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THAY LỜI TỰA

N

hững tài liệu trong tập sách này đều
trích từ Thánh Ngôn và Tủ sách Đại-Đạo để thân
gởi đến Bạn đọc.
Xin dẫn Lời Tựa của Thánh-Ngôn Hiệp Tuyển:
“Cuối Hạ Nguơn nầy, nhơn loại phần nhiều dụng
hết trí não xu hướng vào lối văn-minh vật-chất; món ăn
đủ sơn trân hải vị; chỗ ở lại nguy nga đài các: y phục tiện
dùng gấm nhiễu che thân, ra một tấc đường thì có ngựa xe
đỡ gót. Các lạc thú hiện thời trên cõi tạm nầy làm cho con
người mê mẩn; rồi đua chen nhau tranh giành phúc lộc;
lăng-xăng xạo-xự trên chốn võ-đài; mạnh đặng, yếu thua,
khôn còn, dại mất. Phần đông bực thông minh, lại đem trí
khôn làm món binh khí hại người; kẻ tước trọng lại dùng
thế quyền mà đè ép dân đen ra bạc trắng. Quanh năm chỉ lo
xác thân hưởng điều khoái lạc, vợ ấm con no, được ngày nào
vui ngày ấy; cho kiếp chết là kiếp mất; gọi Thiên-đường, Ðịa
ngục là câu chuyện hoang-đàng. Bậu bạn lỗi câu tín-nghĩa,
vợ chồng quên đạo tào-khương; mảng vụ chữ kim thời mà
phong dời tục đổi. Than ôi! Lượn sóng văn-minh tràn dập
tới đâu thì nền luân-lý ngửa nghiêng tới đó.
Nếu Ðạo Trời không sớm mở lần ba, nền phong hóa,
mối cang-thường, sau vì đó mà hư hoại.
Ðức Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế vì đức háo sanh, không
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nỡ ngồi xem nhơn-sanh sa vào nơi tội lỗi nên dụng Huyềndiệu Tiên-thiên giáng cơ giáo Ðạo; hơn một năm trường tô
vẽ biết bao lời châu tiếng ngọc. E dụng văn từ cao xa người
thường không rõ lý, rồi ra dạy cũng như không, nên Ðấng
Chí-Tôn tiện dùng Quốc-âm cho dễ hiểu.
Chư Ðạo-Hữu nhập-môn sau thời kỳ ngưng Cơ Bút
không hữu hạnh mà nghe đến lời vàng tiếng ngọc của Ðức
Ðại Từ-Bi. Nay Hội-Thánh trích lục những Thánh-Ngôn
giáng cơ dạy Ðạo, in làm hai bổn để truyền bá cho mọi
người thông hiểu.
Thiết tưởng, trong Ðạo-Hữu, dầu xưa dầu mới, ai có
Ðạo-tâm mà không tiếp được Thánh-Ngôn nầy lại không
hết dạ hoan nghinh?
Vậy xin chư Ðạo-Hữu, chư Thiện-Nam, Tín-Nữ, hết
lòng trân-trọng, vì là lời châu ngọc của Phật-Trời. Cơn nhàn
rảnh, nên lưu tâm đọc đến, trước là rõ thông mối Ðạo nhiệm
mầu sau để trau giồi đức hạnh của mình.
Nhà nào có Thánh-Ngôn là nhà đó treo được ngọn đèn
Thiêng-liêng tỏ rạng vậy.
Tòa-Thánh Tây-ninh
Hai mươi mốt tháng mười năm Ðinh-Mão.
Hội Thánh Cẩn Từ”
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X

in lỗi độc giả: qua hai đề tài trước đây
chưa phổ biến, cũng là “Đại Đạo Nhập môn” là
để biếu tặng cho hai người Bạn: Kỹ-niệm Bạn Đạo mới
nhập Môn ngày 01–09–Thu Đinh Hợi (Dl: 11–10–2007).
Người này đã theo Tin lành nay qua Đạo Cao-Đài. Viết
ngắn gọn cho có tài liệu để về Mỹ-quốc.
Nay Soạn giả xin hoàn chỉnh để kính biếu cho đồng
Đạo bốn phương.

13

CHƯƠNG I NGHI-THỨC ĐẠI-ĐẠO

14



Bài I: Lời Minh thệ. Lễ Nhập môn

CHƯƠNG I

NGHI-THỨC ĐẠI-ĐẠO
1–Lời Minh thệ
2–Lạy là gì?
3–Thiên bàn tại tư gia
4–Cúng Tứ thời
Bài I: Lời Minh thệ. Lễ Nhập môn.
Hồi lúc mới khai Đạo, Thầy dạy: Các Môn Đệ đi từ
người đến trước bàn Ngũ Lôi mà thề:
1. Lời Minh thệ
Tên gì? Họ gì? “Thề rằng: Từ đây biết một Đạo Cao
Đài Ngọc Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư MônĐệ gìn luật lệ Cao Đài, như sau có lòng hai thì Thiên tru
địa lục” (36 chữ)
Lập Minh Thệ tức là làm Lễ Nhập môn.
Hai chữ “Nhập môn” chính nghĩa là vào cửa. (Nhập
là vào, môn là cửa). Vào cửa Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ vậy.
Muốn làm Môn-đệ của Đấng Cao-Đài trước nhứt
phải làm Lễ Nhập-môn. Tại sao sự tu-hành mà còn phải
bắt buộc quá vậy?
Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp có giải rành:
“Buổi Chí-Tôn đến tạo Quốc-Đạo cho nòi giống Rồng
Tiên này, chính Ngài cầm Cơ đi đến các Tỉnh, kêu từ nhà,
15
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gọi từ đứa con, cho không biết bao nhiêu bài khuyến dạy, tạo
thành Tôn-giáo CAO ĐÀI là QUỐC ĐẠO. Tưởng chưa có
người nào đem cả tinh thần, tâm đức mà thi ân cho ai dường
ấy. Đức Chí-Tôn đến độ rỗi, lập giáo rồi lại bắt Minh thệ.
Hỏi tại sao Ngài lại bắt Minh thệ, buộc con cái phải
hiệp đồng cùng nhau, mỗi người có một chút Đức-tin. Thầy
bảo qui Đức-tin ấy lại, phải có tâm đức, tin tưởng, yêu ái
lẫn nhau, phải nhìn nhận có Thầy, có Đức-tin nơi Thầy”
 (TĐ II/42)
2. Minh thệ là gì?
Chính là nói tắt của thành-ngữ “Minh sơn thệ hải”
tức là lời hẹn với núi, thề với biển hay còn nói là thề non
hẹn biển. Là sự thề thốt đinh-ninh không dám sai lời. Nếu
chỉ chính bản thân mình ước hứa e rằng có thể quên đi
nên phải nhờ những chứng nhân khác làm chứng cho lời
nguyện, lời hứa của mình.
Ca dao Việt-Nam rằng:
Để lời thệ hải minh sơn,
Làm con trước phải đền ơn sinh thành.
Ở đây lời thề của người Tín hữu Cao-Đài trước khi
được nhận làm Môn-Đệ của Đấng Chí-Tôn (Ông Thầy
Trời) tức nhiên vào cửa Đạo phải có lời tuyên hứa nguyện
trung thành với Đạo-pháp, gọi là lời Minh thệ.
Sở dĩ phải có lời Minh thệ là vì tâm lý của nhơn
sanh hay thay đổi nên quyền Chí-Tôn phải buộc, cũng
vì ích lợi của chúng sanh. Muốn được làm Môn-đệ phải:
1. Xét mình cho kỹ trước khi vào Đạo.
2. Khi vào Đạo rồi phải đủ Đức tin và Chí-thành.
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Bài I: Lời Minh thệ. Lễ Nhập môn

3. Nâng mình vào đường lối cao-thượng.
Phải cao thượng hơn chốn trần gian hèn kém và đau
khổ này. Sau cùng phải tu làm sao để đạt được ngôi Thần
Thánh–Tiên–Phật và cả ngôi Trời nữa, mà Đức Thượng
Đế sẵn-sàng giao cho người có tâm đức, nhơn nghĩa…
3. Ý-nghĩa lời Minh thệ
Thông tri số 104/ CTĐ ngày 27–01–Tân Mão (dl:
04–03–1951) của Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài do Lại
viện ban hành số 171/ SL ngày 06–05–Canh Tuất (dl:
09–06–1970):
Ý-nghĩa lời Minh thệ trên đây là một lời tuân hứa
nhứt quyết theo cùng Đấng Thượng-Đế, để trọn tâm thi
hành Thiên-Đạo và cam kết làm tròn phận sự theo lời
Minh thệ.
– Điều thứ nhứt: “Thề rằng: Từ đây biết một Đạo
Cao-Đài Ngọc Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng” Là trọn nhìn
một Đạo Cao-Đài của Đức Chí-Tôn, ngoài ra không đặng
xu-hướng theo ngoại giáo, gây nên sự rắc rối chia ly và làm
mất Đức-tin nơi cửa Đạo.
– Điều thứ nhì: “Hiệp đồng chư Môn-đệ gìn luật lệ
Cao Đài”. Tín-đồ nhập môn rồi phải tuân hành y Luật
pháp chơn truyền của Đại-Đạo là: Tân luật, Đạo Luật,
Pháp Chánh-Truyền… và thi-hành các qui điều giáo huấn
của Hội-Thánh để làm tròn phận sự mình. Ấy là phương
hiệp đồng nhứt trí của toàn Đạo: Tín đồ, Chức việc,
Chức sắc, Hội-Thánh để nhặc gìn luật lệ Cao-Đài của
Đấng Chí-Tôn.
– Điều thứ ba: “như sau có lòng hai thì Thiên tru địa
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lục”. Ăn ở hai lòng bất trung, bất chánh, dối Thầy phản
bạn và làm những việc trái với luật lệ của Đại-Đạo cùng
hành động vô nhân, vô nghĩa, mất sự thương yêu, mất
điều tín nhiệm, gieo rắc những điều ngờ vực, hiềm khích
giữa tình đồng Đạo và manh tâm bội nghịch cùng Hội
Thánh sẽ chịu luật công bình của trời đất tru diệt. (nghĩa
là trời giết đất giết).
?? Minh thệ đối với Luật vô vi:
Là Thiên điều của Chí Tôn cùng các Đấng thiêng
liêng: Phật, Tiên, Thánh, Thần cầm quyền trị thế. Là một
ân huệ được chọn làm Môn-đệ của Đấng Chí-Tôn. Khi
giữ trọn lời Minh thệ sẽ được các Đấng hộ trì, ban ân lành,
đạo tâm sáng suốt, trọn vẹn đức tin, đến ngày thành công
đắc Đạo được ghi tên vào Tiên-tịch.
?? Minh thệ đối với Luật hữu hình Hội-Thánh:
Là một giá trị uy-tín đối với Đạo và Hội-Thánh. Khi
giữ trọn lời Minh thệ sẽ được tín nhiệm, kính nễ, bảo trợ,
hưởng mọi đặc ân với Luật công bằng Hội-Thánh.
Lời Minh thệ Nhập môn cầu Đạo là một điều rất
quan hệ của người giữ Đạo và một lời hứa trọn vẹn tín
thành với Hội-Thánh cùng các Đấng Thiêng-liêng một
kiếp sanh hiện tại và tương lai, phước hay tội cũng do
nơi lời Minh thệ này.
Vậy toàn Đạo Nam Nữ nên thận trọng tuân y theo
lời Minh thệ. Chức sắc hữu quyền: các cơ quan, chư vị
Khâm châu, Đầu tộc Nam Nữ phải thông truyền lời dẫn
giải Minh thệ này cho toàn Đạo tuân hành”.
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4. Thông tri của Ngọc Chánh Phối-sư
Tiếp theo đây là Thông-tri của Ngọc Chánh-Phối sư
đề ngày 22–11–Bính Ngọ (dl: 02– 01–1967):
“Hội Thánh xin nhắc nhở chư Chức-sắc, Chức-việc
cầm quyền Hành-Chánh-Đạo ở trung-ương cũng như địa
phương nên nhớ lời Minh thệ trước bửu pháp Ngũ-lôi và
các Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật cầm quyền trị thế và
làm tròn Thiên Đạo mà dìu-dắt đoàn em đều là con cái của
Đức Chí-Tôn tận con đường Thánh-Đức trong khuôn viên
Luật pháp chơn truyền của nền Đại-Đạo.
“Lời Minh thệ đối với vô vi là Luật Thiên-điều rất
quan hệ cho Chức-sắc Thiên-phong, Chức Việc, Bàn-trị-sự
cũng như lời Minh thệ của người mới Nhập môn cầu Đạo
là lời hứa trọn vẹn tín thành cùng các Đấng Thiêng-liêng
và Hội-Thánh “ không đổi dạ đổi lòng”. Nếu giữ tròn lời
Minh thệ cho đến ngày thành công đắc Đạo được ghi tên
vào Tiên-tịch, nhược bằng trái lại thất thệ vì “ lòng một
dạ hai” thì rất uổng một kiếp sanh may duyên gặp Đạo”.
5. Tính cách quan trọng của lời Minh thệ
Vì tầm mức quan trọng của lời Minh thệ dường ấy
nên Hội Thánh lúc nào cũng ân-cần nhắc nhở.
Đến khi lâm chung bài Kinh cầu hồn khi hấp-hối
có câu này và chính đây là sự quyết-định do lời Minh-thệ:
Ớ! Tên họ… Thành tâm cầu nguyện,
Nguyện Chí-Tôn linh hiển độ sanh.
Ăn-năn sám hối tội tình,
Xét câu Minh Thệ gởi mình cõi thăng.
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Lời Thầy cũng dạy bảo trong buổi khai Đạo rằng:
“Chư Môn-đệ đã lập Minh Thệ rồi, ngày sau tùy Âm
chất mỗi đứa mà thăng, hay là tội lỗi mà giáng, song buộc
mỗi đứa phải độ cho đặng ít nữa mười hai người”.
 (TN II / 12)
Bởi Cao-Đài Đại-Đạo ngày nay Đức Chí-Tôn có
dạy rõ: trên có Tam Thập lục Thiên (36 từng trời), dưới
có Tam Thập Lục động (36 cõi đất) đó là tượng trưng hai
cảnh đọa thăng của con người. Vì vậy mà lời Minh thệ
có 36 chữ. Điều ấy chứng tỏ rằng ai giữ đúng chơn truyền
của Đại-Đạo thì đường Tiên thong-thả:
Ba mươi sáu cõi Thiên-tào,
Nhập trong Bát-Quái mới vào Ngọc-Hư.
Còn nếu người nào thất thệ với Đức Chí-Tôn thì
Tam thập Lục Động lại mời.
Đức Hộ-Pháp cũng nói:
“Về phần Môn-Đệ của Đức Chí-Tôn từ buổi đem thân
vào cửa Đạo, trong lúc Nhập môn đã quì trước Bửu điện
có Bàn Ngũ-Lôi mà lập Minh thệ. Vậy mà:
Than ôi! Cho những người thề như vậy mà cũng không
để trọn Đức tin nơi Đức Chí-Tôn lại thối bước ngã lòng, cởi
áo Đạo dẹp khăn tu, mong mỏi xu-hướng theo con đường tục
lụy, cho nên mới gây ra con đường lằn súng mũi đạn ngày nay.
Vậy thì ai là người thất thệ với Chí-Tôn thì phải sớm
thức tỉnh tâm hồn, ăn-năn sám hối cầu xin Đại-Từ Phụ
cùng các Đấng Thiêng-Liêng Từ bi ân xá tội-lỗi tiền khiên
thì họa may đặng chung hưởng ân huệ của Chí-Tôn ban
cho sau này”
 (ĐHP: 15–9 Bính-Tuất 1946)
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Vậy nên phải Xét mình trước khi vào Đạo để chính
mình nhận định cho kỹ, hầu tạo cho được Đức tin và sự
chí thành. Kinh có dạy: “Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp”.
Khi vào Đạo rồi tự mình nâng cao phẩm giá mình
vào lối cao thượng. Cao thượng hơn người thường nhơn
còn nhiều hèn kém và lao khổ này.
6. Đạo mở tức là Cơ Đại-Ân-xá của Đức Chí-Tôn
Ngài Bảo-Đạo Hồ-Tấn-Khoa có nói:
“Người mới Nhập môn vào Đạo Cao-Đài lập Minh
thệ thì đặng hưởng hồng-ân là thọ phép Giải oan. Phép này
rửa sạch tội tiền khiên của mình từ trước.
Phép này cũng là một Đại Ân xá những tội tình, nhưng
từ ngày Nhập môn về sau thì phải gìn giữ đừng gây thêm tội
mới cho đến ngày chết tức là ngày trở về với Đức Chí-Tôn
(Đại-Từ-Phụ) thì được nhẹ nhàng rất nhiều rồi.
Ngoài Bí-Pháp Giải-oan này Đức Chí-Tôn còn ban
cho Pháp Tắm Thánh, pháp làm Hôn phối và đặc biệt nhứt
là Phép xác và Phép độ thăng.
Người Tín-hữu Cao-Đài nào giữ được 10 ngày chay
trong mỗi tháng đổ lên được thọ truyền bửu pháp tức là
hưởng được Phép xác, cắt hết 7 dây oan-nghiệt. Linh hồn
không còn bị ràng buộc với thi hài bởi 7 dây oan nghiệt nữa,
nên được xuất ra nhẹ-nhàng về cõi Thiêng liêng Hằng sống.
Còn Phép độ thăng là để giúp cho linh hồn những
Chức-sắc được nhập vào Bát-Quái-Đài dễ-dàng hơn”.

21

CHƯƠNG I NGHI-THỨC ĐẠI-ĐẠO

Bài 2: Lạy là gì?
Bất cứ một Tôn-giáo nào: dù là Đạo thờ cúng Ông
bà cũng vậy, dân-tộc Á-Đông này coi sự Lễ bái là đứng
hàng đầu trong các nghi thức.
❒❒ Lễ bái để tỏ lòng trân trọng với một Đấng sinh
thành đã cho ta một cái thân sanh là công của
cha mẹ.
❒❒ Để tỏ lòng ngưỡng mộ với bậc siêu phàm như
người có công dựng nước và giữ nước. Tạo Đạo
cứu Đời.
❒❒ Để tỏ lòng ngưỡng vọng với một Đấng tối thượng
mà chính nhân-loại phải hết lòng bái phục là Trời.
Chung qui sự lễ bái là để phát khởi Đạo tâm. Có
câu “Lễ bái thường hành tâm Đạo khởi”.
Nay, buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ Đức Chí-Tôn giáng dạy
những nghi-thức về việc bái lạy ấy, Thánh-ngôn dạy về:
– Bái lễ:
“Khi bái lễ, hai tay con chắp lại, song phải để tay trái
ấn TÝ, tay mặt ngửa ra nằm dưới, tay trái để lên trên”.
Lạy là gì?
– Là tỏ ra bề ngoài, lễ kỉnh trong lòng.
Chắp hai tay lại là tại sao?
– Tả là Nhựt, hữu là Nguyệt, vị chi Âm-Dương; Âm
Dương hiệp nhứt phát khởi Càn-Khôn, sanh sanh hóa hóa.
Tức là Ðạo.
Lạy kẻ sống thì hai lạy là tại sao?
– Là nguồn cội của nhơn-sanh lưỡng hiệp Âm Dương
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mà ra. Ấy là Ðạo.
Vong phàm bốn lạy là tại sao?
– Là vì hai lạy là của phần người, còn một lạy Thiên,
một lạy Ðịa.
Lạy Thần lạy Thánh thì ba lạy là tại sao?
– Là lạy Đấng vào hàng thứ ba của Trời và cũng chỉ
rằng lạy Tinh–Khí–Thần hiệp nhứt. Ấy là Ðạo.
Lạy Tiên lạy Phật thì chín lạy là tại sao?
– Là lạy chín Ðấng Cửu-Thiên khai hóa.
Còn lạy Thầy mười hai lạy là tại sao?
Các con không biết đâu?
– Thập nhị Khai-Thiên là Thầy, Chúa cả Càn-Khôn
Thế Giái; nắm trọn Thập nhị Thời-Thần vào tay; số mười
hai là số riêng của Thầy”
 (Thánh-ngôn I/11)
Giải-thích Cách Lạy và bắt Ấn Tý
1. Cách lạy
Đưa tay đã bắt Ấn kiết-quả lên trán, rồi để xuống
ngực mới xá. Khi lạy xòe bàn tay ra mà úp xuống đất, ngón
tay cái của bàn tay mặt đặt lên ngón cái của bàn tay trái.
Tức là Lưỡng-nghi sinh Tứ tượng, tức nhiên là 4, cộng với
8 ngón còn lại là 12. Hai số này hiệp lại là 12 (4+8) Tượng
cho Thập Nhị Địa chi..
Riêng hai bàn tay có cả thảy 10 ngón tức là thập
Thiên can.
Thập thiên can phối hợp với Thập nhị Địa chi thành
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ra một cặp Âm Dương làm nên Vũ-trụ càn khôn thế giới
này. Kinh Phật-Mẫu có dạy:
“Thập Thiên Can bao hàm vạn tượng,
“Tùng Địa Chi hóa trưởng Càn Khôn”
Mười Thiên can là: Giáp, Ất, Bính, Ðinh, Mậu, Kỷ,
Canh, Tân, Nhâm, Quí, hiệp với 12 Địa chi là: Tý, Sửu,
Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi,
biến hóa ra hình tướng bao la Càn khôn thế giới, làm cho
thế giới rộng lớn thêm lên.
Đó là Bát-Quái biến hóa vô cùng mới thành ra Càn
Khôn thế giới.
2. Giải nghĩa lạy chắp tay
Lạy chắp tay theo ba kỳ mở Đạo, Tam Giáo:
1- Nhứt kỳ Phổ-Độ: Đức Thái Thượng Lão Quân
giáng thế dạy Đạo Tiên, phải chắp hai tay kiết nhị, như
bông sen búp. Khi lạy thì xoè hai tay úp xuống đất, cúi
đầu xuống ba lạy kêu là khể thủ.
2- Nhị kỳ Phổ-Độ: Đức Thích Ca giáng sanh dạy
Đạo Phật, thì chắp tay hiệp chưởng hoa khai. Khi lạy thì
ngửa hai bàn tay để xuống đất mà cúi đầu xuống, kêu là
hòa nam.
Khi Đức Khổng Tử giáng sanh dạy Đạo Thánh, cách
lạy là cung tay đến mày mà lạy kêu là phủ phục.
3- Tam-Kỳ Phổ-Độ: Nay Đấng Chí Tôn giáng cơ
tiếp điển mở Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Hiệp đủ Phật,
Tiên, Thánh, là thời-kỳ kiết quả độ đủ chín mươi hai ức
nguyên nhân về nơi nguyên thủy. Có câu: “Thiên Địa
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tuần hoàn châu nhi phục thỉ Tam Giáo qui nguyên” chắp
tay hoa sen đã thành trái.
Buổi Tam-kỳ Phổ-Độ: trước khi lạy phải bắt Ấn Tý,
gọi là Kiết quả, nghĩa là thời-kỳ này đã thành trái. Tu thì
thành, dữ thì đọa. Thưởng phạt phân minh.
Mỗi bàn tay có 5 ngón:

❒❒ Ngón cái gọi là mẫu chỉ (ngón mẹ của các ngón)
❒❒ Ngón trỏ gọi là thực chỉ (chỉ đúng sự thực)
❒❒ Ngón giữa gọi là trung chỉ (ngón ở chính giữa)
❒❒ Ngón áp út là Vô danh chỉ (ngón tay không tên)
❒❒ Ngón út gọi là Tiểu chỉ (ngón tay nhỏ nhứt)
Bàn tay trái thuộc Dương, bàn tay hữu thuộc Âm.
Đây là ấn của Chí-Tôn. Khởi đầu dùng ngón cái của
bàn tay trái ấn lên góc ngón vô danh của bàn tay này, xong
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nắm lại, đó gọi là Ấn Tý (bấm vào cung Tý) như một trái
cây đã thành hạt. Đoạn bàn tay phải đỡ bàn tay trái ôm
tròn lại và đầu ngón cái của bàn tay phải bấm vào cung
Dần của bàn tay trái, như hình một trái cây đầy đặn.

Nay qua hội Nhơn sanh ư Dần, tức là qua Tam-Kỳ
Phổ-Độ – Kiết quả – là nguơn hội mà Chí-Tôn đến mở
một nền Đại-Đạo, độ hết cả quần linh về cõi Niết-bàn,
chẳng để cho một điểm Chơn-linh nào ở nơi Đông-Độ.
Khi ngón tay cái của bàn tay trái ấn vào cung Tý, còn
lại bốn ngón của bàn tay trái này là Tứ Dương, ngón tay
cái của bàn tay mặt bấm vào tay tả ở cung Dần, bốn ngón
bao ngoài là Tứ Âm, hiệp chung nhau lại là Bát quái tức là
tám ngón tay biểu thị cho Bát-phẩm Chơn hồn.
– Tức nhiên bốn ngón thuộc Âm là: Vật chất hồn,
Thảo-mộc-hồn, Thú cầm-hồn, Nhơn hồn.
– Bốn ngón thuộc Dương là chỉ về Thần-hồn, Thánh
hồn, Tiên-hồn, Phật hồn.
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Ấy là buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ này Đức Chí Tôn độ hết
nhơn vật quần linh tận qui nguyên vị. Cộng chung hai
lần 4 ngón tay trên lại tức là Tứ tượng biến Bát-quái. Bát
quái biến hóa vô cùng mới thành ra Càn khôn thế giái.
Tay trái (Dương) mà có ngón tay cái ở trong; đồng
thời tay trái lại có ngón tay cái của bàn mặt là Âm chỉ
vào, đó là trong Âm có Dương, trong Dương có Âm. Âm
Dương luôn hòa quyện nhau không bao giờ xa lìa. Một
Âm một Dương gọi là Đạo “nhứt Âm nhứt Dương chi vị
Đạo”. Âm Dương hiệp nhứt mới phát khởi Càn Khôn.
Sách có câu: “Vô danh Thiên Địa chi thủy” là trước
khi Trời Đất chưa khai, thì một khí không không, sau
định hội Tý mới mở Trời, nên chữ Tý ở tại góc ngón tay vô
danh. Khi mở Trời rồi mới có hữu danh vạn vật chi mẫu.
Muôn vật có hình chất đều thọ nơi mẫu mới hóa sanh.
Như cách lạy nầy là thời kỳ dạy Đạo, còn người luyện
Đạo cách lạy cũng hai tay kiết quả, nhưng mà khi lạy chí
đất phải để hai bàn tay ngửa mới cúi đầu. Cách lạy mầu
nhiệm, nghĩa lý sâu xa, chưa đến kỳ Tịnh Thất nên không
dám giải diệu mầu, e lậu Thiên cơ chẳng dễ”.
 (Lời dạy của Đức Quyền Giáo-Tông)
Đức Chí-Tôn lập Đạo trong buổi Hạ-nguơn này thể
hiện cơ tuần-huờn châu nhi phục thủy, Tôn-chỉ lấy Tam
Giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt để đưa nhân-loại
đến Đại-Đồng. Lấy theo nguyên-lý của vũ-trụ thì:
– Thiên khai ư Tý, Trời khai vào hội Tý
– Địa tịch ư Sửu, Đất thành hình ở hội Sửu
– Nhơn sanh ư Dần, có nhơn-loại vào hội Dần.
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Nay là buổi “Nhơn sanh ư Dần” nên đây là phần hành
của Đức Di-Lạc. Do vậy mà hình ảnh của Ngài ngự ở mặt
tiền Đền-thánh, cỡi cọp để làm biểu tượng là năm Dần
*Thiên khai ư Tý: Vì trước khi trời đất chưa khai
thì chỉ là một khí không không mờ mịt. Sau khi định hội
Tý mới mở trời, nên chữ Tý đặt ở ngón vô danh (ngón tay
không tên, gần bên ngón út, nên gọi là áp út). Có câu “Vô
danh Thiên địa chi thủy” 無 名 天 地 之 始 (không tên
là trước khi có trời đất)
*Địa tịch ư Sửu: là khi mở trời rồi, đất mới được
thành hình, do khí nhẹ bay lên làm trời, khí nặng lắng
xuống thành đất. Cơ biến hóa này do Mẫu (mẹ) tượng
trưng ngón tay cái trên bàn tay gọi là Mẫu chỉ. Vạn-vật
hữu hình trong trời đất này đều do Mẹ tạo thành, có câu
“Hữu danh vạn-vật chi mẫu” 有 名 萬 物 之 母 .
Đạo Cao-Đài xác nhận trong vũ-trụ bao la đều do
Phật-Mẫu điều hành, Phật-Mẫu nắm cơ hữu tướng. Chí
Tôn nắm phần vô tướng.
*Nhơn sanh ư Dần: Tức là nay qua Hội Dần là thời
kỳ của nhơn-loại, là người. Bây giờ đủ cả “Cha, Mẹ, Con”
Tam tài thống hiệp. Người đứng vào ngôi cùng với trời
đất tức là Thiên – Địa – Nhân.
Đạo-pháp đã đúng hội Tam-Kỳ kiết quả. Cao-Đài
xuất thế là hiệp với Thiên thơ đã định:
“Tam kỳ khai hiệp Thiên thi,
“Khoa môn Tiên vị ngộ kỳ Phật duyên”.
Do vậy mà Ấn Tý của thời kỳ thứ ba Đại-Đạo Tam
Kỳ Phổ-Độ là thời kỳ Thiên Địa hoằng khai.
Đã qua ba thời kỳ mở Đạo:
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– Nhứt kỳ Phổ-độ là tượng bông sen búp, nên hai
bàn tay đưa thẳng ra đặt úp vào nhau.
– Nhị Kỳ Phổ-độ là tượng cái bông tàn đi, để chuyển
tiếp thành trái, hai bàn tay nắm lại với nhau.
– Tam kỳ Phổ-Độ này thật sự đã thành hình, kết quả,
có nghĩa là tu thì thành: Hiền thăng, dữ đọa. Nhưng khi
đạt kết quả rồi không phép hưởng riêng một mình, mà phải
gieo trồng lại, tiếp tục cho nhơn sanh hưởng nhờ, luân-lưu
cho khắp cả Đại-Đồng thế giới cùng chung hưởng mới
gọi là Phổ-độ. Xem thế là chỉ hai bàn tay mà nắm cả Càn
Khôn vũ trụ. Kinh nói là “Ốc trần hoàn ư song thủ chi nội”
3. Chỉ-dẫn thêm (Lời dạy của Đức Quyền Giáo-Tông)
Lạy Thầy ba lạy, mỗi lạy 4 gật, mỗi gật niệm: Nam
Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Lạy Phật, lạy Tiên, lạy Thánh 3 lạy, mỗi lạy 3 gật. Mỗi
bài kinh đều có chỉ câu niệm rồi, không cần nhắc lại (Xem
câu niệm cuối mỗi bài Kinh)
Còn xá bàn Hộ Pháp là tại Tòa Thánh và các Thánh
Thất. Các nhà tư như có tuần tự, có vọng bàn Hộ Pháp
mới xá. Còn nơi nào không có bàn Hộ Pháp thì không
buộc phải xá. Có nhiều khi nhà tư, hoặc Lễ, Vía hiến các
Đấng cũng xá, đó là sái phép.
Từ Đầu Sư đổ lên có qui vị, hoặc tuần tự, thì lạy 3
lạy, mỗi lạy 3 gật, niệm danh hiệu và tước phẩm của vị ấy.[1]
[1] Như lạy Đức Quyền Giáo Tông, thì niệm Nam Mô Đức Quyền
Giáo Tông Thượng Trung Nhựt.
Lạy Bà Đầu Sư Lâm Hương Thanh, thì niệm Nam Mô Đức Bà
Đầu Sư Lâm Hương Thanh.
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Từ Chánh Phối Sư đổ xuống Lễ Sanh thì lạy 3 lạy,
không có gật.
Từ Chánh Trị Sự đổ xuống Tín đồ, lạy 4 lạy, là vì có
thêm 2 lạy kỉnh Thiên và kỉnh Địa, nên mới có sự phân
biệt là:
Hai lạy đầu phải quì để chỉ rõ rằng: kỉnh Thiên Địa;
Hai lạy sau thì đứng để chỉ nghĩa lạy vong phàm
cho phân biệt.
Còn lạy người sống thì 2 lạy.
Nên nhớ: lấy dấu Phật, Pháp, Tăng duy chỉ có làm
Lễ Đức Chí Tôn mà thôi. Còn Thần, Thánh, Tiên, Phật
thì không có lấy dấu chi hết.
4. Tham khảo tài liệu của Đức Quyền
Giáo-Tông dạy từ buổi đầu
1. Cách lạy thường cúng Tứ thời:
“Trước khi phải đánh ba tiếng chuông rồi, thì sửa
soạn khăn áo, đèn nhang cho đủ. Như có nhiều vị cúng
Đấng Từ Bi, thì phải vào Điện Thờ mà sắp bài ban, đứng
cho ngay hàng hai bên.
Nghe ba tiếng chuông lần thứ nhì, thì hai bên chắp
tay kiết quả, đưa chí trán mình, xá xuống chí gối[2] rồi hai
bên đều khởi chơn phía trong điện mà bước vào chỗ quì,
mỗi hàng ba vị. Rồi ngước lên Điện, mới đưa tay kiết quả
đến trán mình, xá đến gối ba xá, phổ Thiên áp Địa gọi là
[2] Khi nào có Nam Nữ sắp hàng hai bên thì mới xá Đàn, còn ngoài
ra thì không xá Đàn.
Phụ luc: Phần giảng dạy của Hội Thánh Cửu Trùng Đài. Châu
tri số 61 đề ngày 18 tháng 8 năm Mậu Dần (Dl 10–10–1938).
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Tam Tài, mới khởi chơn trái bước tới một chút, quì chơn
mặt xuống trước, chơn trái quì theo cho ngay thẳng cái
mình, mắt thì ngó ngay Thiên Nhãn:
❒❒ Đưa tay kiết quả lên trán chính giữa mà lấy dấu,
niệm: Nam Mô Phật
❒❒ Đưa qua bên tả gần lỗ tai niệm: Nam Mô Pháp
❒❒ Đưa qua bên hữu gần lỗ tai niệm: Nam Mô Tăng
Xong rồi mới để tay kiết quả nơi ngực mình, chỗ
trái tim, chớ rời ra.
❒❒ Cúi đầu lần thứ nhứt niệm: Nam Mô Cao Đài
Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

❒❒ Cúi đầu lần thứ nhì niệm: Nam Mô Quan Thế
Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

❒❒ Cúi đầu lần thứ ba niệm: Nam Mô Lý Đại Tiên

Trưởng kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ.

❒❒ Cúi đầu lần thứ tư niệm: Nam Mô Hiệp Thiên
Đại Đế Quan Thánh Đế Quân.

❒❒ Cúi đầu lần thứ năm niệm: Nam Mô Chư Phật,
Chư Tiên, Chư Thánh, Chư Thần.

Dứt rồi, đọc bài Niệm Hương.
Dứt, lạy ba lạy. (Mỗi lạy 4 gật là 12 lạy)
Khi lạy rồi, khi ngước dậy thì đưa tay kiết quả lên
trán rồi mới chắp xuống ngực. Khi mãn lễ cúng đứng dậy,
cũng đứng chơn trái trước, cũng xá ba xá như trước, mới
day ra bàn Hộ Pháp xá một xá, rút từ hàng đi thứ tự mà ra.
2-Khi lạy:
Hai tay xòe ra đặt úp xuống, hai ngón tay cái gác tréo
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nhau thành hình chữ thập, tạo thành con số 4. Ngón cái
của bàn tay mặt đặt trên ngón cái của bàn tay trái tức là
Âm trên Dương, có nghĩa là Âm bao Dương, vì Dương
thì tán Âm thì tụ nên Âm phải giữ Dương, đó là ý nghĩa
của Lưỡng nghi sanh Tứ tượng.
Tóm lại: trong cách lạy buổi Tam-Kỳ Phổ Độ này là
gồm đủ các con số chỉ về Lý Dịch rất cao siêu, mầu nhiệm:
hiệp đủ Âm Dương, Tam Tài, Tứ Tượng, Bát Quái, Ngũ
hành. Kinh dạy rằng: “Hỗn độn Tôn sư. Càn Khôn chủ
tể. Qui thế giới ư nhứt khí chi trung. Ốc trần huờn ư song
thủ chi nội”..

Bài 3: Thiên bàn tại tư gia
Đức Chí-Tôn đã đem đến cho nhân-loại một nền
Chơn-Đạo và dạy cách thức thờ cúng Thầy trên Thiên
Bàn, phải có đủ 12 cúng phẩm.
Thử tìm hiểu ý-nghĩa về cách thức, cùng những cúng
phẩm ấy qua hai phương-diện:
❒❒ Ý-nghĩa thờ phượng.
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❒❒ Lý Dịch trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tòa
Thánh Tây ninh.
A. Ý nghĩa và cách sắp đặt trên Thiên Bàn
Kinh Thiên-Đạo có dạy:
“Lập vị Thượng-Đế thì phải lựa nơi nào cho tinh khiết,
tốt hơn hết là giữa nhà. Lập tran thờ cho cao và treo màn
cho khuất chỗ thờ phượng”.
1– Cách sắp đặt trên Thiên Bàn.

Theo như lời tựa dẫn giải, Hội-Thánh dạy người Đạo
sắp đặt trên Thiên Bàn thờ cúng Đức Chí-Tôn theo hình
chữ Chủ 主với 12 phẩm vật tượng-trưng cho Thập Nhị
Khai Thiên là Đức Chí-Tôn, Chúa Tể cả Càn Khôn Thế
Giới, bởi số 12 là con số riêng của Thầy.
Thánh-ngôn có lời dạy rằng:
“Thập nhị Khai thiên là Thầy, Chúa cả Càn-khôn thế
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giới nắm trọn Thập nhị thời Thần vào tay. Số 12 là số riêng
của Thầy”.
Như vậy, Thiên-bàn tượng-trưng cho cả Càn-Khôn
Thế-Giới do Đức Chí-Tôn làm chủ. Ngài đến lập Đại-Đạo
Tam-Kỳ Phổ-Độ, chính mình Ngài làm Giáo-Chủ mà độ
dẫn chúng sanh khỏi kiếp luân hồi quả báo, nên người
Tín đồ Đạo Cao-Đài chỉ lập bàn thờ, thờ Đức Cao-Đài là
đủ, không còn phải lập bàn thờ riêng để thờ Thần, Thánh,
Tiên, Phật chi riêng lẻ, chỉ làm cho mất vẻ tôn nghiêm, mà
thêm rườm-rà. Lại nữa, đây là thể hiện tinh-thần Đại-Đồng
của buổi nhân-loại được một nền Đại-Đạo Qui Nguyên
Tam-giáo Phục nhứt Ngũ chi.
Khi sắp đặt phẩm-vật trên Thiên-bàn phải cho thật
ngay-ngắn. Nếu sắp không ngay thì trật nét chữ. Trật
một nét thì không chánh-đáng, rất có hại cho Đức tin
của người thờ cúng là không nghiêm-chỉnh và mất đi
ý-nghĩa gọi là thất pháp dần-dần làm sai lạc chơn-truyền
của một nền Chánh-giáo.
2– Ý nghĩa các cúng phẩm:
Dưới đây là phần ý nghĩa của mỗi phẩm vật thờ
cúng trên Thiên Bàn:
Số 1- Thánh Tượng Thiên Nhãn Thầy:
Thánh Tượng Thiên Nhãn tượng trưng Đức Thượng
Đế, là Đấng Thánh-Hoàng trước Ngôi Thái Cực, với
quyền-năng tối thượng của Ngài.
Tuy nhiên, về hình ảnh của Thánh-Tượng trải qua
nhiều thời-gian cũng có nhiều mẫu khác nhau, dù điểm
chính-yếu vẫn là “CON MẮT THẦY” như ảnh số 1 dưới
đây cũng gọi là Tượng Ngũ-Chi, nhưng có dạng như Thiên
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nhãn Thầy đặt trên Quả Càn-Khôn, giống nơi Bát-QuáiĐài ở Toà Thánh Tây-Ninh.

Sau đó, thì nơi tư gia Thánh-Tượng thờ theo mẫu
thứ hai trong hình, cũng gọi là “Tượng Ngũ Chi” nhưng
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vẽ giản dị hơn, cũng có đủ Tam Trấn, Tam-giáo và Ngũ
chi Đại-Đạo.
Dù dưới hình thức nào cũng nói lên quyền Chúa Tể
của Càn-Khôn thế giới, theo như lời dạy:
“Thầy đã nói với các con rằng: Khi chưa có chi trong
Càn-khôn Thế-Giới thì Khí Hư-Vô sanh ra có một Thầy và
ngôi của Thầy là Thái-Cực.
Thầy phân Thái-Cực ra Lưỡng-Nghi, Lưỡng-Nghi
phân ra Tứ-Tượng, Tứ-Tuợng biến Bát-Quái, Bát-quái
biến-hóa vô cùng, mới lập ra Càn-Khôn Thế-Giới. Thầy
lại phân tánh Thầy mà sanh ra vạn-vật là: vật-chất, thảo
mộc, côn-trùng, thú-cầm, gọi là chúng-sanh.
Các con đủ hiểu rằng:
Chi-chi hữu-sanh cũng do bởi Chơn-linh Thầy mà ra,
hễ có sống, ắt có Thầy. Thầy là Cha của sự-sống, vì vậy mà
lòng háo-sanh của Thầy không cùng tận.
Cái sống của cả chúng-sanh, Thầy phân-phát khắp
Càn-Khôn Thế-Giới, chẳng khác nào như một nhành hoa
trong cội, nó phải đủ ngày giờ Thầy nhứt định mới trổ bông
và sanh trái đặng trồng nữa, biến hóa ra thêm; nếu như
ai bẻ hoa ấy nửa chừng thì là sát một kiếp sanh không cho
biến-hóa.
Mỗi mạng sống đều hữu căn hữu kiếp, dầu nguyên
sanh hay hóa-sanh cũng vậy, đến thế nầy lâu mau đều định
trước, nếu ai giết mạng sống, đều chịu quả-báo không sai;
biết đâu là cái kiếp sanh ấy chẳng phải là Tiên, Phật bị đọa
luân-hồi mà ra đến đỗi ấy.
Cái mạng sống là Thầy, mà giết Thầy thì không phải
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dễ, các con gắng dạy nhơn-sanh điều ấy”.

 (TNII/62)

Số 2- Đèn Thái Cực còn gọi là Vô-cực-đăng:
Thánh Giáo có dạy:
“Thầy giải về Vô Cực Đăng”
Trước khi chưa phân Trời Đất, thì Khí Hư-vô bao quát
Càn-khôn, sáng soi đầy trong vũ-trụ. Nó là một cái trungtâm-điểm, tức là Đạo. Đạo ấy mới sanh ra Thái cực, hóa
Lưỡng-nghi. Lưỡng-nghi là Âm Dương tức là động và tịnh.
Có Âm Dương rồi mới có hóa sanh muôn vật.
Ngọn đèn thờ chính giữa, là giả mượn làm Tâm đăng,
Phật Tiên truyền Đạo cũng do đó, thành Đạo cũng tại đó.
Đèn dầu đặt ngay chính giữa, không lay động, xao xuyến,
chiếu thấu khắp cả Càn-Khôn.
Mặt Nhựt, mặt Nguyệt có lúc sáng, lúc tối, giờ khắc
nào cũng tỏ rạng, không lu mờ. Nhơn vật nhờ đó mà sanh,
nhờ đó mà thành, nhờ đó mà an vui.
Trời Đất nhờ đó mà quang minh trường-cửu. Người
tu-hành nhờ đó mà tạo Tiên tác Phật, siêu phàm nhập
Thánh. Hễ chinh qua bên trái thì Tả Đạo; dịch qua bên
hữu thì Bàn-môn, ngay ở giữa là Chánh Đạo. Đạo Cao
Đài ngày nay chỉ dùng hai chữ chánh và trung mà thôi.
Chúng-sanh phải nên am-tường lý ấy, lý ấy ở trong
Tâm. Tâm an-tịnh vô-vi tự nhiên bất động là Chánh Đạo.
Tâm còn tính mưu thần chước quỉ, độc ác hiểm sâu, ấy là
Bàn-môn, tả Đạo chớ chi đâu!”
Ý-nghĩa Bông và Trái:
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Số 3 và 4– Trái cây và Bông:
Tức là 5 thứ hoa và 5 thứ trái hay là Ngũ hoa, Ngũ
quả. Hoa quả là tượng trưng cho bốn mùa, khí hậu ôn
hòa, muôn loài sanh trưởng, thảo mộc tươi nhuần, cành
lá sum-xuê, đơm bông trổ trái, tức là Lưỡng Nghi sanh Tứ
Tượng, Tứ Tượng tạo nên chữ (+) Thập ấy Âm Dương
gác lên nhau mới ló ra bốn cánh mà gọi rằng “Tứ Tượng
thành hình”. Bốn cánh ấy phân ra Đông, Tây, Nam, Bắc.
Năm thứ Trái cây tượng trưng cho Hậu Thiên Ngũ
vị đối với Tiên Thiên Ngũ khí là năm cây hương hay ngũ
sắc là năm sắc hoa. Trái cây còn biểu hiện cho người tu
hành được thành công đắc quả (Kết trái).
Bình bông biểu-hiện cho sự xanh tươi tốt đẹp, chỉ về
TINH là hình thể con người. Năm sắc là tượng-trưng cho
năm giống dân trên thế giới: Vàng, Trắng, Đỏ, Xanh, Đen.
Dâng hiến Bông, là dâng hiến thể xác của chúng ta
cho Đức Chí-Tôn tùy phương sử-dụng và cầu xin Đức
Chí-Tôn ban ân lành cho thể xác chúng ta được tươi tắn
như hoa kia vậy.
Bởi thế, Đạo Cao-Đài không phân biệt màu da sắc
tóc, coi nhau là con chung của Đấng Thượng-Đế là anh
em một nhà. Ngày nào năm sắc dân trên quả địa-cầu nầy
biết nhìn Đức Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, Chúa Tể cả CànKhôn vạn loại là Cha chung, đồng dâng hiến lễ lên Ngài,
thì ngày ấy là ngày Đại-Đồng huynh đệ, được hưởng thái
bình thạnh-trị vậy.
Kinh dâng Hoa có câu:
“Năm sắc hoa tươi xin kỉnh lễ,
“Cúi mong Thượng Đế rưới ân thiên”.
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Ý-nghĩa Nước trà và nước trắng:
Số 5- Nước trà (để bên hữu ấy là Âm).
Số 9- Nước trắng (để bên tả ấy là Dương)
Dương là Trời, Âm là Đất.
Nước trắng: Để bên tả, tượng trưng nước Dương.
Nước Dương là nguồn nước trên Trời mưa xuống,
là sự sống của Đức Chí-Tôn ban cho, để nuôi sống muôn
loài vạn vật. Nguồn sống nầy có một giới hạn, có khi thiếu
hụt, lắm lúc lại tràn đầy, vì đến mùa trời mới mưa. Có
năm, trong giữa mùa mưa lại nắng hạn, cỏ cây vì đó phải
chết đi một phần, cuộc sống của con người bị đe dọa. Có
những người làm lễ cầu mưa: “Lạy Trời mưa xuống. Lấy
nước tôi uống. Lấy ruộng tôi cày. Lấy đầy bát cơm. Lấy rơm
đun bếp” Có khi, lại mưa tràn ngập, người cũng như vật
đều bị chết đuối! Bấy giờ người dân lại cầu xin “Lạy Ông
nắng lên, Cho trẻ nó chơi, cho già bắt rận, cho tôi đi cày”.
Đó chứng tỏ một niềm tin tưởng nơi Phật Trời, thuận
tùng thiên lý. Có câu “Thuận Thiên giả tồn, nghịch thiên
giả vong” là vậy. Nghĩa là người biết làm theo ý Trời thì
còn, trái lại chống Trời thì bị muôn vàn tai họa. Nhân-loại
muốn hết tai ương hoạn-họa thì duy chỉ có một điều là
biết kỉnh Phật thờ Trời mà thôi.
Nước Dương thật là thanh bạch, ấy là nước dương,
nên chén nước trắng để bên tả gọi là Dương. (1)
Nước Dương là nước không có nấu, dù nước mưa hay
nước giếng chỉ lọc sạch để dâng cúng mà thôi. Trong các
thứ nước chỉ có nước giếng là đầy đủ tính Dương, nghĩa
là không bị ảnh hưởng bởi những chất hòa tan, như rác
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rến, cặn bã hôi thúi. Đức Chí Tôn mở Đạo nơi đất Tây
Ninh này rất thích hợp đất đai cũng là hạnh phúc cho
nhân sanh buổi này: Vì chỉ dùng nước giếng thôi.
Nước trà: Để bên hữu, ấy là Âm. Nước Âm là nguồn
nước ở trong lòng đất và biển cả, sông ngòi, rạch suối.
Nguồn sống của đất do Phật Mẫu ban cho, một nguồn
sống triền miên vô tận. Người ở miền đất cao, thì đào đất
sâu xuống làm giếng lấy nước uống.
Người ở đất thấp đồng bằng, thì dùng nước biển,
sông, suối, rạch, ngòi, dầu mùa mưa hay nắng hạn. Người
và vật cũng nhờ đó mà sống, nên chén nước trà để bên
hữu gọi là Âm (Nước nấu chín để trà vào gọi là nước trà).
Chén nước trà còn tượng trưng cho Thần, tức là
Linh hồn. Khi cúng rót nước đủ tám phân, tượng trưng
cho “Bát hồn vận chuyển” do Đức Diêu Trì Kim Mẫu
dùng Âm quang biến tạo Chơn thần.
Tám phân của chén nước Dương là tượng cho Bát
Quái của Đấng Chí-Tôn.
Người tu phải coi theo đó mà hành Bát Chánh Đạo
Hiểu lẽ của Âm Dương trời đất là Hòa, thì người tu cũng
lấy sự hòa làm chánh yếu, chứ không vì các con số bí-pháp
trên lầm hiểu, mà nhiều khi làm mất hòa trong lẽ Đạo.
Đạo là hòa, là sự sống. Đây là con số biểu tượng chứ không
nhứt thiết phải đo cho chính xác.
Bởi thế, con người đặt nặng tình cảm đối với Đất
hơn Trời. Hầu hết con nít mới sanh ra, người ta lại đem
nhao rún chôn xuống đất, nên sự sống và tình cảm của
người dính liền với đất. Vì thế nên người do tình cảm
thiêng liêng ấy mà không nỡ rời quê hương là nơi chôn
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nhao cắt rún của mình mà đi nơi khác. Cũng như người
đến trong cõi trần-ai này nhưng lúc nào cũng nhớ về cõi
xa-xăm kia mà luôn hướng đến việc tu-hành, tức nhiên
sự tu-hành là tìm về căn cội. Thường nói người có căn tu
mới đắc thành là như thế.
Đức Chí Tôn có nói:
“Kẻ phàm dầu ly hương thuở ấu xuân đi nữa, lòng
hằng hoài vọng. Chí Thánh dầu bị đọa trần, lòng hỡi còn
nhớ hoài nơi Tiên cảnh”.
Phật-Mẫu đến độ con cái của Ngài:
Qua Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn giao cho Đức
Phật Mẫu đến độ dẫn các Chơn linh để trở về ngôi vị,
cũng như các con theo Mẹ để về với Cha, rồi Cha sẽ ân
thưởng cho các con. Đó là hình ảnh đứa trẻ sơ sinh, nó
chỉ nhờ bú hai giọt sữa của Bà Mẹ mà nó được sống mạnh
khỏe hồng hào. Vì đó, mà trẻ con thương mẹ hơn cha,
nên đứa bé ít theo cha hơn là theo mẹ. Nếu có theo cha
là trường hợp ít có. Bởi nhỏ thường gần gũi Mẹ để được
bú mớm nâng niu.
Thánh Giáo Đức Phật Mẫu dạy:
Chưa ai vào đến cõi trần nầy,
Chẳng thọ lấy Chơn Thần tay Thiếp.
Sanh dưỡng đã biết bao căn kiếp,
Rồi dắt dìu cho hiệp với Cha.
Bằng cớ là hiện giờ, ai biết lo tu hành lập công bồi đức
thì Đức Chí Tôn phong cho tước phẩm ngôi vị quí báu.
Thế nên cúng hai chén nước Âm Dương, tức là cầu
nguyện cho Âm Dương hòa hiệp, hai nguồn sống được
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tương đồng, chúng sanh thọ hưởng sự sống trong yên
lành hạnh phúc.
*Khi dâng Trà, là dâng hiến cả Chơn Thần cho Đức
Chí Tôn tùy phương sử dụng và xin Đức Chí Tôn ban
ân lành cho Chơn Thần được tráng kiện.
Khi Cúng xong, chúng ta đặt trọn sự tín ngưỡng
nơi quyền năng Thiêng liêng tuyệt đối, thì thỉnh hai chén
nước Âm Dương hòa chung mà cầu nguyện, thì nước ấy
sẽ là Cam-lồ-thủy dùng cho người có bịnh uống sẽ mạnh
lành, vì người ấy được hưởng một lượt với hai nguồn sống
mãnh liệt là Âm Dương hiệp nhứt.
Theo ý của Thánh Huấn số 1–NCPS/TH ngày 19
tháng 5 năm Canh Tuất (Dl: 22–06–1970) của Hội Thánh
Cửu Trùng Đài dạy: Chén nước trắng không được nấu,
nếu nấu sôi thì chết Dương, tuyệt cơ sanh hóa..
*Ý-nghĩa ba ly rượu:
Số 6–7–8 là Ba ly rượu:
Ba ly rượu tượng-trưng cho Khí, tức là Hư-vô chi-khí,
do Đức Diêu Trì Kim-Mẫu Chưởng quản.
Khí là cái Phách hay trí-não của con người chúng ta,
cũng là Chánh-khí trong người.
Ba ly rượu là tượng-trưng cho ba cõi: Hạ-giới, Trunggiới, Thượng-giới. Ba cõi này dành cho các phẩm từ quỉnhơn, phàm-nhơn và Thần Thánh Tiên Phật. Khi cúng
rót rượu ba phân tượng-trưng cho ba bậc tu-hành: Hạthừa, Trung-thừa, Thượng-thừa, hay là ba bậc: quỉ nhân,
hóa-nhân và nguyên-nhân. Ngày nay Cơ Đại ân xá của
Chí-Tôn cho về cùng một lượt.
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Kinh Phật-Mẫu có câu:
“Trùng huờn phục vị Thiên môn,
“Nguơn linh, Hóa chủng, Quỉ hồn nhứt thăng”
Khí là trí não đứng trung-gian đặng liên-hiệp với
Tinh và Thần, họp lại mới đủ Tam-bửu. Nên khi dâng
Tam-bửu thì chén nước trà để bên hữu (Tinh), chính giữa
là ba ly rượu (Khí). Bên tả là nước trắng (Thần), nên gọi
là Tinh–Khí–Thần hiệp nhứt.
Thế nên buổi đầu tiên ba vị Tiên-Nương chính thức
đến dạy Đạo cho các vị: Cư, Tắc, Sang là Lục Nương, Thất
Nương, Bát Nương chính là các con số: 6, 7, 8 cũng đồng
nghĩa là chữ Khí tượng cho ba ly rượu ấy. Nhưng Thất
Nương đến trước tiên là số giữa trong ba con số, cũng là
dụng chữ Chánh và Trung đó vậy.
Thể pháp của Đạo Cao-Đài đã đủ cả Tam ngôi:
Về mặt Tôn-giáo:
“Là một cơ cấu hữu-vi thì cũng không ngoài luật ấy,
nên trước tiên cần có đủ chủ hướng là Tinh-thần ấy là Tínngưỡng, chủ Tinh-thần là linh hồn của Đạo-giáo, mà linh
hồn của Đạo Cao-Đài là Đức Chí-Tôn chủ về cực Dương.
Một Tôn-giáo muốn sống bền vững và phát triển tốt
đẹp thì Tôn giáo ấy có đủ Tam-bửu: TINH, KHÍ, THẦN.
❒❒ Về Thần: thì khi lập Đạo Cao-Đài, Thần đã sẵn
có do Đức Chí-Tôn làm chủ linh hồn của Đạo-giáo.
❒❒ Về Khí: thì buổi phôi thai chưa mấy tựu thành
nên Đức Chí-Tôn mượn hình thể Diêu-Trì-Cung
làm Khí.
❒❒ Về Tinh: là hình thể của Đạo Cao-Đài tức là ba
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chi PHÁP-ĐẠO-THẾ tượng trưng là: Hộ-Pháp,
Thượng Phẩm, Thượng-Sanh.
Tức nhiên Đức Chí-Tôn đã cho hiệp Tam bửu.
*Lư Hương và ý-nghĩa 5 cây hương:
Số 11 là Lư Hương:
Lư hương tượng trưng Càn Khôn vũ-trụ và sự sanh
biến vô cùng, tức là Tứ Tượng biến Bát-Quái, Bát-Quái
biến-hoá vô-cùng mới tạo ra Càn khôn thế giái.
Ý-nghĩa 5 cây hương: Kinh Nhựt Tụng có dạy:
“Khi cúng Thầy phải đốt cho đủ 5 cây hương, cắm hàng
trong ba cây gọi là: Án Tam Tài; thêm hàng ngoài hai cây
nữa gọi là Tượng Ngũ Khí”.
Đức Hộ-Pháp giải:
“Năm cây hương tượng Ngũ khí mà biến thành Ngũhành vận chuyển cả Càn khôn thế-giới tức là Kim, Mộc,
Thủy, Hỏa, Thổ.
“Mỗi chất đều có mỗi sắc, mỗi sắc đều có mỗi khí, mùi
vị và sanh quang của nó chúng ta không thể hưởng được,
nghe được, nên khi làm lễ đốt đủ năm cây nhang là đúng
theo phép tín-ngưỡng là qui pháp lại, mọi vật trong Ngũ
khí dâng lễ cho Chí-Tôn chỉ có Người vui hưởng qui pháp
ấy mà thôi, cắt nghĩa rõ-rệt là NGŨ KHÍ đó vậy.
“Đúng hơn nữa là trong Bát hồn vận-chuyển được phải
nhờ đến Ngũ-khí cùng một ý-nghĩa “vạn vật đồng thinh
niệm Chí-Tôn”.
*Cách cắm hương:
Khi đốt năm cây hương, xá ba xá, chúng ta phải:
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❒❒ Cắm cây thứ nhứt ngay giữa bình hương, tượng
trưng cho Ngôi Thiên là Phật.
❒❒ Cắm cây thứ nhì vào bên trái của chúng ta, tượng
trưng cho Ngôi Địa hay là Pháp.
❒❒ Cắm cây thứ ba về bên phải của chúng ta, tượng
trưng cho Ngôi Nhơn hay là Tăng.
❒❒ Trở lại cắm cây thứ tư bên trái chúng ta gọi là Âm.
❒❒ Cắm cây thứ năm trở về bên phải của chúng ta gọi
là Dương; ấy là Âm Dương nhị Khí, hiệp với ba
cây hàng trong mới gọi là tượng Ngũ Khí.
Bây giờ phân ra Ngũ Khí, chúng ta sẽ thấy:
Ba cây hàng trong:
❒❒ Cây ở giữa thuộc về Hỏa khí, tượng là Trời (Thiên).
❒❒ Cây ở bên trái ta thuộc về Thổ khí, tượng là Đất
(Địa).
❒❒ Cây bên phải thuộc về Kim khí, tượng về Người
(Nhơn)
Hai cây hàng ngoài:
❒❒ Cây ở bìa bên trái ta thuộc về Thủy khí, tức là Âm.
❒❒ Cây ở bìa bên phải ta thuộc về Mộc khí, là Dương.
Sở dĩ người tu hành phải thắp hương nơi tôn nghiêm
là tạo sự dịu dàng, thơm-tho; gây một sự cảm ứng với các
Đấng huyền linh, là Đạo; mà trước nhất người phải định
cái tâm là chỗ đứng của mình, con số 5 là con số chỉ cái
tâm đó vậy.
Người không làm lệch lẽ yêu-ái của trời đất đó là biết
đến mệnh, cho nên hai chữ số mệnh đi liền nhau.
Cắm hương hai hàng thẳng nhau hay đặt xen kẽ?
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Nếu bình hương vuông tượng đất (Âm) thì nhang
cắm xen kẽ, xem như tạo thành vòng tròn ấy là Dương.
Nếu bình hương tròn tượng Dương thì cắm hương theo
hình vuông tượng Âm. Ấy là Âm Dương hoà hiệp.
*Ý-nghĩa Hai cây đèn:
Số 10 và 12 Hai cây đèn
Gọi là Lưỡng Nghi Quang, tượng trưng cho Nhựt
Nguyệt, Âm Dương soi sáng khắp cả Càn Khôn Vũ Trụ,
tức là Thái Cực sanh Lưỡng Nghi.
Hai cây đèn này cùng hiệp với Thái cực đăng ở trên
sẽ đủ vào con số 3 là chỉ một sự tròn đầy viên mãn. Tức
là tạo nên một tam giác đều. Ý-nghĩa một mà ba, mà ba
cũng là một vây. Bởi đây là thời-kỳ cùng cuối của một
chu-kỳ. Tất cả đều được an bày do quyền năng của Đấng
Chí-Tôn, đó là Mệnh. Người nhìn vào các con Số đã sắp
đặt để hiểu. Nên được gọi là Số mệnh.
3–Thiên-bàn thờ Chí-Tôn hiện đã sửa sai pháp:
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Thầy đã dạy trên Thiên bàn thờ Chí-Tôn hình chữ
CHỦ 主 tức là gồm 12 món cúng phẩm, đặt thành 3 hàng
ngang tạo thành hình quẻ Càn ☰ Càn vi thiên (Càn là
trời) tức là chỉ ngôi Thượng Đế Thái-cực Thánh-Hoàng
vi chủ. (Xem lại trang 20)
Nhưng ngày nay cũng đặt 12 món cúng phẩm ấy
nhưng sửa lại để bông và trái xuống cấp dưới, nghĩa là
làm mất đi một đường ngang, bấy giờ còn lại là hình chữ
THỔ 土 (thổ là đất) thì trở thành quẻ Khôn ☷ khôn vi
địa (địa là đất) là thời Âm. Âm thạnh tất Dương suy. Đạo
bị bế là vậy. Bởi hằng ngày Ta chỉ lạy vào chữ “Thổ” mà thôi.
Nhìn lên Thiên bàn, một lỗi-lầm như trên ta thấy
ra rất nhỏ, hầu như không một ai chú-ý, nhưng chiều sâu
rộng thật tai hại vô cùng, Đạo bị thất pháp là do đó. Người
tu không thành do đó. Người bảo thủ Chơn-truyền cũng
phải biết phân biệt bấy nhiêu đó.
Thầy dạy:
“Thiên Địa hữu Âm Dương, Dương thạnh tắc sanh,
Âm thạnh tắc tử. Cả Càn khôn thế giới nhờ Dương thạnh
mới bền vững, cả chúng sanh sống bởi Dương quang, ngày
nào mà Dương-quang đã tuyệt, Âm-khí lẫy lừng, ấy là ngày
Càn Khôn thế giới sẽ chịu trong hắc ám, mà bị tiêu diệt…”
 (Pháp Chánh-truyền Nữ phái)
4–Thất pháp như thế nào?
Điều này Thầy có nói với Hộ-Pháp khi Ngài giao
quyền cho Hộ-pháp xuống thế mở Đạo.
Nhắc lại lời Đức Hộ-Pháp có thuật lại rằng:
“Bần-Đạo vâng lịnh Đức Chí Tôn xuống thế mở Đạo,
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thì Đức Chí-Tôn mới hỏi rằng:
– Con phục lịnh xuống thế mở Đạo, con mở Bí-pháp
trước hay là mở Thể-pháp trước?
Bần-Đạo trả lời:
– Xin mở Bí-pháp trước.
Chí-Tôn nói:
– Nếu con mở Bí-pháp trước thì 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 giành phá hoại thì mối Đạo phải ra thế nào?
Vì thế nên mở Thể-pháp trước, dầu cho đời quá dữ có
tranh-giành phá hoại cơ thể hữu-vi hữu-hủy đi nữa thì cũng
vô hại, xin miễn mặt Bí pháp còn là Đạo còn.
* Bí-pháp là Hiệp-Thiên-đài giữ.
* Thể-pháp là Cửu-trùng-đài mở-mang bành trướng”
Ấy vậy người Tín hữu Cao-Đài phải nắm vững Thểpháp của Đại-Đạo để rõ thông về mặt Bí-pháp. Dầu cho
mặt Thể-pháp có cải đổi đi nữa nhưng người Tín hữu
đã hiểu thông rồi cũng vô hại. Nhắc lại lời Thầy đã nói
“Dầu cho đời quá dữ có tranh-giành phá hoại cơ thể hữu vi
hữu-hủy đi nữa thì cũng vô hại, xin miễn mặt Bí pháp còn
là Đạo còn.”
Như vậy trách nhiệm của người Tín-hữu Cao-Đài
là phải rõ thông Thể pháp của Đạo mới mong am tường
Bí pháp của thời Tam-Kỳ Phổ-Độ này.
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B. Xá chữ KHÍ:
Tại sao khi cúng xong rồi phải quay ra ngoài Xá chữ
Khí? Khí là gì?
– Khí 氣 là sự sống, đây là viết đủ nét. Bên trái có
bộ mễ 米 Mễ là gạo. Tức nhiên người dùng gạo (hay các
thứ ngũ cốc) mà nấu lên cho bốc hơi, dùng vật dụng hứng
lấy chất hơi ấy, nó sẽ ngưng đọng lại mà thành một thứ
rượu. Rượu là do Khí bốc hơi mà thành. Vì vậy Lễ cúng
có rượu tượng cho KHÍ.
1–Tại sao Đạo Cao-Đài thờ CHỮ KHÍ?
Chữ Khí 氣 ở sau ngai Hộ-Pháp (Hiệp-Thiên-Đài
Đền Thánh Tòa-Thánh Tây-ninh). Riêng nơi các Thánh
Thất thì chữ KHÍ thờ nơi bàn Hộ-Pháp đều có chung
một ý-nghĩa là KHÍ SANH QUANG của Càn khôn
vũ-trụ, vạn vật nhờ Khí sanh quang hiện tượng ra mặt
thế để bảo tồn cơ sanh hóa hay tấn hóa của toàn thể vạn
loại tức là hữu sanh.
“Từ buổi trời đất biến sanh đã có cái khối Nhơn linh
ấy là Cha của Chơn linh, Cha của nhất điểm Linh quang.
Làm sao chúng ta hiểu Linh quang ấy?
Vì ta xét từ trước: Đức Chí-Tôn dùng cái thanh khí
ấy mà tạo ra loài người với đất, do thanh khí ấy mà biến
thành vạn-vật. Loài người đến nay nhờ tiến hóa mà khôn
ngoan cũng như vạn-vật, nhờ tấn hóa mà cũng được toàn
năng, toàn tri vậy.
Các nhà triết học luận bàn đã nhiều, nhưng xét ra
cũng không ai hiểu rõ nguyên-căn ấy.
Phật-giáo nói cái khối linh ấy phân tánh của mình
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ban bố ra cả vạn-vật, khối linh ấy trước khi phân tánh gọi
là BRAHMA là Phật, đến khi phân tánh rồi thì Đấng thứ
nhì là CIVA chủ về Pháp, Đức Chí-linh cầm quyền-năng
biến chuyển chứ không cầm quyền năng tạo đoan.
PHÁP vận hành mà sanh ra Khí, nên ta thấy mênh
mông trước mắt ta là Khí.
Vậy Khí là gì?
Khí là khối sanh quang vạn-vật nhờ thở khí ấy mà sống,
cho nên chữ KHÍ là sự sống của vạn-vật, do KHÍ là PHÁP
biến tướng ra vạn-vật. Thế nên Đấng thứ nhì Chưởng quản
cái sanh khí ấy thường gọi là “2è Logos” thuộc Âm cũng là
Phật-Mẫu Chưởng quản cả cơ-quan tạo đoan này vậy.
Như chúng ta thấy cơ-quan sanh-hóa vạn-vật và loài
người là do Âm Dương phối hợp mà biến tướng.
Phật chiết tánh biến ra Pháp là ngôi thứ nhì thuộc Âm
là Phật-Mẫu, nhưng chúng ta không biết cái Bí-mật ấy là
khi Âm Dương phối hợp biến hình, mà Phật-Mẫu dùng
gì để tạo nên cơ-quan hữu vi này. Vì bởi Phật-Mẫu dùng
khối sanh quang ấy có năng lực vận hành trong không khí,
chúng ta không thể thấy được. Khí biến ra hữu tướng là:
Nước, Lửa, Gió. Rồi nước, lửa, gió vận hành ra vạn-vật,
đi từ Hỗn-Nguơn-Khí, Hư-vô-khí đến Huyền-ảnh-khí rồi
mới biến ra vạn-vật, tức là Huyền-Ảnh-khí biến ra Nhơn
hình vậy.
KHÍ mà khoa-học gọi là Nguyên-tử-khí (Atome).
Nguyên-tử-khí có năng-lực vô biên mà loài người đã đoạt
được để dùng, chứ không biết nguyên căn và nguyên tánh
của nó đã đi đến mức nào. Kể từ ngày loài người tìm được
nguyên-tử-chất và dùng được cái nguyên-tử-khí ấy là cái khí
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sanh của vũ-trụ mà họ có biết đâu một ngày kia phàm thế
sẽ nương nhờ nguyên-tử-khí ấy mà Qui nguyên Thánh thể.
Thử hỏi Đức Chí-Tôn cho nhơn-loại đoạt nguyên tử-khí
ấy để làm chi? Chúng ta cũng nên tìm hiểu cái huyền-vi bímật ấy mà dù cho Đạo nào cũng vẫn còn đương mơ tưởng để
kiếm hiểu. Ngày hôm nay nguyên-tử khí dùng để giết người
thì biết đâu sau này nó sẽ là phương cứu tử huờn sanh cho
người và nó sẽ đem loài người đến địa vị trường sanh bất tử.
 (TĐ I/ 45–46)
Bởi nguyên-tử-khí là căn nguyên sự sống của vạn
loại, nếu nó đã làm chết người được thì nó cũng sẽ làm
sống được. Cái Khí ấy sanh trước hết là Nước, lửa, gió vận
hành tạo ra hữu hình là vạn-vật. Vì cớ mà con người đối
với vũ-trụ hình ảnh thế nào thì tạo đoan cũng thế ấy, nên
mới lấy Càn khôn làm Đại Thiên Địa, còn con người là
Tiểu Thiên Địa. Mạng sanh của con người đồng thể cùng
Càn khôn tức là sự sống phải tương liên với Chí-Tôn mà
Chí-Tôn lại cầm quyên năng vô đối.
2–Tại sao phải Xá chữ khí?
Người Tín hữu khi làm Lễ Đức Chí-Tôn xong liền
quay ra phía sau bàn Hộ-Pháp Xá chữ KHÍ, nghĩa là gì?
Đức Hộ-Pháp giải như sau:
“Cái Xá ấy chẳng phải làm Lễ trọng Chức-sắc Hiệp
Thiên-Đài từ lớn đến nhỏ, mà là Xá chữ Khí.
Chữ KHÍ là nguồn cội của pháp đã biến sanh vạn
vật. Phật là trước, tới Pháp là thứ, kế Tăng là tiếp theo.
Cái Xá ấy là kính Đệ Tam qui. Trong Pháp ấy xuất hiện
Phật-Mẫu kế tới Vạn-linh. Vì cớ cho nên Diêu-Trì-Cung
và Hiệp-Thiên-Đài có tình mật thiết cùng nhau về mặt
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căn cội Pháp để vận hành nguơn Khí tạo Vạn linh thì vị
Hộ pháp do Di-Đà xuất hiện, rồi kế vị Hộ-Pháp và kế tiếp
Long Thần Hộ-Pháp cùng toàn bộ Pháp-giới đương điều
khiển Càn Khôn vũ trụ cũng đều do nơi CHỮ KHÍ mà
sanh sanh hóa hóa.
Chào CHỮ KHÍ tức là chào cả Tam qui thường bộ
pháp giới tức là chào mạng sanh của chúng ta, chớ chẳng phải
chào HỘ-PHÁP Thập Nhị Thời quân, Thập nhị Địa chi đã
xuất hiện mà đang thi-hành sứ mạng nơi Hiệp Thiên-Đài,
mà chào toàn thể Vạn linh đã sanh hóa từ tạo thiên lập địa”.
3– Ý nghĩa của Khí:
“Theo Kinh Dịch, Khí là nguyên-ủy của vạn-vật hữu
hình, khí này đã bao trùm vũ-trụ từ lúc còn trong trạng
thái đầu tiên, tức là chưa có sự động, tĩnh. Nhỏ nhất
không nơi nào, vật nào mà không có nó ở bên trong gọi
là Tiểu nhất.
Để mô tả cái Khí bao trùm vũ-trụ là cái khí đầu tiên
tức là Nguyên khí, từ đó sinh ra vạn-vật và con người ấy
là chí đại. Đến như chí tiểu thì trong mỗi vật dù là chỗ
nhỏ đến đâu, nó cũng chỉ là một dạng khí-hóa, khí này
gọi là Vô cực. Nó là cái làm cho “Vật là vật”, “người là
người”. Từ đó người xưa đánh giá cấp bậc khí-hóa ở mỗi
vật hay mỗi người.
Khí ở trên trời đến lúc sẽ thanh tịnh, quang minh,
dầu rằng cái minh đức vẫn luôn luôn ẩn tàng, nhưng lúc
nào cũng đi mạnh mà không ngừng nghỉ.
Ôi! Thiên khí giáng xuống, địa khí thăng lên tạo
thành quẻ Địa Thiên Thái ䷊ tức là một sự hanh thông.
Sự vận hành và dụng sự của nó không bao giờ ngơi
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nghỉ cho nên không cần đợi đến lúc hạ xuống mới có. Ở
đây người xưa muốn nói rằng: Thiên-khí phân bố ở khắp
nơi, hóa sinh vạn-vật, nhưng cái thể và cái vị của nó vẫn
tôn quí cao thượng vậy”.
Về quyền năng thì:
“Đức Chí-Tôn là Đấng tự hữu, hằng hữu mà tự thử
tới giờ bất kỳ một Đấng Thiêng-liêng nào cũng không hiểu
rõ nguyên-căn của Đức Chí-Tôn, chỉ biết cái quyền-năng
vô đối của Người mà thôi.
Ngày giờ này:
“Đức Phật-Mẫu ban sơ đến Hiệp Thiên-Đài làm MẸ
của chữ Khí tức là Khí sanh vạn-vật. Lấy nguơn pháp trong
chữ Khí biến thành Càn khôn vũ trụ, nên Phật Mẫu trước
đến Hiệp-Thiên-Đài thuộc Pháp, tức là tòa ngự của Người,
rồi sau mới lập Cửu-Trùng-Đài”.
 (TĐI/61)

C. Dâng Tam Bửu
“Trọng giá của TAM-BỬU mà CHÍ-TÔN ưa chuộng
để dâng Đại Lễ cho Ngài là nguyên-nhân chấm dứt cái hoạ
tranh thù đã gây nên trường oan-nghiệt cho toàn thế giới”
 (Đức Hộ-Pháp)
Ðền Thánh, 01 tháng chạp năm Ðinh Hợi (1948):
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Bần-Ðạo xin nhắc lại một phen nữa, khi nào hành
lễ lúc dâng Tam Bửu:
– Hễ dâng Bông lên là dâng cái thể hình của chúng ta đó,
ta cúi đầu cầu nguyện Chí Tôn: “Con xin dâng mảnh hình
hài của con cho Chí Tôn dùng phương nào thì dùng”.
– Khi dâng Rượu cầu nguyện: “Con xin dâng cả trí
thức tinh thần của con cho Chí Tôn dùng phương nào
thì dùng”.
– Khi dâng Trà cầu nguyện: “Con xin dâng cả linh
hồn con cho Chí Tôn dùng phương nào thì dùng”.
Câu chót nếu ta khôn ngoan nguyện như vầy:
“Cả linh hồn, cả trí não, cả hình hài con, Thầy đào
tạo đó là của Thầy thì do nơi quyền hành độc đoán của
Thầy định”. Ðó ta cầu nguyện như vậy với Chí Tôn.
– Bần Ðạo đã giảng Tam Bửu, tại sao Chí Tôn lấy
Bông tượng trưng hình hài, Ngài muốn nhìn con cái của
Ngài bằng cái giá trị tốt đẹp như con mắt ngó thấy cái Bông.
– Ngài lấy Rượu là muốn tinh thần của loài người
cường liệt như rượu mạnh vậy.
– Ngài lấy Trà là muốn Chơn linh ra điều hòa như
trà vậy. Ngài lựa ba món đó cốt yếu là như thế.
*Ngày nay Bần Ðạo giảng ba ngôi hiệp nhứt của Ðức
Chí Tôn.
“Cả thảy mỗi phen vào Ðền Thánh nắm sanh khí ấy
tạo cả cơ quan hữu hình nầy, dầu sắt đá cỏ cây, cả thú vật
vạn linh hữu tướng, thuộc về Tăng.
Ðứng đầu tiên hết Chí Tôn tức là Phật nắm cả cơ
quan bí mật tạo thành Càn Khôn Vũ Trụ.
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Ðạo nầy luật thế nầy, Ðạo kia luật thế khác, nhưng
không khác hơn Phật Giáo.
Giả thí như Thánh Giáo Gia Tô cũng có ba ngôi (la
trinité): Le Père, Le Fils et Le Saint Esprit (Ðức Chúa Cha,
Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần). Ðức Chúa
Cha là Phật, Ðức Chúa Con là Pháp, Ðức Chúa Thánh
Thần là Tăng.
Không Ðạo giáo nào thuyết minh rõ ràng cơ tạo đoan,
lấy thuyết hỗn độn sơ khai phân chia: Khí chi khinh thanh
thượng phù giả vi Thiên, khí chi trọng trược hạ ngưng giả
vi Ðịa (Hễ khí thanh thì lên làm Trời, khí trược thì hạ
xuống làm đất).
Cả vật loại hữu tướng nầy có hai quyền năng sản xuất:
 Ngôi Chí Tôn.
 Ðức Mẹ.
Cả quyền năng ông cha chúng ta đào tạo thế nào, ngày
nay quyền năng Chí Tôn cũng đào tạo thế ấy, mà bà mẹ
chúng ta thế nào thì mặt luật ấy không khác nào quyền
năng vô tận của Phật Mẫu dùng đặng đào tạo Càn Khôn
Thế Giái, chúng ta không biết, không thể đoán được, luật
ấy không xa.
Chí Tôn là Phật, Phật Mẫu là Pháp, Càn khôn là
Tăng, mặt địa cầu nầy đến 3.000 thế giái cũng là Tăng.
Nắm quyền trị thế là Hạo Nhiên Pháp Thiên, chính
quyền năng Chí Tôn định, địa cầu nầy không định khác, chỉ
có một mặt Trời nầy không có mặt Trời khác, trong 24 giờ có
một ngày, Ðấng cầm quyền trong pháp giới là Hư Vô Cao
Thiên vâng mạng lịnh Hạo Nhiên Pháp Thiên làm cho vũ
trụ khỏi tương tàn với nhau. Ðịa cầu nầy nếu không mặt
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luật đạo đức thì sanh ra bậy bạ con người không chắc sống.
Bây giờ chúng ta quan sát Hỗn Nguơn Thượng Thiên,
ngày nay Ðức Phật Di-Lạc ở nơi Hỗn Nguơn Thượng Thiên
cầm cả hành tàng Càn Khôn Vũ Trụ, giờ Ngài đương cầm
quyền cả vật loại.
Trước khi nguyện lấy dấu và niệm: Nam Mô Phật,
Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, dám chắc thật đích xác ba
ngôi ấy chưa ai biết rõ.
Ngày nay Bần Ðạo giảng: Phật là gì? Phật là một
Ðấng toàn tri toàn năng, người ta lầm lạc tưởng không thấy
hình dạng là không có, người thế gian lầm lạc nhiều lắm.
Họ quả nhiên là người sống hiện tại chỉ khác hơn chúng ta
là không có thi hài mà thôi. Ðấng toàn tri toàn năng ấy là
Ðấng đầu tiên hiệp lại với Chí Tôn.
Bần Ðạo đã giải nơi Phật có ba cảnh đặc biệt:
1. Hạo Nhiên Pháp Thiên tương liên hiệp một cùng
Ðức Chí Tôn.
2. Hư Vô Cao Thiên thuộc về Pháp giới cầm cả luật
Thiên Ðiều.
3. Hỗn Nguơn Thượng Thiên thuộc Tạo hóa, thuộc
Tăng.
Phật vị có ba đẳng cấp ấy đặng nắm cả quyền năng
Càn khôn Thế giái.
Phi Tưởng Diệu Thiên nắm quyền hành tạo đoan
loài người thuộc Phật, đồng thể với Phật.
Tạo Hóa Huyền Thiên thuộc Pháp và có ba quyền
tạo đoan thế giái hữu hình nầy vô cùng tận. Tạo hóa cầm
sanh khí để tạo sanh vật.
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Phi Tưởng Diệu Thiên, Tạo Hóa Huyền Thiên.
Bây giờ tới Phi Tưởng Diệu Thiên lãnh phận sự nơi
Ðức Chí Tôn cầm nguơn khí của con người, giữ sanh mạng
vạn vật kêu là vạn linh.
Tới Tạo Hóa Huyền Thiên, Phật Mẫu cầm pháp
chuyển cơ sanh hóa không cùng tận, cả loài người, cây, cỏ,
sắt, đá, cũng tấn lên phẩm người nữa, là nhờ tay của Ðức
Phật Mẫu nắm Pháp biến xuất. Cả thi hài, chơn linh, trí
não pháp thân luân chuyển sanh sanh tử tử. Nợ sanh tử ấy
là bài học của Tạo hóa trong các cơ thể ấy, loài người học
làm đặng biết, đặng chi? Ðặng tạo Pháp thân huyền diệu
được toàn thiện toàn mỹ, toàn tri toàn năng như Phật Mẫu
đã làm, ta làm đặng học hỏi tạo Pháp thân do quyền lực
thuộc Pháp, hình hài xác thịt thuộc Tăng. Thây chúng ta
thay đổi lăn lóc trên đường sanh sanh tử tử. Cũng như Phật
ở tối cao tối trọng, gần Chí Tôn là Hạo Nhiên Pháp Thiên.
Các Ðấng ấy hữu sanh hữu tử tri khổ nghiệp chướng luân
chuyển hoá sanh, năng du ta bà thế giái độ tận vạn linh
đắc qui Phật vị.
Các Ðấng ấy đã chịu như chúng ta ngày nay đặng đi
đến toàn thiện, đặng toàn tri toàn năng, họ đi trước, mình
đi sau, họ cao mình thấp thỏi, con đường họ đi mình cũng
sẽ tới. Một điều ta nên để ý hơn hết là chúng ta phải hiểu
rằng: Mặt thế nầy chưa biết ai cao ai thấp. Nơi Hạo Nhiên
Pháp Thiên một vị Phật cao trọng toàn tri toàn năng gần
như Ðức Chí Tôn nữa mà xuống tại thế nầy đặng học bài
học khổ dám làm kẻ ngu dốt lắm.
Chúng ta thấy hình thể một vị Phật Mahâsarouth là
một vị Chí Phật như Ðức Cakya-Mouni đến thế gian bưng
Bình Bát Du để xin cơm đặng nuôi kẻ khổ. Một người ăn
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mày ở thế gian như vậy mà nơi cửa Hư không lại có quyền
năng vô tận vô đối. Ðến Ðức Chúa Jésus Christ là một vị
Christna Vichnou đệ nhị kiếp Chí Tôn giáng linh xuống
làm một vị bần hèn khổ não để đi xin từ chén cơm, từ
miếng bánh mì đặng nuôi kẻ đói khó. Ðó là bài học trước
mắt phàm chúng ta đã thấy.
Ðấng Tạo Ðoan đưa tay xin cho loài người ăn, đó là
Người cầm quyền năng nuôi khắp vạn vật Càn Khôn Võ
Trụ. Thế gian chưa hề thấy và chưa hề biết.”

D. THỜ THƯỢNG-ĐẾ
1–Tại sao nhân-loại phải thờ Đức Thượng Đế
trong buổi Tam-kỳ Phổ-Độ này?
a- Lý-do nơi Trời:
“Phàm con người phải biết có chi trên đầu. Cái khôngtrung trên đầu ta đó là Trời. Đấng cầm quyền trên ấy là
Đấng Tạo-hóa, là Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, là Chúa tể cả
Càn Khôn Thế Giái.
Nay Đấng Tạo-hóa lấy danh lập Đạo xưng là“ Cao
Đài Tiên Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát giáo Đạo Nam
phương”, dùng huyền-diệu Tiên-gia đến dựng nơi nước
Nam ta một nền Chơn-Đạo rất cao-thượng mà độ rỗi nhơn58
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sanh khỏi luân-hồi, gọi là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.
Đức Thượng-Đế vì thương-yêu nhơn-loại đến độ rỗi
chúng ta, lại gọi mình là Thầy, kêu chúng ta là Môn Đệ.
Vậy nên chúng ta phải hết lòng kính mến và sùng bái Đấng
Tạo-Hóa và hết dạ tín-ngưỡng cái Đạo rất huyền-vi mầunhiệm của Đấng Chí-Tôn.
Cái tông-chỉ của Đại-Đạo là gồm cả ba Đạo chánh
là: Nho, Thích, Đạo, chuyển cả ba Đạo ấy mà hiệp lại làm
một. Nên chi chúng ta tu Đại-Đạo thì phải noi theo tông
chỉ của Tam-Giáo mà tập rèn tâm tánh, là phải nắm trọn
Tam cang Ngũ thường, vẹn giữ Tam qui Ngũ giái và cần
luyện Tam bửu Ngũ-hành.
Người mà gồm được hết cả ba thì là gần Thần, Thánh,
Tiên, Phật vậy.
b- Lý-do nơi người:
Thầy dạy: “Chư Môn Đệ nghe!
“Phần nhiều trong các con chẳng để lòng thờ kính Thầy,
tưởng cho đem thờ Thầy vào nhà là chủ-ý cầu một việc lợi
riêng chi cho gia-quyến vậy thôi, chớ chẳng hiểu là một nguồn
trong sạch để rửa các lỗi phàm-tục của các con. Nhiều đứa
lại còn mơ-hồ, đã thờ Thầy mà còn chưa chắc ý rằng thờ
đặng chi và mở Đạo có ích gì?
Than ôi! Đã bước chân vào đường đạo-hạnh mà chẳng
để công tìm kiếm, học hỏi cho rõ ngọn nguồn, thì làm phận-sự
Môn-đệ như thế có ích chi cho nền Thánh Giáo đâu?
Đạo Trời khai ba lượt, người tục lỗi muôn phần, sanh
đứng vào thế cuộc, chưa biết mình đã lãnh một vai tuồng,
đặng chờ lúc kết-quả hồn qui Thiên ngoại, lánh khỏi xác
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phàm trở về nơi khởi hành mà phục các điều đã thi hành
giữa sân khấu là chốn trần-ai khốn-đốn nầy; phận chưa
xong phận, thân chẳng nên thân, thân phận lo tính chưa
rồi, còn mong mỏi chi dụng mình vào đường đạo-đức để cho
có ích chung nữa đặng!
Lương-tâm của các con là một khiếu Thiêng liêng của
Thầy ban để sửa trị riêng các con trong đường tội lỗi và ban
thưởng trong việc nhơn-đức; làm một việc phải tức là do
nơi ý Trời; phạm một nét vạy tà là cải nơi Thiên luật; phải
quấy Thần, Thánh chỉnh chép biên, thưởng phạt duy đợi
ngày chung cuộc! Khá biết lấy!”
 (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1 ngày 27–12–1926)
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E. Ý NGHĨA THÁNH TƯỢNG THIÊN-NHÃN

(Tượng Ngũ Chi)
Đạo trải qua thời gian, Hội-Thánh cũng đã nhiều
lần thay đổi Thánh Tượng Thầy:
Trong thời kỳ nền Đạo mới phôi-thai, Hội-Thánh
ban cho toàn Đạo thờ “Thánh Tượng Ngũ Chi». Trong
Thánh Tượng phần dưới Thiên-Nhãn-Thầy có in hình các
Đấng Giáo-Chủ thời xưa: Tam-Giáo, Tam-Trấn, Ngũ-Chi.
Đó là cách thờ-phượng Tam-Giáo Qui Nguyên Ngũ Chi
Phục Nhứt.
Ý-nghĩa Tam Giáo:
 Phật-Đạo: Ở giữa là Đức Phật Thích Ca, Giáo
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Chủ Đạo Phật.
 Tiên-Đạo: Phía hữu là Đức Thái-Thượng Đạo
Tổ, Giáo-Chủ Đạo Tiên (bên hữu của Chí-Tôn).
 Thánh-Đạo: Phía tả là Đức Khổng Thánh Tiên
Sư, Giáo-Chủ Đạo Thánh (Bên tay tả của ChíTôn)
Tam Trấn Oai-Nghiêm:
Thay mặt cho Tam Giáo trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ:
 Phật Đạo: Phía hữu là Đức Phật Quan Âm,
chủ về Phật Đạo.
 Tiên Đạo: Ở giữa là Đức Lý Thái Bạch, chủ về
Tiên Đạo.
 Thánh Đạo: Phía tả là Đức Quan Thánh Đế
Quân, chủ về Thánh Đạo.
Ngũ Chi Đại-Đạo:

Kể từ trên xuống: Ngũ Chi Đại-Đạo là:
❒❒ Phật Đạo: Đức Thích-Ca Mâu-Ni Thế Tôn
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chưởng giáo Đạo Phật.
❒❒ Tiên Đạo: Đức Lý Thái Bạch Chưởng-giáo Đạo
Tiên thay quyền Tiên Đạo.
❒❒ Thánh Đạo: Đức Chúa Giê-Giu, Giáo-chủ
Thánh Đạo.
❒❒ Thần Đạo: Đức Khương Thái Công, Giáo-chủ
Thần Đạo.
❒❒ Nhơn Đạo: Có 7 cái Ngai thể về Nhơn Đạo gồm
có: Một Ngai Giáo-Tông, ba Ngai Chưởng-Pháp,
ba Ngai Đầu-Sư.
Hình thức thờ như trên có ý-nghĩa là: Tam Gíao
Qui Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt, đó là Tôn chỉ của Đạo
Cao-Đài kỳ ba chuyển thế và Cứu thế. Đạo xuất ư Đông.
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Thánh tượng Tam Trấn

Về sau Hội-Thánh chấn chỉnh lại để ban cho toàn
Đạo thờ “Tượng Tam Trấn”. Trong Tượng Tam Trấn
không có in hình các Đấng Giáo Chủ, nhưng phần dưới
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Thiên Nhãn Thầy có ba khuôn vẽ bằng Cổ Tự, đó là
Thánh-danh của các Đấng Tam Trấn Oai Nghiêm trong
buổi Tam Kỳ Phổ Độ:Thánh tượng này phía trên có 6 chữ:
ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ ĐỘ
大道三期普渡
Dưới cùng là danh-hiệu Tam-trấn, từ trái sang phải:
 QUAN-ÂM BỒ-TÁT 觀 音 菩 薩 (tượng Phật-đạo)
 THÁI BẠCH KIM TINH 太 白 金 星 (Tượng Tiên
Đạo)
 QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN 關聖帝君 (Tượng
Thánh Đạo)
Ngay trong hiện tại, toàn Đạo đang thờ Thánh
Tượng Ngũ chi như hình trên.
Trong tượng Ngũ-Chi nhận thấy có phần chính-yếu
là Thiên-Nhãn Thầy ở chính giữa có 32 tia hào-quang cả
thảy. Kế đến là mặt trời và mặt trăng tức là Âm Dương nhị
khí. Dưới là Tam-giáo, kế Tam Trấn, sau hết là Ngũ chi.
F. Ý nghĩa Chữ Đạo 道 12 nét
Nếu khai-triển chữ ĐẠO 道 có 12 nét sẽ thấy các
phần sau đây ứng với sự thờ cúng trên Thiên Bàn vậy.
Trên cùng là hai nét phết, chính là Âm Dương của
trời đất hoá sanh, hay nói gần hơn là do cha mẹ phàm thể
sanh ra con người; chỉ Âm Dương tương-hiệp. Nét nhứt
一 đặt nằm ngang ở dưới là chỉ con người đứng đầu trong
Vạn-linh, hiệp chung lại tức nhiên đủ Tam tài: Thiên, Địa,
Nhân rồi vậy.
Bên trong là chữ Mục目 là con mắt, có 5 nét, tượng
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lý Ngũ-hành, thuộc Thổ, Thổ ở trung-ương, về tính chất
thuộc màu vàng. Đối với sắc dân là giống dân châu Á, mà
châu Á ở vào trung-tâm quả đất.
Từ chữ Mục 目 (5 nét) thêm một nét phết thành ra
chữ Tự 自 (6 nét) Tự là chính mình, do vậy mà sự tu-hành
là điều tự quyết, tự chủ, tự quyền, tự lập… để định cho
phương châm hành-sử của mình. Thế nên số 6 là con số
bình-hoà, hạnh-phúc.
Cả hai bộ-phận này ráp lại với nhau thành ra chữ
Thủ 首 (9 nét) Thủ là đầu, là khởi điểm. Khởi điểm con
người là Cung Mẹ Diêu-Trì thuộc từng thứ 9, cho nên
khởi xuất từ đây mà khi trở về cũng là đây. Nhưng nơi
đây chưa phải là bến ước mơ cho linh-hồn khi thoát xác
mà phải có đủ Tam lập nữa; tượng bằng bộ sước 辶(3 nét)
mới thành ra chữ ĐẠO 道 (9 nét + 3 nét = 12 nét). Số 12
là con số của Thầy, chính là con đường Thiêng-liêng hằng
sống là bến ước mơ của linh-hồn.
G. Tam thể xác thân
Trong con người có ba thể, đó là: Xác thân, Trí não
và linh-hồn.
Xác thân tức là Thân thể của chúng ta là do cha mẹ
sanh ra và nuôi dưỡng cho nên hình tướng. Sự sống của
xác thân là trái tim (Tinh) gọi là Đệ nhứt xác thân.
Trí não hay Chơn-Thần cũng gọi là Khí-phách của
chúng ta do Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu ban cho và lãnh phần
un đúc cho khôn-ngoan. Thức ăn của trí-não là sự học-hỏi
để tiến-hóa (Khí): Là đệ nhị xác thân.
Linh-hồn hay Chơn-linh của chúng ta do Đức Chí
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Tôn ban cho cũng gọi là Điểm Linh-Quang của ThượngĐế. Món ăn của linh-hồn chính là đạo-đức. Mỗi bữa vào
cúng lạy chính là món ăn cho linh-hồn đó (Thần) là Đệ
tam xác thân con người.
Tinh- Khí- Thần gọi là Tam-bửu của người đó vậy.
Trong ba món báu nầy:
– Cái Trí (Chơn-thần) lại đứng vào phần trung gian
rất quan-trọng trong người, để liên-hiệp giữa xác thân với
Chơn-linh, đồng-thời dìu dẫn xác thân trên đường tấn hóa.
Hay nói rõ hơn chính đệ nhị xác thân làm trung-gian cho
đệ nhứt xác thân cùng với đệ tam xác thân vậy.
Con người cứ mãi luân-hồi chuyển kiếp nơi cõi
phàm trần, sanh sanh tử tử là vì chúng ta không học hỏi
về phần đạo-đức, trau-luyện cho trí tuệ được thông-minh,
sáng-suốt nên dễ bị đệ nhứt xác thân lôi cuốn vào vòng
lục-dục thường tình, đi đến chỗ mê-muội, sa vào đường
hắc ám tội lỗi, vì đó mà càng ngày càng xa lánh Chơn
thần, nên nói là Tinh-Khí-Thần không hiệp nhứt là bởi
cớ ấy. Nếu Tinh, Khí, Thần không hiệp nhứt thì người
tu hành không mong chi đắc Đạo.
Do vậy mà người tu hành đắc Đạo cùng chăng cũng
do nơi Chơn-thần biết nghe theo lời đạo-đức để được
thăng tiến. Việc xử thế tiếp vật cũng do trí não phánquyết mà thôi. Nếu trái lại Chơn-thần quá nghe theo sự
đòi hỏi của đệ nhứt xác thân thì khi hồn lìa khỏi xác bị
xác thân lôi cuốn vào đất do luật hấp-dẫn của đất luôn
nặng-nề bao phủ.
Trí-não có được khôn ngoan, phải biết nuôi nấng xác
thân cho được khỏe mạnh, là dùng những món ăn tinh
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khiết, học hỏi theo Kinh sách có lợi về mặt tinh thần.
Khi hồn xuất ra khỏi xác thì được nhẹ-nhàng thăng về
Thượng giới. Kinh có câu:
“Kêu chơn-hồn vịn níu chơn-linh.
“Năng lai năng khứ khinh khinh.
“Mau như điển chiếu nhẹ thành bóng mây”
Một triết-nhân nói “Một linh-hồn minh-mẫn trong
một thân-thể tráng kiện”. Còn Đạo-pháp thì nói rằng một
xác thân tinh-khiết mới xuất ra một Chơn-thần tinh-khiết.
Thế nên, dân-tộc Việt-Nam ngày nay Đức Thượng-Đế
thân trao cho một mối Đạo nhà đủ sức “xây cơ chuyển
thế bảo-tồn vạn-linh” Thất Nương Diêu Trì Cung có dạy:
“Lễ bái thường hành tâm Đạo khởi”.
Về ba ngôi Phật, Pháp, Tăng, Thánh giáo Đức Chí
Tôn dạy rằng:
“Khai Thiên Địa vốn Thầy, sanh Tiên Phật cũng Thầy.
Thầy đã nói: Một Chơn Thần mà biến Càn Khôn Thế Giái
và cả nhơn loại. Thầy là chư Phật, chư Phật là Thầy.
Các con là chư Phật, chư Phật là các con.
Có Thầy mới có các con, có các con rồi mới có chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật.
Thầy khai Bát Quái mà tác thành Càn Khôn Thế Giái
nên mới gọi Pháp. Pháp có mới sanh ra Càn Khôn vạn vật
rồi mới có người nên gọi là Tăng.
Thầy là Phật, chủ cả Pháp và Tăng, lập thành các Đạo,
mà phục hồi các con hiệp một cùng Thầy”.
Đức Chí Tôn lập thành các Đạo thì có Tam Giáo
Ngũ Chi Đại-Đạo.
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– Tam Giáo là: Phật, Tiên, Thánh.
– Ngũ Chi là: Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo,
Tiên Đạo và Phật Đạo.
H. Tại sao Đức Chí-Tôn phải trao cho Môn đệ của Ngài cả
Ấn, Pháp, Bùa, Chú và còn bắt lập Minh thệ nữa?
Đức Hộ-Pháp thuyết 12–7 Mậu-Tý (1948):
“Phương ngôn Pháp có câu “Aide-toi le ciel t›aidera”
và Tiên Nho chúng ta nói “Tận nhơn lực tri thiên mạng”
điều nầy hiển nhiên chơn thật lạ lùng, chúng ta rán cố gắng
hết sức mình thì Chí Tôn mới ban cho cái huyền linh của
Ngài, nếu không rán không thế gì hưởng được, mấy Em nhận
biết điều ấy, chúng ta do Chí-Tôn kêu gọi đặng gầy dựng, ta
phải cố gắng, vì lẽ không thăng tức ta phải đọa. Mấy Em
nhớ, Ðạo của mấy Em chúng Qua đã tạo dựng cho mấy
Em đặng ngày kia mấy Em tiếp theo Chơn Truyền Luật
Pháp thay thế cho mấy Qua đặng truyền nghiệp cho hậu tấn.
Pháp nói “Chaque soldat a un bâton de maréchal
dans son sacoche”, nghĩa là: Mỗi tên lính đều có cây giản
của ông Thống Chế trong bị của họ, Qua nói rằng: Mỗi vị
Tín đồ đều có cái mão của Giáo Tông và Hộ Pháp đội trước
trên đầu, không lấy được là lỗi tại mấy Em, chẳng lẽ có một
người mà người đó chết rồi là diệt tiêu nền Ðạo.
Ngày kia không có gì vui hứng cho Qua hơn, khi thấy
xuất hiện trong mấy Em, khi Qua đã già vô tịnh thất an
dưỡng tinh thần, mà thấy đặng mấy Em ở dưới bước lên
ngồi địa vị cao trọng của Qua”.
Đạo là mênh mông vô hạn định, vậy thì người học
Đạo biết tầm đến nơi đâu? Nơi nào là điểm phát xuất?
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Thầy đã ân cần dạy bảo:
“Vũ-trụ mênh-mông vô-hạn-định chưa biết đâu là bờ
bến. Ngoài vũ-trụ này lại còn có cả muôn vũ-trụ khác chứa
đựng trong khối mênh-mông vô cùng, nghĩa là một vòng
tròn chứa đựng trong một vòng tròn, một ánh-sáng chứa
đựng trong một ánh-sáng vô biên.
Nhưng làm thế nào để Thầy điều-khiển được hết, cũng
không có chi lạ, ấy là nhờ những định-luật thiên nhiên bất
di bất dịch, cũng như cái lưới vãi chài, dầu có bao nhiêu
đường tơ đi nữa, khi vãi ra thấy rườm-rà mà biết nắm mối
thì phăng lên cái một. Kẻ biết nắm mối ấy là kẻ nắm Huyền
pháp đó. Huyền-pháp là cái phép nhiệm mầu sâu kín chớ có
chi khác lạ đâu. Huyền-pháp vốn cũng nhiều bậc nhiều tầng,
cái này phải chịu hệ-thống của cái kia, cho nên con thấy nói
có pháp cao, pháp thấp là như vậy đó. Kẻ nắm được pháp
tối-linh là làm Thầy thiên-hạ và cả Càn khôn.
Còn ẤN, PHÁP, PHÙ, CHÚ chẳng khác nào như
những công-tắc điện để mở những nút dây điện khắp nơi.
Phải có bình chứa điện cho đầy thì khi mở ra điện kia mới
chạy, nếu không dầu mở cũng chẳng ích chi. Nên Đạo-gia
nói Tu đắc Đạo là đoạt hết cơ mầu-nhiệm Thiêng-liêng đó.
Chỉ nói như vậy thôi, chớ chưa phải đoạt hết đâu! Chưa ai
đoạt hết nỗi đâu, chỉ thấu-đáo một phần là quí lắm, nhưng
cũng đủ quyền-lực sửa trị một khu vực, một tiểu Càn khôn,
một nhóm hành-tinh, hay một trái địa-cầu có người ở; nhỏ
hơn nữa là cai-trị một nước, một tổng, một làng.
Bởi vậy TU THÂN là gốc, tức là tập nắm cơ mầu
nhiệm gần nhất, chính là ở thân mình.

70



Bài 3: Thiên bàn tại tư gia

Hỏi vậy Tu theo Đạo Cao-Đài có sử
dụng Ấn- Pháp- Bùa- Chú không?
– Có chứ!
Ấn 印 nghĩa là in dấu, là ẤN TÝ đó. Ấn ấy của Đức
Chí-Tôn ban cho chúng sanh ngày nay, mà tất cả Tín hữu
Cao-Đài đều có quyền sử dụng. Ấn này vừa là một điện
đài thông công cùng Chí-Tôn và cả Thần Thánh Tiên Phật,
ngoài ra còn có tác dụng trừ yêu diệt quỉ nữa, nó như lá
bùa hộ mạng cho mỗi người có đủ đức tin nơi Trời Phật.
Ấn Tý này ngày nay có tên là ẤN KIẾT QUẢ, tức nhiên
báo cho nhân loại biết rằng: nếu tu thì thành, dữ thì đoạ.
Vì nay đã đến thời kỳ gặt hái kết quả rồi. Bởi nay là qua
Tam Kỳ Phổ Độ Tam Giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục
Nhứt, với chủ trương là Đại Đồng.
– Nhứt kỳ Phổ Độ như cái bông búp, thể hiện bằng
cách chắp hai tay lại như bông mới thành hình.
– Nhị Kỳ Phổ Độ là thời kỳ các cánh hoa rụng đi
nên cách bắt tay là nắm lại. Qua hai thời kỳ này người tu
khó đắc thành chánh quả, khác nào lấy bông tươi mà gieo
trồng thì làm sao trở thành cây giống được!
– Phải đợi tới Tam-Kỳ Phổ-Độ này thì mới là thời kỳ
KIẾT QUẢ tức nhiên là thành trái“Tu thì thành” là vậy.
PHÁP 法 là gì? – Là phương pháp, phép tắc dùng
nước Thánh để rửa sạch những bịnh chướng, linh thiêng.
Phân tích chữ pháp 法 thì một bên là chữ khử 去 một bên
là bộ thuỷ氵tức nhiên dùng nước (Thánh) để khử sạch.
Pháp của Đạo Cao-Đài là gì? –Tức nhiên là nước
Âm Dương Thuỷ-hoả ký-tế, nước này gọi là “Ma-Ha-thuỷ
năng huỷ oan khiên giải trừ nghiệt chướng chi đoạ”. Nước
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Thánh được dùng trong việc Giải oan, Tắm thánh, cắt bảy
dây oan nghiệt trong việc làm Phép xác, Phép độ thăng…
Bùa. Đây là bùa chữ Khí 气 tức là khí sanh quang,
là sự sống của nhân loại. Bùa này của Đức Chí-Tôn ban
cho tất nhiên sẽ rất linh diệu, chỉ để cứu bịnh mà thôi,
không như bùa của các Thánh đã bị nhân loại lạm dụng
quá nhiều, chỉ với mục đích lợi cho mình mà hại người.
Chú 咒 tức là câu Thần chú, khi niệm lên là có tác
dụng sai khiến. Câu chú ngày nay trong cửa Đạo Cao-Đài
gọi là “Câu chú của Thầy” niệm là “Nam-mô Cao-Đài Tiên
Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát”. Với câu chú này khi niệm
lên là được sự giải thoát, có sự huyền linh hộ trì.
Tóm lại, Đạo Cao-Đài có đủ Ấn –Pháp –Bùa – Chú
rất phổ biến trong toàn Đạo, không một ai mà không biết
và hầu như sử dụng tất cả mọi chỗ, mọi nơi.
Bài 4: CÚNG TỨ THỜI
Đức Hộ-Pháp giảng qua Lời Thuyết Đạo rằng:
“Bần-Đạo tưởng thấy trong trí cần phải buộc cả thảy
Đi Cúng”. Đi cúng tức là Cúng Tứ Thời vậy.
Về việc Cúng Tứ thời:
Tân Luật: Điều thứ hai mươi qui định Chức sắc
giữ Thánh Thất mỗi ngày phải làm Tiểu Lễ bốn lần theo
Tứ Thời: Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu. Mỗi thời phải cúng đúng
12 giờ khuya, 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ chiều. Ở tư gia,
dầu cúng một thời nào trong Tứ Thời cũng phải giữ đúng
theo những giờ đã qui định trên đây mà hành lễ.
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Một ngày có 24 giờ, chia làm hai thời điểm: ngày và
đêm ấy là Âm Dương. Mỗi một thời điểm là 12 giờ, tượng
là Thập Nhị Thời Thần, mỗi thời có 2 tiếng đồng hồ, chia
làm bốn khoảnh-khắc: ấy là Tứ Tượng đó vậy.
❒❒ Thời Tý: từ 11 giờ (đêm) đến 1 giờ khuya.
❒❒ Thời Mẹo: từ 5 giờ (sáng) đến 7 giờ sáng.
❒❒ Thời Ngọ: từ 11 giờ (trưa) đến 1 giờ trưa.
❒❒ Thời Dậu: từ 5 giờ (chiều) đến 7 giờ tối.
Thời Tý: cúng đúng 12 giờ (khuya) là chính giữa
của thời, là trung hòa chi Đạo. Có nghĩa rằng: Trung là
cái gốc lớn của thiên hạ, hòa là cái đạt Đạo của thiên hạ.
Cùng cực cả trung và hòa, thì Trời Đất định vị, vạn vật
hóa dục. Tiên Nho có câu: “Trung giả dã, thiên hạ chi đại
bản dã, hòa giả dã, thiên hạ chi đạt Đạo dã. Chí trung hòa,
thiên địa vị yên, vạn vật dục yên”.
Đây là cái giờ giáp giới, ngày cũ hết, ngày mới bắt
đầu, nên 12 giờ đêm của 30 tháng 12 (chạp) gọi là giờ giao
thừa. Còn lại ba thời: Ngọ (12 giờ trưa) Mẹo (6 giờ sáng)
Dậu (6 giờ chiều) cũng Cúng đúng chính giữa mỗi thời.
Sở dĩ phải cúng đúng vào các giờ qui định trên là vì
Đạo Cao-Đài lấy hai chữ chính trung làm cơ bản, nghĩa
là chánh Tý, chánh Ngọ, chánh Mẹo, chánh Dậu.
Đức Chí Tôn phân định thời Tý, Ngọ cúng rượu.
Mẹo, Dậu cúng trà là một ý nghĩa huyền bí cao siêu để cho
con cái của Ngài được hưởng Bí-pháp vô vi là một đặc ân
vô giá của Ngài ban cho đó vậy.
*Thời Tý: Là thời cực Âm sanh Dương, là thời Nguơn
Khí của Đức Chí Tôn phát khởi, do nhứt điểm Dương sanh
chi thủy, vận chuyển Càn Khôn hóa sanh vạn loại, nên dạy
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hiến rượu là mượn cả khí phách, năng lực của toàn Môn-đệ
giúp hay cho phần điển lực của Đức Chí Tôn. Hiến lễ Đức
Chí-Tôn giờ nầy, chúng ta hưởng khí sanh quang của Đức
Chí Tôn làm cho khí phách của chúng ta được mạnh mẽ,
trí não sáng suốt.
Theo Dịch-lý là quẻ Phục (Địa Lôi Phục) ䷗ tức
nhiên quẻ trên là Khôn vi Địa, dưới là Chấn vi Lôi. Đọc
là Địa Lôi Phục. Có một Dương chịu dưới 5 Âm. Dương
bắt đầu tiến dần lên. Gọi là Dương tiến, tất nhiên Âm
phải thoái, hay cũng nói là Âm tuyệt Dương sinh
Thời Ngọ: Là thời Nguơn Khí của Đức Chí Tôn đến
buổi cực thạnh, đầy đủ ánh Dương quang, soi thấu cả nguồn
sanh khí của toàn thể vạn loại, tức là cực Dương sanh Âm, là
nguồn tịnh dưỡng Nguơn Khí, nên dạy hiến rượu. Hiến lễ
Đức Chí Tôn giờ nầy, chúng ta được hưởng khí sanh quang
của Đức Chí-Tôn, hàm dưỡng khí phách của chúng ta được
an tịnh. Thế nên dạy hiến rượu cũng như Thời Tý vậy.
Dịch-Lý ứng vào quẻ Cấu (Thiên-phong Cấu) ䷫
tức nhiên quẻ trên là Càn vi Thiên, quẻ dưới là Tốn vi
Phong, đọc là Thiên Phong Cấu. Quẻ này có một Âm dưới
5 Dương, là thời Dương tiêu Âm trưởng, nghĩa là Âm lần
lần lấn Dương ra ngoài.
*Thời Mẹo: Là thời Nguơn Thần của Đức Chí Tôn sau
những giờ định tĩnh mà phát khởi biến hóa, sanh trưởng
muôn loài, do Âm Dương vãng lai giao thới, gọi rằng Thủy
Hỏa ký tế, vạn loại hữu sanh, nên dạy hiến trà dùng Âm
Dương thủy là mượn cả linh-hồn yên tĩnh điều hòa của
chư Môn-đệ giúp hay cho phần Bí-pháp của Đức Chí-Tôn.
Hiến lễ Đức Chí-Tôn giờ nầy, chúng ta hưởng được Thần
lực của Đức Chí Tôn mà làm cho Chơn Thần của chúng
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ta được tráng kiện.
Dịch-Lý ứng vào quẻ Đại-Tráng ䷡ (Lôi Thiên ĐạiTráng) tức nhiên quẻ trên là Chấn vi Lôi, quẻ dưới là Càn
vi Thiên, đọc là Lôi Thiên Đại-Tráng. Quẻ này 4 Dương
ở dưới đã lấn dần hào âm ra ngoài, đó là thời Dương tiến
Âm thoái, hay là Dương thạnh Âm suy.
*Thời Dậu: Là thời Nguơn Thần của Đức Chí Tôn
giáng hạ và tịnh dưỡng, cũng do Âm Dương vãng lai giao
thới, Thủy Hỏa ký tế, vạn loại toại sanh, nên dạy hiến trà.
Dùng Âm-Dương-thủy cũng như thời Mẹo vậy. Hiến lễ
Đức Chí-Tôn giờ nầy, chúng ta được hàm dưỡng Chơn
Thần an tịnh.
Dịch-lý ứng vào quẻ Quan (Phong Địa Quan) ䷓
Tức nhiên quẻ trên là Tốn vi Phong, quẻ dưới là Khôn
vi Địa, đọc là Phong Địa Quan (có khi đọc là Quán). Tất
nhiên quẻ này là quẻ đảo ngược của quẻ Đại-tráng, có
nghĩa là quẻ này có 4 Âm đã lấn hai Dương ra ngoài là
thời của Âm trưởng thì Dương tiêu.
Thánh-ý của Đức Chí-Tôn mượn cả khí phách, năng
lực và tánh chất điều-hòa của chư Môn đệ mỗi ngày trong
bốn thời Cúng đều phải đến trước mặt Thầy đặng Cầu
nguyện và Xét mình.
Việc dâng Tam Bửu lên Đức Chí Tôn là một điều
hết sức quan trọng. Chỉ cúng lễ Đại Đàn và Tiểu Đàn
mới được trọn dâng Tam Bửu mà thôi.
Cúng Đại Đàn, thì chỉ có nơi Tòa Thánh mới được
cúng, còn các Thánh Thất, thì cúng Tiểu Đàn. Ở tư gia
thì cúng thường.
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Vậy chúng ta phải năng đến Tòa Thánh hoặc các
Thánh Thất cúng Đàn để được dâng đủ Tam Bửu lên
Đức Chí Tôn.
Theo Tân Luật qui định: người Đạo mỗi tháng phải
đến Thánh Thất hiến lễ trong hai ngày Sóc–Vọng. Điều
nầy, chúng ta cũng không còn chần chờ gì mà không làm
cho hết bổn phận, vì một tháng chỉ có hai ngày thôi.
1. Giá trị của việc Cúng Tứ thời
Có khi nào ta nghĩ rằng tại sao phải cúng Đức Chí
Tôn và Phật-Mẫu mỗi thời, mỗi ngày không? Giá trị của
sự Cúng kính ra làm sao? Và khi nào được nghỉ Cúng?
Thuở Đức Hộ-Pháp còn sanh tiền Ngài cũng lo ngại
cho loài người vì sự văn-minh tuyệt đỉnh bị “giục thúc bởi
phương sống vật chất, họ tìm hạnh phúc trong cái sống vật
hình, vì cớ Đạo-giáo mất quyền”.
Ngài vấn nạn Đức Lý Giáo-Tông:
“Đương thế kỷ hai mươi này văn-minh cực điểm đã đi
quá cao rồi, đem đạo-đức tinh thần làm thuyết cứu thế sợ
chẳng có kết quả. Tôi công nhận rằng trước hai ngàn năm
có lẽ nhơn loại còn bảo thủ được khối thiên lương, biết xuhướng đạo-đức; tinh thần đạo-đức buổi ấy dường như gặp
một mảnh ruộng có nhiều phân nên hột giống mới mọc
đặng, còn thế-kỷ hai mươi này là thời-kỳ văn-minh vật chất,
nếu đem đạo-đức ra làm môi giới cứu vãn tình thế cho đời
e vô hiệu quả.”
Đức Lý, Ngài than, nói quyết đoán rằng:
– Theo lẽ Hiền-hữu nói nhơn loại ngày giờ này không
cần đạo-đức có phải?
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Bần-Đạo trả lời: Thật vậy! Nhơn-loại buổi này không
cần đạo-đức, chỉ tìm hạnh phúc nơi văn-minh khoa học
cũng có thể được chứ?
Ngài cười: Văn-minh khoa-học chỉ nuôi phần xác thịt
mà thôi, con phần linh hồn chắc-chắn họ sẽ đói!
Bần-Đạo vấn nạn tiếp: Tại sao Ngài nói linh-hồn
đói? Linh-hồn có ăn sao mà đói?
– Phải! Phải có vật-thực đặng bảo dưỡng nó như thi
hài vậy, nếu không vật thực nó sẽ tiều-tụy rồi chết mà chớ!
Bần Đạo lại hỏi: Đạo-đức tìm nơi đâu mà có đặng?
– Tức nhiên tìm nơi cửa Thiêng-liêng hằng sống mới
có, mà tìm nơi cửa Thiêng-liêng hằng sống tức là cửa Đạo.
Buổi ăn của linh-hồn là buổi ta vô Đền thờ Cúng đấy! Ta
không thấy mùi của nó tức chưa hưởng được, tưởng vô Đền
thờ là bị luật buộc, không dè mỗi phen đi cúng tức là cho
linh-hồn ăn vậy! Bần Đạo tưởng thấy trong trí cần phải
bắt buộc cả thảy đi cúng. Vì trong thâm tâm Bần Đạo định
mấy người chưa biết mùi của nó, cũng như kẻ nhà quê đưa
cho gói bánh ăn chẳng được, rồi khi đã biết mùi rồi bán cả
áo quần mà mua ăn.”
 (TĐ II/152).
Vì tính cách trọng-yếu đó mà Đức Phật Quan-Âm
nhắc nhở rằng:
2. Phải năng cúng kiến
Thánh Giáo của Đức Quan Âm Bồ-Tát dạy:
“... Các em phải lo cúng kiến thường:
1– Một là tập cho Chơn Thần được gần gũi các Đấng
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Thiêng Liêng cho đặng xán lạn.
2– Hai là cầu khẩn với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội
tình cho các em và cả chúng sanh.
3– Ba là có tế lễ thì tâm mới có cảm, cảm rồi mới ứng,
ứng là lẽ tự nhiên.
4– Bốn là tâm có cảm thì lòng bác ái mới mở rộng, mà
nhứt là khiếu lương tri, lương năng của các em cũng nhờ
đó mà lần hồi thành ra mẫn huệ.
Các em nhớ à!...”
 (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.2, ngày 08–-05–1933).
3. Cúng phải nghiêm trang
Thánh Giáo Đức Chí Tôn dạy:
“Thầy hằng nói với các con rằng: “Thà là các con lỗi
với Thầy, thì Thầy vì lòng từ bi mà tha thứ, chớ chẳng động
đến oai linh chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, vì họ chẳng tha
thứ bao giờ.»
Thầy lại cũng đã nói: «Mỗi khi Chơn linh Thầy giáng
Đàn, thì cả vàn vàn muôn muôn Thần, Thánh, Tiên, Phật
theo hầu hạ. Các con nếu mắt phàm thấy đặng, phải khủng
khiếp kinh sợ vô cùng! Nhưng thấy chẳng đặng, nên tội cũng
giảm nhẹ đó chút.
Thất lễ là đại tội trước mắt các Đấng Chơn linh ấy!
Thầy phải thăng cho các con khỏi hành phạt. Thầy chẳng
buổi nào chấp trách các con, bởi lòng thương yêu hơn chấp
trách rất nhiều. Sợ là sợ cho các con mất đức với chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật.
Xem đó, thì các con khá dè dặt, kỉnh Thần, Thánh cho
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lắm! Vì Thầy là bậc Chí Tôn, lòng hay quảng đại mà tha
thứ, chớ Thần, Thánh hễ các con có lỗi, thì cứ Thiên điều
mà quở phạt các con nghe à!”
 (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.2, ngày 15–10–1926)
Nếu hiến lễ Đức Chí Tôn mà không nghiêm là một
điều bất phước cho chúng ta đó vậy: Chúng ta sẽ bị Thần,
Thánh, Tiên, Phật quở trách mà chính mình không hề
hay biết, đến khi biết được thì chừng đó ăn năn đã muộn.
Vậy nên phải hết sức cẩn thận và cúng lễ Đức Chí Tôn
phải thật nghiêm trang, thì mới khỏi phạm vào các lỗi ấy.
Ngày xưa, chỉ có Thiên Tử mới tế Trời, làng nước thì
tế xã tắc, tức là những bậc có công với đất nước, còn kể
hàng thứ dân chỉ được tế Tổ Tiên cha mẹ mình mà thôi.
Nay gặp Đại Ân Xá kỳ ba, Đức Chí-Tôn cho mỗi
người dân, tức là mỗi Tín đồ được tế Trời, thì không còn
vinh diệu nào bằng. Như thế, chúng ta phải năng săn sóc
Thiên Bàn cho được tinh khiết, phải năng cúng kiến để
giúp ích cho chúng ta và khỏi phụ lòng từ bi của Đức Chí
Tôn giáng dạy trong kỳ Ân Xá nầy, cũng là để khỏi thất
lễ trong việc thờ phượng.
Nhưng cái Thiên bàn quan trọng nhất là cái tâm của
mỗi người. Nếu bên ngoài ta săn-sóc Thiên bàn chưng
hoa quả, nhan đèn cẩn thận bao nhiêu thì bên trong ta
cần phải trau tâm sửa tánh. Vì lòng có trong sạch thì việc
cúng kiến mới có hiệu quả. Kinh rằng:
“Làm người rõ thấu lý sâu,
“Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh kinh”
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4. “Không có một điều gì mà Chí-Tôn định trong Chơn giáo
của Ngài, dầu Bí pháp dầu Thể-pháp mà vô ích đâu”
“Ðấng ấy là Ðấng tưng tiu, yêu ái con cái của Ngài lắm,
thảng có điều gì không cần ích mà con cái của Ngài nói rằng
không muốn, Ngài cũng bỏ nữa đa!
Từ ngày Khai Ðạo: Kinh kệ, Lễ bái, sự chi sắp đặt
về đạo-đức cũng chính Chí-Tôn tạo thành, không phải do
các Ðấng khác. Ngài buộc mình làm, tức có cần yếu, hữu
ích chi chi đó Ngài mới buộc. Vì cớ nên thời giờ nầy, thấy
Bần-Ðạo bó buộc nghiêm-khắc có lẽ những kẻ biếng nhác
cũng phàn-nàn lén lút. Ngày cuối cùng các bạn gặp mặt
Bần-Ðạo nơi Thiêng-Liêng, Bần-Ðạo sẽ hỏi các bạn coi khi
còn ở thế Bần-Ðạo buộc cả thảy đi cúng là có tội hay có
công? Công hay tội ngày giờ ấy Bần-Ðạo hỏi rồi chúng ta sẽ
có một tấn tuồng tâm lý ngộ-nghĩnh với nhau vô cùng tận,
chừng đó mới biết lẽ nên hư.
Ngày nay, giờ phút nầy, Bần-Ðạo đứng tại Giảng đài
nầy để lời khuyên nhủ: Còn biếng nhác quá! Xác thịt đã
hư rồi đến Linh hồn, phải coi chừng cho lắm, kẻo ngày kia
ăn năn quá muộn.”
 [ 01–01–Mậu Tý (dl. 01–12–1948)]
5. Cúng là một hình thức xét mình
Thầy dạy:
“Trước khi vào lạy Thầy buổi tối phải tự hỏi mình coi
phận sự ngày ấy xong chưa? Nếu phận-sự chưa rồi, lương
tâm chưa an tịnh thì phải biết cải quá, rán sức chuộc lấy
tội lỗi của mình đã làm thì các con lo chi không bì bực chí
Thánh. Thầy mong cho mỗi đứa đều lưu ý đến sự sửa mình
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ấy. Đặng vậy thì may-mắn cho Đạo và các con cũng sẽ đặng
thung dung nêu gương cho kẻ khác”
Hiện nay có nhiều vị niên cao kỷ trưởng muốn được
nghỉ đi Cúng, vậy có đúng chơn pháp không?
Sau đây là lời phê của Đức Hộ-Pháp vào năm 1951
qua tờ xin của Chí-Thiện Lê-văn-Trưởng xin nghỉ cúng
thời Tý vì tuổi già bịnh hoạn. Đức Hộ-Pháp phê rằng:
“Hễ càng già lại càng Cúng nhiều đặng dâng mạng căn
số kiếp của mình cho Chí-Tôn định, ấy là bí-mật giải thoát
của Chí-Tôn để nơi Cơ tận độ. Dầu đương giờ mình cúng
mà chết trước mặt Người lại càng hay. Phải tuyên truyền
cho ai cũng đều thấu đáo nghĩa lý bí-pháp này.
Khi đau ốm nằm dưỡng bịnh, hễ nghe thời Cúng là
dậy dâng Tam bửu cho Chí-Tôn”.
Đức Hộ-Pháp thường nhắc: “Điều trọng-yếu là cả
Bí-pháp Đạo-giáo có liên quan mật thiết với Thể-pháp rồi
cả thảy đều nghĩ, từ thử tới giờ Hộ-Pháp buộc phải đi Cúng,
phải hành Đạo thế nào, không phải Ngài buộc mà Ngài
hưởng một quyền lợi gì riêng hết, thử suy đoán chơn pháp ấy
rồi mới biết. Bần Đạo vì phận sự muốn cho con cái của Đức
Chí Tôn tạo cơ giải thoát nên mới buộc gắt gao như vậy thôi”
5. Dâng Tam Bửu
Khi dâng Tam bửu Đức Hộ-Pháp dặn:
“Trong một thời Cúng, Bần Đạo đã căn dặn nhiều
phen: Trọng hệ hơn hết là Dâng Tam bửu. Dầu cho tinh
thần suốt buổi cúng có nhiều lúc lo ra đi nữa, đến khi Dâng
Tam bửu, khuyên cả thảy định Thần đặng mật niệm Dâng
ba bửu trọng hệ cho Chí-Tôn tức là giúp sức Bần Đạo hành
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pháp dễ dàng một chút”
 [ĐHP: 14–02– Mậu Tý ( dl: 24–03–1943)
“Ấy vậy, muốn duy trì sự Hòa bình Đại-Đồng cũng
do nơi gốc bí-pháp đó mà thôi, dầu triết-lý thâm uyên đạo
đức mà Tôn-giáo nào cũng không qua lẽ ấy, nếu không đoạt
được toàn lẽ ấy là đệ nhị xác thân của toàn thể ô trược tội
tình thì thế giới sẽ điêu tàn tiêu diệt mà chớ!
Nay Đức Chí-Tôn khai Đại-Đạo đem Chơn-thần
huờn nguyên cùng Tinh Khí là cơ mầu-nhiệm cho chúng
sanh đắc Đạo. Ai biết noi theo chơn-truyền luật pháp giữ
trai kỳ mười ngày đổ lên TRƯỜNG TRAI, đến ngày Công
viên quả mãn đặng thọ truyền bửu pháp, Chơn thần được
siêu thăng”
Do vậy mà:
“Thánh-ý của Đức Chí-Tôn khai mở Đại-Đạo Tam
Kỳ Phổ-Độ Qui Nguyên Tam Giáo Phục Nhứt Ngũ Chi
là muốn dung hòa tâm lý cả con cái của Người để cứu vãn
trọn 92 ức nguyên-nhân vì thế mà bị sa-đọa nơi đây. Chí
Tôn đã Đại-từ đại-bi chỉ rõ căn-nguyên và ban ơn cho ta,
dạy-dỗ cho ta, muốn đoạt ngôi vị phải trau luyện cho: TINH
hiệp với KHÍ, TINH KHÍ huờn THẦN là cơ huyền-bí
để mà đoạt Đạo!”
1-Đức Thượng-Phẩm có giáng cơ dạy về
cách Hiệp TINH – KHÍ – THẦN.
“Khi nào ba thể của con người tinh luyện cho được hiệp
một, thì con người ấy mới thấu hiểu cả Thiên cơ của Đức
Chí-Tôn. Mà một khi con người đã thấu hiểu được Thiên
cơ thì người ấy đã đoạt Đạo.
Bởi vậy cho nên người TU cần phải tập luyện thế nào
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cho Tam thể ấy được tương liên với nhau thì con người mới
trở nên sáng suốt hơn cả thường tình.
Về Tam thể xác thân cấu tạo bởi nguyên-lý ấy.
Nói cho thật hữu vi thêm nữa thì Thái-cực là một khí
chơn Dương do đó mà chỉ có thanh khí mới có thể tiếp được
Linh quang chiếu rọi. Phải rán học tập một ngày kia hữu
dụng và sẽ được biết về mặt Bí-pháp tâm truyền, đây chỉ là
Bí-pháp khẩu tụng mà thôi”
 (trích tài liệu Tam thể xác thân
của Đức Thượng-Phẩm)
2-Tại sao phải Dâng Tam bửu?
Đức Hộ-Pháp nói:
“Đức Chí-Tôn muốn ta làm thi-hài hữu hình của Ngài
tức nhiên Ngài đến lập Thánh-Thể của Ngài là Hội Thánh.
Hội-Thánh của Ngài để thay hình ảnh cho Ngài. Muốn thay
hình ảnh cho Ngài thì phải đổi cho Ngài cái gì?
– Ổng đem cơ giải thoát, đem phẩm vị Thiêng-liêng
cho chúng ta, đem tận nơi tay cho chúng ta đặng chúng ta
định vị. Rồi Ổng đòi chúng ta đổi chọn cái gì?
– Ổng đòi chúng ta đem đổi ba món báu là Tam bửu:
Tinh-Khí -Thần.
Cái liên quan mật thiết: TINH, KHÍ, THẦN là gì?
– Đối với thi-hài chúng ta nó báu trọng thế nào mà
Đức Chí-Tôn đòi bấy nhiêu đó mà thôi?
Nếu không có nó chẳng hề khi nào Đức Chí-Tôn tạo
thành Thánh-Thể của Ngài đặng. Ngài lấy ba báu vật, tỷ
như ba món báu trong mình chúng ta:
– HOA, tỷ như thân thể chúng ta.
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– RƯỢU, Ngài tỷ như trí thức tinh thần khôn ngoan
của chúng ta.
– TRÀ, Ngài tỷ như linh hồn của chúng ta. Mà thật
ra trong mình có ba món ấy là báu mà thôi.
Ngộ-nghĩnh thay! Chúng ta nên để ý điều này: Đức
Chí-Tôn biểu chúng ta mỗi ngày phải dâng ba món ấy, là
ba báu trọng hệ hơn hết là: TINH–KHÍ–THẦN.
6. Xá chữ KHÍ
1- Khí là gì?
Khí 氣 là sự sống, đây là viết đủ nét. Bên trái có bộ
mễ 米 Mễ là gạo. Tức nhiên người dùng gạo (hay các thứ
cốc mễ) mà nấu lên cho bốc hơi, dùng vật dụng hứng lấy
chất hơi ấy, nó sẽ ngưng đọng lại mà thành một thứ rượu.
Rượu là do Khí bốc hơi mà thành. Vì vậy Lễ cúng có rượu
tượng cho KHÍ.
2- Tại sao Đạo Cao-Đài thờ CHỮ KHÍ?
Chữ Khí 氣 ở sau ngai Hộ-Pháp (Hiệp-Thiên-Đài
Đền Thánh Tòa-Thánh Tây-ninh). Riêng nơi các Thánh
Thất thì chữ KHÍ thờ nơi bàn Hộ-Pháp đều có chung
một ý-nghĩa là KHÍ SANH QUANG của Càn khôn
vũ-trụ, vạn vật nhờ Khí sanh quang hiện tượng ra mặt
thế để bảo tồn cơ sanh hóa hay tấn hóa của toàn thể vạn
loại tức là hữu sanh.
“Từ buổi trời đất biến sanh đã có cái khối Nhơn linh
ấy là Cha của Chơn linh, Cha của Nhất Điểm Linh Quang.
Làm sao chúng ta hiểu Linh quang ấy?
Vì ta xét từ trước: Đức Chí-Tôn dùng cái thanh khí
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ấy mà tạo ra loài người với đất, do thanh khí ấy mà biến
thành vạn-vật. Loài người đến nay nhờ tiến hóa mà khôn
ngoan cũng như vạn-vật nhờ tấn hóa mà cũng được toàn
năng, toàn tri vậy
Các nhà triết học luận bàn đã nhiều, nhưng xét ra
cũng không ai hiểu rõ nguyên-căn ấy.
Phật-giáo nói cái khối linh ấy phân tánh của mình
ban bố ra cả vạn-vật, khối linh ấy trước khi phân tánh gọi
là BRAHMA là Phật, đến khi phân tánh rồi thì Đấng thứ
nhì là CIVA chủ về Pháp, Đức Chí-linh cầm quyền-năng
biến chuyển chứ không cầm quyền năng tạo đoan
PHÁP vận hành mà sanh ra Khí, nên ta thấy mênhmông trước mắt ta là Khí.
Vậy Khí là gì? Khí là khối sanh quang vạn-vật nhờ thở
khí ấy mà sống, cho nên chữ KHÍ là sự sống của vạn vật, do
KHÍ là PHÁP biến tướng ra vạn-vật. Thế nên Đấng thứ
nhì Chưởng quản cái sanh khí ấy thường gọi là “2è Logos”
thuộc Âm cũng là Phật-Mẫu Chưởng quản cả cơ quan tạo
đoan này vậy.
Như chúng ta thấy cơ-quan sanh-hóa vạn-vật và loài
người là do Âm Dương phối hợp mà biến tướng.
Phật chiết tánh biến ra Pháp là ngôi thứ nhì thuộc Âm
là Phật-Mẫu, nhưng chúng ta không biết cái Bí-mật ấy là
khí Âm Dương phối hợp biến hình, mà Phật-Mẫu dùng
gì để tạo nên cơ-quan hữu vi này. Vì bởi Phật-Mẫu dùng
khối sanh quang ấy có năng lực vận hành trong không khí,
chúng ta không thể thấy được. Khí biến ra hữu tướng là:
Nước, Lửa, Gió. Rồi nước, lửa, gió vận hành ra vạn-vật
đi từ Hỗn-nguơn-Khí, Hư-vô-khí đến Huyền-ảnh-khí rồi
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mới biến ra vạn-vật, tức là Huyền-Ảnh-khí biến ra Nhơn
hình vậy.
KHÍ mà khoa-học gọi là Nguyên-tử-khí (Atome).
Nguyên-tử-khí có năng-lực vô biên mà loài người đã đoạt
được để dùng, chứ không biết nguyên căn và nguyên tánh
của nó đã đi đến mức nào. Kể từ ngày loài người tìm được
nguyên-tử-chất và dùng được cái nguyên-tử-khí ấy là cái khí
sanh của vũ-trụ mà họ có biết đâu một ngày kia phàm thế
sẽ nương nhờ nguyên-tử-khí ấy mà Qui nguyên Thánh thể.
Thử hỏi Đức Chí-Tôn cho nhơn-loại đoạt nguyên tử-khí
ấy để làm chi? Chúng ta cũng nên tìm hiểu cái huyền-vi bímật ấy mà dù cho Đạo nào cũng vẫn còn đương mơ tưởng để
kiếm hiểu. Ngày hôm nay nguyên-tử khí dùng để giết người
thì biết đâu sau này nó sẽ là phương cứu tử huờn sanh cho
người và nó sẽ đem loài người đến địa vị trường sanh bất tử.”
 (TĐ I/ 45–46)
Bởi nguyên-tử-khí là căn nguyên sự sống của vạn
loại, nếu nó đã làm chết người được thì nó cũng sẽ làm
sống được. Cái Khí ấy sanh trước hết là Nước, lửa, gió vận
hành tạo ra hữu hình là vạn-vật. Vì cớ mà con người đối
với vũ-trụ hình ảnh thế nào thì tạo đoan cũng thế ấy, nên
mới lấy Càn khôn làm Đại Thiên Địa, còn con người là
Tiểu Thiên Địa. Mạng sanh của con người đồng thể cùng
Càn khôn tức là sự sống phải tương liên với Chí-Tôn mà
Chí-Tôn lại cầm quyên năng vô đối.
3-Tại sao phải Xá chữ KHÍ?
Người Tín hữu khi làm Lễ Đức Chí-Tôn xong liền
quay ra phía sau bàn Hộ-Pháp Xá chữ KHÍ, nghĩa là gì?
Đức Hộ-Pháp giải như sau:
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“Cái Xá ấy chẳng phải làm Lễ trọng Chức-sắc Hiệp
Thiên-Đài từ lớn đến nhỏ, mà là Xá chữ Khí.
Chữ KHÍ là nguồn cội của PHÁP đã biến sanh vạn
vật. Phật là trước, tới Pháp là thứ, kế Tăng là tiếp theo.
Cái Xá ấy là kính Đệ Tam qui. Trong Pháp ấy xuất hiện
Phật-Mẫu kế tới Vạn-linh. Vì cớ cho nên Diêu-Trì-Cung
và Hiệp-Thiên-Đài có tình mật thiết cùng nhau về mặt
căn cội Pháp để vận hành nguơn Khí tạo Vạn linh thì vị
Hộ pháp do Vi-Đà xuất hiện, rồi kế vị Hộ-Pháp và kế tiếp
Long Thần Hộ-Pháp cùng toàn bộ Pháp-giới đương điều
khiển Càn Khôn vũ trụ cũng đều do nơi CHỮ KHÍ mà
sanh sanh hóa hóa.
Chào CHỮ KHÍ tức là chào cả Tam qui thường bộ
pháp giới tức là chào mạng sanh của chúng ta, chớ chẳng
phải chào HỘ-PHÁP Thập Nhị Thời quân, Thập nhị Địa
chi đã xuất hiện mà đang thi-hành sứ mạng nơi Hiệp
Thiên-Đài, mà chào toàn thể Vạn linh đã sanh hóa từ Tạo
Thiên Lập Địa”
4-Ý-nghĩa của KHÍ
“Theo Kinh Dịch, Khí là nguyên-ủy của vạn-vật hữu
hình, khí này đã bao trùm vũ-trụ từ lúc còn trong trạng thái
đầu tiên, tức là chưa có sự động, tĩnh. Nhỏ nhất không nơi
nào, vật nào mà không có nó ở bên trong gọi là Tiểu nhất.
Để mô tả cái Khí bao trùm vũ-trụ là cái khí đầu tiên
tức là Nguyên khí, từ đó sinh ra vạn-vật và con người ấy là
chí đại. Đến như chí tiểu thì trong mỗi vật dù là chỗ nhỏ
đến đâu, nó cũng chỉ là một dạng khí-hóa, khí này gọi là vô
cực. Nó là cái làm cho “Vật là vật” “Người là người”. Từ đó
người xưa đánh giá cấp bậc khí-hóa ở mỗi vật hay mỗi người.
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Khí ở trên trời đến lúc sẽ thanh tịnh, quang minh, dầu
rằng cái minh đức vẫn luôn luôn ẩn tàng, nhưng lúc nào
cũng đi mạnh mà không ngừng nghỉ.
Ôi! Thiên khí giáng xuống, địa khí thăng lên tạo thành
quẻ Địa thiên Thái
tức là một sự hanh thông.
Sự vận hành và dụng sự của nó không bao giờ ngơi
nghỉ cho nên không cần đợi đến lúc hạ xuống mới có. Ở đây
người xưa muốn nói rằng: Thiên-khí phân bố ở khắp nơi,
hóa sinh vạn-vật, nhưng cái thể và cái vị của nó vẫn tôn
quí cao thượng vậy”.
5-Về quyền năng thì:
“Đức Chí-Tôn là Đấng tự hữu, hằng hữu mà tự thử
tới giờ bất kỳ một Đấng Thiêng-liêng nào cũng không hiểu
rõ nguyên-căn của Đức Chí-Tôn, chỉ biết cái quyền-năng
vô đối của Người mà thôi.
Ngày giờ này “Đức Phật-mẫu ban sơ đến Hiệp ThiênĐài làm MẸ của chữ Khí tức là Khí sanh vạn-vật. Lấy
nguơn pháp trong chữ Khí biến thành Càn khôn vũ trụ, nên
Phật-Mẫu trước đến Hiệp-Thiên-Đài thuộc Pháp, tức là tòa
ngự của Người, rồi sau mới lập Cửu-Trùng-Đài.”
 (TĐ I/61)
Khí 气 đây là cách viết giản thể, cũng là một phần
nằm trong chữ Kiền 乾 hay Càn là trời cũng là sự sống.
Kiền 乾 tức là tráng kiện, mạnh mẽ, tính của Dương.
Chiết-tự chữ Kiền 乾 thấy có hai phần: phần bên trái
có hai chữ thập (thập là mười) chữ thập十 ở trên tượng
trưng “thập phương chư Phật” chữ thập dưới là “Thập điện
Diêm cung” giữa là chữ nhựt 日 (nhựt là mặt trời) chỉ
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không gian vũ trụ mà vạn-loại đang sống. Phần bên phải
là chữ KHÍ 气 (khí là sự sống, viết đủ nét là 氣) cũng gọi
là khí sanh-quang. Nguồn sống của Trời đất
Như vậy Kiền có nghĩa là Trời, tức nhiên gồm các cõi
vô hình cũng như hữu hình, nơi nào có khí sanh-quang
của Thượng-Đế tức là có sự sống, mà sự sống tức là Đạo.
Nơi nào khiếm ánh linh quang của Thượng-đế ắt
phải chịu u-ám, tối tăm, đó gọi là cõi Phong-Đô, Địa ngục.

7. THIÊN-BÀN XẾP THEO CHỮ “CHỦ” tức là
Đức Chí Tôn muốn cho ta làm Chủ
(Chủ 主 là chúa)
Tại sao đức Chí-Tôn cho nhân loại thờ Thầy trên
Thiên bàn có hình chữ CHỦ? – Có nhiều nguyên cớ:
Là loài người phải biết có một Đấng làm chủ linh
hồn mình, đó là Đấng Chúa Tể Càn Khôn Thế giới
Đức Hộ-Pháp nói: “Chí-Tôn đã phú thác cho loài
người làm Chúa vạn vật”.
“Cả chủng loại, loài người và vật loại, chúng ta quan
sát ngoại thể thấy loài người và vạn vật phải ở chung hiệp
cùng nhau, gọi là xã hội mới sống được.
Chúng ta thấy trước mặt nhiều vật loại sống đặng
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như ong, kiến, cũng nhờ tổ chức xã hội. Giống thú mà còn
biết chung hiệp từ đoàn thể tức nhiên có tinh thần xã hội.
Loài người cốt yếu sống cũng phải có xã hội. Lại nữa, nếu
chúng ta tìm chơn lý của Phật-giáo thì thấy Chí-Tôn đã phú
thác cho loài người làm Chúa vạn vật. Ngài để tinh thần
của loài người cao trọng, tức nhiên cho người có khối linh
vĩ đại, trọng hệ hơn, đủ phương thế làm tròn trách vụ đối
với vạn vật, tức Ngài định cho ta làm Chủ xã hội vạn linh.
Làm trách vụ tức nhiên có tinh thần cảm-xúc, mà
cảm-xúc tức nhiên sanh tình. Tình là luật thiên nhiên của
Chí-Tôn. Tình phân ra hai vở chánh:
– Nơi cõi phàm thì có luật định giới hạn, chúng ta thấy
tạo luật pháp xã hội hiển nhiên.
– Nơi cửa Hư-linh cũng có đặc quyền, nên cũng phải
có khuôn luật là Thiên-điều. Có nhiều vị Phật cầm vững
quyền thưởng phạt ấy, gọi là nhơn quả, vay trả, hễ nên thì
thưởng, còn hư phải thường, luật định như thế rất nên công
bình chánh đáng.
Vì có khuôn khổ luật pháp do quyền Thiêng-Liêng của
Chí-Tôn định, bằng chẳng vậy dữ cũng như hiền, lành cũng
như ác hỗn-độn cả tinh thần của Chí-Linh, tổng số không
mực thước, không căn đề, không cội rễ.
Ấy vậy Ðạo cốt yếu tạo khối tình ái tâm lý của loài
người, biết mình là phần tử của xã hội, phải làm điều gì
cho xã hội nhờ.
Gia-đình là một phần nhỏ trong xã hội, nếu biết gìn
giữ thân thể, tôn trọng danh giá cha mẹ, anh em thảng có
đứa du côn không kể gia-pháp, làm rối loạn gia-đình thì
kẻ đó ai cũng muốn bỏ, muốn đưa ra khỏi gia đình tông tổ.
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Sợ e gia đình nào mực thước, thảng có điều vô phúc ấy sẽ
xử đứa làm nhục đó, hình phạt nặng nề hơn kẻ tha nhơn.
Càn khôn là đại gia đình, cửa Ðạo cũng vậy, xã hội
cũng vậy, là một gia đình có cha mẹ, bà con, như một tông
tộc vậy.
Lớn hơn gia-đình là một quốc-gia, là một gia-đình lớn,
gồm cả các gia đình tổng hợp lại, chiều theo một khuôn luật
do quyền năng của Ðạo-giáo tức Ðại-gia-đình.
Ta lần lượt đi đến toàn nhơn loại hiệp lại thành Ðại
gia đình.
Con người sanh ra phải biết trách vụ của mình, trong
tiểu gia đình hay đại gia đình cũng vậy. Người ở gia đình
chỉ xưng mình là con, vì cớ Jésus Christ chỉ xưng mình là
con của Người (le fils de l’ homme).
Ôi! Chỉ làm người mà được thành nhơn thì hiểu giá
trị của nó thế nào?
Văn-minh Nho-giáo hiểu giá trị làm người ấy khó
khăn lắm, khó mà minh biện được: “Vi nhơn nan, vi nhơn
nan” (làm người khó, làm người khó).'“Tố tố vi nhơn nan”
(làm người rất nên là khó).
Mong làm người cho xứng đáng là người trong gia
đình là khó khăn lắm, mà hễ làm người để dìu đỡ được gia
đình, tức là Chúa gia đình đó;
Mình là người mà nâng-đỡ được quốc-vận, là Chúa
của quốc gia.
Giờ ta thử hỏi một nền Tôn-giáo đem tâm lý loài người
hiệp một lại là một điều đứng trên cái mức đại-gia đình
đó: Làm người Chủ xứng đáng của gia-đình đã là khó, làm
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người Chủ xứng đáng của quốc-gia lại càng khó, rồi làm
người Chủ xứng đáng của một nền Tôn-giáo không phải dễ.
Hễ làm chủ được xứng đáng, thì đối với nhơn quả, ta
chỉ có nhơn mà không còn quả nữa. Người đã đem thân nầy
ra làm Chúa gia đình, không còn là mình nữa mà là bậc tiền
bối; người đáng là người Chủ của một nước là bực Thánh
nhơn, người đáng là người Chủ một Tôn-giáo ấy là vị Phật.
Ấy vậy, chúng ta muốn quan sát một Tôn-giáo nào
được gọi là Chánh-giáo, thì Tôn-giáo đó phải đủ yếu điểm
tạo nên người chủ của nó đặng dìu đỡ các phần tử của Ðạo
ấy, đủ hạnh kiểm, đủ quyền năng. Phải cao thượng hơn sự
thường tình, đi cho vững trên con đường hằng sống mới xứng
đáng là chủ của Ðại-gia-đình Càn-khôn Võ-trụ.
Cả phương pháp không mực thước quyền hành để đạt
đến địa vị Chúa một Tôn-giáo thì không phải Chánh đạo.
Ta đã thấy gì? Ðạo Cao Ðài có không?
Ta suy xét coi? Có hẳn! Nếu con đường ấy, kẻ nào cố
gắng thì nên người làm Chúa nền Tôn giáo của Chí Tôn đã
tạo sẵn, có mực thước, chuẩn thằng, phép tắc, để cho người
ấy lập nên địa vị.”
 [03–01–Mậu Tý (12–02–1948)]
8. Vào Đền Thánh phải bỏ hết phàm tâm
Đức Hộ-Pháp dạy:
“Khi mấy Em vào hầu Lễ, nếu biết hưởng cái ân Thiêngliêng ban cho đó, thì tinh thần được an tịnh và hạnh-phúc
biết bao. Nếu biết hưởng thọ cái hồng ân đó, cũng như lúc
mấy Em đói rồi có ai đem cho đồ ăn mà không biết hưởng
thì làm sao no đặng, tất phải đói!
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Đáng lẽ khi bước vô Bửu Điện, đi qua Hiệp-Thiên
Đài thấy toàn màu đỏ, màu đỏ thuộc về xác thịt, vậy đi qua
rồi phải tịnh tâm. Qua không nói ai, vì trước mỗi buổi đều
tắm rửa, vô đó dầu hình thể mấy Em có nhơ-nhớp, thúi
hôi, cùi đày mà cái Tâm của mấy Em trong sạch đó là cái
Tâm vô tội. Dầu kẻ nào tội tình ưu lự thế mấy mà bước vô
Đền Thánh rồi cũng phải nhập tánh cho thanh khiết, bỏ
cả những tư-tưởng phàm tục, để Tâm nhứt nguyện mới có
sự hưởng ứng. Mấy Em đem cái hình xác vào Đền Thánh,
nhưng là cái xác vô tội đặng hiến cho Chí-Tôn. Nếu không
vậy, thì có vào Đền Thánh: kẻ ngồi chỗ này, kẻ ngồi chỗ kia
mà trong óc không tưởng niệm thì vô Đền Thánh có ích gì?
Đi Cúng, điều trọng-yếu nhứt là Tinh-thần, cái
huyền-vi Bí-pháp tinh thần ở đấy là Cửu-Trùng-Đài, rồi
Bát-Quái-Đài thuộc về Chơn linh; Ấy là linh tâm xuất
hiện. Nếu mấy Em có cảm mới có ứng, mà nếu có ứng thì
mấy Em mới hưởng được, thoảng không hưởng được là lỗi
tại mấy Em không trọn tâm thành kính.
Vậy từ đây về sau, Qua chỉ xin mấy Em một điều: là hễ
bước vô Đền Thánh phải bỏ hết cả phàm tâm thì hạnh
phúc sẽ to lớn, bằng chẳng vậy đừng đi Cúng, vì đến Cúng
không những không hưởng được đặc ân mà còn bị tội là khác”
9. Thánh Thể Đức Chí Tôn là ai?
Đức Hộ-Pháp nói:
“Thánh Thể Đức Chí Tôn chẳng phải trong Hội
Thánh mà thôi, mà cả toàn con cái của Ngài Nam, Nữ,
nếu Qua không nói đến mấy em mới sơ sanh, nó cũng là
đám Thánh Thể của Ngài, là buổi may duyên của chúng
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nó ngộ Đạo “Bá Thiên vạn kiếp nan tao ngộ”. Bởi cái
may duyên ấy do nơi mấy em đào tạo nó một phần tử buổi
sơ sinh tức nhiên, kể từ hạng sơ sinh Đức Chí-Tôn đã đến
lựa từ khi mấy em đã có trí khôn ngoan cho nhập ThánhThể của Ngài đứng vào hàng Chức-Sắc Thiên-Phong gọi là
Chư Thánh, mấy em mới nên người “Tam thập nhi lập”.
Cái phẩm vị Thiêng Liêng của mấy em nơi mặt thế:
Phó Trị Sự, Thông Sự đối với Ngôi Giáo Tông, Hộ Pháp,
trong khi tuổi của mấy em đã tri thiên mạng rồi, rất ngộ
nghĩnh thay Đức Chí Tôn lấy công bình ấy đặng lập Thánh
Thể của Ngài, Ngài để một kiểu vở, một khuôn luật Tạo
đoan hay là một gia đình kia không khác gì hết. Mấy em
đã ngó thấy trong Đạo, Đức Chí-Tôn đã để:
❒❒ Hàng Tín-Đồ đối với Đại-Từ-Phụ.
❒❒ Phó-Trị-Sự và Thông Sự đối với Phẩm Giáo
Tông và Hộ Pháp.
❒❒ Chánh-Trị-Sự đối với Phẩm Đầu-Sư.
Thì mấy em thử nghĩ coi khuôn khổ Thánh Thể của
Ngài không có một cái gì sơ sót hết.
Tỉ như một hột kia chúng ta gieo xuống, nó hột xoài
thì sanh xoài, mít thì sanh ra mít, khi mấy em gieo hột mít
xuống rồi mấy em quả quyết nó sẽ có cây mít, thì cây mít
có ngay. Khuôn luật vẫn có một mà thôi. Qua nghĩ cái độc
tâm của người có những quỉ quyền tưởng đâu sẽ tiêu diệt
Thánh Thể của Đức Chí Tôn. Qua nói thiệt, nếu dưới mặt
thế gian nầy tiêu diệt cả Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn được,
thì không còn ai nữa.
Từ Tín Đồ đến Hội Thánh chẳng hề khi nào tiêu diệt
nó được, kẻ nào muốn tiêu diệt Đạo Cao Đài tốt hơn
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đừng sanh ra bởi chẳng hề khi nào muốn tiêu diệt Đạo
đặng, khuôn luật vẫn vậy.
Hôm nay Qua giảng một điều thiết yếu cho mấy Em
nghe quyền siêu thoát. Mấy em xét coi nơi mình mấy Em
từ chân, tay trong xác thân cho tới cả tinh thần đầu óc mấy
Em nó đều có linh cảm cả.
Khốn nạn thay! Con người không biết thương nhau
mà lại ghét lẫn nhau, mà hễ ghét lẫn nhau tức nhiên ghét
Thánh-Thể Đức Chí-Tôn, nếu ghét Thánh-Thể Đức Chí
Tôn rồi, thì ngày Qua về cảnh Thiêng Liêng đứng trước
Cực Lạc Thế Giới, mấy em chẳng hề khi nào chối tội đặng.
Nếu mấy em thương nhau không được thì không được
phép ghét nhau.”
10. Một người Thầy giỏi mới tạo được trò hay.
Một nền Tôn-giáo phải có đủ Tinh-thần làm căn
bản và một Giáo-chủ sáng-suốt mới mong lãnh đạo một
Tôn-giáo toàn cầu.
Đức Hộ-Pháp nói: “Đức Chí-Tôn mở Đạo đem lòng
Thương-yêu vô tận của Ngài, Ngài đến chung sống cùng con
cái của Ngài. Theo luân-lý thường tình của ta, một ông Cha
cực nhọc đi đến tìm con, bao giờ lòng Thương-yêu vô tận âý
cũng trên hết mọi tâm tình. Chính mình không có kể đứa
con nào nên, đứa nào hư, đứa nào hèn, đứa nào sang, không
kể gì cái đó hết thảy. Vì cớ cho nên Đức Chí-Tôn mở Đạo,
Ngài ôm cả con cái của Ngài vào lòng, theo thể Bần-Đạo
ngó thấy hiển-nhiên rằng: Đức Chí-Tôn không kể Nguyên
nhân, Hóa-nhân, Quỉ-nhân gì hết.
Bằng cớ khi nọ có một người đàn bà, Bần-Đạo không
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nên nói tên ra làm chi, đội sớ quì mãi đến bãi đàn, Tôi không
biết xin điều gì, quì đến bãi đàn, đội sớ quì như vậy từ đàn
này đến đàn khác, theo đuổi giỏi-dắn siêng năng lắm. Ngày
nọ, đến cái đàn chót Đức Chí-Tôn kêu tên người đó rồi hỏi:
– Con muốn lắm sao con?
Người kia thầm vái cái gì không biết, Đức Chí Tôn
nói: Thôi, phong cho con chức Giáo-hữu đó!
Thành thử ta ngó thấy rằng: Giá-trị của chức Giáo
Hữu chẳng có gì hết! Bất kỳ ai cũng cầu được, đem vô cái
thể của Ổng với những phần tử vô-giá-trị, làm cho Đức Lý
buổi nọ cầm quyền Thiêng-liêng mối Đạo Ngài khổ-não
không biết sao luận được.
Buổi nọ Bần-Đạo không hiểu gì hết. Đức Chí Tôn đến
ban sơ mở Đạo, Đại-Từ-Phụ đòi truyền Bí-pháp cho BầnĐạo đi thôi, còn về Thể-pháp thì Hội-Thánh không biết chi
hết. Nội Bí-pháp không, Đại-Từ-Phụ đã truyền giáo, Ngài
mở Đạo tại Từ-Lâm-Tự đến ngày khai đàn, Bần-Đạo cười
sống, cười chết, cười lộn mật, cười quên đầu quên đuôi hết
ráo. Bởi cớ cho nên quỉ lộng, cho đến chừng bị rầy cam chịu,
bơ-bơ có biết gì đâu!
Về Thể-pháp, Bần-Đạo bị chê, Đức Lý phiền biết bao
nhiêu. Bần-Đạo không dám mở miệng nói gì hết, lại một
nỗi Phật-Mẫu và Đại-Từ-Phụ đem quyền Chí-Tôn, BátQuái-Đài duy có một Ông mà thôi!
Còn quyền Chí-Tôn Thánh-Thể hữu-hình, Ổng hỏi
lấy ai hiệp một mới đương đầu với Ổng? Tức nhiên Hộ
Pháp, Giáo-Tông hiệp một cùng nhau: hai quyền ấy mới
nắm quyền Chí-Tôn của Ngài.
Ngẫm ra, buổi nọ Đức Lý nói với Bần-Đạo: theo Ngài
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phải hay theo Đức Chí-Tôn phải?
– Theo Đại-Từ-Phụ chắc hẳn!
Bần-Đạo nói thiệt, chẳng hề Bần-Đạo nghe theo Đức
Lý được, Thánh-thể của Đức Chí-Tôn hồi buổi đó không
có giá-trị, không trật-tự, họ chia phe phân phái, họ còn phe
đảng dữ lắm, mạnh đặng yếu thua, thế-lực dữ lắm, không
có cái gì thiếu, làm cho Thánh-ThểĐức Chí Tôn buổi nọ dơ
bẩn làm sao đâu, không thể tưởng-tượng được!
Đức Lý-Giáo-Tông hội Chư Thánh, nhưng đương đầu
với Đức Chí-Tôn chẳng dám. Vì lẽ đó, họ chia phe phân
phái, lập đảng. Ngài thấy tình cảnh như vậy, Ngài mới
biểu Bần-Đạo xuống tại Thủ-Đức trong bảy tháng, Bần
Đạo chung sống cùng Ngài đặng cho Ngài truyền Thể pháp.
Giờ phút này Bần-Đạo đứng tại Tòa giảng đây tưởngtượng nhớ đến tâm-tình ấy thấm-thiết biết bao nhiêu!
Nồng-nàn mà nói, không có một điều gì sơ-sót: chỉ đủ mọi
hành-tàng, rành-rẽ chi tiết hết.
Bần-Đạo vừa biết rồi Đức Lý liền từ chức, không làm
Giáo-Tông của Đạo trọn ba năm nữa vậy.
Khi Bần-Đạo ở Thủ-Đức về: Đức Lý đặt một đàng,
Ngài biểu theo Ngài chỉnh đốn Hội-Thánh lại.
Một đàng Đức Chí-Tôn nói: đừng nghe Lý-Thái Bạch
nghe Phạm-Công-Tắc!
Một đàng kéo, một đàng trì, làm cho Bần-Đạo không
biết đường đi chút nào; thất-thơ thất-thưởng, mất linh-hồn,
muốn nửa tỉnh nửa say. Ngài đến 11 giờ, Ngài viết cho đến
4 giờ sáng, chỉ rành-rẽ thế nào, nhứt là Ngài biểu Bần-Đạo
hiệp cùng Ngài cho có quyền Chí-Tôn hữu hình tại thế này:
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– Hiền-hữu muốn cho Đạo Cao-Đài còn tồn-tại hay
nghe lời Đức Chí-Tôn để cho nền Đạo phải mất?
Bần-Đạo cứ nghĩ-nghị, đó rồi Đức Chí-Tôn đến; thật
sự Ông già hơi buồn thật, Ngài nói:
– TẮC! con sửa-soạn đặng làm Lễ đăng điện cho Đức
Lý-Giáo-Tông đa nghe! Rồi có Ông ở đó Ông nghe Đức LýGiáo-Tông cầm quyền.
Đức Lý, Ngài biểu Thiên-phong Chức-sắc Cửu TrùngĐài, Hiệp-Thiên-đài lập Cửu-Trùng-Thiên để Ngài đăng
điện, khi Ngài đăng điện rồi, Ngài cầm cây viết Ngài viết bài
Diễn-văn đăng điện cho tới tận thế sẽ không có vị Giáo-Tông
nào làm một bài Diễn-văn hay như vậy. Bài Diễn-văn của
Ngài vạch rõ tinh-thần, con đường hay ho làm sao, nhứt là
bài Diễn-văn đó cho cả Hội-Thánh hay rằng:
“Kể từ khi Ngài cầm quyền Giáo-Tông đây, các
người ấy đừng Ỷ CÔNG KHI LỊNH, Ngài chẳng hề
tha thứ bao giờ”.
Ngài nói một đàng về hữu hình, chính mình Bần Đạo
chưa thấy Ngài làm gì được nhưng về vô-hình Ngài trừng
thanh bí-mật huyền-linh không thể tưởng-tượng được. Khéo
là cái làm Ngài không lợi dụng, chính Ngài dùng quyền
hành Thiêng liêng trừng thanh độc lập mà thôi. Duy có
Ngài làm, Bần-đạo không biết!”
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CHƯƠNG II

PHẦN CHÍNH YẾU
1. Đạo Cao Đài là một nền Tân Tôn giáo
2. Vì Tam giáo thất kỳ truyền: Đạo Cao Đài
xuất hiện
3. Tại sao gọi là Đạo Cao-Đài?
4. Đạo xuất ư Đông
5. Chi chi cũng tại Tây Ninh mà thôi
6. Đức Chí-Tôn đến xưng danh AĂÂ
7. Thầy dùng Quốc ngữ làm chánh tự
8. Thầy đến lập cho nước Việt Nam một nền
Chơn Đạo
9. Thánh ngôn Thầy dạy về sự quan trọng
của việc ăn chay

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tu theo Đạo Cao-Đài là Phụng sự
Hiệp Tam bửu
Lập Ngôn
Làm phải làm lành tức là Làm lành lánh dữ
Trau giồi đức hạnh
Tu chơn dưỡng tánh
Tâm tình Thiên phụ
Tạo đại nghiệp cho sắc dân TÂN DÂN của
Chí Tôn.
18. Đại Ân Xá của Chí-Tôn
19. Khi kỳ tâm tức thị khi Thiên, Thiên bất khả
khi hồ

1–Đạo Cao-Đài là một TÂN TÔN-GIÁO
Đạo Cao-Đài là một Tôn-giáo mới khai mở vào ngày
Rằm tháng 10 năm Bính-Dần (dl: 19–11–1926) nên gọi là
một nền Đạo mới, hay là một Tân Tôn-giáo.
Đức Hộ-Pháp nói về Tân giáo Cao-Đài như vầy:
“Đạo Cao-Đài tức là ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ ĐỘ
khai sáng vào thời-kỳ này là do Thiên-cơ tiền định và cũng
hợp với lời tiên-tri của các Đấng Giáo-Chủ đã khai mở các
Đạo-giáo trên thế-giới.
“Theo Phật-giáo, Lão-giáo và Khổng-giáo thì đều dạy
rằng: thời-kỳ này là thời-kỳ Hạ nguơn khiến đời tận diệt
để chuyển xây trở lại Thượng-nguơn Thánh-đức với một
kỷ-nguyên mới. Đặc biệt Đức Thích-Ca Mâu-Ni khi lập
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giáo có cho biết đến năm 2.500 kỷ-nguyên Phật-giáo, là
thời-kỳ để cho Đức Di-Lạc ra đời mở Hội-Long-Hoa lập
một kỷ-nguyên mới đó vậy”.
Qua lời dạy của Thầy với câu đối liễn này, Thầy ban
cho đặng treo lên vào ngày Khai Đạo rằm tháng mười
năm Bính Dần (dl: 19–11–1926) tại Từ-lâm-Tự như vầy:
 DI-LẠC thất bá thiên niên khởi khai ĐẠI-ĐẠO.
 THÍCH CA nhị thập ngũ thế chung lập Thiền-Môn.
Có nghĩa rằng người khởi khai mối Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ này là Đức Phật Di-Lạc làm Chưởng giáo
trong viễn trình bảy trăm ngàn năm (700.000). Riêng
Đức Phật Thích Ca thì Đạo Phật của Ngài đã kết thúc
mối Đạo Thiền trong hai ngàn năm trăm năm rồi. (nhị
thập ngũ thế là 25 lần một trăm năm, tức là 2.500 năm).
Điều này ta quả quyết rằng nhiệm kỳ của Phật giáo
đã mãn, nghĩa là nguyên nhân chánh là bị Thất kỳ truyền.
Bởi vì lâu ngày rồi những người thừa hành làm cho lệch
dấu chơn truyền đi. Trước mắt ta thấy các vị trên mình
khoác áo nhà tu, nhưng chỉ là đi tụng kinh mướn, ăn
tiền ngọ (tức là đòi hỏi tiền cúng), đốt vàng mã, giấy tiền
vàng bạc, giấy áo quần, làm âm công cho người chết. Bày
trò cúng kiến bằng xác động vật như heo quay, gà quay,
thậm chí đến cho mướn heo quay đặng cúng Bà Chúa
Xứ, một con heo như vậy cứ đem cúng đi cúng lại như thế
không biết bao nhiêu lần. Bày trò phóng sanh bằng cách
bắt chim nhốt vào lồng rồi kêu người ta phóng sanh để
tạo âm đức. Thật là một sự mê muội khôn lường như vậy
mà cũng có người nghe theo. Phải chi con vật tự nhiên
nó bị nạn, vướng mắc vào nơi mà nó không tự cứu được,
mình tìm cách cứu nó. Đằng này người ta tìm mọi cách
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bắt chúng nó nhốt đầy lồng rồi bảo ta cứu nó, nếu ta cứu
nó thì ta cứ mở lồng thả đi không trả tiền thì mới gọi là
cứu. Thử hỏi người nghe theo mà làm việc “phóng sanh”
như vậy có phải là mắc mưu bọn người lừa đảo, lợi dụng
mê tín hay không? Còn gieo truyền đến mọi người nhẹ
dạ, dễ nghe. Thử hỏi lòng thành đặt ở đâu? Sai ở chỗ nào?
– Thứ nhứt là cúng xác động vật là một điều sai trái
với thời Tam kỳ Phổ Độ rồi. Hãy nghe Thần Hoàng Mỹ
Lộc vâng lịnh Đức Chí-Tôn truyền cho nhơn sanh rằng:
“Từ thuở TA vưng chiếu chỉ đến trấn nhậm nơi đây,
Ta một tấm lòng lo cho lê thứ đặng an cư lạc nghiệp, thạnh
vượng mùa màng; mỗi mỗi đều hằng lo lắng cho chúng sanh
nơi phần trách nhiệm. Nay có lịnh Ngọc Hoàng chiếu chỉ cho
phép Ta giáng cơ mầu nhiệm mà tỏ nền Ðạo là quí trọng
cho lê thứ hiểu. Lê thứ đâu rõ thấu việc Trời đã định hơn
mấy chục ngàn năm nay. Lê thứ nghe: Kỳ Hạ Nguơn hầu
mãn nhơn vật vì tai nạn mà phải tiêu tan, mười phần còn
lại có một mà thôi. Than ôi! Buồn thôi! Nghĩ vì Thiên cơ
đã định vậy, thế nào mà cải cho đặng, duy có mở tấm lòng
từ thiện ăn năn sám hối, lo việc tu hành; đồng với nhau
cả quốc dân mà quì lụy khẩn cầu coi Trời đoái tưởng đến
chăng? Bởi thế nên Ngọc Ðế và chư Phật, chư Tiên, chư
Thánh mới lập hội Tam Kỳ Phổ Ðộ đặng có cứu vớt chúng
sanh, đương linh đinh nơi biển khổ. Nếu gặp thuyền Bát
Nhã mà không xuống, không theo thì chắc thế nào cũng
chơi vơi mé biển. Còn phần viên chức sắc cúng tế, bảo lên
quì trước Đại điện cho Ta tỏ lòng thi ân cho chúng nó. Vui
thay! Mừng thay! Cả nhơn dân đều biết Ðạo, duy còn một
chút ít mà thôi. Từ đây ta hết dạ hết lòng mà lo lắng, săn
sóc chăm nom hơn khi trước nữa, Ta tỏ cho chức sắc hiểu,
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tại sao mà Ta lo hết bổn phận? Ấy là từ đây Ngọc Ðế truyền
lịnh cho Ta phải theo phò chư Cao-đạo-hữu, nên Ta lo lắng
bội phần, hơn khi trước; mỗi khi có việc chi tai biến hay là
có những bịnh truyền nhiễm, thì đến đây Ta sẽ dạy cho mà
lánh những điều tai hại. Còn việc tế Lễ Cúng, Ta muốn
dùng đồ chay hay là cây trái, chớ sát sanh. Ta cũng tỏ cho
chư Chức sắc hiểu rằng: Tế tự là tại sao? Phàm có lòng tin
mới cúng chớ, cúng là lấy có lễ đó, gọi là kỉnh trọng. Chớ
Thần, Thánh nào ăn của ai. Bởi thế nên ai dùng vật thực
mà cúng, tốt hơn nên dùng trái cây. Ai có lòng thì tế lễ chi
chi Ta cũng chẳng trách đặng, vì cựu lệ bày đến ngày nay.
Nay ta muốn theo Thánh ý của Ngọc Ðế. Vậy chức sắc liệu
làm sao?... Trả lời thử? Cười…!
Thứ hai là Đạo Phật đã thất kỳ truyền, nhiều năm
làm lệch mối chơn truyền nên giờ này nhân loại phải chịu
sự thanh lọc của Đức Thượng Đế trong buổi Hạ nguơn.”
Đức Chí Tôn giáng tại Hộ Pháp Đường ngày 03–05–
Ất Mùi (dl: 28–6–1955) qua bài thi khoán thủ như vầy:
CAO thăng tuyệt đối Khí Hư Vô,
ĐÀI bóng nêu danh của tín đồ.
TIÊN dược phá mê trần mộng ảo,
ÔNG nào mất Đạo chết phơi khô!
Nay là buổi đại nạn 大難 của nhân loại. Đại nạn là gì?
– Đại nạn là một tai nạn lớn. Có nhiều trường hợp:
một là nạn của cá nhân, hai là nạn của quốc dân, của
nhân loại.
Về cá nhân:
“Thầy, các con.
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Trung, con ôi! Thầy không biết còn lời gì mà nói với
con nữa. Cái đại nạn của các em con tránh đà không khỏi
rồi, thì cũng là tại con đó chút, chẳng biết gìn giữ lấy em nên
ra đến đỗi. Đại lụy! (Anh Trung bạch Thầy có phải những
Thiên phong chăng)
–Phải, những đứa con đã biết rồi, Thầy không nên nói
trước mặt. TRUNG! Con biết trị chúng nó thì chúng nó
đâu đến đỗi mắc tội Ngọc Hư Cung. Con sợ hại nhỏ mà con
để gây nên hại lớn. Thầy thương tâm vì tánh chiều lòn của
con lắm, song biết lòng từ bi, con nên cam phiền, chớ Thầy
không nỡ giận. Từ đây, con buộc mình dùng quyền mà trị
lấy em mới được nghe! Nhớ lời Thầy.
Hai là thảm họa toàn cầu, cả thế giới phải gánh chịu:
Ngày 14 tháng 11 năm Ðinh-Mão, Ðức Lý Giáo
Tông mới giáng cơ thì xem hình như Ngài có đại nộ, mà
chẳng hiểu Ngài giận việc chi, Ngài mới cho một bài
Thánh Giáo như vầy:
“Hỉ chư Ðạo-Hữu, chư Ðạo-Muội, chư chúng sanh,
hảo hội hiệp.
Thảm cho nhơn loại! Khổ cho nhơn loại! Ðời quá dữ,
tội tình ấy, hình phạt kia cũng đáng đó chút. Lão vì thương
yêu nhơn sanh hội 10 ngày nơi Bạch Ngọc Kinh cải cho qua
nạn nhơn loại, nhưng luật Thiên Ðình chẳng dễ chi sửa
đặng. Nạn tiêu diệt hầu gần, hết chém giết lẫn nhau, đến
buổi bịnh chướng sát hại. Lão thấy hình phạt phải châu
mày, nhưng ôm lòng rán chịu, lạy lục khẩn cầu; chư Ðạo
Hữu đâu rõ thấu, ngơ ngơ ngáo ngáo như trẻ không hồn,
thấy càng thảm thiết. Lão tưởng chẳng cần nói chi một nước
nhỏ nhen đã đặng danh Thánh-Ðịa là nước Nam nầy, mà
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Lão xin không đặng tội cho Thành Sài Gòn, Chợ-Lớn, Gia
Ðịnh, Huế, Hải Phòng, Hà Nội... Thảm! Thảm! Thảm!”
Thần Hoàng Mỹ Lộc được lịnh Chí-Tôn đến báo
ngày 15–11–Bính Dần (dl: 18–1–1927)
“Lê thứ nghe: Kỳ Hạ Nguơn hầu mãn nhơn vật vì tai
nạn mà phải tiêu tan, mười phần còn lại có một mà thôi.
Than ôi! Buồn thôi! Nghĩ vì Thiên cơ đã định vậy, thế nào
mà cải cho đặng, duy có mở tấm lòng từ thiện ăn năn sám
hối, lo việc tu hành; đồng với nhau cả quốc dân mà quì lụy
khẩn cầu coi Trời đoái tưởng đến chăng?”
2–Vì Tam Giáo thất chơn-truyền
Cao-Đài mới xuất hiện
Có thấy được sự suy-đồi của Tam-giáo qua thời gian
làm cho mất cái chơn-truyền, Cao-Đài Đại-Đạo mới ra
đời để cứu nguy cho nhân-loại, mà khởi điểm là nền Đạo
tại Việt Nam. Như vậy thì liệu sự thất chơn-truyền ấy do
đâu? Bởi đâu? Vì đâu?
Đức Hộ-Pháp nói:
“Những cơ-quan và những hành-vi hiện-tượng của
các Tôn-giáo đương-nhiên ngày nay như dường biến thành
cổ-vật, nên đã mất cái hay để giúp đời tự-trị, tự giác, tâm
hồn thiếu nơi an-ủi, tư-tưởng mất pháp chuẩn thằng, trí
thức không phù hành-động, biểu sao đời không trở nên một
trường náo-nhiệt, rắc-rối, khó-khăn, rồi giục cho cả nhơn
sanh dong ruổi trên con đường duy-vật mà quên hẳn cái
quyền vi-chủ của trí-thức tinh-thần.
“Ôi, thử nghĩ cái ngày nào trí-thức tinh-thần đã tiều tụy,
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thì cái lương-tri, lương-năng cũng do đấy mà tiêu-tàn, thì
con người đứng giữa cõi trần-hoàn này phải trở nên bao nã?
... “Tưởng lại, tương-lai của Đạo Cao-Đài do nơi cái sở
hành và cái tư-tưởng cao-thượng của nó, ngày nay nó có thể
hứa với nhơn-sanh rằng: một ngày nào chúng ta sẽ hưởng
điều hạnh-phúc ấy”
Quả thật, “Đức Chí-Tôn hoằng-khai Đại-Đạo Tam
Kỳ Phổ-Độ tức là thành lập một trường công-quả tại thế
gian này để cho tất cả nhơn-sanh thi đua lên nấc thang
tiến-hóa tột phẩm thiêng-liêng, cao thấp tùy nơi sở-hành
của mỗi người muốn cùng chẳng muốn”.
3–Tại sao gọi là Đạo Cao-Đài?
Đã nói là Cao thì không còn chi cao hơn nữa để tôn
tặng Đức Thượng-Đế là Đấng tối cao, tối đại. Ngày nay
chính Đấng Thượng-Đế mở Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
xưng danh là “Ngọc-Hoàng Thượng-Đế viết Cao Đài Tiên
Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát Giáo Đạo Nam phương”
có nghĩa rằng Đấng Chúa tể nhân-loại từ xưa đến giờ ai
cũng biết đến dưới danh Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, trong
thời kỳ này Ngài mở Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ xưng là
Cao Đài Tiên Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát dạy Đạo ở
phương Nam, tức là miền Nam Việt-Nam của chúng ta.
1. Danh niệm CAO-ĐÀI
CAO-ĐÀI là cái Đài cao, xưa muốn cầu Thần Tiên
thì cất một cái Đài cao bằng tranh lá rồi lên đó để cầuđảo gọi là thảo-đài. Nay chính Đấng Thượng-Đế đến với
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nhân loại mở Đại-Đạo nơi đất nước Việt-Nam chính là
mở cơ Đại-Ân-Xá lần ba để độ dẫn 92 ức Nguyên-nhân
còn đắm mê hồng-trần.
Danh xưng “CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG ĐẠI-BỒ TÁT
MA-HA-TÁT” là gồm cả Tam-giáo gọi là “Tam Giáo
Qui Nguyên”:
– Cao-Đài là tượng-trưng cho Nho-Giáo.
– Tiên-Ông là chỉ Tiên-Giáo.
– Đại Bồ Tát Ma Ha Tát chỉ Phật Giáo.
Chính Đấng Thượng-Đế đã giải-thích về việc xưng
danh ấy. Thầy dạy:
“Các con coi bậc Chí-Tôn như Thầy mà hạ mình đặng
độ-rỗi nhơn-sanh là thế nào, phải xưng là môt vị Tiên-Ông
và Bồ-Tát là hai phẩm chót của Tiên Phật. Đáng lẽ thế
thường phải để mình vào phẩm tối-cao tối trọng, còn Thầy
thì khiêm-nhượng là thế nào. Vì vậy mà nhiều kẻ Môn-đệ
cho Thầy là nhỏ. Cười..!.
“Hạnh khiêm-nhường là hạnh của mỗi đứa con, phải
noi theo gương Thầy mới độ rỗi Thiên-hạ đặng. Các con
phải khiêm-nhường sao cho bằng Thầy. Thầy lại nói buổi
lập Thánh-Đạo, Thầy đến độ rỗi kẻ có tội lỗi. Nếu đời không
tội-lỗi, đâu đến nhọc công Thầy.
“Ấy vậy, các con ráng độ kẻ tội lỗi là công lớn làm cho
Thầy vui lòng hơn hết.”
2- Ý nghĩa chữ CAO-ĐÀI?
Có nhiều Hội-giáo đã lập thành có trót trăm năm
trước khi mở Đạo đặng dạy lần cho Vạn-quốc rõ thấu
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Chánh truyền.
“Ngày nay Thầy mới đến lập một cái CAO-ĐÀI 高臺
nghĩa là Đền thờ cao trọng hay là Đức-tin lớn tại thế này
(La haute Église ou plus grande foi du Monde) làm nên nền
Đạo; lại mượn một sắc dân hèn-hạ nhỏ-nhít của hướng
Á-Đông là An-nam ta, đặng cho trọn lời tiên tri “Đạo xuất ư
Đông” 道 出 於 東 và cho trúng Thánh-ý chìu lụy hạ mình
của Thầy lập thành Hội-Thánh, làm hình thể Thiêng-liêng
của Thầy hầu cầm cho đặng dùi trống Lôi Âm giục giọng
truy hồn, nắm cho chặt chày chuông Bạch Ngọc đặng trổi
hơi định-tánh làm cho cả con cái của Thầy thức tỉnh, nhìn
Thầy mà trở về quê cũ”
 (Pháp-Chánh-Truyền)
Hiện-tượng Đức Chí-Tôn đến mở Đạo Cao-Đài là
do thuở trước cổ-nhân muốn cầu chư Tiên, Phật phải cất
một cái Đài cao bằng tranh lá gọi là thảo-đài.
Ngày nay, Chí-Tôn lập Cao-Đài để làm Tòa ngự của
Thần, Thánh, Tiên, Phật đến hồng-trần này làm Bạn cùng
người, hiệp cả loài người làm một.
Đức Hộ-Pháp cũng xác nhận rằng: “Nếu giờ phút
này thiên-hạ đừng cho ta dị-đoan, chúng ta có thể nói Đức
Chí-Tôn biết tình trạng nhơn-loại đã đến mức tự diệt nhau
nên Ngài đến tạo nền Chơn-giáo của Ngài, tức nhiên ĐẠO
CAO-ĐÀI, cho nhơn-loại gìn giữ phần hồn đặng định
chuẩn-thằng cái sống của họ, đừng cho nó đến cảnh điên
của nó, mà họ đến cảnh điên tức đến cảnh tự diệt.
Đức Chí-Tôn đến đặng cho huờn thuốc phục-sinh đặng
cho nhơn-loại sống lại là Đạo-đức tinh-thần của Đức ChíTôn tạo cho họ, ĐẠO CAO-ĐÀI chính là cái sống linh-hồn
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nhơn-loại, bảo vệ tánh mạng tức nhiên Chơn-thần của họ,
đặng họ tránh cái nạn tiêu-diệt”.
4–Đạo xuất ư Đông
Đạo là nguồn sống của vạn-vật, vạn loại, cũng tối cần
như ánh sáng của Mặt Trời chiếu xuống trái đất này vậy:
Sáng, Mặt Trời khởi mọc ở phương Đông lặn ở phương
Tây. Rồi ngày hôm sau cũng tiếp-tục trong cái chu kỳ đó.
Do vậy mà trước đây Phật là trước: khởi khai ở Ấn
Độ, kế đến Trung-Hoa có Khổng, Mạnh, Lão, Trang.
Tinh-thần triết-lý của các Tôn-giáo này đã làm chủ thế
giới trên mấy ngàn năm. Nay đã giáp vòng của trời đất.
Đức Chí-Tôn mới khởi khai mối Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ
Độ tại Châu Á. Châu Á sắc da vàng thuộc Thổ. Thổ ở
trung ương, ứng với Ngũ hành, cho nên vòng xây chuyển
từ Á sang Âu, nay lại quay về Châu-Á nữa đó là Thiên địa
tuần-hườn châu nhi phục thủy Đạo xuất ư Đông là vậy.
Cũng như nền Đại-Đạo này khởi khai ở miền Đông
Nam-Việt là tỉnh Tây-Ninh rồi phát-triển lần ra Gia-Định,
Chợ-Lớn, Thủ-Dầu-Một trong năm đầu, tới mấy năm sau
mới lan rộng ra miền Tây, An-Giang chẳng hạn, đó là qui
luật của đất trời nên Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ Đức Chí
Tôn Khai Đạo tại Tây-Ninh của Nam Việt-Nam là một
điều Thiên-thơ đã định vậy.
Lý Đạo được biểu tượng qua hình ảnh của “Long
Mã phụ Hà-Đồ” đặt trên nóc của Nghinh Phong Đài tức
là trong phạm vi của Cửu Trùng Đài vậy. Con vật linh
này có mình ngựa mà đầu rồng, nên kêu là Long Mã (Long
là rồng, Mã là ngựa). Sở dĩ có cái dáng là đang chạy từ
108



4–Đạo xuất ư Đông

Đông sang Tây, rồi lại ngó ngoáy về Đông, là ý nói rằng
trước đây Đạo phát xuất từ hướng Đông, là châu Á, như:
Phật-giáo, Đức Thích-Ca Mâu-ni khai ở Ấn-Độ. Qua 2500
Phật giáo thất kỳ truyền.

Tương đương với thời điểm này các Đấng Giáo Chủ
mở Đạo ở Á châu: như Khổng-Tử, Mạnh Tử, Lão Tử,
Trang Tử cũng dần dần mờ nhạt vì các Môn-Đồ của các
Ngài không làm theo lời dạy của Thầy mà có nhiều biến
cải, làm cho Chánh giáo biến dạng.
Đức Chí-Tôn mới cho Đức Thánh Jésus-Christ mở
Đạo ở Phương Tây. Qua 2000 năm Đạo Thánh cũng bị
các Môn-đồ làm lệch dấu chánh truyền.
Nay Đức Chí-Tôn vì cảm lòng thành kỉnh của dân
tộc Việt-Nam hết lòng sùng thượng Phật Trời, nên Đức
Chí-Tôn mới mở cho một nền Đạo nhà là Đại-Đạo Tam
Kỳ Phổ-Độ, chính là một ân phước. Đấy là Đức Ngài đã
chọn mặt gởi vàng. Vậy chúng ta là con dân Việt-Nam
phải hết lòng trân trọng nguồn Đạo quí hóa này.
Hãy nhìn Long mã có 4 chân nhưng chỉ có ba chân
đặt xuống tượng cho Tam giáo, còn một chân dở hổng
lên ấy là định cái tâm cho một tam giác đều này. Tâm ấy
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là Thượng Đế đang chế ngự, tức là nền Đại-Đạo mà Đức
Ngài đến Qui Hiệp trong tình thương yêu tha thiết.
5–Chi chi cũng tại Tây-Ninh đây mà thôi
Đạo Cao-Đài đã khởi khai tại Tây-Ninh, địa điểm
là Chùa Gò-Kén còn gọi là Từ-Lâm-Tự. Ngày Khai ĐạiĐạo là đêm 14 rạng ngày rằm tháng 10 năm Bính-Dần
(dl: 19–11–1926). Thế nên tất cả Luật Pháp Đại-Đạo như
Tân Luật, Pháp-Chánh-Truyền, phong thưởng Chức-sắc
đều khởi nguyên từ đây. Do đó nơi đây là gốc Đạo, nên
được gọi là Tây-Ninh Thánh-Địa.
Từ đây về sau bất cứ một dân tộc nào muốn tìm hiểu
về Tôn-giáo Cao-Đài phải tìm về Tây-Ninh là gốc Đạo, vì
thế Tòa-Thánh Tây-Ninh là cội nguồn Đại-Đạo.
Thầy dạy: “Con nghe: nơi nào Thầy ngự, thì nơi ấy là
Thánh Địa. Thầy đã ban sắc cho Thần Hoàng Long Thành,
thăng lên chức Văn-Xương vào trấn-nhậm làng Hiệp Ninh
dạy dỗ dân vô Đạo. Thầy ban trọn quyền thưởng phạt đặng
răn làng ấy cho đến ngày biết ăn-năn cải-hóa…Vậy thì làng
Long-Thành các con khá an lòng.
“Còn Tòa-Thánh thì Thầy muốn cho có nhơn-lực hiệp
cùng Thiên-ý, ấy là hạnh của Thầy, các con nên xem gương
mà bắt chước.
“Từ Thầy đến lập Đạo cho các con đến giờ, Thầy chưa
hề một mình chuyên-quyền bao giờ. Các con lựa chọn nơi
nào mà Hội-Thánh vừa lòng ắt đẹp lòng Thầy. Các con phải
chung hiệp nhau mà lo cho hoàn-toàn Tòa Thánh, chi chi
cũng tại Tây-Ninh đây mà thôi; Các con đã hiểu Thánh-Ý
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Thầy phải cần-kiệm, mỗi sự chi vì phương tiện mà thôi ”
 (TNI/98)
Một khi địa điểm xuất phát được xác định thì cứ theo
chiều véc-tơ mà nhắm tới, ta không cần tìm hỏi Đông Tây
Nam Bắc nào cả. Tại sao khi đã nhập môn làm Môn đệ
của Chí-Tôn rồi mà cũng chưa chắc ý. Nếu Thầy mở Đạo
ở nơi khác thì cần gì phải nhấn mạnh rằng “Chi chi cũng
tại Tây-Ninh đây mà thôi”. Nếu nói rằng Thầy khiến
cho lập ra 12 Chi Phái là “con số huyền diệu của Thầy”, thà
tốt hơn Thầy cứ giữ y như cũ, nghĩa là cứ giữ Tam giáo:
Phật, Thánh, Tiên như hai kỳ Phổ độ trước, có phải đỡ
nhọc công, mà nay Thầy phải phế hết Bạch Ngọc Kinh
và Huỳnh Kim Khuyết xuống trần lo Qui Hiệp như vầy?
6–Đức Chí-Tôn đến xưng danh là AĂÂ
Khi Đức Chí-Tôn mới đến chỉ xưng danh AĂÂ mà
thôi. Lý do là Ngài muốn tạo một sự gần-gũi thân quen
với các ông Cư, Tắc, Sang là những Môn-Đệ đầu tiên (sau
đắc phong là Thượng-Phẩm, Hộ-Pháp, Thượng-Sanh) để
dạy cho ba ông về lý Đạo.
Riêng Đức Chí-Tôn với danh xưng là AĂÂ tức
nhiên là 3 chữ cái (nguyên-âm) của vần Quốc ngữ Việt
Nam, mà vần quốc-ngữ này lại khởi nguyên từ vần của La
tinh (Âu-châu), thế là dụng ý của Ngài họp cả Đông-Tây
thu về một mối, Tam-Tài: Thiên, Địa, Nhơn, toàn vẹn,
mà Ngài là Cha Chưởng-quản nắm pháp Thiên-điều vào
tay là Thượng-Đế.
Người Việt-Nam mình hay nói “Nhứt quá tam” nghĩa
là từ một đến ba mà thôi, chứ không quá, vì đến số 3 là đủ
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một chu-kỳ. Bởi đến bốn là đã biến-hóa ra rồi.
Nay Đức Chí-Tôn đến, Ngài xưng danh là AĂÂ, tức
là con số Tam, mà Tam là Càn-khôn vũ-trụ định thể. Ba
chấm nói rõ ra là con số 3. Số thiêng-liêng tạo đoan vạn-vật.
Con số 3 cũng là con số hoàn tất. Bởi đó là nguyên
lý cấu tạo Càn khôn vũ trụ và vạn vật “Một mà ba, ba mà
một” là vậy.
Thời truân khó của dân tộc Việt-Nam nên Đức ChíTôn đến, Thầy nói:
“Thầy có hội chư Tiên Phật mà thương nghị về sự lập
Đạo tại Đại Nam Việt-Quốc. Các con khá nghe lời Thầy dặn,
chớ khá nghịch lẫn nhau, phải đồng một lòng một dạ mà
lo chấn-hưng đạo-đức, tuy bây giờ phân chia nhiều nhánh
nhiều chi chớ ngày sau cũng có Một mà thôi. Các con dầu
bên nào cũng thương nhau như con một nhà chớ khá ganh
gỗ chê bai nhau”.
 (TNI/110)
“Vì mỗi việc khó-khăn trắc-trở là lúc sơ khai, vậy Thầy
khuyên các con ráng thành tâm hành Đạo, mà Đạo không
phải giữ bằng lỗ miệng đâu”
 (TNI/71)
7–Thầy dùng Quốc ngữ làm chánh tự
Nay Đức Chí-Tôn mở Đạo Cao-Đài dùng huyền
diệu Cơ Bút giáng linh để mở mối chánh-truyền cho toàn
thế giới miễn có người biết thông-thần-lực thì sẽ được lời
giáng dạy của Thượng-Đế. Tuy nhiên ngôn-ngữ Việt Nam
vẫn là gốc vì Tân-luật, Pháp-chánh-truyền, Thiên thơ Thầy
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đã lập sẵn nơi cửa Đạo này rồi, sau này các nước trên thế
giới muốn cần biết đến những điều bí-yếu bí-trọng ấy phải
lấy căn bản làm gốc do ở Việt-Nam, mà Tây Ninh là nơi
phát xuất mối Đạo Cao-Đài này, nên Thầy có nói “chi chi
cũng tại Tây Ninh đây mà thôi” .
Và điều ấy cũng cho thấy rằng “Thầy dùng quốc
ngữ làm chánh tự” tức là dùng ngôn ngữ Việt-Nam để
truyền bá Đạo sau này xem như là quốc-tế-ngữ. Vậy chữ
quốc-ngữ hay chữ Việt-Nam là phương tiện để truyền bá
nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ vậy.
Trong dịp Đức Chí-Tôn nói chuyện với Hòa Thượng
Như-Nhãn, có dạy rằng:
“Như-Nhãn Hiền-đồ, Thầy không muốn nói với con
bằng tiếng Hớn-Ngôn vì tiếng An-Nam từ đây Thầy cho
là tiếng Chánh-Tự đặng lập Đạo của Thầy; nên buộc
phải nói rõ với con; con đã giúp Thầy gìn-giữ Thích-Đạo
nguyên luật từ thử mới còn đặng như vầy, không thì ra
Bàn-môn Tả Đạo rồi”.
Hơn nữa tiếng Việt-Nam hiện giờ gốc ở tiếng La tinh
nên rất thuận tiện cho người Âu-Châu muốn nghiên cứu
kinh sách Cao-Đài, vốn cùng một gốc mà ra nên sự học
hỏi sẽ không khó về hình thức của chữ viết.
Bên cạnh đó: Tinh thần Tôn giáo của Việt-Nam
đã chịu ảnh hưởng nhiều ở Trung-Hoa qua ngàn năm lệ
thuộc, cho nên ý nghĩa của văn tự đều nằm trong văn hóa
Trung-Quốc. Vì vậy sự trao đổi về văn-chương, Đạo pháp
sẽ không khó cho người Á đông hiểu biết ý nghĩa cao sâu.
Nhờ vậy mà Việt-Nam là cửa ngõ tiếp nạp các luồng
tư tưởng từ Đông sang Tây, cho nên tương lai văn hóa
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cũng như chữ viết của Việt-Nam sẽ trở thành quốc tế
ngữ hay thế-giới-ngữ cũng không phải là chuyện lạ. Có
vậy mới truyền bá được Đạo Trời khắp cùng thế giới, tức
là văn-chương chữ Việt sẽ chở Đạo đi khắp các nơi, cũng
là một tôn giáo Đại-Đồng.
Nay buổi Đạo Trời khai mở, Đức Thượng-Đế muốn
độ toàn vạn-linh sanh chúng nên Ngài dùng lời văn giản-dị
cốt cho mọi trình-độ dù ai đọc qua cũng hiểu biết.
Đức Hộ-Pháp có nói rằng: “Tôi thấy phần nhiều sách
vở của nhiều người đạo hữu viết ra chẳng dùng lý lẽ giản-dị
lại dùng văn mắc-mỏ, ý tứ rất cao-kỳ, làm cho phần đông
coi không hiểu thấu nên không bổ ích chi cho Đạo hết. Rất
đỗi Thầy còn phải dùng tiếng nói dễ-dàng rẻ rúng mà làm
thi dạy Đạo thay! Nhờ vậy mà văn-từ của Thầy ai coi cũng
hiểu. Tôi xin chư đạo-hữu coi cách hành văn của Thầy, đọc
lại mấy bài thi Thầy dạy Đạo thì sẽ thấy rõ ý tứ dầu cao kỳ,
mà câu văn ai cũng hiểu. Tôi dám chắc rằng tuy vậy mặc dù
mà cái ngòi văn tuyệt bút rõ ràng, càng hiểu càng thấu tứ
lại càng thâm-thúy vô cùng. Tôi nhớ có một phen kẻ nghịch
Đạo để lời dèm pha biếm nhẻ rằng văn-từ của Thầy xem rất
thường tình, tôi chấp bút phân-phiền cùng Thầy.
Thầy dạy rằng:
“Con ôi! Trong anh em của con phần dốt nhiều hơn
phần hay chữ, đứa ám muội đông hơn đứa thông-minh;
Thầy đến chăm-nom dạy-dỗ đứa ngu-dốt hơn là đứa hay
giỏi; thà là đứa sáng khôn quá hiểu mà chê Thầy hơn là đứa
dốt nghe Đạo Thầy không rõ lý.
“Thầy cười rồi tiếp nữa rằng: Thầy muốn Đạo của Thầy
làm thế nào cho trẻ con lên ba tuổi cũng hiểu đặng, con nghĩ
114



8–Thầy đến lập cho Việt-Nam một nền chơn Đạo

sao con? Lại cười nữa.
“Tôi hiểu lòng nhơn-từ quá lẽ của Thầy cũng bắt tức
cười theo”.
 (Phương tu Đại-Đạo của Đức Hộ-Pháp)
8–Thầy đến lập cho Việt-Nam
một nền chơn Đạo
Dân tộc Việt-Nam vốn là dân tộc sùng thượng Trời
Phật, luôn tưởng đến một Đấng cao cả, nghĩ rằng Đấng
ấy có đủ quyền hành ban phước và tha tội nên ngày nay
Thầy đã đến lập cho nước Việt-Nam này mối Đại-Đạo
Tam-Kỳ để đáp lại sự sùng kính ấy:
“Thầy vẫn đã thường nói rằng: Thầy đến lập cho các
con một nền chơn Đạo tức là mỗi sự chi dối trá chẳng
phải là của Thầy. Thầy đến là chủ ý để dạy cả nhơn sanh
đặng Hòa Bình chớ chẳng phải đến đặng giục nghịch
lẫn nhau. Thầy lại thường nói rằng sự sang trọng vinh
hiển của các con chẳng phải nơi thế gian này”.
“Thầy lại đến lập trong nước các con một nền Chánh
Đạo đủ tư cách độ rỗi chúng sanh. Các con và cả dân tộc các
con. Vì nơi Đạo mà đặng đoạt đến phẩm vị cao thượng; cái
phẩm vị ấy do nơi đâu mà có?”
“Là bởi đạo đức của các con, đạo đức thắng hung bạo
là thường tình, các con hằng thấy sự đời là vậy!”
Thầy cũng cho biết lòng thương của Thầy đã dành
cho sự hiếu đạo của Việt-Nam rất nhiều.
“Xưa sanh linh lắm lần hy sinh vì Đạo, song chẳng
đặng ân tứ cho bằng các Môn đệ Thầy ngày nay. Các con còn
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hờn nữa mà ngán lòng dừng bước. Càng khổ hạnh, càng
thương tâm thì lòng càng nôn-nóng. Khổ hạnh vì mấy
chục triệu sinh linh thì cái khổ ấy có nên tiếc chăng?”
Thầy đã dạy, Thầy chỉ một lòng mơ ước cho các
con biết Thương-Yêu nhau trong Thánh-Đức của Thầy,
sự Thương-Yêu là chìa khóa mở Tam-Thập Lục Thiên,
Cực Lạc Thế-Giới và Bạch-Ngọc-Kinh. Kẻ nào ghét sự
Thương-Yêu thì chẳng hề qua khỏi cửa luân-hồi. Có câu
này nữa “Mọi sự khó-khăn Thầy gánh vác, chỉ cậy các con
Thương-Yêu, gắng công độ-rỗi” (TNII/43)
9–Thánh ngôn dạy về sự
quan trọng của việc ăn chay
Thánh ngôn Thầy dạy: “Kẻ nào trai giới mười ngày
đổ lên được thọ truyền bửu pháp” tức là khi thóat xác được
cắt bảy dây oan nghiệt cho được nhẹ-nhàng để thăng về
Thượng giới. Nhưng phần đông quên rằng đây chỉ là bước
đường mà Đức Chí-Tôn chuẩn bị cho nhơn sanh quen
dần trong cách ăn uống, không thái quá mà cũng không
bất cập. Đạo khai tới ngày nay là 85 năm tròn, chả lẽ ta
cứ mãi trong vòng tập sự, chuẩn bị hoài hay sao? Học trò
nhỏ còn tranh đua lên lớp, còn đây toàn là học trò Tiên
mà còn chậm bước e uổng phí một kiếp sanh may duyên
gặp Đạo lắm hay sao?
Bài thi của Đức Hộ-Pháp cho trước khi nhập tịnh
vào Trí huệ Cung năm 1954, lời rằng:
Gắng tu cho kịp Hội-Long-Hoa
Đạo đức không chuyên khổ lắm mà.
Chay lạt để ngừa loài khí độc.
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Mê man bất tỉnh trận kỳ ba.
Người hiền cứu sống ra phò Chúa.
Kẻ dữ bạo tàn xác quạ tha,
Thân Dậu tới đây rồi sẽ biết.
Đinh ninh vẹn giữ mấy lời Ta.
Thất Nương giáng ngày 3–2–Đinh Hợi (dl: 23–2–
1947)
Nhơn Đạo rày đã suy vi,
Chay lạt dời đổi còn chi tu hành.
Mang câu thất hiếu đã đành,
Bao nhiêu công quả biển gành rã tan.
Trong Tam thể xác thân của người nếu còn ăn mặn
thì bị trược chất kéo níu. Đến giờ thoát xác thì bị luật hấp
dẫn của đất nó giữ lại nên Chơn-thần không thoát ra được.
Khi thoát xác mà Chơn-linh nào phạm tội lại càng
đau đớn hơn nhiều vì lằn âm-điển của đất luôn luôn lôi
kéo, có phải vì “ loi d’actraction” (Là luật hấp dẫn) không?
– Phải đó, vì cớ mà bị luân-hồi chuyển kiếp đó!
Đức Hộ-Pháp giải rõ thêm: “Dầu cho một cái Bông,
chúng ta chưa chắc là một vật, nếu chúng ta bẻ nó một cách
vô lối, rủi phải nhằm một sanh mạng của Phật thì khó mà
tu lắm!
“Con thú, chúng ta nói là một vật mà biết đâu trong
nó là một vị Bồ-tát đương chuyển kiếp, nếu mình ăn thịt
nhằm nó một ngày kia nó về trển nó ngồi ngang mình, nó
nhắc kiếp trước Phật có ăn thịt tôi, nhắc nội bao nhiêu đó
cũng đủ mang bầu quảy gậy mà tái kiếp nữa. Chúng ta
ngó thấy nơi thế gian này, hằng-hà sa-số con vật, mà biết
đâu trong con vật lại có một vị Phật Bồ-Tát đương tái kiếp
117

CHƯƠNG II PHẦN CHÍNH YẾU

để tạo Liên-đài, rủi thay ta ăn nhằm thì khó đạt vị lắm!
Vì cớ cho nên Đức Chí-Tôn biểu chúng ta Trường trai
là phải vậy.”
 (TLHS /166).
Hơn nữa sự cắt dây oan nghiệt phải có sự truyền pháp
hẳn hòi, mà người đứng ra hành pháp phải qua một giai
đọan luyện Pháp: phải trường trai, tuyệt dục, tâm thanh
tịnh, bác ái… thì bùa mới linh, pháp mới hiển. Rủi chúng
ta không gặp may duyên, mà hồn cứ chờ người ta cắt cho
thì có phải ỷ lại vào người khác không? “Dựa cây cây ngã,
dựa người người chết”, chi bằng chúng ta lo tu hành, trau
tâm luyện tánh tức là “Tự cắt dây oan nghiệt” cho mình
trước đi. Nếu gặp người đức cao đạo trọng thì được trợ
duyên chứ có hại gì đâu! Tu thân là trước!
10–TU theo Đạo Cao-Đài là Phụng-sự
“Cơ-quan Phụng-sự ấy Đức Chí-Tôn biểu chúng ta dâng
cả Thi hài, Trí não, Tâm hồn đặng làm cơ quan phụng-sự
cho nhân-lọai, bảo-tồn khuôn luật tạo đoan vững chắc tức
nhiên dắt chúng ta đi trên con đường Chánh-Đạo đó vậy”.
Đức Hộ-Pháp nói:
“Ngày giờ này, Đức Chí-Tôn đến, Ngài chỉ Bí-pháp có
một điều là: “Các con không cần tìm kiếm triết-lý caosiêu hơn nữa, các con tìm kiếm cái sống của toàn thể
Bạn đồng sanh của các con, rồi kính-trọng phụng-sự
cái sống ấy. Hễ các con tận tâm phụng-sự cái sống của
Vạn-linh, thì Cơ quan Giải-thoát của các con Thầy đã
để nơi tay của các con đó vậy”.
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Phụng sự là gì? Phụng-sự cũng có nghĩa là giúp đỡ một
cách chơn-thành, không vì danh, lợi; không có tánh vị-kỷ,
hoàn toàn vị tha. Nói một cách nôm-na, phụng sự là làm
tôi-tớ, để phụng sự cho ai thì đối tượng đó hoàn toàn là ông
chủ, trọn quyền sai khiến; còn người phụng-sự phải vâng
phục như tôi tớ, dù phải hy-sinh. Phụng-sự là một vòng nối
tiếp, phụng-sự từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới.
1. Phụng sự từ dưới lên trên :
Như :
– Đất phụng sự cây: Thấp nhứt là loài kim thạch, điển
hình là đất. Đất phải hy-sinh cho cây (thảo mộc), cây ăn
luồn trong đất, rút-rỉa chất sanh, tức là mầu-mỡ để nuôi
sống cây cối. Đất chưa hề than một lời về sự ăn mòn, rút-rỉa
của thảo mộc. Đất chịu tan biến rã-rời để vun bón cho cây.
– Cây phụng sự thú: Cây nhờ đất mà sống tươi tốt,
để làm món ăn ngon lành cho cầm thú và con người. Cả
cánh đồng mênh-mông cây cỏ tràn đầy mặt đất sẵn-sàng
phụng-sự cho muôn thú. Thú mặc tình thong-thả gậm lấy
cỏ ngon mầm ngọt.
– Thú phụng-sự người: Đất phải hy-sinh đặng phụng
sự cho cây, tất nhiên là thảo mộc, cây phải hy-sinh đặng
phụng sự cho thú, tức nhiên nó phải hy-sinh đặng nuôi
thú, mà loài người đứng đầu trong loài thú, chớ không có
chi khác nữa. Vì cớ cho nên Cổ-luật buộc thú phải hy-sinh
phụng-sự cho người, phụng-sự không đi quá mức hy-sinh
đặng nuôi loài người. Bởi vì lẽ lầm hiểu về chơn-pháp ấy
mà nhơn-sanh đã thực nhục (ăn thịt).
– Người phụng-sự Trời: Giờ tới một mức nữa, người
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phải hy-sinh đặng phụng-sự cho Trời, chắc là cả thảy đều
nhớ cổ-luật của Thượng-cổ, khi tế Trời họ đem người ra họ
giết, rồi họ thiêu như con thú kia vậy. Con người có luật ấy
một thời hạn cũng khá lâu. Khi dùng người làm tế-vật đặng
hiến cho Đức Chí-Tôn, nếu Bần Đạo hiểu theo các Đạo-Sử
thì đã có gần 40.000 năm về pháp-luật ấy, thử nghĩ coi các
nhơn-mạng buổi nọ đã đem làm con vật hiến cho Đức ChíTôn nhiều lắm rồi vậy. Mới đây chừng lối 6.000 năm, đời
của Jacob trước sáu ngàn năm theo Đạo-luật của Hébreux
tức nhiên luật của Do Thái phải giết vật để tế Đức Chúa
Trời, luật đó tới nay có lẽ vẫn còn đó vậy. “Đức Chí-Tôn có
đòi hỏi chăng?
– Không! Tôi dám chắc không! Vì chính mình Ngài
tạo ra Vạn-linh và phụng-sự vạn linh, có lẽ đâu Ngài đòi
nhơn-loại phải làm con tế vật, tế cho Ngài. Bao giờ chúng
ta cũng thấy luật phụng-sự cho vạn-linh đi từ vật loại đến
nhơn-loại.
2. Trên phụng sự dưới :
– Ong Chúa phụng-sự ong con: “Chúng ta thấy việc
của con ong, con mối. Con ong chúa thật sự ra phụng-sự
dẫy đầy hơn hết, đứng đầu hơn hết, vì làm Chúa nên phải
có nhiều phụng-sự, nó phải chịu sanh-sản làm nòi giống
nó, sanh-sản mãi mà thôi. Cũng như thượng-Cổ trước lối
150.000 năm và trước nữa thì loài người cũng vậy. Đạo
pháp trong Phật-giáo để lụng lại, các Đấng duy chủ của các
sắc dân, chủng-tộc do tiếng Phạn gọi là “Manu” cũng một
kiểu vở con ong, con mối. Con mối Chuá phụng-sự cho cả
một ổ mối, hơn ai hết, bởi vì chính mình con mối Chúa đã
sản-xuất chủng-tộc của loài mối.
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– Vua phụng-sự quần-linh: Chúng ta thấy lụng lại
một triều-chính của xã-hội nhơn-quần đã lập quốc, tức
nhiên lập một nền chánh-trị tương liên, một quốc-gia vô
trong khuôn-khổ của một quốc-thể, một văn-hiến đều chịu
một luật-pháp ấy, mà luật-pháp ấy muốn thi-hành thì phải
có triều-chính. Thật sự ra triều-chính mà Vua phải phụng
sự cho quần-linh tức nhiên phụng-sự cho lê dân. Một mình
Ông phụng-sự cho toàn thể lê dân không thể được nên phải
lập triều-chính từ Tể-tướng dĩ chí cho đến bực hạ quan.
Chánh-trị một quốc-gia là thay thế hình ảnh cho Vua đặng
phụng-sự cho lê-dân mà thôi. Chúng ta ngó thấy trong vật
loại như con mối Chúa, con ong Chúa cũng làm Chúa, cũng
phụng-sự, trong phụng-sự kia cũng lập một triều chính
đặng có phương-pháp phụng-sự cho nó. Nhà Vua cũng vậy,
lập triều-chính đặng biến thân cho muôn ngàn triệu, đặng
phụng-sự cho toàn thể lê-dân. Mối Chúa cũng vậy.
– Trời phụng-sự Vạn-linh: Bây giờ Đức Chí-Tôn,
Ngài phụng-sự cho vạn-linh toàn cả trong Càn-khôn vũ
trụ. Ngài đã dùng cái gì, Ngài dùng phương-pháp phụng
sự Vạn-linh là lấy đời, lấy Vạn-linh phụng-sự cho Vạn linh.
Chúng ta ngó thấy Đức Chí-Tôn nuôi cây, nuôi thú; thú để
phụng-sự cho người. Ngài dùng căn-bản đó để phụng-sự cho
đời, cũng như nhà vua dùng lê-dân lập triều-chính đặng
phụng-sự cho lê-dân.
“Đức Chí-Tôn ngày giờ này đến lập Đạo muốn phụng-sự
cho cả toàn nhơn-sanh nơi mặt địa cầu 68 này, Ngài phải
làm thế nào? Ngài cũng phải mượn loài người phụng-sự
cho Ngài, Ngài phải dùng loài người đặng làm Thánh-thể
cho Ngài là lập triều-chánh của Ngài. Chúng ta ngó thấy
Đức Chí-Tôn đến lập Đạo, lập Đạo phải lập Hội Thánh
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đặng phụng-sự, luật-định phụng-sự, vì phụng-sự ấy mới
làm Chúa. Ông vua cũng vì phụng-sự cho dân mới làm
Vua. Bây giờ Đức Chí-Tôn vì phụng-sự cho Vạn-linh mới
làm Trời. Ngài phải lập Hội-Thánh tức nhiên Ngài lập
Thánh-thể của Ngài. Triều-chính tức nhiên Thánh-thể của
Ngài chớ không có gì lạ. Muốn cho Hội-Thánh cầm quyền
thống-trị đặng phụng-sự cho Vạn-linh Ngài phải lập triều
chính, triều-chính là ngôi Thần, Thánh, Tiên, Phật, đó vậy.
Ngài lập Thánh-thể cũng như thế ấy; vì cớ cho nên chúng ta
ngó thấy Thánh-thể Đức Chí-Tôn tức nhiên Hội-Thánh có
đủ phẩm Thần, Thánh, Tiên, Phật, tại thế này.
“Không có cái chi mà chúng ta cầu muốn hay là dùng
công-nghiệp mà Người không trả, không bồi thường, vì
Ngài đã mượn chúng ta làm Thánh-thể cho Ngài đặng Ngài
phụng-sự cho Vạn-linh thì Ngài phải trả, phải bồi thường,
nếu muốn cho người ta theo thì phải lập vị cho họ, thì họ
mới theo. Đức Chí Tôn Ngài đến ký Hoà-ước với loài người,
nhứt là dân-tộc Việt-Nam trước cái đã: Mấy người làm
Thánh thể cho Tôi, đặng Tôi phụng-sự cho Vạn linh,
thì Tôi sẽ lập vị Thần, Thánh, Tiên, Phật, lại cho mấy
người. Nếu các người chịu thì ký Hòa-ước với Tôi, hễ
các người làm tôi cho con cái của Tôi cho vừa sức của
Tôi muốn hay vừa ý của Tôi định, thì Tôi sẽ trả lụng lại
là lập ngôi vị cho mấy người trong Thánh-thể ấy. Tôi
đã định phẩm-vị Thần, Thánh, Tiên, Phật; Tôi đã lập
vị sẵn cho mấy người mà mấy người đoạt được tại mặt
thế này, tới chừng về cõi vô-hình Tôi không chối-cải gì
hết, trái lại còn trả hơn khi chúng ta phụng-sự cho Vạn-linh
tại mặt thế này nữa là khác”.
Luật phụng-sự là vậy, nếu ta biết đem áp-dụng cho
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người với người thì còn gì tốt đẹp bằng! Mọi người lo
cho nhau, là mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi
người một cách thực sự. Cái khó của đạo pháp là “Tri
hành hợp nhứt”. Muốn phụng-sự tốt đẹp phải có độngcơ dâng hiến, thúc đẩy, mà xăng nhớt cho động cơ dâng
hiến kia, nhu cầu là hình-ảnh Đức Chí-Tôn.
Đức Hộ-Pháp nói:
“Còn một cái trọng yếu hơn nữa là phải nhớ luôn luôn
phụng sự Đức Chí-Tôn, công nghiệp ấy không bao giờ mất,
bởi Ông già đó chẳng chịu thiếu nợ ai hết, trái lại nếu
chúng ta có phương thế lập vị chúng ta rồi mà chúng ta còn
dư thừa công nghiệp đối với Ngài”. Ngoài ra “Người Tuhành mục-đích đem cái ân cho người chớ không phải
đợi người làm ân cho mình; nghĩa là mình phải lo sự ấm
no cho bá tánh tức là lo cho ta, bởi Đức Chí-Tôn đã dành
phần cho ta một nhiệm vụ đặc biệt là ta phải Phụng-sự cho
vạn-linh để giải khổ cho loài người trong lúc họ đang lâm
nàn kêu cứu; khi ta làm xong phận sự thì không còn ai chối
cải rằng ta không phải là ân-nhân của xã-hội, chừng ấy ta
không muốn về Tây phương họ cũng lập bàn hương-án để
đưa ta đặng đền ơn cứu tử”.
11–Hiệp Tam bửu
Người tín hữu Cao-Đài mỗi phen vào đảnh lễ Chí
Tôn đều có lấy dấu và niệm; câu niệm đầu tiên Phật- PhápTăng gọi là điểm Tam-qui, tức là:
 Nam-mô Phật.
 Nam-mô Pháp.
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 Nam-mô Tăng.
Đó là ý-nghĩa của Tam ngôi vậy, nhưng Tam ngôi
này không bao giờ phân ra, ấy chứng tỏ sự hiệp Tam bửu
trong Đạo-pháp. Đứng đầu tiên hết là Chí-Tôn tức là
Phật nắm cả cơ-quan bí mật tạo thành Càn khôn vũ trụ.
Đạo này luật thế này, Đạo kia luật thế khác, nhưng không
khác hơn Phật-giáo.
Như Thánh-giáo Gia-Tô cũng có ba ngôi (la Trinité):
 Le Père (Đức Chúa Cha)
 Le Fils (Đức chúa con)
 Le Saint Esprit (Đức chúa Thánh Thần)
❒❒ Đức Chúa Cha là Phật,
❒❒ Đức Chúa Con là Pháp,
❒❒ Đức Chúa Thánh Thần là Tăng.
Không đạo-giáo nào thuyết-minh rõ-ràng cơ tạo
đoan lấy thuyết hỗn độn sơ khai phân chia:
– Khí chi khinh thanh thượng phù giả vi thiên,
– Khí chi trọng trược hạ ngưng giả vi địa.
(Hễ khí nhẹ bay lên làm trời, khí nặng rơi xuống
làm đất)
Trong vũ-trụ này có hai quyền-năng vô đối:
1– là ngôi Chí-Tôn.
2– là ngôi Phật-Mẫu.
Người ta không nói, nhưng luật thiên-nhiên dù ở
trong vật tối thiểu hay tối đại vẫn có một Luật mà thôi.
Biết đâu Chí-Tôn và Phật-Mẫu theo lời của Đức Nguyệt
Tâm Chơn-Nhơn thì hai quyền-năng âý vô đối, sản sinh
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11–Hiệp Tam bửu

ra cả Càn khôn vạn loại và tạo ra ba ngôi đầu tiên là.
1. Đấng Brahma-Phật,
2. Đấng Shiva-Phật
3. Đấng Krishna-Phật
Còn gọi là Tam thế Phật. Các hình ảnh biểu-tượng
này được đặt trên nóc Bát-Quái-Đài Toà Thánh Tây Ninh.
Người Đạo Cao-Đài ngày nay được biết danh các Ngài
qua bài kinh Di-Lạc được tụng đọc hằng ngày:
“Thượng Thiên Hỗn-nguơn hữu: Brahma-Phật, ShivaPhật, Krishna-Phật.”
Ba ảnh tượng này đứng xây lưng đâu cật nhau trên
nóc Bát-Quái-Đài Đền-Thánh Tòa-Thánh (Tây-Ninh) với
một sứ-mạng trong Tam Kỳ Phổ-độ là:
1. Đức Brahma-Phật đứng trên con Thiên nga (ngỗng
trời) ngó tới, âý là ngôi thứ nhứt, tượng-trưng ngôi
Thánh-Đức, thuộc về cơ sanh hóa, ấy là Đấng tựhữu hằng hữu, hữu nguyên hữu thủy của vạn loại.
2. Đức Shiva-Phật đứng trên Thất-đầu-xà ngó qua
phía hữu, ấy là ngôi thứ nhì tượng trưng phần
âm dương, cơ sanh hoá cũng là cơ hủy diệt, ấy là
ngôi bảo tồn.
3. Đức Krishna-Phật đứng trên con Giao long (cá
hóa rồng) ngó về phía tả, âý là ngôi thứ ba, tượng
trưng cuộc tuần hoàn, tiên tri cho nhân loại biết
việc trí-xảo thuộc cơ tranh-đấu, cũng là cuối Hạnguơn Tam chuyển khởi đầu Thượng-nguơn Tứ
chuyển.
Tóm lại, các nhà khảo-cứu và Thần-linh-học (nhứt
là Thông thiên học) cho biết rằng:
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Các vị: Brahma-Phật, Shiva-Phật, Krishna-Phật, là
ba ngôi của Đức Thượng-Đế được gọi là Tam vị Nhứt Thể
với bảng tóm lược dưới đây:
?? Veda gọi Ngài là:
– Brahma (Thần sáng tạo)
– Shiva (Thần hủy diệt)
– Krishna (Thần bảo tồn)
?? Cơ Đốc giáo gọi Ngài là:
– Đức Chúa Cha (Dieu le Père)
– Đức Chúa Con (Dieu le Fils)
– Đức Chúa Thánh-Thần (Dieu le Saint Esprit)
?? Phật-giáo gọi Ngài là:
– A-Di-Đà-Phật (Amitabha)
– QuanThế-Âm (Avaloki.Teshvara)
– Đại Thế Chí (Manjushiva)
?? Nho-giáo gọi Ngàì là:
– Ngôi Thái cực
– Ngôi Lưỡng-Nghi,
– Ngôi Tứ-Tượng.
?? Thông-Thiên-Học gọi Ngài là:
– Đệ nhứt Thượng-Đế (Premier Logos)
– Đệ nhị Thượng-Đế (Deuxième Logos)
– Đệ Tam Thượng-Đế (Troisième Logos)
Nay, Đức Cao-Đài Thượng-Đế đến với dân-tộc Việt
Nam mở Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, Ngài tự nói rõ ngôi
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11–Hiệp Tam bửu

vị là:
“Thầy đã nói với các con rằng: Khi chưa có chi trong Càn
Khôn thế giới thì khí Hư-vô sanh ra có một Thầy và Ngôi
của Thầy là Thái-cực. Thầy phân Thái-cực ra Lưỡng-Nghi,
Lưỡng-nghi phân ra Tứ-tượng, Tứ-tượng biến ra Bát-quái,
Bát-quái biến hóa vô cùng mới lập ra Càn khôn thế giới.
Thầy lại phân tánh Thầy mà sanh ra vạn-vật là: Vật-chất,
thảo mộc, côn trùng, thú cầm gọị là chúng sanh”
 (TN II /170)
Chính cái thể pháp của Đạo Cao-Đài đã đủ cả tam
ngôi ấy: Về mặt Tôn-giáo “Là một cơ cấu hữu-vi thì cũng
không ngoài luật ấy, nên trước tiên cần có đủ chủ hướng
là Tinh-thần ấy là Tín-ngưỡng, chủ Tinh-thần ấy là linh
hồn của Đạo-giáo, mà linh hồn của Đạo Cao-Đài là Đức
Chí Tôn chủ về cực Dương.
Một Tôn-giáo muốn sống bền vững và phát triển tốt
đẹp thì Tôn giáo ấy có đủ Tam-bửu: TINH-KHÍ-THẦN.
❒❒ Về Thần: thì khi lập Đạo Cao-Đài, Thần đã
sẵn có do Đức Chí-Tôn làm chủ linh hồn của
Đạo-giáo.
❒❒ Về Khí: thì buổi phôi thai chưa mấy tựu thành
nên Đức Chí-Tôn mượn hình thể Diêu-Trì-Cung
làm Khí.
❒❒ Về Tinh: là hình thể của Đạo Cao-Đài tức là ba
chi: PHÁP- ĐẠO-THẾ tượng trưng là: Hộ-Pháp,
Thượng Phẩm, Thượng-Sanh.
Lúc nền Đạo mới phôi thai thì Đức Chí-Tôn và Đức
Phật-Mẫu có giáng cơ dạy cách thức lập lễ Hội-Yến Bàn
Đào vào ngày Rằm tháng tám năm Ất-Sửu (1925) nơi căn
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phố tư gia của Đức Cao-Thượng-Phẩm và dạy cả Cửu vị
Nữ Phật dưới quyền chủ tọa của Đức Phật-Mẫu, còn bên
trên thì có Đức Chí-Tôn hành pháp vô-vi lập thành hình
thể hữu-vi của Đạo Cao-Đài có đủ Tinh-Khí-Thần, hợp
nhất trong một bàn Hội-Yến, mà Bàn Hội-yến ấy về phần
vô-vi chủ yếu là trường sanh bất tử.
Do đó Hội-Yến Diêu-Trì-Cung mà Đức Chí-Tôn
cho lập trong cửa Đạo Cao-Đài này là cốt yếu hội đủ cả
ba bửu pháp: TINH- KHÍ- THẦN để lập thành một cơ
cấu trường sanh bất tử tức là sự trường tồn vĩnh cửu của
Đạo Cao-Đài đó vậy.
12–Lập ngôn
Người đời dù đã tu hay chưa tu cũng quan-trọng ở
sự lập ngôn. Sự lập ngôn chính là khởi ở cái miệng, từ đó
phát ra lời nói. Do vậy một người đạo-đức phải biết đến
tinh-thần người “Giữ Đạo” của nền Đạo như thế nào.
Trên tinh-thần đạo-pháp khó nhứt là người giữ
Đạo, tức là từ khi mới Nhập-môn cho đến khi có được
một sự hiểu biết thuần-thục cũng giống như một người
mới khởi học vỡ lòng mà nhìn lên chương-trình Trunghọc, Đại học, vẫn là con đường dài. Nhưng, con đường
thiên-lý đều khởi bằng những bước chân đầu tiên. Vậy
thì, chúng ta hãy đặt bước chân đầu tiên lên công việc của
người “Giữ Đạo”.
Đây là lời dạy Đạo của Đức Quyền Giáo-Tông trong
tập “Phương châm hành Đạo” Và trọng yếu là vấn đề “Giữ
Đạo”. Ngài nói:
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12–Lập ngôn

“Kỳ Hạ-nguơn này là buổi hiệp Tam giáo làm một, hầu
đem về căn bổn cho hiệp lẽ tuần hoàn; Đức Ngọc Hoàng
Thượng-Đế lại dùng Huyền-diệu Tiên-gia giáng cơ giáo
Đạo, thế thì chúng ta lấy làm hữu duyên, hữu phước mới
sanh nhằm đời Đạo mở; muôn năm ngàn kiếp mới có một
lần như vậy, nếu chẳng thành tâm tu niệm thì rất uổng cho
cơ hội này lắm đó.
Nhập-môn cầu Đạo là để làm lành lánh dữ, dưỡng
tánh tu tâm, lập công bồi đức, cứu độ nhơn sanh; chớ không
phải vào Đạo để cậy lấy phần đông, rồi kết phe lập đảng
mà ỷ thế hiếp cô, cùng là xui mưu làm loạn. Kẻ vào Đạo
chỉ mưu việc quấy như vậy là muốn gây rối cho nền Đạo
tức là kẻ nghịch Đạo đó.
Muốn “Giữ Đạo” cho tròn bổn phận, người Nhập
môn rồi phải do theo “Tân luật” lại cần phải “ làm lành
lánh dữ” và “trau giồi hạnh đức”.
Sự lập ngôn có một nguồn gốc sâu xa mà Thánh
nhân đã tiên liệu sẵn từ lâu rồi, nay Đạo Cao Đài cũng thế:
Chữ ngôn 言(7 nét), ngôn là lời nói. Chính lời trong
miệng nói ra là biểu hiện rõ thất tình: Hỉ, Ái, Lạc, Dục,
Ai, Ố, Nộ. Nhưng điều làm cho mọi người vừa lòng chắc
hẳn là do ba mối cảm tình: Hỉ, Ái, Lạc. Do vậy mà ba đầu
rắn ở sau tượng của Hộ-Pháp trên Thất-đầu-xà mới ngẩng
lên trước chữ Khí ở Bán nguyệt Ngũ Lôi Đài (Hiệp Thiên
Đài- Tòa Thánh Tây Ninh).
Ca dao việt Nam đã từng dạy cho rằng:
Lời nói không mất tiền mua,.
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Lại nữa nó còn có giá trị bí pháp về con số 7 nữa. Đầu
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tiên Thất Nương Diêu Trì Cung đến với ba vị Hộ Pháp,
Thượng Phẩm, Thượng Sanh để giáo hóa và mở đường xuất
Thánh không phải là không duyên cớ. Nay, người tín hữu
Cao Đài hiến lễ Đức Chí-Tôn ngồi giữa hai con số 7 là:
mắt nhìn lên 7 ngai của Chức sắc Cửu Trùng Đài Nam
phái, sau lưng là Thất đầu xà; người ở giữa hai khoản này
mang trong người Thất tình, Cúng lạy để chuyển tâm tư
biến thành Thất Bửu. Tất cả đều nhất quán, đi từ pháp
môn một cách tuyệt vời.
13–Làm phải làm lành tức
là Làm lành lánh dữ
Kinh dạy rằng:
Trong Tam-giáo có lời khuyến dạy,
Gốc bởi lòng làm phải làm lành.
Đức Quyền Giáo-Tông dạy về làm lành lánh dữ:
Có người thuở nay không làm điều chi bất nhơn thất
đức, cứ một lòng ăn thật ở ngay; như vậy có đủ gọi là “ làm
lành lánh dữ” không?
– Không đâu! Người ấy chỉ có biết lánh dữ mà thôi,
nghĩa là chỉ có biết giữ mực công-bình của nhân-loại vậy
thôi; chớ chưa có chi gọi là làm lành.
Muốn trọn hai chữ “ làm lành” phải cứu nhơn độ thế.
Kinh Phật dạy Cứu nhơn độ thế mà không giải rành là sao,
thành ra nhiều vị tu-hành không để ý đến, chỉ biết có một
phép Từ-bi thanh tịnh là gốc.
Sao gọi là cứu nhơn độ thế?
– Cứu nhơn độ thế là cứu-cấp những người đang hồi
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14–Trau-giồi đức hạnh

khốn cùng, hoạn-nạn; ai đói mình cho ăn, ai khát mình
cho uống, ai đau mình giúp thuốc, ai thác mình thí hòm, ai
lạc nẻo mình chỉ đường, ai buồn rầu mình an-ủi, ai kiện
thưa tranh chấp mình kiếm chước giải hòa; bắc cầu bồi lộ
cho hành khách tiện bề qua lại; in thí kinh-điển, thiên thơ
cho mọi người coi theo hầu cải tà qui chánh,…
Vậy mới gọi là cứu nhơn độ thế, song chẳng nên bất cập
mà cũng đừng cho thái-quá. Bất cập là khi nào mình giúp
cho người không trọn, có trước không sau, làm cho người sau
rồi cũng phải khốn-cùng, hoạn-nạn như trước vậy.
Thái-quá là đụng ai giúp nấy, không xét coi kẻ ấy đáng
giúp hay chăng? Vì ở đời lắm người giả dối, quanh năm
chỉ ỷ lại người nhơn-thiện mà no cơm ấm áo; giúp-đỡ cho
những kẻ ấy là giúp cho họ dễ bề làm biếng, tiện thế ở không,
tức là chưởng ác cho họ vậy..
Vả lại cứu nhơn độ thế, phải tùy duyên tùy sức mới
đặng: giàu cứu độ theo phận giàu, nghèo cứu độ theo phận
nghèo. Theo lời giải trước kia; Cứu nhơn độ thế có nhiều
cách: có của thí của, không của thí công, của công ví đặng
thiệt lòng, cân lại cũng đồng âm chất”.
14–Trau-giồi đức hạnh
Người giữ Đạo không những gọi làm lành lánh dữ là
đủ, lại còn phải trau giồi đức hạnh thì nhơn cách mới hoàntoàn. Đức hạnh là điều cần nhứt của bậc tu hành. Thành
Tiên, thành Phật cũng nhờ đức-hạnh, vì thuở nay chưa
từng nghe có Tiên Phật nào mà không hoàn toàn đức hạnh:
– Thái Thượng khuyên lập Đức,
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– Khổng Thánh dạy tu thân.
Lập đức, tu thân là căn bổn của Tôn-giáo. Muốn vẹn
bề đức hạnh ngoài ra Đạo Tam cang, Ngũ thường ta lại cần
phải giữ sao cho đặng khiêm-nhượng, nhẫn-nại, thuận hòa,
kiên-tâm, thanh liêm, thì mới gọi là khắc-kỷ, mới gấm ghé
đặng phẩm Thần Tiên vậy”.
Tinh thần của Đại-Đạo ngày nay là Nho Tông chuyển
thế, nên tư cách người tu cần phải trau giồi đức hạnh
hơn bao giờ hết.
Vì người tu phải có một thể xác tinh anh, tráng
kiện như một bông hoa. Đó là TINH. Một trí não sáng
suốt, trong sạch tượng cho KHÍ. Một tâm hồn đạo đức là
THẦN. Nay người Tín hữu dâng ba món báu ấy cho ChíTôn tượng là HOA-RƯỢU-TRÀ là vậy. Đức Hộ-Pháp nói:
“Tỷ như một người kia tìm Đạo, người ta thấy mình
dâng ba món ấy mà mình gọi là ba báu, rồi người ta để mắt
thấy Bông-Rượu-Trà người ta để dấu hỏi, ba món ấy báu
lắm hay sao? Báu ấy là báu gì?
Bần Đạo đã giảng ba cái đó tượng trưng cho báu vật
của ta là:
❒❒ Thứ nhứt thân phàm xác thịt của chúng ta đây,
thuộc về Tinh; Bông tượng trưng xác thịt.
❒❒ Thứ nhì là trí não của ta, khôn ngoan hơn vạn vật
gọi là Khí; Rượu tượng trưng cho trí não.
❒❒ Thứ ba là Trà tượng trưng cho linh hồn của chúng
ta là cái hằng sống thiêng liêng của chúng ta, nó
mới gọi là ba cái báu. Thật ra chúng ta suy nghĩ
coi không có gì quí hơn xác thịt ta, trí óc ta và linh
hồn ta hơn hết.
132



15–Tu Chơn Dưỡng Tánh

Giờ phút này Đức Chí Tôn đến biểu chúng ta dâng
Tam Bửu: Bông-Rượu-Trà; tưởng đâu là gì, thiên hạ
nói báu gì đâu ba món ấy gọi là báu. Ai ngờ ba món báu
ta dâng cho Ngài là báu vật, bởi vì Ngài là Chúa của ta,
Ngài tạo sinh ta, Ngài là Cha của ta về phần hồn và phần
xác, Ngài đòi ba món quyền sở hữu của Ngài cho ta, lấy ba
món báu của ta đó vậy”.
15–Tu Chơn Dưỡng Tánh
Lời Kinh dạy:
Phép Tiên Đạo tu chơn dưỡng tánh,
Một cội sanh ba nhánh in nhau
Làm người rõ thấu lý sâu,
Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh kinh.
Thế nào là Tu chơn?
Tu chơn là giữ cho được cái Tâm chơn chánh, thật
thà để đoạt cho được đến Chơn-như. Muốn đoạt cho
được mục-đích lý tưởng âý phải sửa tánh trau tâm hằng
ngày, hằng bữa. Bởi Tâm con người ví như sự nhảy-nhót
của con vượn, còn tánh thì nhạy bén, lướt nhanh như
con ngựa, Thánh-nhân nói là “Tâm viên ý mã”. Do vậy mà
người tu rất khó tập trung tư tưởng, nhất là khi cúng hay
bị phân tâm, hay nghĩ việc này liền chuyển sang việc khác.
Thế nên sự tu-hành đối với Đạo-pháp rất nên thận
trọng trong từng cử-chỉ, lời nói, việc làm, mỗi mỗi đều
phải giữ ý, giữ lời một cách nhặt-nhiệm. Tuy nhiên dù có
khó-khăn nhưng cũng có phương-pháp tập luyện.
Qua lời dạy của Đức Hộ-Pháp, Giáo-Chủ Đạo Cao
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Đài trong quyển “phương tu Đại-Đạo” rằng:
“Phép Tu chẳng phải luyện nội tinh-thần theo đạo hạnh
mà thôi, mà cái thân thể mình đây cũng phải tùy tùng phù
hợp Đạo-tâm, thể Đạo chơn-chánh bởi gương mình, hễ chúng
sanh ngó Đạo nói mình, xem mình cho là Đạo mới phải”.
Đức Hộ-Pháp đã vạch sẵn con đường tu (1935)
Người Tu-hành
Chẳng ham danh lợi chẳng mê trần,
Thạch động thanh nhàn thân độ thân.
Biển Bắc mặc dầu con sóng bũa,
Non Nam chi quản đám mây vần
Ngày ăn hai bữa nuôi tinh huyết,
Đêm ngủ ba canh dưỡng Khí Thần.
Quyết đoán công-phu thân vận động.
Đường Tiên cửa Phật mới mong gần
Đây là một bài thơ thật đơn giản về tứ văn, nhẹ
nhàng về tình cảm, nhưng thật ra gói gọn một bí pháp
thâm sâu, huyền diệu vô cùng: Hai câu đầu nói về cái tâm
thanh tịnh tức đạt được ba con số 0, ấy là 3.000 công quả,
Ngày ăn hai bữa nuôi tinh huyết,
Đêm ngủ ba canh dưỡng khí thần.
Hai câu trên biểu hiện hai con số: 2 và 3, ấy là Người
nắm trọn hai quẻ Càn Khôn trong tay rồi. Bởi Càn ☰ ba
vạch (3), Khôn ☷ (6 vạch, tức bằng 2 lần quẻ Càn). Độ
lệch 2, 3 vậy.
Người tu hành đạt đến điểm cao tuyệt ấy là đắc Đạo;
tức nhiên là sống biết vì người, quên mình mà phụng sự
cho nhơn sanh, cho vạn linh, tức là phụng sự cho Chí
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Linh gọi là vô kỷ. Làm ân cho người mà không nghĩ đến
công gọi là vô công. Tất cả các việc làm này tuy nhọc nhằn,
nhưng phụng sự không vì danh mà làm là vô danh, không
vì lợi mà làm ấy là đã thực hiện được ba con số không, gọi
là vô kỷ, vô công, vô danh. Viết ba con số (000) rồi đặt số
3 phía trước thành ra con số 3.000 mà Đức Hộ-Pháp bảo
phải thực hiện cho được “ba ngàn công quả” chính là đây.
Dầu buổi ban đầu còn đếm, còn ghi, còn tính toán, xem
như bước đầu học Đạo, theo từ nấc thang mà hành Đạo.
16–Tâm tình Thiên phụ
Đức “Ngọc-Hoàng Thượng-Đế kim viết Cao-Đài Tiên
Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát Giáo Đạo Nam-phương” là
danh xưng của Đức Chí-Tôn, Đại-Từ-Phụ, là Chúa Tể
của Càn Khôn vũ-trụ đã đến với nhân-loại mở nền Đại
Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ nơi đất nước Việt-Nam, giáng linh
bằng Huyền-diệu Cơ Bút, Ngài dạy bằng những lời thân
thương như tình Cha con ngọt ngào quí mến:
“Thầy vẫn đã thường nói với các con rằng: Thầy đến
lập cho các con một nền Chơn Đạo, tức là mỗi sự chi dối trá
là chẳng phải của Thầy. Thầy đến là chủ ý để dạy cả nhơn
sanh đặng Hòa-bình chớ chẳng phải đến đặng giục nghịch
lẫn nhau. Thầy lại thường nói sự sang trọng vinh hiển của
các con chẳng phải nơi thế giới này.
Thầy lại đến lập trong nước các con một nền Chánh
giáo đủ tư cách độ rỗi chúng sanh. Các con và cả dân tộc các
con vì nơi Đạo mà đặng đoạt đến phẩm-vị cao thượng; cái
phẩm-vị ấy do đâu mà có?
Là bởi đạo-đức các con, đạo-đức thắng hung bạo là
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thường tình; các con hằng thấy sự đời thường vậy. Thầy là
Đấng cầm quyền thưởng phạt há lại không quyền hành mà
làm mọi việc một mình Thầy đặng sao, lại phải sở cậy tay
phàm? Chẳng qua là đạo-đức thiếu kém của các con, nó
làm cho các con bị phạt. Từ đây phải tin-tưởng một Thầy
và nghe lời Thầy dặn: giữ đạo-đức cho bền, còn ngoại
trừ sự chi nghịch với Chơn Đạo là mưu chước tà quái”
 (Thánh-ngôn I/14–12– Bính Dần)
Thầy dạy tiếp:
“Con duy có TU mà đắc ĐẠO, phải đoái lại bá thiên
vạn ức nhơn-sanh còn phải trầm luân nơi khổ hải chưa
thoát khỏi luân hồi, để lòng Từ-bi mà độ rỗi.
Nay tuy các con chưa thấy đặng hành-vi mầu nhiệm
mà chính mình Thầy đã đến nói, các con nên tin nơi Thầy
mà cho rằng lời Thầy dạy là chân thật. Nếu các con đợi đến
buổi chung qui, hồn ra khỏi xác mới thấy cơ mầu nhiệm đặng
thì chừng ấy đã muộn rồi. Vậy các con khá tuân lịnh dạy”.
Chính cái “hành vi mầu nhiệm” là cái màn bí mật
của Thượng Đế chưa vén lên cho nhân loại thấy được là
sự sống chết của con người. Bởi nó nhặt nhiệm quá, quan
trọng quá, mà loài người đến thế này phải tu. Tu để thấy
được lẽ huyền vi mầu nhiệm ấy, tu để tìm biết được cái thế
giới vô hình kia. Tu để biết được tại sao con người đến thế
này làm gì mà cứ mãi luân hồi sanh tử. Sự luân hồi này
đều định quyết do bàn tay của Đức Thượng Đế mà thôi.
Đó là nấc thang tiến hóa cho loài người và cả vạn linh đó.
Vậy Sống chết là gì?
– Chết là chấm dứt một kiếp người; Sống là mở ra
cho một kiếp người; Tùy theo tuổi đời đã thụ hưởng
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được. Tuổi đời thì không giới hạn. Bất cứ tuổi nào cũng
có người chết. Nếu nói rằng “Chết là hết” là đúng về hai
phương diện: Về phương diện hữu hình thì chết tức là
hết một kiếp hữu hình này rồi, phải để cho người ta chôn
cái xác thân này vào lòng đất lạnh. Về phương diện chữ
nghĩa thì CHẾT có phần cuối của chữ là HẾT, nhưng
phía trước chữ này có chữ CH (đọc là chờ), tức nhiên dầu
chết, nhưng còn chờ sự phán xét của luật Thiên điều: hoặc
thăng, hoặc đọa tùy theo công quả trong kiếp sanh định vị.
– Sống là gì? Từ xưa đến giờ chữ Nho thường có chiết
tự, vì tất cả đều cho rằng chữ Nho (Hán) là một linh tự,
còn chữ Quốc ngữ của chúng ta không phải là một linh
tự sao? Có chứ! Vì nếu không phải là một Linh tự thì tại
sao Đức Chí-Tôn “lấy Quốc Ngữ làm chính tự?” Ta thử
phân tích chữ “SỐNG”. Bởi trong chữ SỐNG đã có chữ
“SỐ” đứng trước. Tức nhiên bất cứ người hay vât khi bắt
đầu có sự sống là đã có định số rồi. Lẽ dĩ nhiên là người
có kẻ giàu sang, kẻ bần hàn không phải tự ý mà muốn
được. Tuy nhiên, phía sau chữ số còn có vần “NG” (đọc
là “ngờ”) nghĩa là phía sau cái “SỐ” này còn tùy duyên, tuỳ
cảnh, tùy phước đức của ông bà, tổ phụ mà Chơn linh đó
giáng vào, hay là khi lớn lên biết TU cũng là một cách cải
số đó vậy. Ví dụ như với con vật: Mèo hay chó thì số phận
thiên định cho nó rồi, nhưng nó còn may rủi nữa là nếu
vào trong gia đình phúc hậu thì nó được đối đãi như đứa
con cưng, mà người nghèo khó bì được sự ân cần săn sóc
đó. Sự chuyển đổi ấy là do chữ “Ngờ” phía sau vậy.
Đức Hộ-Pháp nói: “Ngày Xuân nói đến tiếng Xuân,
miệng nói tiếng Xuân là nói tiếng SỐNG. Vạn-vật ngày
Xuân nầy là sống, là ngày phục sinh. Qua mơ ước tâm hồn
137

CHƯƠNG II PHẦN CHÍNH YẾU

của cả thảy trong một năm già cỗi; trong lúc Xuân đến, cây
cối nở lá nở bông, tốt tươi trở lại, tức nhiên là được phục
sinh lại thì cả tâm hồn của chúng ta cũng phục sinh như thế.”
Đức Ngài luận về SỐNG– CHẾT rằng:
“Phải biết làm sao cái chết thật, mà phải biết làm sao
cái sống là thật. Cái sống và cái chết, ta cũng nên tìm hiểu
điều ấy. Vả chăng chúng ta sanh ra có hai cái sống và có hai
cái chết. Chúng ta ngó thấy xác thịt của chúng ta không phải
là cái sống, bởi vật thể nó phải chịu tiêu hủy tức nhiên nó
phải chết, mà thiệt cái chết của nó chẳng phải chết vì cái xác
thịt mà thôi, mà chết vì danh giá, kiếp sống của mình, cái
lời nói là chết. Còn bây giờ cái sống không phải cái xác thịt
chúng ta đã ngó thấy trước mắt, bất quá con người sanh ra
một trăm năm là nhiều rồi chết trước mắt. Ấy vậy cái sống
thật chỗ nào?
Cái sống thật của chúng ta là cái sống về tinh thần
hiện tại của chúng ta cho trường tồn, tức nhiên nói về linh
hồn chúng ta vậy. Cái đó mới thiệt sống, cái sống với linh
hồn là cái sống thật, sống với xác thịt tức nhiên sống giả.
Bây giờ còn cái sống nữa, sống thế nào đồng sống cả
vạn loại, cả cái sống Đại Đồng, sống trong cái sống ấy mà
muốn đồng sống, chúng ta phải hiệp làm một cùng vạn loại,
biết nó là cái sống của mình, biết mình là cái sống của nó.
Cái sống ấy là cái sống của Đức Chí Tôn nắm trong tay của
Ngài đó vậy. Cái sống trên cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống
của Ngài đã tạo dựng cho nó, trước khi ta đến đầu kiếp làm
con người ở mặt thế gian này, cái sống ấy phải sống… Đạo
giáo Cao Đài Đức Chí Tôn để bí pháp ấy trong Thánh-Thể
của Ngài. Ngài nói những kẻ nào dám chết về đời, sống
vì Đạo, những kẻ ấy mới đáng làm Thánh-Thể của Ta
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nơi mặt thế gian này. Cả toàn Thánh Thể đã hiểu lắm,
tới phẩm Giáo-Hữu phải chết, chết vì đời, rồi sống lại, sống
vì Đạo. Tức nhiên Đức Chúa Jésus-Christ nói cao sâu rằng:
Nếu ai đã biết ai, đã biết cái sống của chúng ta đã ban cho
mà dám hy sinh cái kiếp chết của họ, là cái xác thịt này thì
mới đạt đặng cái sống trường tồn vĩnh cửu, tức nhiên Thiêng
Liêng Hằng Sống của Cha ta đã dành để…. Bần Đạo thuyết
điều ấy cốt yếu nói cả toàn thể con cái của Đức Chí Tôn,
dầu cho hàng tín đồ nam nữ dĩ chí Đại Thiên-Phong cũng
vậy, mỗi phần tử Thánh-Thể của Ngài phải biết cái mạnh
của mình là cái sống thật, cái yếu của mình là cái sống giả,
phải có can đảm hy sinh cái chết, cái thi hài thúi tha của ta
đây mà đạt cho đặng cái danh hằng sống và chúng ta đặng
ngôi vị Thiêng Liêng Hằng Sống nơi cửa Thiêng Liêng kia
của Ngài đã dành để, tức nhiên là đại nghiệp của Ngài đã
chia chung cho mỗi đứa con. Đức Chí Tôn nói rằng: Thầy
dành để đại nghiệp cho các con, Thầy không có quyền
đem cho kẻ khác duy có kẻ nào từ bỏ, thì Thầy mới có
quyền đem cho kẻ khác mà thôi. Cái sống đó mới sống
thật, sống trường tồn, sống vĩnh cửu. Sống Thiêng Liêng
Hằng Sống của Đức Chí Tôn mới thật sống đó.”
Thầy dạy: 13–6–Bính Dần (Jeudi 22 Juillet 1926):
“Sự chết, thường thế gian gọi chết là hết, là vì dốt không
biết Đạo nên tưởng lầm. Khắp trong nhân loại trên mặt địa
cầu nầy phần đông vì kính thờ Tà quái, mà Tà quái vốn chứa
sự chết thì tức nhiên chúng nó ở trong vòng sự chết là phải
tiêu diệt, thì bao giờ biết đặng sự hằng sống là gì... Cười...
Nếu Thầy không đến kịp, thì các con cũng vẫn bị trong vòng
sự chết. Tà mị cũng như một hột lúa bị hẩm mà thúi, thì
thế nào mọc đặng mà sanh bông trổ trái? Còn bậc chơn tu
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tỉ như một hột giống tốt, hễ gieo xuống thì cây lên, cây
lên thì trổ bông, trổ bông rồi sanh trái mà biến biến
sanh sanh càng tăng số. Vì vậy mà các con phải bỏ xác
trần, mà bông trái thiêng liêng các con sanh hóa Chơn
thần, Chơn thần lại biến hằng muôn thêm số tăng lên
hoài. Ấy là Ðạo. Bởi vậy một Chơn thần Thầy mà sanh
hóa thêm chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần và
toàn cả nhơn loại trong Càn Khôn Thế Giới, nên chi
các con là Thầy, Thầy là các con.
Như kẻ bên Phật Giáo hay tặng Nhiên Ðăng là Chưởng
Giáo, Nhiên Ðăng vốn sanh ra đời Hiên Viên Huỳnh Ðế.
Người gọi Quan Âm là Nữ Phật Tông, mà Quan Âm
vốn là Từ Hàng Ðạo Nhân biến thân. Từ Hàng lại sanh
ra lúc Phong Thần đời nhà Thương.
Người gọi Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ, Thích Ca
vốn sanh ra đời nhà Châu.
Người gọi Lão Tử là Tiên Tổ Giáo, thì Lão Tử cũng
sanh ra đời nhà Châu.
Người gọi Jésus là Thánh Ðạo Chưởng Giáo, thì Jésus
lại sanh nhằm đời nhà Hớn.
Thầy hỏi vậy chớ ai sanh ra các Ðấng ấy?
Khí Hư Vô sanh có một Thầy. Còn mấy Ðấng Thầy
kể đó ai sanh? Ấy là Ðạo. Các con nên biết.
Nếu không Thầy, thì không có chi trong Càn Khôn Thế
Giới nầy, mà nếu không có Hư Vô Chi Khí thì không có Thầy”.
Thi văn dạy Đạo có câu:
“Ngảnh lại hỏi người là chắc đó,
“Trăm năm là tuổi chết rồi chôn.
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17–Tạo đại nghiệp gia đình cho một
sắc dân gọi là Tân Dân của Chí Tôn
Đức Hộ-Pháp nói:
“Trọng hệ hơn hết là cái huyền vi bí mật của Ðền Thánh
nầy, buộc lòng Qua phải lên giảng.
Mấy em có biết tương lai nền Chơn-giáo nầy của
mấy em là tạo đại nghiệp gia đình cho một sắc dân gọi là
Tân-Dân của Chí-Tôn, để nơi mặt thế nầy, là Thần-Thông
Nhơn. Mấy em kiếm hiểu hai tiếng Thần-Thông, dầu không
thấu lý mà nghe nói tiếng ấy cũng hiểu sự quan hệ của nó
ra sao. Ấy vậy, muốn tạo một tinh thần tới Thần Thông cho
sắc dân Tân-Dân của Chí-Tôn đem đến mặt địa-cầu nầy,
do trong mấy em hiện tượng ra mà mấy em không tầm cái
giống Thần-Thông thì làm sao tạo Tân-Dân ấy cho được.
Cả huyền vi bí pháp của Chí-Tôn để tạo Thần-Thông-Nhơn
ấy, mắt mấy em nhìn thấy không biết hình ảnh thì làm sao
đạt thành được.
Mấy em sẽ làm Cha, làm Mẹ của đám Thần Thông
Nhơn ấy mà không có hột giống làm sao tạo hình cho
đặng. Còn như Qua đây là Hộ-Pháp khi lên Ngai đứng có
mấy công chuyện mà quên trước quên sau, đó là buổi mới
khai Ðạo. Còn mấy em dầu khó khăn đi nữa, nay Ðạo đã 22
năm mà còn quên thì không biết nói làm sao đặng. Mấy em
có thấy đâu khi vô Ðền-Thánh, Đền nầy gọi là Ðền-Thánh,
thì thế nào mấy em phải hiểu. Qua đứng trên Ngai lấy
hết tư tưởng của mấy em, cái giọng của mấy em cầu kinh
Qua ôm hết dâng lên cho Ðức Chí-Tôn. Dâng đây, không
phải là tiếng thường, ấy là cái Thiên-thiều; Ngài hưởng rồi,
Ngài trả lại cho mấy em cái Thiên-tinh. Có như vậy thì địa
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cầu nầy mới an tịnh, mới thái bình được. Mấy em ôi! Nếu
cúng mà giọng đọc thô bỉ, không đồng một nhịp-nhàng thì
mong gì cái thiều-quang của Càn Khôn Vũ Trụ điềm-tĩnh
đặng an hưởng.
Qua đứng trên Ngai, Qua thấy trên Nê-Hoàn-Cung
của mấy em, nếu định tâm, thì có một hào quang xung lên
đều đều, mọi người đều có cả hào quang đó, có một vị Phật
ôm hết đem vào Bát-Quái-Ðài, hiệp với đạo hào quang
trong quả Càn-Khôn đoạn đem trở ra bao trùm chỗ ngồi
của mấy em, mà mấy em không thấy được, cho nên khi mấy
em hầu lễ, nếu biết hưởng cái ơn Thiêng-Liêng ban cho đó,
thì tinh thần được an tịnh, hạnh phúc biết bao, nếu biết
thọ hưởng cái hồng ân đó, cũng như lúc mấy em đói rồi có
ai liệng cho đồ ăn, mà không biết hưởng, thì làm sao no
đặng, tức phải đói.”
18–ĐẠI ÂN XÁ 大恩 舍
E: General amnesty of God
F: Amnistie générale de Dieu
Việt Nam hân-hạnh được đón nhận nền Đại-Đạo
trước tiên để rồi thông truyền cho cả thế giới một nền Tân
Tôn giáo với chủ-nghĩa Đại-Đồng để hưởng Cơ Đại-Ân
Xá lần ba của Đức Thượng-Đế. Tức là mọi sự khổ não,
mọi hình luật khó khăn từ xưa đến giờ, nay được Đức
Chí Tôn mở ra nền Đại Đạo là được giảm nhẹ hoặc tha
thứ cho tất cả.
Đại-Ân-xá là gì?
Tức là một cuộc Ân-xá lớn (tiếng Pháp gọi là Troisième
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Amnistie de Dieu en Orient). Mỗi nguơn hội Đức Chí-Tôn
với lòng Từ-bi tha-thiết thương con cái của Người không nỡ
để chìm đắm nơi sông mê bể khổ, nên mỗi nguơn hội Đức
Chí-Tôn có mở một kỳ Phổ Độ để cứu vớt nhơn-sanh và rước
các Nguyên-nhân tức là Nguyên linh đã xuống trần nay
đem trở về ngôi vị cũ. Như thế thì mỗi Kỳ Phổ Độ đều có
mở một cuộc Ân xá, mở cửa dễ dàng cho các Đẳng chơn hồn
có đủ phương lập vị. Nền Đạo này là Cơ Đại-Ân-Xá tận độ
chúng sanh nên Cao-Đài xưng là Đại-Đạo. Vì chủ-nghĩa
tối cao của Đại-Đạo chẳng những là QUI TAM-GIÁO
HIỆP NGŨ CHI mà thôi, mà phải làm thế nào dầu bậc
Đế Vương ngoài thế cũng phải bái phục, phải tùng Đạo,
phải dò theo các cơ thể của Đạo, phải nhờ Đạo mới mong
trị an thiên hạ đặng.
Vậy mới gọi là HIỆP NHỨT! Vậy mới gọi là ĐẠI
ĐẠO! Đại-Đạo ngày nay cũng là Phật-Đạo vì gồm hết
Tam giáo Nho-Thích-Đạo và Thích-Ca cũng là Thầy, Thầy
là Thích-Ca”.
Riêng Đức Quyền.Giáo Tông nói cùng Thế giới rằng:
“Chúng tôi quả quyết không có gì lầm-lẫn trong sứ mạng ấy.
Đặt mình vào bổn-phận, chúng tôi khẩn-thiết yêu-cầu quí
Ngài thông truyền cho toàn thể nhân-loại thế giới hiểu biết
việc làm của chúng tôi, để mọi người hiểu rằng:
– Giờ ĐẠI-XÁ của Thượng-Đế đã điểm và sự thống
hiệp của con cái Đấng Tạo-hóa là để Phụng-sự cho Hòa bình
hơn là tiếp-tục tìm kiếm kế-hoạch thống trị thế giới. Muốn
được vậy, chỉ cần sao cho tất cả người đời biết Thương-yêu
đồng chủng và giữ-gìn hạnh-đức đúng theo đường lối mà
Chí Tôn đã vạch. Chúng tôi chắc rằng: hơn ai hết, quí vị Đế
Vương, Quốc-vương, Quốc trưởng, Giáo chủ… đều muốn
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cho thần-dân và thuộc hạ đang sống dưới quyền uy của quí
vị đều được sống mà không bị ám-ảnh bởi một sự sợ-hãi
triền-miên và một trận chiến-tranh tương-lai mà các vũ
khí tối-tân sẽ gây nên những sự tàn phá và những sự ghê
tởm không tả xiết”.
Kinh Phật-Mẫu xác nhận rằng:
“Vô Địa ngục, vô quỉ quan,
“Chí-Tôn ĐẠI XÁ nhứt trường qui nguyên”.
Nay là buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ cũng gọi là Đại-Ân-xá
lần ba của Đức Thượng-Đế. Chí-Tôn Ân-xá tội tình đem
cả con cái về hiệp một cùng Ngài. Thử hỏi vậy từ xưa tới giờ
có cuộc Ân xá nào không? Tất nhiên là có; tuy nhiên những
lần trước nhân lọai không được hạnh-phúc như lần này. Chỉ
trong hai tiếng «Phổ-Độ» cũng đủ cho thấy rõ ý nghĩa ấy:
phổ là phô-trương, bày tỏ ra cho mọi người đều biết, còn
độ là độ rỗi, cứu vớt sanh chúng khỏi chốn u-ám, tối-tăm sa
đọa để đem về cảnh thanh nhàn hạnh-phúc. Vì thế nên mỗi
Nguơn hội đều có mở một kỳ Phổ-độ tức là một kỳ Ân-xá.
– Thượng-nguơn Tam chuyển mở Nhứt kỳ Phổ-độ.
– Qua Trung-nguơn thì mở Nhị-kỳ Phổ-độ.
– Nay Hạ nguơn Tam chuyển thì mở Tam-kỳ Phổ-Độ.
Như vậy thì mỗi kỳ Phổ-độ đều có mở một cuộc ân
xá; nhưng tại sao trong Tam-kỳ Phổ-Độ lại gọi là Đại-Ân
xá? Tức là một cuộc Ân-xá lớn. Bởi vì nay Đức Chí-Tôn mở
Đạo kỳ ba này còn cho Kinh tận độ người sống và độ luôn
cả linh-hồn người chết. Đức Chí-Tôn còn mở rộng cửa cho
các đẳng linh hồn dầu cho nguyên-nhân, hóa nhân hay quỉnhân cũng đều được cứu độ hết. Để thiệt thi cuộc Ân-xá này,
Đức chí-Tôn có ban cho các môn Bí pháp: Tắm Thánh, giải
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oan, phép Hôn phối và cắt bảy dây oan nghiệt cùng phép Độ
thăng cho hàng Chức sắc Nam cũng như Nữ. Để thực thi
cuộc Đại-Ân-xá này Đức Chí Tôn còn dạy Đức Hộ-Pháp tạo
Bát-Nhã-thuyền và sắp đặt nghi-lễ chèo thuyền (chèo hầu
và chèo đưa). Với lòng từ bi vô biên, vô lượng Đức Chí-Tôn
còn cho đóng cửa Địa ngục và bãi bỏ hết những khổ hình đã
đặt để từ xưa đến giờ nơi cửa Thập Điện Diêm cung để cho
các chơn hồn kể từ nay chiếu luật vay trả ở tại mặt thế này
cho đến khi nào sạch hết oan khiên thì sẽ đặng ân-thưởng.
Đức Chí-Tôn còn quyết: “Khai cơ tận-độ Cửu Tuyền
diệt vong” nghĩa là đối với nhân-lọai kể từ ngày hôm nay
tức nhiên từ ngày mở Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ cho mãi
mãi tới tận thế cái Địa-ngục dưới kia đã bị tiêu diệt rồi,
Thập điện Diêm Cung đến rước người nó đã bị vong-phế rồi,
người không còn sa xuống cửa địa-ngục, không còn chịu dưới
quyền cửa Thập Điện Diêm cung, cái đó là trọng hệ hơn hết”.
Đức Hộ-Pháp cũng cho biết tiếp:
“Mỗi nguơn niên, theo ta hiểu biết cái đại nghiệp của
càn khôn vũ-trụ với triết lý nhà Phật, thì cả tinh-thần lẫn
vật-chất của vạn linh đều thay đổi mới. Theo cái triết lý ấy
thì ngày nay là ngày các chơn hồn đặng quyền Chí Tôn Ânxá, nếu không nói rằng hưởng được một sự tấn hóa đặc ân
hơn nữa! Bần-Đạo không cần nói, buổi buộc thì khó, buổi
mở thì dễ, Đức Chí-Tôn Ngài đến để hai chữ ÂN XÁ thì
chúng ta đóan hiểu rằng: “Ngài đã đến rồi!” và Ngài biết
con cái của Ngài đã chịu khổ nhiều rồi, đã có nhiều phương
pháp giải khổ của Ngài đến giao nơi mặt địa cầu này. Từ
thử đến giờ cái thống khổ tâm hồn nhơn lọai bao nhiêu thì
Ngài thống khổ bấy nhiêu, Ngài đến đem Long-Hoa-Hội
cốt để bảo-thủ hai chữ Ân-xá. Trong bao nhiêu đó, chúng
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ta cũng đủ thấy lòng thương-yêu vô tận của Ngài thế nào!
Bần Đạo nói thật thời buổi này chúng ta không tìm
phương giải thóat cho Cửu-Huyền Thất Tổ thì không
thời buổi nào có năng lực độ rỗi Cửu-Huyền Thất Tổ
của mình cho đặng, không có buổi nào đặng hạnh phúc
làm đặng như vậy. Bởi thế nên tòan cả con cái của Đức
Chí-Tôn có lòng yêu ái nồng-nàn hòai vọng gịot máu mảnh
thân mình giờ phút này là giờ phút nên để trọn tâm thanh
tịnh đặng cầu-nguyện siêu thóat cho Cửu-Huyền Thất Tổ.
Bần-Đạo dám nói giờ phút này, mấy người không có thể
không nhỏng-nhẻo với Đức Chí-Tôn được. Ngài sẵn-sàng
để hai chữ ÂN-XÁ thì mấy người xin cái gì thì Ổng cũng
cho cái nấy”.
Thật ra cuộc Đại-Ân-xá này với mục đích độ tận
chúng sanh trong hai phương diện độ sanh và độ tử.
Trong lúc còn tại thế này thì Đức Chí Tôn dùng đủ
mọi phương diện để độ rỗi và dìu-dẫn cả con cái của Ngài
được sống cho nên Đạo và khi chết rồi thì có đủ Kinh Tận
độ linh hồn cùng ban những Bí Pháp đặng rửa tội và đưa
linh hồn đi đến nơi đến chốn.
Ai là người hữu duyên, hữu phước được sanh vào
thời-kỳ này khá sớm mau thức tỉnh quay đầu hướng thiện
về cửa Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ để được những hồng ân
của Đức Chí-Tôn trong muôn ngàn năm một thuở. Nếu
để lỡ, trễ kỳ Đại-Ân-xá này không biết mấy muôn ngàn
kiếp nữa mới đặng hưởng hồng ân một lần.
Theo Giáo-lý của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ thì lần
Ân-xá này Đức Chí-Tôn không những Ân-xá cho tất cả
nhân sanh dưới mặt đất này mà còn ân-xá cho tất cả các
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thú cầm nữa. Vì vậy trong ngôi Đền Thánh có tạc hình
bốn loại linh thú: Long, Lân, Qui, Phụng. Các loại thú
này tuy dưới hình thức trang trí, mỹ thuật, nhưng cũng
là được phép chầu Chí-Tôn trước, rồi những loại thú nào
biết hồi đầu hướng thiện sẽ được một trong bốn loài đại
diện đó dẫn vào Bạch Ngọc-Kinh.
Chính nó cũng được dự vào trong bảng Đệ Tam
Thiên nhơn Hòa-ước mà Tam-Thánh đã đưa tay ký cùng
Đức Chí-Tôn, là quyền sống của Vạn linh sẽ được bảo vệ
trong tình Bác-Ái và Công-Bình qua hình ảnh của cây bút
lông chim (tượng trưng cho loài Thượng cầm) trên tay của
Đức Victor-Hugo, tức là Ngài cầm lông ngỗng mà làm
cây viết, viết lên hàng chữ pháp: DIEU et HUMANITÉ,
AMOUR et JUSTICE.
Và loài Hạ thú (là hình ảnh bút lông thỏ) trên tay
Đức Trạng-Trình Nguyễn-Bĩnh-Khiêm còn đó. Ngài dùng
bút lông thỏ viết lên tám chữ Nho: Thiên Thượng, Thiên
hạ, Bác-ái, Công bình. 天 上 – 天 下 – 博 愛 – 公 平
Chứng thực qua lời Kinh Sám hối rằng:
Thượng cầm, hạ thú lao xao,
Côn trùng thảo mộc loài nào chẳng linh?
Nó cũng muốn như mình đặng sống,
Nỡ lòng nào tuyệt giống dứt nòi,
Bền công Kinh sách xem coi,
Vô can sát mạng thiệt thòi rất oan.
Thế nên, giới Cấm này phải giữ gìn cho lắm. Nay, buối
Tam-Kỳ Phổ-Độ Đức Chí-Tôn đến lập nền Đại Đạo, tức
nhiên mở cơ Đại-Ân-xá lần ba, Hộ-Pháp thay quyền Đức
Chí-Tôn tại thế mà đưa tin Cứu thế, Ngài phải làm cho
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đươc công việc này là làm sao tuyệt-đối trong luật pháp
không còn án tử-hình.
Đức Thượng-Sanh nói: “Phải sợ Đức Chí Tôn và Đức
Phật Mẫu hơn sợ mích lòng người thì mới hẳn là vô tư, còn
vị nể cá nhân hơn tôn trọng Luật Đạo thì chẳng phải là tư
cách của người cầm quyền. Vì cán cân công bình một khi
đã chênh lệch thì đạo đức không còn tồn tại mà việc làm chỉ
là tác động quá tầm thường của kẻ phàm tục”.
19–Khi kỳ tâm tất thị khi Thiên.
Thiên bất khả khi hồ!
Đức Hộ-Pháp thuyết ngày 26–06–Mậu Dần (1938):
“Con người biết tôn-sùng Trời thì phải biết kính trọng
Thần nhân-tâm, có câu “Khi kỳ tâm tất thị khi Thiên. Thiên
bất khả khi hồ!” 欺 其 心 必 是 欺 天 . 天 不 可 欺 乎
“Mọi nhà thờ Thiên-Nhãn sùng bái hằng ngày đặng
xét mình, coi các điều tội lỗi. Thoảng như trong tâm giục
khởi làm việc chi bất bình thì sợ có quyền-năng của Trời
răn phạt, nên thờ Thiên-Nhãn là một phương mầu nhiệm
cho mọi người biết tùng thiên-lý.
“Kỳ Hạ-nguơn này Đức Chí-Tôn giáng cơ dạy Đạo
không có Chơn-linh giáng sanh nguyên hình như các vị Giáochủ trước nữa. Nếu sự thờ phượng riêng một vị Giáo-chủ
như buổi trước thì không đủ thống nhất đặng tín-ngưỡng
của nhơn-sanh trong hoàn-cầu thế-giới. Cho nên thờ ThiênNhãn là cơ-quan hiệp cả Chơn-thần của toàn vạn linh và
hiệp Tam-Bửu: Tinh-Khí-Thần vi nhứt. Ấy là cơ mầu-nhiệm
siêu phàm nhập Thánh. Từ khi các Tôn giáo bị bế: Âm thạnh
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dương suy, nên Thần chẳng hiệp cùng Tinh- Khí được, vì
vậy nên người tu hữu công mà không đắc quả.
“Nay Đức Chí-Tôn khai Đại-Đạo đem Chơn Thần
huờn nguyên cùng Tinh Khí là cơ mầu-nhiệm cho chúng
sanh đắc Đạo. Ai biết noi theo chơn-truyền luật pháp giữ
trai kỳ 10 ngày trở lên đến ngày công viên quả mãn đặng
thọ truyền bửu pháp, Chơn Thần siêu thăng.
“Trong buổi Hạ-nguơn chuyển thế Đức Chí-Tôn khai
Đạo dạy thờ Thiên-Nhãn là thờ Chơn-thần của Chí Linh cho
hiệp cùng vạn-linh tức là thờ ngôi Thái Cực, là thờ Thầy vậy”.
Sở dĩ trên thế giới ngày nay đi đến chỗ loạn lạc
chiến tranh khốc liệt, chết chóc đau thương là chỉ vì họ
xem thường đạo đức làm món hằng tâm, tức là Chơn
linh không đủ sức điều khiển hai cái thể xác kia, cũng vì
cái văn minh vật chất tuyệt đỉnh mà họ coi rẻ lương tâm
mình. Con người vốn có ba thể xác thân là:
– Đệ nhứt xác thân là xác thịt này đây do cha mẹ
phàm thể tạo ra, nuôi sống nó bằng thức ăn, vật thực. Sự
sống của nó là trái tim.
– Đệ nhị xác thân là Chơn thần, tức là cái trí khôn
ngoan mà mọi người đều có, nhưng cao thấp còn tùy căn
cơ của mỗi người. Chơn thần này là do Phật Mẫu ban
cho. Khi ra đời phải học hỏi mới khôn, tức nhiên món
ăn cho chơn thần là trí thức, là sách vở, là túi khôn của
loài người dành để, lưu truyền từ đời này đến đời khác.
Nó làm trung gian cho hai thể kia.
– Đệ tam xác thân còn gọi là Chơn linh hay Linh hồn
cũng đồng một nghĩa. Linh hồn do Đức Chí-Tôn Ngọc
Hoàng Thượng Đế ban cho điểm linh tâm sáng suốt để
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làm chủ vạn linh, cũng là đứng đầu cả chúng sanh.
Thế nên kỳ ba Phổ độ này Đức Chí-Tôn không giữ
nguyên Tam giáo như hai kỳ Phổ Độ trước mà Đức Ngài
lập Tam Trấn Oai Nghiêm thay quyền Tam Giáo là có cớ:
– Thứ nhứt là trong tinh thần Tam Giáo Qui nguyên:
Phật- Tiên- Thánh không còn đứng riêng lẻ. Nếu còn riêng
lẻ thì không đủ sức trấn phục Ngũ châu, thống nhất toàn
cầu, không đi đến Đại-Đồng Thế giới được.
Tam Trấn Oai Nghiêm ngày nay biểu tượng cho ba
đức: BI–TRÍ–DŨNG. Phải có lòng BI như Phật Quan
Âm, phải có TRÍ mưu như Đức Thái Bạch Kim Tinh, trừ
giặc mà không tổn phí binh lực. Dũng mãnh như Đức
Quan Thánh là thể hiện chí quân tử, không giết người
dưới ngựa. Làm thế nào mà mọi người phải tâm phục,
khẩu phục.
Ngày nay, thế giới thừa tiền lắm bạc để cung phụng
cho xác thân thứ nhứt đủ đầy, mà quên hẳn con đường
tục lụy đang chờ. Đến khi giựt mình tỉnh giấc thì mới kêu
Trời, Trời không cứu kịp. Thậm chí ngày nay Liên Hiệp
Quốc mới hốt hoảng kêu cứu, vì khí hậu toàn cầu cứ ấm
dần lên, cho rằng vì nuôi và ăn gia súc, gia cầm nhiều, mà
chính đó gây nên thiên tai, động đất, lụt lội, núi lỡ, đất
nứt, bão bùn, bão cát, bão lụt, bão tuyết, bão lửa, bão mặt
trời… đủ thứ… dường như nó không chừa người quyền
quí cao sang, không kiêng nễ người danh vọng, nhưng có
thể chừa người đạo cao đức dày mà thôi. Thế giới đang
kêu gọi phải trường trai. Mới nghe qua như tiếng bom nổ
giữa bầu trời nước Nhựt, là hai quả bom nổ từ Hiroshima
và Nagashaki làm chấn động cả toàn cầu. Vì từ xưa nay
chưa hề nghe Liên Hiệp Quốc hay nói đúng hơn là quyền
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Đời kêu gọi TRƯỜNG TRAI như thế bao giờ. Bởi:
Trí lự con người quá cao cường đủ khả năng chế ra
bom đạn giết người hằng loạt mà lòng họ dường như chẳng
chút đau thương. Chính vì chỗ đó mà họ khô cạn tình
thương đối với Bạn đồng sanh, quên tình đồng chủng, cả
đến đồng bào ruột thịt nữa. “Năm sông đua chảy năm sông
cạn” ấy là Ngũ thường ở con người đã bị khô cạn trước.
Đến “Bảy núi nổi tan bảy núi dời” chính là thất tình của
người ngày nay cũng biến dời luôn, thay đổi luôn, luân
thường đạo lý mất rồi, thuần phong mỹ tục tìm đâu chẳng
thấy, chỉ thấy nhơ nhuốc, dị hợm, người chẳng ra người,
hầu như họ từ một hành tinh lạ mới xuất hiện. Ôi, hết
chỗ nói! Nhất là giới nữ ngày nay quá khêu gợi tánh dâm
ô, bảo sao hậu quả ngày nay không là như thế, như thế!
Phải chăng là một sự thử thách lòng thiết thạch can
trường của người Nam đang trên đường tu giống như
Ngài Tam Tạng đi đến đâu đều bị yêu tinh nhền nhện
theo chăng tơ vây bũa người chăng? Tại sao các bạn không
thấy dị hợm chút nào hết? Hình như các bạn hãnh diện vì
cái lõa lồ, lộ liễu một cách quá đáng như thế chăng? Thật
ra tôi rán nén lòng từ lâu rồi, bây giờ thì hết nhịn nín nỗi…
Thưa các Bạn trẻ, trước khi các bạn ra đường có nhìn
lại gương một lần cuối hay không? Chắc cha mẹ, ông bà
cũng hết nói nỗi rồi, cũng đành ngậm bồ hòn mà thôi.
Trở lại trong ba món báu nầy, cái Trí (Chơn-thần)
lại đứng vào phần trung-gian rất quan-trọng trong người,
để liên-hiệp giữa xác thân với Chơn-linh, đồng-thời dìu
dẫn xác thân trên đường tấn-hóa. Hay nói rõ hơn chính
Đệ Nhị xác thân làm trung-gian cho Đệ Nhứt xác thân
cùng với Đệ Tam xác thân, mà định vị cho hồn người khi
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xuất ra khỏi xác, hậu quả là thăng hay đọa là cũng bởi đó.
Con người cứ mãi luân-hồi chuyển kiếp nơi cõi
phàm trần, sanh sanh tử tử là vì chúng ta không học hỏi
về phần đạo-đức, trau-luyện cho trí tuệ được thông-minh,
sáng-suốt nên dễ bị Đệ Nhứt xác thân lôi cuốn vào vòng
lục-dục thường tình, để đến chỗ mê-muội, sa vào đường
hắc ám tội lỗi, vì đó mà càng ngày càng xa lánh Chơn
thần, nên nói là Tinh- Khí- Thần không hiệp nhứt là bởi
cớ ấy. Nếu Tinh, Khí, Thần không hiệp nhứt thì người
tu hành không mong chi đắc Đạo.
Trong Dịch có câu này: “Tam nhân hành tắc tổn nhứt
nhân, nhứt nhân hành tất đắc kỳ hữu” 三 人 行 則 損 一
人,一人 行 必 得 其友 (nghĩa là ba người đi thì mất một
người, một người đi thì được bạn).
Ba người ấy là ai? Tức nhiên chỉ ba cái xác thân trong
người chúng ta là: xác thân, trí não và linh hồn. Như ta
đã biết cái nhiệm vụ trọng yếu của ba xác thân này, duy có
xác thứ nhì là Chơn thần đây là trung gian, làm cầu nối.
Do vậy mà người tu hành đắc Đạo cùng chăng cũng
do nơi Chơn-thần biết nghe theo lời đạo-đức để được
thăng tiến. Việc xử thế tiếp vật cũng do trí não phán-quyết
mà thôi. Thế nên câu trên nói rằng: đi ba người thì mất
một người, tức nhiên khi sống thì ba xác thân này luôn
có trong người, gọi là “đồng hành”, nhưng khi người chết
thì phải bỏ xác thứ nhứt, hồn về Trời, do câu kinh:
“Hồn Trời hóa trở về Thiên cảnh,
“Xác đất sanh đến lịnh phục hồi”
Ấy là lúc xác thân bị chôn vùi trong đất thì Chơn
thần liền bay theo Chơn linh nhập vào cảnh hằng sinh,
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tự toại, đó là người tu hành đạo đức được về cảnh thăng.
Chơn thần chính là Trí-não có được khôn ngoan,
biết nuôi nấng xác thân cho được khỏe mạnh, là dùng
những món ăn tinh khiết, học hỏi theo Kinh sách có lợi
về mặt tinh thần. Khi hồn xuất ra khỏi xác thì được nhẹ
nhàng thăng về Thượng giới.
Nếu trái lại Chơn-thần quá nghe theo sự đòi hỏi của
Đệ Nhứt xác thân thì khi hồn lìa khỏi xác bị xác thân lôi
cuốn vào đất do luật hấp-dẫn của đất luôn nặng-nề bao
phủ. Có những tội hồn phải bị sự lôi kéo như vậy hàng
ngàn năm, thứ nhất là còn ăn thịt động vật, Chơn thần
chịu ô trược, nặng nề, không thể bay theo Chơn linh mà
lên cõi cao hơn được. Bấy giờ Chơn linh phải lơ lửng đợi
chờ mãi.
Chỗ này nói là “đi một người thì được bạn”. Như vậy
cho ta thấy rõ rằng: một khi xác thân của cát bụi trở về
cát bụi rồi, thì cái xác thứ nhì chỉ còn “một mình”, nếu
người còn sống biết giữ “Ẩm thực tinh khiết, Tư tưởng tinh
khiết” thì Chơn thần này bay theo Chơn linh, qua câu
“Kêu Chơn hồn vịn níu Chơn linh”. Nếu Chơn thần nhẹ
nhàng thì “vịn níu” quá dễ dàng. Nhưng hại nỗi chính
nó không nhẹ thì vịn níu vào đâu, đành phải bị lôi cuốn
theo cái xác thúi hôi này thôi, cũng phải “được bạn” nhưng
là bạn xấu, ngàn năm chịu ô trược.
Vì lẽ đó Tôn giáo ra đời, Phật Tiên Thánh giáng
phàm kêu gọi ăn chay, tu hành, đạo đức, làm phải làm
lành. Nhưng chúng sanh cứ đặt điều kiện: nào phải giàu
có, của dư ăn dư để, con cái thành tài, rảnh rang nợ nần,
60 tuổi mới tu... Thưa bạn quá muộn rồi, nhưng chưa trễ!
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Hỏi vậy tại sao ngày nay loài gia súc, gia cầm, loài
thủy sản, cho đến động vật hoang-dã chết hàng muôn,
hằng ngàn… mà con người ăn phải thứ dịch bịnh đó cũng
chết theo nó, là do đâu? Và nếu người cũng chết như vậy
thì có phải quăng tất cả những người cùng sống chung
mà đốt như động vật hay không? Người hữu trách, các cơ
quan Y-tế có trù liệu phương sách nào chưa? Hay chỉ tới
đâu rồi giải quyết tới đó? E rằng sự kiện này quá muộn đó.
Do bởi loài động vật cũng hưởng được sự Ân xá của
Đức Chí-Tôn, chúng nó chỉ mang xác thú này trong một
chu kỳ trả quả đó mà thôi, chứ không còn phải chịu dao
thớt của bàn tay người cắt cổ, nhổ lông, bầm xắc rồi kho,
xào, nấu, nướng… Xong còn phải chịu vào trong bụng
người nằm đó là “nghĩa địa thú vật” tức là đệ nhứt tỳ chờ
cho đến khi con người này thật sự chết, thì tất cả mới ra
“nghĩa địa thứ nhì gọi là đất Nhị Tỳ” thì khi ấy các loài
động vật chúng nó mới được hóa kiếp luôn.
Nay, chúng động vật bị dịch bệnh như vậy, người quá
ghê sợ nên đem thiêu hủy, chúng hóa kiếp ngay để còn
được thăng tiến theo luật tiến hóa của Bát hồn nữa chứ.
Nếu không thì chịu một thời gian quá lâu dài.
Hỏi vậy nếu loài người không biết kiêng sợ, thì:
– Thứ nhứt là ăn thịt động vật phải chịu sự truyền
nhiễm, sinh ra mọi thứ bệnh, nếu không chết liền vì
những loại bệnh quá nặng lây từ con vật qua như: bệnh
heo tai xanh, bò long mồm lở móng, cá tôm, ngao sò ốc
hến bị nhiễm bởi môi trường nước bẩn... thì cũng sinh ra
bệnh béo phì.., vì thức ăn dinh dưỡng mà con vật ăn vào
chưa tiêu hóa hết thì đã lên bàn mổ rồi, người ăn vào sẽ
ảnh hưởng mạnh vì những thứ ấy mà sinh “béo phì”. Rồi
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những dạng người này sống cũng bị mệt mỏi và không
làm nên việc gì, chỉ lấy cái “mập” ở đời, kèm theo một tủ
thuốc mà thôi.
– Thứ hai là ăn cái mạng sống của vật thì phải đền
mạng cho nó chứ. Thế nên chữ “Ăn mặn” mà xưa nay
chúng ta quen dùng tức là nói trại ra từ chữ “Ăn mạng”
mà ra, nghĩa là ăn động vật là ăn mạng sống của sinh vật
đó, nhưng ăn thì không ngại mà nói lên thì nghe gớm
ghiết quá, vì sự gớm ghiết ấy mà người dùng tất cả cái
khôn ngoan mà chế biến thức ăn, ướp gia vị cho thơm
tho, ngon ngọt rồi kho, xào, nấu, hấp, chưng, đủ thứ cho
hấp dẫn, dễ ăn… chứ thật ra là để đánh lừa cặp mắt cho
không thấy máu chảy đỏ ngòm, gạt mũi cho không nghe
mùi tanh hôi của thú, cho tai không nghe tiếng kêu than
khóc của vật khi giãy chết… Nếu chúng ta xét kỹ thì loài
động vật vì sự sinh tồn mà con vật lớn ăn con vật bé một
cách tự nhiên: đói kiếm ăn, vật chết, cắn cổ, ăn tươi nuốt
sống rồi lăn ra ngủ, chẳng cần biết để dành để để gì cả.
Vô tư như thế!
Loài ngưới có khác, biết Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí,Tín.
Thế nên biết kiêng mạng sống của sanh vật là đàn Em của
mình chưa tấn hóa. Và một khi:
❒❒ Nuôi con vật mà mình giết, ăn nó là bất Nhân.
❒❒ Nuôi động vật cưng yêu nó, đến lớn giết đi là bất Nghĩa.
❒❒ Làm thịt động vật để cúng tế là phạm tội bất Lễ
❒❒ Hằng ngày nó quen hơi mến tiếng mình mà giết là bất
Tín
❒❒ Mình ỷ khôn mà không lòng nhân hậu gạt nó để chia
đàn xẻ nghé, là bất Trí. Hỏi mình sẽ nghĩ gì?
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Tinh-Khí-Thần gọi là Tam-bửu của người:
Hạng người không biết đạo-đức, chối Chúa, phỉ báng
Phật pháp, trên không kỉnh Trời dưới không kiêng Đất,
vừa hiểu chút khoa học đã thấy mình đang nên Thần, nên
Thánh. Thật ra những kẻ ấy đã bị luật Thiên điều hành
phạt, đến “Thần Tiên thấy vậy cũng chau mày”.
Nhưng bởi còn bức màn vô minh có bao giờ họ biết:
“Lồng lộng lưới trời tuy xếu xáo,
“Thưa mà chẳng lọt mảy lông mày”.
Làm người phải hiểu rằng trong người chúng ta có
ba báu vật phải biết trân trọng ấy là: Tinh-Khí-Thần gọi
là Tam-bửu của người:
Tinh là xác thân hữu hình do cha mẹ sinh ra, phải ăn
mới sống, phải mặc mới lành. Thế nên cứ vì nạn áo cơm
mà suốt đời phải thí thân làm ra tiền của. Lắm lúc quá sa
đà lại làm nhiều điều thất đức bất lương, dầu qua được
luật Pháp đời nhưng cũng vẫn còn phép Thiên điều chờ tội.
“Dầu qua dương pháp luật hình Diêm-Vương”
Khí là cái Trí khôn ngoan mỗi người đều có. Người
nhờ có trí mới đủ tài liệu biện thấp cao hoặc nghĩ đến
mưu sâu kế dày, mà chính đó là cái bẫy của đời dễ mắc
vào vòng tội lỗi. Nhưng nếu quá chiều theo dục vọng đê
hèn thì hoạ sâu khó tránh.
Thần tức là Chơn linh hay cũng gọi là Linh hồn do
Đức Thượng-Đế ban cho điểm Linh quang để làm hành
trang tiến hoá trong con đường đạo đức, nhưng nếu không
đủ sức điều khiển, chủ động thì cũng dễ xu hướng theo
vật dục khiến sai, mà phải chịu muôn năm sầu khổ.
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C

ác bậc Tu hành muốn đặng thành Đạo
phải làm thế nào?
Nay trong buổi Tam-Kỳ Phổ Độ Thầy đã bày bửu
pháp chứ không còn dấu nữa. Hãy nghe Phật Quan-Âm:
Thiếp xin hỏi chư Hiền-hữu:
Các bậc Tu hành muốn đặng thành Đạo phải làm
thế nào?
Hiến-Pháp bạch:
– Trước phải lo trau-giồi đức tánh và sửa mình.
Đầu tiên, muốn sửa mình thì phải học hỏi, phải không?
Học hỏi đặng dụng vào đâu?

Cho mình hiểu Đạo trước rồi dìu-dắt chúng sanh sau.
Thì ắt phải kiên chí, nhẫn nhịn mới mong đoạt kiến thức,
có kiến thức thì mới bác lãm, mới có tư-tưởng cao sâu. Hễ
có tư tưởng cao sâu mới mong đặng văn chương quán thế.
Hễ có văn-chương quán thế mới mong cảm hóa lòng người
đặng, phải không?
– Phải! Thì phải lo lập nền móng trước chớ sao! Phải
có đủ trí thức tài tình mới mong đoạt Đạo, phải tài tình
mới đủ lực lượng diệt vô minh. Trong Đạo Thầy ngày nay,
Thầy đã chọn những kẻ ấy để dìu-dắt chúng sanh qua khỏi
mê-tân, đáo bĩ-ngạn.
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Thiếp hỏi: Những kẻ ấy là ai? Chính là chư Hiền đồ
đó! Vì các cớ đó nên Thiếp mới đến, ngày nay mừng cho chư
Hiền-Hữu đó nên có mấy lời thức tỉnh.”
 (Quan-Âm Bồ-Tát 8–6 Giáp-Tuất.Dl 19–7–1934)
Sau đây là những yếu lý cần nên lưu ý:
1–Để trọn Đức-tin nơi Trời
Thánh-ngôn Thầy dạy:
“Chư Môn Đệ nghe! Phần nhiều trong các con chẳng
để lòng thờ kính Thầy, tưởng cho đem thờ Thầy vào nhà là
chủ-ý cầu một việc lợi riêng chi cho gia-quyến vậy thôi, chớ
chẳng hiểu là một nguồn trong sạch để rửa các lỗi phàm-tục
của các con. Nhiều đứa lại còn mơ-hồ, đã thờ Thầy mà còn
chưa chắc ý rằng thờ đặng chi và mở Đạo có ích gì?
Than ôi! Đã bước chân vào đường đạo-hạnh mà
chẳng để công tìm kiếm, học hỏi cho rõ ngọn nguồn,
thì làm phận-sự Môn-đệ như thế có ích chi cho nền
Thánh Giáo đâu?
Đạo Trời khai ba lượt, người tục lỗi muôn phần, sanh
đứng vào thế cuộc, chưa biết mình đã lãnh một vai tuồng,
đặng chờ lúc kết quả hồn qui Thiên ngoại, lánh khỏi xác
phàm trở về nơi khởi hành mà phục các điều đã thi-hành
giữa sân khấu là chốn trần-ai khốn-đốn nầy; phận chưa xong
phận, thân chẳng nên thân, thân phận lo tính chưa rồi, còn
mong mỏi chi dụng mình vào đường đạo-đức để cho có ích
chung nữa đặng! Lương-tâm của các con là một khiếu
Thiêng liêng của Thầy ban để sửa trị riêng các con trong
đường tội lỗi và ban thưởng trong việc nhơn-đức; làm
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một việc phải tức là do nơi ý Trời; phạm một nét vạy tà
là cải nơi Thiên luật; phải quấy Thần, Thánh chỉnh chép
biên, thưởng phạt duy đợi ngày chung cuộc! Khá biết lấy!”
 (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1, ngày 27–12–1926)
2–Kỉnh Tam Tài là lễ xá ba xá
Trong các nghi thức lễ bái đều phải xá ba xá trước
khi bái lễ. Vậy ý-nghĩa của việc xá là gì?
Thời Tam kỳ Phổ độ này đều hai tay bắt Ấn Tý như
vừa nói trên, xong đưa lên chí mày gọi là Kỉnh Thiên, đưa
tay thấp xuống dưới gọi là Kỉnh Địa, đoạn để tay vào ngực
gọi là Kỉnh Nhân. Bởi Người đứng vào hàng Tam tài:
Thiên- Địa- Nhân, đó là một hân-hạnh đứng vào phẩm
tối linh vậy. Đây cũng là giai đoạn hoàn thành con số 3 đó.
Ngày nay, Đạo Cao-Đài đã cho biết rõ:
 Ngôi một là Đức Thượng-Đế, nay kỉnh Ngài là
Đức Chí-Tôn, Đại-Từ-phụ.
 Ngôi hai là Đấng Mẹ sanh của nhân-loại tức là
Đức Phật-Mẫu Diêu-Trì.
 Ngôi ba chính là hình ảnh Hội-Thánh, hay là
Đấng cầm quyền trong kỳ ba Phổ-Độ này tức là
Đức Di Lạc Vương-Phật.
*Nếu nhìn gần hơn nữa thì nói rằng nhờ Đức Chí
Tôn ban cho nhứt điểm Linh quang mới có được năng-tri
sáng-suốt mà tiến-hoá trong cõi đời này tức là Chơn-linh.
*Nhờ Đức Mẹ Diêu-Trì ban cho Chơn-thần mới họchỏi được tăng tiến trên con đường tu học, mà con người
phải lăn-lóc trong kiếp sanh ngắn-ngủi đây.
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*Nhất là nhờ cha mẹ phàm này đã tạo xác thân hữu
hình mà chúng ta đến cõi trần này để làm trọn kiếp con
người trong cái vòng luân-hồi sanh tử.
Ngày nay tất cả Thể-pháp của Đại-Đạo con số 3 đã
chi phối mọi hình thức.
Nay đúng vào thời-kỳ thứ ba của Tam nguơn nên
Đức Chí-Tôn mới mở ra Tam-kỳ Phổ-Độ.
3–Nguyện và lấy dấu Phật–Pháp–Tăng
Đức Hộ-Pháp nói người tín-hữu Cao-Đài “Trước
khi nguyện lấy dấu niệm:
 Nam-mô Phật.
 Nam-mô Pháp.
 Nam-mô Tăng.
Tam-Kỳ Phổ-độ nghĩa là cơ Đại-ân-xá lần ba, những
lời nói của Đức Chí-Tôn Ngọc-Hoàng Thượng-Đế giáng
cơ dạy đều cốt-yếu để truyền-bá Tôn-chỉ Tam-giáo.
Đứng đầu tiên hết là Chí-Tôn tức là Phật, nắm cả
cơ-quan bí-mật tạo thành Càn-khôn vũ-trụ.
Giả thí như Thánh-giáo Gia-Tô cũng có ba ngôi
(La Trinité)
 Đức Chúa Cha (Le Père)
 Đức Chúa con (Le Fils)
 Đức Chúa Thánh Thần (Le Saint Esprit)
Đức Chúa Cha là Phật, Đức Chúa con là Pháp, Đức
Chúa Thánh Thần là Tăng.
*Cả quyền-năng ông cha chúng ta đào-tạo thế nào,
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ngày nay quyền-năng Chí-Tôn cũng đào-tạo thế ấy, mà Bà
Mẹ chúng ta thế nào thì mặt luật cũng thế ấy không khác
nào quyền-năng vô tận của Phật-Mẫu dùng đặng đào-tạo
Càn khôn thế giới, chúng ta không biết, không thể đoán
được, luật ấy không xa:
 Đức Chí-Tôn là Phật,
 Đức Phật-Mẫu là Pháp,
 Càn-khôn vũ trụ là Tăng.
Mặt địa-cầu này đến 3000 thế giái cũng là Tăng.
?? Cầu-nguyện Đại-Từ-Phụ được cảm-ứng:
“Thầy cho con hiểu rằng nếu không có ý muốn của Thầy,
thì trên qủa địa-cầu nầy chẳng có vật chi sanh tồn tất cả.
Lại có lắm kẻ đáng thương hại lại tự-phụ rằng họ hiểu thấu
cả lẽ mầu-nhiệm của Ðấng Tạo-Hóa. Nhưng Thầy không
bao giờ cho một kẻ nào dưới cõi trần nầy tiết lậu Thiên-cơ
cả. Muốn đến Thầy thì phải cầu nguyện. Thầy không bao
giờ không cảm ứng với những lời cầu nguyện chơn-thành.
– Như thế đủ chứng tỏ cho các con tin rằng Thầy là Ðức
Jéhovah của dân Hébreux vị chủ tể của quân-lực dân Israel,
– Vị Thánh vô danh của dân Do-Thái,
– Ðức Ðại-Từ-phụ của chúa Jésus Cứu Thế.
Con chỉ cần cầu-nguyện Thầy với danh hiệu Cao Ðài
thì sẽ có sự cảm-ứng-chấp-thuận”.
 (Vendredi 17 Décembre 1926) 13 tháng 11 năm BínhDần)
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4–TAM NGUƠN
Tức là ba nguơn: nếu tính năm thì gọi là nguơn niên.
Trong một năm có ba nguơn: Thượng nguơn, Trung nguơn
và Hạ nguơn. Như vậy một nguơn có bốn tháng. (Nguơn:
còn đọc là nguyên). Nguơn Hội là chỉ khoảng thời gian
dài. Theo Nho giáo của Trần Trọng Kim thì một nguơn
là 12 Hội, một Hội = 30 Vận, một Vận = 12 Thế, một Thế
= 30 năm. “Từ thuở còn hỗn-mang thái cổ, loài người trải
qua biết bao cuộc biến thiên của cơ trời theo luật tuần
hoàn của tạo vật, hết thạnh đến suy, hết hưng đến vong,
hết thành đến bại, hết trị đến loạn… Cả cuộc biến-thiên
đó không đi ngoài cuộc biến dịch thiên-hình-vạn-trạng,
tương khắc tương sanh, từ mâu thuẫn xung đột đến tiếnbộ ôn hòa, qua mỗi nguơn hội có khác.
“Thượng nguơn: là thời kỳ sanh hóa, con người còn sống
theo thiên-lý hồn-nhiên chơn chất nên gọi là đời Thánh đức.
“Trung nguơn: là thời kỳ mâu-thuẫn tiến-bộ, nhưng
rất tiếc là tiến-bộ về vật-chất thấp hèn nặng hơn về tiếnbộ tinh thần cao-thượng, tạo khổ cho nhau nhiều hơn là
xây dựng hạnh-phúc chung cho nhau, tranh-đấu nhau rồi
thúc-đẩy nhau, đi đến chiến-tranh tàn-khốc, Đạo-giáo gọi
là nguơn tranh đấu.
“Hạ nguơn: là thời-kỳ biến dịch tuần-huờn vạn-vật
qui nguyên-cổ. Nếu sanh thì thiên sanh, vạn sanh; nếu diệt
thì tận diệt không sao tránh khỏi (hiểu như vậy chúng ta
nên chọn con đường nào trong hai lẽ sanh và diệt tức là lẽ
sống hay chết. Tôi tưởng cả thảy đều muốn chọn con đường
sanh tức là con đường sống, chớ không ai điên gì chọn con
đường chết”.
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Tóm lại:
“Thượng-nguơn là nguơn Tạo-hóa; ấy là nguơn Thánh
đức tức là nguơn vô tội (Cycle de Création c’est-à-dire Cycle
de l’ innocence).
“Trung-nguơn là nguơn Tấn-hóa; ấy là nguơn Tranh
đấu tức là nguơn tự diệt (Cycle de progrès ou cycle de lutte
et destruction).
“Hạ-nguơn là nguơn Bảo-tồn; ấy là nguơn Tái-tạo,
tức là nguơn qui cổ (Cycle de conversation ou cycle de
reproduction et renovation)”.
5–TAM NGÔI NHỨT THỂ
Mọi vật trong trời đất luôn hiển hiện ba ngôi nhưng
cùng một bản thể, gọi đó là Tam bửu tức là ba món quí
báu, không thể xa lìa nhau được.
Trong gia-đình là hình ảnh của “cha, mẹ, con” cùng
chung một bản thể cũng gọi đó là Tam ngôi vậy.
Ngày nay, Đức Chí-Tôn đến qui Đức-tin của nhân
loại dựng nên mối Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ này để thông
truyền khắp cả nhân loại hay rằng đúng là thời kỳ gặt hái
kết quả tốt đẹp, là bến ước mơ của toàn sanh chúng.
Dù bất cứ là vật gì cũng có thời gian ấn định, không
thể sớm hoặc muộn được, nghĩa là phải đúng THỜI, mà
các nhà tiên tri đã giáng dạy rằng:
“Đạo Trời chỉ có Một, phải tồn tại, càng ngày càng mở
rộng, không bao giờ mất động lực, bất di bất dịch.
– Giáo-lý của Moise là cái nụ,
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– Giáo-lý của Jésus là cái bông
– Giáo-lý của Cao-Đài là cái trái.
Hoa không phá hủy nụ, trái không tàn phá hoa,
Không có sự phá hủy, chỉ có sự hoàn thành.
Những lá chết của nụ phải rụng đi để cho hoa nở,
Những cánh hoa rồi cũng phải rụng đi để thành trái
và để cho trái chín. Những lá chết, cánh hoa rụng có phải
là vô dụng không? có nên bỏ đi không?
KHÔNG!
Cả lá chết và cánh hoa rụng lúc thường cũng tương
ứng cần-thiết, không có nó không thành trái”
Hôm nay, Đạo Trời đã đến lúc hoàn thành các giai
đoạn ấy.
 Giáo-lý của Đại-Đạo là tinh hoa của ba nền Tôngiáo.
 Tôn-chỉ của Tam-Kỳ là cứu-rỗi 92 ức Nguyênnhân qui hồi cựu vị
 Mục đích của Phổ-Độ là đưa nhân loại đến
ĐạiĐồng :
❒❒ Đại-Đồng Tôn giáo
❒❒ Đại-Đồng dân tộc.
❒❒ Đại-Đồng xã hội
Vai trò của Phật Di-Lạc ngày nay cầm quyền Chưởnggiáo của Kỳ ba Phổ-độ này tuyên hứa với nhơn sanh nếu
biết “Tùng thị Pháp điều Tam kỳ phổ Độ tất đắc giải thoát
luân hồi đắc lộ đa la tam diệu Tam bồ đề thị chi chứng quả
Cực Lạc Niết Bàn”.
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6–Đền-Thánh là BẠCH-NGỌC-KINH tại thế

Mà “Pháp điều Tam-Kỳ Phổ-Độ” là gì?.
Đó là Tân-luật, Pháp Chánh-truyền và Thánh ngôn
Hiệp tuyển (còn gọi là bộ Thiên thơ) tức là Pháp-luật của
Đại-Đạo vậy.
Chính đây là “cẩm nang” là “bửu-pháp” để đưa người
có tâm đạo đến Niết-Bàn đó vậy.
Ngày nay Đức Chí-Tôn đến trao cho nhân-loại cái
ấn kiết-quả, như vậy Ngài báo cho biết rằng “Tu thì thành,
dữ thì đọa”.
Vì sao?
❒❒ Vì đã đến số 3 tức là tròn đầy viên mãn (Tam kỳ
phổ độ).
❒❒ Số 3 tức là cơ-quan hữu tướng cùng vô tướng hiện
có ở Càn khôn vũ trụ này.
❒❒ Số 3 là số nửa tịnh, nửa động, nhưng phần động
nhiều hơn
❒❒ Số 3 chỉ cơ biến tướng và vi-chủ vật loại thuộc
quyền Tăng.
6–Đền-Thánh là BẠCH-NGỌC-KINH tại thế
Nay, Đức Chí-Tôn đến tạo Đạo, Ngài dựng nên
Toà-Thánh Cao-Đài hiện tại nơi miền Nam Việt-Nam
này là ngôi của Đức Chí-Tôn ngự, tượng-trưng BạchNgọc-kinh tại thế.
“Cái quyền-năng vô cực vô thượng của Ngài do những
pháp vô-vi mầu-nhiệm mà có nên gọi là Bí-pháp. Đức ChíTôn cũng dùng Bí-pháp mà lập Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ
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để ứng nghiệm cái quyền-năng của Ngài nơi địa-cầu 68 này
để bảo-tồn cơ sanh-hóa, vì Ngài là Chúa sự Thương-yêu, mà
vì thương-yêu mới có sanh sanh hóa hóa. Vậy nên Đại-Đạo
Tam-kỳ Phổ-độ do bí-pháp lập thành.
“Đền-Thánh là nơi Thầy ngự tại thế cũng do Bí pháp
mà biến tướng ra. Ấy vậy, Đền-Thánh này chứa tất cả Bípháp của Đấng Chúa-tể Càn-khôn vậy.
Đền-Thánh hoàn thành là cái triệu chứng “châu nhi
phục thủy”. Từ đây đến vô cùng vạn-linh sanh chúng sẽ
hưởng được muôn điều hạnh-phúc của quyền-năng vô cực
vô thượng của Đức Chí-Tôn ban cho tại thế này”.
Dám chắc thật đích-xác chưa ai biết rõ. Ngày nay
Bần-Đạo giảng:
7–Tinh-thần Tam giáo
Ở trong Vũ-trụ, do động tĩnh mà thành Âm Dương,
rồi sinh ra vạn-vật; vạn vật chung qui lại trở về Thái-cực;
đó là cái lý “cùng về mà lắm đường, một trí mà trăm mối
lo” (Đồng qui nhi thù đồ, nhứt trí nhi bách lự) mà Đức
Khổng-Tử đã nói trong Hệ từ:
Cái lý ấy bên Lão-giáo, gọi là ĐẠO 道
Bên Phật-giáo, gọi là Chân-như 真 如
Danh-hiệu tuy khác nhau nhưng cùng một thể. Bởi
cái lý giống nhau cho nên cái học-thuyết ấy đều theo một
chủ-nghĩa “Thiên địa vạn-vật nhất thể ” 天 地 萬 物 一
體 Song, mỗi một học-thuyết đi ra một đường là vì cách
lập giáo và sự hành-đạo khác nhau.
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7–Tinh-thần Tam giáo

Lão-giáo 老 教 thì cho vạn-vật đều gốc ở Đạo, đời
là một cuộc phù-vân, hơi đâu mà để trí lo-nghĩ, người ta
chỉ nên cùng với Đạo mà vui chơi cùng Tạo-hóa, không
cần chi đến Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, không thiết gì đến
pháp-luật, chế-độ, miễn là được thảnh-thơi vô-vi thì thôi.
Phật-giáo 佛 教 thì cho vạn-tượng do chơn-như
mà ra, sắc với không là một, sự sinh-hóa là cái vọng-niệm
chứ không phải là thực. Cái thực là chân-như. Người ta
phải tìm cái thực ấy mà quay trở về gốc cũ để ra thoát
vòng sanh, tử; tức là đế đến Niết-Bàn, hết cả sự khổ-não.
Nho-giáo 儒 教 thì cho rằng sự biến-hóa ở trong
Vũ-trụ là do sự nhất động, nhất tịnh của Thái-cực mà sinh
ra. Vạn-vật đã phát hiện ra là thực có, thì chi bằng cứ theo
cái thực ấy mà hành-động và sinh-tồn; sự sinh-tồn của
vạn-vật không ra ngoài được những điều Nhân, Nghĩa,
Lễ, Trí 仁 義 禮 智 tức là Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh 元
亨 利 貞 của Tạo-hóa. Vậy nên người ta ai cũng phải theo
những điều ấy mà vui trong cuộc sinh-hóa.
Thành thử cái gốc vốn là một, mà cái ngọn thì chia
ra khác nhau. Bởi cái tư tưởng khác nhau như thế cho
nên Lão-giáo và Phật-giáo thì theo cái chủ-nghĩa tiêu cực,
thành ra cái Đạo xuất thế; Nho-giáo thì theo cái chủ-nghĩa
tích-cực, thành ra cái Đạo nhập thế.
Vì có sự tương-đồng, tương-dị ấy mà ta có thể xétđoán tường-tận được, tuy cái tương dị về thể hành-đạo
của các Đạo có khác nhau, nhưng chung-qui cũng là một
gốc, cái gốc đó tức là căn-bản của muôn sự vật, cho tất cả
Vũ-trụ bao-la mà ta gọi là Thiên-lý. Cái thiên-lý đó là cái
tóm thâu của Trời.
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8–Giáo-chủ của Tam giáo
Chính vào cái thời Trung-nguơn ấy mà nhơn-sanh
mỗi ngày càng thêm nhiều xu-hướng về vật-chất nên Ơn
Trên mới phái bốn vị Đại-Thánh-nhân đến khai sáng Tam
giáo để thức tỉnh nhơn-tâm, đó là:
 Đạo Phật: có Đức Thích-Ca Mâu-Ni.
 Đạo Tiên: có Đức Lão-Tử
 Đạo Thánh: ở Đông-phương có Đức Thánh
Khổng Phu-Tử là ông Thánh ta, còn ở Tây-phương
có Đức Chúa Trời Jésus-Christ là ông Thánh Tây.
Như vậy chỉ có Tam-giáo mà có đến bốn vị Giáo chủ:
bởi vì Thánh Khổng Phu-Tử khai Đạo Thánh ở phương
Đông nên gọi là Ông Thánh Ta. Đức chúa Jésus khai Đạo
Thánh ở phương Tây nên gọi là Ông Thánh Tây. Cả hai
đều xướng xuất Nhơn-Đạo nên thuộc Thánh-đạo.
Ngoài ra, còn có các bậc Hiền-nhơn dụng đạo-đức
cảm-hóa nhơn-sanh bằng các lý lẽ: không tham danh,
trục lợi; đem đạo-đức của Thánh Hiền mà phổ-độ nhơnsanh; thế nên, bên phương Đông, Xuân Thu chiến-quốc
trở lại êm-dịu.
Bên phương Tây, thì Chúa Jésus-Christ dạy đời,
khuyên chúng-sanh thức tỉnh trở về với Trời đặng sống,
sống cái thanh-cao, liêm-khiết.
9–Tam-giáo thất kỳ truyền
Chính Đạo Cao-Đài hôm nay thành hình:
…“Cũng bởi Tôn-giáo thất-kỳ-truyền: Nho, Thích, Đạo,
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10–Đạo xuất ư Đông. Đế xuất hồ Chấn

hiện nay đã trở nên phàm-giáo, chư Đệ-tử trong ba nhà Đạo
không giữ giới-luật, qui điều, canh-cải chơn truyền, bày
ra các điều giả-cuộc làm cho Tam-giáo biến thành dị hợm.
– Đệ-tử nhà Đạo, chẳng tùng pháp-giáo của Đức TháiThượng Lão-Quân. Tuy ở trong nhà Đạo mà tức thị mê-tín
dị-đoan.
– Đệ-tử nhà Thích không thuận theo lời giảng dạy của
Đức Phật Thích-Ca, thì đệ-tử nhà Thích dị-đoan mê-tín.
– Đệ-tử nhà Nho chẳng thực-hành điều-mục của Đức
Văn-Tuyên Khổng-Thánh, thì đệ-tử nhà Nho dị-đoan bất
chánh.
Tóm lại, hai chữ “Dị-đoan” nghĩa là đồ theo không
trúng kiểu cái qui-giới thể-lệ chơn-truyền của Tam giáo.”
10–Đạo xuất ư Đông. Đế xuất hồ Chấn
“Từ cổ chí kim, Tạo Thiên Lập Địa, Đạo đều phát
khởi từ phương Đông (là các nước ở miền Á-Đông (Asie)
như các nền chơn-giáo trước kia: Nho 儒, Đạo 道, Thích
釋 cũng đều phát khởi nơi miền Á-Đông rồi lần lần truyềnbá qua phương Tây như:
– Đạo Phật thì khai tại Thiên-trước là Đức Nhiên
đăng Cổ-Phật và Đức Thích-ca Mâu-ni khai Phật-giáo.
– Đại-Đạo là Đạo Tiên thì Lão-Tử khai tại TrungHoa.
– Sau nữa Khổng-Tử khai Đạo Thánh cũng tại Trung
hoa là ở miền Á-Đông
Sau lần lần Đạo trải khắp qua hướng Tây, nên Đức
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Chúa Jésus truyền Đạo Thánh tại hướng Tây. Kế đó Đạo
mới roi truyền ra khắp năm châu.
*Đức Chúa Jésus khai Đạo bên Âu-châu, thì cũng
khởi khai nơi miền Đông của Âu-châu, rồi mới loan truyền
khắp cả Âu-châu, ấy là luật tự-nhiên từ cổ chí kim, hễ
Đạo phát khai thì cứ bắt đầu từ phương Đông truyền ra.
Đạo mở, Việt-Nam phải thật sự giải thoát cảnh lệ-nô.
Đức Hộ-pháp có Thư Xuân gởi đồng-bào Việt-Nam
ngày 20–1–1955 rằng:
“Cuộc chạy theo bóng bỏ hình của nòi giống Việt Nam
từ xưa đã vậy, nó đã làm nên bịnh của chủng tộc.
Ðồng bào sẽ hỏi Bần-Đạo dùng phương pháp nào để trừ
hại thì Bần-Đạo chỉ trả lời một cách đơn giản như thế này:
– Ngày nào cả chủng tộc Việt-Nam đặng định tĩnh
trong quốc hồn thì mới có thể cố thủ và bảo vệ sanh tồn của họ.
– Ngày nào lòng ái quốc nồng nàn của nước Việt-Nam
thoát khỏi lợi dụng đặng biến thành ngọn lửa thiêng dâng
trọn lên bàn thờ Tổ-quốc của họ thì mới bảo thủ được trọn
vẹn Hoàng-đồ cùng chủng tộc.
– Ngày nào đầu óc của khối quốc dân trọng dĩ-vãng
lịch sử của mình rồi định phân cho mình xứng đáng là một
nước đủ hùng cường, đủ uy tín hầu đối diện cùng quốc tế rồi
chủ định số phận của mình do năng lực của mình, không ỷ
lại nơi một ngoại bang nào thì ngày ấy mới giải ách lệ thuộc
về tinh thần lẫn vật chất của mình đặng”.
– Đời quên Đạo
*Người ta có quan-niệm nhà tu trì chỉ biết có kinh kệ
nguyện-cầu, mà:
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– Quên rằng vì thương hại chúng-sanh nhà tu mới sớm
kệ chiều kinh cầu-nguyện cho chúng-sanh bớt khổ.
– Quên rằng chớ chi các nhà thông-thái phát-minh
nguyên tử-lực chịu hợp-tác với nhà tu-trì để xử-dụng thì
lực nguyên-tử sẽ dùng vào việc giúp ích cho thế-gian hơn là
giết hại đồng-chủng.
– Quên rằng nếu lấy đạo-đức khuyến thiện là bổn
phận thiêng-liêng của nhà tu đặng bảo-thủ Hoà-bình, còn
lấy bạo-hành ép buộc dân-chúng thì không bao giờ hết loạn.
Thoảng như Đời biết nương Đạo, thì Đạo sẽ nâng tay dìu
Đời. Ngặt vì Đời quá rẻ-rúng Đạo, bảo sao ngừơi tu hành
không lánh mình ngoài chốn oai-quyền thế-lực để mặc ai
sa vào cạm bẫy của tà-thần, tự rước lấy sự thất-bại chua cay
vô phương cứu chữa”

171

ĐẠ I ĐẠO
NHẬP MÔN

Nữ Soạn Giả NGUYÊN THỦY

tk@03•08•2015 1:31 PM

