bằng ngọc trắng, ở trung 
tâm càn khôn vũ trụ, nơi Đức Chí Tôn thường ngự.

 ❒ Bát hồn: Tám phẩm chơn hồn trong càn khôn vũ 
trụ gồm: kim thạch hồn, thảo mộc hồn, thú cầm hồn, 
nhơn hồn, thần hồn, thánh hồn, tiên hồn và phật hồn.

 ❒ Bát Quái Đài: Tòa nhà có 8 cạnh đều nhau, nơi Đức 
Chí Tôn ngự trị cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, 
tượng trưng linh hồn vô hình của Đạo.

 ❒ Bí Pháp: Pháp luật bí ẩn, vô hình chi phối sự tiến hóa 
Chơn Linh đến đắc Đạo.

 ❒ Càn khôn: Trời đất. Trong bát quái, Càn là quẻ càn 
thuần dương, tượng trưng cho trời; khôn là quẻ khôn 
thuần âm, tượng trưng cho đất.

 ❒ Càn Khôn Thế Giới: Thế: đời; giới: cõi; chỉ tất cả các 
địa cầu trong vũ trụ

 ❒ Càn Khôn Vũ Trụ: Khoảng không gian bao la trong 
đó có nhiều quả tinh cầu (tinh tú, địa cầu, mặt trăng…). 
Càn khôn: trời đất, vũ trụ: khắp cả không gian và 
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thời gian
 ❒ Cao Đài: Ngôi tối cao để hình dung Đức Chí Tôn. 

Dùng danh hiệu Cao Đài là nhằm tránh cho nhơn 
loại ý nghĩa chia cách bởi các danh xưng từ trước và 
cho nhơn loại cùng nhìn nhận một Đấng duy nhất.

 ❒ Chí Tôn: Thượng Đế cấu tạo vũ trụ, càn khôn thế giới. 
Ngài còn mang nhiều danh hiệu khác: Thái Cực, Đại 
Linh Quang, Đại Hồn, Thiên Hồn, Đại Từ Phụ, Thầy, 
Trời, Đấng Thanh Cao, Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Ngọc 
Hoàng Thượng Đế, Cao Đài Ngọc Đế, Đức Ngọc 
Đế, Vô Danh Tiên Trưởng, Cao Đài Tiên Ông, Cao 
Đài Bồ Tát… Lễ vía của ngài vào ngày 9 tháng giêng.

 ❒ Chơn Hồn: chỉ Chơn Thần và Chơn Linh hiệp nhứt 
khi vào cõi Hư Vô. (Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 
dùng chữ Chơn Hồn để chỉ Chơn Thần)

 ❒ Chơn Linh (linh hồn, thần hồn): Tiểu linh quang 
được chiết ra từ Đại linh quang của Thượng Đế ban 
cho mỗi người khí giáng sanh nhập vào xác phàm để 
làm đệ tam xác thân. Nhờ có tánh thánh, vô tư, Chơn 
Linh có phép giao thông với các Đấng Thiêng Liêng 
qua cơ bút nhận Thánh Ngôn mà lập nên Đạo Cao Đài.

 ❒ Chơn Thần: Đệ nhị xác thân là khí chất bao bọc thân 
thể… trung tim nó là óc, cửa ra vào là mỏ ác trên đỉnh 
đầu, do Đức Kim Mẫu dùng nguyên khí nơi Diêu Trì 
Cung để tạo thành.

 ❒ Cơ ngẫu: Cơ là chiết (một), ngẫu là đôi (hai). Thái 
Cực là cơ, âm dương là ngẫu.

 ❒ Cung Hiệp Thiên Hành Hóa: Tòa Tam Giáo, nơi 
làm việc của Tam Trấn Oai Nghiêm cầm quyền tam 
giáo thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
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 ❒ Cửu Trùng Đài: (thể xác của Đạo), đài có 9 bậc cao 
thấp khác nhau đối ứng với Cửu Trùng Thiên.

 ❒ Cửu Thiên Khai Hóa: 9 tầng trời được mở ra để 
Thần, Thánh, Tiên, Phật xuống giáo hóa nhơn sanh.

 ❒ Cửu Trùng Thiên: 9 tầng Trời trong cõi Thiêng Liêng, 
từ thấp lên cao là: Từng Trời 1 có vườn Ngạn Uyển, 
Từng Trời 2 có vườn đào tiên, Thanh thiên (Trời 
màu xanh), Huỳnh thiên (Trời màu vàng), Xích thiên 
(Trời màu đỏ), Kim thiên (Trời vàng kim), Hạo Nhiên 
thiên (Trời lớn rộng), Phi Tưởng thiên (Trời không 
ý sai quấy), Tạo Hóa thiên (Trời tạo hóa tại đây Phật 
Mẫu nắm cơ sanh hóa thay quyền Đức Chí Tôn, tạo 
dựng Càn Khôn vũ trụ và vạn vật).

 ❒ Cửu Trùng Thiên: Đài có 9 nấc, 8 cạnh bát quái đều 
nhau sơn 3 mầu vàng, xanh, đỏ, xây tại sân Đại Đồng 
Xã để thiêu «thánh cốt» những vị đại chức sắc hàng 
tiên (từ phẩm Đầu Sư, Thập Nhị Thời Quân trở lên) 
đã tu công nghiệp đầy đủ.

 ❒ Cửu vị Tiên Nương: Chín Nữ Phật hướng dẫn linh 
hồn tín đồ đi lên 9 tầng Trời.

 ❒ Diêm phù: Những quả địa cầu nặng, tối tăm, chìm 
dưới đáy sâu của vũ trụ, âm khí nặng nề, thảm sầu 
ghê rợn, nơi để đọa đày linh hồn phạm tội ở thế gian.

 ❒ Diêu Trì Cung: Diêu là loại ngọc quí ở cõi thiêng 
liêng, trì là cái ao làm bằng ngọc diêu. Cung điện có 
ao diêu trì, nơi ngự của Đức Diêu Trì Kim Mẫu cùng 
với Cửu Vị Nữ Phật.

 ❒ Diêu Trì Kim Mẫu: (Kim Bàn Phật Mẫu, Đại Từ 
Mẫu, Bà Mẹ Sanh, Mẹ, Đức Mẹ, Phật Mẫu, Đức Diêu 
Trì, Đức Kim Mẫu…), là hóa thân của Đức Chí Tôn, 
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chưởng quản Diêu Trì Cung, điều khiển bát hồn, 
chúng sanh. Đức Phật Mẫu thâu điểm Linh Quang 
của Đức Chí Tôn làm linh hồn, rồi dùng nguyên khí 
âm-dương trong Diêu Trì Cung tạo ra một Chơn Thần 
làm xác thân thiêng liêng bao bọc điểm linh hồn này 
và tạo thành một con người nơi cõi thiêng liêng. Ngày 
lễ vía của Ngài là rằm tháng tám.

 ❒ Dương quang: Ánh thiêng liêng ấm áp của Thầy rọi 
xuống, hiệp cùng âm quang làm cho hóa sanh vạn vật.

 ❒ Đại đồng xã: sân rộng nằm giữa hai cụm rừng thiên 
nhiên, dùng làm nơi tổ chức các buổi lễ lớn.

 ❒ Đạo: Đạo thì vô hình, vô dạng, vĩnh cửu được diễn 
tả dưới nhiều nghĩa sau:

 ❒ Đạo là Vô Vi Hạo Nhiên chi khí châu lưu trước 
khi sanh Càn Khôn vũ trụ. Trời Đất phải bẩm 
thọ khí Hạo Nhiên rồi mới phân định càn 
khôn và muôn loài vạn vật.

 ❒ Đạo là Tiên Thiên Nhứt Khí, là cơ quan chủ tể 
của sự sanh sanh, hóa hóa, đã phân định âm-
dương, tạo thành trời đất, rồi nhờ âm-dương 
giao phối mà sanh hóa ra vật chất muôn loài. 
Vậy, hễ thấy có sanh hóa được là Đạo.

 ❒ Đạo là đường của các nhơn phẩm đi theo mà 
lánh khỏi luân hồi;

 ❒ Đạo là đường để cho Thánh, Tiên, Phật theo 
đó mà hồi cựu vị.

 ❒ Hạo Nhiên Khí (Hư vô chi khí, Tiên Thiên nhứt 
khí, Nhứt dương chi khí…): Khí chất to lớn châu lưu 
trước khi có trời đất.
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 ❒ Hậu Thiên Cơ Ngẫu: thời kỳ xuất hiện Đạo Hữu Vi 
(tôn giáo) hữu hình sắc tướng,

 ❒ Hiệp Thiên Đài: Tòa nhà Người hiệp với Trời 
(Thượng Đế), là Chơn Thần (khí) của Đạo, là hình 
trạng Cung Hiệp Thiên Hành Hóa, trên cảnh giới 
Ngọc Hư Cung.

 ❒ Hồng mông: Hồng là to lớn, mông là mờ mịt. Khí mịt 
mịt, mờ mờ bao trùm vô cực trong thời kỳ hỗn nguyên.

 ❒ Huyền khí (Nhứt âm chi khí): Huyền là mầu đen. 
Khí âm châu lưu trước khi sanh trời đất.

 ❒ Huyền vi: Huyền là sâu kín, vi là rất nhỏ. Sâu kín và 
nhỏ không thể thấy và biết rõ.

 ❒ Hư linh: Hư là trống rỗng, linh là huyền diệu.
 ❒ Linh quang (Sanh quang): Ánh sáng thiêng liêng 

của Thượng Đế, phát ra từ Thái Cực để tạo nên sự 
sống và sanh hóa.

 ❒ Linh tánh: bản chất thiêng liêng của mỗi người.
 ❒ Linh Tiêu Điện: Nơi Đức Chí Tôn họp Thiên Triều.
 ❒ Linh vị: Linh là thiêng liêng, vị là chỗ đứng. Tấm 

thẻ viết tên họ người chết để linh hồn an vị tại đó 
mà chứng lễ.

 ❒ Long Hoa: Long là rồng, hoa là cây giống như con 
rồng, đơm hoa rực rỡ. Đại Hội Long Hoa là hội thi 
chung kết tuyển người đạo đức chuyển qua ngươn 
thánh đức.

 ❒ Lục căn: Sáu gốc rễ có sức nảy sanh: Mắt (thấy), tai 
(nghe), mũi (ngửu), lưỡi (nếm), thân (ham), ý (tư 
tưởng phải, quấy).

 ❒ Lục dục: Sáu điều ham muốn. Lục trần khêu gợi lục 
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căn mà sanh ra sáu điều ham muốn: Sắc dục, thính 
dục, hương dục, vị dục, xúc dục, pháp dục.

 ❒ Lục trần: Sáu cảnh nơi cõi trần diễn ra trước lục căn: 
sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp (tư tưởng mưu tính)

 ❒ Lý Thái Cực: Lý đơn nhứt nghĩa là chỉ có một lý duy 
nhứt là Thái Cực cầm quyền sanh hóa, thống chưởng 
Càn Khôn.

 ❒ Lý thiên nhiên: Lý của Trời thuộc về phần tinh thần 
và linh hồn cao siêu.

 ❒ Lý tự nhiên: Lý của người, sanh ra rồi cứ theo lẽ 
thuận hành âm-dương, giao phối Hậu Thiên, sanh 
ra ân ái, sanh sản.

 ❒ Ngoại Giáo Công Truyền: là phần phổ độ tức phần 
thế pháp dùng hình thức hữu vi sắc tướng bên ngoài, 
dạy giáo lý, kinh kệ…

 ❒ Nội Giáo Vô Vi: thuộc về phần Tiên Thiên Vô Vi, 
tâm pháp bí truyền, chỉ cách tu tánh, luyện phản bổn 
hườn nguyên.

 ❒ Ngọc Hư Cung: nơi họp triều đình của Đức Chí Tôn, 
ở tầng trời thứ 10 (Hư vô Thiên).

 ❒ Ngũ Hành: Hỏa, Thổ, Kim, Thủy, Mộc trong Hậu 
Thiên Cơ Ngẫu, tương ứng với ngũ tạng trong con 
người: tâm, tì, phế, thận, can.

 ❒ Ngũ Khí: Trong Tiên Thiên Cơ Ngẫu, Ngũ Khí là 
năm chất khí vô hình thuộc thời Tiên Thiên, nhưng 
khi ngưng kết lại thì có hình ảnh thuộc thời Hậu 
Thiên, tạo thành Ngũ Hành. Khí đen tụ trên không 
thành nước (thủy), khí đỏ thành lửa (hỏa), khí xanh 
thành mộc, khí trắng thành kim, khí vàng thành đất.
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 ❒ Ngũ Thần: Ngụ trong ngũ tạng: Thức thần (tim) 
sanh ra tình cảm vui; hồn tức vía (can), sanh ra giận; 
Phách (phế) sanh ra buồn; Ý (tì) sanh ra lo âu; Chí 
(thận) sanh ra sợ hãi.

 ❒ Ngươn: Thời đại, Đạo có 3 ngươn:
 ❒ Thượng ngươn, thời phổ độ lần thứ nhứt, 
«Đức» được coi trọng,

 ❒ Trung ngươn, thời phổ độ lần thứ hai, coi trọng 
sức lực,

 ❒ Hạ ngươn, thời điêu tàn, mạt kiếp, thời Đức 
Chí Tôn khai Đại Đạo Tam kỳ Phổ Độ, qui 
nguyên tam giáo, hiệp ngũ chi để nhơn sanh 
trở lại thời thượng ngươn.

 ❒ Ngươn Linh: Chơn Linh nguyên thủy.
 ❒ Ngươn thần: Khí dương phát xuất từ Thượng Đế.
 ❒ Phi Tưởng Đài: Nơi không có ý tưởng sai quấy.
 ❒ Quả Càn Khôn: biểu tượng cho càn khôn vũ trụ thu 

nhỏ của Đức Chí Tôn làm bằng quả cầu, trên đó có 
vẽ Thiên Nhãn và các ngôi sao..

 ❒ Tam bửu: Ba cái báu của con người: Tinh, Khí, Thần. 
Nếu tam bửu hợp nhứt thì đắc đạo.

 ❒ Tam giới: Ba cõi là Hạ giới (trần gian), Trung giới 
(nơi Chơn Linh chờ Tòa Phán Xét), Thượng giới (cõi 
thiêng liêng).

 ❒ Tam Thế Phật: Civa, Vishnou, Brahma đứng trên 
tòa sen còn gọi là Tam Thanh: Thái Thanh, Thượng 
Thanh và Ngọc Thanh.

 ❒ Tam Thánh: Nguyễn Bỉnh Khiêm (thánh danh Thanh 
Sơn Đạo Sĩ), Victor Hugo (thánh danh Nguyệt Tâm 
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Chơn Nhân), Tôn Dật Tiên (thánh danh Trung Sơn 
Chơn Nhân).

 ❒ Thái Cực Đăng (Tâm Đăng): Đèn tượng trưng Thái 
cực

 ❒ Thất tình: Ái (yêu thương), ố (ghét), hỉ (mừng), nộ 
(giận), ai (buồn), lạc (vui sướng), cụ (sợ).

 ❒ Thập Nhị Thời Thần: 12 vị Thần Thời Gian, hóa thân 
của Thượng Đế cai quản về thời gian.

 ❒ Thể: Tinh khí hay thể chất của mỗi cõi. Từ hạ giới 
lên hư vô có 7 thể thuộc 7 cõi: xác phàm (hạ giới), 
phách (trung giới), vía (thượng giới), hạ chí (bồ đề), 
thượng chí (tứ tượng), kim thân (lưỡng nghi), tiên 
thể (cõi Thái Cực).

 ❒ Thế Đạo: Thế là đời, đạo là đường phải theo. Cách xử 
thế, đạo ở đời phải theo cho hợp với đạo lý.

 ❒ Thể Pháp: Pháp luật hữu hình dẫn dắt đời sống nhơn 
sanh vào nẻo hạnh phúc.

 ❒ Tiên Thiên Cơ Ngẫu: Thời kỳ trước khi hình thành 
vữ trụ vật chất.

 ❒ Thiên Điều: Luật Trời hay luật tạo hóa dưới quyền 
năng chấp chưởng của Đức Chí Tôn. Thí dụ như luật 
Thiên Điều sắp đặt sự phối hợp Tiểu Linh Quang (của 
Đức Chí Tôn) với Âm Quang (của Đức Diêu Trì) để 
sanh ra con người.

 ❒ Tịnh Tâm Điện: nơi để tín đồ, chức việc, chức sắc 
vào đây dừng lại đôi phút để thanh lọc tư tưởng, loại 
bỏ tư tưởng xấu.

 ❒ Tòa phán xét: Ở chốn hư linh trung giới, nơi Chơn 
Linh khai tội lỗi lúc sanh thời.
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 ❒ Vạn Linh: Toàn thể các Chơn Linh (linh hồn) trong 
càn khôn thế giới, gồm đủ bát hồn.

 ❒ Vô vi: vô: không, vi: làm. Là vì Thiên Đạo diễn biến 
theo qui luật tự nhiên, điều hòa như không làm gì (vô 
vi) mà vẫn hiệu quả.
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Hình ảnh

 ❒ H1. Địa điểm Tòa Thánh trong nội ô Thánh Địa
 ❒ H2. Tòa Thánh
 ❒ H3. Vũ trụ quan qua hoa sen ngó sen
 ❒ H4. Chánh môn (mặt tiền) H5. Cổng giữa
 ❒ H6. Chánh môn (mặt hậu) H7. Cổ pháp Tam Giáo
 ❒ H8. Nóc chánh môn
 ❒ H9. Đôi câu đối
 ❒ H10. Con đường vãng lai nhìn từ Tòa Thánh H11. 
Thái tử Shiddharta và người hầu Channa H12. Cửu 
Trùng Thiên

 ❒ H13. Lá phướn Tòa Thánh
 ❒ H14. Nghinh Phong Đài và Bát Quái Đài trên nóc mái
 ❒ H15. Cảnh hành lang bên ngoài
 ❒ H16. Sau và hông Tòa Thánh
 ❒ H17. Tiền diện Hiệp Thiên Đài
 ❒ H18. Biểu tượng Linh Quang
 ❒ H19. Bửu pháp trên nóc Lầu Chuông-Lầu Trống
 ❒ H20. Bà Nữ Đầu Sư
 ❒ H21. Đức quyền Giáo Tông
 ❒ H22. Mặt tiền chánh điện Hiệp Thiên Đài H23. Năm 

bậc thềm bước vào cửa chính H24. Ông Thiện
 ❒ H25. Ông Ác
 ❒ H26. Ông Ác và Ông Thiện
 ❒ H27. Cột rồng sen trước Hiệp Thiên Đài
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 ❒ H28. Cây Cân Công Bình
 ❒ H29. Tam Thánh
 ❒ H30. Ba vị đại chức sắc thiên phong
 ❒ H31. Đạo kỳ
 ❒ H32. Tám nghề nghiệp
 ❒ H33. Tượng Phật Di Lạc
 ❒ H34. Long Mã trên đỉnh Nghinh Phong Đài
 ❒ H35. Tóm tắt vũ trụ quan
 ❒ H36. Đôi hạc và tiên cảnh
 ❒ H37. Kim mao hẩu
 ❒ H38. Cửu Trùng Đài
 ❒ H39. Chức sắc tiến vào Cửu Trùng Đài
 ❒ H40. Hành lễ tại Cửu Trùng Đài
 ❒ H41. Quang cảnh hành lễ
 ❒ H42. Lân qui phụng trên trần lòng căn
 ❒ H43. Rồng bay lượn trên trần Cửu Trùng Đài
 ❒ H45. Sáu rồng quấn khúc trên trần lòng căn giữa
 ❒ H46. Xích long, thanh long, huỳnh long
 ❒ H47. Cửu Trùng Đài
 ❒ H48. Cảnh Cửu Trùng Đài đối phẩm với Cửu Thiên 

Khai Hóa
 ❒ H49. Giảng đài
 ❒ H50. Miệng rồng phun 7 chia
 ❒ H51. Dàn bát bửu và lọng che bát bửu
 ❒ H52. Bảy ngai đại chức sắc
 ❒ H53. Hai hàng cây tàn
 ❒ H54. Thiên Nhãn với các dụng cụ thông công
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 ❒ H55. Diềm màn các Đấng Giáo chủ và Tam Trấn
 ❒ H56. Diềm bát tiên
 ❒ H57. Diềm thất thánh
 ❒ H58. Tượng phật Civa, vishnou và Brahma
 ❒ H59. Tượng Tam Thế Phật trên nóc Bát Quái Đài
 ❒ H60. Bửu điện thờ Đức Chí Tôn
 ❒ H61. Bàn thờ trước Thiên Nhãn
 ❒ H62. Bên phải Quả Càn Khôn và Thiên Nhãn H63. 

Bên trái Quả Càn Khôn và Thiên Nhãn H64. Phía 
sau Quả Càn Khôn

 ❒ H65. Bát Quái Cao Đài
 ❒ H66. Cột tròn đỡ Quả Càn Khôn đặt giữa Bát Quái 

Cao Đài
 ❒ H67. Linh vị
 ❒ H68. Đôi hạc chầu lễ
 ❒ H69A. Chữ Khí (Âm quang) H69B. Nhơn sanh
 ❒ H69C. Thiên Nhãn (Dương quang)
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Về tác giả Lạp Chúc Nguyễn Huy

 � Trước năm 1975, giáo sư tại Đại Học Cao Đài Tây 
Ninh và Đại Học Văn Khoa Sài Gòn,

 � 1981–1992, chuyên viên nghiên cứu tại đại học 
Laval, Québec, Canada.

 � Từ 1995, tác giả chuyên tâm nghiên cứu Đại Đạo 
Tam Kỳ Phổ Độ

 � Email. nguyenhuyquebec@yahoo. ca

Sách Kính Biếu
Không Bán
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