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LỜI MỞ ĐẦU

Theo lời dạy của ĐỨC CHÍ TÔN và theo 
TÂN LUẬT thì sau mỗi Đàn Cúng, vị Chức 

Sắc chủ lễ phải nói Đạo cho Thiện Nam, Tín Nữ tham 
dự Đàn Cúng nghe hiểu.

Ngày 5–4–1927, Đức Chí Tôn giáng cơ có dạy về việc 
Thuyết Đạo, nguyên văn như sau:

“Thầy để lời cho các con biết rằng: Phần nhiều các Giáo 
Hữu không xét biết trách nhậm của mình, con phải nhắc cho 
chúng nó hiểu. Mỗi Giáo Hữu ít nữa phải thông cội rễ nền 
Đạo; chúng nó năng tìm biết Thánh Ngôn của Thầy đã dạy 
và thay phiên nhau mà nói Đạo cho Thiện Nam, Tín Nữ 
hiểu. Nhiều Giáo Hữu không biết nét chi về việc Đạo; chư 
Tín Đồ không trông học hỏi đến đặng, thì Chức Sắc còn có 
bổ ích chi. Con phải nhắc cho chúng nó và Hội Thánh phải 
hội một tháng một kỳ mà chỉ dẫn cho nhau về việc Thuyết 
Đạo trong mỗi Đàn, nghe! Thầy ban ơn cho các con” 

 � (TNHT.I.82 – in 1972).
Sau đây là lời dạy trong Quyển Tân Luật.

 ? TÂN LUẬT Điều thứ 19.– “Một tháng hai ngày sóc 
vọng, bổn đạo phải tựu lại Thánh Thất sở tại mà làm 
lễ và nghe dạy đạo. Trừ ra ai có việc được chế.”

Như vậy, sau mỗi Đàn Cúng, vị Chủ Lễ có nhiệm 
vụ phải nói Đạo cho Thiện Nam Tín Nữ nghe. Để góp 
phần vào việc đọc bài Giáo Lý sau mỗi kỳ Đàn Cúng Sóc 
Vọng, chúng tôi suy tầm tài liệu biên soạn nên Quyển 
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NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐẠO CAO ĐÀI gồm 
có những bài Giáo Lý ngắn gọn, đọc khoảng trên dưới 10 
phút, hầu giúp cho quí vị Chủ Lễ đỡ mất thì giờ.

Xin giới thiệu một số chủ đề như sau:
 � Tôn Chỉ Đạo Cao Đài,
 � Ý Nghĩa việc Thờ Thiên Nhãn,
 � Ích Lợi của Việc Cúng Tứ Thời,
 � Ý Nghĩa Huyền Diệu Câu Chú của Thầy,…

Ghi Chú: Tài liệu nầy chi có tánh cách tham khảo, 
rất mong được sự phản hồi góp ý của Quí Cơ Sở Đạo và 
của Quí Huynh Tỷ để bài soạn được hoàn chỉnh.

Hiền tài Nguyễn Trung Đạo
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01. ĐẠO CAO ĐÀI  
MỘT NỀN TÂN TÔN GIÁO

Các tôn giáo khai mở từ thời Nhị Kỳ Phổ 
Độ, sau hơn hai ngàn năm truyền bá cứu 

độ nhơn sanh, lần lần bị người đời canh cải làm sai lạc 
chơn truyền, nên hầu hết đều bị Ngọc Hư Cung bế lại, 
người tu thì nhiều mà đắc quả thì rất ít. Như vậy cần phải 
có một nền tôn giáo mới để thay thế, đặng độ rỗi nhơn 
sanh một cách rộng rãi hơn.

Vào đầu thập niên 1920, tại nước Việt Nam nhỏ bé 
và nghèo khổ, Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ đã 
dùng huyền diệu cơ bút sáng lập một mối Đạo Đại Đồng 
gọi là ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ, thường gọi là Đạo 
CAO ĐÀI, để cứu độ chúng sanh.

Mặc dầu đến ngày Rằm tháng 10 năm Bính Dần 
(19–11–1926) Đạo Cao Đài mới được chính thức khai 
nguyên, nhưng trước đó Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế 
đã cho chư Thần, Thánh, Tiên, Phật giáng cơ để lời tiên 
tri rằng Đạo sắp được khai minh. Ngoài ra, theo lời Tiên 
Phụ của chúng tôi là Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu kể lại, 
thì trước đó trên Bạch Ngọc Kinh có nhiều Chơn Linh lớn 
tự nguyện giáng trần để góp công vào việc Khai Đạo hầu 
cứu rỗi nhân loại. Quí vị đó trước khi giáng Trần đều có 
lập minh thệ trước Tòa Tam Giáo.

Vào khoảng đầu thập niên 1920 mầm mống đã bắt 
đầu nảy sanh ra do hai Nguồn Đạo khác nhau.
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Thứ Nhứt: Người được nghe hồng danh Đức Cao 
Đài đầu tiên là quan phủ Ngô Văn Chiêu. Đầu năm 1920, 
lúc còn trấn nhậm tại Tân An (trước khi đổi đi Hà Tiên), 
trong một đàn cơ thỉnh Tiên, Ngài Ngô Văn Chiêu được 
một Đấng Thiêng Liêng giáng điện xưng tên là Cao Đài 
Tiên Ông dạy Đạo. Từ khi ra trấn nhậm ở Phú Quốc, 
Ngài Ngô Văn Chiêu được Đức Cao Đài tiếp tục dạy đạo. 
Một hôm, Tiên Ông giáng cơ dạy Ngài phải lo tu và ăn 
chay thêm cho đủ 10 ngày mỗi tháng. Trong khi Ngài 
Ngô còn đang phân vân thì vào đêm mùng 1 Tết Tân Dậu 
(8–2–1921), trong lúc Ngài Ngô chứng đàn tại Quan Âm 
Tự để cầu Tiên, chưa kịp bạch hỏi điều chi thì Tiên Ông 
đã điểm danh và ban lịnh:

“Chiêu, tam niên trường trai”
Kể từ mùng 1 Tết Tân Dậu (8–2–1921), Ngài Ngô 

Văn Chiêu khởi sự trường trai và học đạo cùng Tiên Ông. 
Và cũng từ mùng 1 Tết Tân Dậu, Ngài Ngô trở thành 
người đệ tử đầu tiên của Đấng Cao Đài Thượng Đế.

Cũng vào năm 1921, Ngài Ngô được tiếp nhận 2 lần 
ánh sáng huyền diệu đầy hào quang từ một Con Mắt chiếu 
thẳng vào Ngài. Con Mắt ấy được gọi là Thiên Nhãn, là 
biểu tượng của Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế. Sau đó, 
theo lịnh của Đức Cao Đài, Ngài Ngô đem tất cả tấm lòng 
thành kính để họa Thiên Nhãn mà thờ. Tiên Ông cho 
phép Ngài Ngô gọi Tiên Ông bằng Thầy, và xưng danh 
hiệu là “Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”.

Giữa năm Giáp Tý (1924), Ngài Ngô được lịnh 
chuyển về làm việc ở Sài Gòn, và sống kín đáo giữa chốn 
phồn hoa đô hội, hằng ngày đi làm việc ở dinh Thống 
Đốc Nam Kỳ.
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Thứ Nhì: Cũng vào đầu thập niên 1920, ở miền Nam 
Việt Nam có phong trào xây bàn, cầu cơ, tiếp chuyện với 
các vong linh để họa thi, vịnh phú, hoặc lập đàn thỉnh 
Tiên để xin thuốc chữa bịnh.

Vào tháng Sáu năm Ất Sửu (5–6 Ất Sửu, 25–7–1925), 
do gợi ý của Ngài Cao Quỳnh Cư, ba Ngài Cao Quỳnh 
Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang và vài vị nữa trong 
gia đình, bắt đầu tập Xây Bàn theo kiểu Thần Linh Học 
ở Âu Châu, tại nhà Ngài Cao Hoài Sang.

Đêm 10–6 Ất Sửu (30–7–1925), có một Chơn Linh 
nữ giáng điển, xưng danh là Đoàn Ngọc Quế và cho một 
bài thơ tự thuật rất hay. Qua đêm 12–6 Ất Sửu (1–8–1925), 
Chơn Linh cô Đoàn Ngọc Quế tiếp tục giáng điển, chuyện 
vãn một hồi rồi 3 Ngài xin kết nghĩa anh em với Cô. Cô 
bằng lòng và kỉnh:

– Ngài Cao Quỳnh Cư làm Trưởng Ca,
– Ngài Phạm Công Tắc làm Nhị Ca,
– Ngài Cao Hoài Sang làm Tam Ca.
Phần Cô Đoàn làm Tứ Muội (Em gái thứ tư).
Về sau, các Ngài được biết rằng Cô Đoàn Ngọc 

Quế chính là Nữ Tiên Thất Nương ở Cung Diêu Trì, có 
nhiệm vụ dùng văn chương thi phú để dẫn dắt các Ngài 
vào đường Đạo.

Sau Chơn Linh Cô Đoàn Ngọc Quế, có nhiều Chơn 
Linh khác cũng giáng điển cho thơ, và góp phần hướng dẫn 
các Ngài lần lần vào con đường Đạo, như là Bát Nương 
DTC, Lục Nương DTC, Đại Thi Hào Lý Thái Bạch, v.v…

Đặc biệt có một Đấng Thiêng Liêng xưng danh là 
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A,Ă,Â cho nhiều bài thơ hay và dạy Đạo.
Đến thượng tuần tháng 8 âm lịch (cuối tháng 9–1925), 

Thất Nương chỉ các Ngài cách sử dụng Ngọc Cơ. Đêm 
Rằm tháng 8 âm lịch năm Ất Sửu (1925), các Ngài tụ lại 
nhà Ngài Cao Quỳnh Cư ở đường Bourdais Saigon, nay là 
đường Calmette, để làm tiệc tiếp rước Cửu Thiên Nương 
Nương tức Đức PHẬT MẪU và Cửu vị Tiên Nương. 
Qua việc Xây Bàn và Cầu Cơ, quí vị Tiền Khai được Ơn 
Trên ban nhiều huyền diệu thấy rõ. Khi các Ngài vững 
tin vào cơ bút và thế giới vô hình, Thiêng Liêng mới từ 
từ chuyển việc xướng họa thi phú qua khai cơ lập Đạo. 
Ngày 27–10 Ất Sửu (12–12–1925), Bà Cửu Thiên Huyền 
Nữ (Đức Phật Mẫu) giáng dạy rằng:

“Mùng 1 nầy, tam vị Đạo Hữu Vọng Thiên Cầu 
Đạo”.

Vâng theo lời dạy của Bà Cửu Thiên Huyền Nữ (tức 
Đức PHẬT MẪU) và của Đức AĂÂ, đêm Mùng 1–11 Ất 
Sửu, ba Ngài Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc và Cao 
Hoài Sang ăn mặc chỉnh tề, áo dài khăn đen, ra quì giữa 
sân trước nhà Ngài Cao Quỳnh Cư, mỗi vị cầm 9 cây 
nhang nguyện rằng: “Ba tôi Cao Quỳnh Cư, Phạm Công 
Tắc, Cao Hoài Sang vọng bái CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ 
ban ơn đủ phúc lành cho ba tôi cải tà qui chánh” trước sự 
chứng kiến của đông đảo khách qua đường.

Sau đêm Vọng Thiên Cầu Đạo, để củng cố đức tin 
và đạo tâm cho ba Ngài, Đức Thượng Đế cho các Đấng 
thường xuyên giáng dạy. Từ đây ý tứ trong các bài Thánh 
Giáo luôn luôn hướng về khuyến tu, giúp cho các Ngài 
thấm nhuần đạo lý. Tình đạo càng nồng sẽ khiến cho 
men đời càng phai lạt.
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Đêm Giáng Sinh 24–12–1925 (9–1 Ất Sửu), trong 
khi các giáo đường rộn rịp đón mừng Lễ, ba Ngài Cao 
Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc và Cao Hoài Sang lặng lẽ 
họp nhau tại nhà Ngài Cao Quỳnh Cư để lập đàn cầu cơ. 
Thất Nương giáng cơ truyền ba Ngài phải chỉnh đàn cho 
nghiêm trang hầu tiếp giá. Nghe vậy, ba Ngài nửa mừng 
nửa sợ, lật đật sắm đủ hương đăng trà quả và tửu, chỉnh 
đàn cho có nghi tiết, đoạn hai Ngài Cao Quỳnh Cư và 
Phạm Công Tắc mới ngồi lại chấp cơ. Cơ giáng như vầy:

“NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI 
TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT 

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG.

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

Đêm nay, 24 Décembre, phải vui mừng vì là ngày của 
Ta xuống trần dạy Đạo bên Thái Tây (Europe). Ta rất vui 
lòng mà đặng thấy đệ tử kính mến Ta như vậy…”.

Tuy nhiên, đến ngày cuối năm dương lịch 31–12–1925 
(16–11–Ất Sửu) thì các Ngài mới được biết A,Ă,Â là một 
tá danh của Đức Cao Đài Thượng Đế.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
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02. ĐẠO CAO ĐÀI  
SỰ HÌNH THÀNH CƠ ĐẠO

Đã là đệ tử của Đấng Cao Đài Ngọc Đế, gọi 
Đức Ngài bằng Thầy và xưng là Con, các 

Ngài Lê Van Trung, Cao Quỳnh Cư, Phạn Công Tắc, Cao 
Hoài Sang,… muốn lập tran thờ Đức Ngài, nhưng chưa 
biết phải thờ ra sao…

Trong đàn cơ ngày 7–12 Ất Sửu (20–1–1926), Đức 
Thượng Đế dạy các Ngài phải đến gặp ông Phủ Ngô Văn 
Chiêu để được chỉ cách thờ Thầy. Khi các Ngài đến nhà 
Ngài Ngô thì được Ngài đón tiếp niềm nở. Ngài hướng 
dẫn cách thức thờ Thiên Nhãn mà Đức THƯỢNG ĐẾ 
đã cho Ngài được thấy vào năm 1921. Kế đó quí vị lập đàn 
cầu Đức CHÍ TÔN. Đức Chí Tôn giáng cơ dạy các Ngài 
Trung, Tắc, Cư, Sang, Đức, Hậu,… phải hiệp với Ông Phủ 
Ngô Văn Chiêu mà lo mở Đạo. Đức Ngài lại dạy rằng mỗi 
mỗi việc chi đều phải do Ngài Ngô là Anh Cả. Nhờ cơ 
bút hướng dẫn, hai nhóm môn đệ của Đức THƯỢNG 
ĐẾ được gặp gở nhau trong tình huynh đệ vô cùng thân 
mật, tay bắt mặt mừng, còn hơn anh em ruột thịt cùng 
chung một nhà. Số Đồng Đạo bây giờ gồm có 13 vị Môn 
Đồ đầu tiên là:

1. Ngô Văn Chiêu 8. Cao Quỳnh Cư
2. Vương Quan Kỳ 9. Phạm Công Tắc
3. Đoàn Văn Bản 10. Cao Hoài Sang
4. Lê Văn Giảng 11. Lê Văn Trung
5. Nguyễn Văn Hoài 12. Trương Hữu Đức
6. Lý Trọng Quí  13. Nguyễn Trung Hậu
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7. Võ Văn Sang
Mọi việc đang tiến hành tốt đẹp trong niềm hân 

hoan của toàn thể quí vị Tiền Khai, thì một điều không 
hay xãy đến cho Cơ Đạo: Ngài Ngô Minh Chiêu không 
muốn truyền bá mối Đạo ra cho nhiều người. Ông vẫn lấy 
câu “Ngô thân bất độ, hà thân độ” mà làm tôn chỉ. Vì vậy 
mà ông tách riêng ra để lo bề tự giác kể từ ngày 13 tháng 3 
năm Bính Dần (dl: 24–4–1926). Thật là một mất mát rất 
lớn lao cho Nền Đạo đang trong lúc phôi thai!

Sau khi Ngài Ngô Minh Chiêu tách riêng ra để ở 
nhà lo bề tự giác, Ngài Lê Văn Trung và các vị Tiền Khai 
khác vẫn vâng theo Thánh Ý lo thiết đàn giảng Đạo.

Vào đêm Rằm tháng 3 Bính Dần (26–4–1926), quí 
vị Tiền Khai tề tựu đông đủ tại tư gia Ngài Lê Văn Trung 
để tham dự Lễ Thiên Phong Chức Sắc Đầu Tiên.

Trong buổi lễ nầy, Đức Chí Tôn nhập thần vào xác 
phàm của Ngài Cao Quỳnh Cư, chấp bút nhang trấn thần 
các bộ Thiên Phục và những Chiếc Ngai…, chấp bút nhang 
làm phép trục xuất Chơn Thần của Ngài Phạm Công Tắc 
để cho Chơn Thần của Đức Phật Vi Hộ Pháp nhập vào xác 
của Ngài. Sau đó là phần minh thệ của chư vị Chức Sắc 
Tiền Khai.

Kể từ sau buổi lễ ấy, Chơn Linh Vi Đà Hộ Pháp (tức 
Phật Hộ Pháp) giáng ngự nơi thân thể Ngài Phạm Công 
Tắc. Xin nhắc lại là trong bài Kinh Đại Tường có câu:

Giáng linh Hộ Pháp Di Đà,
Chuyển cây Ma Xử đuổi tà trục tinh.

*  Sau khi độ thêm được nhiều nhân vật có địa vị 
trong xã hội như Đốc Phủ, Tri Huyện, Thông Phán, Cai 
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Tổng, Công Chức, Giáo Viên, Thương Gia, Yết Ma,… Đức 
THƯỢNG ĐẾ mới bắt tay vào Đạo Sự chánh là phổ độ 
Nhơn Sanh: Ra lịnh cho tổ chức một số Đàn Cơ Phổ 
Độ để Đức THƯỢNG ĐẾ giáo Đạo và trực tiếp thâu 
nhận Tín Đồ trong đại chúng. Sau đây là một số Đàn Cơ 
thường xuyên hoạt động: Đàn Hàng Dừa, Đàn Chợ Lớn, 
Đàn Cầu Kho, Đàn Tân Kim, Đàn Lộc Giang, Đàn Tân 
Định, Đàn Thủ Đức. Có một Đàn Chuyên Trị Bịnh tại 
nhà ông Trần Văn Tạ.

Đức Chí Tôn ban cho ông Trần Văn Tạ phép huyền 
diệu để cứu chữa bịnh nhơn, nhứt là để giải bịnh tà. Ông 
Tạ nguyên trước kia là một nhân viên mật thám của Pháp 
được giao nhiệm vụ trà trộn theo dõi các hoạt động tại 
Đàn Cầu Kho, nhưng ông được Đức Chí Tôn gọi tên, 
độ dẫn nên trở thành một Tín Đồ trung kiên của Đạo.

Ngoài các đàn lệ thường xuyên hoạt động được 
kể trên, quí vị Tiền Khai còn có thiết lập thêm các đàn 
không thường xuyên ở nhiều chỗ khác để giúp vào việc 
phổ thông Thiên Đạo, như là: Đàn Vĩnh Nguyên Tự, Đàn 
Long Thành Tự, Đàn Giồng Ông Tố, Đàn Hội Phước Tự,…

*  Đến tháng 8 Bính Dần (tháng 9–1926), số đồng 
đạo qui tụ đã được khá đông, lên đến cả ngàn. Lúc bấy 
giờ, Ngài Lê Văn Trung đã là Đầu Sư Thượng Trung Nhựt, 
sau khi lấy ý kiến chung và được mọi người nhất trí, mới 
kính bạch lên Đức Chí Tôn xin cho công khai hóa hoạt 
động truyền Đạo. Đức Chí Tôn dạy hai Ngài Đầu Sư 
Thượng Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt phải họp các 
huynh đệ lại để thảo luận thật kỷ về bản văn Khai Đạo, 
sau đó dâng lên cho Đức Chí Tôn duyệt trước khi gởi cho 
chánh quyền Pháp.
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*  Đêm 23–8 Bính Dần (29–9–1926), 247 bổn đạo 
tề tựu tại nhà ông Nguyễn Văn Tường, hẻm số 237 đường 
Galliéni, Sài Gòn (nay là đường Trần Hưng Đạo) để lập 
Tờ Khai Đạo. Buổi chiều hôm ấy, đột nhiên trời đổ mưa 
rất lớn, kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ, làm ngập đường 
sá, giao thông bị bế tắc. Nhờ điều kiện thời tiết trợ giúp 
mà buổi họp không bị lính mật thám Pháp quấy rầy, và 
cũng đồng thời loại được những người hiếu kỳ chỉ muốn 
đến xem cho vui. Sau khi Đại Hội thống nhứt nội dung 
Tờ Khai Đạo, Ngài Lê Văn Trung chịu trách nhiệm soạn 
ra văn bản bằng tiếng Pháp để gởi lên chánh quyền Pháp. 
Đại hội kết thúc vào khảng 9 giờ tối, và lúc đó trời cũng 
bắt đầu tạnh mưa. Đồng đạo lần lược bình an ra về, như 
đã được Ơn Trên hộ trì.

*  Ngày 1–9 Bính Dần (7–10–1926), Ngài Đầu Sư 
Thượng Trung Nhựt tuân lịnh Đức CHÍ TÔN, đến dinh 
Thống Đốc Nam Kỳ nạp tờ Khai Đạo với 28 chữ ký cho 
ông Thống Đốc Le Fol. Đây là Bản Tuyên Ngôn chánh 
thức về việc thành lập Đạo Cao Đài, ông Thống Đốc vui 
vẻ tiếp nhận văn kiện nhưng không cam kết công nhận 
chánh thức mối Đạo.

Tờ Khai Đạo không phải là Đơn Xin Phép Khai 
Đạo, mà là Bản Tuyên Ngôn Chánh Thức của một số Tín 
Đồ Cao Đài, khai báo cho nhà cầm quyền Pháp biết là có 
một số người đứng ra thành lập một nền tôn giáo mới. Sau 
khi Ngài Lê Văn Trung đã nạp Tờ Khai Đạo cho chánh 
quyền Pháp, các vị Tiền Khai mới sắp xếp phân ra thành 
Ba Nhóm Đi Truyền Đạo ở các tỉnh. Kết quả cuộc phổ 
độ nầy rất khả quan: chỉ có một tháng mà độ được cả vạn 
người nhập môn cầu Đạo (1 vạn = 10 000).
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*  Công việc quan trọng kế tiếp là chuẩn bị làm Lễ 
Khai Minh Đại Đạo trước Nhơn Sanh. Đức CHÍ TÔN 
ra lịnh cho các Chức Sắc tạm ngưng công cuộc truyền 
đạo ở Lục Tỉnh kể từ ngày 10–10–Bính Dần để về chung 
lo cho ngày Đại Lễ Khai Đạo vào Rằm Hạ Nguơn năm 
Bính Dần (19–11–26).

Có thể nói, hầu hết những chi tiết của Ngày Đại 
Lễ, từ hình thức đến nội dung, nghi thức trong ngoài, từ 
số lượng Đồng Nhi Lễ Sĩ đến việc tiếp rước quan khách, 
xuất nhập thu chi… tất cả đều do Ơn Trên giáng cơ chỉ 
dạy từng chi tiết.

*  Ngày 15–10 Bính Dần (19–11–1926): Lễ Khai Đạo 
được tổ chức rất long trọng tại Thánh Thất tạm đặt tại 
chùa Gò Kén, tỉnh Tây Ninh. Lễ Khai Đạo được dự kiến 
trong vòng 3 ngày, nhưng vì nhơn sanh khắp nơi vẫn tiếp 
tục kéo về xin bái lễ và Nhập Môn Cầu Đạo quá đông nên 
buổi lễ phải kéo dài đến khoảng 3 tháng.

Mặc dầu gặp rất nhiều trở ngại trên bước đường phát 
triển Đạo, quí vị Tiền Khai luôn luôn nắm vững đức tin 
tiến bước đến mục tiêu mà Thượng Đế đã đề ra: KHAI 
MỞ ĐẠO TRỜI ĐỂ CỨU RỖI NHƠN SANH. Rốt 
cuộc sau 4 năm hiện hữu, Đạo Cao Đài đã có được hơn 
nửa triệu Tín Đồ.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
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03. Tìm Hiểu Ý Nghĩa TỪ NGỮ CAO ĐÀI

Từ ngữ Cao Đài thường được dùng để chỉ 
một Tôn Giáo, ví dụ: Đạo Cao Đài, hay một 

Đấng Giáo Chủ, ví dụ: Đấng Cao Đài.
Các tôn giáo khai mở từ thời Nhị Kỳ Phổ Độ, sau 

mấy ngàn năm truyền bá cứu độ nhơn sanh, lần lần bị 
người đời canh cải làm sai lạc chơn truyền, nên phần lớn 
các tôn giáo ấy đều bị Ngọc Hư Cung bế lại, người tu thì 
nhiều mà đắc quả rất ít. Như vậy cần phải có một nền tôn 
giáo mới để thay thế, đặng độ rỗi nhơn sanh.

1.– KHAI MỞ NỀN ĐẠO MỚI

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Chí Tôn có 
dạy:

“Thần là khiếm khuyết của cơ mầu nhiệm từ ngày Đạo 
bị bế. Lập ‘Tam Kỳ Phổ Độ’ nầy duy THẦY cho Thần hiệp 

‘Tinh Khí’ đặng hiệp đủ ‘Tam Bửu’ là cơ mầu nhiệm siêu 
phàm nhập Thánh. Các con nhớ nói vì cớ nào thờ con mắt 
cho chư đạo hữu nghe.

… Phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật từ ngày Đạo bị 
bế, thì luật lệ hỡi còn nguyên, luyện pháp chẳng đổi, song 
Thiên Đình mỗi phen đánh tản ‘Thần’ không cho hiệp cùng 
‘Tinh Khí’. THẦY đến đặng huờn nguyên Chơn Thần cho 
các con đắc Đạo. Con hiểu ‘Thần cư tại Nhãn’…” 

 � (TNHT.I.11 – in 1972).
Nhơn loại than van: “Các nền tôn giáo thuở trước 
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đã bị Ngọc Hư Cung, chiếu theo Thiên Điều, bế lại hết,… 
Đức Chí Tôn lại không cho khai đạo mới thì nhơn sanh 
biết đường đâu mà tu hành…”. Bởi đó, Đức Chí Tôn mở 
lòng đại từ bi lần thứ ba, cho khai mở một nền Đạo Mới.

Vào đầu thập niên 1920, tại nước Việt Nam nhỏ 
bé và nghèo khổ vì chịu sự đô hộ quá lâu dài của nước 
Trung Hoa rồi của nước Pháp, Đức NGỌC HOÀNG 
THƯỢNG ĐẾ đã dùng huyền diệu cơ bút sáng lập một 
mối Đạo Đại Đồng gọi là ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ 
ĐỘ, thường gọi là Đạo CAO ĐÀI, để độ rỗi chúng sanh.

Chọn Tây Ninh làm Thánh Địa, Đạo Cao Đài có 
chủ thuyết “Vạn Giáo Nhứt Lý” nghĩa là mọi tôn giáo đều 
có cùng một nguyên lý, tin tưởng rằng tất cả các tôn giáo 
chỉ là những hình thức khác nhau của cùng một Chơn Lý, 
mọi tôn giáo đều có cùng một nguồn gốc do Đức Thượng 
Đế tạo nên, có cùng một Giáo Lý dựa trên “Lòng Bác-Ái 
và sự Công-Bình”.

2.– NGHE HỒNG DANH CAO ĐÀI

Đầu năm 1920 (4–2–1920), lúc còn trấn nhậm tại 
Tân An (trước khi đổi đi Hà Tiên), trong một đàn cơ thỉnh 
Tiên, Quan Phủ Ngô Văn Chiêu được một Đấng Thiêng 
Liêng giáng cơ xưng tên là CAO ĐÀI TIÊN ÔNG dạy Đạo.

Tại Sài Gòn, vào đêm 30–10 Ất Sửu (15–12–1925), 
Đức A,Ă,Â lâm đàn, dạy ba Ngài Cao Quỳnh Cư, Phạm 
Công Tắc, Cao Hoài Sang là đêm mai mùng 1–11 Ất Sửu 
(16–12–25) hãy tắm gội cho tinh khiết, rồi ra quì giữa trời 
để vọng bái Đức Cao Đài Thượng Đế mà Cầu Đạo. Đây 
là lần đầu tiên, ba Ngài nghe được hồng danh CAO ĐÀI 
THƯỢNG ĐẾ.
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3.– Ý NGHĩA CỦA TỪ NGỮ CAO ĐÀI

Từ ngữ Cao Đài thường được gặp với hai hình thức:
 � Thứ nhứt, để chỉ một Tôn Giáo, ví dụ: Đạo Cao 

Đài, Cao Đài Đại Đạo,
 � Thứ nhì, để chỉ một Đấng Giáo Chủ, ví dụ: Đấng 

Cao Đài, Cao Đài Thượng Đế.
*  Cao Đài là cái đài cao nơi Linh Tiêu Điện trong 

Ngọc Hư Cung, ở Từng Trời Hư-Vô-Thiên nơi cõi thiêng 
liêng, là tòa ngự của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng 
Đế mỗi khi họp Đại Hội Thiên Triều.

Vào năm 1972, trong một đàn cơ tại Cần Thơ, Đức 
Chí Tôn đã giải thích hai chữ Cao Đài bằng bài thơ tứ 
tuyệt sau đây:

Linh Tiêu nhất tháp thị Cao Đài,
Đại Hội quần Tiên thử ngọc giai.
Vạn trượng hào quang tùng thử xuất,
Cổ danh bửu cảnh Lạc Thiên Thai.

 ▶ Tạm dịch:
Nơi Điện Linh Tiêu có một cái tháp gọi là Cao Đài,
Đại Hội các vị Tiên nhóm trước bệ ngọc ấy.
Hào quang muôn trượng từ đó chiếu ra,
Tên xưa của cảnh quí báu đó là “Lạc Thiên Thai”.
*  Đạo Cao Đài được chính thức khai nguyên vào 

ngày Rằm tháng 10 năm Bính Dần (19–11–1926). Từ xưa 
đến nay, cứ mỗi lần Đức Thượng Đế khai mở một mối 
Đạo mới thì Đức Ngài dùng một Danh Xưng mới, ví dụ 
như: Thái Thượng Nguơn Thỉ, Thích Ca Mâu Ni, Gia Tô 
Giáo Chủ,… Ngày 7–4–1926, Đức Thượng Đế cho biết 
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Danh Xưng của Đức Ngài trong thời Tam Kỳ Phổ Độ 
qua bài Thánh Giáo sau đây:

Nhiên Đăng Cổ Phật thị Ngã,
Thích Ca Mâu Ni thị Ngã,
Thái Thượng Nguơn Thỉ thị Ngã,
Gia Tô Giáo Chủ thị Ngã
Kim viết CAO ĐÀI.

 � (Trích từ Phổ Cáo Chúng Sanh)
Nghĩa là: 

Nhiên Đăng Cổ Phật là Ta,
Thích Ca Mâu Ni Phật là Ta,
Thái Thượng Nguơn Thỉ là Ta,
Gia Tô Giáo Chủ là Ta,
Nay gọi là Đấng CAO ĐÀI.

Như vậy, Danh Xưng của Đức Thượng Đế trong 
thời Tam Kỳ Phổ Độ là ĐẤNG CAO ĐÀI.

Khai Đạo tại Việt Nam vào thời Tam Kỳ Phổ Độ, 
Đức Thượng Đế đã dùng hai chữ Cao Đài, là Tòa Ngự 
của Ngài, để làm danh xưng cho Ngài và cho mối Đạo 
Mới. Như vậy:

 ❒ Danh xưng mới của Đức Thượng Đế là Đức Cao Đài,
 ❒ Tên mối Đạo Mới là Đạo Cao Đài hay Đại Đạo 

TKPĐ.

4.– CÂU ĐỐI VỀ ĐẠO CAO ĐÀI

*  Hai câu đối sau đây là hai câu đối tiêu biểu cho Đạo 
Cao Đài, được chạm khắc nơi các cổng tam quan đi vào 
Nội Ô Tòa Thánh, và nơi cổng chánh của các Thánh Thất:
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 ■ C.1: Cao thượng Chí Tôn, Đại Đạo hòa bình dân chủ mục.
 ■ C.2: Đài tiền sùng bái, Tam Kỳ cộng hưởng tự do quyền.

Hai Câu Đối nầy khởi đầu bằng hai chữ CAO ĐÀI, 
là do Đức Lý Đại Tiên Trưởng giáng cơ ban cho. Tạm dịch:

 ❒ Đấng Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế ở trên cao hơn 
hết, mở ra nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tức Đạo Cao 
Đài nhắm tới hòa bình và dân chủ.

 ❒ Kính phục tôn thờ Đấng Cao Đài tức Đức Ngọc Hoàng 
Thượng Đế, trong thời Tam Kỳ Phổ Độ nhơn sanh cùng 
chung hưởng quyền tự do.
*  Hai câu đối sau đây được in ngoài bìa của một 

quyển kinh Minh Sư bên Trung Hoa, xuất hiện vào 
khoảng cuối đời nhà Minh và đầu nhà Thanh bên Tàu, 
về sau mới được truyền sang Việt Nam, nội dung như sau:

C.1: Cao như Bắc Khuyết nhân chiêm ngưỡng,
C.2: Đài tại Nam Phương Đạo thống truyền.

Hai Câu Đối nầy cũng khởi đầu bằng hai chữ CAO 
ĐÀI, tiên tri cho biết rằng Đạo Cao Đài sẽ xuất hiện tại 
phương Nam của nước Trung Hoa tức tại nuớc Việt Nam, 
và qui hiệp tất cả các tôn giáo khác. Tạm dịch như sau:

 ❒ Cao như Huỳnh Kim Khuyết ở hướng Bắc, nhơn sanh 
đều chiêm ngưỡng.

 ❒ Cái Đài cao tại Việt Nam tượng trưng một nền Đạo 
lớn sẽ thống quản tất cả và truyền bá khắp nơi.
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04. TÌM HIỂU Ý NGHĨA TỪ NGỮ  
TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Từ hơn 6.000 năm nay, Đức Thượng Đế đã 3 
lần cho truyền Đạo xuống trần thế để 

phổ độ nhơn sanh, kỳ phổ độ lần thứ ba, gọi là Tam Kỳ 
Phổ Độ, cách nay hơn 90 năm.

Tam Kỳ Phổ Độ là lần thứ ba Đức THƯỢNG ĐẾ 
mở Đạo để tận độ nhơn sanh. Nền Đại Đạo được Đức 
CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ khai mở vào 
thời Tam Kỳ Phổ Độ có tên là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, 
thường gọi là Đạo Cao Đài. Trong bài Thánh Giáo ngày 
8–4–1926, Đức Thượng Đế giải về ý nghĩa của từ ngữ 

“Tam Kỳ Phổ Độ” như sau:
“Tam Kỳ Phổ Độ là gì?
Là phổ độ lần thứ ba.
Sao gọi là phổ độ. Phổ độ nghĩa là gì?
Phổ là bày ra. Độ là cứu chúng sanh.
Chúng sanh là gì?
Chúng sanh là toàn cả nhơn loại chớ không phải lựa  

 chọn một phần người như ý phàm các con tính rối.
Muốn trọn hai chữ Phổ Độ phải làm thế nào? Thầy hỏi?
Phải bày Bửu Pháp chớ không đặng giấu nữa…
Nghe và tuân theo”.  

 � (TNHT.I.13 – in năm 1972)
Gần cuối Hạ Nguơn, tiến bộ văn minh vật chất đạt 
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đến mức cao điểm, đồng thời các giá trị tinh thần bị xem 
nhẹ. Trình độ tiến hóa về trí thức của nhơn sanh cũng 
rất cao.

Mặt khác, trong Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ, các 
Đấng giáng trần lập nhiều tôn giáo khác nhau ở những 
địa phương khác nhau, vì lúc đó phương tiện giao thông 
và truyền thông chưa được tiến bộ. Cũng do có nhiều tôn 
giáo mà lắm khi có sự hiểu lầm giữa những người theo tôn 
giáo nầy và những người theo tôn giáo kia. Người đời còn 
quá mê lầm, nên mới có người ở tôn giáo nầy thường bài 
xích tôn giáo khác, và tự cho tôn giáo mình là chánh, tôn 
giáo kia là tà, gây nên nhiều hiềm khích chia rẽ, để rồi đưa 
đến nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc đau thương. Hiện nay 
vẫn còn đang diễn ra trên thế giới những cuộc chiến tranh 
về tôn giáo. Lại nữa, các tôn giáo khai mở từ thời Nhị Kỳ 
Phổ Độ, sau mấy ngàn năm truyền bá cứu độ nhơn sanh, 
lần lần bị người đời canh cải làm sai lạc chơn truyền, nên 
tất cả các tôn giáo ấy đều bị Ngọc Hư Cung bế lại, người 
tu thì nhiều mà vì lầm lạc nên đắc quả rất ít. Chính Đức 
Thích Ca Như Lai cũng dạy như sau:

“Chư Sơn nghe dạy: Vốn từ Lục Tổ thì Phật Giáo đã bị 
bế lại, cho nên tu hữu công mà thành thì bất thành; Chánh 
Pháp bị nơi Thần Tú làm cho ra mất Chánh Giáo, lập riêng 
pháp luật buộc mối Đạo Thiền… Chư tăng, chư chúng sanh 
hữu căn, hữu kiếp, đặng gặp kỳ Phổ Độ nầy là lần chót, 
phải ráng sức tu hành, đừng mơ mộng hoài trong giả luật. 
Chư Sơn đắc đạo cùng chăng là do nơi mình hành đạo…, 
Chư Sơn chưa hề biết cái sai ấy do tại nơi nào; cứ ôm theo 
luật Thần Tú, thì đương mong mỏi về Tây Phương mà cửa 
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Tây Phương vẫn cứ bị đóng…” 
 � (TNHT.I.19&20 – in 1972).

Như vậy, vào cuối Hạ Nguơn nầy, cần phải có một 
nền tôn giáo mới để thay thế, đặng độ rỗi nhơn sanh. Vì lý 
do nêu trên mà ngày nay Đức THƯỢNG ĐẾ mở một mối 
Đạo Mới, và chỉ mở một mối đạo duy nhứt mà thôi.

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (ngày 24–4–1926), 
Đức CHÍ TÔN có dạy:

“Vốn từ trước THẦY lập ra Ngũ chi Đại Đạo là:
 � Nhơn Đạo,
 � Thần Đạo,
 � Thánh Đạo,
 � Tiên Đạo,
 � Phật Đạo.

Tùy theo phong hóa của nhân loại mà gầy Chánh giáo, 
là vì khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, thì 
nhơn loại duy có hành đạo nội tư phương mình mà thôi.

Còn nay thì nhơn loại đã hiệp đồng, Càn Khôn dĩ tận 
thức, thì lại bị phần nhiều đạo ấy mà nhơn loại nghịch lẫn 
nhau; nên THẦY mới nhứt định qui nguyên phục nhứt. 
Lại nữa trước THẦY giao Chánh Giáo cho tay phàm, càng 
ngày lại càng xa Thánh Giáo mà làm ra Phàm Giáo. THẦY 
lấy làm đau đớn, hằng thấy gần trót mười ngàn năm, nhân 
loại phải sa vào nơi tội lỗi, mạt kiếp chốn A-Tỳ.

THẦY nhứt định đến chính mình THẦY độ rỗi 
các con, chẳng chịu giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa.” 

 � (TNHT.I.16).
 ▶ CHÚ THÍCH:
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 ❒ Càn vô đắc khán: Không thể thấy hết được Trời.
 ❒ Khôn vô đắc duyệt: Không xem xét hết được mặt đất.
 ❒ Càn Khôn dĩ tận thức: Con người đã biết rõ tất cả sự 

vật trong khắp Càn Khôn Vũ Trụ.
Trong các kỳ Khai Đạo ở hai lần trước, Đức CHÍ 

TÔN chiết Chơn Linh giáng trần để mở Đạo, như bài 
Thánh Giáo tại Vĩnh Nguyên Tự ngày 7–4–1926 đã cho 
biết:

Nhiên Đăng Cổ Phật thị Ngã,
Thích Ca Mâu Ni thị Ngã,
Thái Thượng Nguơn Thỉ thị ngã,
Gia Tô Giáo Chủ thị Ngã,
Kim viết CAO ĐÀI.

 � (Trích trong Phổ Cáo Chúng Sanh)
Nghĩa là: 

Nhiên Đăng Cổ Phật là Ta,
Thích Ca Mâu Ni Phật là Ta,
Thái Thượng Nguơn Thỉ là Ta,
Gia Tô Giáo Chủ là Ta,
Nay gọi là Đấng CAO ĐÀI.

Nay trong thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức CHÍ TÔN 
chỉ dùng huyền diệu cơ bút để mở Đạo. Ngài nhứt định 
đến chính mình Ngài độ rỗi chúng sanh, chẳng chịu giao 
Chánh Giáo cho tay phàm như trước nữa.

Trong Nhị Kỳ Phổ Độ:
 � Giáo Chủ của Đạo Phật là Đức Phật Thích Ca,
 � Giáo Chủ của Đạo Tiên là Đức Lão Tử,
 � Giáo Chủ của Đạo Nho là Đức Khổng Tử.
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Nay trong thời Tam Kỳ Phổ Độ, để tránh sự chia 
rẽ giữa các Tôn Giáo, Đức Chí Tôn hiệp cả 3 Tam Giáo 
trên lại thành một nền Đại Đạo, gọi là Đại Đạo Tam Kỳ 
Phổ Độ, do chính Đức Chí Tôn làm Giáo Chủ.

Tóm lại:

* Trong Nhứt Kỳ Phổ Độ:
 � Đức Nhiên Đăng Cổ Phật làm giáo chủ Phật Giáo,
 � Đức Thái Thượng Đạo Tổ làm giáo chủ Tiên Giáo,
 � Đức Văn Tuyên Đế Quân làm giáo chủ Nho Giáo.

* Trong Nhị Kỳ Phổ Độ:
 � Đức Phật Thích Ca chấn hưng Phật Giáo,
 � Đức Lão Tử chấn hưng Tiên Giáo,
 � Đức Khổng Tử chấn hưng Nho Giáo.

* Trong Tam Kỳ Phổ Độ:
Đức Chí Tôn làm Giáo Chủ Đạo Cao Đài. Đức Ngài 

Phân công cho Ba Đấng Tam Trấn Oai Nghiêm trực tiếp 
điều hành Cơ Đạo về mặt vô vi:

 � Đức Lý Đại Tiên Trưởng cầm quyền Tiên Giáo,
 � Đức Phật Bà Quan Âm cầm quyền Phật Giáo,
 � Đức Quan Thánh Đế Quân cầm quyền Nho Giáo.

Về phần hữu vi, Đạo Cao Đài được chuởng quản 
bởi HỘI THÁNH gồm có quí vị Chức Sắc Thiên Phong, 
do chính Đức CHÍ TÔN hoặc Đức Lý Đại Tiên Trưởng 
thay mặt Đức CHÍ TÔN giáng cơ ban phẩm. Ban phẩm 
cho những Chức Sắc Thiên Phong, Đức CHÍ TÔN căn 
cứ trên nguyên căn của Chơn Linh mỗi vị khi lãnh lịnh 
Ngọc Hư Cung đầu kiếp xuống trần.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
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05. Ý NGHĨA THỜ THIÊN NHÃN

Từ xưa đến nay, các tôn giáo thường tạc 
tượng hoặc vẽ hình Đấng Giáo Chủ để 

thờ. Riêng Đạo Cao Đài thì thờ Đấng Giáo Chủ của 
mình là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế bằng biểu tượng 
Thiên Nhãn.

NGUỒN GỐC THIÊN NHÃN

Vào năm 1921, ở Phú Quốc, Ngài Ngô Minh Chiêu 
được Đức Cao Đài nhận làm người Đệ Tử Đầu Tiên. 
Trong khi Ngài Ngô chưa tìm được một biểu tượng để 
thờ Đức Cao Đài, thì Ngài được Đức Cao Đài cho thấy 
Thiên Nhãn hai lần. Sau đó đó Đức Cao Đài dạy Ngài vẽ 
Thánh Tượng Thiên Nhãn để thờ.

Vào năm 1926, các Ngài Lê Văn Trung, Cao Quỳnh 
Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang,… được Đức Chí 
Tôn dạy phải đến gặp Ngài Ngô Minh Chiêu, ở Sài Gòn, 
để được chỉ cách thờ phượng Đức Chí Tôn.

Nhờ cơ bút hướng dẫn, hai nhóm môn đệ của Đức 
THƯỢNG ĐẾ được gặp gở nhau trong tình huynh đệ vô 
cùng thân mật, tay bắt mặt mừng, còn hơn anh em ruột 
thịt cùng chung một nhà. Ngài Ngô đem hết kinh nghiệm 
của bậc đàn anh đi trước hướng dẫn cách sắp đặt Thiên 
Bàn, và nhứt là truyền lại bức Thánh Tượng Thiên Nhãn.
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TẠI SAO THỜ THIÊN NHÃN

Thiên là Trời, Nhãn là con mắt.
Thiên Nhãn là Mắt Trời, tượng trưng cho Đức Chí 

Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế.
1. Vậy thờ Thiên Nhãn tức là thờ Đức Chí Tôn Ngọc 

Hoàng Thượng Đế.
2. Đức Thượng Đế không có giáng sanh xuống cõi 

trần, nên không ai biết được Đức Ngài có hình thể 
ra sao, vì vậy mà Đạo Cao Đài thờ Đức Ngài bằng 
biểu tượng Thiên Nhãn.

3. Trước ngày Khai Đạo, chính Đức Chí Tôn Ngọc 
Hoàng Thượng Đế đã dạy Quí vị Tiền Khai là hãy 
vẽ con mắt Trái để làm biểu tượng thờ Đức Ngài 
(Trái thuộc Dương)

4. Thiên Nhãn là biểu tượng cho Đức Thượng Đế toàn 
năng, toàn tri, mọi việc lành điều ác của muôn loài 
vạn vật đều biết và thấy rõ, như lời dạy của câu kinh 
sau đây “Càn kiện cao minh, vạn loại thiện ác tất kiến”.

5. Có thờ Thiên Nhãn trong nhà, gia đình thấy được 
yên tâm, đặc biệt là về mặt tâm linh, vì tin tưởng 
rằng trong nhà lúc nào cũng có Đức Thượng Đế 
soi xét và hộ trì. Trong dân gian có câu “Trời cao có 
Mắt”, có nghĩa là cái gì Mắt Trời cũng thấy rõ hết, 
dầu giấu giếm kín đáo đến đâu cũng không thể che 
được con Mắt thiêng liêng của Trời.

6. Thờ Thiên Nhãn có tính cách Hòa Đồng hơn thờ 
bằng hình tượng hoặc hình vẽ, vì vẽ hình Con Mắt 
để thờ tránh được ý nghĩa phân biệt chủng tộc. Vã 
lại, Đức Chí Tôn là Đại Từ Phụ của toàn thể nhơn 
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loại chớ đâu phải riêng của một sắc dân nào. Dạy 
thờ Thiên Nhãn, Đức Chí Tôn muốn cho nhơn loại 
không còn phân biệt nhau về quốc gia dân tộc, mà 
nhìn nhau đều là con chung của Đức Đại Từ Phụ 
và Đức Đại Từ Mẫu.
Dân tộc Việt Nam được diễm phúc lãnh sứ mạng của 

Thượng Đế để thực hiện tính Hòa Đồng trên toàn thế giới.

* Ngoài ra, một số tài liệu nước ngoài cũng có 
xác nhận quyền năng của Đức Thượng Đế qua biểu tượng 
Thiên Nhãn.

– Quyển Catéchisme Album của Thiên Chúa Giáo 
do nhà xuất bản Saint Joseph ở Paris phát hành có in hình 
Thiên Nhãn nơi trang đầu tiên với lời chú thích, xin trích 
dịch một đoạn đại ý như sau:

“Thiên Nhãn nầy nhắc cho chúng ta nhớ rằng Thượng 
Đế là Đấng Toàn Tri, Ngài biết và thấy tất cả”.

– Trong cái triện bên trái ở mặt sau của tờ giấy bạc 
một Đô La Mỹ có vẽ Con Mắt trên chóp Kim Tự Tháp. 
Tài liệu nầy của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ, dựa theo lời giải 
thích của ông William Barton là người đóng vai trò quan 
trọng trong việc thiết kế cái triện, nói đại ý như sau:

“Các nhà lập quốc Hoa Kỳ tin tưởng chắc chắn sự tiến 
bộ của chúng ta nhất định luôn luôn được sự phò trợ của 
Thượng Đế”.

*  Trong bài Thuyết Đạo ngày 23–7–38 về chủ đề 
“Tại Sao Thờ Thiên Nhãn”, Đức Hộ Pháp có dạy như sau:

“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 
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phạt. Nên thờ Thiên Nhãn là một phương mầu nhiệm cho 
người biết tùng Thiên Lý.

Kỳ Hạ Nguơn nầy, Đức Chí Tôn giáng cơ dạy Đạo, 
không có Chơn linh giáng sanh nguyên hình như các vị Giáo 
Chủ trước. Nếu thờ phượng riêng biệt một vị Giáo Chủ như 
buổi trước thì không đủ thống nhứt đặng tín ngưỡng của 
nhơn sanh trong toàn cầu thế giới. Cho nên thờ Thiên Nhãn 
là cơ quan hiệp cả Chơn Thần của toàn vạn linh và hiệp 
Tam Bửu Tinh, Khí, Thần vi nhứt. Ấy là cơ mầu nhiệm 
siêu phàm nhập Thánh…”.

Ý NGHĩA VIỆC THỜ THIÊN NHÃN

Ýnghĩa thờ Thiên Nhãn được Đức Chí Tôn dạy trong 
đàn cơ ngày 25–2–1926, in trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, 
quyển I, trang 11 (in năm 1972). Đức Chí Tôn dạy như sau:

“Chưa phải hồi các con biết đặng tại sao vẽ Thánh 
Tượng ‘Con Mắt’ mà thờ THẦY, song THẦY nói sơ lược 
cho hiểu chút đỉnh.

Nhãn thị chủ tâm,
Lưỡng quang chủ tể,
Quang thị Thần,
Thần thị Thiên,
Thiên giả Ngã giã.
Thần là khiếm khuyết của cơ mầu nhiệm từ ngày Đạo 

bị bế. Lập ‘Tam Kỳ Phổ Độ’ nầy duy THẦY cho Thần hiệp 
‘Tinh Khí’ đặng hiệp đủ ‘Tam Bửu’ là cơ mầu nhiệm siêu 
phàm nhập Thánh… THẦY đến đặng huờn nguyên Chơn 
Thần cho các con đắc Đạo. Con hiểu ‘Thần cư tại Nhãn’…”.

Có thể tạm hiểu một cách đơn giản lời dạy trên của 
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Đức Chí Tôn như sau:
 � Mắt là chủ cái Tâm.
 � Hai nguồn sáng (Âm và Dương) là chúa tể.
 � Ánh sáng là Thần.
 � Thần là Thượng Đế.
 � Thượng Đế ấy là Ta vậy.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

“Thầy nói cho các con biết nếu công quả chưa đủ, nhân 
sự chưa xong, thì không thế nào các con luyện thành đặng 
đâu mà mong. Vậy muốn đắc quả thì chỉ có một điều phổ 
độ chúng sanh mà thôi. Như không làm đặng thế nầy thì 
tìm cách khác mà làm âm chất, thì cái công tu luyện chẳng 
bao nhiêu cũng có thể đạt địa vị tối cao.”

 � (TNHT.I.80&81 – in 1972).
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06. TÔN CHỈ ĐẠO CAO ĐÀI

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thường gọi là Đạo 
Cao Đài, là một nền Tân Tôn Giáo đã được 

Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ dùng huyền diệu 
cơ bút sáng lập tại Việt Nam vào ngày Rằm tháng Mười 
năm Bính Dần, dương lịch 19–11–1926, tại tỉnh Tây Ninh.

Tôn chỉ của Đạo Cao Đài được ghi rõ ở phần đầu 
của bài Sớ Văn Thượng Tấu, nội dung như sau:

“Tam Giáo qui nguyên, Ngũ Chi phục nhứt”
 ❒ Tam Giáo gồm có: Phật Giáo, Tiên Giáo, Nho Giáo.
 ❒ Ngũ Chi gồm có: Phật Đạo, Tiên Đạo, Thánh Đạo, 
Thần Đạo, Nhơn Đạo.

Chữ NGUYÊN có nghĩa là gốc, chữ NHỨT có 
nghĩa là một, nhưng cả hai chữ đều chỉ Đức Thượng Đế, 
vì Ngài là gốc của các nền tôn giáo, và là một ngôi Thái 
Cực tuyệt đối.

 ❒ Tam Giáo qui nguyên: là ba nền tôn giáo đều trở về 
một gốc. Cái gốc đó là chơn lý tuyệt đối hằng hữu, 
tức là Đức Thượng Đế.

 ❒ Ngũ Chi phục nhứt: là năm nhánh Đạo trở lại thành 
một. Một đó là Đại Đạo, mà một đó cũng là Thái Cực, 
tức Đức Thượng Đế.

Nói Tam Giáo qui nguyên là nói trong phạm vi Á 
Đông, nơi mà ba nền Tôn Giáo Nho, Thích, Lão được mở 
ra để giáo hóa nhơn sanh trong vùng nầy.



TÔN CHỈ ĐẠO CAO ĐÀI

46

Nói Ngũ Chi phục nhứt là nói trên toàn thể thế giới, 
gồm tất cả các Tôn Giáo trong đó có Tam Giáo.

Tóm lại: Câu Tam Giáo qui nguyên, Ngũ Chi phục 
nhứt có nghĩa là 3 nền Tôn Giáo (Nho, Thích, Lão) 
ở vùng Á Đông và 5 nhánh Đạo (Phật, Tiên, Thánh, 
Thần, Nhơn) ở toàn thế giới đều qui về một Gốc là 
Đức Thượng Đế.

Tôn chỉ của Đạo Cao Đài cũng đã được Quí vị 
Tiền Khai nói lên trong Tờ Khai Đạo gởi cho Nhà Cầm 
Quyền Pháp trước ngày làm Lễ Khai Đạo, nội dung tóm 
lược như sau:

Vốn từ trước, ở Việt Nam có ba Tôn Giáo là Thích 
Giáo, Lão Giáo và Khổng Giáo (tức Phật Giáo, Tiên Giáo 
và Nho Giáo). Tiên Nhơn chúng ta sùng bái cả ba Đạo ấy, 
lại nhờ do theo tôn chỉ quí báu của các vị Chưởng Giáo 
truyền lại mới được an cư lạc nghiệp. Trong sử còn ghi câu 

“Gia vô bế hộ, lộ bất thập di”chỉ nghĩa là con người thuở ấy 
an nhàn cho đến ban đêm ngủ không cần đóng cửa nhà, 
còn ngoài đường thấy của rơi không ai lượm.

Nhưng buồn thay cho đời thái bình phải mất vì mấy 
duyên cớ sau đây:

1. Những người tu hành đều phân chia ra nhiều phe, 
nhiều phái mà kích bác lẫn nhau, chớ tôn chỉ của 
Tam Giáo đều như một, là làm lành lánh dữ và kỉnh 
thờ Đấng Tạo Hóa,

2. Lại canh cải mối chánh truyền của các Đạo ấy làm 
cho thất chơn truyền,

3. Những dư luận phản đối nhau về Tôn Giáo mà ta 
thấy hằng ngày cũng tại bả vinh hoa và lòng tham 
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lam của nhơn loại mà ra. Nên chi người Việt Nam 
bấy giờ đều bỏ hết những tục lệ tận thiện, tận mỹ 
ngày xưa.
Thấy tình thế như vậy mà đau lòng, cho nên nhiều 

người Việt Nam vì căn bổn, vì tôn giáo, đã tìm phương 
thế hiệp Tam Giáo lại làm một (qui nguyên phục nhứt) 
gọi là Đạo Cao Đài hay là Đại Đạo.

May thay cho chúng sanh, Thiên tùng nhơn nguyện, 
Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế hằng giáng đàn dạy Đạo và 
hiệp Tam Giáo lập ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ tại cõi 
Nam nầy. Tam Kỳ Phổ Độ nghĩa là Đại Ân Xá lần thứ ba. 
Những lời của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế dạy chúng 
ta đều cốt để truyền bá tôn chỉ Tôn Giáo.

Đạo Cao Đài dạy cho biết:
 ❒ Luân lý cao thượng của Đức Khổng Tử,
 ❒ Đạo đức của Phật Giáo và Tiên Giáo là làm lành, 

lánh dữ, thương yêu nhơn loại, cư xử thuận hòa 
mà lánh cuộc ly loạn giặc giả.

Vào thời Nhị Kỳ Phổ Độ, cách nay khoảng 2500 
năm, ba Đấng Giáo Chủ của Tam Giáo là:

 ❒ Đức Khổng Tử: Giáo Chủ của Đạo Nho,
 ❒ Đức Phật Thách Ca: Giáo Chủ của Đạo Phật.
 ❒ Đức Lão Tử: Giáo Chủ của Đạo Tiên tức Lão Giáo.

Vào thời Tam Kỳ Phổ Độ, cách nay hơn 90 năm, để 
tránh sự chia rẽ giữa các Tôn Giáo, Đức Thượng Đế hiệp 
cả 3 Tôn Giáo trên lại thành một nền Đại Đạo, lấy tên 
là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thường gọi là Đạo Cao Đài, 
do chính Đức Thượng Đế làm Giáo Chủ. Đức Thượng 
Đế giao cho Đức Phật Mẫu đảm đương công việc nầy, do 
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vậy mà trong bài Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
Hiệp vạn chủng nhứt môn đồng mạch,
Qui thiên lương quyết sách vận trù.
Xuân Thu, Phất Chủ, Bát Vu,
Hiệp qui Tam Giáo hữu cầu chí chơn.

Tạm hiểu: Đức Phật Mẫu đem cái thiên tánh tốt 
đẹp của con người trở về với con người, rồi hiệp các chủng 
tộc của nhơn loại thành một nhà, cùng chung một tín 
ngưỡng, một Đạo, không phân biệt quốc gia dân tộc, Lấy 
biểu hiệu của Tôn Giáo, như Kinh Xuân Thu của Đạo 
Nho, Cây Phất Chủ của Đạo Tiên, Bình Bát Vu của Đạo 
Phật, Đức Phật Mẫu hiệp cả ba Tôn Giáo lại thành một 
nền Đại Đạo (tức là Qui Nguyên Tam Giáo) để tìm cho 
ra chơn pháp.

Do vậy mà Giáo Lý của Đạo Cao Đài là sự tổng 
hợp có sáng tạo của tinh hoa giáo lý Tam Giáo và Ngũ 
Chi đã có từ xưa, hiệp với Thánh Giáo ngày nay của Đức 
CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ lập thành 
một nền Tân Giáo Lý, dung hợp tất cả Giáo Lý khác, tạo 
thành một nền Tôn Giáo Đại Đồng, gồm đủ các phương 
diện của một nền Đại Đạo chơn chánh.

Người ta tìm thấy trong giáo lý của Đạo Cao Đài có 
một ít giáo lý của các tôn giáo khác, như là:

 ■ Của Phật Giáo, thì có: Ngũ Giới cấm, Giới Luật ăn 
chay, Thuyết Luân Hồi, về hình thức thì có dùng 
chuông mõ để tụng kinh,…

 ■ Của Tiên Giáo, thì có: luyện Tam Bửu Tinh-Khí-Thần, 
về hình thức thì có dùng cơ bút để thông công với các 
Đấng Thiêng Liêng,…
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 ■ Của Nho Giáo, thì có: Tam cang, Ngũ thường, Tam 
tùng, Tứ đức, thờ cúng Ông Bà, về hình thức thi có 
Lễ Sĩ để dâng phẩm vật lên các Đấng Thiêng Liêng,…

 ■ Của Thiên Chúa Giáo, thì có: tôn thờ Đức Thượng Đế, 
cách tổ chức Giáo Hội từ trung ương đến địa phương, 
về hình thức thì có dùng nhạc trong Thánh Đường,…

Ngoài ra, Đức Thượng Đế còn giáng cơ ban cho Đạo 
Cao Đài một số đặc ân trong Đại Ân Xá Kỳ Ba như là: 
Giáo Lý về Vũ Trụ Quan và Nhơn Sinh Quan, những Bí 
Tích về Phép Giải Oan và Phép Độ Hồn, những Bài Kinh 
Tận Độ Vong Linh, v.v… Và đặc biệt, đối với Đạo Cao Đài: 
Khi cúng thì từ Tín Đồ cho đến Chức Sắc, tất cả đều mặc 
Đạo Phục theo phẩm trật của mình.

Vào thời Tam Kỳ Phổ Độ, chính ĐỨC NGỌC 
HOÀNG THƯỢNG ĐẾ đứng làm Giáo Chủ Đạo Cao 
Đài, nhưng Ngài giao quyền chưởng quản Cơ Đạo về 
mặt vô vi cho ba Đấng Thiêng Liêng gọi là Tam Trấn Oai 
Nghiêm, gồm có:

 ■ Nhứt Trấn Oai Nghiêm là Đức Lý Đại Tiên Trưởng, 
cầm quyền Tiên Giáo,

 ■ Nhị Trấn Oai Nghiêm là Đức Phật Bà Quan Âm, 
cầm quyền Phật Giáo,

 ■ Tam Trấn Oai Nghiêm là Đức Quan Thánh Đế Quân, 
cầm quyền Nho Giáo.
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07. Ý NGHĨA HUYỀN DIỆU  
CÂU CHÚ CỦA THẦY

Ngày 25–2–1926, Đức Chí Tôn dạy Ngài Lê 
Văn Trung cách niệm Danh Thầy như sau:

“Trung vô giữa bái lễ cho Thầy coi…
Con làm lễ trúng, song mỗi gật, con nhớ niệm câu chú 

của Thầy: NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ 
TÁT MA HA TÁT”.

 � (TNHT.I.10 – in năm 1972)

1.– CÂU CHÚ CỦA THẦy

Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ 
dạy đạo, xưng là THẦY, gọi tín đồ Cao Đài là Các Con.

Niệm Danh Đức Chí Tôn là đọc lên Câu Chú của 
THẦY. Câu Chú của THẦY là câu niệm huyền bí do 
THẦY dạy cho các môn đệ để hộ trì trên bước đường tu 
học trong thời Tam Kỳ Phổ Độ.

Câu Chú của THẦY gồm có 12 từ (số 12 là số riêng 
của THẦY):

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Câu Chú của THẦY có ý nghĩa bao gồm Tam Giáo:
 � Cao Đài tượng trưng cho Nho Giáo,
 � Tiên Ông tượng trưng cho Tiên Giáo,
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 � Đại Bồ Tát Ma Ha Tát tượng trưng cho Phật Giáo.
 ■ Nam mô: tiếng khởi đầu cho những câu cầu nguyện, 

còn có nghĩa là chí tâm thành kính hướng trọn về 
Ơn Trên.

 ■ Cao Đài: Là cái đài cao nơi Linh Tiêu Điện trong 
Ngọc Hư Cung nơi tầng Trời Hư Vô Thiên, là tòa 
ngự của Đức Chí Tôn khi họp Thiên Triều của Đức 
Ngài. Do đó, chữ Cao Đài tượng trưng phẩm trật 
nơi triều đình, là chủ trương của Nho Giáo.

 ■ Tiên Ông: tượng trưng cho Tiên Giáo,
 ■ Bồ Tát: tượng trưng cho Phật Giáo. Bồ Tát là bậc 

tự giác, cần đi phổ độ chúng sanh để lập công quả 
đặng tiến lên phẩm vị Phật. Muốn đạt phẩm vị Phật 
thì trước đó phải đắc quả Bồ Tát.

 ■ Đại Bồ Tát Ma Ha Tát: là vị Phật cao siêu nhưng 
còn nhiệm vụ cứu độ nhơn sanh nên còn mang 
danh hiệu Bồ Tát.
Chúng ta thấy Đức Chí Tôn rất là khiêm tốn. Đức 

Ngài chỉ dùng từ Tiên Ông và Bồ Tát, là “ hai phẩm chót 
của Tiên và Phật”. Trước ngày Khai Đạo, Đức Chí Tôn 
tá danh là A,Ă,Â để dẫn dắt các Vị Tiền Khai vào đường 
Đạo. Đức Ngài dạy Quí Vị Tiền Khai:

“Bấy lâu Thầy vẫn tá danh A,Ă,Â là cốt để dìu dắt các 
con vào đường đạo đức, hầu chẳng bao lâu đây, các con phải 
giúp Thầy mà khai Đạo. Các con có thấy Thầy khiêm nhượng 
là dường nào chưa? Các con nên bắt chước Thầy trong mảy 
mún thì mới xứng đáng là người đạo đức” 

 � (Thánh Ngôn Sưu Tập của Đức Nguyên – Q1, bài 
11 – Nhâm Ngọ).
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“Các con nghe.
Các con coi bậc Chí Tôn như Thầy mà hạ mình đặng 

độ rỗi nhơn sanh là thế nào, phải xưng là một vị Tiên Ông 
và Bồ Tát, 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…” 

 � (TNHT.I.37 – in 1972).
2.– Ý NGHĩA HUyỀN DIỆU CỦA CÂU CHÚ

Câu Chú của THẦY có tác dụng rất huyền diệu: Một 
người dù trong kiếp sống đã gây nhiều tội lỗi mà trước khi 
chết biết ăn năn thành tâm Niệm Danh Đức Chí Tôn thì 
cũng được Đức Chí tôn đến cứu, Đức Chí Tôn đem Bí 
Pháp giải thoát đến ban cho để được siêu thoát.

*  Trong Quyển “Lời Phê của Đức Hộ Pháp” (trang 
112–113) có ghi: Đạo Núi Trần Ngọc Dương bịnh nặng làm 
tờ yêu cầu Đức Hộ Pháp xá tội cho hết căn bịnh chướng. 
Đức Hộ Pháp phê như sau:

“Đức CHÍ TÔN là Đại Từ Phụ khi đến độ Bần Đạo, 
Bần Đạo có hỏi về phương tận độ các vong linh nhân loại 
thì có nói quả quyết như vầy”:

“Dầu cho có kẻ nào phạm tội dẫy đầy trên mặt đất 
mà khi hấp hối rồi chỉ kêu lấy danh Ta thì cũng đặng 
siêu thoát… Dương gắng nhớ và trông cậy nơi Đại Từ 
Phụ vì Dương đã biết ăn năn sám hối”.

Bần Đạo ban ân lành cho Dương.
Ngày 16 tháng 6 năm Ất Mùi

(dl: 3–8–1955)
HỘ PHÁP 

(Ấn Ký)
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*  Trước đó, vào ngày 11–3–1949 (12–2 Kỷ Sửu), trong 
Quyển Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống, trang 130–
131, bản in tại Hoa Kỳ, Đức Hộ Pháp cũng đã dạy tương 
tự như trên:

“Hỏi thử tội tình của chúng ta đã làm trong kiếp sanh, 
Đức Chí Tôn để trong phương pháp nói rằng: Tội tình các 
con đầy dẫy nơi mặt địa cầu nầy, mà đến giờ chót các con 
biết kêu Danh THẦY thì THẦY đến cứu, THẦY đem 
Bí Pháp giải thoát để trong tay các con đặng các con đoạt 
chơn pháp giải thoát đó vậy.

Kêu Danh THẦY là niệm:
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”.

3.– KẾT LUẬN

Theo lời dạy của Đức Chí Tôn thì: Dầu cho có kẻ 
nào phạm tội dẫy đầy trên mặt đất mà khi hấp hối rồi 
chỉ kêu lấy danh Thầy thì cũng đặng siêu thoát. Như 
vậy, nếu một Tín Đồ Cao Đài giữ tròn Luật Đạo mà tới 
giờ chót biết niệm Danh Thầy thì phần chắc là sẽ được 
siêu thoát, tức là thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử.

Theo những lời dạy trên của Đức CHÍ TÔN và của 
Đức Hộ Pháp, chúng tôi xin góp ý với Quí vị Chức Việc 
Bàn Trị Sự: Trước khi tụng Kinh Cầu Hồn Khi Hấp 
Hối, Bàn Trị Sự nên hướng dẫn người bịnh niệm Danh 
THẦY. Điều nầy Hội Thánh không có dạy, nhưng không 
có gì là sai trái. Vả lại, chúng ta chỉ làm theo lời dạy của 
Đức CHÍ TÔN là:

 ■ Đến giờ chót các con biết kêu Danh THẦY thì THẦY 
đến cứu”,
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 ■ Khi hấp hối rồi chỉ kêu lấy danh Ta thì cũng đặng siêu 
thoát”.

Hằng ngày chúng ta niệm Danh THẦY và các ĐẤNG 
không biết bao nhiêu lần. Sao chỉ niệm Danh THẦY lúc 
gần tắt hơi mới được hưởng phép siêu thoát?

Theo thiển ý, lúc gần chết, mọi điển lực của con 
người tập trung vào một nơi nào đó trong cơ thể, và lúc 
đó điện lực đạt một độ mạnh đủ để hòa hợp với điển lực 
của Đức Chí Tôn làm động lòng từ bi của Đức Chí Tôn, 
và nhờ thế mà được THẦY đến cứu rỗi.

 ? LỜI DẠY CỦA ĐỨC CHÍ TÔN:

– Nếu biết ngộ kiếp một đời tu, đủ trở về cùng 
Thầy đặng.

 � (TNHT, Q1,trg61 – in năm 1972).
– Gặp Tam Kỳ Phổ Độ nầy mà không tu, thì không 

còn trông mong siêu rỗi. 
 � (TNHT.I.18 – in năm 1972).

Siêu thoát là vượt ra khỏi vòng ràng buộc của cõi 
trần, tức là thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử.
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08. BA KỲ PHỔ ĐỘ

Đạo Cao Đài có Sử Quan giải thích tiến 
trình lịch sử của nhân loại trải qua 3 

giai đoạn: Thượng Nguơn, Trung Nguơn và Hạ Nguơn. 
Cuối mỗi nguơn là một thời kỳ Đức CHÍ TÔN NGỌC 
HOÀNG THƯỢNG ĐẾ cho truyền Đạo xuống thế gian 
để phổ độ nhơn sanh.

1.– NHỨT KỲ PHỔ ĐỘ

Vào thời Thượng Nguơn, nhơn loại còn giữ được 
bổn tánh thiện lương của THƯỢNG ĐẾ ban cho, nên 
còn giữ được nếp sống thuần lương chất phác. Dân chúng 
sống trong an lạc ấm no, nhà ở không cần đóng cửa, của 
rơi ngoài đuờng không ai lượm. Sống tùng Thiên lý, dân 
chúng hòa hiệp với nhau, tương thân tương ái. Do đó mà 
Thượng Nguơn thường được gọi là Nguơn Thánh Đức.

Đến cuối Thượng Nguơn, con người lần lần bị ô 
nhiễm trược trần, phải lu lờ Thánh Đức, bỏ Thiên Lý 
mà sa vào nhơn dục. Mặt khác, nhơn loại cần được giáo 
hóa để kịp đà tiến bộ, vì vậy mà THƯỢNG ĐẾ mới 
khai Tam Giáo để phổ độ chúng sanh bỏ dữ về lành, tức 
là Nhứt Kỳ Phổ Độ.

Trong Nhứt Kỳ Phổ Độ có các Đấng sau đây giáng 
trần để lập Đạo:

 � Đức Nhiên Đăng Cổ Phật làm giáo chủ Phật Giáo,
 � Đức Thái Thượng Đạo Tổ làm giáo chủ Tiên Giáo,
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 � Đức Văn Tuyên Đế Quân làm giáo chủ Nho Giáo.
Ngoài ra, các Đấng sau đây cũng đã góp phần đặt 

nền tảng cho Đạo Nho trong thời Nhứt Kỳ Phổ Độ: vua 
Phục Hy, vua Hạ Võ, vua Văn Vương, ông Chu Công,…

2.– NHỊ KỲ PHỔ ĐỘ

Qua thời Trung Nguơn, các quốc gia bắt đầu hình 
thành, có biên giới tiếp giáp nhau mà sự phân ranh chủ 
yếu là bằng sức mạnh binh lực hơn là tập quán, dân tộc. 
Chính trong mỗi nước, việc soán ngôi đổi chủ cũng thường 
xãy ra: Xã hội loạn lạc, dân tình đói khổ muôn phần. 
Mặt khác, các tôn giáo mở ra vào thời Nhứt Kỳ Phổ Độ 
đã lần lần thất chơn truyền, điều nầy dễ xãy ra vì trong 
thời Nhứt Kỳ Phổ Độ chưa có văn tự rõ ràng. Vả lại lúc 
bấy giờ, trình độ tiến hóa của nhơn loại đã khá cao, lại 
xu hướng vào đường tranh đấu giành giựt lợi quyền, xa 
đường đạo đức, nên Đấng THƯỢNG ĐẾ một lần nữa 
mở lòng từ bi, cho các Đấng Tiên Phật giáng trần chấn 
hưng các mối đạo đã được mở ra trong Nhứt Kỳ Phổ Độ, 
để thích hợp với đà tiến hóa của nhơn sanh, hầu đủ sức 
kềm giữ nhơn tánh của nhơn sanh, đem nhơn sanh về 
con đường đạo đức.

 � Đức Phật Thích Ca giáng sanh tại Ấn Độ, chấn hưng 
Phật Giáo có từ thời Nhứt Kỳ Phổ Độ, mở ra Thích 
Giáo với một giáo lý rất phong phú và thiết thực để 
giải khổ nhơn sanh.

 � Đức Lão Tử, Chơn Linh của Đức Thái Thượng Đạo 
Quân, giáng sanh tại Trung Quốc, mở ra Đạo Giáo 
tức Lão Giáo để chấn hưng Tiên Giáo có từ thời 
Nhứt Kỳ Phổ Độ.
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 � Đức Khổng Tử, Chơn Linh của Đức Văn Xương 
Tiên, giáng sanh tại Trung Quốc, chấn hưng Nho 
Giáo có từ thời Nhứt Kỳ Phổ Độ.

 � Đức Chúa Jésus, Chơn Linh của Đức Thượng Đế, 
giáng sanh ở nước Do Thái, chấn hưng Do Thái Giáo 
để mở ra Thiên Chúa Giáo.
Các tôn giáo nầy, sau khi các vị Giáo Chủ qui Thiên, 

giao nền Đạo cho người phàm điều độ, lần lần sửa cải chơn 
truyền, trải qua hơn 2000 năm, các mối đạo phần nhiều 
đều bị qui phàm, chánh pháp đã nhiều phần bị sai lạc.

3.– TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Trong Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ, các Đấng giáng 
trần lập nhiều tôn giáo khác nhau ở những địa phương 
khác nhau, vì lúc đó phương tiện giao thông và truyền thông 
chưa được tiến bộ. Cũng do có nhiều tôn giáo mà lắm khi có 
sự hiểu lầm giữa những người theo tôn giáo nầy và những 
người theo tôn giáo kia. Người đời còn quá mê lầm, nên 
mới có người ở tôn giáo nầy thường bài xích tôn giáo khác, 
và tự cho tôn giáo mình là chánh, tôn giáo kia là tà, gây nên 
nhiều hiềm khích chia rẽ, để rồi đưa đến nhiều cuộc chiến 
tranh tàn khốc đau thương. Hiện nay vẫn còn đang diễn 
ra trên thế giới những cuộc chiến tranh về tôn giáo. Cũng 
vì lý do nầy mà ngày nay Đức THƯỢNG ĐẾ mới thống 
nhứt các tôn giáo trên thành một mối đạo duy nhứt, đó là 
Đạo Cao Đài.

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức CHÍ TÔN có 
dạy:

“Vốn từ trước THẦY lập ra Ngũ chi Đại Đạo là: Nhơn 
Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo. Tùy 
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theo phong hóa của nhân loại mà gầy Chánh giáo, là vì khi 
trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, thì nhơn loại 
duy có hành đạo nội tư phương mình mà thôi.

Còn nay thì nhơn loại đã hiệp đồng, Càn Khôn dĩ 
tận thức, thì lại bị phần nhiều đạo ấy mà nhơn loại nghịch 
lẫn nhau; nên THẦY mới nhứt định qui nguyên phục nhứt. 
Lại nữa trước THẦY giao Chánh Giáo cho tay phàm, càng 
ngày lại càng xa Thánh Giáo mà làm ra Phàm Giáo. THẦY 
lấy làm đau đớn, hằng thấy gần trót mười ngàn năm, nhân 
loại phải sa vào nơi tội lỗi, mạt kiếp chốn A-Tỳ.

THẦY nhứt định đến chính mình THẦY độ rỗi các 
con, chẳng chịu giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa…” 

 � (TNHT.I.16)
 ▶ CHÚ THÍCH: 

 ❒ Càn vô đắc khán: Không thể thấy hết được Trời.
 ❒ Khôn vô đắc duyệt: Không xem xét hết được mặt đất.
 ❒ Càn Khôn dĩ tận thức: Con người đã biết rõ tất cả sự 

vật trong khắp Càn Khôn Vũ Trụ.
Nay trong thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức CHÍ TÔN 

không chiết Chơn Linh giáng trần để lập Đạo nữa, mà 
chỉ dùng huyền diệu cơ bút để mở Đạo. Đức CHÍ TÔN 
cho các Đấng Thiêng Liêng như Thất Nương Diêu Trì 
Cung, Bát Nương Diêu Trì Cung, Đức DIÊU TRÌ KIM 
MẪU và chính Đức CHÍ TÔN tự xưng là A,Ă,Â, cùng 
nhiều Tiên Phật khác nữa, qua Xây Bàn và Cơ Bút, dùng 
văn chương thi phú hướng dẫn các Ngài Cao Quỳnh Cư, 
Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang, v.v.… lần lần vào cửa Đạo, 
rồi từ đó lập ra nền Đạo.

Trong Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ, Đức CHÍ TÔN 
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cho mở và chấn hưng các tôn giáo là Phật Giáo, Tiên Giáo, 
Nho Giáo, Thánh Giáo tức Thiên Chúa Giáo, với những vị 
Giáo Chủ khác nhau, nhưng trong Tam Kỳ Phổ Độ, Đức 
CHÍ TÔN chỉ cho mở có một Đạo duy nhứt, lấy tên là 
Đạo Cao Đài, với Giáo Lý là sự tổng hợp có sáng tạo của 
tinh hoa giáo lý Tam Giáo và Ngũ Chi đã có từ xưa, hiệp 
với Thánh Giáo ngày nay của Đức CHÍ TÔN NGỌC 
HOÀNG THƯỢNG ĐẾ, lập thành một nền Tân Giáo 
Lý, gồm đủ các phương diện của một nền Đại Đạo chơn 
chánh, do Chính Đức CHÍ TÔN làm Giáo Chủ.

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thường gọi là Đạo Cao 
Đài được ĐỨC CHÍ TÔN giao quyền chưởng quản về 
phần vô vi cho 3 Đấng Thiêng Liêng, gọi là Tam Trấn 
Oai Nghiêm, thay mặt cho 3 vị Giáo Chủ của Tam Giáo:

 � Nhứt Trấn Oai Nghiêm: Đức Lý Đại Tiên Trưởng, 
thay mặt Đức Lão Tử, cầm quyền Tiên Giáo,

 � Nhị Trấn Oai Nghiêm: Đức Quan Âm Như Lai, 
thay mặt Đức Phật Thích ca, cầm quyền Phật Giáo,

 � Tam Trấn Oai Nghiêm: Đức Quan Thánh Đế Quân, 
thay mặt Đức Khổng Tử, cầm quyền Nho Giáo.
Về phần hữu vi, Đạo Cao Đài được chưởng quản 

bởi HỘI THÁNH gồm quí vị Chức Sắc Thiên Phong và 
Đại Thiên Phong do chính Đức CHÍ TÔN hoặc Đức Lý 
Đại Tiên Trưởng thay mặt Đức CHÍ TÔN giáng cơ ban 
phẩm. Tôn chỉ của Đạo Cao Đài là: “Qui nguyên Tam 
Giáo, phục nhứt Ngũ Chi”

Có nghĩa là: Ba nền Tôn Giáo (Nho, Thích, Lão) 
ở vùng Á Đông và 5 Nhánh Đạo (Phật, Tiên, Thánh, 
Thần, Nhơn) ở toàn thế giới đều qui về một Gốc là 
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Đức Thượng Đế.
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09. SƠ LƯỢC VỀ  
TỔ CHỨC TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế dùng huyền 
diệu cơ bút để khai mở Đại Đạo Tam Kỳ 

Phổ Phổ Độ, thường gọi là Đạo Cao Đài, vào ngày Rằm 
tháng Mười năm Bính Dần. Chính Đức Ngài giáng cơ 
ban cho Đạo Cao Đài Pháp Chánh Truyền là Hiến Pháp 
của Đạo.

1.– CHÁNH THể ĐẠO CAO ĐÀI

Ngày 24–4–1926, trước khi làm Lễ Khai Đạo, Đức 
Chí Tôn giáng cơ có dạy:

“THẦY nhứt định đến chính mình THẦY độ rỗi 
các con, chẳng chịu giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa. 
Nhưng mà buộc phải lập Chánh Thể, có lớn có nhỏ đặng 
dễ thế cho các con dìu dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà 
đến nơi Bồng Đảo” 

 � (TNHT.I.16).
Chánh Thể của Đạo là hình thức tổ chức các cơ quan 

để cầm quyền nền Đạo, điều hành các việc trong Đạo cho 
có trật tự, có hệ thống duy nhứt.

2.– TÂN LUẬT – PHÁP CHÁNH TUyỀN

Sau ngày Khai Đạo, Đức CHÍ TÔN giáng cơ ban 
cho Pháp Chánh Truyền, là Hiến Pháp của Đạo Cao Đài.

Trong buổi đầu Khai Đạo, vâng lịnh Đức CHÍ TÔN, 
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Quí vị Chức Sắc Tiền Khai dựa theo Pháp Chánh Truyền 
để soạn thảo Luật Tu cho Đạo Cao Đài, gọi là Tân Luật, 
rồi dâng lên cho Thiêng Liêng duyệt.

Như vậy Luật Pháp Đạo Cao Đài có hai văn kiện quan 
trọng nhất là: Pháp Chánh Truyền và Tân Luật.

Pháp Chánh Truyền là bộ Hiến Pháp của Đạo Cao 
Đài do chính Đức CHÍ TÔN và Đức Lý Đại Tiên Trưởng 
Nhứt Trấn Oai Nghiêm giáng cơ ban cho.

Công việc lập Pháp Chánh Truyền gồm có 3 giai đoạn:
 ❒ Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài Nam Phái: 
20–11–26,

 ❒ Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài Nữ Phái: 
10–2–1927,

 ❒ Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài: 13–2–1927.
Tân Luật là luật tu của Đạo Cao Đài, thích hợp với 

đà tiến hóa của Nhơn Sanh ngày nay. Tân Luật duy trì các 
điều luật căn bản của Tam Giáo ngày xưa, đồng thời thêm 
vào những điều luật mới, thích hợp với thời Tam Kỳ Phổ Độ.

3.– BA ĐÀI PHÂN LẬP

Giáo Chủ của Đạo Cao Đài là Đức CHÍ TÔN 
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ. Về phần vô vi, Đức 
Ngài giao quyền chưởng quản Cơ Đạo cho ba Đấng Thiêng 
Liêng gọi chung là Tam Trấn Oai Nghiêm.

 ■ Nhứt Trấn Oai Nghiêm: Đức Lý Đại Tiên Trưởng, 
cầm quyền Tiên Giáo.

 ■ Nhị Trấn Oai Nghiêm: Đức Quan Âm Bồ Tát, cầm 
quyền Phật Giáo.
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 ■ Tam Trấn Oai Nghiêm: Đức Quan Thánh Đế Quân, 
cầm quyền Nho Giáo.

Về phần hữu vi, Đạo Cao Đài được chuởng quản bởi 
HỘI THÁNH gồm có quí vị Chức Sắc Thiên Phong, do 
chính Đức CHÍ TÔN hoặc Đức Lý Đại Tiên Trưởng thay 
mặt Đức CHÍ TÔN giáng cơ ban phẩm. Ban phẩm cho 
những Chức Sắc Thiên Phong, Đức CHÍ TÔN không 
phải căn cứ trên địa vị xã hội nơi mặt thế mà căn cứ trên 
nguyên căn của Chơn Linh mỗi vị khi lãnh lịnh Ngọc 
Hư Cung đầu kiếp xuống trần.

Theo Pháp Chánh Truyền, Đức CHÍ TÔN lập Đạo 
Cao Đài với hình thể gồm có ba đài: Cửu Trùng Đài, Hiệp 
Thiên Đài và Bát Quái Đài.

1. Cửu Trùng Đài: là phần Hữu hình, là Thể xác của 
Đạo, gồm có Chức Sắc Thiên Phong, Chức Việc và 
Tín đồ. Cửu Trùng Đài có nhiệm vụ phổ độ Nhơn 
Sanh đưa vào cửa Đạo, dìu dắt Tín Đồ cho khỏi trái 
bước và trọn vâng theo luật lệ của Đạo. Chức Sắc Cửu 
Trùng Đài Nam Phái được chia ra làm 3 Phái:
 � Phái Thái là phái Phật, phẩm phục màu vàng,
 � Phái Thượng là phái Tiên, phẩm phục màu Xanh,
 � Phái Ngọc là phái Nho, phẩm phục màu Đỏ.

Các phẩm Chức Sắc Cửu Trùng Đài từ cao xuống 
thấp, gồm có: Giáo Tông, Chưởng Pháp, Đầu Sư, Phối 
Sư, Giáo Sư, Giáo Hữu, Lễ Sanh, Chức Việc và Tín Đồ.

2. Hiệp Thiên Đài: là phần Bán Hữu hình, là Chơn thần 
của Đạo, gồm có những vị Chức Sắc cao cấp với hai 
nhiệm vụ chánh:

 � Nhiệm vụ phàm trần là quản lý và bảo vệ luật pháp 
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chơn truyền của Đạo,
 � Nhiệm vụ thiêng liêng là phò cơ bút để làm trung gian 

giữa Cửu Trùng Đài và Bát Quái Đài.
 � Hiệp Thiên Đài gồm có 3 chi: chi Pháp, chi Đạo 

và chi Thế.
 � Chi Pháp nắm cơ mầu nhiệm của Đạo, lo bảo hộ 

luật Đạo và luật Đời, gìn giữ cho Đạo khỏi qui phàm.
 � Chi Đạo lo về phần Tịnh Thất và các Thánh Thất, 

chăm sóc chư Môn Đệ của THẦY, binh vực chẳng 
cho ai phạm luật đến khổ khắc cho đặng.

 � Chi Thế lo về phần Đời, nắm luật thế nơi tay mà 
dìu dắt cả chúng sanh vào cửa Đạo. Mỗi sự chi thuộc 
về Đời thì về quyền của Chi Thế.

Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài là Đức Hộ Pháp, 
tả có Thượng Sanh, hữu có Thượng Phẩm. Mỗi Chi của 
Hiệp Thiên Đài có 4 vị Thời Quân, tính chung là 12 vị 
gọi là Thập Nhị Thời Quân.

3. Bát Quái Đài: là phần Vô hình, là Linh Hồn của 
Đạo, đặt dưới quyền chưởng quản của Đức NGỌC 
HOÀNG THƯỢNG ĐẾ với sự trợ giúp của các Đấng 
Thiêng Liêng Thần, Thánh, Tiên, Phật.
*  Liên Quan Giữa Ba Đài
Cửu Trùng Đài hữu hình (Thể xác) và Bát Quái 

Đài vô hình (Linh hồn) liên lạc được với nhau là nhờ có 
Hiệp Thiên Đài bán hữu hình (Chơn thần) dùng cơ bút 
làm trung gian.

 ▶ PHỤ CHÚ:
1. Bộ Pháp Chánh: trực thuộc Chi Pháp Hiệp Thiên 

Đài. Tám phẩm cấp của Bộ Pháp Chánh gồm có từ 
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thấp đến cao là:
1. Luật Sự
2. Sĩ Tải
3. Truyền trạng
4. Thừa Sử

5. Giám Đạo
6. Cải Trạng
7. Chưởng Ấn
8. Tiếp Dẫn Đạo Nhơn

2. Cơ Quan Phước Thiện: trực thuộc Chi Đạo Hiệp 
Thiên Đài, sau được nâng cấp lên thành Hội Thánh 
Phước Thiện. Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng của 
Hội Thánh Phước Thiện gồm có từ thấp đến cao là :

1. Minh Đức
2. Tân Dân
3. Thính Thiện
4. Hành Thiện

5. Giáo Thiện
6. Chí Thện
7. Đạo Nhơn
8. Chơn Nhơn

9. Hiền Nhơn
10. Thánh Nhơn
11. Tiên Tử
12. Phật Tử

3. Ban Thế Đạo: được Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ 
Pháp lập ra ngày 07–01–1954. Ban Thế Đạo trực thuộc 
Chi Thế Hiệp Thiên Đài, có bốn phẩm Chức Sắc từ 
thấp đến cao là : 

1. Hiền Tài, 
2. Quốc Sĩ, 
3. Đại Phu, 
4. Phu Tử.
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10. THỜ và CÚNG trong ĐẠO CAO ĐÀI

1.– TÔN CHỈ ĐẠO CAO ĐÀI

Mở đầu bài Sớ Văn Thượng Tấu, có các hàng chữ 
như sau:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập Nhị Niên)

TAM GIÁO QUI NGUYÊN NGŨ CHI PHỤC NHỨT

Hàng chữ trên cho biết tôn chỉ của Đạo Cao Đài là:
“Tam Giáo qui nguyên, Ngũ Chi phục nhứt”

 ❒ Tam Giáo gồm có: Phật Giáo, Tiên Giáo, Nho 
Giáo.

 ❒ Ngũ Chi gồm có: Phật Đạo, Tiên Đạo, Thánh 
Đạo, Thần Đạo, Nhơn Đạo.

Do theo Tôn Chỉ đã đặt ra,

*  Trên Thiên Bàn hoặc Bửu Điện thờ trong Đạo 
Cao Đài, có hình vẽ hoặc Long Vị tượng trưng cho:

 � Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ,
 � Các Đấng Giáo Chủ của Tam Giáo,
 � Các Đấng đại diện cho Ngũ Chi Đại Đạo.

*  Kinh Nhựt Tụng mà người Tín Đồ Cao Đài đọc 
để cúng hằng ngày có nội dung chánh là xưng tụng công 
đức của Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ và các 
Đấng Giáo Chủ của Tam Giáo.
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2.– CÁCH THỜ TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

Trên Thiên Bàn hoặc Bửu Điện thờ trong Đạo Cao 
Đài, có hình vẽ hoặc Long Vị tượng trưng cho các Đấng 
Thiêng Liêng như sau:

 � Trên hết là THIÊN NHÃN tượng trưng cho 
Đức CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ.

 � Kế đến là Ba Đấng Giáo Chủ của Tam Giáo:
 � Đức Phật Thích Ca Giáo Chủ Đạo Phật thời Nhị 

Kỳ Phổ Độ.
 � Đức Lão Tử Giáo Chủ Đạo Tiên thời Nhị Kỳ 

Phổ Độ,
 � Đức Khổng Tử Giáo Chủ Đạo Nho thời Nhị Kỳ 

Phổ Độ.
 � Tiếp theo là Ba Đấng Tam Trấn Oai Nghiêm thay 

mặt Ba Đấng Giáo Chủ cầm quyền Tam Giáo trong 
thời Tam Kỳ Phổ Độ:

 � Nhứt Trấn: Đức Lý Đại Tiên Trưởng cầm quyền 
Tiên Giáo,

 � Nhị Trấn: Đức Phật Bà Quan Âm cầm quyền 
Phật Giáo,

 � Tam Trấn: Đức Quan Thánh Đế Quân cầm quyền 
Nho Giáo.

 � Các Đấng đại diện Ngũ Chi Đại Đạo gồm có:
 � Đức Phật Thích Ca đại diện Phật Đạo,
 � Đức Lý Đại Tiên đại diện Tiên Đạo,
 � Đức Chúa Jésus Christ đại diện Thánh Đạo,
 � Đức Khương Thượng đại diện Thần Đạo,
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 � Ngôi Giáo Tông Đại Đạo đại diện Nhơn Đạo.

3.– KINH NHỰT TỤNG

Kinh nhựt tụng trong Đạo Cao Đài được gọi là Kinh 
Cúng Tứ Thời, vì mỗi ngày cúng bốn thời, vào các thời: Tý, 
Ngọ, Mẹo, Dậu, tức 12 giờ khuya, 12 giờ trưa, 6 giờ sáng, 
và 6 giờ chiều. Thường ngày cúng Tứ Thời Đức Chí Tôn, 
người Tín Đồ Cao Đài tụng các bài sau đây:

1. NIỆM HƯƠNG: Trong bài Niệm Hương, Đồng Đạo 
dâng hương để cung thỉnh Đức Chí Tôn và các Đấng 
Thiêng Liêng giáng xuống chứng kiến buổi lễ và ban 
ân điển cho Đàn Cúng.

2. KHAI KINH: Bài Khai Kinh là bài mở đầu cho 4 bài 
Kinh quan trọng gồm có Kinh Ngọc Hoàng Thượng 
Đế và 3 bài Kinh Tam Giáo. Bài Kinh còn đặt vấn đề 
về giáo lý Tam Giáo (Nho, Thích, Đạo): Đức Khổng 
Thánh dạy đạo Trung Dung, Đức Phật dạy lòng Từ 
Bi, còn Đạo Tiên thì dạy phép Tu Chơn.

3. KINH NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ: Nội dung bài Kinh 
Ngọc Hoàng Thượng Đế xưng tụng công đức của 
Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế: Là Đấng Vua Trời 
chưởng quản cõi Vũ Trụ bao la vô tận, Đức Thượng 
Đế sanh hóa và nuôi dưỡng các loài sinh vật, thống 
lãnh và cai trị vạn vật một cách ổn định.

4. KINH THÍCH GIÁO: Nội dung bài Kinh Thích Giáo xưng 
tụng công đức của Đức Nhiên Đăng Cổ Phật, Giáo 
Chủ Đạo Phật thời Nhứt Kỳ Phổ Độ.

5. KINH TIÊN GIÁO: Nội dung bài Kinh Tiên Giáo xưng 
tụng công đức của Đức Thái Thượng Đạo Quân, Giáo 
Chủ Đạo Tiên thời Nhứt Kỳ Phổ Độ, và của Đức Lão 
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Tử, Giáo Chủ Đạo Tiên Thời Nhị Kỳ Phổ Độ.
6. KINH NHO GIÁO: Nội dung bài Kinh Nho Giáo xưng 

tụng công đức của Đức Văn Xương Đế Quân và Đức 
Khổng Khánh Tiên Sư là Giáo Chủ Đạo Nho thời 
Nhị Kỳ Phổ Độ.

7. DÂNG TAM BỬU: Đức Hộ Pháp thuyết đạo, có dạy như 
sau: “Trong một thời cúng, Bần Đạo đã căn dặn nhiều 
phen, trọng hệ hơn hết là khi 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 
mật niệm dâng Ba Bửu trọng hệ cho CHÍ TÔN,…” 
(Quyển Lời Thuyết Đạo, trg 23).
Dâng Tam Bửu là Dâng Hoa, Rượu và Trà lên Đức 

Chí Tôn.
 ❒ Hoa tượng trưng cho TINH tức Mảnh hình hài,
 ❒ Rượu tượng trưng cho KHÍ tức Chơn thần,
 ❒ Trà tượng trưng cho THẦN tức Linh hồn.

* Dứt bài Dâng Hoa, cúi đầu cầu nguyện Đức Chí 
Tôn: “Con xin dâng Mảnh hình hài của con cho 
Chí Tôn dùng phương nào thì dùng”.
* Dứt bài Dâng Rượu, cúi đầu cầu nguyện Đức Chí 
Tôn: “Con xin dâng cả Trí thức Tinh thần của con 
cho Chí Tôn dùng phương nào thì dùng”.
* Dứt bài Dâng Trà, cúi đầu cầu nguyện Đức Chí 
Tôn: “Con xin dâng cả Linh hồn của con cho Chí 
Tôn dùng phương nào thì dùng”.
Xong, niệm tiếp: “Cả Linh hồn, cả Trí não, cả Hình 

hài của con, Thầy đào tạo, đó là của Thầy thì do nơi 
quyền hành độc đoán của Thầy định” (Lời dạy của Đức 
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Hộ Pháp trong Quyển Bí Pháp, trang 89–90).
Trí Não (hay Trí thức và Tinh Thần) tượng trưng 

cho Chơn Thần.
*  Kế đến là phần Dâng Sớ, xong tụng Ngũ Nguyện.

8. NGŨ NGUYỆN: Chữ Nguyện trong hai câu đầu phải 
được hiểu theo nghĩa tích cực là mong muốn và quyết 
tâm thực hiện cho bằng được. Chữ Nguyện trong ba 
câu sau được hiểu theo nghĩa tiêu cực là cầu nguyện, 
cầu xin Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng ban 
cho. Có thể hiểu bài Ngũ Nguyện như sau:

 ❒ Con quyết tâm làm cho nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 
Độ được mở mang rộng khắp, và cứu giúp tất cả 
chúng sanh được giải thoát.

 ❒ Con cầu xin Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng 
Liêng tha tội cho chúng con, phù hộ cho tất cả 
chúng sanh đuợc sống yên ổn hòa bình, phù hộ 
toàn cả Hội Thánh và tín hữu đều được an ninh.

4.– LỜI DẠy CỦA ĐỨC QUAN ÂM BỒ TÁT

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Quan Âm Bồ 
Tát có dạy Quí vị Chức sắc Tiền khai như sau:

“Các em phải lo cúng kiếng thường.
 ■ Một là lập cho Chơn Thần được gần gủi các Đấng 
Thiêng Liêng đặng sáng lạn.

 ■ Hai là cầu khẩn với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội tình 
cho các em và cả chúng sanh… 

 � (TNHT.II.193 – in năm 1972).
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11. ÍCH LỢI CỦA VIỆC 
CÚNG TỨ THỜI

Người không biết Đạo cho rằng cúng kiếng 
là dấu hiệu ỷ lại thần quyền.

Là người trong cửa Đạo, chúng ta hội đủ kinh nghiệm 
để tin chắc rằng cúng kiếng có một tác dụng rất hay về 
mặt tinh thần đạo đức, vì thế mà Tôn Giáo nào cũng coi 
trọng việc cúng kiếng.

Đại Đạo Tam kỳ Phổ Độ có định lệ cúng Tứ Thời. 
Tý Ngọ cúng rượu vì cúng rượu tượng trưng nguơn khí mà 
Tý Ngọ là giờ nguơn khí của trời đất hưng vượng. Mẹo 
Dậu cúng trà vì trà tượng trưng nguơn Thần mà Mẹo Dậu 
là giờ nguơn thần của trời đất hưng vượng.

Ở thế kỷ văn minh vật chất nầy, nhiều sự ồn ào náo 
nhiệt làm cho đạo tâm xao lãng, nào là nỗi sớm lo chiều 
liệu trong đời sống vật chất, nào là cuộc bi thương hoan 
lạc, mỗi mỗi làm cho người yếu đức tin dễ xa lánh mối 
đạo, vậy cần phải có phương pháp nào để nhắc nhở và 
nâng đỡ con người khỏi thất Đạo, cái phương pháp thần 
diệu ấy là cúng Tứ Thời đó vậy.

Cúng Tứ Thời là để khép mình vào khuôn lễ giáo và 
thanh tịnh, kèm chế con tâm không cho phóng túng để 
giữ được trạng thái hư không mà chẳng sanh vọng niệm. 
Càng cúng Tứ Thời đạo tâm càng phấn khởi.

*Thất Nương một vị Nữ Phật tại Diêu Trì Cung 
đã dạy: “Lễ bái thường hành tâm đạo khởi” (Thài Hội Yến 
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Diêu Trì Cung). Cũng với ý nghĩa đó mà trong dân gian 
có câu: “Vô chùa thấy Phật muốn tu”.

*  Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Quan Âm 
Bồ Tát có dạy Quí vị Chức sắc Tiền khai như sau:

“Các em phải lo cúng kiếng thường.
 ❒ Một là lập cho Chơn Thần được gần gủi các Đấng 
Thiêng Liêng đặng sáng lạn.

 ❒ Hai là cầu khẩn với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội tình 
cho các em và cả chúng sanh.

 ❒ Ba là có tế lễ thì tâm phải cảm, cảm rồi phải ứng, 
ứng là lẽ tự nhiên.

 ❒ 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.” 

 � (TNHT.II.193 – in năm 1972).

*  Trong Bộ Thánh Ngôn Sưu Tập của Hiền Tài 
Nguyễn Văn Hồng, có lời dạy của Đức Chí Tôn về việc 
Cúng Tứ Thời như sau:

“Trung,[1]
Con biểu Mắt[2] phải chịu khó cúng Tứ Thời và 

nhìn Thiên Nhãn cho thường. Mỗi lần cúng cho được 
lâu, lâu đặng cảm lòng giáng hỏa thì hết đau mắt.

Luôn dịp, Thầy nói cho các con biết:
Cúng Tứ Thời có ích cho các con lắm, chớ không phải 

ích chi cho Thầy. Nếu cúng được thường thì lòng dạ nở 
nang, tứ chi luân chuyển, có nhiều khi tật bịnh tiêu diệt.

[1] Trung: Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung.
[2] Mắt: Ông Tư Mắt, tức Nguyễn Phát Trước.
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Các con nên biết việc Cúng Tứ Thời nghe.
Thầy ban ơn cho các con.” 

 � (Quyển I, bài 61, trang 119)
Câu «Nam Mô Phật» nhắc chừng chúng ta phải 

thành kỉnh tưởng niệm Đấng toàn giác mà học tập theo 
trong muôn một.

Câu «Nam Mô Pháp» Gợi cho chúng ta cái tưởng 
niệm về đạo pháp hằng phải tuân theo để tu cho đúng cách.

Câu «Nam Mô Tăng» nhắc nhở chúng ta phải trọn 
lòng thành kỉnh với Hội Tăng Già, tức Hội Thánh, mà 
những lời chỉ giáo đáng làm khuôn vàng thước ngọc cho 
chúng ta noi theo để mỗi ngày tăng cao đạo đức và học 
vấn của mình.

Bài «Khai Kinh» nhắc cho chúng ta nhớ hằng ngày 
cái tôn chỉ cao siêu của Tam giáo «Gốc bởi lòng làm phải 
làm lành» và câu «Sửa lòng trong sạch tụng cầu thánh 
kinh», dạy chúng ta trước khi vào chầu Đức Chí Tôn, 
phải giữ mình hoàn toàn trong sạch, chẳng những trong 
sạch hoàn toàn về thể xác, lại còn trong sạch về tâm hồn, 
mà mỗi ngày giữ được bổn phận làm như thế không phải 
là quí hóa sao?

Đức Chí Tôn có dạy:
« Phải thường hỏi lấy mình, trước khi đem mình vào 

lạy Thầy buổi tối, coi phận sự ngày ấy xong chưa và lương 
tâm có điều chi cắn rứt chăng? Nếu phận còn nét chưa rồi, 
lương tâm chưa an tịnh, thì phải biết cải quá, ráng chuộc 
lấy cái lỗi đã làm, thì các con lo chi chẳng bì bực chí Thánh, 
Thầy mong rằng mỗi đứa đều lưu ý đến sự sửa mình ấy thì 
lấy làm may mắn cho Đạo, và các con sẽ đặng thong dong 
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mà treo gương cho kẻ khác... »
Vậy cúng Tứ Thời cũng là phương pháp kiểm soát 

việc làm hằng bữa để răn lòng sửa tánh.
Lại mỗi lần cúng Tứ Thời, chúng ta gom tất cả năng 

lực của đức tin để tưởng Trời, tưởng Phật tức là dùng tư 
tưởng mà cảm thông với Trời Phật và tiếp điển lành từ 
trên ban xuống, cho tâm hồn thắm tươi, trong sạch, nhẹ 
nhàng mà hiệp ứng với cơ mầu tạo hóa.

Cúng Tứ Thời có ích cho chúng ta sở dĩ là thế.
Hiền tài Nguyễn Trung Đạo soạn theo bài giảng của

Ngài Bảo Pháp NGUYỄN TRUNG HẬU
(Bài Giảng Giáo Lý 19)

Trích từ quyển ĐẠI ĐẠO HỌC ĐƯỜNG CỦA 
SOẠN GIẢ

Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu
và Bảo Thế Lê Thiện Phước
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12. PHẢI THƯỜNG XUYÊN 
CÚNG TỨ THỜI

Tân Luật, Chương III, Điều 19 có qui định:
“Một tháng hai ngày sóc vọng, Bổn Đạo phải tựu 

lại Thánh Thất sở tại mà làm lễ và nghe dạy. Trừ ra ai 
có việc thì được chế”.

Việc cúng kiếng trước tiên làm cho tâm đạo của 
chúng ta phát khởi và mỗi ngày thêm vững chắc hơn.

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Quan Âm 
Bồ Tát có dạy Quí vị Chức sắc Tiền khai như sau:

“Các em phải lo cúng kiếng thường.
 ❒ Một là lập cho Chơn Thần được gần gủi các Đấng 
Thiêng Liêng đặng sáng lạn.

 ❒ Hai là cầu khẩn với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội tình 
cho các em và cả chúng sanh… 

 � (TNHT.II.193 – in năm 1972).
Trong Quyển Luận Đạo Vấn Đáp, Ngài Bảo Pháp 

Nguyễn Trung Hậu có nói về việc Cúng Kiếng và Thờ 
Phượng như sau:

“Người Ngoại Đạo vấn: Vào Đạo rồi, mỗi ngày phải 
cúng Tứ Thời, buộc chi nhiều vậy, e mất hết ngày giờ đi 
chăng?

Người Trong Đạo đáp: Cúng Tứ Thời là cách tập 
mình chịu cực lần lần vì tu là khổ hạnh trăm bề, mà muốn 
chịu nổi khổ hạnh, trước phải tập lần. Vả lại, cúng kiếng 
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có ích cho mình chớ chẳng ích chi cho Thượng Đế. Mỗi ngày 
có cúng, đạo tâm có nở nang, tứ chi vận chuyển, tinh thần 
cảm hóa, nếu bỏ qua việc cúng kiếng, chi cho khỏi đạo tâm 
một ngày một xao lãng, sự kỉnh thành của mình một ngày 
một phui pha mà ra điều thất lễ”.

Trong Quyển Lời Thuyết Đạo (nơi trang 222), Đức 
Hộ Pháp có dạy: “Buổi ăn của Linh hồn là buổi ta vô Đền 
Thờ cúng đấy. Ta không thấy mùi của nó tức là chưa hưởng 
được, tưởng vô đền thờ là bị bắt buộc, không dè mỗi phen đi 
cúng tức là cho Linh hồn ăn vậy”. Đức Chí Tôn bảo chúng 
ta cúng mỗi ngày 4 thời, không phải để làm mất thì giờ 
của chúng ta mà là để cho Linh Hồn của chúng ta được 
ăn nhiều. Cũng trong quyển Lời Thuyết Đạo (trang 223), 
Đức Hộ Pháp dạy tiếp: “Không có một điều gì mà Chí Tôn 
định trong chơn giáo của Ngài, dầu Bí Pháp, dầu Thể Pháp, 
mà vô ích đâu… Từ ngày khai Đạo, Kinh Kệ, Lễ Bái, sự chi 
sắp đặt về đạo đức cũng Chí Tôn tạo thành, không phải do 
các Đấng khác, Ngài buộc mình làm tức có cần yếu, hữu 
ích chi đó, Ngài mới buộc. Vì cớ nên thời giờ nầy, thấy Bần 
Đạo bó buộc nghiêm khắc có lẽ những kẻ biếng nhác cũng 
phàn nàn lén lút. Ngày cuối cùng các bạn gặp Bần Đạo nơi 
Thiêng Liêng, Bần Đạo mới hỏi các bạn coi khi còn ở thế 
Bần Đạo buộc cả thảy đi cúng là tội hay có công”.

Trong Quyển Lời Phê Của Đức Hộ Pháp (nơi trang 
9), có ghi: Có một vị Chí Thiện làm tờ dâng lên Đức Hộ 
Pháp xin nghỉ cúng thời Tý vì già cả, bịnh hoạn. Đức Hộ 
Pháp mới phê như sau: 

“Hể càng già lại càng cúng nhiều đặng dâng mạng căn 
số kiếp của mình cho Đức Chí Tôn định, ấy là bí mật giải 
thoát của Chí Tôn để nơi Cơ Tận Độ. Dầu đương giờ mình 
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cúng mà chết trước mặt Người lại càng hay. Phải tuyên 
truyền cho ai ai cũng đều thấu đáo nghĩa lý Bí Pháp nầy. 
Khi đau ốm nằm dưởng bịnh hễ nghe thời cúng là ngồi dậy 
dâng Tam Bửu cho Chí Tôn”. 

Hộ Pháp 
(Ấn Ký).

Trong Quyển Phương Châm Hành Đạo, Đức 
Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung có dạy: “Vào Đạo rồi, 
chớ nên lầm tưởng rằng nhà mình có lập vị thờ Thượng Đế, 
mỗi bữa cúng Tứ Thời là đủ; cần chi phải đến Thánh Thất 
hầu đàn vì đâu cũng Thầy vậy. Nghĩ như thế rất sai. Thánh 
Thất là nhà thờ chung lập ra cho chư Đạo hữu tới ngày sóc 
vọng tựu đến, trước là dưng Đại Lễ cúng Thầy cùng nghe 
Thuyết Pháp, sau nữa là có dịp cho mình hội hiệp nhau để 
luận bàn đạo đức cùng xe chặt mối tương thân. Thánh 
Thất là nơi biểu hiện nền Chơn Đạo của Đấng Chí Tôn. Do 
đó mà nhơn sanh mới biết cách hành đạo cùng sắp đặt đạo 
nghi, niêm thức của mình ra thể nào; do đó mà Đạo mới dễ 
phổ thông. Cho nên ngày Sóc Vọng chư Đạo hữu nơi nào cần 
đến Thánh Thất nơi đó mà hầu đàn cho đông đảo, thì Đạo 
mới ra vẻ thạnh hành. Nếu mỗi người cứ nói ở nhà cũng 
có Thầy, rồi nhà ai nấy cúng mãi, thì Thánh Thất phải bỏ 
không, ấy có phải là điều quan hệ cho nền Đạo lắm chăng?”.

*  Đạo Luật Mậu Dần (năm 1938)
– Khoảng 3 và 5 (ĐIỀU THỨ NHÌ):
“Mỗi kỳ Sóc Vọng tại Thánh Thất hoặc các đàn lệ khác, 

vị Chức Sắc đương quyền phải Thuyết Đạo hoặc đọc Châu 
Tri, Bố Cáo, hay là dẫn giải những điều khuyết điểm, cùng là 
khuyến khích, nhắc nhở chư Đạo Hữu trong đường đạo đức…
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Vậy mỗi kỳ Sóc Vọng nơi Thánh Thất, toàn chư Chức 
Sắc, Chức Việc Nam Nữ bên Hành Chánh hay là bên Phước 
Thiện cũng phải đến chầu lễ Đức Chí Tôn, trước là học hỏi 
lẫn nhau, sau nghe đọc các Châu Tri, Bố Cáo về sự hành 
động của Đạo”.

– Khoản 8 (ĐIỀU THỨ NHÌ) buộc con cái của Đức 
Chí Tôn phải đến Tòa Thánh hoặc Thánh Thất cúng Đàn 
ít nhứt 20 lần mỗi năm:

“Trong một năm có 24 kỳ Đàn, mà những con cái biếng 
nhác của Đức Chí Tôn không đến thăm viếng Người ít nữa 
là 20 kỳ Đàn, thì Hội Thánh sẽ không ngó ngàng đến nữa, 
dầu cho trong đường Đời hay là trong đường Đạo của họ cũng 
vậy. Nếu như có bận việc chi phải buộc mình vắng mặt, thì 
phải có tờ giấy Chức Sắc Thiên Phong vi chứng mới đặng”.

Vậy đối với người Tín Đồ Cao Đài, việc Cúng Đàn 
ở Tòa Thánh hay Thánh Thất là điều rất quan trọng 
và bắt buộc.

Ngoài ra, Bát Nương Diêu Trì Cung có dạy là 
“Những vị nào trong lúc ngày xuân biết lo phụng sự Thần, 
Thánh, Tiên, Phật thì công đức đặng xấp bằng hai lần ngày 
thường” (TNHT.II.122 – in năm 1972).
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13. CÚNG KIẾN 
PHẢI NGHIÊM TÚC

Khi cúng kiếng, nhứt là khi đảnh lễ Đức 
Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, phải giữ đàn 

lệ cho nghiêm trang, tắm gội sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, nếu 
không sẽ thất lễ với Ơn Trên.

Trong quyển Phương Châm Hành Đạo, Đức 
Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung có dạy như sau:

“Cúng tế Trời Phật qui tại lòng thành kính. Chư Đạo 
hữu nam nữ, chư Nhu, chư Tín nữ đến hầu Đàn phải cho 
tinh khiết nghiêm trang. Vậy thì: Trước khi đến hầu Đàn, 
phải dọn mình cho sạch sẽ, hết lòng thành kính mà khẩn 
nguyện cùng Trời Phật. Đến Đàn rồi phải giữ lễ nghi cho 
thiệt nghiêm trang. Nhập Đàn phải khăn đen áo dài; môn 
đệ của Đấng Chí Tôn thì sắc phục cứ tuân theo Thánh ý, mỗi 
người ai phải lo phận nấy, giữ cho khỏi vô lễ với Đấng Chí 
Tôn cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật. Chỉnh đàn rồi, phải 
phân hàng đứng hầu lẳng lặng, khi cúng phải cho đại tịnh…

Trong quyển Đạo Sử của Bà Nữ Đầu Sư Hương 
Hiếu, Đức Lý Đại Tiên Trưởng đã nhiều lần cảnh cáo 
những Đạo Hữu không giữ nghiêm túc khi đảnh lễ Đức 
Chí Tôn. Sau đây là vài thí dụ.

 ❒ Voi, hiền hữu nói với mấy kẻ uống rượu, vì tại chúng 
nó mà Thầy không ngự. Chúng nó sẽ bị phạt mà chớ” 
(trg 135).

 ❒ Ô trược, ô trược! Bửu Phước Kỳ, Lịch đuổi chư Nhu ra 
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ngoài, coi ai không uống rượu mới để cho vô. Thượng 
Trung Nhựt, từ đây phải nhớ trước khi vô Đại Điện 
phải đuổi những kẻ say nghe” (trang 200).

 ❒ Thượng Trung Nhựt, hiền hữu cấm đừng cho kẻ nào ăn 
mặc vô lễ vào Đại Điện nghe” (trang 190).

 ❒ Chư Đạo hữu chỉnh Đàn cho Thầy ngự. Ai chẳng y 
quan tử tế xuất ngoại” (trang 89).

 ❒ Hết thảy đều mặc đại phục trong khi cải luật, chẳng 
nên thay tiểu phục; chư Thần, Thánh, Tiên, Phật ngự 
xem coi ra khiếm lễ vậy… nghe à… tuân”(trang 173).

 ❒ Thu, dặn có vào Thánh Thất, từ đây phải giữ mình trinh 
sạch, đừng tưởng ngoài chợ muốn làm chi cũng đặng 
nghe… Lui nữ phái. Bên nam phái có một đứa nào vào 
đây thử Đạo; Lão khuyên nó lui ra, kẻo phải chết một 
cách thê thảm nghe” (trang 172).

 ❒ Thượng Trung Nhựt! Hiền hữu phải dặn Lễ Sanh ra 
Đại Điện phải đủ lễ, bằng chẳng có ngày Lão cho chư 
Thần vật chết nghe à” (trang 163). (Lúc mới Khai Đạo, 
từ Lễ Sanh được dùng để chỉ các Lễ Sĩ : Lời người 
soạn bài).

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Chí Tôn 
có dạy như sau:

“Thầy hằng nói với các con rằng: Thà là các con lỗi với 
Thầy, thì Thầy vì lòng từ bi mà tha thứ, chớ chẳng nên động 
đến oai 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 
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khiếp kinh sợ vô cùng; nhưng thấy chẳng đặng nên tội cũng 
giảm nhẹ đó chút.

Thất lễ là 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” 

 � (TNHT.II.126).
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14. KINH CÚNG TỨ THỜI 
ĐỨC CHÍ TÔN

Hằng ngày, Người Tín Đồ Cao Đài Cúng Tứ 
Thời Đức Chí Tôn, tụng những bài kinh 

như sau:
1. BÀI NIỆM HƯƠNG: “Đạo gốc bởi…”
2. BÀI KHAI KINH: “Biển trần khổ…”
3. BÀI KINH NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ: “Đại La Thiên Đế...”

Tiếp theo là 3 bài Kinh Tam Giáo, gồm có:
4. BÀI KINH PHẬT GIÁO: “Hổn Độn Tôn Sư…”
5. BÀI KINH TIÊN GIÁO: “Tiên Thiên khí hóa…”
6. BÀI KINH NHO GIÁO: “Quế Hương nội điện…”

Sau 4 bài kinh trọng tâm vừa kể là phần Dâng Tam 
Bửu :

7. NGÀY THƯỜNG, CHỈ DÂNG MỘT BỬU: Rượu hoặc Trà.
NGÀY LỄ VÍA VÀ SÓC VỌNG, Ở TÒA THÁNH VÀ CÁC THÁNH 
THẤT, DÂNG ĐỦ TAM BỬU: Hoa, Rượu, Trà.

8. DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN: Tụng bài Ngũ Nguyện.

1.– NIỆM HƯƠNG

Niệm Hương là đốt nhang và tưởng niệm các Đấng 
Thiêng Liêng. Đốt nhang để tẩy trược không khí. Khói 
nhang bay lên đưa tư tưởng và lòng thành của Đồng Đạo 
lên cõi thiêng liêng, để mong sự cảm ứng mầu nhiệm của 
Ơn Trên, vì hữu cầu tất ứng. Trong bài “Niệm Hương”, 
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Đồng Đạo dâng hương để thỉnh Đức Chí Tôn và các 
Đấng Thiêng Liêng giáng xuống chứng kiến buổi lễ và 
ban ân điển cho Đàn Cúng.

2.– KHAI KINH

Bài Khai Kinh được bắt đầu bằng 2 câu:
Biển trần khổ vơi vơi Trời nước,
Ánh Thái Dương giọi trước phương đông.

Theo câu thứ nhứt thì cõi trần được ví như là biển 
khổ, những đau khổ của con người thì nhiều như nước 
biển rộng minh mông, chỉ thấy trời và nước.

Câu thứ nhì cho thấy mặt trời từ từ lố dạng chiếu 
sáng ở phương Đông, phá tan màn đêm đen tối đang bao 
phủ Địa Cầu. Hàm ý rằng: Đạo Cao Đài được khai sáng 
ở Viễn Đông là nước Việt Nam để đem ánh sáng chơn lý 
xóa tan tội lỗi và đau khổ của nhơn sanh, cứu vớt nhơn 
loại thoát ra khỏi bể khổ. Bài Kinh còn đặt vấn đề về giáo 
lý Tam Giáo (Nho, Thích, Đạo):

Trung Dung Khổng Thánh chỉ rành,
Từ Bi Phật dặn: Lòng thành lòng nhơn.
Phép Tiên Đạo: Tu chơn dưỡng tánh,…

Đạo Cao Đài chủ trương Phục Nhứt Ngũ Chi, Qui 
Nguyên Tam Giáo, như Phật Mẫu Chơn Kinh đã dạy:

Xuân Thu, Phất Chủ, Bát Vu,
Hiệp qui Tam Giáo hữu cầu chí chơn..

3.– KINH NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

Bài Kinh NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ được 
khởi đầu bằng 4 câu kinh ngắn nói lên vị thế của Đức 
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Ngọc Hoàng Thượng Đế trong Càn Khôn Vũ Trụ: Là 
Đấng Vua Trời chưởng quản cõi Vũ Trụ bao la vô tận, 
Đức Thượng Đế sanh hóa và nuôi dưỡng các loài sinh vật, 
thống lãnh và cai trị vạn vật một cách ổn định:

Đại La Thiên Đế,
Thái Cực Thánh Hoàng.
Hóa dục quần sanh,
Thống ngự vạn vật.

Phần trọng tâm của bài Kinh dạy cho biết một ít về 
việc Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế vận hành Càn Khôn 
Vũ Trụ. Trời vô cùng mạnh mẽ, mọi việc lành điều ác 
của muôn loài vạn vật đều biết và thấy rõ. Luật Trời mầu 
nhiệm, phân định rành rẽ từng việc lành điều dữ của 
chúng sanh một cách nhanh chóng.

Càn kiện cao minh, vạn loại thiện ác tất kiến.
Huyền phạm quảng đại, nhứt toán họa phước lập phân.
Bài kinh cũng có phần nào dạy về Vũ Trụ Quan:
Thượng chuởng Tam thập lục Thiên, 
Tam thiên Thế giái.
Hạ ốc Thất thập nhị Địa, 
Tứ Đại Bộ Châu.
Bài Kinh cũng cho biết Thuợng Đế là chủ tể Càn 

Khôn Thế Giới, đứng đầu tất cả các Đấng Thiêng Liêng:
Nãi Nhựt, Nguyệt, Tinh, Thần chi Quân,
Vi Thánh, Thần, Tiên, Phật chi Chủ.

Đức Ngài rất linh động trong việc giáo hóa và giác 
ngộ nhơn sanh:

Biến hóa vô cùng, lũ truyền Bửu Kinh dĩ giác thế.
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Linh oai mạc trắc, thường thi Thần Giáo dĩ lợi sanh.
Các câu sau cùng tạo thành Đoạn Kết của Bài Kinh 

Ngọc Hoàng Thượng Đế, nói lên sự tán tụng uy quyền 
và công đức to lớn cũng như lòng từ bi bác ái bao la của 
Đấng Huyền Khung Cao Thượng Đế, là Đấng Cha Lành 
hằng ban phước và xá tội cho chúng sanh. Đức Ngài rất 
xứng đáng với danh hiệu Đại Thiên Tôn

4.– KINH THÍCH GIÁO

Nội dung Bài Kinh Phật Giáo xưng tụng công đức 
của Đức Nhiên Đăng Cổ Phật, một Vị Thầy đáng kính 
hóa sanh ra trong thời Hỗn Độn sơ khai, là Đấng chúa 
tể cả Càn Khôn Vũ Tru:

Hỗn Độn Tôn Sư,
Càn Khôn Chủ Tể.
Qui Thế giái ư nhất khí chi trung,
Ốc trần huờn ư song thủ chi nội.

Tâm linh bất diệt của Đức Nhiên Đăng ảnh hưởng 
đến cả 36 cõi Trời, và Đạo Pháp của Đức Ngài khai hóa cả 
92 ức Nguyên nhơn còn đang mê muội của Địa Cầu 68 nầy:

Huệ đăng bất diệt, 
chiếu Tam thập lục Thiên chi quang minh.
Đạo pháp trường lưu,
khai Cửu thập nhị Tào chi mê muội.

5.– KINH TIÊN GIÁO

Bài Kinh Tiên Giáo xưng tụng công đức của Đức 
Thái Thượng Đạo Quân và Đức Lão Tử.

Đức Thái Thượng Đạo Quân do Khí Tiên Thiên 
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hóa sinh ra, nên sự mầu nhiệm và công đức của Đức Ngài 
không thể hiểu biết hết và cũng không thể luận bàn cho 
rõ đuợc:

Tiên Thiên Khí hóa,
Thái Thượng Đạo Quân.
Thánh bất khả tri,
Công bất khả nghị.

Ngày rằm tháng hai, Đức Thái Thượng Đạo Quân 
chiết Chơn Linh giáng sanh xuống cõi trần là Đức Lão Tử:

Nhị ngoạt thập ngũ, phân tánh giáng sanh…

6.– KINH NHO GIÁO

Bài Kinh Nho Giáo xưng tụng công đức của Đức 
Văn Xương Đế Quân và Đức Khổng Phu Tử:

Cửu thập ngũ hồi, 
chưởng thiện quả ư thi thơ chi phố.
Bá thiên vạn hóa, 
bồi quế thọ ư âm chất chi điền.

Bài Kinh có hai câu làm nổi bật về Đạo Nho, tức 
đạo làm người: Hiếu với Cha Mẹ và Trung với Vua Chúa:

Khai nhơn tâm tất bổn ư đốc thân chi hiếu.
Thọ quốc mạch tất tiên ư trí chúa chi trung.

7.– DÂNG TAM BỬU

Đức Hộ Pháp thuyết đạo, có dạy như sau: “Trong một 
thời cúng, Bần Đạo đã căn dặn nhiều phen, trọng hệ hơn hết 
là khi 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 mật niệm dâng Ba Bửu trọng hệ cho CHÍ 
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TÔN,…” (Quyển Lời Thuyết Đạo,trang 23).
Dâng Tam Bửu là Dâng: Hoa, Rượu và Trà lên Đức 

Chí Tôn
 � Hoa tượng trưng cho TINH tức Mảnh hình hài,
 � Rượu tượng trưng cho KHÍ tức Chơn thần,
 � Trà tượng trưng cho THẦN tức Linh hồn.

Đức Chí Tôn bảo chúng ta dâng Tam Bửu cho Đức 
Ngài là một cách gián tiếp Đức Ngài đem Bí Pháp Giải 
Thoát Luân Hồi giao cho chúng ta.

8.– NGŨ NGUyỆN

Sau cùng là dâng Lời Cầu Nguyện:
 ■ Con quyết tâm làm cho nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 
được mở mang rộng khắp, và cứu giúp tất cả chúng 
sanh được giải thoát.

 ■ Con cầu xin Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng 
tha tội cho chúng con, phù hộ cho tất cả chúng sanh 
đuợc sống yên ổn hòa bình, phù hộ toàn cả Hội Thánh 
và tín hữu đều được an ninh.



 NHỮNG ÂN HUỆ TRONG ĐẠI ÂN XÁ KỲ BA

93

15. NHỮNG ÂN HUỆ 
TRONG ĐẠI ÂN XÁ KỲ BA

Vào thời Hạ Nguơn nầy, Đức Chí Tôn khai 
Đại Đạo, Đức Ngài mở ra Đại Ân Xá Kỳ Ba 

cho các đẳng linh hồn và cho chúng sanh, để chúng sanh 
tu hành dễ đắc quả. Đức Ngài ban cho nhơn loại rất nhiều 
đặc ân, xin kể ra như sau.

1.– ĐÓNG ĐỊA NGỤC MỞ TẦNG THIÊN

Vào thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức CHÍ TÔN mở Đại 
Ân Xá Kỳ Ba, Đức Ngài cho lịnh dẹp bỏ các khổ hình, 
đóng cửa Địa Ngục, đưa các tội hồn đến cõi Âm Quang để 
tịnh tâm xét mình và học đạo. Đồng thời, Đức Chí Tôn 
cũng cho mở cửa Cực Lạc Thế Giới để rước những người 
đầy đủ công đức đã một lòng tu niệm, công viên quả mãn:

Đóng địa ngục, mở tầng Thiên,
Khai đường Cực lạc, dẫn miền Tây Phương.

(Kinh Giải Oan)

2.– NGỘ KIẾP MỘT ĐỜI TU

Những người không có tín ngưỡng tôn giáo, nhưng 
làm đủ bổn phận người, công bình chánh trực, khi Chơn 
Hồn xuất ra khỏi thể xác thì được chuyển kiếp lần lượt 
theo các nấc thang tiến hóa mà Đấng Thượng Đế đã dạy 
trong một bài Thánh Giáo, nghĩa là phải luân hồi tái kiếp 
và tiến hóa lần lược theo 72 Địa Cầu, lên 3000 Thế Giới, 
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qua khỏi Tam Thiên Thế Giới mới đến Tứ Đại Bộ Châu. 
QuaTứ Đại Bộ Châu mới vào đặng Tam Thập Lục Thiên… 
Như vậy “thì biết chừng nào đặng hội hiệp cùng Thầy; nên 
Thầy cho một quyền rộng rãi, cho cả nhơn loại Càn Khôn 
Thế Giái, nếu biết ngộ kiếp một đời tu, đủ trở về cùng 
Thầy đặng” (TNHT,Q1,trg61)

3.– PHÉP TẮM THÁNH

Con nhà Đạo từ một tháng tuổi được đem đến 
Thánh Thất địa phương để nhờ một vị Chức Sắc hành 
pháp Tắm Thánh với hai mục đích:

 ❒ Trình đứa bé với Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng 
Liêng để cho đứa bé được công nhận là con nhà 
Đạo,

 ❒ Tẩy trược Chơn Thần đứa bé cho đứa bé được 
thông minh sáng suốt.

Dầu kiếp trước là người hung dữ, kiếp nầy cũng trở 
nên hiền, dầu kiếp trước sống trong tội lỗi, kiếp nầy cũng 
được ban cho đầy đủ các quyền tự chủ để lập vị cao siêu:

Căn xưa ví dữ cũng hiền,
Dầu ra cửa tội đủ quyền cao siêu.

4.– PHÉP GẢI OAN

Làm người nơi cõi trần mấy ai tránh khỏi nhiễm 
trần, vì lục dục thất tình mà gây ra nhiều oan nghiệt. Do 
đó, sau khi một người đã được lập thệ nhập môn vào Đạo 
Cao Đài rồi thì Hội Thánh cho phép người tân Tín Đồ 
được thọ phép Giải Oan để cầu xin Đức Chí Tôn tha thứ 
cho cởi bỏ tất cả các oan nghiệt của nhiều kiếp trước; nếu 
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không nó sẽ báo ứng gây ra nhiều tai họa cho cuộc sống 
hiện tại, có ảnh hưởng rất nhiều đến việc tu hành.

Sự linh diệu của Phép Giải Oan được nhắc đi nhắc lại 
nhiều lần trong các bài Kinh Tận Độ, nội dung như sau:

– Kinh Giải Oan: 
May đặng gặp hồng ân chan rưới,
Giải trái oan sạch tội tiền khiên.

– Kinh Cầu Hồn: 
Chí Tôn xá tội giải oan,
Thánh, Thần, Tiên, Phật cứu nàn độ vong.

5.– BÍ TÍCH VỀ PHÉP ĐỘ HỒN

Đối với người Tín Đồ Cao Đài thuần thành, giữ 
tròn lời Minh Thệ, gìn giữ đúng Luật Đạo, giữ trai kỳ ít 
nhứt là 10 ngày, sau khi chết, Chơn Thần và Linh Hồn 
được hưởng nhiều ân huệ của Đức Thượng Đế ban cho 
trong Đại Ân Xá Kỳ Ba nầy. Khi qui vị, Chơn Thần được 
hưởng các phép Bí Tích trong Lễ Tang như sau:

 � Phép Xác để tẩy trược Chơn Thần,
 � Phép Đoạn Căn để cắt đứt bảy dây oan nghiệt,
 � Phép Độ Thăng để đưa Chơn Thần và Linh Hồn 

vào cõi Hư Linh.
Ngoài ra, nhờ vào Kinh Tận Độ Vong Linh và sự linh 

nghiệm của các bài Kinh Tuần Cửu, Chơn Thần và Linh 
Hồn sẽ được các Đấng Thiêng Liêng, đặc biệt là Cửu Vị 
Nữ Phật, hướng dẫn lần lượt vào các từng Trời của Cửu 
Trùng Thiên để cuối cùng được Đức Phật Mẫu ban cho 
dự Hội Bàn Đào nơi Cung Diêu Trì của Đức Phật Mẫu 
ở từng Trời Tạo Hóa Thiên.
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Sau đó, Chơn Thần được đưa vào Ngọc Hư Cung để 
được phán xét cuối cùng. Đức Chí Tôn đã có dạy:

“ Nếu biết ngộ kiếp một đời tu, đủ trở về cùng Thầy 
đặng.”

6.– KINH TẬN ĐỘ VONG LINH

Tín Đồ Cao Đài giữ trai kỳ từ 10 ngày trở lên, khi 
qui vị, được hưởng đầy đủ Kinh Tận Độ Vong Linh. Các 
bài Kinh Tận Độ nầy là do các Đấng Phật, Tiên, Thánh 
vâng lịnh Đức Thượng Đế giáng cơ ban cho vào năm 1935. 
Hiệu quả của những bài Kinh nầy và những Bí Tích trong 
Lễ Tang rất nên huyền diệu

Một khi Chơn Hồn đã xuất ra được khỏi thể xác, 
thì vì mới lìa khỏi nhục thể nên còn khờ khạo và hay sợ 
sệt, chưa định tỉnh sáng suốt, bởi còn nhuốm mùi trần 
không nhiều thì ít trong một thời gian khá lâu, nên chưa 
biết đường đi trở về quê xưa cảnh cũ nơi cõi thiêng liêng. 
Vì vậy mà phải nhờ có Kinh Tận Độ và sự trợ giúp của các 
Đấng Thiêng Liêng để hướng dẫn Chơn Hồn, đặc biệt là 
sự trợ giúp của Cửu Vị Tiên Nương Cung Diêu Trì (Cửu 
Vị Nữ Phật).

7.– CỨU ĐỘ ÔNG BÀ CHA MẸ

“Nếu kẻ không tu, làm đủ phận người, công bình chánh 
trực, khi hồn xuất ra khỏi xác cứ theo đẳng cấp gần trên 
mà luân hồi lại nữa”, luân hồi trong Địa Cầu 68, rồi lần 
lần mới từ Địa cầu 68 lên Địa cầu 67 cho tới Đệ nhứt Cầu,

Theo Giáo Lý Cao Đài thì: Công Quả Hành Đạo 
của người Tín Đồ Cao Đài cứu được Cha Mẹ và Cửu 
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Huyền Thất Tổ.
Nhưng trong thời Nhị Kỳ Phổ Độ thì nhơn loại 

chưa được hưởng ân huệ nầy.
Trong thời Nhị Kỳ Phổ Độ, Ngài Mục Kiều Liên, đệ 

tử của Đức Phật Thích Ca, tu hành chứng quả A-La-Hán, 
trong khi mẹ của Ngài là bà Thanh Đề vẫn bị đọa làm ngạ 
quỉ nơi Âm Phủ. Theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca, 
Ngài Mục Kiều Liên phải nhờ oai thần của chúng tăng 
nơi mười phương đức lớn mới cứu độ được bà Thanh Đề.

Trong thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Thượng Đế mở Đại 
Ân Xá Kỳ Ba, Đức Ngài ban cho nhơn loại nhiều ân huệ 
rộng lớn. Một trong những ân huệ đó là việc Công Quả 
Hành Đạo của con cháu có thể cứu độ Cha Mẹ và Ông Bà:

*  Trong Bộ Đạo Sử Nhựt Ký, tác giả Hiền tài 
Nguyễn Văn Hồng (quyển I, trang 138) Đức Chí Tôn có 
cho biết:

“Hễ tu thì cứu đặng Cửu Huyền Thất Tổ”.
*  Trong Quyển Đạo Sử của Bà Nữ Đầu Sư Hương 

Hiếu, có đoạn cho biết rằng Đức Chí Tôn dạy Bà như sau:
“– Hiếu! Con biết một lòng tu niệm đạo đức của con đủ 

cứu Cửu Huyền Thất Tổ rồi, huống là mẹ con, để Thầy định 
đoạt, con đừng lo buồn” (Đạo Sử, trang 25, in Hải Ngoại).

*  Trong bài Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu, 
Tiên Nương Đoàn Thị Điểm có cho biết là việc Lập Đức của 
con giúp được Linh Hồn của Cha Mẹ nơi cõi thiêng liêng:

Thong dong cõi thọ nương hồn,
Chờ con lập đức giúp huờn ngôi xưa.

*  Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Tề Thiên 
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Đại Thánh giáng đàn có dạy:
Từ đây con phải “thay thế việc cực nhọc cho cha con, 

đặng cha con có ngày giờ mà hành đạo, vì một người giữ 
tròn đạo hạnh thì cứu đặng Thất Tổ Cửu Huyền, vậy có 
đáng quí báu chăng?” (TNHT.I.49 – in 1972).
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16. TÌM HIỂU LUẬT ĐẠO

Lời Minh Thệ Nhập Môn có nhắc nhở người 
Tín Đồ Cao Đài là phải gìn giữ Luật Đạo, 

nội dung như sau:
“... hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Đài...”
Tân Luật của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Chương 

II, Điều 10) có dạy người Tín Đồ Cao Đài là phải thông 
hiểu Luật Đạo, nội dung như sau:

“Buộc phải thuộc kinh và thông hiểu luật pháp 
của Đại Đạo truyền ra”.

Sau đây chúng tôi xin ghi lại một số điều luật căn 
bản mà người Tín Đồ Cao Đài cần phải biết.

1.– THỜ CÚNG VÀ TRAI KỲ

Trong phần TIỂU DẪN của quyển Kinh Thiên 
Đạo và Thế Đạo do Hội Thánh ban hành có dạy nguyên 
văn như sau.

1). Cách Thờ Phượng và Cúng Kiếng
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.

Nơi nhà Đạo Hữu, trước khi sửa soạn cúng Tứ Thời 
thì đánh ba tiếng chuông, lúc cúng rồi cũng đánh ba tiếng 
chuông là đủ, chớ không có kệ.

2). Trai Kỳ.– Nhập môn rồi phải Trai Giới, ban đầu 
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ít nữa phải giữ Lục Trai, lần lần tập đến Thập Trai, như 
Trường Trai được càng tốt.

2.– HAI BỰC TÍN ĐỒ

*  Điều thứ Mười Hai.– Nhập môn rồi gọi là tín đồ. 
Trong hàng tín đồ có hai bực:

1. Một bực còn ở thế, có vợ chồng như người thường, song 
buộc phải giữ trai kỳ hoặc 6 ngày hoặc 10 ngày trong 
tháng, phải giữ ngũ giới cấm và phải tuân theo Thế 
Luật của Đại Đạo truyền bá. Bực nầy gọi là người 
giữ Đạo mà thôi; vào phẩm hạ thừa.

2. Một bực đã giữ trường trai, giới sát và tứ đại điều qui, 
gọi là vào phẩm thượng thừa.
*  Điều Thứ Mười Ba.– Trong hàng hạ thừa, ai giữ 

trai kỳ từ mười ngày sắp lên được thọ truyền bửu pháp, vào 
tịnh thất có người chỉ luyện Đạo.

3.– NGŨ GIỚI CẤM

Điều thứ hai mươi mốt Tân Luật có dạy về Ngũ Giới 
Cấm, tóm lược như sau: Hễ nhập môn rồi phải trau giồi 
tánh hạnh, cần giữ Ngũ Giới Cấm là:

1. Nhứt bất sát sanh,
2. Nhì bất du đạo,
3. Tam bất tà dâm,
4. Tứ bất tửu nhục,
5. Ngũ bất vọng ngữ.

(Du đạo là trộm cướp, tham lam, lường gạt của người, 
hoặc vay mượn không trả,…).



 TÌM HIểU LUẬT ĐẠO

101

Như vậy, người trong bổn đạo:
“Chẳng nên chuyên nghề gì làm cho sát sanh, hại vật; 

chẳng được làm nghề gì mà tồi phong bại tục… Người nào 
đã lầm lỡ rồi hãy kiếm thế mà giải nghệ (Thế Luật, điều thứ 
20). Những người làm nghề phạm nhằm luật cấm thì được 
kỳ hạn một năm phải giải nghệ (Tân Luật, điều thứ 30)”.

4.– VỀ VIỆC LẬP HỌ ĐẠO

*Điều Thứ Mười Tám.– Bổn Đạo trong họ phải 
tuân lịnh của chức sắc làm đầu trong họ, nhứt nhứt phải 
do nơi người, chẳng đặng tự chuyên mà trái Đạo.

*Điều Thứ Mười Chín.– Một tháng hai ngày sóc 
vọng bổn đạo phải tựu lại Thánh Thất sở tại mà làm lễ và 
nghe dạy. Trừ ra ai có việc thì được chế”.

*Điều Thứ Hai Mươi.– Chức Sắc giữ Thánh Thất 
mỗi ngày phải làm lễ bốn lần theo tứ thời: Tý, Ngọ, Mẹo, 
Dậu. Mỗi thời phải cúng đúng 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ 
tối và 12 giờ khuya.

Đổ một hồi chuông trước khi hành lễ. Trong mấy thời 
nầy, bổn đạo muốn đến tụng kinh tùy ý.

5.– ĐẠO LUẬT NĂM MẬU DẦN

Theo Điều thứ nhì của ĐẠO LUẬT NĂM MẬU 
DẦN (1938) thì:

 ❒ Mỗi kỳ Sóc Vọng tại Thánh Thất hoặc các đàn lệ khác, 
vị Chức Sắc đương quyền phải thuyết Đạo hoặc đọc 
Châu Tri, Bố Cáo, hay là dẫn giải những điều khuyết 
điểm, cùng là khuyến khích, nhắc nhở chư Đạo Hữu 
trong đường đạo đức…



TÌM HIểU LUẬT ĐẠO

102

 ❒ Vậy mỗi kỳ Sĩc Vọng nơi Thánh Thất, toàn chư Chức 
Sắc, Chức Việc Nam Nữ bên Hành Chánh hay là bên 
Phước Thiện cũng phải đến chầu lễ Đức Chí Tôn, trước 
là học hỏi lẫn nhau, sau nghe đọc các Châu Tri, Bố Cáo 
về sự hành động của Đạo.
*  Khoản 8 (Điều thứ nhì) buộc con cái của Đức Chí 

Tôn phải đến Tòa Thánh hoặc Thánh Thất cúng Đàn ít 
nhứt 20 lần mỗi năm:

“Trong một năm có 24 kỳ Đàn, mà những con cái biếng 
nhác của Đức Chí Tôn không đến thăm viếng Người ít nữa 
là 20 kỳ Đàn, thì Hội Thánh sẽ không ngó ngàng đến nữa, 
dầu cho trong đường Đời hay là trong đường Đạo của họ cũng 
vậy. Nếu như có bận việc chi phải buộc mình vắng mặt, thì 
phải có tờ giấy Chức Sắc Thiên Phong vi chứng mới đặng”.

6.– VỀ HÔN NHƠN

* Điều Thứ Sáu (Thế Luật).– Việc hôn là việc rất 
trọng đời người. Phải chọn hôn trong người đồng đạo; trừ 
ra khi nào người ngoài ưng thuận nhập môn thì mới được 
kết làm giai ngẫu.

* Điều Thứ Mười (Thế Luật).– Trừ ra có ngoại 
tình hay là thất hiếu với công cô, vợ chồng người đạo, không 
được bỏ nhau.

* Điều Thứ Mười Hai (Thế Luật).– Đứa con nít 
khi được một tháng sắp lên phải đem đến Thánh Thất sở tại 
mà xin làm lễ “Tắm Thánh” và ghi vào bộ sanh của bổn đạo.

7.– VỀ TANG CHẾ

* Điều Thứ Mười Bốn.– Trong bổn đạo xảy có 
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người mãn phần qui vị thì chư tín đồ trong họ phải chung 
cùng đến giúp và chia buồn với tang chủ. Mỗi họ cũng nên 
lập một nghĩa trang riêng.

* Điều Thứ Mười Lăm.– Người làm đầu trong 
họ, khi tang chủ mời, phải đến hiệp với chư tín đồ trong 
họ, làm lễ cầu siêu cho vong linh theo Tân Luật và đưa xác 
đến mộ phần.

* Điều Thứ Mười Sáu.– Trong việc tống chung, 
không nên xa xí, không nên để lâu ngày, không nên dùng đồ 
âm công có màu sắc lòe loẹt, chỉ dùng đồ trắng, không nên 
đãi đằng rầm rộ mà mất sự nghiêm tịnh và mất dấu ai bi.

* Điều Thứ Mười Bảy.– Trong việc cúng tế vong 
linh, không nên dùng hi sanh, dùng toàn đồ chay thì được 
phước hơn; không cấm lễ nhạc, song phải dùng lễ nhạc theo 
Tân Luật. Tang phục thì y như xưa.

* Điều Thứ Mười Tám.– Việc cầu siêu cho vong 
linh trong tuần cửu-cửu và đến lúc tiểu, đại tường, thì do 
nơi Thánh Thất sở tại mà cầu lễ. Bổn đạo trong họ, nếu có 
mời, phải đến mà cầu nguyện.
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17. LỜI MINH THỆ

1.– NỘI DUNG LỜI MINH THỆ

Bước đầu tiên để một người thường trở thành Tín 
Đồ Cao Đài là phải Nhập Môn Cầu Đạo. Đây là một 
nghi lễ hữu hình nhưng có giá trị tâm linh rất quan trọng. 
Người xin nhập môn phải quì trước Bàn Thờ Đức CHÍ 
TÔN (Đức THƯỢNG ĐẾ) dưới sự hướng dẫn của một vị 
Chức Sắc hay Chức Việc và đọc lên lời minh thệ như sau:

Tên gì?… Họ gì?…
“Thề rằng: Từ đây biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế, 

chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật 
lệ Cao Đài, như sau có lòng hai thì Thiên tru Địa lục”.

Lời Minh Thệ trên được Hiền Tài Bác Sĩ Bùi Đắc 
Hùm dịch ra Anh Ngữ, cũng gồm 36 chữ, như sau:

I, (name)……,
“Vow that from now on, I will follow the CaoDai 

faith Unswervingly, united harmoniously with all 
disciples and following CaoDai laws. If I change my 
mind, I will be destroyed by the Sky and the Earth.”

– Lời Minh Thệ trên do chính Đức Chí Tôn dạy cho, 
chớ không phải do Hội Thánh đặt ra, cho nên Lời Minh 
Thệ có hiệu quả thiêng liêng rất quan trọng.

– Lời Minh Thệ gồm có 36 chữ, in trong Thánh Ngôn 
Hiệp Tuyển, quyển I (trang 15 – in năm 1972). Con số 36 
là bội số của 12, mà số 12 là số riêng của Đức CHÍ TÔN.

– Người Tín đồ Cao Đài giữ trai kỳ 10 ngày thì khi 
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qui vị sẽ được hưởng trọn vẹn Kinh Tận Độ, được làm 
Phép Xác để tẩy trược Chơn Thần, được hưởng phép 
Đoạn Căn để cắt đứt 7 Dây Oan Nghiệt cho Chơn Thần 
dễ dàng lìa khỏi xác trần, và được hưởng phép Độ Thăng 
để đưa Chơn Thần lên cõi thiêng liêng hầu được xét công 
ban thưởng.

Bước vào cửa Đạo, người Tín đồ Cao Đài đọc lời 
minh thệ với 36 chữ. Khi đã lập đủ công đức, công viên 
quả mãn, Linh Hồn được lên 36 từng Trời để rồi được 
đưa vào Bạch Ngọc Kinh bái lễ Đức CHÍ TÔN, như lời 
dạy của các câu kinh sau đây:

Ba mươi sáu cõi Thiên Tào,
Nhập trong Bát Quái mới vào Ngọc Hư.
………
Tiên phong Phật cốt mỹ miều,
Vào Kinh Bạch Ngọc lễ triều CHÍ LINH.

2.– Ý NGHĩA LỜI MINH THỆ

Ngày 27–1–Tân Mão (04–3–1951), Hội Thánh có 
ban hành một văn bản chánh thức dẫn giải về Lời Minh 
Thệ, đại ý như sau:

Ý nghĩa Lời Minh Thệ trên là: Lời tuân hứa nhứt 
quyết cùng Đấng Thượng Đế, để trọn tâm thi hành Thiên 
Đạo và cam kết làm tròn phận sự y theo Lời Minh Thệ.

 ? Điều thứ nhứt: Biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế,
Là trọn nhìn nhận Đạo Cao Đài của Đức Chí Tôn, 

ngoài ra không đặng xu hướng theo ngoại giáo, tà quyền, 
lập nên phe đảng, chia rẽ tâm lý, gây nên rắc rối chia ly 
làm mất đức tin trong cửa Đạo.
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 ? Điều thứ nhì: Hiệp Đồng chư môn đệ gìn luật lệ 
Cao Đài,

Là phải hòa hợp với Đồng Đạo để cùng nhau gìn giữ 
luật lệ của Đức Chí Tôn lập ra, gồm có: Tân Luật, Đạo 
Luật, Pháp Chánh Truyền,… và thi hành các qui điều giáo 
huấn của Hội Thánh để làm tròn phận sự mình.

 ? Điều thứ ba: Như sau có lòng hai thì Thiên Tru 
Địa lục.

Là nếu về sau ăn ở hai lòng, dối Thầy phản bạn, làm 
những việc trái với luật lệ của Đại Đạo, hiềm khích giữa 
tình đồng đạo và manh tâm bội nghịch cùng Hội Thánh, 
thì sẽ chịu luật công bình của Trời Đất tru diệt (giết phạt).

 ▶ Ghi Chú: 
Tru là giết chết, Lục cũng là giết chết.
Thiên tru Địa lục: Trời giết Đất giết, không thể chạy 

trốn đâu cho khỏi bị giết chết.

3.– ÍCH LỢI CỦA VIỆC MINH THỆ

Việc Môn Đệ lập Minh Thệ là rất quan trọng. Về 
mặt hữu hình, nó chứng tỏ người cầu đạo quyết tâm tu 
hành, tự nguyện giữ đúng giới luật của Đạo; về mặt thiêng 
liêng, các Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật mới nhìn nhận 
người đó là Môn Đệ của Đức Chí Tôn, nên mới hộ trì 
trên bước đường tu niệm.

Xin ghi lại đây một đoạn Thánh Giáo có liên hệ đến 
việc Minh Thệ.

Ngày 1–7–Bính Dần (09–8–1926, trước ngày Khai 
Đạo), Đức Chí Tôn giáng cơ có dạy như sau:
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“Thơ, con dắt mấy em đi Cần Giuộc, vì Tà Mị muốn 
nhiểu hại Môn Đệ Thầy ở dưới. Quan Thánh và Quan 
Âm đợi các con xuống… Đi lập tức”.
(Các Ngài Thơ, Hậu, Nghĩa, Tràng, Cư, Tắc, Sang 

xuống tới Cần Giuộc hồi 1 giờ rưởi, vì không thấy sự chi 
động tịnh cần kíp nên trì huỡn cho tới 3 giờ chiều mới 
cầu Thầy mà nghe dạy).

 ▶ TÁI CẦU (lần thứ nhì)
Mấy đứa nhỏ chơi hoài há?
Thầy biểu xuống đây đặng có việc cần, mà các con 

trì huỡn, thì không biết có phải nghịch với Thánh Ý Thầy 
không há?

(Ngài Thơ: lạy Thầy từ bi thứ tội…)
Thơ, không phải lỗi nơi con đâu.
Tương, con tức cấp đòi cho cả mấy em con là Môn Đệ 

Thầy hội cho đủ mặt.
Thơ, con ngồi đại tịnh, đặng tối nay nghe Thầy dạy việc.

 ▶ TÁI CẦU (lần thứ ba)
“Hỉ chư Môn Đệ… Các con nghe Thầy dạy:
Tương, con không hiểu ngày nay là thế nào?
Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật cả thảy đều náo động 

cũng vì các con.
Quỉ Vương đến trước Bạch Ngọc Kinh xin hành xác 

và thử thách các con. Thầy chẳng chịu cho hành xác; chúng 
nó hiệp Tam Thập Lục Động toan hại các con; nên Thầy 
sai Quan Thánh và Quan Âm đến giữ gìn các con; nhưng 
phần đông chưa lập Minh Thệ, nên chư Thần, Thánh, Tiên, 
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Phật không muốn nhìn nhận.
Vì vậy, Thầy sai mấy đứa nhỏ xuống đặng chung hiệp 

cùng con, mà tức cấp lập thành, và luôn dịp phong Thiên 
Ân cho Tương, Kim và Thơ… Vậy con phải kêu chúng nó 
hội đủ mặt đêm nay”.

 ▶ TÁI CẦU (lần thứ tư)
Trong Tam Kỳ Phổ Độ và Qui Tam Giáo nầy,

 � Phật thì có Quan Âm,
 � Tiên thì có Lý Thái Bạch,
 � Thánh thì có Quan Thánh Đế Quân Khai Đạo.

Vậy con lập đủ ba Trấn chứng đàn; con phải lập bàn 
Ngũ Lôi, như Thầy dạy lúc trước; phải có bùa Kim Quan 
Tiên, còn con viết bùa Gián Ma Xử để bàn vọng Hộ Pháp; 
rồi Cư chấp bút nhang cho Thầy triệu Ngũ Lôi đến; rồi nó 
xuống đứng gần bàn Hộ Pháp với Tắc và Sang; còn mấy 
đứa nhỏ phò loan đứng vòng theo đó.

Con biểu Tương, Kim, Thơ thề y như buổi trước; 
chư Môn Đệ thề như buổi Thiên Phong. Con phải nhớ dặn 
chúng nó tịnh tâm mới đặng, vì có cả chư Thần, Thánh, 
Tiên, Phật chứng đàn.

(Sau buổi lễ Minh Thệ, Ba Đấng Tam Trấn là Đức 
Lý, Đức Quan Âm và Đức Quan Thánh, đều về cơ ban 
cho thơ, mỗi Vị ban một bài thơ Tứ Tuyệt). (TNHT.I.31– 
34 – in năm 1972)

 ▶ Ghi Chú: 
Ngũ Lôi là năm vị Lôi Công, tức là năm vị Thần coi 

về sấm sét.
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18. LUẬT NHƠN QUẢ

Tạo hóa vốn chí công, không vì thương mà 
thưởng, không vì ghét mà phạt. Ngài chỉ 

lập ra luật “Nhơn Quả”, cũng gọi là luật “Báo Ứng”, là cái 
qui tắc định rằng hễ Nguyên Nhân như thế nào, thì nhất 
định sẽ có Kết Quả như thế ấy, không một mải sai chạy. 
Vậy, ai tạo Nhơn lành sẽ hưởng Quả lành, ai tạo Nhơn 
dữ ắt rước Quả dữ. Trong dân gian có câu: Hể gieo Gió 
thì gặt Bảo.

Nhân là hột giống.
Quả là trái cây, là kết quả của một sự việc.
Luật Nhơn Quả là một qui luật theo đó: Một Sự vật 

mà tồn tại là do cái kết quả của một Nguyên Nhân tương 
ứng có trước.

Nói cách khác: Nguyên Nhân nào thì tạo ra Kết 
Quả nấy.

Hể gieo hột dưa thì mộc lên cây dưa, cho ra trái dưa.
Gieo hột đậu thì mộc lên cây đậu, cho ra trái đậu.
Trong cuộc sống, Cái Quả của kiếp nầy là do Cái 

Nhân tạo ra trong kiếp trước. Rồi Cái Quả của kiếp nầy 
lại làm Cái Nhân cho Cái Quả khác sẽ báo về sau. Nhân 
và Quả cứ tiếp tục báo ứng như vậy mãi mãi như bóng tùy 
hình mà buộc trói con người trong vòng nghiệp báo. Do 
vậy mà trong Kinh Sám Hối có câu:

Điều họa phước không hay tìm tới,
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Tại mình dời nên mới theo mình.
Cũng như bóng nọ tùy hình,
Giữ lành hai lẽ công bình thưởng răn.

(Hình là Nhân, Bóng là Quả, Nhân nào Quả nấy)

THỜI GIAN BÁO ỨNG

Bất cứ một Nguyên Nhân nào cũng có cái tính cách 
tự nhiên là đem lại cái Kết Quả cấp kỳ. Nhưng thường 
lại có một nguyên nhân khác xen vào phản ứng làm cho 
cái kết quả ấy phải hoãn lại một thời gian.

Một đứa bé chơi nghịch (nguyên nhơn) cha nó bắt 
nó nằm xuống mà răn phạt (kết quả). Trong lúc người 
đưa roi lên sắp đánh, bỗng có một người bạn đến thăm, 
người cha phải hoãn sự răn phạt lại một thời gian đặng 
tiếp khách. Sự việc khách đến vốn là nguyên nhơn phản ứng.

Cũng vì luật “phản ứng” mà cái quả của một thiện 
nhơn hay một ác nhân có khi không báo ứng ngay trong 
kiếp tạo nhân. Chúng ta vẫn thấy có nhiều kẻ bạo tàn, ác 
đức mà lại giàu sang sung sướng nghinh ngang hống hách 
với đời, là bởi họ đương hưởng cái quả của thiện nhân họ 
đã tạo trong kiếp trước. Nhưng một khi đã tận hưởng quả 
lành, thì ngay trong kiếp đương sanh, hoặc trong kiếp tái 
sanh họ sẽ chịu khổ quả của cái ác nhân mà họ đương tạo.

Trong Kinh Sám Hối có câu:
Người làm phước có khi mắc nạn,
Kẻ lăng loàn đặng mạng giàu sang.
Ấy là nợ trước còn mang,
Duyên kia chưa dứt còn đang thưởng đền.

Trong Luật Nhơn Quả, thời gian đi từ Nhân tới Quả 
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không nhứt thiết phải xảy ra ngay, có thể xảy ra trong một 
kiếp sống, mà cũng có thể xảy ra trong kiếp sau, nhưng 
nhứt định phải xảy ra.

1. Nghiệp báo ứng theo cái Nhân tạo trong kiếp trước, 
gọi là : Tiền Kiếp Nhơn Quả.

2. Nghiệp báo ứng ở kiếp sau do cái Nhân hiện tại, gọi 
là : Hậu Kiếp Nhơn Quả.

3. Nghiệp báo ứng ngay trong đời tạo Nhân gọi là : 
Đương Kiếp Nhơn Quả, tức là Báo Ứng nhãn tiền.
Trong Kinh Sám Hối có câu:

Cũng có khi tai họa trả liền,
Đó là báo ứng nhãn tiền,
Mau thì mình chịu lâu truyền cháu con….

và
Nhãn tiền trả quả tức thì,
Tội dư con cháu một khi đền bồi.

Xin nêu 2 thí dụ về Báo Ứng Nhãn Tiền:
 ❒ Thứ nhứt: Ông Tư Mắt làm hại Đức Cao Thượng 

Phẩm, về sau bị đèn Măng-Sông phựt cháy chết 
thảm thiết.

 ❒ Thứ nhì: Hai Ông N và D làm hại Đức Hộ Pháp, 
về cuối cuộc đời cũng bị chết thảm thiết.

Kinh sách có dạy:
 ❒ Muốn biết cái Nhân đã qua, hãy xem cái Quả 

hiện tại,
 ❒ Muốn biết cái Quả tương lai, hãy xem cái Nhân 

hiện tại.
Tóm lại: Nhân nào Quả nấy, chắc chắn không bao 
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giờ sai, chỉ có thời gian báo ứng lâu hay mau mà thôi. Vì 
vậy không nên phê phán sai quấy, than Trời trách Đất, mà 
mang trọng tội cùng các Đấng Thiêng Liêng. Trong bài 
Kinh Giải Oan có câu:

Luật Nhơn Quả để răn Thánh Đức,
Cửa Luân Hồi nhắc bực cao siêu.

BIỆT NGHIỆP VÀ CỘNG NGHIỆP

Có hai thứ nghiệp báo: biệt nghiệp và cộng nghiệp.
 ❒ Biệt Nghiệp là quả báo riêng từng người, ai tạo 

Nhân thì người đó thọ Quả.
 ❒ Cộng nghiệp là quả báo chung cho nhiều người, 

như nhiều kẻ đồng phạm một việc ác, khi đền 
tội, phải chịu quả một lượt với nhau.

Lại có nhiều người, tuy tạo nhân khác nhau song 
tội đồng nhứt thể, nên đến khi trả quả, cũng chung chịu 
với nhau một lượt.

Lại có khi một người làm ác mà nhiều người đều 
hưởng lợi, thì cũng phải chịu chung một cộng nghiệp.

Tấc cả nạn nhơn của một tai họa lớn như động đất, 
bão lụt, chìm tàu, hỏa hoạn, chiến tranh, vân vân… đều 
là những người chịu một quả báo chung vì họ đã đồng 
tạo một ác nghiệp. Mặc dầu xa lạ nhau, mặc dầu kẻ nam 
người bắc, nhưng Thiên Cơ xui khiến thế nào cho họ hiệp 
nhau một chỗ đặng đền tội chung một lượt

LÀM THẾ NÀO Để TRÁNH ĐƯỢC LUẬT NHƠN QUẢ?

Vì thương nhơn sanh, Đức Chí Tôn mở Đại Ân 
Xá Kỳ Ba, cho người Tín Đồ Cao Đài được hưởng Phép 
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Giải Oan là một Bí Truyền Chơn Pháp rất linh nghiệm, 
do Đức Chí Tôn truyền cho Đức Hộ Pháp, và Đức Hộ 
Pháp truyền lại cho Chức Sắc Hành Pháp để làm phép 
xin Đức Chí Tôn tha thứ tội lỗi cho người Tín Đồ Cao 
Đài để cởi bỏ tất cả các oan nghiệt của nhiều kiếp trước, 
gọi là tội tiền khiên, nghĩa là tránh được Luật Nhơn Quả; 
nếu không nó sẽ báo ứng gây ra nhiều tai họa cho cuộc 
sống hiện tại, có ảnh hưởng rất nhiều đến việc tu hành. 
Đó là ý nghĩa của các câu kinh sau đây:

May gặp đặng hồng ân chan rưới,
Giải trái oan sạch tội tiền khiên.

 � (Kinh Giải Oan)
Phép giải oan độ hồn khỏi tội,
Phướn Tiêu diêu nắm mối trường sanh.

 � (Kinh Hạ Huyệt)
Trung khổ hải độ thuyền Bát Nhã,
Phước Từ bi giải quả trừ căn.

 � (Phật Mẫu Chơn Kinh)
Có thể hiểu hai câu Kinh Phật Mẫu như sau: Đức 

Phật Mẫu đem thuyền Bát Nhã vào trong biển khổ, tức cõi 
trần, để cứu vớt nhơn sanh, ban cho phước đức và lòng 
từ bi để giải trừ căn xưa quả cũ, hàm ý rằng: Đức Phật 
Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương vâng lịnh Đức Chí Tôn, 
giáng điển dẫn dắt các Vị Tiền Khai mở Đạo Cao Đài để 
giúp chúng sanh tu hành cho thoát khỏi Luân Hồi, giống 
như Phật Mẫu đưa thuyền Bát Nhã đến chở chúng sanh 
vượt qua bể khổ.

Tóm lại, trong Đại Ân Xá Kỳ Ba Đức Chí Tôn cho 
người Tín Đồ Cao Đài được hưởng Phép Giải Oan để 
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rửa sạch tội tiền khiên, nghĩa là tránh được Luật Báo Ứng 
tức Luật Nhơn Quả.



 THUyẾT LUÂN HỒI

117

19. THUYẾT LUÂN HỒI

Luân là cái bánh xe, là xoay vần. Ví dụ: Luân 
lưu, luân chuyển,… (Luân chuyển là xoay 

vòng như cái bánh xe).
Hồi là xoay trở lại, trở về. Ví dụ: Hồi báo, hồi hương, 

hồi tâm,…(Hồi tâm là quây cái tâm trở lại hướng về điều 
lành).

Theo nghĩa đen, Luân Hồi là xoay chuyển như cái 
bánh xe quay tròn mãi không ngừng.

Theo tôn giáo, Luân Hồi là sự đầu thai chuyển kiếp 
lên lên xuống xuống lần lượt trong nhiều thể xác khác nhau, 
xoay vòng mãi như cái bánh xe không lúc nào thôi.

1. THUyẾT LUÂN HỒI NHÀ PHẬT

Thuyết Luân Hồi đã có từ thời xa xưa ở Ấn Độ. 
Thuyết nầy cho rằng: Sau khi một sinh vật chết, Linh Hồn 
của sinh vật ấy sẽ trở lại đầu thai vào một sinh vật khác, 
và cứ thế mà tiếp diễn mãi mãi.

Thuyết Luân Hồi Đạo Phật cho rằng chúng sanh tùy 
theo căn quả thiện hay ác mà lăn đi lộn lại trong vòng Lục 
Đạo Luân Hồi, mãi mãi không biết bao giờ thoát ra được. 
Sáu đường luân hồi của chúng sanh, gồm có:

 � Tam thiện đạo (3 đường lành) thì vui sướng dễ chịu, 
như:

1. Thiên (Tiên) 
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2. Thần (A-tu-la) 
3. Nhơn (Người)

 � Tam ác đạo (3 đường dữ) thì nguy nan, khốn khổ, như:
4. Ngạ quỉ (Ma đói) 
5. Súc sanh (Thú vật) 
6. Địa ngục.
Theo Phật Giáo thì, muốn thoát ra khỏi vòng Lục 

Đạo Luân Hồi, phải xuất gia tu hành cho đắc những quả 
như: La Hán, Duyên Giác, Bồ Tát hoặc là Phật.

 ▶ Ghi chú: 
Chữ Thiên (Tiên) ở đây dùng trong Phật Giáo có 

nghĩa là bực chúng sanh thọ hưởng những quả báo lành, 
tức là những phước đức tạo được ở thế gian, có ý nghĩa 
hoàn toàn khác hẳn với ý nghĩa chữ Thiên dùng trong 
Đạo Cao Đài.

2– THUyẾT LUÂN HỒI THỜI TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Khi một con người nơi cõi trần mà chết đi, thể xác 
sẽ tan rã biến trở lại thành đất, Chơn Thần và Linh Hồn 
sẽ thoát ra khỏi thể xác.

A.– TÍN ĐỒ CAO ĐÀI KHÔNG TRÒN LUẬT ĐẠO

Những vị Tín Đồ Cao Đài không giữ tròn Luật Đạo 
(đặc biệt là về trai kỳ, dưới 10 ngày) khi qui liễu, không được 
hưởng đầy đủ Kinh Tận Độ hay những Bí Tích về Phép Độ 
Hồn, do đó không được thoát khỏi vòng Luân Hồi.

Chơn Hồn những vị nầy, sẽ được đưa đến cõi Thanh 
Tịnh Đại Hải Chúng, tạm ở đó chờ đợi. Tòa Tam Giáo 
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Ngọc Hư Cung sẽ xem xét tội phước của mỗi Chơn Hồn 
để định phận: Thăng hay Đọa.

Những Chơn Hồn bị đọa sẽ được đưa đến cõi Âm 
Quang để tịnh tâm, học đạo và xét mình coi trong kiếp 
sanh đã làm bao nhiêu tội và bao nhiêu phước. Nơi đây, 
có Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát giáo hóa các nam Hồn, 
và Thất Nương Diêu Trì Cung giáo hóa các nữ Hồn. Khi 
các Chơn Hồn đã biết ăn năn sám hối, các Đấng sẽ cho 
luân hồi tái kiếp trở lại cõi trần để trả quả và cũng để lo 
tu hành, lập công bồi đức. Trong khi chờ đợi nơi Thanh 
Tịnh Đại Hải Chúng, các Chơn Hồn có thể tu luyện thêm, 
có Thất Nương Diêu Trì Cung đến đây độ rỗi. Các Chơn 
Hồn nầy có thể được thăng thưởng (như trường hợp Ông 
Thần Chiếm và Bà Đoàn Thị Điểm) hoặc cho luân hồi tái 
kiếp. Ngày 26–10 Tân Mão (24–11–1951), Đức Hộ Pháp 
thuyết đạo có nói về Bà Đoàn Thị Điểm như sau: “Khi Bà 
Đoàn Thị Điểm qui vị, bị ngồi nơi Thanh Tịnh Đại Hải 
Chúng, nhờ có Cô Thất Nương xuống độ Bà về Lôi Âm Tự, 
rồi nhờ Bà viết ra một cuốn Nữ Trung Tùng Phận, Bà mới 
được siêu thoát”.

Chơn Thần và Linh Hồn thông qua luân hồi, nương 
theo xác thân phàm trần mà lập công quả để dự vào Trường 
Thi Công Quả do Đức Chí Tôn lập ra trong Thời Tam 
Kỳ Phổ Độ. Nếu Chơn Thần điều khiển được xác thân 
để xác thân nương theo tôn giáo học đạo và lập công bồi 
đức thì Chơn Thần và Linh Hồn luôn luôn được tiến hóa, 
như hai câu đầu của bài Kinh Giải Oan đã dạy:

Vòng xây chuyển vong hồn tấn hóa,
Nương xác thân hiệp ngã Càn Khôn.

Tạm hiểu: Nhờ luân hồi chuyển kiếp mà các Linh 



THUyẾT LUÂN HỒI

120

Hồn được tiến hóa mỗi lúc mỗi tốt đẹp hơn. Muốn vậy, Linh 
Hồn phải dựa vào xác thân phàm trần để hiệp về con đường 
Đạo mà lo tu hành.

Trong bài Phật Mẫu Chơn Kinh, Bát Nương Diêu 
Trì Cung thừa lịnh Đức Phật Mẫu, cũng có dạy như sau:

Chuyển luân định phẩm cao thăng,
Hư Vô bát quái trị thần qui nguyên.

Tạm Hiểu: Nhờ luân hồi chuyển kiếp, các Chơn Linh 
có thể đạt lên phẩm vị cao thăng hơn nơi cõi Thiêng liêng, 
và được trở về nguồn cội là Hư Vô Bát Quái, tức là trở về 
cùng với Đức Chí Tôn.

B.– TÍN ĐỒ CAO ĐÀI GIỮ TRÒN LUẬT ĐẠO

Đối với những Tín Đồ giữ tròn lời Minh Thệ, giữ trai 
kỳ ít nhứt là 10 ngày, sau khi chết, Chơn Thần và Linh Hồn 
được hưởng nhiều ân huệ của Đức Thượng Đế ban cho trong 
Đại Ân Xá Kỳ Ba nầy.

Theo giáo lý Cao Đài thì: Khi người Tín Đồ Cao Đài 
giữ tròn Luật Đạo mà chết đi thì thể xác sẽ trả về đất cát, 
Linh Hồn thoát ra khỏi thể xác để trở về cõi thiêng liêng, 
như ý nghĩa của hai câu kinh sau đây:

Hồn Trời hóa trở về Thiên cảnh,
Xác đất sanh đến lịnh phục hồi.

 � (Kinh Tẩn Liệm)
Ý nghĩa nầy được xác nhận một lần nữa ở hai câu 

đối trước mui Thuyền Bát Nhã:
 ? Vạn sự viết vô nhục thể Thổ sanh hoàn tại Thổ:

 ? Thiên niên tự hữu linh hồn Thiên tứ phản hồi Thiên
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* Nhưng Chơn Thần và Linh Hồn sẽ “phản hồi 
Thiên” bằng cách nào?

Nhờ Chức Sắc Thiên Phong hành pháp, Chơn Thần 
và Linh Hồn được hưởng các phép Bí Tích trong Lễ Tang 
như:

 � Phép Xác để tẩy trược Chơn Thần,
 � Phép Đoạn Căn để cắt đứt bảy dây oan nghiệt,
 � Phép Độ Thăng để đưa Chơn Thần vào cõi Hư Linh.

Ngoài ra, nhờ vào Kinh Tận Độ Vong Linh và sự 
linh nghiệm của chín bài Kinh Tuần Cửu, Chơn Thần và 
Linh Hồn sẽ được các Đấng Thiêng Liêng, đặc biệt là Cửu 
Vị Nữ Phật, gìn giữ và hướng dẫn lần lượt lên các từng 
Trời của Cửu Trùng Thiên để cuối cùng được đưa đến 
Cung Diêu Trì của Đức Phật Mẫu ở từng Trời Tạo Hóa 
Thiên. Nơi đây, Chơn Thần và Linh Hồn được thưởng:

Hội Bàn Đào Diêu Trì Cung,
Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban.

Sau khi dự Hội Bàn Đào, Chơn Thần được học nghi 
lễ của Thiên Triều để chờ ngày vào Linh Tiêu Điện bái lễ 
Đức Chí Tôn cho đúng phép. Sau đó, Đức Chí Tôn ra sắc 
lịnh gọi Chơn Thần vào Ngọc Hư Cung để cho biết được 
thưởng thăng lên hay bị trừng trị đọa xuống:

Ngọc Hư Cung, sắc lịnh kêu,
Thưởng, phong, trừng trị, phân điều đọa thăng.

Ở Ngọc Hư Cung để được phán xét, các Chơn Thần 
tấn hóa được Đức Chí Tôn ban thưởng phẩm vị tương xứng, 
được Đức Phật Mẫu đưa đến Cung Trí Giác để luyện Đạo:

* Tùy theo công nghiệp mà được hưởng phẩm trật 
thiêng liêng, thoát khỏi vòng luân hồi.
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Như vậy, người Tín Đồ Cao Đài giữ tròn Luật Đạo 
được thoát khỏi vòng Luân Hồi: Chết là trở về với Đức 
Phật Mẫu và Đức Chí Tôn.
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20. PHÉP GIẢI OAN

Làm người nơi cõi trần mấy ai tránh khỏi 
nhiễm trần, vì lục dục thất tình mà gây 

ra nhiều oan nghiệt. Người tu hành, mặc dầu trong kiếp 
nầy có làm phải làm lành, nhưng những tội lỗi trong kiếp 
trước đã tạo thành căn quả cho kiếp nầy, nên vẫn phải 
trả oan khiên nghiệp chướng. May duyên gặp được thời 
Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn mở Đại Ân Xá cho toàn 
thể chúng sanh, nên những oan khiên nghiệp báo chất 
chồng từ những kiếp trước được Đức Chí Tôn xá tất cả. 
Để thực hiện Đại Ân Xá Kỳ Ba, Đức Chí Tôn ban cho 
Đạo Cao Đài Bí Pháp Giải Oan là nhằm cởi bỏ các nghiệt 
chướng đã gây ra trong một hay nhiều kiếp trước.

Do đó, sau khi một tín đồ đã được lập thệ nhập môn 
rồi thì phải nhờ một vị Chức Sắc Hành Pháp làm Phép 
Giải Oan. Phép Giải Oan là một Bí Truyền Chơn Pháp 
rất linh nghiệm do Đức Hộ Pháp truyền lại cho Chức Sắc 
Hành Pháp để làm phép xin Đức Chí Tôn tha thứ cho 
cởi bỏ tất cả các oan nghiệt của nhiều kiếp trước, nếu 
không nó sẽ báo ứng gây ra nhiều tai họa cho cuộc sống 
hiện tại, có ảnh hưởng rất nhiều đến việc tu hành.

Trong quyển Thiên Đạo (trang 106), Ngài Bảo Pháp 
Nguyễn Trung Hậu có viết về Đại Ân Xá như sau:

“Mỗi kỳ khai đạo là mỗi lần Đức Chí Tôn đại ân xá, 
nghĩa là ban cho những người vào Đạo một ân huệ lớn lao 
là bôi xóa tất cả tội lỗi của họ đã làm từ mấy kiếp trước. 
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Nhờ vậy người tu mới được rảnh nợ tiền khiên, ra khỏi vòng 
nhơn quả, chỉ lo lập công bồi đức và trau dồi đạo hạnh cho 
hoàn toàn là đắc đạo trong một kiếp tu.

Hạ Ngươn nầy, đức Chí Tôn khai đạo kỳ ba, nên mới 
có đại ân xá kỳ ba (troisième Amnistie de Dieu). Phép ‘giải 
oan’ và phép ‘ bí tích’ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được 
đem ứng dụng theo sự ban hành luật đại ân xá đó”.

Việc hành pháp Giải Oan gồm có hai giai đoạn:
 ❒ Luyện Nước Ma-Ha (Ma-Ha Thủy)
 ❒ Dùng Ma-Ha Thủy để hành pháp Giải Oan.

Ma-Ha Thủy hay Nước Ma-Ha là một loại nước rất 
linh diệu, do quí vị Chức Sắc Hành Pháp làm phép luyện 
thành, để dùng trong hai bí tích: Tắm Thánh và Giải Oan.

Theo nghĩa đen, Ma-Ha Thủy là nước của con sông 
rất lớn bên Ấn Độ, gọi là sông Gange, hay sông Hằng Hà. 
Người ta cho rằng con sông nầy rất linh thiêng, vì trước kia 
Thái Tử Sĩ-Đạt-Ta theo lời dạy của một vị Bồ Tát, đã đến 
bờ sông nầy tắm để nhờ Chư Phật hành pháp tẩy trừ các 
chất ô trược bám vào Chơn Thần. Kể từ ngày tắm nước sông 
Gange rồi thì mỗi phen trì định xuất thần, Ngài mới đến 
đặng gần chư Phật, nhập vào đặng Tây Phương Cực Lạc. 
Ấy là nhờ phép giải oan mà đạt vị.

Như vậy, trước khi đắc quả thành Phật, Thái Tử 
Sĩ-Đạt-Ta đã đến sông Gange để tắm nước sông và nhờ 
Chư Phật giải oan.

Ngài rất mừng và nói rằng: Nước sông Gange nó sẽ 
rửa sạch oan nghiệt tội tình của kiếp sống.

Đối với Đức Chúa Jésus cũng vậy, trước khi đắc quả, 
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Ngài cũng phải thọ pháp Giải Oan. Khi được 30 tuổi, Đức 
Chúa có đến thọ pháp Giải Oan nơi Thánh Jean Baptiste 
tại bờ sông Jourdain. Đức Chúa phải đi xuống sông ngâm 
mình trong nước. Khi Thánh Jean Baptiste hành pháp 
xong, Đức Chúa từ dưới sông đi lên bờ thì trên không 
trung hiện ra hào quang sa xuống giữa đầu Chúa và có 
tiếng phán rằng: “Nầy con yêu dấu của TA! Cả ơn đức của 
TA để cho ngươi đó”.

Trong Đạo Cao Đài ngày nay, hành pháp Giải Oan 
không dùng cách xuống sông tắm như xưa, mà chỉ dùng 
một tô nước Ma Ha Thủy xối lên đầu. Chức Sắc Hành 
Pháp làm phép Bí Tích Giải Oan, thì trước hết phải luyện 
Ma Ha Thủy, rồi sau đó mới hành pháp Giải Oan.

Chức Sắc Hành Pháp luyện Ma Ha Thủy đại khái 
như sau: Múc một tô nước trong sạch, đặt trước Thiên 
Bàn. Sau khi cúng Thầy xong, vị Chức Sắc Hành Pháp vào 
đứng ngay chính giữa, trước Thiên Bàn, định thần ngó 
lên Thiên Nhãn, rồi hành pháp biến nước trong tô thành 
Ma-Ha Thủy. Khi nào vị Chức Sắc nhắm mắt định thần, 
thấy Thiên Nhãn giáng trên mặt nước thì nước Ma-Ha 
đã luyện xong. Sách có dạy: Ma-Ha Thủy năng hủy oan 
nghiệt tội chuớng chi đọa.

Kinh Giải Oan nói về ý nghĩa của Phép Giải Oan, 
được Đồng Nhi đọc lên trước khi vị Chức Sắc hành pháp. 
Sau đây là vài câu tiêu biểu nói lên ý nghĩa của Phép Giải 
Oan:

Phong trần quen thú cung âm,
Cảnh thăng ngơ ngẩn lạc lầm Phong Đô.
Khối trái chủ nhẫng lo vay trả,
Mới gây nên nhân quả nợ đời.
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Rảnh mình đâu đặng thảnh thơi,
Thiên cung lỡ lối chơi vơi cõi trần.
May đặng gặp hồng ân chan rưới
Giải trái oan sạch tội tiền khiên.

Sự linh diệu của Phép Giải Oan được nhắc đi nhắc lại 
nhiều lần trong các bài Kinh Tận Độ, nội dung như sau:

Kinh Giải Oan:
May gặp đặng hồng ân chan rưới,
Giải trái oan sạch tội tiền khiên.

Kinh Tắm Thánh:
Xin gìn giữ Thánh hình thanh bạch,
Xin xá ân rửa sạch tiền khiên.

Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối:
Chí Tôn xá tội giải oan,
Thánh, Thần, Tiên, Phật cứu nàn độ vong.

Kinh Hạ Huyệt:
Phép Giải Oan độ hồn khỏi tội,
Phuớn tiêu diêu nắm mối trường sanh…
Nhờ Hậu Thổ xương tàn gìn giữ,
Nghĩa CHÍ TÔN tha thứ tiền khiên.

Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu:
Sấp mình cúi lạy Từ Bi,
Tiền khiên phụ mẫu Tam Kỳ xá ân.

Kinh Cầu Bà Con và TBCH Đã Qui Liễu:
Chí Tôn xá tội giải oan,
Thánh, Thần, Tiên, Phật cứu nàn độ căn.
………
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Ơn Tạo hóa tha tiền khiên trước,
Đưa linh phan tiếp rước nguyên nhân.

 � Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q1, trg 96:
Nước mắt chưa lau cơn kiếp trái,
Có công phổ độ giải tiền khiên.
………
Tiền khiên đã mãn nghiệp căn xưa,
Phải biết ăn năn chiếm thượng thừa,

Phật Mẫu Chơn Kinh:
Trung khổ hải độ thuyền Bát Nhã,
Phước Từ bi giải quả trừ căn.

Có thể hiểu hai câu Kinh Phật Mẫu như sau:
Đức Phật Mẫu đem Thuyền Bát Nhã vào trong biển 

khổ để cứu vớt nhơn sanh, ban cho phước đức và lòng từ bi 
để giải trừ căn xưa quả cũ.

Hàm ý rằng: Đức Phật Mẫu ví cõi trần là biển khổ. 
Chúng sanh đang sống nơi cõi trần được ví như là đang 
lặn ngụp trong biển khổ. Đức Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên 
Nương vâng lịnh Đức Chí Tôn, giáng điển dẫn dắt các 
Vị Tiền Khai mở Đạo Cao Đài, để giúp chúng sanh tu 
hành đắc quả, thoát khỏi vòng luân hồi. Đạo Cao Đài 
được ví như chiếc thuyền Bát Nhã đến chở chúng sanh 
vượt qua biển khổ.

Trên đây là những câu kinh nói lên ý nghĩa huyền 
diệu của Phép Giải Oan, một ân huệ rất lớn cho người 
Tín Đồ Cao Đài trong Đại Ân Xá Kỳ Ba nầy.
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21. TRƯỜNG THI CÔNG QUẢ

Đức Chí Tôn đã nhiều lần dạy rằng: Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một trướng thi 

công quả.
Trong thời kỳ Đại Ân Xá nầy, môn thi là Công Quả. 

Đắc Đạo cùng chăng là do Công Quả.
Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có dạy như sau:

Muôn đức ngàn lành không sót một,
Bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần.

 � (TNHT.I.101 – in năm 1972)
“Ấy vậy Đại Đạo Tam Kỳ chẳng khác chi một trường 

thi công quả; nếu biết ăn năn trở bước lại nơi đường sáng 
sủa, giồi tâm, trao đức, đặng đến hội diện cùng Thầy, thì 
mới đạt đặng địa vị thanh cao trong buổi chung qui cho. 
Chúng sanh khá nghe và xét mình cho lắm” 

 � (TNHT.II.127– 1972).
Hai câu chuyện sau đây là những ví dụ điển hình cho 

thấy rằng công quả và hạnh đức đầy đủ có thể giúp cho đạt 
được phẩm vị cao trọng nơi cõi thiêng liêng.

1).– PHỐI THÁNH PHẠM VĂN MÀNG

Ông Phạm văn Màng là một tín đồ nhập môn ngày 
21–12 Bính-Dần (24–1–1927), cùng với vợ con, góp phần 
công quả rất đắc lực, đặc biệt là trong công tác xây dựng 
Tòa Thánh Tây Ninh và trong việc chăm sóc Đức Cao 
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Thượng Phẩm khi Ngài lâm bịnh.
Vài ngày trước khi ông qui liễu, một vị Thần về cơ 

bạch lên Đức Hộ Pháp rằng: Đắc lịnh của Thần Hoàng 
Long Thành, chư Địa Thần lo nghinh tiếp Phối Thánh 
Màng. Đúng 24 giờ ngày 30–9 Quí Dậu (dl 17–11–1933) 
ông Phạm Văn Màng nhẹ nhàng thoát xác, hưởng được 46 
tuổi. Đức Hộ Pháp đứng chủ sự đám tang, hành pháp Độ 
Thăng và thuyết minh cho toàn Đạo biết rằng ông Màng 
đã đắc Thánh Vị, phẩm Phối Thánh. Ngày 15–3–1938, 
Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài truy 
thăng Ngài Phạm Văn Màng lên phẩm Thánh Nhơn, một 
phẩm cao cấp của Hội Thánh Phước Thiện, đối phẩm với 
Chánh Phối Sư (Thiên Thánh).

Nhập môn năm 1926, qui vị năm 1933, Ngài Phạm 
văn Màng chỉ làm công quả 7 năm mà được đắc Thánh 
thì quả là một ân huệ vô cùng to lớn của Đức CHÍ TÔN.

Trong một Đàn Cơ tại Báo Ân Từ vào đêm 7–11 
Mậu Tý (7–12–1948), Đức Hộ Pháp và Ngài Khai Pháp 
phò loan, Phối Thánh Phạm Văn Màng về Cơ:

“Bạch Sư Phụ, con là Màng đây.
Hễ thấy nhau thêm tủi.
Xin chào mấy vị Sư Thúc, mấy bạn, mấy em.
Bạch Sư Phụ, khi Sư Phụ bị đồ lưu thì con và “Nhượng” 

vẫn gần bên. Nhượng và con đã chán thấy điều phản phúc 
của nhiều người. Nếu chẳng quả Thiên Thơ định trấn Thánh 
thì mấy kẻ ấy đã bị hai con tàn hại. Lẽ định là sanh Thánh 
chớ không phải tử Thánh. Nhưng Thiên Thơ biến chuyển, 
ngày nay họ vẫn còn ra vào Ngọc Hư Cung đợi án. Tiếc 
thay cho một kiếp sanh, đã gặp Phật mà không thấy Phật 
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thì Thiên vị lấy đâu mà định đặng?

2).– PHỐI THÁNH BÙI ÁI THOẠI

Ông Bùi Ái Thoại nhập môn lúc 19 tuổi, về sau trở 
thành Tá Lý Sở Đắp Vẽ, và lần lần trở thành nhơn tài 
trong nghề đắp vẽ.

Ông rất khéo tay trong việc đắp vẽ tượng của các 
Đấng nơi Đền Thánh. Ông qui vị lúc được 38 tuổi. Về sau, 
Bát Nương Diêu Trì Cung giáng Cơ cho Hội Thánh biết 
Ông Tá Lý Bùi Ái Thoại đã đắc quả phẩm Phối Thánh và 
khuyên nên ghi vào lịch Đạo để nêu gương cho hậu thế.

Với 38 tuổi đời, 19 tuổi Đạo, 19 năm công quả mà 
Ngài Bùi Ái Thoại đã được đắc Thánh thì cũng quả là một 
ân huệ vô cùng to lớn của Đức CHÍ TÔN.

Cũng trong Đàn Cơ tại Báo Ân Từ vào đêm 7–11 
Mậu Tý (7–12–1948), Đức Hộ Pháp và Ngài Khai Pháp 
phò loan, Phối Thánh Bùi Ái Thoại về Cơ:

“Bạch Sư Phụ, con là Thoại đây.
Thưa chào chư vị Sư Thúc, Sư Huynh.

Hèn lâu, con nhớ Sư Phụ lắm, mà không biết làm sao!
Khi Sư Phụ bị đày, con rầu buồn quá đổi, thêm lo 

lắng Đền Thánh chưa rồi. Làm ngày làm đêm, mang bịnh 
nan y nên qui liễu.

Nhờ CHÍ TÔN thương nên ban lịnh Ngọc Hư 
Cung cho vào hàng Phối Thánh.

Bạch Sư Phụ, làm ơn nói với “Năm Sỏi” và “Sáu 
Út” rằng “Kỉnh” bị án sa đọa Phong Đô, nhưng nhờ công 
nghiệp tạo tác Tòa Thánh, Đức CHÍ TÔN ân xá cho 
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chuyển kiếp luân hồi, mà chưa đi, còn đương kiện ông 
“Chữ”.

Con gặp “Quân” và “Ngưu” lẩn quẩn nơi Thánh 
Địa đặng đợi dịp trả oán theo Ngọc Hư Cung cho phép. 
Nhưng Phạm Phối Thánh và con khuyên lơn họ, để cho 
kẻ tội nhơn phụng sự quốc gia, và nghĩ Thánh tâm, oan 
gia nên giải bất nghi kết, nên họ cũng an lòng, đặng xem 
hành tàng của kẻ tội nhơn, hoặc tha hoặc trị.

Con mới dắt Anh “Thiết” kiến diện Sư Thúc Thượng 
Phẩm đặng người điều độ.

Con nhớ mấy anh em con quá! Khi thấy thờ phượng 
con, con đau lòng quá! Sư Phụ nói lại giùm, con để lời cám 
ơn họ. Nếu con có phước giáng Cơ đặng thường, con có nhiều 
điều nói với họ.

Con kính lạy Sư Phụ, con xin kiếu. Thăng”.
 ▶ GHI CHÚ: 

Sự đắc Thánh của các ông Phạm Văn Màng và ông 
Bùi Ái Thoại chứng tỏ một cách rõ ràng rằng: Dù phẩm 
vị tại thế gian nầy có thấp kém, nhưng công quả và hạnh 
đức đầy đủ thì cũng có thể đạt được phẩm vị cao trọng 
nơi cõi thiêng liêng.

Sau đây là lời dạy của Đức Chí Tôn trong Bộ Thánh 
Ngôn Hiệp Tuyển liên hệ đến Trường Thi Công Quả:

1.– “Người dưới thế nầy muốn giàu có thì phải kiếm 
phương thế mà làm ra của. Ấy là về phần xác thịt. Còn Thần, 
Thánh, Tiên, Phật muốn cho đắc đạo phải có công quả. 
Thầy đến độ rỗi các con là thành lập một trường công đức 
cho các con nên đạo. Vậy đắc đạo cùng chăng, tại nơi các 
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con muốn cùng chẳng muốn. Thầy nói cho con nghe, K… ôi! 
Nếu chẳng đi đến trường Thầy lập mà đoạt thủ địa vị mình 
thì chẳng đi nơi nào khác mà đắc đạo bao giờ” 

 � (TNHT.I.24 – in năm 1972).
2.– “Vì vậy mà Thầy hằng nói cùng các con rằng: Một 

trường thi công quả, các con muốn đến đặng nơi Cực 
Lạc thì phải đi tại cửa nầy mà thôi. Thầy lại khuyên nhủ 
các con rằng: Thầy đã đến cùng với các con, các con duy có 
tu mà đắc đạo, phải đoái lại bá thiên vạn ức nhơn sanh còn 
phải trầm luân nơi khổ hải, chưa thoát khỏi luân hồi, để 
lòng từ bi mà độ rỗi. Nay tuy các con chẳng thấy hành vi 
mầu nhiệm mà chính Thầy đã đến nói, các con cũng nên 
tin Thầy mà cho rằng lời Thầy dạy là chơn thật. Nếu các 
con đợi đến buổi chung qui, hồn ra khỏi xác, mới thấy cơ 
mầu nhiệm đặng thì chừng ấy đã muộn rồi. Vậy các con 
khá tuân lịnh Thầy”

 � (TNHT hợp nhứt và chú thích – bài 24 – HT. 
Nguyễn Văn Hồng).

 ▶ Ghi Chú: 
Trong thời kỳ Đại Ân Xá nầy, Đức Chí Tôn miễn 

cho Nhơn Sanh môn Luyện Đạo, chỉ cần lập công quả 
cho nhiều thì đủ đắc đạo. Đức Chí Tôn đã từng khẳng 
định như sau: “Ta nói cho chúng sanh biết rằng: Gặp Tam 
Kỳ Phổ Độ mà không tu thì không còn trông mong siêu 
rỗi”(TNHT.I.18). Tu trong thời Tam Kỳ Phổ Độ thì phải 
lập đức, làm công quả, phổ độ chúng sanh, v.v…

3.– “Trong các con có nhiều đứa lầm tưởng hễ vào Đạo 
thì phải phế hết nhơn sự, nên chúng nó ngày đêm mơ tưởng 
có một điều rất thấp thỏi là vào một chỗ u nhàn mà ẩn thân 
luyện đạo. Thầy nói cho các con biết: nếu công quả chưa đủ, 
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nhân sự chưa xong, thì không thế nào các con luyện thành 
đặng đâu mà mong. Vậy muốn đắc quả thì chỉ có một 
điều phổ độ chúng sanh mà thôi. Như không làm đặng 
thế nầy thì tìm cách khác mà làm âm chất, thì cái công tu 
luyện chẳng bao nhiêu cũng có thể đạt địa vị tối cao” 

 � (TNHT.I.80–81 – in năm 1972).



 CÔNG QUẢ XÂy DỰNG TÒA THÁNH & THÁNH THẤT

135

22. CÔNG QUẢ XÂY DỰNG 
TÒA THÁNH & THÁNH THẤT

Hằng ngày người tín hữu Cao Đài thường 
hứa với Đức Chí Tôn như sau:

Nhứt nguyện: Đạo Đạo hoằng khai.
Nhì nguyện: Phổ độ chúng sanh.

Chữ nguyện trong hai câu kinh trên phải được hiểu 
theo nghĩa tích cực là mong muốn và quyết tâm thực hiện 
cho bằng được. Như vậy, có thể hiểu ý nghĩa của hai câu 
kinh trên như sau:

 ■ Điều nguyện thứ nhứt của con là quyết tâm làm cho nền 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được mở mang rộng khắp.

 ■ Điều nguyện thứ nhì của con là quyết tâm cứu giúp 
tất cả chúng sanh cho được giải thoát.
Thực hiện được hai điều quyết tâm trên, người tín 

hữu Cao Đài mới có quyền xin Đức Chí Tôn tha tội:
Tam nguyện: xá tội đệ tử.

Chữ nguyện trong câu kinh sau nầy được hiểu theo 
nghĩa tiêu cực là cầu nguyện, cầu xin Đức Chí Tôn và các 
Đấng Thiêng Liêng ban cho. Như vậy có thể hiểu ý nghĩa 
câu kinh nầy như sau: Cầu xin Đức Chí Tôn xá tội cho 
chúng đệ tử: tha cho tội tình đã phạm trong kiếp sanh nầy 
và cả các nghiệp tiền khiên đã gây ra từ các kiếp trước.

Hằng ngày chúng ta có hai lời nguyện như trên, 
nhưng Hoằng Khai Đại Đạo và Phổ Độ Chúng Sanh cũng 
không phải là việc dễ thực hiện. Chúng ta tùy theo hoàn 
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cảnh, tùy theo điều kiện mà ráng làm hết sức mình được 
bao nhiêu hay bấy nhiêu. Theo lời dạy của Đức Chí Tôn, 
mỗi người Tín Đồ phải độ được ít nhứt là 12 người: độ 
nhập môn và chỉ dẫn cách tu; dễ nhứt là hướng dẫn người 
trong thân tộc và con cháu nhập môn cầu Đạo và làm 
công quả hay âm chất. Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, 
Đức Chí Tôn có dạy:

“… THẦY hằng nói cùng các con rằng: một trường thi 
công quả, các con muốn đến đặng nơi Cực Lạc thì phải đi 
tại cửa nầy mà thôi” 

 � (TNHT.I.30 -in năm 1972). 
“… Muốn đắc quả thì chỉ có một điều phổ độ chúng 

sanh mà thôi. Như không làm được thế nầy, thì tìm cách 
khác mà làm âm chất, thì cái công tu luyện chẳng bao nhiêu 
cũng có thể đạt địa vị tối cao” 

 � (TNHT.I.81 – in năm 1972).
Góp phần công quả hay âm chất vào việc Lập Thành 

Tòa Thánh hay Thánh Thất cũng là một cách để làm cho 
nền Đạo được mở mang. Ngày xưa, có nhiều vị Tiền Khai 
phạm tội đáng lẻ phải bị Đức Lý Đại Tiên Trưởng (Nhứt 
Trấn Oai Nghiêm) răn phạt, nhưng nhờ có Đức Chí Tôn 
xin cho để lấy công quả xây dựng Tòa Thánh mà chuộc 
tội. Đức Chí Tôn có dạy như sau: 

“Cắt ruột ai lại không đau; nếu THẦY không cầu khẩn 
Thái Bạch đình hình phạt cho tới ngày lập thành Tòa Thánh, 
các con lấy công chuộc tội, thì trong các con chẳng đặng còn 
lại một phần mười, các con nên lấy lời răn THẦY đây làm 
vị thuốc khử tội của các con, phải sợ mạng lịnh Thái Bạch” 

 � (TNHT.I.86 – in 1972).
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Có một lần, Đức Chí Tôn nói với một Vị Tiền Khai: 
“Ngươi hiểu chăng?... Tam đồ tội khổ, bất năng thoát 

tục là tội ngươi. Phải ăn năn sám hối, sau TA sẽ trọng dụng, 
độ rỗi nhơn sanh, lấy công chuộc tội. Nghe à!” 

 � (TNHT.I.35 – 1972).
Ngoài ra, trong Bộ Thánh Ngôn do Hiền tài Nguyễn 

Văn Hồng sưu tập (Quyển 3, Bài 35) có ghi: Trong Đàn 
Cơ đêm 7–12–1948 tại Báo Ân Từ, Đức Hộ Pháp và Ngài 
Khai Pháp phò loan, Ngài Phối Thánh Bùi Ái Thoại về 
cơ, có đoạn viết như sau: “Bạch Sư Phụ (nói với Đức Hộ 
Pháp), làm ơn nói với ‘Năm Sỏi’ và ‘Sáu Út’ rằng ‘Kỉnh’ 
bị án sa đọa Phong Đô, nhưng nhờ công nghiệp tạo tác Tòa 
Thánh, Đức Chí Tôn ân xá cho chuyển kiếp luân hồi, mà 
chưa đi,…”.

Trong Sử Đạo, có hai ông Phạm Văn Màng và Bùi 
Ái Thoại, là Đạo Hữu hoặc Chức Việc, mà nhờ có nhiều 
công quả, đặc biệt là Công Quả Xây Dựng Tòa Thánh, 
nên sau khi qui vị liền được Đắc Thánh.

 ■ Ông Bùi Ái Thoại nhập môn lúc 19 tuổi, về sau trở 
thành Tá Lý Sở Đắp Vẽ, và lần lần trở thành nhơn 
tài trong nghề đắp vẽ. Ông rất khéo tay trong việc đắp 
vẽ tượng của các Đấng nơi Đền Thánh. Ông qui vị 
lúc được 38 tuổi. Về sau, Bát Nương Diêu Trì Cung 
giáng Cơ cho Hội Thánh biết Ông Tá Lý Bùi Ái Thoại 
đã đắc quả phẩm Phối Thánh và khuyên nên ghi vào 
lịch Đạo để nêu gương cho hậu thế.

 ■ Ông Phạm Văn Màng sanh năm 1888, nhập môn 
năm 1926 tại Thánh Thất tạm ở chùa Gò Kén, góp 
phần đắc lực vào công tác xây dựng Tòa Thánh Tây 



CÔNG QUẢ XÂy DỰNGTÒA THÁNH & THÁNH THẤT

138

Ninh, qui vị năm 1933, sau 7 năm công quả đắc lực. 
Vài ngày trước khi ông qui vị, một Vị Thần (do một 
Công quả Phạm Môn đã đắc vị) về cơ bạch lên Đức 
Hộ Pháp rằng : “Đắc lịnh Thần Hoàng Long Thành, 
chư Địa Thần lo nghinh tiếp Phối Thánh Phạm Văn 
Màng”. Sau đó, Phối Thánh Màng lại được Đức Hộ 
Hộ Pháp (Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài) truy 
phong lên phẩm Thánh Nhơn, đối phẩm với Chánh 
Phối Sư bên Cửu Trùng Đài (Thiên Thánh).

Xin kể thêm một chi tiết về Ngài Phạm Văn Màng.
Trong thời gian ông Màng làm Cai Sở Trường Hòa, 

ông bị một số người đứng đơn vu oan về 36 khoản tố cáo 
lên Đức Hộ Pháp.

Đức Hộ Pháp gọi ông Màng lên để xét hỏi coi ông 
có phạm vào các tội đó không.

Ông Màng bạch:
Bạch Thầy, con có các tội đó, con hoàn toàn nhận chịu 

và cúi đầu thọ tội.
Đức Hộ Pháp hỏi:

– Sao Em dám phạm tội như vậy?
Ông Màng cung kính bạch:

– Bạch Thầy, các anh lớn con và mấy em con, nói như 
vậy, nếu mà con nói không có, thành ra mấy anh em con nói 
không thật với Thầy. Thầy quở phạt anh em con tội nghiệp.

Đức Hộ Pháp vốn đã rõ oan khúc của ông Màng, 
nhưng thử hỏi và nghe qua các lời đối đáp của ông mà 
nghẹn ngào đổ lệ. Đức Hộ Pháp đã an ủi thấm thiết một 
môn đệ đã chí quyết quên mình mà phụng sự Đạo Pháp.
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Nói tóm lại:
– Làm bất cứ việc gì có lợi cho Đạo thì có công.
– Làm bất cứ việc gì có hại cho Đạo thì có tội.
Những Vị Tiền Khai đã nhập môn cầu Đạo từ lúc 

mới Khai Đạo, nhưng vì không khéo trong việc hành 
Đạo mà phải bị đắc tội, đến đổi Đức Chí Tôn phải nói:

“… nếu THẦY không cầu khẩn Thái Bạch đình hình 
phạt cho tới ngày lập thành Tòa Thánh, các con lấy công chuộc 
tội, thì trong các con chẳng đặng còn lại một phần mười…”.

 ▶ Kết Luận: 
Tạo Hóa vốn chí công, không vì thương mà thưởng, 

không vì ghét mà phạt. Có công thì thưởng, có tội thì phạt.
THÁNH GIÁO

* Đức Cao Thượng Phẩm giáng cơ có dạy như sau: 
“Tam thiên Thế giới là ngôi vị, còn Thất thập nhị Địa là 
Trường thi Công quả”.

* Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Lý Đại 
Tiên Trưởng có dạy như sau:

“Những đạo hữu nào không vì hạnh đức mà chung hiệp 
nhau lo hành Chánh Giáo, thì đã có Thần, Thánh lãnh lịnh 
biên ghi vào Sổ Công Quả, đợi ngày chung qui đặng đem 
vào cân Thiên Điều mà phán đoán” 

 � (TNHT.II.149 – IN NĂM 1972)
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23. CƠ KHẢO THÍ

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Chí Tôn 
có dạy như sau:

«Đại Đạo Tam Kỳ chẳng khác chi một truờng thi 
công quả: nếu biết ăn năn trở bước lại nơi đường sáng sủa, 
giồi tâm, trau đức đặng đến hội diện cùng Thầy, thì mới 
đạt đặng địa vị thanh cao trong buổi chung qui cho. Chúng 
sanh khá nghe Thầy mà xét mình cho lắm» 

 � (TNHT.II.127 – in năm 1972).
Có trường thi «CÔNG QUẢ», tất có cơ «KHẢO 

THÍ» theo phép công bình Thiên Đạo. Phàm muốn đoạt 
thủ ngôi vị nơi trường thi ấy người hành đạo phải có công 
lao xứng đáng và phẩm hạnh hoàn toàn. Chịu thử thách 
mà không sa ngã, mới đáng đăng tên vào Tiên Tịch.

Vì lẽ công bình, Đức Chí Tôn buộc phải để cho Ma 
Vương cám dỗ. Kẻ nào kém đạo hạnh phải sa vào cạm bẫy.

Thường thường chánh tà tương khắc. Hễ Đạo khai thì 
Tà khởi. Đạo không ma khảo, Đạo khó thành. Ma không 
Đạo khai, Ma không được dịp mở cơ thạnh vượng.

Ma khảo có nhiều cách, đại khái như:
1. Mạo danh Tiên Phật, đòi ban huyền diệu, cốt mê hoặc 

người phải xa Chánh Giáo.
2. Dục người thấy sắc đẹp mê sa, thấy tài vật ham muốn.
3. Hóa việc lạ lùng quái gở cho người sợ bỏ dở công phu.
4. Chiều theo sở dục con ngưởi mà cám dỗ, tức là đánh 
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ngay chỗ yếu của người.
5. Bày bố những khó khăn gay cấn cho người thối chí 

ngã lòng.
Đức Chí Tôn đã cho biết trước:
‘‘ Chung quanh các con, dầu xa, dầu gần, Thầy đã thả 

một lũ hổ lang ở lộn với các con. Thầy hằng xúi chúng nó 
thừa dịp mà cắn xé các con, song trước, Thầy đã cho các con 
mặc một bộ thiết giáp chúng nó chẳng hề thấy đặng, là đạo 
đức của các con. Ấy vậy, ráng gìn giữ bộ thiết giáp đó hoài 
cho đến ngày các con hội hiệp cùng Thầy.

Nghe và ráng tuân theo ’’ 
 � (TNHT.I.12 – in năm 1972)

Đường đã trải qua, chúng ta thấy rõ tu hành gặp 
không biết bao trở lực. Nào là người hữu ý hay vô tình kích 
bác, cho đến bà con cật ruột cùng bạn thân yêu buổi trước, 
mà nay thấy chúng ta tu hành, họ cũng đem lòng nhạo 
báng, nào là kẻ gây điều khó dễ, mong phá hoại việc tu.

* Cơ Nghịch Khảo.– Trong khi lập công bồi đức, 
chúng ta lại gặp nhiều nghịch cảnh: tiền tài thốn thiếu, 
tật bịnh triền miên, hoặc những nỗi bất bình, những điều 
thống khổ dễ khiến chúng ta ngã lòng thối bước, nếu 
không nhẫn nại và vững đức tin. Những chướng ngại 
trên đây là sự trạng của Cơ Nghịch Khảo.

* Cơ Thuận Khảo.– Lại cũng có khi chúng ta sa 
ngã vì sắc đẹp, vì danh vọng và lợi quyền, là những cạm 
bẫy để quyến rủ con người vào con đường tội lỗi mà thất 
Đạo. Đó là Cơ Thuận Khảo.

Tóm lại, cơ đạo có nghịch khảo và thuận khảo là 
hai phương pháp trui thét lòng người tu hành cho ra cao 
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thượng. Vàng không trui lửa, ai biết vàng cao? Ngọc chẳng 
dồi mài, ai hay ngọc quí.

Chúng ta tin chắc rằng mỗi lần bị khảo mà không 
ngã là mỗi lần chúng ta được lên một nấc thang tấn hóa đó.

Vậy người tu hành phải chịu luật khảo thí và phải 
kiên tâm trì chí lướt qua mọi thử thách, tự tin và bền chí 
là bí quyết thành công.

 ▶ Tóm lại:
 ■ Tạo những khó khăn nghịch cảnh làm trở ngại bước 
đường tu là Nghịch Khảo.

 ■ Đem đến những danh vọng, quyền lợi, sắc đẹp để 
quyến rủ xa rời đường tu là Thuận Khảo.

Nhiều khi người tu bị thuận khảo mà không biết, lại 
tưởng rằng đang hưởng ân huệ của Thiêng Liêng ban cho.

 � (Theo Bài Giáo Lý 21, Hạnh Đường Huấn Luyện 
Giáo Hữu)

(Tác Giả: Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu)
* Lời Dạy của Đức Chí Tôn
1.– Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập pháp 

“Tam Kỳ Phổ Độ” Quỉ Vương đã khởi phá khuấy Chơn 
Đạo. Đến danh Ta nó còn mượn, duy ngai Ta nó chẳng 
dám ngồi mà thôi. 

 � (TNHT.I.35 – in năm 1972)
2.– Thầy mừng các con.
Thơ, con dắt mấy em con đi Cần Giuộc, vì Tà Mị 

muốn nhiểu hại Môn Đệ Thầy ở dưới…
Quỉ Vương đến trước Bạch Ngọc Kinh xin hành 

xác và thử thách các con. Thầy chẳng chịu cho hành xác; 
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chúng nó hiệp Tam Thập Lục Động toan hại các con, 
nên Thầy sai Quan Thánh và Quan Âm đến giữ gìn các 
con; nhưng phần đông chưa lập Minh Thệ, nên chư Thần, 
Thánh, Tiên, Phat không muốn nhìn nhận…   

 � (TNHT.I.32 – in năm 1972)
3.– Những sự phàm tục đều là mưu kế của Tà Mị 

Yêu Quái cốt để ngăn trở bước đường Thánh Đạo của 
các con. Những mưu quỉ quyệt ấy do lịnh Thầy dùng để 
thử các con. Thầy đã nói Thầy thả một lũ hổ lang ở lộn 
cùng các con; nó hằng thừa dịp mà cắn xé các con, song 
trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng 
nó chẳng hề thấy đặng, là đạo đức của các con. Thầy lại 
khuyên các con giữ bộ thiết giáp ấy cho tới ngày hội hiệp 
cùng Thầy. Ấy vậy Đạo là vật rất hữu ích như giáp hữu 
ích cho thân các con; nếu các con bỏ giáp thì thân các con 
ra trần lỗ; còn bỏ Đạo thì các con ở dưới phép Tà Thần. 

 � (TNHT.I.31 – in năm 1972)
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24. HÀNH CHÁNH ĐẠO NĂM CẤP

Đơn vị Hành Chánh Đạo nhỏ nhứt là 
Hương Đạo. Kế đến là Tộc Đạo, Châu Đạo, 

Trấn Đạo và Cửu Viện ở Trung Ương. Đó là năm cấp hành 
chánh Đạo tại Việt Nam từ trước năm 1975.

1.– HƯƠNG ĐẠO

Hương Đạo là một Làng Đạo, gồm các Tín Đồ nam 
nữ cư ngụ trong một làng hay một xã, theo ranh giới ấn 
định bởi chánh quyền đời. Đứng đầu Hương Đạo là một 
vị Chánh Trị Sự với chức vụ là Đầu Hương Đạo. Bàn Trị 
Sự của mỗi Hương Đạo gồm: một Chánh Trị Sự Nam, 
một Chánh Trị Sự Nữ, nhiều Phó Trị Sự nam nữ và nhiều 
Thông Sự nam nữ.

Nhiều Hương Đạo họp lại thành một Tộc Đạo.

2.– HỌ ĐẠO – TỘC ĐẠO

1.– Họ Đạo.– Nơi Chương III Quyển Tân Luật 
có ghi:

“Điều 16: Nơi nào có đông tín đồ được chừng 500 người 
sắp lên, thì được lập riêng một Họ, đặt riêng một 
Thánh Thất, có một Chức sắc làm đầu cai trị.
Hiện nay số Tín Đồ còn ít và ở rải rác nên không 

phân chia lập thành Họ Đạo, mà phân theo địa giới hành 
chánh của chánh quyền nhà nước mà lập ra: Hương Đạo, 
Tộc Đạo, Châu Đạo, Trấn Đạo.
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2.– Tộc Đạo.– Tộc Đạo là một Họ Đạo gồm các Tín 
Đồ nam nữ cư ngụ trong một Quận hay Huyện.

Đứng đầu một Tộc Đạo là một vị Đầu Tộc Đạo, 
phẩm Lễ Sanh, do Hội Thánh bổ nhiệm đến hành đạo. 
Mỗi Tộc Đạo có nhiều Hương Đạo. Nhiều Tộc Đạo họp 
lại thành một Châu Đạo.

3.– CHÂU ĐẠO – TRẤN ĐẠO

1.– Châu Đạo.– Châu Đạo là một Tỉnh Đạo gồm 
tất cả các Tín Đồ nam nữ cư ngụ trong một Tỉnh (ở Mỹ 
thường là Tiểu Bang: ý kiến riêng của người soạn bài).

Đứng đầu Châu Đạo là một vị Chức Sắc phẩm Giáo 
Hữu, gọi là Khâm Châu, do Hội Thánh bổ nhiệm đến 
hành đạo. Một Châu Đạo có nhiều Tộc Đạo. Nhiều Châu 
Đạo họp lại thành một Trấn Đạo.

2.– Trấn Đạo.– Trấn Đạo là một khu vực lớn gồm 
từ 3 đến 5 Châu Đạo.

Đứng đầu Trấn Đạo là một vị Chức Sắc phẩm Giáo 
Sư, gọi là Khâm Trấn, do Hội Thánh bổ nhiệm.

Nam phái có Khâm Trấn, Khâm Châu, Đầu Tộc. 
Nữ phái cũng có Nữ Khâm Trấn, Nữ Khâm Châu, Nữ 
Đầu Tộc.

4.– CỬU VIỆN

Quyền Hành Pháp thuộc về Cửu Trùng Đài gồm tất 
cả Chức Sắc, Chức Việc Nam Nữ điều hành guồng máy 
của Đạo để giáo hóa và phổ độ nhơn sanh hành sử theo 
đúng luật pháp của Đạo. Hội Thánh Cửu Trùng Đài điều 
hành công tác đạo sự thông qua Cửu Viện, gồm có: Hòa 
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Viện, Lại Viện, Lễ Viện, Học Viện, Y Viện, Nông Viện, 
Hộ Viện, Lương Viện, Công Viện. Mỗi viện có nhiệm vụ 
chuyên môn đặc biệt.

Đứng đầu mỗi Viện là một vị Thượng Thống, phẩm 
Phối Sư. Cửu Viện làm việc nơi Tòa Nội Chánh trong 
Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh.

* Cửu Trùng Đài Nam phái có 3 vị Chánh Phối 
Sư, mỗi vị điều khiển 3 Viện:

 � Ngọc Chánh Phối Sư điều khiển 3 Viện: Hòa, 
Lại, Lễ

 � Thượng Chánh Phối Sư điều khiển 3 Viện: Học, 
Y, Nông

 � Thái Chánh Phối Sư điều khiển 3 Viện: Hộ, 
Lương, Công.

* Cửu Trùng Đài Nữ Phái chỉ có 1 vị Nữ Đầu Sư 
và 1 vị Nữ Chánh Phối Sư. Hai vị cai quản cả Cửu Viện 
Nữ phái.

Các vị Chánh Phối Sư tùng quyền các vị Đầu Sư.
Các vị Đầu Sư tùng quyền các vị Chưởng Pháp và 

Đức Giáo Tông.
Đức Giáo Tông và 3 vị Chưởng Pháp chưởng quản 

Cửu Trùng Đài cả Nam và Nữ.
 ▶ CHÚ THÍCH.

– Đối với Hội Thánh Phước Thiện thì hệ thống tổ chức 
cũng tương tự như trên, nhưng cách gọi tên có thay đổi, 
ví dụ: Quản Trấn, Quản Châu, Quản Tộc,…
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5.– HỘI THÁNH EM

Chánh Trị Sự nắm cả hai quyền: Hành Chánh và 
Luật Lệ. Do đó Pháp Chánh Truyền gọi CTS là Đầu Sư 
Em, vì quyền hành của CTS giống quyền hành của Đầu 
Sư, nhưng chỉ trong phạm vi Hương Đạo mà thôi.

Mỗi Hương Đạo đuợc chia ra làm nhiều Ấp Đạo. 
Mỗi Ấp Đạo có một vị Phó Trị Sự coi về Hành Chánh và 
một vị Thông Sư coi về Luật Lệ. Do đó:

 ❒ Pháp Chánh Truyền gọi Phó Trị Sự là Giáo Tông 
Em vì quyền hành của PTS giống quyền hành của 
Đức Giáo Tông, nhưng chỉ trong phạm vi nhỏ là 
Ấp Đạo mà thôi.

 ❒ Pháp Chánh Truyền gọi Thông Sự là Hộ Pháp Em 
vì quyền hành của Thông Sự giống quyền hành của 
Đức Hộ Pháp, nhưng chỉ trong phạm vi nhỏ là Ấp 
Đạo mà thôi.

Các vị Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự, Thông Sự trong một 
Hương Đạo, tức là các vị Đầu Sư Em, Giáo Tông Em, Hộ 
Pháp Em, họp lại gọi là Hội Thánh Em.

Các vị Giáo Tông, Đầu Sư, Hộ Pháp ở Tòa Thánh 
trung ương gọi là Hội Thánh Anh.

Đạo Cao Đài chỉ có một Hội Thánh Anh ở trung ương 
nhưng có vô số Hội Thánh Em ở các địa phương, từ quốc 
nội cho đến quốc ngoại. Nhờ cơ cấu tổ chức đặc biệt nầy mà 
Đạo Cao Đài sẽ vững bền mãi mãi, không một thế lực nào 
có thể tiêu diệt nó được.
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25. ẤN TÝ & CÁCH LẠY 
TRONG TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Khi lạy thì hai tay phải chắp lại. Tu theo 
thời kỳ nào thì chắp tay theo thời kỳ nấy, 

hay tu theo tôn giáo nào thì chắp tay theo tôn giáo nấy, mới 
đúng luật pháp chơn truyền của mỗi nguơn hội hay của mỗi 
tôn giáo, như vậy mới đạt được hiệu quả mỹ mãn.

1.– ẤN TÝ TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

Trong Đạo Cao Đài, khi cúng lạy, hai bàn tay phải 
bắt Ấn Tý. Cách làm như sau:

 ❒ Bàn tay Trái: bấm đầu Ngón Cái vào Cung Tý (gốc 
của ngón Áp Út), rồi nắm tay lại,

 ❒ Để khuỷu ngón Cái ấn vào Cung Sửu (gốc ngón 
Giữa).

 ❒ Bàn tay mặt áp bên ngoài, đầu Ngón Cái tay mặt 
bấm vào Cung Dần (gốc Ngón Trỏ) của bàn tay trái.

Bắt Ấn Tý như vậy, có ý chỉ rằng: “Thiên Khai ư Tý, 
Địa tịch ư Sửu, Nhơn sanh ư Dần”, nghĩa là: TRỜI khai 
ở Hội Tý, ĐẤT yên ở Hội Sửu, NGƯỜI sanh ra ở Hội Dần.

 ▶ GHI CHÚ: 
Trong một bài Thuyết Đạo vào năm 1947, Đức Hộ 

Pháp dạy bắt Ấn Tý theo đúng Bí Pháp như sau:… Bàn tay 
mặt ngữa ra đỡ bàn tay trái rồi nắm lại, ngón cái tay Mặt 
điểm vào gốc ngón trỏ của tay Trái (Cung Dần) rồi nắm 
chặt lại. Tức nhiên các ngón của tay Mặt không che khuất 
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gốc của 3 ngón Áp Út, Giữa và Trỏ của bàn tay Trái (tức 
3 cung Tý, Sửu, Dần). Ấn Tý thể hiện Đức Chí Tôn nắm 
trọn Tam Tài: THIÊN, ĐỊA, NHƠN.

Nếu bắt Ấn Tý không đúng, để bàn tay phải (Âm) 
khi nắm lại trùm phủ 3 cung Tý, Sửu, Dần, tức bao 
trùm cả Tam Tài THIÊN, ĐỊA, NHƠN ở bàn tay trái 
(Dương) là một điều sai lạc rất hệ trọng: “Dương thạnh 
tất sanh, Âm thạnh tất tử” sẽ ảnh hưởng đến nghiệp Đạo.

2.– CÁCH LẠy THEO BA THỜI KỲ

 ■ Thời Nhứt Kỳ Phổ Độ, Đức Thái Thượng Đạo Quân 
dạy cách bắt tay như sau : Hai bàn tay nắm co lại, giống 
như cái bông búp. Khi lạy thì hai bàn tay úp xuống 
đất rồi cúi đầu.

 ■ Thời Nhị Kỳ Phổ Độ, Đức Phật Thích Ca dạy hai bàn 
tay xòe ra rồi chắp lại cho hai lòng bàn tay ốp sát vào 
nhau. Khi lạy thì hai bàn tay lật ngửa ra giống như 
cái bông nở.

 ■ Thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn mở Đạo Cao Đài, 
dạy hai tay bắt Ấn Tý chắp lại, tựa như kết thành quả 
(có cái hột bên trong) chỉ rằng đây là thời kỳ kết quả 
của hai thời kỳ Phổ Độ trước : bông búp, rồi bông nở, 
xong kết thành quả. Khi lạy thì hai bàn tay mở ra và 
úp xuống như là gieo hạt giống.

3.– ẤN TÝ CỦA ĐỨC CHÍ TÔN CHỈ Để HỘ THÂN

Về phương diện bắt ấn, ý nghĩa của các ngón tay được 
Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu giải thích như sau trong 
quyển Thiên Đạo (trang133, do Ban Thế Đạo HN. tái bản):
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“Nguyên trong mấy ngón tay,
 � Có ngón xuất điển quang như Ngón Trỏ và Ngón Út,
 � Có ngón tiếp điển quang ở ngoài như Ngón Giữa và  

ngón Áp Út.
Phàm muốn khỏi tiếp tà điển, khi bắt ấn, người ta 

co Ngón Giữa và ngón Áp Út lại, hoặc tréo nhau theo cách 
thức riêng, đồng thời đưa thẳng Ngón Trỏ và Ngón Út đặng 
chống cự, hoặc xua đuổi tà điển.

 � Còn Ngón Cái là nguồn chứa sinh lực, phải co lại đặng 
tránh tà điển làm tổn thương sinh lực.

Bắt Ấn Tý, thì dùng Ngón Cái tay trái ấn vào ngón 
Áp Út (cũng tay trái) chỗ Cung Tý, rồi nắm trọn tay lại. Vì 
Đức Thượng Đế là Đại Từ Bi, cho nên ấn của Ngài chỉ dùng 
cho ta hộ thân, chớ không cần xuất điển, nên Ngón Trỏ và 
Ngón Út không đưa thẳng ra như bắt ấn khác”.

Như vậy, Ấn Tý của Đức Chí Tôn chỉ dùng cho Tín 
Đồ Cao Đài hộ thân mà thôi, chớ không có xuất điển để xua 
đuổi tà điển hay vong phàm. Do đó: Bắt Ấn Tý, lạy vong 
phàm thì vong vẫn về chứng được. Vì vậy mà trong Quyển 
Quan Hôn Tang Lễ do Hội Thánh ban hành, có Đức Lý 
Giáo Tông Nhứt Trấn Oai Nghiêm phê chuẩn Thánh Giáo 
tại Cung Đạo Đền Thánh, có dạy như sau:

“Người Đạo Cao Đài hể khi lạy thì tay chắp bắt Ấn 
tý, lạy Thần, Thánh, Tiên, Phật hay vong phàm 
tay cũng đều bắt Ấn tý”.

4.– Ý NGHĩA CỦA VIỆC LẠy

Ngày 25–2–1926, Đức Chí Tôn có dạy như sau:
“Khi bái lễ, hai tay con chắp lại, song phải để tay trái 
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ấn TÝ, tay mặt ngửa ra nằm dưới, tay trái chụp lên trên.
………….
Lạy là gì?
Là tỏ ra bề ngoài, lễ kỉnh trong lòng.
Chấp 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 Đạo.
Lạy kẻ sống thì hai lạy là tại sao?
Là nguồn cội nhơn sanh lưởng hiệp Âm Dương mà 
ra. Ấy là Đạo.
Vong phàm lạy bốn lạy là tại sao?
Là vì hai lạy của phần người, còn một lạy Thiên, một 
lạy Địa.
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 Đạo.
Lạy Tiên, lạy Phật thì chín lạy là tại sao?
Là lạy chín Đấng 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…”.    

 � (TNHT.I.10 – in năm 1926)



 ẤN TÝ & CÁCH LẠyTRONG TAM KỲ PHỔ ĐỘ

153

5.– CÁCH LẠy TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

Chấp hành Thánh Giáo trên của Đức Chí Tôn, Hội 
Thánh có dạy cách lạy trong Quyển Quan Hôn Tang Lễ.

Quyển Quan Hôn Tang Lễ đã được Hội Thánh 
Lưỡng Đài chung quyết, và được Đức Lý Giáo Tông Nhứt 
Trấn Oai Nghiêm phê chuẩn tại Cung Đạo Đền Thánh.

Lễ Bái CHÍ TÔN
THẦN, THÁNH, TIÊN, PHẬT

Và VONG PHÀM
Người Đạo Cao Đài hễ khi lạy thì tay chấp bắt Ấn Tý, 

lạy Thần, Thánh, Tiên, Phật hay vong phàm tay cũng 
đều bắt Ấn Tý.

 ■ Lạy Đức CHÍ TÔN 12 lạy, lấy dấu PHẬT, PHÁP,   
TĂNG (3 lạy, mỗi lạy 4 gật).

 ■ Lạy PHẬT, TIÊN 9 lạy, không lấy dấu Phật, Pháp, 
Tăng (3 lạy, mỗi lạy 3 gật).

 ■ Lạy THÁNH, THẦN 3 lạy suông (không có gật).
 ■ Lạy Vong phàm 4 lạy (2 lạy quì, 2 lạy đứng).
 ■ Lạy Người sống 2 lạy (lạy đứng).

 ▶ GHI CHÚ:
 Được biết, có người thắc mắc khi lạy vong phàm mà 

bắt Ấn Tý, nên thỉnh giáo Ngài Hiến Pháp về việc nầy, thì 
Ngài giải đáp đại ý như sau: “Trong Thánh Ngôn, Thầy 
dạy cách bắt Ấn Tý và cách lạy, Qua chưa hề thấy dạy 
lạy vong phàm hay Thần, Thánh, Tiên, Phật mà bắt 
Ấn nào khác, chỉ khác nhau là số lần lạy. Nếu mấy Em 
thấy có lời dạy khác hơn thì cho Qua biết để Qua ra 
Đạo lịnh sửa đổi”.
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Tài Liệu sau đây được trích từ Tủ Sách Đại Đạo 
trong phần tác giả TÙNG THIÊN – TỪ BẠCH HẠC

– ---------
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26. THÔNG TRI CỦA HỘI THÁNH CỬU TRÙNG ĐÀI

CỬU TRÙNG ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
văN phòNG (Tứ THậP lục nIên)

NGỌC ChÁNh phỐI SƯ TÒA-THÁnH TÂY-nInH 

SỐ5–NCpS/TT
THÔNG TRI

HỘI THÁNH CỬU TRÙNG ĐÀI NAM NỮ
Kính gửi Toàn thể Chức sắc Thiên Phong, chư Chức Việc 

và Bổn Đạo nam, nữ, NAM và TRUNG TÔNG ĐẠO

Kính chư Hiền Huynh, Hiền Hữu, Hiền Tỷ, Hiền Muội,
Do phúc trình số 77PT, ngày 13 tháng Giêng Tân 

Hợi (dl 8.2.71) của HỘ ĐÀN PHÁP QUÂN tường trình 
có phần đông Chức sắc, Chức việc và Bổn Đạo, khi vào 
Đền Thánh hiến lễ Đức Chí Tôn, không giữ đúng theo 
Luật Đạo như sau:

– Bắt ẤN TÝ không trúng, có người ngón cái tay 
mặt gát ngang qua bàn tay trái, có người thọc sâu trong 
lòng bàn tay trái; như vậy là bấm không đúng chỗ như 
trong Kinh đã chỉ dẫn.

– Khi bắt Ấn Tý không để trên ngực lại bỏ xuôi xuống 
chân và khi lạy không đưa tay khỏi đầu.

– Khi NHẠC TẤU QUÂN THIÊN đứng không 
yên lại cịn nói chuyện làm mất vẻ tôn nghiêm trong thời 
cúng thất lễ với Đức Chí Tôn.

Sau khi cứu xét tờ tường trình nói trên của HỘ 
ĐÀN PHÁP QUÂN, HỘI THÁNH nhận thấy việc 
bắt ẤN TÝ trọng hệ giữ THỂ PHÁP và BÍ PHÁP cho 
người hành lễ. Hưởng mầu nhiệm cùng chăng là do 
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ấn chứng đúng PHÁP; bởi cớ nên ĐỨC CHÍ TÔN 
có dạy trong Thánh Ngôn và Hội Thánh cũng đã có ấn 
định rành rẽ trong Kinh-lễ. Để nghiêm chỉnh giữ đúng 
ẤN PHÁP nhứt luật và sự tôn nghiêm trong giờ hành lễ 
hầu tránh thất lễ với Đức Chí Tôn cùng các Đấng Thiêng 
liêng nên HỘI THÁNH quyết định triệt để thi hành 
các khoản sau đây:

1. Phần bắt ẤN cúng Thầy phải giữ đúng theo lời dạy 
của Đức Chí Tôn và Hội Thnh, nghĩa là ngón cái 
tay trái bấm vào ẤN TÝ rồi nắm lại; bàn tay mặt 
áp ngoài, ngón cái tay mặt bấm vào ẤN DẦN chớ 
không được gát ngang qua ngón trỏ bàn tay trái hoặc 
thọc sâu bên trong lòng bàn tay trái là trái Pháp. Bởi 
Thiên khai ư Tý, Địa tịch ư Sửu, Nhơn sanh ư Dần; 
đó là Bí Pháp của Đức Chí Tôn vậy

2. Khi bắt Ấn Tý luôn luôn phải để ngay ngực tức là 
để tại Tâm, không được để xuôi theo chân, hay rún 
và khi lạy phải đưa tay lên chí trán, chẳng nên đưa 
khỏi đầu hoặc thấp hơn.

3. Trong khi còn đứng NHẠC TẤU QUÂN THIÊN 
thì phải giữ nghiêm trang yên lặng ngó ngay THIÊN 
NHÃN ở Bát Quái Đài tịnh tâm tưởng niệm cung 
nghinh ĐỨC CHÍ TÔN. Không được nói chuyện, 
hoặc ngó qua, ngó lại để tỏ lòng tôn kính tránh thất 
lễ vì Đức Chí Tôn có dạy nơi Thánh Ngôn : “như 
Đàn nội chẳng nghiêm, THẦY không giáng”.
Ước mong Chư Chức Sắc, Chức Việc và Bổn Đạo 

nam, nữ lưu tâm thực hành các điều khuyên nhắc trên 
đây, chẳng những giúp cho mình được hưởng nhiệm mầu 
của Ơn Trên bố hóa mà còn gìn nghiêm luật của nền Đại 
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Đạo để khỏi thất Pháp.
Q. THƯỢNG THỐNG LẠI VIỆN ban hành 

Thông tri này cho toàn thể Chức Sắc, Chức Việc và Bổn 
Đạo tuân hành nhứt luật.

Nay kính,
TÒA THÁNH, ngày 6 tháng 2 nămTân Hợi (dl 2/3/1971)

 THÁI CHÁNH PHỐI SƯ  Q.THƯỢNG CHÁNH PHỐI SƯ NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ

 THÁI BỘ THANH THƯỢNG TỬNG THANH NGỌC NHƯỢN THANH

XL T.V. VP NỮ CHÁNH PHỐI SƯ
PS HƯƠNG NGỘ

Phê kiến
 ĐẦU SƯ NỮ ĐẦU SƯ
 CHƯỞNG QUẢN CTĐ NAM PHÁI CHƯỞNG QUẢN CTĐ NỮ PHÁI
 THƯỢNG SÁNG THANH HƯƠNG HIẾU

Vâng lịnh ban hành
Nội chánh, ngày 6 tháng 2 năm Tân Hợi (dl 2/3/1971)

Q. THƯỢNG THỐNG LẠI VIỆN
GIÁO SƯ NGỌC TỊNH THANH
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27. BÀI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP NĂM 1947 
(BẮT ẤN TÝ ĐÚNG THEO BÍ PHÁP)

* * *

Người Tín Đồ Cao Đài luôn luôn nằm lòng 
lời minh thệ, đó là nghĩa vụ mà cũng là 

quyền lợi của mình. Phải ghi tâm mới giữ được sự thương 
yêu bạn đồng môn và chúng sanh là con chung của Đức Chí 
Tôn để khỏi bị thất thệ mà mình đã hứa:

“Hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Đài…”.
Cúng lạy phải tuân thủ tuyệt đối, thực hành nghiêm 

chỉnh và hoàn chỉnh.
“Đàn không nghiêm thì Thầy khơng giáng”
Chí Tôn đã dạy bắt Ấn Tý khi bái lễ hai tay con chấp 

lại; song phải để tay trái bắt Ấn Tý, tay mặt ngửa ra nằm 
dưới tay trái Ấn Tý và chụp lên trên. Nghĩa là đầu ngón 
cái tay trái điểm vào góc ngón áp út (cung Tý) nắm chặc 
lại để khuỷu ngón tay trái ấn vào góc ngón tay giữa (cung 
Sửu) tay mặt ngửa ra đỡ bàn tay trái rồi nắm lại; ngón cái 
của tay mặt điểm vào góc ngón trỏ của tay trái (cung Dần) 
nắm chặc lại. Tức nhiên, các  ngón của tay mặt không che 
khuất gốc của 3 ngón: áp út, giữa và trỏ của bàn tay trái 
(tức 3 cung Tý, Sửu, Dần).

Ấn Tý là thể hiện Đức Chí Tôn nắm trọn Tam Tài: 
THIÊN, ĐỊA, NHƠN. Thiên khai ư Tý, Địa tịch ư Sửu, 
Nhơn sanh ư Dần. Nhớ giữ Ấn Tý nơi ngực cho chặc, mắt 
ngó ngay Thiên Nhãn, đó là phương pháp tịnh tâm. Thể 
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pháp hoàn chỉnh mới mong tìm được bí pháp đó vậy. Khi 
bắt Ấn Tý tức điểm đủ Tam tài; xá và lạy cũng thực hiện 
Tam tài đến với bản thể của chúng ta ở thể pháp mà kinh 
Phật mẫu có câu:

… Lập Tam Tài định kiếp hòa căn,
Chuyển luân định phẩm cao thăng…

(– Đức Phật Mẫu lập ra Tam Tài ‘Thiện Địa Nhơn’ 
nghĩa là lập thành Càn Khôn Vũ Trụ và Nhơn Loại, và 
định ra cái kiếp sống của con người nơi cõi trần nầy do nơi 
căn quả lành dữ đã tạo ra từ các kiếp trước. 

– Nhờ luân hồi chuyển kiếp mà các Chơn Linh đạt lên 
phẩm vị cao thăng hơn nơi cõi thiêng liêng.)

Vậy Ấn Tý tiêu biểu cho Tam Kỳ Phổ Độ để chư môn 
đệ của Thầy sử dụng khi bái lễ Đức Chí Tôn, Đức Phật 
mẫu và các Đấng.

Nếu bắt Ấn Tý không đúng, để bàn tay phải (âm) khi 
nắm lại trùm phủ 3 cung Tý, Sửu, Dần; tức bao trùm Tam 
Tài THIÊN, ĐỊA, NHƠN ở bàn tay trái (dương) là một 
điều sai lạc rất hệ trọng: “Dương thạnh tất sanh, Âm 
thạnh tất tử” sẽ có ảnh hưởng đến nghiệp Đạo.

Chí tôn đã dạy: Nơi lòng Thầy ngự, hễ động Thầy 
hay; nên Ấn Tý luôn ở nơi ngực, tuyệt đối không được thả xệ 
xuống bụng mà thất lễ. Bần đạo nhắc lại lần nữa, khi xá và 
lạy đều thể hiện kỉnh đủ Tam Tài: THIÊN, ĐỊA, NHƠN.

 � Đưa tay lên trán: kỉnh THIÊN.
 � Xá thẳng hết tay, đầu hơi cúi: kỉnh ĐỊA.
 � Đưa về nơi ngực: kỉnh NHƠN……

 ▶ GHI CHÚ: 
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Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Chí Tôn có dạy 
như sau:

“Khi bái lễ, hai tay con chấp lại, song phải để tay 
trái ẤN TÝ, tay mặt ngữa ra nằm dưới, tay trái 
chụp lên trên”.

 � (Q1, Trg 10 – in 1972)
Bần đạo nói một điều nên nhớ: Khi đến chầu lễ Chí 

Tôn, không nên mặc đồ lót trong có màu sắc khác mà 
phải toàn màu trắng (trừ chức sắc, chức việc có sắc phục 
riêng khi chầu lễ Chí Tôn). Khi đến chầu lễ Phật Mẫu 
phải toàn màu trắng cả (không phân biệt đạo hữu, chức 
việc, chức sắc) vì ai cũng là con của Mẹ. 

Bần đạo ban ơn cho toàn thể con cái Đức Chí Tôn.
 ▶ KẾT LUẬN:

Việc bắt Ấn Tý đúng rất quan trọng, ảnh hưởng 
đến sự thịnh suy cuả nghiệp Đạo. Đến nay,THC mới 
cho biết bài thuyết Đạo năm 1947 này. Không hiểu vì 
sao có sự chậm trễ lâu dài đến thế. Chúng ta, kẻ hậu 
bối, khi biết rồi nên sửa lỗi, bắt Ấn Tý cho thật đúng 
vì Đức Hộ Pháp đã dạy thể phàp và bí pháp có tương 
liên mật thiết với nhau.

(Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo sưu tầm)
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28. ĂN CHAY TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

Theo tôn giáo, việc ăn chay rất là quan 
trọng, vừa giúp cho người Tín Đồ bớt tội 

sát sanh trong ăn uống, vừa giúp cho Chơn Hồn được 
thanh khiết, dễ siêu thoát hơn ăn mặn, giúp cho Chơn 
Hồn dễ vượt lên các từng Trời để về cùng Đức Chí Tôn 
và Đức Phật Mẫu.

Việc Ăn Chay trong Đạo Cao Đài có 3 định mức:
 � Lục Trai: ăn chay 6 ngày mỗi tháng.
 � Thập Trai: ăn chay 10 ngày mỗi tháng.
 � Trường Trai hay Chay Trường: luôn luôn ăn   

 chay, không ăn mặn ngày nào.

1.– TÍN ĐỒ CAO ĐÀI PHẢI ĂN CHAy

Mới nhập môn vào Đạo Cao Đài, người Tín Đồ 
được nhận Sớ Cầu Đạo tạm và buộc phải giữ trai kỳ ít 
nhứt là 6 ngày mỗi tháng. Sau 6 tháng tuổi Đạo, người 
Tín Đồ được đổi Sớ Cầu Đạo tạm lấy Sớ Cầu Đạo thiệt 
thọ và được khuyên phải giữ trai kỳ 10 ngày mỗi tháng 
hoặc chay trường.

Thập Trai là định mức mà người Tín Đồ phải giữ 
suốt đời để được hưởng đầy đủ quyền lợi của một người 
Tín Đồ thiệt thọ.

Lục Trai, Thập Trai và Trường Trai là 3 định mức 
hay 3 nấc thang của người Tín Đồ Cao Đài trên đường 
thăng tiến tu học. Ăn chay 6 ngày trong một tháng là giai 
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đoạn tập sự để cho quen lần với việc ăn chay, không nên 
giữ hoài như vậy, mà sau đó phải ráng tiến lên ăn chay cho 
đủ 10 ngày trong một tháng thì mới được nhìn nhận là 
Tín Đồ thiệt thọ chánh thức của Đạo Cao Đài.

Việc ăn chay trong Đạo Cao Đài được xem như là 
một cứu cánh thăng tiến trên đường đạo. Quyền lợi của 
người Tín Đồ Cao Đài được hưởng trong các nghi lễ đạo 
khi qui liễu cũng được qui định theo trai giới chớ không 
phải hoàn toàn theo phẩm trật hành chánh. Một vị Chức 
Sắc không giữ đúng trai giới qui định, khi qui vị cũng 
không được hưởng đầy đủ quyền lợi bằng một vị Tín Đồ 
giữ Thập Trai hay Trường Trai.

2.– TÍN ĐỒ CAO ĐÀI GIỮ THẬP TRAI

Những vị Đạo Hữu giữ trai kỳ 10 ngày trở lên mỗi 
tháng thì được đối phẩm với Địa Thần, khi qui liễu sẽ 
được hưởng trọn vẹn Kinh Tận Độ và những Bí Tích về 
Phép Độ Hồn.

HÀNH PHÁP ĐỘ HỒN

Việc Hành Pháp Độ Hồn gồm có 3 giai đoạn:
 � Giai đoạn 1: Vị Chức Sắc hành pháp dùng nhành 

dương liễu rải nước Cam Lồ lên xác chết để tẩy truợc 
Chơn Hồn. Giai đoạn nầy được gọi tên là Phép Xác.

 � Giai đoạn 2: Vị Chức Sắc hành pháp dùng kéo cắt 
đứt 7 dây oan nghiệt, độ cho Chơn Hồn lìa khỏi xác 
phàm ô trược. Giai đoạn nầy được gọi tên là phép 
Đoạn Căn.

 � Giai đoạn 3: Vị Chức Sắc hành pháp cầm 9 cây 
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nhang (đã được đốt cháy) trục Chơn Hồn của người 
chết để đưa Chơn Hồn nương theo 9 mũi nhang mà 
lên các từng Trời. Giai đoạn nầy được gọi là Phép 
Độ Thăng.

KINH TANG LỄ

Đối với một Tín Đồ Cao Đài trong cơn hấp hối, thì 
có Bàn Trị Sự địa phương đến tụng Kinh Cầu Hồn. Nhờ 
những âm thanh huyền diệu của những lời Kinh rung 
động đến Diêu Trì Cung, nên Đức Phật Mẫu mới cử các 
vì Tiên Nữ, đặc biệt là Lục Nương với Phướn Truy Hồn, 
đến để gìn giữ Chơn Hồn, và nơi cõi Tây Phương Đức 
Phật Tiếp Dẫn Đạo Nhơn dùng Phướn Linh khai mở con 
đường dẫn đến Lôi Âm Tự để khi đến Tiểu Tường Chơn 
Hồn được vào Lôi Âm Tự bái kiến Đức Phật A-Di-Đà, 
như các câu kinh sau đây đã dạy:

Diêu Trì Cung sai nàng Tiên Nữ,
Phép Lục Nương gìn giữ Chơn hồn.
Tây Phương Tiếp Dẫn Đạo Nhơn,
Phướn Linh khai mở nẻo đường Lôi Âm.

Ngoài ra, các bài Kinh Tang Lễ còn nhắc nhở Chơn 
Hồn hãy dứt khoát từ bỏ cõi trần là chốn đọa đày đầy 
trược khí, để trở về ngôi xưa vị cũ nơi cõi thiêng liêng, 
với sự trợ giúp của các Đấng Thiêng Liêng có nhiệm vụ 
liên hệ, đặc biệt của Củu Vị Tiên Nương Diêu Trì Cung. 
Những ý nghĩa trên được thể hiện phần nào qua các câu 
kinh sau đây:

Rắp nhập cảnh Tiêng Liêng Hằng Sống,
Chốn quê xưa giải mộng trần gian,

 � (Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối)
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Quê xưa trở, cõi đọa từ,
Đoạt cơ thoát tục bấy chừ tuyệt luân.

 � (Kinh Khi Đã Chết Rồi)

KINH TUẦN CỬU

Sau Lễ Tang, tang gia đem Linh Vị người chết đến 
Thánh Thất sở tại để làm Tuần Cửu và Tiểu Tường, Đại 
Tường. Qua các lần làm Tuần Cửu, nhờ sự huyền diệu 
của các bài Kinh Tuần Cửu và sự trợ giúp của các Đấng 
Thiêng Liêng, đặc biệt là của Cửu Vị Tiên Nương Diêu 
Trì Cung (Cửu Vị Nữ Phật), Chơn Hồn được lần lượt 
đưa lên các từng Trời của Cửu Trùng Thiên để cuối cùng 
được đưa đến Cung Diêu Trì (Cửu thứ Chín) ở từng trời 
Tạo Hóa Thiên. Nơi đây, Chơn Hồn được hưởng:

Hội Bàn Đào, Diêu Trì Cung,
Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban.

Sau đó, Chơn Hồn được Đức Chí Tôn ra sắc lịnh 
gọi vào Ngọc Hư Cung để cho biết được thưởng thăng 
lên hay bị trừng trị cho đọa xuống:

Ngọc Hư Cung, sắc lịnh kêu,
Thưởng, phong, trừng trị, phân điều đọa thăng.

Những Chơn Hồn đầy đủ công đức được Đức Chí 
Tôn ban thưởng phẩm trật thiêng liêng tương xứng, thoát 
khỏi vòng luân hồi.

3.– TÍN ĐỒ CAO ĐÀI GIỮ LỤC TRAI

Những vị Tín Đồ giữ trai kỳ 6 ngày, hay nói chung 
giữ trai kỳ ít hơn 10 ngày, khi qui vị, chẳng những không 
được hưởng các Bí Tích về Phép Độ Hồn mà còn không 
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được hưởng đầy đủ Kinh Tận Độ.
 ▶ Tóm lại:
 � Những Tín Đồ Cao Đài giữ Trai kỳ từ 10 ngày đổ 

lên thì được đối phẩm với Địa Thần, khi qui liễu được 
hưởng nhiều quyền lợi:
 � Được dộng chuông báo tử tại Đền Thánh hay Thánh 
Thất, Nam 7 tiếng, Nữ 9 tiếng.

 � Được làm phép Xác, phép Đoạn Căn và phép Độ 
Thăng.

 � Cầu Siêu được tụng 2 bài Kinh: Bài Kinh Cầu Siêu 
“Đầu vọng bái Tây Phương Phật Tổ” xen kẻ với bài 
Kinh Khi Đã Chết Rồi “Ba mươi sáu cõi Thiên Tào”.

 � Trong Lễ An Táng:
 ❒ Đến Báo Ân Từ rước Linh Vị vào bái lễ Đức Phật 

Mẫu, có đổ một hồi chuông.
 ❒ Đến Đền Thánh rước Linh Vị vào bái lễ Đức Chí 
Tôn, cũng có đổ một hồi chuông.

 � Được làm Tuần Cửu, Tiểu Tường và Đại Tường.
 � Những Tín Đồ Cao Đài giữ trai kỳ ít hơn 10 ngày 

thì không được đối phẩm với Địa Thần, ngoài ra còn 
bị mất rất nhiều quyền lợi:

 ❒ Về mặt hữu hình, khi chết không được dộng 
Chuông Báo Tử, không được hưởng đầy đủ Kinh 
Tận Độ Vong Linh, không được hưởng các Bí 
Tích về Phép Độ Hồn như là Phép Xác, Phép 
Đoạn Căn, Phép Độ Thăng, không được dộng 
chuông khi đem Linh Vị kỉnh lễ Đức Phật Mẫu 
hay Đức Chí Tôn, không được làm Tuần Cửu, 
Tiểu Tường hay Đại Tường.
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 ❒ Về phần vô vi, Chơn Hồn không được đưa lên 
các từng Trời để bái kiến Đức Phật Mẫu hay 
Đức Chí Tôn.
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29. ÍCH LỢI CỦA VIỆC ĂN CHAY

Những Tín Đồ của các Tôn Giáo đều có ước 
vọng là sau khi chết Chơn Hồn được vượt 

lên các từng Trời để lên Cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, và 
được bái kiến Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế mà người 
Tín Đồ Cao Đài thường gọi là Đức Chí Tôn. Theo giáo 
lý Cao Đài thì muốn đạt được mục đích đó, người Tín 
Đồ buộc phải ăn chay.

Theo tôn giáo, việc ăn chay rất là quan trọng, vừa 
giúp cho ngưởi Tín Đồ bớt tội sát sanh trong ăn uống, 
vừa giúp cho Chơn Hồn được thanh khiết, dễ siêu thoát 
hơn ăn mặn, giúp cho Chơn Hồn dễ vượt lên các từng 
Trời để về cùng Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu.

Những người ham mê rượu thịt và có tư tưởng xấu 
thì Chơn Hồn bị ô trược (không được tinh khiết), nên 
Chơn Hồn không thể vượt lên các từng Trời.

Những người không có tín ngưỡng tôn giáo, nhưng 
làm đủ bổn phận người, công bình chánh trực, khi chết 
đi thì Chơn Hồn được chuyển kiếp lần lượt theo các nấc 
thang tiến hóa mà Đấng Thượng Đế đã dạy trong một 
bài Thánh Giáo, nghĩa là tiến hóa theo 72 Địa Cầu, lên 
3000 Thế Giới, Tứ Đại Bộ Châu, rồi 36 từng Trời; vào 
Tam Thập lục Thiên rồi phải chuyển kiếp tu hành nữa 
mới đặng lên đến Bạch Ngọc Kinh, là nơi Đạo Phật gọi 
là Niết Bàn đó vậy….… Như vậy, “thì biết chừng nào đặng 
hội hiệp cùng Thầy; nên Thầy cho một quyền rộng rãi, cho 
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cả nhơn loại Càn Khôn Thế Giái, nếu biết ngộ kiếp một 
đời tu, đủ trở về cùng Thầy đặng.”

Nhưng người Tín Đồ Cao Đài làm cách nào để 
trở về cùng Đức Chí Tôn trong một kiếp sanh?

– Một trong những điều kiện cơ bản là giữ trai kỳ 
10 ngày mỗi tháng. Tại sao lại phải ăn chay?

Trong dân gian, người ta thường chỉ để ý đến 2 thể 
xác thân của con người, đó là: xác thân do Cha Mẹ phàm 
trần sinh ra, là xác thân hữu hình, và Linh Hồn do Đức 
Thượng Đế ban cho, là xác thân vô hình.

Theo Giáo Lý Cao Đài thì ngoài hai thể xác thân 
nói trên còn có một thể xác thân nữa, bằng khí chất, bán 
hữu hình (có khi thấy được, có khi không), làm trung 
gian giữa hai thể xác thân kia. Thể xác thân nầy thường 
đuợc gọi Chơn Thần. Chơn Thần làn trung gian giữa 
Xác Phàm và Linh Hồn. Tóm lại, theo Giáo Lý Cao Đài 
thì mỗi người trong chúng ta sống nơi cõi phàm trần nầy 
đều có 3 thể xác thân.

 � Đệ Nhứt Xác thân là xác thân phàm trần,
 � Đệ Nhị Xác thân là Chơn Thần, còn gọi là Chơn 

Hồn.
 � Đệ Tam Xác thân là Chơn Linh hay Linh Hồn.
Thuyết Luân Hồi Đạo Phật cho rằng chúng sanh tùy 

theo căn quả thiện hay ác mà lăn đi lộn lại trong vòng Lục 
Đạo Luân Hồi, mãi mãi không biết bao giờ thoát ra được. 
Sáu đường luân hồi của chúng sanh, gồm có:

 � Tam thiện đạo (3 đường lành) thì vui sướng dễ chịu, 
như:
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1. Thiên (Tiên)
2. Thần (A-tu-la)
3. Nhơn (Người)

 � Tam ác đạo (3 đường dữ) thì nguy nan, khốn khổ, như:
4. Ngạ quỉ (Ma đói)
5. Súc sanh (Thú vật)
6. Địa ngục.
Muốn thoát ra khỏi vòng Lục Đạo Luân Hồi, phải 

xuất gia tu hành cho đắc những quả như: La Hán, Duyên 
Giác, Bồ Tát hoặc là Phật.

Đối với người Tín Đồ Cao Đài thuần thành, giữ tròn 
lời Minh Thệ, gìn giữ đúng Luật Đạo, giữ trai kỳ ít nhứt 
là 10 ngày, sau khi chết, Chơn Thần và Linh Hồn được 
hưởng nhiều ân huệ của Đức Thượng Đế ban cho trong 
Đại Ân Xá Kỳ Ba nầy, và được thoát khỏi vòng Luân Hồi. 
Đức Phật Thích Ca khi thuyết giảng bài Di-Lạc Chơn 
Kinh cũng đã xác nhận như sau:

“… tùng thị Pháp điều Tam Kỳ Phổ Độ, tất đắc 
giải thoát luân hồi,…”.
Đối với Tín Đồ Cao Đài giữ tròn Luật Đạo thì, sau 

khi chết, Chơn Thần được hưởng đầy đủ Kinh Tận Độ, các 
Bí Tích của Phép Độ Hồn, và được các Đấng Thiêng Liêng 
hướng dẫn lên các từng Trời của Cửu Trùng Thiên.

Nhưng muốn được đưa lên các từng Trời, Chơn 
Thần phải được tinh khiết.

Ngày 17–7–1926, Đức Chí Tôn có dạy như sau:
“Phải có một thân phàm tinh khiết mới xuất Chơn 
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Thần tinh khiết”
 � (TNHT.I.27 – in năm 1972).

Xác Thân phàm trần do cha mẹ sinh ra, hoàn toàn do 
vật chất cấu tạo thành nên thuộc về phần hữu hình, vì thế 
mà phải lệ thuộc vào vật chất. Nó hấp thụ cái tinh ba của 
vật chất để sống. Mà vật chất thì có thể thanh hoặc trược.

 ❒ Vật chất thanh gồm có: Ngũ cốc, rau cải, nói 
chung là: thảo mộc.

 ❒ Vật chất trược gồm có: Thịt cá, tôm cua, nói chung 
là: động vật.

Người tu, muốn có thân xác thanh phải tìm lấy sự 
ẩm thực tinh khiết bằng cách ăn chay. Phải có thân xác 
thanh thì Chơn Thần mới được tinh khiết. Chơn Thần 
tinh khiết mới được đưa lên các từng Trời của Cửu Trùng 
Thiên. Nếu còn ăn mặn thì Chơn Thần vẫn còn trược khí, 
mà trược khí thì lại là vật chất dẫn điển nên khi chưa ra 
khỏi lằn không khí thì đã bị sét đánh tiêu diệt.

Khi làm Tuần Cửu, Chơn Thần được đưa lên các 
từng Trời của Cửu Trùng Thiên. Đến Tuần Cửu thứ 9, 
Chơn Thần được đưa lên từng trời Tạo Hóa Thiên để bái 
kiến Đức Phật Mẫu. Nơi đây, Chơn Thần được thưởng:

Hội Bàn Đào, Diêu Trì Cung,
Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban.

Sau đó, Chơn Thần được đưa vào Ngọc Hư Cung 
bái kiến Đức Chí Tôn để được phán xét:

Ngọc Hư Cung, sắc lịnh kêu,
Thưởng, phong, trừng trị, phân điều đọa thăng.

Ở Ngọc Hư Cung, sau khi được phán xét, các Chơn 
Thần được phân ra 2 hạng: hạng thoái hóa và hạng tấn hóa.
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 � Hạng thoái hóa còn nặng nợ vay trả thì được đưa 
qua Kim Bồn để đầu thai xuống cõi trần:
– Chịu kiếp luân hồi vì công nghiệp chưa đầy đủ, 
tái kiếp đặng trả quả và để tiếp tục tu hành và lập 
thêm công đức.

 � Hạng tấn hóa được Đức Chí Tôn ban thưởng phẩm 
vị tương xứng, được Đức Phật Mẫu đưa đến Cung Trí 
Giác để luyện Đạo:
– Tùy theo công nghiệp mà được hưởng phẩm trật 
thiêng liêng, thoát khỏi vòng luân hồi.
Luyện Đạo ở Cung Trí Giác 200 ngày thì đến tuần 

Tiểu Tường, các Chơn Thần đắc quả được đưa lên từng 
Trời Hư Vô Thiên do Đức Nhiên Đăng Cổ Phật chưởng 
quản…

Như vậy, chỉ cần một kiếp tu theo Đạo Cao Đài 
là đủ trở về cùng Đức Phật Mẫu và Đức Chí Tôn.

 ▶ Ghi Chú: 
Trong quyển Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống 

(trang 3), Đức Hộ Pháp có dạy như sau:
“Muốn về với Đức CHÍ TÔN ta phải qua nhiều Cung 

nhiều Điện; mỗi Cung chúng ta gặp một sự lạ, mỗi Điện 
chúng ta gặp một huyền vi khác nhau… Về được với Đức 
CHÍ TÔN thì không còn hạnh phúc nào bằng!”.
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30. Ý NGHĨA CỦA THẬP TRAI 
 Trong Đạo Cao Đài

1.– QUI ĐỊNH CỦA TÂN LUẬT

Tân Luật của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có ấn định 
như sau:

“Điều thứ 12: Nhập môn rồi gọi là tín đồ. Trong hàng 
tín đồ có hai bực:

1. Một bực còn ở thế, có vợ chồng làm ăn như người 
thường, song buộc phải trai kỳ hoặc 6 hoặc 10 ngày 
trong tháng, phải giữ Ngũ giái cấm và phải tuân 
theo Thế luật của Đại Đạo truyền bá. Bực nầy gọi 
là người giữ Đạo mà thôi, vào phẩm Hạ thừa.

2. Một bực đã giữ Trường trai, Giái sát và Tứ đại 
điều qui, gọi là vào phẩm Thượng thừa.

Điề thứ 13: Trong hàng Hạ thừa, ai giữ trai kỳ từ 10 
ngày sắp lên, được thọ truyền Bửu Pháp, vào Tịnh thất có 
người chỉ luyện Đạo”.

Đạo hữu giữ trai kỳ từ 10 ngày sắp lên thì được hưởng 
nhiều ân huệ, khi qui liễu sẽ được:

 ❒ Đối phẩm với Địa Thần,
 ❒ Dông chuông báo tử tại Đền Thánh hoặc Thánh 
Thất,

 ❒ Làm Phép Độ Hồn, gồm có: phép Xác, phép Đoạn 
căn, phép Độ thăng,

 ❒ Làm Tuần cửu, Tiểu Tường và Đại Tường.
 ❒ Cầu siêu tụng 2 bài: Kinh Cầu Siêu “Đầu vọng 

bái…” xen kẻ với bài Kinh Khi Đã Chết Rồi “Ba 
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mươi sáu cõi…”.
 ❒ Có dộng chuông khi đến Báo Ân Từ và Đền 
Thánh để đem Linh Vị vào bái lễ Đức PHẬT 
MẪU và Đức CHÍ TÔN.

Đạo hữu giữ Lục trai thì bị mất đi nhiều ân huệ (so 
với Đạo hữu giữ Thập trai), khi qui liễu:

 ❒ Không được dộng chuông báo tử,
 ❒ Không được làm Phép Độ Hồn,
 ❒ Không được làm Tuần cửu, Tiểu Tường hay Đại 
Tường, chỉ làm lễ Cầu Siêu vào những ngày nầy.

 ❒ Cầu Siêu chỉ tụng một bài Kinh Cầu Siêu “Đầu 
vọng bái” và tụng Di Lạc Chơn Kinh.…”, không 
được tụng bài Kinh Khi Đã Chết Rồi “Ba mươi 
sáu cõi Thiên Tào…”.

 ❒ Không được dộng chuông khi đến Báo Ân Từ 
hay Đền Thánh để đem Linh Vị vào bái lễ Đức 
PHẬT MẪU và Đức CHÍ TÔN.

Chúng ta thấy rằng những vị Đạo hữu giữ Lục trai, 
chỉ ít hơn có 4 ngày mỗi tháng, mà bị mất đi rất nhiều 
ân huệ.

 ▶ GHI CHÚ:
Phép Độ Hồn là một Bí Truyền Chơn Pháp của Đạo 

Cao Đài dùng để độ Chơn thần và Linh hồn của những 
vị Đạo Hữu, Chức Việc và Chức Sắc từ phẩm Lễ Sanh 
trở xuống (giữ trai giới đúng theo luật Đạo) đưa về cõi 
Hư linh. Việc hành Phép Độ Hồn gồm có 3 giai đoạn:

 � Giai đoạn 1: Vị Chức Sắc hành pháp dùng nhành 
dương liễu rải nước Cam Lồ lên xác chết (đang nằm 
trong quan tài) để tẩy truợc Chơn thần (giai đoạn 
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nầy được gọi là phép Xác).
 � Giai đoạn 2: Vị Chức Sắc hành pháp dùng kéo (cầm 

nơi tay trái) đi vòng quanh quan tài để cắt đứt 7 
dây oan nghiệt (giai đoạn nầy còn được gọi là phép 
Đoạn Căn).

 � Giai đoạn 3: Vị Chức Sắc hành pháp cầm 9 cây nhang 
(đã được đốt và không được để tắt cây nào) nơi tay mặt, 
trục Chơn thần của người chết để ngồi trên 9 đầu cây 
nhang, dùng phép đưa lên cõi Hư linh (giai đoạn nầy 
được gọi là phép Độ Thăng).
Những vị Đạo hữu giữ Trường trai hay Thập trai thì 

khi qui liễu sẽ được hưởng trọn vẹn Kinh Tận Độ và Bí tích 
về Phép Xác, phép Đoạn Căn, phép Độ Thăng.

Những vị Đạo hữu giữ Lục trai, hay nói chung giữ 
trai kỳ dưới 10 ngày, thì khi qui liễu chỉ được hưởng một 
phần Kinh Tận Độ mà thôi: Không làm Phép Xác, không 
được dộng chuông Báo tử, không được làm Tuần Cửu, Tiểu 
Tường hay Đại Tường. Đến ngày Tuần Cửu hay Tiểu 
Tường, Đại Tường thì làm Lễ Cầu Siêu. Cầu Siêu thì chỉ 
tụng Kinh Cầu Siêu “Đầu vọng bái…” và tụng Kinh Di 
Lạc, không tụng bài Khai Cửu và các bài Nhứt Cửu, Nhị 
Cửu,… Ăn chay không đủ 10 ngày mỗi tháng thì Chơn 
thần còn trược, dễ dẫn điện; nếu làm Tuần Cửu để đưa 
Chơn thần ra khỏi vòng khí quyển lên các từng Trời thì 
Chơn thần có thể bị sét đánh mà tan ra thành những 
Nguơn chất.

Chúng ta thấy rằng việc ăn chay rất là quan trọng, 
vừa giúp cho chúng ta bớt tội sát sanh trong ăn uống vừa 
giúp cho Chơn thần chúng ta được thanh khiết.
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Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển I, trang 26 
(in năm 1972), Đức Chí Tôn có dạy:

“Kẻ nào trai giới đặng mười ngày đổ lên, thọ bửu pháp 
đặng. Chư môn đệ phải trai giới.

Vì tại sao?
Chẳng phải Thầy còn buộc theo cựu luật, song luật ấy 

rất nên quý báu, không giữ chẳng hề thành Tiên Phật đặng”.
Cụm Từ Thọ Truyền Bửu Pháp cũng có hai ý nghĩa 

khác nhau.
1. Ý NGHĨA THỨ NHỨT: Thọ truyền bửu pháp là được truyền 

dạy cho tâm pháp quí báu để luyện đạo trong Tịnh 
Thất.

2. Ý NGHĨA THỨ HAI: Thọ truyền Bửu pháp là được nhận 
lãnh các phép Bí Tích quí báu của Đạo Cao Đài, 
như: Phép Xác, Phép Đoạn Căn, Phép Độ Thăng,…

 ▶ CẦN GHI NHỚ
Đối với một vị Đạo hữu giữ trai kỳ đủ 10 ngày thì từ 

khi qui vị đến lúc làm Lễ Đại Tường, Bàn Trị Sự đã Thượng 
Sớ đủ 12 lần (con số 12 là con số riêng của Đức Chí Tôn):

 ❒ 1 lá Sớ Tân Cố khi vừa mới qui vị.
 ❒ 9 lá Sớ Tuần Cửu: một lá Sớ cho mỗi kỳ Cúng Cửu.
 ❒ 1 lá Sớ trong ngày Lễ Tiểu Tường.
 ❒ 1 lá Sớ trong ngày Lễ Đại Tường.

Đối với một vị Đạo hữu giữ trai kỳ dưới 10 ngày thì 
chỉ có một lá sớ duy nhứt, đó là Sớ Tân Cố.

Vào mỗi ngày thập trai trong tháng có một vị Phật 
hoặc một vị Bồ Tát đến cõi trần để hộ trì cho những 
người ăn chay.



 Ý NGHĩA CỦA THẬP TRAI TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

179

 � Mùng 1: Nhiên Đăng Cổ Phật (Định Quang Phật)
 � Mùng 8: Dược Sư Lưu Ly Quang Phật
 � Ngày 14: Phổ Hiền Bồ Tát
 � Ngày 15: A-Di-Đà Phật
 � Ngày 18: Quan Âm Bồ Tát
 � Ngày 23: Đại Thế Chí Bồ Tát
 � Ngày 24: Địa Tạng Vương Bồ Tát
 � Ngày 28: Đại Nhựt Phật
 � Ngày 29: Dược Vương Bồ Tát
 � Ngày 30: Thích Ca Như Lai Văn Phật.
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31. Ý NGHĨA CỦA CHỮ TU

Trước ngày Khai Đạo, vào ngày 19–4 năm 
Bính Dần (30–5–1926), Đức Chí Tôn có dạy 

về chữ Tu như sau:
“Gặp Tam Kỳ Phổ Độ nầy mà không tu thì không 

còn trông mong siêu rỗi”.
 � (TNHT.I.18 – in năm 1972)

Sau đó non 2 tháng (vào ngày 12–6 Bính Dần, tức 
21–7–1926), cũng trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức 
Chí Tôn dạy tiếp:

“Tu là chi?
Tu là trau giồi đức tính cho nên hiền, thuận theo ý 

Trời đã định trước.
– Nếu cả thế gian nầy biết tu thì thế gian có lẽ cãi lý 

Thiên Đình mà làm cho tiêu tai, tiêu nạn đặng, huống lựa 
mỗi cá nhân biết tu, thì là Thiên Đình cầm bộ Nam Tào 
cũng chẳng ích chi.

– Nếu thế gian dữ thì thế nào đặng bảo toàn, còn mong 
mỏi gì đặng bền vững. Cá nhân dữ, thì thế nào bảo toàn 
tánh mạng. Đã bị tội cùng Thiên Đình thì bị hành phạt. 
Nơi kiếp sống nầy nếu không biết tu, buổi chung qui sẽ mắc 
tội nơi Thiên Đình” 

 � (TNHT.II.120 – in năm 1972).

* Phải Lo Tu
Ngoài ra, cũng trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức 
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Chí Tôn đã nhiều lần dạy về việc Tu như sau:
 � Dầu một vị Đại La Thiên Đế xuống phàm mà không tu, 

cũng khó trở lại địa vị đặng… (trg42/Q1 – in năm 1972).
 � Đại Đạo Tam Kỳ chẳng khác chi một truờng thi công 

quả: nếu biết ăn năn trở bước lại nơi đường sáng sủa, 
giồi tâm, trau đức đặng đến hội diện cùng Thầy, thì 
mới đạt đặng địa vị thanh cao trong buổi chung qui 
cho… (trg127/Q2 – in 1972)

 � Thầy nói cho các con biết nếu công quả chưa đủ, nhân 
sự chưa xong, thì không thế nào các con luyện thành 
đặng đâu mà mong. Vậy muốn đắc quả thì chỉ có một 
điều phổ độ chúng sanh mà thôi. Như không làm đặng 
thế nầy thì tìm cách khác mà làm âm chất, thì cái công 
tu luyện chẳng bao nhiêu cũng có thể đạt địa vị tối cao” 
(trg80–81/Q1 – in 1972)

 � Cả kiếp luân hồi thay đổi từ trong nơi vật chất mà ra 
thảo mộc, từ thảo mộc đến thú cầm; loài người phải chịu 
chuyển kiếp ngàn năm, muôn muôn lần, mới đến địa 
vị Nhơn phẩm. Nhơn phẩm nơi thế gian nầy lại còn 
chia ra phẩm giá mỗi hạng. Đứng bậc Đế vương nơi 
trái địa cầu nầy chưa đặng vào hàng bậc chót của Địa 
cầu 67. Trong Địa cầu 67, nhơn loại cũng phân chia 
ra đẳng cấp dường ấy. Cái quí trọng của mỗi Địa cầu 
càng tăng thêm hoài cho tới Đệ nhứt cầu, Tam Thiên 
Thế Giới; qua khỏi Tam Thiên Thế Giới thì mới đến 
Tứ Đại Bộ Châu; qua Tứ Đại Bộ Châu mới vào đặng 
Tam Thập lục Thiên; vào Tam Thập lục Thiên rồi phải 
chuyển kiếp tu hành nữa, mới đặng lên đến Bạch Ngọc 
Kinh, là nơi Đạo Phật gọi là Niết Bàn đó vậy… Vậy 
Thầy lại dặn các con: Nếu kẻ không tu, làm đủ phận 
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người, công bình chánh trực, khi hồn xuất ra khỏi xác 
cứ theo đẳng cấp gần trên mà luân hồi lại nữa thì biết 
chừng nào đặng hội hiệp cùng Thầy; nên Thầy cho một 
quyền rộng rãi, cho cả nhơn loại Càn Khôn Thế Giái, 
nếu biết ngộ kiếp một đời tu, đủ trở về cùng Thầy 
đặng” (trg60–61/Q1 – in năm 1972).

 ▶ Ghi Chú: 
Trong thời kỳ Đại Ân Xá nầy, Đức Chí Tôn miễn 

cho Nhơn Sanh môn Luyện Đạo, chỉ cần lập công quả 
cho nhiều thì đủ đắc đạo. Đức Chí Tôn đã từng khẳng 
định như sau: 

“Ta nói cho chúng sanh biết rằng: Gặp Tam Kỳ Phổ 
Độ mà không tu thì không còn trông mong siêu rỗi” 

 � (TNHT.I.18 – in năm 1972). 
Tu trong thời Tam Kỳ Phổ Độ thì phải lập đức, làm 

công quả, phổ độ chúng sanh, v.v… Ý nghĩa nầy được Đức 
Chí Tôn dạy nhiều lần, trong các bài Thánh Giáo, xin 
trích đoạn như sau:

– Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một trướng thi công quả.
 � (TNHT.I.101 – in năm 1972)

– Ấy vậy Đại Đạo Tam Kỳ chẳng khác chi một trường 
thi công quả. 

 � (TNHT.II.127 – in năm 1972).
– Còn Thần, Thánh, Tiên, Phật muốn cho đắc đạo 
phải có công quả. 

 � (TNHT.I.24 – in năm 1972).
– Một trường thi công quả, các con muốn đến đặng nơi 
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Cực Lạc thì phải đi tại cửa nầy mà thôi”
 � (TNHT hợp nhứt-bài 24).

– Vậy muốn đắc quả thì chỉ có một điều phổ độ chúng 
sanh mà thôi 

 � (TNHT.I.80–81– in năm 1972).

* Trong Kinh Di-Lạc, Đức Phật Thích Ca cũng 
có dạy: “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”. Đó là những đặc ân vô 
cùng to lớn mà Đức Chí Tôn ban cho trong Đại Ân Xá 
Kỳ Ba nầy.

* Trong quyển Thiên Đạo, trang 106 (bản in tại 
Hoa Kỳ, vào tháng 7 năm 2001), Ngài Bảo Pháp Nguyễn 
Trung Hậu có viết về Đại Ân Xá như sau:

“Mỗi kỳ khai đạo là mỗi lần Đức Chí Tôn đại ân xá, 
nghĩa là ban cho những người vào đạo một ân huệ lớn lao 
là bôi xóa tất cả tội lỗi của họ đã làm từ mấy kiếp trước. 
Nhờ vậy người tu mới được rảnh nợ tiền khiên, ra khỏi vòng 
nhơn quả, chỉ lo lập công bồi đức và trau dồi đạo hạnh cho 
hoàn toàn là đắc đạo trong một kiếp tu.

Hạ Ngươn nầy, đức Chí Tôn khai đạo kỳ ba, nên mới 
có Đại Ân Xá Kỳ Ba (troisième Amnistie de Dieu). Phép 

‘giải oan’ và phép ‘ bí tích’ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 
được đem ứng dụng theo sự ban hành luật đại ân xá đó”.

* Trong bài Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế có 
câu: “Ngọc Hoàng tích phước hựu tội Đại Thiên Tôn” nghĩa 
là Đức Chí Tôn ban phước và tha tội cho chúng sanh… 
(nếu biết lo tu hành, ăn năn sám hối tội tình, cải tà qui 
chánh). Những câu kinh sau đây cũng cho thấy rằng tín 
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hữu Cao Đài nếu biết lo tu hành và giữ đúng luật Đạo 
thì sẽ được xóa tội tiền khiên (là tội lỗi đã gây ra trong 
các kiếp trước):

Kinh Giải Oan:
May gặp đặng hồng ân chan rưới,
Giải trái oan sạch tội tiền khiên.

Kinh Tắm Thánh:
Xin gìn giữ Thánh hình thanh bạch,
Xin xá ân rửa sạch tiền khiên.

Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối:
Chí Tôn xá tội giải oan,
Thánh, Thần, Tiên, Phật cứu nàn độ vong.

Kinh Hạ Huyệt:
Phép Giải Oan độ hồn khỏi tội,
Phuớn tiêu diêu nắm mối trường sanh.
………
Nhờ Hậu Thổ xương tàn gìn giữ,
Nghĩa CHÍ TÔN tha thứ tiền khiên.

Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu:
Sấp mình cúi lạy Từ Bi,
Tiền khiên phụ mẫu Tam Kỳ xá ân.

Kinh Cầu Bà Con và TBCHĐQL:
Chí Tôn xá tội giải oan,
Thánh, Thần, Tiên, Phật cứu nàn độ căn.
………
Ơn Tạo hóa tha tiền khiên trước,
Đưa linh phan tiếp rước nguyên nhân.
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32. CƠ TẬN ĐỘ NHƠN SANH 
LUẬT NHƠN QUẢ

Theo Luật Nhơn Quả: Nếu mình gây nên ân 
oán trong kiếp trước thì kiếp nầy phải trả, 

và nếu phạm tội trong kiếp nầy thì kiếp sau phải trả. Cứ 
như thế lăn đi lộn lại mãi trong vòng luân hồi thì biết 
chừng nào mình mới trở về cùng Đức Chí Tôn cho được. 
Do vậy trong Đại Ân Xá Kỳ Ba nầy, Đức Chí Tôn ban 
cho Nhơn Sanh những ân huệ rất lớn, như Đức Ngài đã 
dạy trong đoạn Thánh Giáo sau đây:

“Thầy cho một quyền rộng rãi, cho cả nhơn loại 
Càn Khôn Thế Giái, nếu biết ngộ kiếp một đời tu, 
đủ trở về cùng Thầy đặng” 

 � (TNHT.I.61 – in năm 1972).
Khai Đạo Kỳ Ba, Đức Chí Tôn ban phước và xá tội 

cho Nhơn Sanh một cách hết sức rộng rãi, như ý nghĩa 
của câu kinh sau đây: “Ngọc Hoàng tích phước hựu tội Đại 
Thiên Tôn”.

Trong quyển Thiên Đạo, Ngài Bảo Pháp Nguyễn 
Trung Hậu có viết về Đại Ân Xá như sau:

“Mỗi kỳ khai đạo là mỗi lần Đức Chí Tôn đại ân xá, 
nghĩa là ban cho những người vào đạo một ân huệ lớn lao 
là bôi xóa tất cả tội lỗi của họ đã làm từ mấy kiếp trước. 
Nhờ vậy người tu mới được rảnh nợ tiền khiên, ra khỏi vòng 
nhơn quả, chỉ lo lập công bồi đức và trau dồi đạo hạnh cho 
hoàn toàn là đắc đạo trong một kiếp tu.
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Hạ Ngươn nầy, Đức Chí Tôn khai đạo kỳ ba, nên mới 
có đại ân xá kỳ ba (troisième Amnistie de Dieu). Phép ‘giải 
oan’ và phép ‘bí tích’ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được 
đem ứng dụng theo sự ban hành luật đại ân xá đó” (trang 
106, bản in tại Hoa Kỳ, vào tháng 7 năm 2001).

Nhưng Cơ Tận Độ Nhơn Sanh được bắt đầu từ 
lúc nào?

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được khai minh vào ngày 
Rằm tháng Mười năm Bính Dần 1926, nhưng mãi đến 
năm 1935, tức là gần 10 năm sau, Ơn Trên mới mở Cơ 
Tận Độ Nhơn Sanh. Ý nghĩa nầy được Hội Thánh cho 
biết trong Lời Tựa của Quyển Kinh Thiên Đạo và Thế 
Đạo, nội dung như sau:

“Từ khi mở Đạo, CHÍ TÔN duy giáng cơ truyền cho 
Phật Giáo, Minh Sư, Minh Đường, Minh Lý dạy dâng 
Kinh cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, song Kinh Tận Độ 
vong linh chưa hề giáng cơ cho nơi nào tất cả.

Đức Quyền Giáo Tông (khi còn tại thế) và Đức Hộ 
Pháp, trót mười năm trường nghĩa là từ khi mở Đạo, đã 
nhiều phen dâng sớ cho Đại Từ Phụ và các Đấng Thiêng 
Liêng đặng xin Kinh Tận Độ, nhưng mà CHÍ TÔN cùng 
chư Thần, Thánh, Tiên, Phật vẫn chưa định ban ân cho 
toàn sanh chúng.

Mãi đến ngày 23 tháng 7 tới mùng 4 tháng 8 Ất Hợi 
(DL, 21 đến 31–8–1935) mới giáng cho Tân Kinh. Ấy là một 
giọt nước Cam Lồ của Đức Từ Bi rưới chan đặng gội nhuần 
cho các đẳng linh hồn của toàn Thế Giới.

Chúng ta thầm xét thì đủ hiểu rằng: Đã trải qua mười 
năm CHÍ TÔN mới mở cơ tận độ. Cơ tận độ nhơn sanh 
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duy kể từ ngày ban Tân Kinh nầy mà thôi.
Thương thay cho những kẻ vô phần chịu qui liễu trước 

ngày Tân Kinh chuyển pháp. Ấy cũng là quả kiếp của Nhơn 
Sanh do Thiên Thơ tiền định…”.

 � (Trích lời TỰA của quyển Kinh Thiên Đạo và 
Thế Đạo)

Như vậy, Khai Đạo vào: Năm Bính Dần 19–11–
1926. Cơ Tận Độ Nhơn Sanh bắt đầu: Năm Ất Hợi 1935.

Những bài Kinh Tận Độ trong Tam Kỳ Phổ Độ là do 
các Đấng Phật, Tiên, Thánh vâng lịnh Đức Ngọc Hoàng 
Thượng Đế giáng cơ ban cho, như là: Đức Phật Thích Ca, 
Đức Phật Mẫu và Cữu Vị Nữ Phật, Đức Chuẩn Đề Bồ Tát, 
Đức Phật Bà Quan Âm, Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, 
Đức Phạm Hộ Pháp, Chơn Linh Đoàn Thị Điểm, v.v…

Ngoài việc ban cho Kinh Tận Độ Vong Linh, Đức 
Chí Tôn còn thông qua Bà Nữ Đầu Sư Hồ Hương Lự hoặc 
thông qua giáng bút truyền cho Đức Hộ Pháp những Bí 
Tích là những pháp thuật huyền diệu, mà Đức Hộ Pháp 
truyền lại phần nào cho quí vị Chức Sắc Thiên Phong 
hành pháp để cứu độ nhơn sanh về phần xác cũng như 
phần hồn (Nghĩa là Độ Sanh và Độ Tử), hầu hổ trợ cho 
công cuộc hành đạo và phổ độ nhơn sanh. Các Bí Tích 
nầy gồm có:

1. Phép Xác  5. Phép Giải Bịnh
2. Phép Đoạn Căn  6. Phép Tắm Thánh
3. Phép Độ Thăng  7. Phép Giải Oan.
4. Phép Hôn Phối
Phép Giải Oan là một Bí Tích rất quan trọng, giúp 
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cho người Tín Đồ Cao Đài được dễ dàng trong việc tu 
hành.

Làm người nơi cõi trần mấy ai tránh khỏi nhiễm 
trần, vì lục dục thất tình mà gây ra nhiều oan nghiệt. Do 
đó, sau khi một người đã được lập thệ nhập môn vào Đạo 
Cao Đài rồi thì Hội Thánh cho phép người tân Tín Đồ 
được thọ phép Giải Oan để cầu xin Đức Chí Tôn tha thứ 
cho cởi bỏ tất cả các oan nghiệt của nhiều kiếp trước; nếu 
không nó sẽ báo ứng gây ra nhiều tai họa cho cuộc sống 
hiện tại, có ảnh hưởng rất nhiều đến việc tu hành.

Sự linh diệu của Phép Giải Oan được nhắc đi nhắc 
lại nhiều lần trong các bài Kinh Tận Độ, nội dung như sau:

Kinh Giải Oan:
May gặp đặng hồng ân chan rưới,
Giải trái oan sạch tội tiền khiên.

Kinh Tắm Thánh:
Xin gìn giữ Thánh hình thanh bạch,
Xin xá ân rửa sạch tiền khiên.

Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối:
Chí Tôn xá tội giải oan,
Thánh, Thần, Tiên, Phật cứu nàn độ vong.

Kinh Hạ Huyệt:
Phép Giải Oan độ hồn khỏi tội,
Phuớn tiêu diêu nắm mối trường sanh.
……
Nhờ Hậu Thổ xương tàn gìn giữ,
Nghĩa CHÍ TÔN tha thứ tiền khiên.

Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu:
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Sấp mình cúi lạy Từ Bi,
Tiền khiên phụ mẫu Tam Kỳ xá ân.

Kinh Cầu Bà Con và Thân Bằng Cố Hữu ĐQL:
Chí Tôn xá tội giải oan,
Thánh, Thần, Tiên, Phật cứu nàn độ căn.
………
Ơn Tạo hóa tha tiền khiên trước,
Đưa linh phan tiếp rước nguyên nhân.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q1, trg 96:
Nước mắt chưa lau cơn kiếp trái,
Có công phổ độ giải tiền khiên.

Đó là những câu kinh nói lên ý nghĩa huyền diệu 
của Phép Giải Oan, một ân huệ rất lớn cho người Tín 
Đồ Cao Đài trong Đại Ân Xá Kỳ Ba nầy.

Tóm lại, Khai Đạo Kỳ Ba, Đức Thượng Đế ban cho 
nhơn loại một quyền rất rộng rãi là “nếu biết ngộ kiếp 
một đời tu, đủ trở về cùng Thầy đặng”. Để giúp cho 
người Tín Đồ Cao Đài được dễ dàng trong việc tu, Đức 
Thượng Đế lại ban cho nhiều ân huệ khác, như là những Bí 
Tích về Phép Tắm Thánh, Phép Giải Oan, Phép Độ Hồn, 
và đặc biệt là những Bài Kinh Tận Độ Vong Linh, v.v…

Ai là người hữu duyên, hữu phước được sanh vào thời 
kỳ nầy khá sớm mau thức tỉnh quay đầu hướng thiện về 
cửa Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để được hưởng Hồng Ân 
của Đức Chí Tôn trong muôn ngàn năm một thuở, nếu 
để lỡ trễ kỳ Đại Ân Xá nầy không biết mấy muôn ngàn 
kiếp nữa mới đặng hưởng một lần.
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33. MAY DUYÊN GẶP ĐẠO

Trong phần Kệ mở đầu bài Kinh Di-Lạc, Đức Phật 
Thích Ca có dạy cho biết:

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.

Tạm hiểu là:
 ❒ Giáo lý của Phật rất cao siêu, rất sâu xa, huyền 

vi mầu nhiệm.
 ❒ Dù trăm ngàn muôn kiếp nếu không có duyên 

phần cũng khó gặp đặng.
Ở đây, từ Giáo Lý của Phật phải hiểu là của Đạo Cao 

Đài, vì bài Kinh nầy là do các vị Phật ban cho Đạo Cao 
Đài (Thật ra trong câu Kệ cũng không có nói rõ là Giáo 
Lý của ai). Hơn thế nữa:

* Ngày 08–4–1926, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật 
giáng cơ, có dạy như sau:

“Thích Ca Mâu Ni Phật
Chuyển Phật Đạo,
Chuyển Phật Pháp,
Chuyển Phật Tăng,
Qui nguyên Đại Đạo,
Tri hồ chư chúng sanh!

Khánh hỉ! Khánh hỉ… Hội đắc Tam Kỳ Phổ Độ! Chư 
Thần Thánh Tiên Phật đại hỉ, phát đại tiếu. Ngã vô lự tam 
đồ chi khổ. Khả tùng giáo NGỌC ĐẾ viết CAO ĐÀI ĐẠI 
BỒ TÁT MA HA TÁT” 

 � (TNHT.I.12 – in năm 1972).
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Tạm hiểu: Phật, Pháp,Tăng là Tam Bảo của nhà Phật. 
Ở đây: Phật là Đức Phật, Pháp là Giáo lý, Tăng là Giáo hội. 
Năm câu đầu có thể hiểu là:

Đức Phật Thích Ca chuyển Phật Đạo, chuyển Phật 
Pháp, chuyển Phật Tăng, qui nguyên Đại Đạo, có nghĩa là 
chuyển toàn cả Phật Giáo về gốc là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

 ❒ Tri hồ chư chúng sanh: Chúng sanh biết chăng?
 ❒ Khánh hỉ: vui mừng.
 ❒ Hội đắc Tam Kỳ Phổ Độ: Gặp được ĐĐTKPĐ.
 ❒ Đại hỉ: Mừng lớn, tức mừng nhiều.
 ❒ Phát đại tiếu: Phát cười lớn.
 ❒ Ngã vô lự Tam đồ chi khổ: Ta không lo cái khổ của 

ba đường (Ba đường nầy là ba đường luân hồi khổ sở, 
gồm: Địa ngục, Ngạ quỉ, Súc sanh *).

 ❒ Khả tùng giáo Ngọc Đế: Khá theo lời dạy của Đấng 
Ngọc Hoàng Thượng Đế.
* Theo Phật Giáo, Lục Đạo Luân Hồi tức sáu đường 

luân hồi của chúng sanh, gồm có:
– Tam thiện đạo (3 đường lành) thì vui sướng dễ 

chịu, như:
1. Thiên (Tiên)
2. Thần (A-tu-la)
3. Nhơn (Người)

– Tam ác đạo (3 đường dữ) thì nguy nan, khốn khổ, 
như:

4. Ngạ quỉ (Ma đói)
5. Súc sanh (Thú vật)
6. Địa ngục.
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* Ngày 05–6–1926, Đức Thích Ca Như Lai giáng 
cơ có dạy như sau:

“Chư Sơn nghe dạy:
Vốn từ Lục Tổ thì Phật Giáo đã bị bế lại, cho nên tu 

hữu công mà thành thì bất thành. Chánh pháp bị Thần 
Tú làm cho mất Chánh Giáo, lập riêng pháp luật buộc mối 
Đạo Thiền…… Ta vì luật Thiên Mạng đã ra, cho nên cam 
để vậy, làm cho Phật Tông thất chánh có trên ba ngàn năm 
nay. Lắm kẻ đã chịu khổ hạnh hành đạo…Ôi! Thương thay! 
Công có công mà thưởng chưa hề có thưởng, vì vậy mà TA 
rất đau lòng.

Chư tăng, chư chúng sanh hữu căn hữu kiếp, đặng 
gặp kỳ Phổ Độ nầy là lần chót, phải rán sức tu hành, đừng 
mơ mộng hoài trông giả luật” 

 � (TNHT.I.19 – in năm 1972).
Ý nghĩa của câu “Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ” cũng 

đã được Đức Phật nói qua trong kinh Pháp Cú, đại ý 
như sau: “Được sinh làm người là khó, được sống còn là 
khó, được nghe chánh pháp là khó, được gặp Phật ra đời 
lại càng khó hơn”.

Ở đây, chúng sanh luân hồi trong nhiều kiếp và trải 
qua nhiều nguơn hội, từ Thượng Nguơn, đến Trung 
Nguơn, rồi nay đến Hạ Nguơn hầu mãn, lại may duyên 
lắm mới được gặp thời kỳ Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, 
vì thương chúng sinh, mà giáng cơ khai nền Đại Đạo, như 
lời Thánh Giáo dạy: “Đạo Trời dìu bước nhơn sanh, đường 
Thánh dẫn người phàm tục. Sanh nhằm lối may mắn đặng 
gặp một Đạo Chánh, nếu chẳng lo dưỡng tánh trau mình, 
để bước vào đường Cực Lạc, thoát đọa Tam Đồ, một mai 
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cảnh ủ bông tàn, rốt lại ăn năn vô ích”.
Đức Lý Đại Tiên Thi Bạch cũng cũng nói: “Mở một 

mối đạo chẳng phải là sự thường tình, mà sanh nhằm đời 
đặng gặp một mối đạo cũng chẳng phải dễ”.

Nói tóm lại, những Tín Đồ Cao Đài rất may duyên 
được sanh vào thời kỳ Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng 
Đế khai Chánh Đạo, tức Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, nếu 
không rán lo tu thì rất uổng một kiếp sanh. Ý nghĩa may 
mắn nầy còn được gặp trong các câu kinh sau đây:

Hào quang chiếu diệu Cao Đài,
May duyên nay đã gặp ngày siêu sanh.

 � (Kinh Cầu Bà Con TBCH Đã Qui Liễu)
Nghĩa là: Ánh hào quang của Đức Chí Tôn chiếu 

sáng rực rỡ, giúp cho chơn hồn có duyên may mắn được 
siêu thăng về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

và 
May gặp đặng hồng ân chan rưới,
Giải trái oan sạch tội tiền khiên.

 � (Kinh Giải Oan)
Nghĩa là: May mắn gặp được ơn huệ to lớn của Đức 

Chí Tôn ban cho đầy dẫy, nên cỡi bỏ hết những oan trái 
và rửa sạch tội lỗi của các kiếp trước.

* THÁNH GIÁO VỀ MỞ ĐẠO
Trước khi mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Thượng 

Đế có hội Tam Giáo nơi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự 
để lập Pháp, và hội chư Tiên Phật lại mà thương nghị về 
sự lập Đạo tại Đại Nam Việt Quốc.

1.– Lời Dạy của Đức Thích Ca Như Lai ngày 
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05–6–1926
Vì Tam Kỳ Phổ Độ, Thiên Địa hoằng khai, nơi “Tây 
Phương Cực Lạc” và “Ngọc Hư Cung” mật chiếu đã 
truyền siêu rỗi chúng sanh. Trong Phật Tông Nguyên 
Lý đã cho hiểu trước đến buổi hôm nay rồi; tại Tăng 
Đồ không kiếm chơn lý mà hiểu… Chư tăng, chư 
chúng sanh hữu căn, hữu kiếp, đặng gặp kỳ Phổ Độ 
nầy là lần chót…
Chư tăng từ đây chẳng đặng nói Phật giả vô ngôn nữa.”

 � (TNHT.Q1.trg22)
2.– Lời Dạy của Đức Chí Tôn ngày 22–8–1926
Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập pháp “Tam 
Kỳ Phổ Độ”, Quỉ Vương đã khởi phá khuấy chơn Đạo. 
Đến danh Ta nó còn mượn, duy ngai Ta nó chẳng dám 
ngồi mà thôi… mượn cơ mầu nhiệm, hiệp Tam Thập 
Lục Động đổi gọi Tam Thập Lục Thiên. Các tên Thần 
Thánh, Tiên, Phật bị mạo nhận mà lập nên Tả Đạo.

 �  (TNHT.Q1.trg35)
3.– Lời Dạy của Đức Chí Tôn tháng 7–1927
Thầy có hội chư Tiên Phật lại 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 
các con 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…
Có nhiều Đạo cũng như cái nhà, phải có nào là cột 
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cái, nào là cột con, đòn tay, kèo, rui. Rui là nhỏ, mong 
manh hơn hết, mà phải nhờ nó, tuy là kể cho nhiều 
tên, chớ cất rồi thì chỉ có một chủ nhà mà thôi… 
 

 � (TNHT.Q1.trg88)
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34. NGÔI VỊ CŨ

Theo giáo lý Cao Đài, khi một Tín Đồ Cao 
Đài giữ tròn Luật Đạo qui vị thì Chơn 

Thần và Linh Hồn sẽ đuợc trở về cùng với Đức Phật Mẫu 
và Đức Chí Tôn.

Trong các bài Kinh Tận Độ, thường gặp những từ 
như: Quê Xưa, Ngôi Xưa, Cựu Vị, Qui Nguyên,… Những 
từ nầy thường được dùng trong những câu kinh có nghĩa 
là: Khi một Nguyên Nhơn qui vị thì Chơn Thần và Linh 
Hồn được trở về ngôi vị cũ của mình nơi cõi Thiêng Liêng 
Hằng Sống.

Trong bài Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
Rắp nhập cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống,
Chốn quê xưa giải mộng trần gian.

Trong bài Kinh Khi Đã Chết Rồi có câu:
Quê xưa trở, cõi đọa từ,
Đoạt cơ thoát tục bấy chừ tuyệt luân.

Trong bài Kinh Tẩn Liệm có câu:
Hồn Trời hóa trở về Thiên cảnh,
Xác đất sanh đến lịnh phục hồi.

Trong bài Kinh Đưa Linh Cữu có câu:
Nam Mô Tam Trấn Hư Vô,
Oai nghiêm độ rỗi Cao Đồ qui nguyên.

Trong bài Kinh Hạ Huyệt có câu:
Ngó Cực Lạc theo huờn xá lợi,
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Cửu Trùng Thiên mở lối qui nguyên.
Trong bài Kinh Đệ Nhứt Cửu có câu:

Đem mình nương bóng Chí Linh,
Định tâm chí Thánh mới gìn ngôi xưa.

Trong bài Kinh Giải Oan có câu:
Nhập Thánh Thể dò đường cựu vị,
Noi Chơn Truyền khử quỉ trừ ma.

Trong bài Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu có câu:
Thong dong cõi thọ nương hồn,
Chờ con lập đức giúp huờn ngôi xưa.

Như vậy, nhờ những âm thanh huyền diệu của những 
bài Kinh Tận Độ Vong Linh, Linh Hồn của người Tín 
Đồ sẽ được hướng dẫn về Ngôi Vị Cũ nơi cõi Thiêng liêng.

Trong quyển TIÊN THIÊN TIỂU HỌC, Ngài 
Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu có giảng về từ ngữ “Trở 
Về Ngôi Cũ” như sau.

SAO GỌI LÀ TRỞ VỀ NGÔI CŨ
“Con Người mới sinh ra, đã thọ lãnh một điểm Linh 

quang (linh hồn) của Đấng Tạo Hóa. Điểm Linh quang 
ấy lúc ban sơ còn mới mẻ, trong sạch, cho nên trong Tam Tự 
Kinh có câu: “Nhơn chi sơ, tánh bổn thiện”. Lần lần con 
Người lớn lên, say mê trần tục, vương lấy tội tình. Điểm 
Linh quang ấy nhiễm lấy bợn nhơ mà hóa ra trọng trược. 
Ấy vậy, ta cần phải trau dồi nó lại cho trong sạch, nhẹ như 
xưa (nghĩa là tu) hầu ngày sau ta thoát xác rồi, linh hồn ta 
nhẹ nhàng sáng láng mới trông trở về ngôi cũ là nơi ta trước 
đã đồng bực cùng Đấng Tạo Hóa vậy”.

 ▶ GHI CHÚ: 
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Con Người do Thượng Đế tạo ra, hễ Trời có gì thì 
Con Người có nấy, cho nên Con Người được gọi là Tiểu 
Linh Quang, Tiểu Thượng Đế, Tiểu Thiên Địa,…

 Â Ngoài ra, theo Thánh Giáo Cao Đài thì Đức PHẬT 
MẪU vâng lịnh Đức CHÍ TÔN có cho giáng trần 100 ức 
Nguyên Nhơn. Có một số không ít Nguyên Nhơn vì bị 
quyến rủ bởi mùi trần nên quên đi nguồn cội. Đức CHÍ 
TÔN mới cho các Đấng giáng trần lập Đạo để cứu rỗi 
cho trở về Ngôi Vị Cũ.

 � Trong Nhứt Kỳ Phổ Độ, Đức Nhiên Đăng làm chủ 
Long Hoa Đại Hội, điểm đạo có 6 ức Nguyên Nhơn 
đoạt pháp, phần nhiều là môn đồ trong Phật Giáo 
đắc đạo.

 � Trong Nhị Kỳ Phổ Độ, Đức Di-Đà làm chủ Long 
Hoa Đại Hội, điểm đạo chỉ được có 2 ức Nguyên 
Nhơn đoạt pháp, phần nhiều là môn đồ trong Tiên 
Giáo đắc đạo.

 � Trong Tam Kỳ Phổ Độ, Đức CHÍ TÔN muốn tận 
độ hết 92 ức Nguyên Nhơn còn lại, “Đức CHÍ TÔN 
giao cho Đức PHẬT MẪU cơ quan siêu thoát ấy, phải 
làm thế nào đặng tận độ 92 ức Nguyên Nhơn trở về cựu 
vị” (Lời Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp trong Lễ Hội 
Yến DTC ngày 15–8 Tân Mão tức 15–9–1951). Trong 
thời kỳ Đại Ân Xá nầy của Đức CHÍ TÔN, thì cho 
dù Nguyên Nhơn, Hóa Nhơn hay Quỉ Nhơn, nếu 
biết lo tu hành, lập công bồi đức thì nhứt định sẽ 
được đắc quả.

 Â Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Chí Tôn có dạy 
như sau : “Thầy nói cho các con biết, dầu một vị Đại La 
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Thiên Đế xuống phàm mà không tu, cũng khó trở lại địa vị 
đặng” (TNHT.I.42).

 Â Bà Đoàn thị Điểm sanh năm 1705 và qui liễu năm 
1748. Nguyên căn của Bà là một vị Nữ Tiên nơi Diêu Trì 
Cung. Mặc dầu Bà có công rất lớn trong nền văn học Việt 
Nam, nhưng khi qui liễu Bà không được trở về ngôi vị 
cũ ở cõi Thiêng Liêng vì Bà còn thiếu công quả phổ độ 
chúng sanh. Bà “ bị ngồi nơi Thanh Tịnh Đại Hải Chúng”. 
Bà phải chờ 178 năm sau, đến khi Đức Chí Tôn mở Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ vào năm Bính Dần 1926, mở ra Đại 
Ân Xá Kỳ Ba, rồi Bà phải chờ thêm 7 năm nữa, tức đến 
năm 1933, Bà mới có dịp lập công quả bằng cách viết ra 
tác phẩm Nữ Trung Tùng Phận để giáo hóa và cứu độ các 
Tín Đồ nữ phái, nhờ đó, Bà mới được trở về ngôi vị cũ là 
một Nữ Tiên nơi Diêu Trì Cung.

Ngày 26–10 Tân Mão (24–11–1951), Đức Hộ Pháp 
thuyết đạo có nói về Bà Đoàn Thị Điểm như sau: “Khi 
Bà Đoàn Thị Điểm qui vị, bị ngồi nơi Thanh Tịnh Đại 
Hải Chúng, nhờ có Cô Thất Nương xuống độ Bà về Lôi 
Âm Tự, rồi nhờ Bà viết ra một cuốn Nữ Trung Tùng 
Phận, Bà mới được siêu thoát”.

 ▶ GHI CHÚ:
Nguyên Nhơn là những người mà Linh hồn được 

Đức CHÍ TÔN ban cho từ lúc Khai Thiên, tức là lúc mới 
tạo dựng Trời Đất. Những Linh Hồn nầy rất trong sạch vì 
chưa nhiễm bụi trần.

Hóa Nhơn là những người mà Linh Hồn do sự tiến 
hóa từ thú cầm đi lên.

Quỉ Nhơn là những Hóa Nhơn phạm tội nặng, Linh 
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Hồn đã bị đọa vào quỉ vị, nay đầu kiếp lên làm người.
Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (quyển II, trang 

189, in năm 1972), Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn giáng 
cơ có dạy: “Bần Đạo khi đắc lịnh làm Chưởng Đạo lập 
Hội Thánh giáo đạo tha phương thì tùng lòng bác ái của 
CHÍ TÔN, mở rộng thế cho Nhơn Sanh dâng công đổi vị. 
Bần Đạo chẳng kể là Nguyên Nhân, Hóa Nhân hay là Quỉ 
Nhân, ví biết lập công thì thành Đạo”. Nếu biết lo tu hành 
thì cả Quỉ Nhơn và Hóa Nhơn cũng đều có thể đắc quả.

Trong Tam Kỳ Phổ Độ, do cơ bút mà biết được số 
Nguyên Nhơn đắc đạo trong hai kỳ trước. Những Nguyên 
Nhơn đắc đạo tình nguyện nơi Ngọc Hư Cung giáng trần, 
chịu mạng lịnh của Đức Di Lạc Vương Phật lo cứu rỗi 92 
ức Nguyên Nhơn còn say đắm nơi cõi trần. Đây là thời 
kỳ phổ độ chót, nên Đức CHÍ TÔN đại Ân Xá cho toàn 
cả Nhơn Sanh, nếu ai biết ngộ kiếp một đời tu thì đủ trở 
về cùng Đức CHÍ TÔN và Đức PHẬT MẪU. Còn nếu 
ai không chịu tu để trở về nguồn cội thì không còn kêu 
nài vào đâu nữa.

Trong bài Kinh Thích Giáo, có đoạn nói về 92 ức 
Nguyên nhơn như sau:

Đạo pháp trường lưu,
Khai Cửu thập nhị Tào chi mê muội.

Câu thứ nhì có nghĩa là Đức Nhiên Đăng Cổ Phật 
khai hóa 92 ức Nguyên Nhơn đang còn mê muội nơi cõi 
trần.
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35. CON NGƯỜI SAU KHI CHẾT

Chết không phải là hết, chỉ có xác phàm 
chết, còn Chơn Thần và Linh Hồn thì bất 

tiêu bất diệt. Chết ấy là chúng ta thay đổi cái xác phàm 
sau mỗi lần tái kiếp.

1.– NGƯỜI KHÔNG CÓ TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO

Trong bộ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển của Đạo Cao 
Đài, Đức Chí Tôn giáng cơ có dạy như sau:

“Các con đã sanh ra tại thế nầy, ở tại thế nầy, chịu khổ 
não tại thế nầy, rồi chết cũng tại thế nầy, Thầy hỏi: 

Các con chết rồi các con ra thế nào?
Các con đi đâu?
Chẳng đứa nào hiểu đặng cơ mầu nhiệm ấy. Thầy dạy: 

Cả kiếp luân hồi thay đổi từ trong nơi vật chất mà ra thảo 
mộc, từ thảo mộc đến thú cầm; loài người phải chuyển kiếp 
ngàn năm, muôn muôn lần, mới đến địa vị Nhơn Phẩm. 
Nhơn Phẩm nơi thế nầy lại còn chia ra phẩm giá mỗi hạng. 
Đứng bậc Đế Vương nơi trái địa cầu nầy, chưa đặng vào 
bực chót của địa cầu 67. Trong địa cầu 67, nhơn loại cũng 
chia ra đẳng cấp dường ấy. Cái quí trọng của mỗi Địa cầu 
càng tăng thêm hoài, cho tới Đệ nhứt Cầu, Tam Thiên Thế 
Giới; qua khỏi Tam Thiên Thế Giới thì mới đến Tứ Đại Bộ 
Châu mới vào đặng Tam Thập lục Thiên; vào Tam Thập 
lục Thiên rồi phải chuyển kiếp tu hành nữa mới đặng lên 
đến Bạch Ngọc Kinh, là nơi Đạo Phật gọi là Niết Bàn đó 
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vậy. Các con coi đó thì đủ hiểu, các phẩm trật của các con 
nó nhiều là dường nào; song ấy là phẩm trật Thiên vị…” 

 � (TNHT.I.60 – in năm 1972).
“Vậy Thầy lại dặn các con: Nếu kẻ không tu, làm đủ 

bổn phận người, công bình chánh trực, khi hồn xuất ra 
khỏi xác thì cứ theo đẳng cấp trên mà luân hồi lại nữa, thì 
biết chừng nào đặng hội hiệp cùng Thầy; nên Thầy cho một 
quyền rộng rãi, cho cả nhơn loại Càn Khôn Thế Giái, nếu 
biết ngộ kiếp một đời tu, đủ trở về cùng Thầy đặng” 

 � (TNHT.I.61).
 ▶ Tóm lại: 

Những người không có tín ngưỡng tôn giáo, nhưng 
làm đủ bổn phận người, công bình chánh trực, khi chết 
đi thì Linh Hồn mới được chuyển kiếp lần lượt theo các 
nấc thang tiến hóa mà Đấng Thượng Đế đã dạy trong 
bài Thánh Giáo trên, nghĩa là tiến hóa theo 72 Địa Cầu, 
lên 3000 Thế Giới, Tứ Đại Bộ Châu, rồi 36 từng Trời,…

2.– TÍN ĐỒ CAO ĐÀI LỖI THỆ

Đạo Phật được sáng lập cách nay hơn 2500 năm, 
nghĩa là vào thời Nhị Kỳ Phổ Độ.

Vào thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức CHÍ TÔN mở Đại 
Ân Xá Kỳ Ba, Đức Ngài cho lịnh đóng cửa Địa Ngục, dẹp 
bỏ các khổ hình, ân xá các tội hồn cho khỏi bị hành hình, 
đưa họ đến cõi Âm Quang để học đạo và tự xét mình ăn 
năng sám hối tội tình. Các tội hồn một khi đã ăn năng 
sám hối tội tình và biết sửa mình thì được cho đi đầu 
thai chuyển kiếp.

Việc đóng cửa Địa Ngục, dẹp bỏ các khổ hình và ân 
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xá các tội hồn được Ơn Trên cho biết qua các câu kinh 
sau đây:

Đóng địa ngục, mở tầng Thiên,
Khai đường Cực lạc, dẫn miền Tây Phương.

 � (Kinh Giải Oan)
 � Như vậy, sau khi con người tắt thở, Linh Hồn sẽ 

đi về đâu?
 ❒ Những người mà trong kiếp sanh đã gây nên nhiều 

nhân quả nợ đời, thì Kinh Giải Oan có dạy:
Rảnh mình đâu đặng thảnh thơi,
Thiên cung lỡ lối chơi vơi cõi trần.

 ❒ Những người mà trong kiếp sanh đã ham mê vật 
chất, chìm đắm trong thất tình lục dục thì Chơn 
Thần sẽ bị ô trược, khi chết khó được siêu thoát, 
như lời dạy sau đây cũng của Đức Hộ Pháp trong 
bài Kinh Giải Oan:

Chịu ô trược chơn thần nặng trịu,
Mảnh hình hài biếng hiểu lương tâm.
Phong trần quen thú cung âm,
Cảnh thăng ngơ ngẩn lạc lầm Phong đô.

Như vậy, những người mà trong kiếp sanh đã gây ra 
nhiều tội lỗi, dù là người không tín ngưỡng tôn giáo hay là 
người Tín Đồ Cao Đài lỗi thệ không giữ tròn Luật Đạo, thì 
Chơn Thần và Linh Hồn sẽ được đưa đến cõi Âm Quang, 
còn gọi là Tịnh Tâm Xá, là nơi các Chơn Thần đến đó 
đặng tịnh tâm, xét mình coi trong kiếp sanh đã tạo ra bao 
nhiêu tội phước.

Cõi Âm Quang vừa mới được lập ra trong thời Tam 
Kỳ Phổ Độ, thay thế cho Cõi Địa Ngục. Cõi Địa Ngục trước 
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đây là nơi giam giữ và hành phạt các tội hồn. Nay, trong Đại 
Ân Xá Kỳ Ba, Đức Chí Tôn ra lịnh đóng Địa Ngục, ân xá 
các tội hồn, không cho hành phạt các tội hồn nữa, mà đưa 
đến Cõi Âm Quang để học đạo và tự xét mình. Nơi đây, có 
Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát giáo hóa các nam tội hồn, và 
Thất Nương Diêu Trì Cung giáo hóa các nữ tội hồn.

Khi các tội hồn đã biết ăn năn sám hối, các Đấng sẽ 
cho đầu kiếp trở lại cõi trần để trả quả và cũng để lo tu hành, 
lập công bồi đức mà trừ tội lỗi.

 � Như vậy Chết không phải là hết, chỉ có xác phàm 
chết, còn Chơn Thần và Linh Hồn thì bất tiêu bất 
diệt. Trong quyển Con Đường Thiêng Liêng Hằng 
Sống (trang 26), Đức Hộ Pháp có dạy:
“Tại thế nầy gọi là chết chớ không phải chết, loài người 

không bao giờ chết cả; chết ấy là chúng ta thay một cái 
áo để ngoài, vào nhà tắm, tắm rồi mặc lại nữa. Sự 
sống chết như thay đổi cái áo kia vậy thôi”.
Chơn Thần và Linh Hồn là xác thân thật sự của 

chúng ta, còn xác thân phàm trần được ví như chiếc áo 
mà chúng ta mặc ngoài, phải thay đổi sau mỗi lần tắm, 
nghĩa là sau mỗi lần chuyển kiếp.

 ❒ Sau mỗi lần tắm, ta thay đổi cái áo. Cũng vậy, sau 
mỗi lần tái kiếp ta thay đổi xác thân phàm trần.

 ❒ Sau mỗi lần tắm, xác thân thật sự của chúng ta được 
sạch sẽ lên thêm. Cũng vậy, sau mỗi lần tái kiếp Chơn 
Thần và Linh Hồn được tiến hóa thêm lên.
Chơn Thần và Linh Hồn thông qua luân hồi, nương 

theo xác thân phàm trần mà lập công quả để dự vào Trường 
Thi Công Quả do Đức Chí Tôn lập ra trong Thời Tam 
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Kỳ Phổ Độ. Nếu Chơn Thần điều khiển được xác thân 
để xác thân nương theo tôn giáo học đạo và lập công bồi 
đức thì Chơn Thần và Linh Hồn luôn luôn được tiến hóa, 
như hai câu đầu của bài Kinh Giải Oan đã dạy:

Vòng xây chuyển vong hồn tấn hóa,
Nương xác thân hiệp ngã Càn Khôn.

Tạm hiểu:
 ❒ Nhờ luân hồi chuyển kiếp mà các Linh Hồn được 

tiến hóa mỗi lúc mỗi tốt đẹp hơn,
 ❒ Muốn vậy, Linh Hồn phải dựa vào xác thân phàm 

trần để hiệp về con đường Đạo mà lo tu hành.

3.– TÍN ĐỒ CAO ĐÀI THUẦN THÀNH

Đối với người Tín Đồ Cao Đài thuần thành, giữ 
tròn lời Minh Thệ, gìn giữ đúng Luật Đạo, giữ trai kỳ ít 
nhứt là 10 ngày, sau khi chết, Chơn Thần và Linh Hồn 
được hưởng nhiều ân huệ của Đức Thượng Đế ban cho 
trong Đại Ân Xá Kỳ Ba nầy.

Một Tín Đồ Cao Đài giữ tròn Luật Đạo, sau khi 
chết, Chơn Hồn chẳng những không bị đưa xuống cõi 
Âm Quang, mà trái lại còn được đưa lên 9 từng Trời của 
Cửu Trùng Thiên, nhờ được gội hưởng Hồng Ân Diệu 
Pháp của cơ tận độ mà Đại Từ Phụ ban cho nơi Tân 
Kinh của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, trong Đại Ân 
Xá Kỳ Ba, với sự trợ giúp của Cửu Vị Nữ Phật qua 9 lần 
làm Tuần Cửu.

Đến Tuần Cửu thứ chín, Chơn Thần được đưa đến 
từng Trời Tạo Hóa Thiên, được Đức PHẬT MẪU ban 
thưởng cho dự Hội Bàn Đào với trái Đào, trái Hạnh và 
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Tiên Tửu:
Hội Bàn Đào Diêu Trì Cung,
Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban.

Sau khi dự Hội Bàn Đào, Chơn Thần được đưa vào 
Cung Bắc Đẩu xem căn quả số để biết số phận của mình, 
rồi được học nghi lễ của Thiên Triều để chờ ngày vào 
Linh Tiêu Điện bái lễ Đức CHÍ TÔN cho đúng phép. 
Sau đó, Đức CHÍ TÔN ra sắc lịnh gọi Chơn Thần vào 
Ngọc Hư Cung để cho biết được thưởng thăng lên hay 
bị trừng trị đọa xuống:

Ngọc Hư Cung, sắc lịnh kêu,
Thưởng, phong, trừng trị phân điều đọa thăng.

Những Chơn Thần đầy đủ công đức được Đức Chí 
Tôn ban thưởng phẩm vị thiêng liêng tương xứng, được 
thoát khỏi vòng luân hồi.

 � KẾT LUẬN
Có thể kết luận tóm tắt như sau.

1. Đối với những người không tín ngưỡng tôn giáo 
và Tín Đồ Cao Đài không giữ tròn Luật Đạo thì 
có hai trường hợp.
1. Nếu trong kiếp sanh con người đã tạo nhiều 

Phước hơn tội thì sau khi chết Chơn Hồn sẽ 
được Luân Hồi tái kiếp, nhưng tiến hóa hơn, và 
sau muôn muôn lần tái kiếp cũng sẽ được trở về 
bái kiến Đức Chí Tôn.

2. Nếu trong kiếp sanh con người đã tạo nhiều 
tội hơn phước thì sau khi chết Chơn Hồn sẽ bị đưa 
đến cõi Âm Quang để tịnh tâm xét mình, và được 
sự giáo hóa của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát hoặc 
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của Thất Nương Diêu Trì Cung. Sau khi tội hồn 
đã biết ăn năn sám hối tội tình thì các Đấng sẽ cho 
đầu kiếp trở lại cõi trần để trả quả và cũng để lo tu 
hành, lập công bồi đức mà trừ tội lỗi.

2. Đối với Tín Đồ Cao Đài giữ tròn Luật Đạo thì 
sau khi chết Chơn Hồn được hưởng đầy đủ Kinh 
Tận Độ và các Bí Tích của Phép Độ Hồn, được các 
Đấng Thiêng Liêng độ trở về bái kiến Đức Chí Tôn, 
và tùy theo công nghiệp mà được thưởng phẩm trật 
thiêng liêng, thoát khỏi vòng luân hồi.
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36. Ý NGHĨA THUYỀN BÁT NHÃ

Từ Bát Nhã do chữ Phạn phiên âm ra, có 
nghĩa là Trí Huệ. Trí Huệ là sự hiểu biết 

hoàn toàn về Đạo Lý. Nhờ có Trí Huệ mà con người được 
giác ngộ. Hễ giác ngộ thì chúng sanh mới có thể thành 
Phật. Do đó, cái Trí Huệ được ví như con thuyền, gọi là 
Thuyền Bát Nhã, để đưa người giác ngộ vượt qua Bể Khổ, 
thoát khỏi vòng luân hồi. Muốn có Trí Huệ thì phải TU. 
Xin nhắc lại: Trong bài Kệ Chuông Cúng Tứ Thời có 
câu: Văn chung khấu hướng huệ trưởng Càn Khôn, 
có nghĩa là: Nghe tiếng chuông, cúi mình xuống hướng về 
cái Trí Huệ lớn của Trời Đất.

Trong thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Di Lạc Vương 
Phật, vâng lịnh Đức Chí Tôn làm chủ Thuyền Bát Nhã, 
khai Đại Hội Long Hoa, rước các Chơn Hồn đầy đủ công 
đức thoát qua Biển Khổ, về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. 
Những người Đạo Tỳ là nhân viên của Ban Thuyền Bát 
Nhã nên được gọi là nhân viên của Đức Di Lạc Vương Phật.

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển và Kinh Thiên 
Đạo có nói nhiều về Thuyền Bát Nhã và Biển Khổ.

* Trong bài Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
Trung khổ hải độ thuyền Bát Nhã,
Phước Từ bi giải quả trừ căn.

– Hai câu Kinh trên cho biết: Đức Phật Mẫu vâng 
lịnh Đức Chí Tôn đem thuyền Bát Nhã vào trong Biển 
Khổ để cứu vớt nhơn sanh, đồng thời ban cho phước đức 
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và lòng từ bi để giải trừ căn xưa quả cũ. Hàm ý rằng: Đức 
Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương giáng điển dẫn dắt các 
Vị Tiền Khai mở Đạo Cao Đài để giúp chúng sanh tu 
hành đắc đạo, thoát khỏi vòng luân hồi, giống như Phật 
Mẫu đem Thuyền Bát Nhã đến chở chúng sanh vượt qua 
biển khổ.

* Trong bài Kinh Đưa Linh Cữu có câu:
Nam mô Tam Giáo diệu huyền,
Tuyệt luân Bát Nhã đưa thuyền độ vong.

– Cầu xin ba Đấng Giáo Chủ Tam Giáo là Đức Phật 
Thích Ca, Đức Lão Tử và Đức Khổng Tử đưa Thuyền 
Bát Nhã độ cho Vong Hồn vượt qua biển khổ, dứt khỏi 
vòng luân hồi.

* Trong bài Kinh Hạ Huyệt có câu:
Rỡ ràng Phật cốt Tiên duyên,
Nước Cam Lồ rửa sạch thuyền độ nhân.

– Cốt cách sáng ngời như Phật, có dáng vẻ đẹp như 
Tiên,

– Nước Cam Lồ của Đức Phật Quan Âm rửa sạch 
tiền khiên nghiệp chướng, rồi có Thuyền Bát Nhã cứu độ 
người vượt qua Bể Khổ.

* Trong bài thài hiến lễ Tam Nương Diêu Trì Cung 
có câu:

Biển mê lắt lẻo con thuyền,
Chở che khách tục, cửu tuyền ngăn sông.

– Tam Nương DTC cũng có nhiệm vụ chèo chiếc 
Thuyền Bát Nhã rước những Chơn Hồn phước đức vượt 
qua Bể Khổ.
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* Trong bài Kinh Giải Oan có câu:
Huệ quang chiếu thấu chánh tà,
Chèo thuyền Bát Nhã Ngân Hà độ sanh.

– Người tu dùng ánh sáng của Trí Huệ soi rọi cho 
thấu rõ lẽ Chánh và lẽ Tà.

– Đức Quan Âm Bồ Tát chèo chiếc Thuyền Bát Nhã 
đi qua đi lại trên con sông Ngân Hà để cứu độ những 
người đầy đủ phứơc đức đi qua bờ bên kia vào cõi Thiêng 
Liêng Hằng Sống. Trong bài Kệ Chuông có câu: Pháp giới 
chúng sanh đồng đăng bỉ ngạn, có nghĩa là: Nhơn sanh 
các cõi trần cùng lên bờ bên kia tức bờ giải thoát.

Ngân Hà là dòng Sông Ngân thuộc Biển Khổ nơi 
cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. Đức Hộ Pháp thuyết đạo 
trong quyển Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống có đoạn 
nói về sông Ngân Hà và Thuyền Bát Nhã như sau:

“Khi dòm lại thế gian phía sau lưng hiện ra như một 
con sông đại hải, thấy bờ bên nây người ta đứng nhiều lắm, 
người nào cũng có hào quang chiếu diệu đẹp đẽ vô cùng; còn 
ở mé bên kia sông, cũng đông người lắm, nhưng hình thể 
họ khô khan, đau thảm, tiều tụy. Họ ước ao làm sao qua 
được con sông ấy. Sông đó là sông Ngân Hà. Trên sông có 
một chiếc Thuyền Bát Nhã do Đức Quan Âm Bồ Tát vâng 
lịnh Đức Phật Di Lạc đi độ sanh, chèo thuyền qua lại để 
rước những người đầy đủ phước đức.”

 ▶ TÓM LẠI: 
Về Bí Pháp (vô vi), Thuyền Bát Nhã là chiếc Thuyền 

Trí Huệ để rước những Chơn Hồn vượt qua dòng sông 
Ngân Hà, là một nhánh sông của Biển Khổ nơi cõi Thiêng 
Liêng. Đức Quan Âm Bồ Tát vâng lịnh Đức Phật Di Lạc 
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chèo chiếc Thuyền Bát Nhã đi qua đi lại trên dòng sông 
Ngân Hà để cứu giúp những người đầy đủ phứơc đức từ 
bờ bên nây của sông Ngân Hà (tức thử ngạn) là bờ luân 
hồi, đi qua bờ bên kia (tức bỉ ngạn) là bờ đắc đạo giải 
thoát, để đi vào cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. Đây là chiếc 
thuyền để cứu độ các Chơn Linh trong thời Đại Ân Xá 
Kỳ Ba của Đức Chí Tôn.

Về Thể Pháp (hữu hình), Thuyền Bát Nhã được 
đóng bằng gỗ, không đáy, có hình dáng là một con rồng 
vàng, nơi chính giữa của mình rồng cất lên một cái nhà 
vàng để đặt quan tài. Trên Thuyền có Cổ Pháp Tam Giáo, 
chung quanh có tượng trưng hình Bát Tiên, hai bên có 
tượng trưng Thiên Nhãn. Sau Khuôn Thuyền có lá cờ 
Tam Thanh.

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, có câu:
Khuôn thuyền Bát Nhã chẳng hề chìm,
Nổi quá như bông, nặng quá kim.
Có Đạo trong muôn ngồi cũng đủ,
Không duyên một đứa cũng là chìm.

 � (TNHT, Quyển I, trang 99)
Thuyền khơi đợi gió lướt dòng Ngân,
Dẫn khách Nam qua khỏi bến trần.

 � (TNHT, Quyển I, trang 71)
Hứng giọt Ma Ha lau tục lụy,
Ngừa Thuyền Bát Nhã thoát mê tân.

 � (TNHT, Quyển II, trang 215)
Kẻ trí phải lo phương giải khổ,
Tìm Thuyền Bát Nhã lánh mê tân.

 � (TNHT.II.232)
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Đức Chí Tôn có lời khuyên những vị đắc Đạo rồi, 
nên nhìn lại cõi trần mà thương xót nhơn sanh đang trầm 
luân trong Bể Khổ mà mở lòng cứu giúp:

Bát Nhã xin con trở mái chèo,
Thìn lòng thương lấy chúng sanh eo.
Trăm năm chưa hẳn nên hiền đức,
Tấn nẻo chông gai khá lựa dèo.

 � (TNHT, Quyển I, trang 93)
 ▶ GHI CHÚ: 

Trong truyện Tây Du Ký, khi thầy trò Tam Tạng đến 
bến Lăng Vân, không biết làm sao qua sông. Đang lúc bối 
rối thì có vị Phật Tiếp Dẫn Đạo Nhơn chèo chiếc thuyền 
không đáy tới rước. Tam Tạng thấy thuyền không đáy nên 
không dám bước xuống. Tề Thiên Đại Thánh bỗng xô 
Tam Tạng một cái. Tam Tạng ngã xuống nước, Tiếp Dẫn 
Đạo Nhơn đỡ Tam Tạng lên thuyền, rồi chèo thuyền qua 
sông. Khi đến giữa sông thì gặp một xác người đang trôi, 
xem kỹ thì đó là xác của Tam Tạng. Tiếp Dẫn Đạo Nhơn 
chúc mừng Tam Tạng, đã bỏ xác trần, đắc thành Phật Vị.

Thuyền qua đến bờ bên kia, Tam Tạng nhẹ nhàng 
bước lên bờ cùng với ba đồ đệ. Khi quay nhìn lại, thấy 
con thuyền và Vị Phật ấy biến mất. Thế mới gọi là pháp 
Trí Huệ quảng đại đưa thầy trò lên bờ Cực Lạc.

Con thuyền không đáy ấy chính là chiếc Thuyền 
Bát Nhã, và người chèo thuyền là Đức Phật Tiếp Dẫn 
Đạo Nhơn. Cho nên trong bài Kinh Cầu Hồn Khi Hấp 
Hối có câu:

Tây phương Tiếp Dẫn Đạo Nhơn,
Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi Âm.
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Năm Ất Hợi (1935), tức là gần 10 năm sau ngày Khai 
Đạo, Đức Chí Tôn mới ban cho Kinh Tận Độ Vong Linh.

Sau khi Đức Chí Tôn ban cho Kinh Tận Độ xong 
thì Đức Hộ Pháp ra lịnh cho Ngài Khai Pháp Trần Duy 
Nghĩa làm lễ Khai Thuyền Bát Nhã tại Khách Đình Tòa 
Thánh Tây Ninh, tức là khai pháp Thuyền Bát Nhã tùng 
theo Cơ Tận Độ của Đức Chí Tôn.
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37. Ý NGHĨA LÁ PHƯỚN

Phướn là một loại cờ dùng trong tôn giáo, có 
hình chữ nhựt, bề ngang hẹp nhưng bề dài 

khá lớn, có công dụng là để dẫn đường cho các vong linh, 
thường được treo thẳng đứng.

Phướn còn gọi là Phan.
Phướn là tiếng nôm, Phan là tiếng nho.
Trong Đạo Cao Đài có nhiều loại Phướn,kể ra như 

sau:
 ❒ Phướn Tòa Thánh hay Phướn Thánh Thất,
 ❒ Phướn Phật Mẫu hay Phướn Điện Thờ,
 ❒ Phướn Thượng Phẩm, Phướn Thượng Sanh,
 ❒ Phướn Tiêu Diêu, PhướnTruy Hồn,
 ❒ Phướn Tiếp Dẫn,…
Trước mỗi Thánh Thất đều có một cây Cột Phướn 

rất cao dùng để treo một lá Phướn rất lớn. Trong 3 Kỳ Rằm 
Tam Nguơn, tháng Giêng, tháng Bảy và tháng Mười, lá 
Phướn Thánh Thất được thượng lên từ ngày Mùng Một 
cho đến hết ngày Rằm để tiếp đón những Oan Hồn đến 
nương theo mà nghe kinh và lo tu, hầu mong được giải 
thoát. Trong thời gian có treo Lá Phướn, Đồng Đạo phải 
thay phiên nhau dộng chuông U-Minh, không được để 
gián đoạn.

Cúng Đại Đàn ở Tòa Thánh Tây Ninh:
 ❒ Đúng 12 giờ khuya, Lôi Âm Cổ Khởi, dứt 4 
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câu kệ thì vị Tả Phan Quân cầm Phướn Thượng 
Sanh hướng dẫn Lễ Sanh và Giáo Thiện đi vào 
Tòa Thánh, lên lầu, nam tả nữ hữu, đứng từ ngang 
Cung Đạo ra tới ngang Hiệp Thiên Đài,…

 ❒ Bạch Ngọc Chung Minh, tức khởi động chuông 
Bạch Ngọc, vị Hộ Đàn Pháp Quân cầm cờ Đạo 
Lịnh và vị Hữu Phan Quân cầm Phướn Thượng 
Phẩm đi ra rước Chức Sắc Hiệp Thiên Đài và Cửu 
Trùng Đài đi vào Tòa Thánh hoán đàn, Chức Việc 
và Đạo Hữu nối tiếp theo sau,…

Khi cúng:
 ❒ Vị Tả Phan Quân cầm Phướn Thượng Sanh đứng 

bên trái Đức Thượng Sanh
 ❒ Vị Hữu Phan Quân cầm Phướn Thượng Phẩm 
đứng bên mặt Đức Thượng Phẩm.

Trong Tang Lễ, trước Linh Cữu của Người Tín 
Đồ Cao Đài luôn luôn có dựng một Cây Phướn, Phướn 
Thượng Sanh hoặc Phướn Thượng Phẩm tùy theo phẩm 
của người qui vị. Khi Linh Cữu được di chuyển đến nghĩa 
trang thì luôn luôn có Cây Phướn đi trước để dẫn Vong.

Trong Tang Lễ có 4 loại Phướn thường dùng là:
 � Phướn Thượng Sanh để dẫn các Chơn Hồn từ 

phẩm Lễ Sanh trở xuống,
 � Phướn Thượng Phẩm để dẫn các Chơn Hồn từ 

phẩm Giáo Hữu đổ lên,
 � Phướn Truy Hồn (còn gọi là Phướn Tiêu Diêu) 

dẫn các Chơn Hồn lên các Từng Trời cho đến 
Diêu Trì Cung.

 � Phướn Tiếp Dẫn hay Phướn Thượng Phẩm dẫn 
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các Chơn Hồn đến Lôi Âm Tự ở Kinh Đô Cực 
Lạc Thế Giới.

Khi một Tín Đồ Cao Đài sắp sửa tắt hơi trên giường 
bịnh thì có lá Phan của Lục Nương và của Đức Phật Tiếp 
Dẫn Đạo Nhơn chuẩn bị dẫn dắt Chơn Hồn, như ý nghĩa 
của các câu kinh sau đây:

Rắp nhập cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống,
Chốn quê xưa giải mộng trần gian,
Dìu đường thoát tục nắm Phan,
Trông Kinh Bạch Ngọc định thần giải căn.
Diêu Trì Cung sai nàng Tiên Nữ,
Phép Lục Nương gìn giữ Chơn hồn.
Tây Phương Tiếp Dẫn Đạo Nhơn,
Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi Âm.

Nói chung, Phướn được dùng để hướng dẫn Chơn 
Hồn người quá cố trên bước đường siêu thoát, hoặc để bảo 
tồn chúng sanh trong cuộc đời thường biến đổi, như đã dạy 
trong bài Kinh Tán Tụng Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu:

Lục Nương phất phướn truy hồn,
Tang thương nay lúc bảo tồn chúng sanh.

Trong Đại Ân Xá Kỳ Ba, Đức Chí Tôn tha thứ các lỗi 
lầm trong kiếp trước, và đưa phướn linh rước các nguyên 
nhân trở về Ngôi Vị cũ:

Ơn Tạo Hóa tha tiền khiên trước,
Đưa linh phan tiếp rước nguyên nhân.

Trong lúc làm Tuần Cửu, có Phướn Tiêu Diêu (còn 
gọi là Phướn Truy Hồn) của Lục Nương, để dẫn dắt Chơn 
Hồn qua 9 từng Trời của Cửu Trùng Thiên cho đến Cung 
Diêu Trì bái kiến Đức Phật Mẫu.
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Nương mây như thả cánh hồng,
Tiêu Diêu phất phướn, cõi tòng đưa Tiên.

 � (Thài hiến lễ Lục Nương trong HYDTC)
Trong bài Kinh Cầu Hồn, Đức Nguyệt Tâm Chơn 

Nhơn cho biết là khi Chơn Hồn thoát ra khỏi cõi trần 
Chơn Hồn phải nương theo cây phướn dẫn đường:

Dìu đường thoát tục nắm phan,
Trông Kinh Bạch Ngọc định thần giải căn.

Trong bài Kinh Hạ Huyệt, Đức Quan Âm Như Lai 
cho biết là Phép Giải Oan cứu giúp cho các Linh Hồn 
thoát khỏi các tội lỗi đã gây ra, để rồi Phướn Tiêu Diêu 
của Lục Nương dẫn dắt các Chơn Hồn về cõi hằng sống:

Phép giải oan độ hồn khỏi tội,
Phướn Tiêu Diêu nắm mối trường sanh.

 � (Kinh Hạ Huyệt)
Từ Diêu Trì Cung đến Lôi Âm Tự là Kinh Đô Cực 

Lạc Thế Giới, thì Chơn Hồn phải nương theo Phướn 
Thượng Phẩm hay Phướn Tiếp Dẫn.

Tây Phương Tiếp Dẫn Đạo Nhơn,
Phướn Linh khai mở nẻo đường Lôi Âm,

 � (Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối)
Cảnh Thiên noi bước Hóa Công,
Nắm Phan Tiếp Dẫn vào vòng Như Lai.

 � (Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu)
Lúc làm Tiểu Tường và Đại Tường thì có Lá Phan 

Tiểu Tường và Lá Phan Đại Tường để Chơn Hồn nương 
theo hầu được siêu thoát.

 ▶ PHỤ CHÚ:
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Lúc sau nầy, có một số Bàn Trị Sự không thiết lập lá 
Phan trong các Lễ Tiểu Tường và Đại Tường nữa. Có vị 
Khâm Châu nói rằng nội dung trong lá Phan đã có trong 
Linh vị và lá Sớ rồi.

Về việc lập lá Phan, lúc về Việt Nam, có nghe một 
vị Chức Sắc kể lại như sau: “Tôi có nghe Chức Sắc kể lại 
rằng: Khi làm Lễ Đại Tường cho Đức Cao Thượng Phẩm, 
Hội Thánh không có làm lá Phan. Sau đó, Lục Nương Diêu 
Trì Cung giáng cơ về có dạy là nên làm lá Phan. Như vậy, 
việc làm lá Phan cũng rất quan trọng. Hiện nay, một số địa 
phương còn giữ được phần nầy”.

Hiền Huynh Giáo Hữu Thượng Bé Thanh (lúc đó 
còn ở phẩm Giáo Hữu) cai quản Thánh Thất Saigon có 
cho biết rằng hiện nay, tại Thánh Thất Saigon vẫn còn 
dùng lá Phan, và có gởi biếu hai mẫu: một mẫu cho Tiểu 
Tường, một mẫu cho Đại Tường.

Đức Hộ Pháp có dạy: “Không có một điều gì mà CHÍ 
TÔN định trong chơn giáo của NGÀI, dầu Bí Pháp, dầu 
Thể Pháp, mà vô ích đâu… Từ ngày khai Đạo, Kinh Kệ, Lễ 
Bái, sự chi sắp đặt về đạo đức cũng chính CHÍ TÔN tạo 
thành, không phải do các Đấng khác, NGÀI buộc mình làm 
tức có cần yếu, hữu ích chi đó, NGÀI mới buộc”. Nhiệm vụ 
của Người Tín Đồ là phải tìm hiểu ý nghĩa của những 
nghi thức đó.
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38. Ý NGHĨA TẾ ĐIỆN 
Trong LỄ TANG

Tế điện là việc Lễ Sĩ đem phẩm vật cúng tế 
dâng lên, trao cho người chủ tế với cách 

đi cung kính nhún bước theo điệu trống nhạc đặc biệt 
của Đạo Cao Đài.

1.– TANG LỄ HÀNG ĐỊA THẦN VÀ NHƠN THẦN

Sau đây, chúng tôi xin tìm hiểu ý nghĩa của Tế Điện 
trong Tang Lễ đối với hàng Chức Việc, hàng Đạo Hữu 
và ngay cả đối với những vị chưa nhập môn vào Đạo (tức 
hàng Nhơn Thần, Địa Thần và Vong thường). Hành Lễ 
Tế Điện nầy đòi hỏi rất nhiều công phu và mất thời gian, 
nhưng rất có ích lợi cho Vong Linh Người Quá Vãng. 
Đây là một bí pháp đặc biệt của Đạo Cao Đài, giúp 
cho Vong Linh của người Quá Vãng được dễ siêu thoát 
hơn. Trong Quyển Lời Thuyết Đạo (trang 223), Đức Hộ 
Pháp có dạy như sau:

“Không có một điều gì mà CHÍ TÔN định trong chơn 
giáo của NGÀI, dầu Bí Pháp, dầu Thể Pháp, mà vô ích đâu… 
Từ ngày khai Đạo, Kinh Kệ, Lễ Bái, sự chi sắp đặt về đạo 
đức cũng chính CHÍ TÔN tạo thành, không phải do các 
Đấng khác, NGÀI buộc mình làm tức có cần yếu, hữu ích 
chi đó, NGÀI mới buộc”. Nhiệm vụ của Người Tín Đồ là 
phải tìm hiểu ý nghĩa của những nghi thức đó.

Các Lễ Sĩ mặc áo màu rực rỡ, không phải là để cho 
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đẹp mắt, mà là áp dụng theo Luật Đạo.
 ❒ Đối với Vong Thường và Vong hàng Thần, thì Lễ Sĩ 

mặt áo màu xanh đậm.
 ❒ Đối với Chức Sắc hàng Thánh, thì Lễ Sĩ mặc áo màu 

Đỏ phái Ngọc.
 ❒ Đối với Chức Sắc hàng Tiên, thì Lễ Sĩ mặc áo màu 
Xanh phái Thượng (Xanh da trời).
Cũng như khi các Lễ Sĩ xàng qua bước lại theo một 

số đội hình nhứt định, cũng không phải là để làm cho 
đẹp mắt mà là thực hiện theo Bí Pháp của Đạo, giúp cho 
Vong Linh Người Quá Vãng dễ siêu thoát hơn. Ba đội 
hình chánh là: Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Bát Quái, giống 
như việc hình thành Vũ Trụ, sau tiếng nổ Big Bang, theo 
đó thì: Thái Cực phân ra Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi phân 
ra Tứ Tượng, Tứ Tượng biến Bát Quái, v.v…

Theo quyển Từ Điển La Rousse của Pháp, thì cách 
đây khoảng 15 tỷ năm, trong không gian có một tiếng nổ 
vang lừng dữ dội phi thường, gọi là Big Bang. Theo giáo 
lý Cao Đài thì từ tiếng nổ đó có sinh ra một Đại Chơn 
Linh là Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Năm Mậu Thìn (1928), Đức Chí Tôn có dạy về việc 
hình thành Càn Khôn Vũ Trụ như sau:

“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 Bát Quái, Bát Quái biến hóa vô cùng 
mới lập ra Càn Khôn Thế Giới”.

 � (TNHT..II.170 – in năm 1972)
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Do đó, Tế Điện trong Tang Lễ của hàng Nhơn Thần, 
Địa Thần và Vong thường thì có những giai đoạn chánh 
như sau: Lễ Sĩ Dâng Rượu chân bước theo hình chữ 
Đinh, lần lượt chuyển sang qua các Nghi: Lưỡng Nghi, 
Tứ Tượng và Bát Quái (Mỗi nghi có bài thài riêng, và Lễ 
Sĩ sang đội hình khác nhau…).

1. Trước hết là Dâng Hương : Lễ Sĩ đi thảo chữ Đinh, 
Đồng Nhi thài bài Tuần Hương.

2. Kế đến là Dâng Cơm và thức ăn : Lễ Sĩ đi thảo lên 
Nội Nghi, Đồng Nhi không thài.

3. Tiếp theo là Dâng Ba Tuần Rượu :
 � Tuần Rượu thứ nhứt, tức Tuần Sơ: Lễ Sĩ đi chữ 

Đinh, sang tuần Lưỡng Nghi, Đồng Nhi thài bài 
Hiến Tửu Tuần Sơ.

 � Tuần Rượu thứ nhì, tức Tuần Trung: Lễ Sĩ đi chữ 
Đinh, sang tuần Tứ Tượng, Đồng Nhi thài bài 
Hiến Tửu Tuần Trung.
Xong Tuần Rượu thứ nhì là phần Chánh Tế, 
Đồng Nhi tụng các bài Ai Chúc:

 ❒ Vợ hoặc Chồng tế,
 ❒ Con Cháu tế,
 ❒ Đệ Muội tế…

 � Tuần Rượu thứ ba, tức Tuần Chung: Lễ Sĩ đi chữ 
Đinh, sang tuần Bát Quái, Đồng Nhi thài bài 
Hiến Tửu Tuần Chung.

4. Sau cùng là Dâng Trà : Lễ Sĩ đi thảo để dâng Trà, 
Đồng Nhi thài bài Hiến Tuần Trà.
LỄ THÀNH: Chấm dứt phần Tế Điện.
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2.– BƯỚC ĐI CỦA LỄ Sĩ

Những bước đi của Lễ Sĩ không phải do Quí Vị Chức 
Sắc Tiền Khai sáng chế ra, mà là do chính Đức Chí Tôn 
chỉ dạy cho Quí Vị Tiền Khai. Khi Quí Vị Tiền Khai 
đi sai thì Đức Chí Tôn chỉnh lại. Có lần Đức Chí Tôn 
nhập vào xác của Đức Cao Thượng Phẩm để dạy cách hiến 
lễ đi theo hình chữ Tâm để cho Quí Vị Tiền Khai xem.

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có đoạn ghi:
“Bản đứng dậy, Thầy vẽ đi chữ Tâm là sao, rồi Thầy 

mới dạy tiếp… Cư, con đi cho nó coi. Các con coi Thầy 
đi đây nè… Cư, đi trúng, đi lại nữa đi con. Cư giỏi 
con, phải vậy, như con muốn cho ra bộ lịch sự, thì khi 
chấm gót, con nhúng bộ xuống một chút… Cười…” 

 � (TNHT.I.22 – 1972).
Như vậy, Lễ Tế Điện tuy chiếm nhiều thời gian trong 

Lễ Tang, nhưng rất cần thiết để cho Linh Hồn được siêu 
thoát. Ngoài đời, khi cúng tế Quí Vị Tiền Bối như Vua 
Hùng Vương, Đức Trần Hưng Đạo, v.v…. cũng có Lễ Sĩ 
dâng Phẩm vật, làm cho buổi lễ thêm phần long trọng.

 ▶ GHI CHÚ:

A.– NGHI HÀNG THIÊN THẦN

(Lễ Sanh, Sĩ Tải, Giáo Thiện, Hiền tài và phẩm cấp 
tương đương)

Lễ Sĩ mặc áo màu xanh đậm, chân bước theo hình 
chữ Đinh, lễ tế điện dâng Tam Bửu: Hoa Quả, Rượu, Trà.

1. Dâng Hương
2. Dâng Hoa Quả
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3. Dâng Rượu
– Ai chúc

4. Dâng Trà
LỄ THÀNH

B.– NGHI HÀNG THÁNH VỊ

(Từ phẩm Chánh Phối Sư đổ xuống Giáo Hữu, và 
phẩm cấp tương đương)

Lễ Sĩ mặc áo màu đỏ phái Ngọc, chân bước theo 
hình chữ Đinh, lễ tế điện dâng Tam Bửu: Hoa, Rượu, Trà.

1. Dâng Hương
2. Dâng Hoa
3. Dâng Rượu

Ai chúc
4. Dâng Trà.
LỄ THÀNH

Đức Hộ Pháp có dạy: “Không có một điều gì mà CHÍ 
TÔN định trong chơn giáo của NGÀI, dầu Bí Pháp, dầu 
Thể Pháp, mà vô ích đâu… Từ ngày khai Đạo, Kinh Kệ, Lễ 
Bái, sự chi sắp đặt về đạo đức cũng chính CHÍ TÔN tạo 
thành, không phải do các Đấng khác, NGÀI buộc mình làm 
tức có cần yếu, hữu ích chi đó, NGÀI mới buộc”. Nhiệm vụ 
của Người Tín Đồ là phải tìm hiểu ý nghĩa của những 
nghi thức đó.
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39. THỔ TÁNG và HỎA TÁNG

Trước khi vào chủ đề của bài, xin tìm hiểu 
qua khái niệm về Tam Thể Xác Thân, sẽ 

giúp cho việc tìm hiểu ý nghĩa của bài được dễ hơn.
Trong dân gian, người ta thường chỉ để ý đến hai thể 

xác thân của con người, đó là: xác thân do Cha Mẹ phàm 
trần sinh ra, là xác thân hữu hình, và Linh Hồn do Đức 
Thượng Đế ban cho, là xác thân vô hình.

Theo Giáo Lý Cao Đài thì ngoài hai thể xác thân nói 
trên còn có một thể xác thân nữa, bằng khí chất làm trung 
gian giữa hai thể xác thân kia. Thể xác thân nầy thường 
được gọi là: cái Vía hay Chơn Thần.

Tóm lại, theo giáo lý Cao Đài, mỗi người trong chúng 
ta sống nơi cõi phàm trần nầy đều có 3 thể xác thân:

 ❒ Đệ Nhứt Xác thân là xác thân phàm trần,
 ❒ Đệ Nhị Xác thân là Chơn Thần, còn gọi là Chơn 

Hồn.
 ❒ Đệ Tam Xác thân là Chơn Linh hay Linh Hồn.

Đệ Nhị Xác Thân là xác thân thiêng liêng do Bà Mẹ 
Thiêng Liêng là Đức Phật Mẫu ban cho, bằng khí chất, 
bán hữu hình và bất tiêu bất diệt (gọi là bán hữu hình vì 
không thấy được, nhưng cũng có khi thấy được).

Chơn Thần bao bọc lấy Xác Phàm như khuôn bọc, 
và do đó khi xuất ra khỏi Xác Phàm thì có hình ảnh giống 
Xác Phàm in như khuôn rập. Chơn Thần bảo tồn sự sống 
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cho Xác Phàm và là chủ của Thất Tình Lục Dục. Vì được 
cấu thành bởi hai Nguơn Chất nơi Diêu Trì Cung nên 
Chơn Thần rất nên huyền diệu, có thể đi xuyên qua các thứ 
vật chất trên cõi trần như: nhà cửa, vách tường,… Chơn 
Thần có nhiệm vụ gìn giữ xác phàm đặng trọn bước trên 
đường tiến hóa.

Linh Hồn do Đức Chí Tôn ban cho và ngự nơi tim, 
nên nhứt cử nhứt động của con người Đức Ngài đều rõ, 
như Ngài đã cho biết trong câu Thánh Giáo sau đây:

“Nơi lòng Thầy ngự động Thầy hay,”
 � (TNHT, Q1,trg 99)

Chơn Thần do Đức Phật Mẫu ban cho và là chủ của 
Thất Tình Lục Dục, như vậy khi hỏa thiêu một xác người 
thì thể xác đã chết nên không có cảm giác nhưng Chơn 
Thần lại có cảm giác.

Tại thế nầy người ta thường nói chết là hết, nhưng 
theo giáo lý Cao Đài thì chết không phải là hết, chỉ có xác 
phàm chết còn Chơn Thần và Linh Hồn thì bất tiêu bất 
diệt. Khi vâng lịnh Đức Chí Tôn để ban cho Kinh Tận 
Độ, các Đấng Thiêng Liêng có dạy rằng: Khi con người 
chết thì Linh Hồn trở về cõi Trời, còn thể xác thì trả về Đất.

* Trong bài Kinh Tẩn Liệm, Đức Nguyệt Tâm 
Chơn Nhơn có dạy như sau:

Khối vật chất vô hồn viết tử,
Đất biến hình tự thử qui căn.

 ❒ Thể xác con người chỉ là khối vật chất, khi không có 
linh hồn ngự trị thì gọi là chết,

 ❒ Đất biến ra hình thể của con người thì khi chết từ 
đó thể xác trở về Đất.
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(Tự thử: Từ lúc ấy. Qui căn: Trở về gốc, gốc ở đây 
là Đất).

Hồn Trời hóa trở về Thiên Cảnh,
Xác Đất sanh đến lịnh phục hồi.

 ❒ Linh hồn của con người do Trời sanh ra thì nay 
trở về cõi Trời,

 ❒ Thể xác do Đất tạo nên thì nay được lịnh trở về Đất.
Hai câu kinh trên có ý nghĩa tương tự như đôi liễn 

nơi Thuyền Bát Nhã:
 ■ Vạn sự viết vô, nhục thể Thổ sanh huờn tại Thổ,
 ■ Thiên niên tự hữu, linh hồn Thiên tứ phản hồi Thiên.

– Muôn vật đều không, xác thịt Đất sanh huờn lại Đất,
– Ngàn năm tự có, linh hồn Trời ban trở về Trời.
Ghi Chú: Nói rằng Đất biến ra hình thể con người 

hay Đất tạo nên hình thể con người là vì con người được 
nuôi dưỡng và lớn lên bằng những thực phẩm do đất 
sinh ra.

* Trong bài Kinh Hạ Huyệt, Đức Quan Thế Âm 
Bồ Tát có dạy như sau:

Nhờ Hậu Thổ xương tàn gìn giữ,
Nghĩa Chí Tôn tha thứ tiền khiên.

 ❒ Xin nhờ Thần Hậu Thổ gìn giữ các mảnh xương 
tàn của người chết gởi tại đây,

 ❒ Ơn nghĩa của Đức Chí Tôn tha thứ những lỗi lầm 
đã gây ra trong các kiếp trước.

Qua những lời Thánh Giáo dạy ở trên, chúng tôi 
nghĩ rằng không nên hỏa táng, vì nhục thể do Đất tạo 
nên thì phải trả về Đất. Vả lại trong Đạo Cao Đài chỉ có 
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Kinh Hạ Huyệt trước khi chôn Linh Cữu xuống lòng đất 
mà không có Kinh Hỏa Táng.

Ngoài ra, vì Chơn Thần là chủ của Thất Tình Lục 
Dục, nên khi Chơn Thần chưa lìa hẳn xác trần mà đem 
hỏa thiêu thì liệu rằng Chơn Thần có chịu nổi sức nóng 
vô cùng lớn của lò hỏa thiêu hay không.

Xin nói rõ về Chơn Thần tức Chơn Hồn. Tín Đồ 
Cao Đài giữ trai kỳ từ 10 ngày đổ lên khi chết sẽ được 
hưởng các Bí Tích về Phép Độ Hồn.

Hành Pháp Độ Hồn được thực hiện trong lần Cầu 
Siêu thứ nhì, trước khi Di Quan. Việc Hành Pháp Độ 
Hồn gồm có 3 giai đoạn:

 ■ Giai đoạn 1: Vị Chức Sắc hành pháp dùng nước Cam 
Lồ để tẩy truợc Chơn Hồn, rửa sạch trược kiếp ô sinh, 
oan nghiệt tội chuớng chi đọa, để cho Chơn Hồn đuợc 
thanh khiết nhẹ nhàng trở về cõi thiêng liêng. Giai đoạn 
nầy được gọi tên là Phép Xác.

 ■ Giai đoạn 2: Vị Chức Sắc hành pháp dùng kéo cắt 
đứt 7 dây oan nghiệt, độ cho Chơn Hồn khỏi bị oan 
nghiệt buộc ràng, để cho Chơn Hồn được lìa khỏi 
xác phàm ô trược. Giai đoạn nầy được gọi tên là phép 
Đoạn Căn.

 ■ Giai đoạn 3: Vị Chức Sắc hành pháp cầm 9 cây nhang 
trục Chơn Hồn của người chết để đưa Chơn Hồn 
nương theo 9 mũi nhang mà lên cõi Hư Linh. Giai 
đoạn nầy được gọi là Phép Độ Thăng.

Nước Cam Lồ được vị Chức Sắc Hành Pháp dùng 
nước Âm Dương cúng nơi Thiên Bàn đổ vào một cái chén, 
rồi vẽ bùa làm phép để luyện thành.



 THỔ TÁNG VÀ HỎA TÁNG

235

Như vậy, nếu người chết không được Chức Sắc Hành 
Pháp làm Phép Độ Hồn thì không biết Chơn Hồn có 
được lìa xa xác trần hay không, mặc dầu trong bài Kinh 
Đưa Linh Cữu có câu:

Cầu các Trấn Thần Linh trợ lịnh,
Giữ Chơn Hồn xa lánh xác trần.

CHI CHI CŨNG TẠI TÂY NINH

– Ngày 18–1 Đinh Mão (19–2–1927), Đức Lý Giáo 
Tông có dạy:

“Chư Đạo Hữu phải hiệp sức nhau đặng lập thành 
Tòa Thánh, chi chi cũng ở tại Tây Ninh nầy mà thôi, 
vì là Thánh Địa,…”.

 � (Đạo Sử Nhựt Ký, trang 336)
– Ngày 19–1 Đinh Mão (20–2–1927), Đức Chí Tôn 

giáng cơ có dạy như sau:
“Các con phải chung hiệp nhau mà lo cho hoàn toàn 
Tòa Thánh. Chi chi cũng tại Tây Ninh đây mà thôi”.

 � (Đạo Sử Nhựt Ký, trang 338)
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40. TUẦN THẤT và TUẦN CỬU

Từ xưa đến nay, khi trong nhà có người qui 
liễu, sau khi chôn cất, tang gia nhờ các 

Thầy làm Tuần Thất cho người quá cố. Đến năm 1926, Đức 
Ngọc Hoàng Thượng Đế khai mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 
Độ, thường gọi là Đạo Cao Đài, người Tín Đồ Đạo Cao 
Đài thay vì làm Tuần Thất lại Làm Tuần Cửu. Chúng tôi 
thử tìm hiểu tại sao có sự khác biệt như vậy.

1.– TUẦN THẤT

Theo giáo lý thời Nhị Kỳ Phổ Độ, khi một con người 
ở trần gian mà chết đi thì linh hồn sẽ được đưa đến cõi 
Âm Phủ để cho các Quỉ Quan (mà tiếng thông thường gọi 
là Quỉ Sứ) xét công luận tội thông qua 10 cửa Địa Ngục. 
Do vậy mà trong bài Kinh Cầu Siêu có câu:

Chốn Dạ đài Thập Điện Từ Vương,
Thấy hình khổ lòng thương thảm thiết.
Giảm hình phạt bớt đường ly tiết,
Xá linh quang tiêu diệt tiền khiên,…

 ▶ Ghi Chú: 
Thập Điện Từ Vương là 10 vị vua nhơn từ cai quản 

10 cửa Địa Ngục nơi cõi Âm Phủ, dưới quyền của Đức 
Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Theo cổ tục Việt Nam, tùng theo Phật Giáo, khi 
trong gia quyến có người qui liễu, thì sau khi chôn cất, 
gia đình cho làm Tuần Thất (gồm 7 kỳ, mỗi kỳ 7 ngày), 
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kế đó làm Tuần 100 ngày, rồi đến Giáp Năm và Mãn 
Tang, cộng chung là 10 Tuần Cúng, để cầu nguyện cho 
Linh Hồn được qua 10 cửa Ngục của Thập Điện Diêm 
Vương một cách nhẹ nhàng (Theo tài liệu của Ngài Bảo 
Đạo Hồ Tấn Khoa).

Theo Phật Giáo, muốn tránh khỏi Địa Ngục, muốn 
thoát ra khỏi vòng Luân Hồi, phải xuất gia tu hành cho 
đắc quả ít nhứt là từ phẩm La Hán, Duyên Giác, hoặc Bồ 
Tát trở lên. Còn chúng sanh tùy theo căn quả thiện hay 
ác mà phải lăn đi lộn lại trong vòng Lục Đạo Luân Hồi. 
Sáu đường luân hồi của chúng sanh, gồm có:

 ❒ Tam thiện đạo (tức 3 đường lành) thì vui sướng dễ 
chịu, như: Tiên, Thần và Nhơn,

 ❒ Tam ác đạo (tức 3 đường dữ) thì nguy nan, khốn khổ, 
như: Ngạ Quỉ, Súc Sanh, Địa Ngục.

2.– TUẦN CỬU

Vào thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Ngọc Hoàng Thượng 
Đế khai Đạo Cao Đài, mở Cơ Tận Độ Kỳ Ba, cho đóng 
cửa Địa Ngục và mở đường cho các Chơn Hồn lên cõi Tây 
Phương Cực Lạc, như lời dạy của các câu kinh sau đây:

Đóng địa ngục, mở tầng Thiên,
Khai đường Cực lạc, dẫn miền Tây Phương.

 � (Kinh Giải Oan)
Tây Phương Tiếp Dẫn Đạo Nhơn,
Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi Âm.

 � (Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối)
Ý nghĩa nầy cũng đã được dạy trong bài Phật Mẫu 

Chơn Kinh:
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Vô Địa Ngục, vô Quỉ Quan,
Chí Tôn đại xá nhứt trường qui nguyên.

Theo giáo lý Đạo Cao Đài, những Tín Đồ Cao Đài 
giữ tròn Luật Đạo, khi qui vị thì Chơn Hồn được hưởng 
Hồng Ân Diệu Pháp của Cơ Tận Độ mà Đại Từ Phụ ban 
cho nơi Tân Kinh của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, như 
được hưởng các bí tích về Phép Xác và sự linh nghiệm của 
các bài Kinh Tận Độ trong Tang Lễ cũng như trong Lễ 
Làm Tuần Cửu.

Lễ làm Tuần Cửu gồm có 9 kỳ, mỗi kỳ 9 ngày. Đến 
Cửu thứ Chín, Chơn Thần được đưa đến từng Tạo Hóa 
Thiên do Đức Phật Mẫu chưởng quản. Nơi đây, Chơn Thần 
được Đức PHẬT MẪU ban thưởng cho dự Hội Bàn Đào:

Hội Bàn Đào Diêu Trì Cung,
Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban.

Sau cùng, Chơn Thần được gọi vào Ngọc Hư Cung 
để cho biết được thưởng thăng lên hay bị trừng phạt cho 
đọa xuống:

Ngọc Hư Cung, sắc lịnh kêu,
Thưởng, phong, trừng trị, phân điều đọa thăng.

Ở Ngọc Hư Cung, sau khi được phán xét, các Chơn 
Thần được phân ra 2 hạng: hạng thoái hóa và hạng tấn hóa.

 ❒ Hạng thoái hóa còn nặng nợ vay trả thì được đưa 
qua Kim Bồn để đầu thai xuống cõi trần: Chịu kiếp 
luân hồi vì công nghiệp chưa đầy đủ, tái kiếp đặng 
trả quả và để tiếp tục tu hành và lập thêm công đức.

 ❒ Hạng tấn hóa được Đức Chí Tôn ban thưởng phẩm 
vị tương xứng, được Đức Phật Mẫu đưa đến Cung 
Trí Giác để luyện Đạo: Tùy theo công nghiệp mà được 
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hưởng phẩm trật thiêng liêng, thoát khỏi vòng luân hồi.
 � Tiểu Tường

Luyện Đạo ở Cung Trí Giác 200 ngày thì đến tuần 
Tiểu Tường, các Chơn Thần đắc quả được đưa lên từng 
Trời Hư Vô Thiên do Đức Nhiên Đăng Cổ Phật chưởng 
quản.

 � Đại Tường
Sau khi làm Lễ Tiểu Tường được 300 ngày (tức đúng 

581 ngày kể từ ngày chết) là đến ngày làm Lễ Đại Tường. 
Qua bài Kinh Đại Tường, Đức Phật Thích Ca cho biết 
rằng vào thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Di-Lạc Vương Phật 
hiện đang cai quản từng Trời Hỗn Nguơn Thiên sẽ là 
Giáo Chủ Hội Long Hoa Đại Hội để tuyển phong những 
người hiền đức có nhiều công nghiệp vào ngôi vị Phật.

Những vị Tín Đồ Cao Đài giữ được Thập Trai trở 
lên, từ khi qui vị đến lúc làm Lễ Đại Tường, Bàn Trị Sự 
đã Thượng Sớ đủ 12 lần để gởi lời cầu nguyện lên Ngọc 
Hư Cung (con số 12 là con số riêng của Đức Chí Tôn):

– 1 lá Sớ Tân Cố khi vừa mới qui vị,
– 9 lá Sớ Tuần Cửu: một lá Sớ cho mỗi kỳ Cúng Cửu,
– 1 lá Sớ trong ngày Lễ Tiểu Tường,
– 1 lá Sớ trong ngày Lễ Đại Tường.

 ▶ Ghi Chú: 
Ngọc Hư Cung ở từng Trời Hư Vô Thiên. Trong 

Ngọc Hư Cung có Linh Tiêu Điện và Tòa Tam Giáo. 
Ngọc Hư Cung là nơi các Đấng Tiên Phật hội họp để 
điều hành Càn Khôn Vũ Trụ.
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Trong bài Kinh Nhập Hội có câu:
Trên Bạch Ngọc Chí Tôn cao ngự,
Giữa Tây Phương nắm giữ Thiên Điều.
Dưới Ngọc Hư kể bao nhiêu,
Thiêng Liêng các Đấng lập triều trị dân.

* Những Tín Đồ Cao Đài giữ trai kỳ ít hơn 10 ngày, 
khi qui liễu Chơn Hồn sẽ được đưa đến cõi Âm Quang. 
Cõi Âm Quang vừa mới được lập ra trong thời Tam Kỳ 
Phổ Độ, thay thế cho cõi Địa Ngục, “ là nơi của chư hồn 
đến đó đặng tịnh tâm, xét mình coi trong kiếp sanh bao 
nhiêu phước tội”. Nơi đây, có Đức Địa Tạng Vương Bồ 
Tát giáo hóa các nam tội hồn, và Thất Nương Diêu Trì 
Cung giáo hóa các nữ tội hồn. Khi các tội hồn ở cõi Âm 
Quang đã biết ăn năn sám hối, các Đấng sẽ cho đầu kiếp 
trở lại cõi trần để trả quả và cũng để lo tu hành, lập công 
bồi đức mà trừ tội lỗi.

 � Tóm lại:
 ❒ Theo cổ tục Việt Nam, Người chết được làm Tuần 
Thất để cầu nguyện cho Linh Hồn được qua 7 
cửa ngục của Thập Điện Diêm Vương một cách 
nhẹ nhàng.

 ❒ Theo Giáo Lý Cao Đài, nếu người chết là Tín Đồ 
Cao Đài giữ tròn Luật Đạo thì được làm Tuần 
Cửu để đưa Linh Hồn lần lượt lên 9 Từng Trời 
của Cửu Trùng Thiên và cuối cùng đưa đến Ngọc 
Hư Cung để được phán xét.
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41. KINH CẦU SIÊU

Kinh Cầu Siêu do Đức Chuẩn Đề Bồ Tát 
giáng cơ ban cho Minh Lý Đạo (Tam Tông 

Miếu). Thuở mới Khai Đạo, theo lời dạy của Đức CHÍ 
TÔN, Hội Thánh cử phái đoàn đến Tam Tông Miếu 
thỉnh bài kinh nầy về làm Kinh cho Đại Đạo Tam Kỳ 
Phổ Độ. Bên Minh Lý gọi bài kinh nầy là Sám Cầu Siêu.

Kinh Cầu Siêu là bài kinh tụng lên để cầu nguyện với 
Đức CHÍ TÔN và các Đấng Thiêng Liêng Thần Thánh 
Tiên Phật ban ân xá tội cho các Chơn Hồn được siêu thăng.

Bài Kinh Cầu Siêu có tác dụng rất nên huyền diệu, 
có thể giúp cho các Chơn Hồn từ cõi Phong Đô được hồi 
dương, đặng nhờ bài Kinh Khi Đã Chết Rồi mà hưởng 
Phép Siêu Thăng Tịnh Độ. Đó là lời dạy của Hội Thánh 
trong quyển Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo (sau bài Kinh 
Cầu Siêu).

Trong quyển Thiên Đạo, Ngài Bảo Pháp Nguyễn 
Trung Hậu có nói đến tác dụng huyền diệu của bài Kinh 
Cầu Siêu như sau: 

“Kinh Cầu Siêu rất linh nghiệm vì mỗi tiếng tụng lên 
vốn có sức rung động huyền diệu vô cùng. Sức rung động ấy, 
hiệp với sức tư tưởng mạnh mẽ và thành kính của người 
tụng kinh gây thành một mãnh lực phi thường…, giúp cho 
Chơn Hồn mau giải thoát đau khổ và hình phạt của Thiêng 
Liêng…” 

 � (Quyển Thiên Đạo, Chương thứ năm).
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Trong bài kinh, chúng ta khấn nguyện các Đấng 
sau đây:

 � Đức Như Lai Phật Tổ ở cõi Tây Phương,
 � Đức A-Di-Đà Phật,
 � Đức Quan Thế Âm Bồ Tát,
 � Đức Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát,
 � Đức Thái Ất Thiên Tôn,
 � Đức Đông Nhạc Đế Quân,
 � Thập Điện Diêm Vương.

 ■ Cầu xin các Đấng khai mở và cởi bỏ các cửa Địa Ngục 
ở Âm Phủ để phóng thích các tội hồn cho thoát được 
cảnh đọa đày nơi cõi Phong Đô và đuợc luân hồi tái 
kiếp.

 ■ Cầu xin các Đấng giảm hình phạt và bớt đi việc giam 
cầm tù tội, tha thứ tội lỗi cho các Linh Hồn và tiêu 
diệt các tiền khiên (là những tội lỗi đã gây ra trong 
kiếp trước), để cho Linh Hồn được nhẹ nhàng bay 
thẳng lên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, hoặc là ở yên 
nơi Phước Địa để lo tu luyện.

 ■ Cầu xin Trời Phật chứng cho điều sở nguyện trong 
lòng chúng Đệ Tử, là che chở cho nhơn sanh ở cõi 
Âm Phủ cũng như ở cõi Duơng Trần được mạnh 
khỏe và yên ổn.

 Â Tìm Hiểu Từng Câu
 � Câu 1–2.– Cuối đầu khẩn bái vái lạy Đức Phật Tổ 

(tức Đức Phật Thích Ca) và Đức Phật A-Di-Đà ở cõi 
Tây Phương Phật xin cứu giúp nhơn loại:

Đầu vọng bái Tây Phương Phật Tổ,
A-Di-Đà Phật độ chúng dân.
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 � Câu 3–4.– Kính xin Đức Quan Thế Âm thương xót 
ân cần lo lắng, cứu vớt dân chúng nghèo khó đang 
bị đọa đày khổ sở nơi cõi trần (Lân mẫn: thương 
xót, lo lắng):

Quan Thế Âm lân mẫn ân cần,
Vớt lê thứ khổ trần đọa lạc.

 � Câu 5–6.– Kính xin Đức Đại Thánh Địa Tạng Vương 
Bồ Tát ban bố lòng từ bi giúp đở các vong hồn cho 
được siêu thoát (tế: giúp đở. Bạt: cất nhắc lên):

Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Bố từ bi tế bạt vong hồn.

 � Câu 7–8.– Kính xin Đức Thái Ất Thiên Tôn cứu 
giúp cho qua khỏi tai nạn khổ sở. Xin khai mở và 
cởi bỏ các cửa Địa Ngục ở Âm Phủ để phóng thích 
các tội hồn:

Cứu khổ nàn Thái Ất Thiên Tôn,
Miền Âm cảnh ngục môn khai giải.

 � Câu 9–10.– Đức Đông Nhạc Đế Quân có lòng dạ 
rộng rãi, ban ơn cứu giúp kẻ hiền lành và sửa đổi cho 
hết tai nạn lớn:

Ơn Đông Nhạc Đế Quân quảng đại,
Độ kẻ lành chế cải tai ương.

 � Câu 11–12.– Nơi cõi Âm Phủ, Mười vị Diêm Vương 
nhơn từ thấy tội nhơn bị hình phạt khổ sở thì đem 
lòng thương xót thảm thiết:

Chốn Dạ Đài Thập Điện Từ Vương,
Thấy hình khổ lòng thương thảm thiết.

 � Câu 13–14.– Giảm hình phạt và bớt đi việc giam cầm 
tù tội, tha thứ tội lỗi cho các Linh Hồn và tiêu diệt các 
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tiền khiên (là những tội lỗi đã gây ra trong kiếp trước):
Giảm hình phạt bớt đường ly tiết,
Xá linh quang tiêu diệt tiền khiên,

 � Câu 15–16.– Để cho Linh hồn được nhẹ nhàng bay 
thẳng lên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, hoặc là ở yên 
nơi Phước Địa để lo tu luyện:

Đặng nhẹ nhàng thẳng đến cung Tiên,
Nơi phước địa ở yên tu luyện.

 � Câu 17–18.– Cầu xin Đức CHÍ TÔN và chư Phật 
chứng cho điều sở nguyện trong lòng con, xin che chở 
cho nhơn sanh ở cõi Âm Phủ cũng như ở cõi Duơng 
Gian được mạnh khỏe và yên ổn:

Xin Trời Phật chứng lòng sở nguyện,
Hộ thương sanh u hiển khương ninh.

GHI CHÚ: Hầu hết các tài liệu ghi là: “… bớt đường 
ly tiết.” Đúng lý phải ghi là Luy tiết.

“Luy tiết” là sợi dây để trói người có tội, chỉ cảnh 
lao tù.
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42. Ý NGHĨA BÀI 
DI-LẠC CHƠN KINH

Di-Lạc Chơn Kinh là bài văn chơn thật nói 
rõ quyền pháp rộng lớn của Đức Phật Di-

Lạc trong thời Tam Kỳ Phổ Độ. Bài Kinh nầy do Chư Phật 
giáng cơ tại Tòa Thánh Tây Ninh ban cho, và do Đức Phật 
Thích Ca thuyết giảng, như lời dạy của câu kinh sau đây: 

“Thích Ca Mâu Ni Văn Phật thuyết Di-Lạc Chơn Kinh”.
Bài Kinh được mở đầu bằng bài Khai Kinh Kệ, cho 

biết rằng: Giáo lý của Phật rất cao siêu, rất sâu xa, huyền 
bí và mầu nhiệm, trăm ngàn muôn kiếp sống khó gặp 
đặng. Đức Phật Thích Ca ngày nay nghe biết, được nhận 
lấy và gìn giữ, nguyện giải thích rõ bài Tân Kinh nầy với 
ý nghĩa chơn thật.

Sau đây là nguyên văn bài Kệ:
“Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp,
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim thính văn đắc thọ trì,
Nguyện giải Tân kinh chơn thiệt nghĩa.

THÍCH CA MÂU NI VĂN PHẬT thuyết DI-LẠC 
CHƠN KINH”.

Chính Đức Phật Thích Ca, Giáo Chủ Phật Giáo 
thời Nhị Kỳ Phổ Độ, đã nói rõ trong bài Kinh Đại Tường 
rằng: Đức Di-Lạc Vương Phật hiện nay đang chưởng quản 
từng Trời Hỗn Nguơn Thiên, Ngài là Giáo Chủ Cực Lạc 
Thế Giới và cũng là Giáo Chủ của Hội Long Hoa. Ngài 
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thay mặt Đức Chí Tôn trong thời Tam Kỳ Phổ Độ để 
cai trị toàn thể Càn Khôn Vũ Trụ. Bài Kinh Di-Lạc do 
Đức Phật Thích Ca thuyết giảng và Kinh Đại Tường do 
Đức Phật Thích Ca giáng cơ ban cho. Cả hai bài nầy đều 
được xem như là văn bản bàn giao nhiệm vụ giữa Đức 
Phật Thích Ca thời Nhị Kỳ Phổ Độ với Đức Phật Di-Lạc 
thời Tam Kỳ Phổ Độ.

Bài Di-Lạc Chơn Kinh cũng có phần nào dạy về Vũ 
Trụ Quan (bổ túc cho bài Kinh Ngọc Hoàng Thượng 
Đế): Nơi cõi Thiêng Liêng, tính từ trên đổ xuống có các 
Từng Trời như sau:

 � Hỗn Nguơn Thiên và Hội Nguơn Thiên do 
Đức Di-Lạc Vương Phật chưởng quản,

 � Hư Vô Thiên do Đức Nhiên Đăng Cổ Phật 
chưởng quản,

 � Tạo Hóa Thiên do Đức Diêu Trì Kim Mẫu 
chưởng quản,

 � Phi Tưởng Thiên do Đức Từ Hàn Bồ Tát 
chưởng quản,

 � Hạo Nhiên Thiên do Đức Chuẩn Đề Bồ Tát 
và Đức Phổ Hiền Bồ Tát chưởng quản.

Di-Lạc Chơn Kinh là bài kinh để tụng cầu an cho 
bá tánh, cho gia đình và cho bản thân, tụng vào thời nào 
trong ngày cũng được, thường tụng sau khi cúng Tứ Thời 
hay sau bài Kinh Cầu Siêu, tụng càng nhiều càng tốt.

Ngoài ra, bài Kinh Di-Lạc còn được dùng để làm 
kinh cầu siêu vì có tác dụng rất linh nghiệm: Mỗi tiếng 
tụng lên vốn có sức rung động rất huyền diệu vô cùng. Sức 
rung động ấy, hiệp với sức tư tưởng mạnh mẽ và thành 
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kỉnh của người tụng kinh tạo thành một mãnh lực phi 
thường, giúp cho Chơn Hồn mau giải thoát đau khổ và 
hình phạt của Thiêng Liêng. Tuy nhiên, người tụng kinh 
phải là những vị đạo đức chơn tu, mới có tư tưởng mạnh 
mẽ và kỉnh thành. Đồng Nhi tụng kinh cũng tạm được, 
vì là Chơn Linh còn trong sạch và vô tội.

Hội Thánh dạy: Mỗi tuần cửu phải quì tụng Di-Lạc 
Chơn Kinh nơi trước Bửu Điện. Hễ dứt hiệp thì niệm 
mỗi vị Phật và lạy một lạy… Tụng nhiều chừng nào tốt 
chừng nấy, song mỗi hiệp tụng 3 người đến 6 người cho 
ăn rập nhau.

Đức Thích Ca Mâu Ni Văn Phật thuyết Di Lạc Chơn 
Kinh có dạy: “Nhược hữu chúng sanh văn Ngã ưng đương 
thoát nghiệt, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tùng thị 
Pháp điều Tam Kỳ Phổ Độ, tất đắc giải thoát luân hồi, đắc 
lộ Đa-La Tam-Diệu Tam-Bồ-Đề thị chi chứng quả Cực 
Lạc Niết Bàn”. Như vậy, nếu có chúng sanh nào nghe biết 
lời Phật dạy, thì nên tìm cách thoát khỏi nghiệp chướng, 
bằng cách niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tùng theo 
Luật Pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thì sẽ được Giải 
Thoát Luân Hồi, đắc đạo Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác, ấy là chứng được quả vị nơi cõi Niết Bàn (tức Cực 
Lạc Thế Giới).

Ghi Chú: Danh hiệu các vị Phật ở tầng Hạo Nhiên 
Pháp Thiên đến tầng Hỗn Nguơn Thiên thường thì 
không có Phật Danh của mỗi vị, chỉ có đề nhiệm vụ của 
mỗi vị mà thôi, ví dụ như: Diệt Khổ Phật, Kiên Trì Phật, 
Cứu Khổ Phật, Xá Tội Phật, Giải Thể Phật, Trục Tà Tinh 
Phật, Luyện Đắc Pháp Phật, Hộ Trì Niệm Phật, Dưỡng 
Dục Phật, Tiếp Dẫn Phật, Phổ Tế Phật, Giải Thoát Khổ 
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Phật,…
 ▶ PHỤ CHÚ: 

Qua bài Kinh Đại Tường, Đức Phật Thích Ca cho 
biết rằng vào thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Di-Lạc Vương 
Phật hiện đang cai quản từng Trời Hỗn Nguơn Thiên sẽ là 
Giáo Chủ Hội Long Hoa Đại Hội để tuyển phong những 
người hiền đức có nhiều công nghiệp vào ngôi vị Phật.

Đức Chí Tôn mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là lập 
ra một Trường Thi Công Quả cho chúng sanh tham dự, 
rồi giao cho Đức Phật Di-Lạc làm Chánh Chủ Khảo để 
chấm thi đậu rớt. Do đó, Đức Phật Di-Lạc sẽ giáng sanh 
xuống cõi trần một lần nữa để sửa đổi lại cho đúng với 
chơn truyền tất cả những giáo pháp của các tôn giáo xưa 
đã bị người đời canh cải làm sai lạc, mở ra cơ quan tận 
độ chúng sanh và hủy bỏ cõi Địa Ngục. Đức Ngài thay 
mặt Đức Chí Tôn thực hiện tôn chỉ của Đại Đạo Tam Kỳ 
Phổ Độ là “Qui Nguyên Tam Giáo và Phục Nhứt Ngũ 
Chi”, để lập ra một Xã Hội Đại Đồng cho toàn nhơn loại 
với cùng chung một tín ngưỡng. Đức Ngài sẽ tạo lập ra 
một cảnh đời hiền đức bằng cách giáo hóa người hung 
dữ thành người hiền lương đạo đức, và nắm giữ quyền 
pháp mầu nhiệm của Thượng Đế



 Ý NGHĩA BÀI KINH CỨU KHỔ

251

43. Ý NGHĨA BÀI 
KINH CỨU KHỔ

Kinh Cứu Khổ là bài kinh để tụng lên cầu 
nguyện với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thị 

hiện đến cứu khổ cứu nạn khi gặp trường hợp tai nạn 
hiểm nghèo không phương cứu thoát được, hoặc khi bị 
bịnh rất trầm trọng khó phương cứu chữa. Không được 
biết rõ xuất xứ của bài kinh nầy, chỉ biết được bài kinh 
nầy có từ lâu đời lắm trong dân gian bên Trung Hoa, và 
được truyền sang nước Việt Nam cùng thời phái Minh Sư.

Quan Âm Bồ Tát là Vị Nữ Phật có pháp lực vô biên, 
có thể nghe biết tiếng của chúng sanh khắp nơi trên cõi 
trần. Hễ ai thành tâm tưởng niệm đến Ngài thì Ngài 
liền nghe biết và hiện đến cứu giúp cho tai qua nạn khỏi. 
Trong dân gian thường kể nhiều về Phật Bà Quan Âm 
hiện ra để cứu các thuyền nhân gặp nạn.

Qua bài Kinh nầy, được biết rằng: Nếu tụng được 
một ngàn lần bài Kinh Cứu Khổ thì bản thân mình tránh 
được tai nạn khổ sở, tụng được mười ngàn lần thì cả nhà 
mình tránh được tai nạn khổ sở, đúng theo câu kinh sau 
đây “Nhược hữu nhơn tụng đắc nhứt thiên biến, nhứt 
thân ly khổ nạn, tụng đắc nhứt vạn biến, hiệp gia ly 
khổ nạn”. Do vậy mà người tín đồ Cao Đài được khuyên 
nên thường xuyên tụng Kinh Cứu Khổ để cầu xin Phật 
Bà Quan Âm cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho 
cửu huyền thất tổ và cả chúng sanh được thoát ly khổ nạn. 
Bài kinh nầy thường được tụng sau bài Di Lạc Chơn Kinh. 
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Sau đây xin tạm dịch nghĩa Bài Kinh Cứu Khổ.
1. Nam Mô Đại Từ, Đại Bi, Quảng Đại Linh Quan 

Thế Âm Bồ Tát (đọc 3 lần).
Xin cầu nguyện với Đức Đại Từ, Đại Bi Quảng Đại 

Linh Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần).
 ❒ Nam Mô: Thường dùng làm tiếng khởi đầu câu nguyện, 

có nghĩa là vâng theo, cung kính noi theo, xin cầu 
nguyện với.

 ❒ Quảng Đại: Rộng rãi lớn lao. 
 ❒ Linh: Thiêng liêng.

2. Nam Mô cứu khổ, cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, 
bá thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng 
công đức Phật.
Xin cầu nguyện với Đấng Cứu Khổ, Cứu Nạn Quan 

Thế Âm Bồ Tát, trăm ngàn muôn ức Phật, hằng hà sa số 
chư Phật, các vị Phật có công đức lớn đến mức không thể 
đo lường hết được.

Hầu như nhơn sanh khắp các nước Đông Nam Á 
đều tin tưởng và ngưỡng vọng nơi sự cứu độ nhiệm mầu 
của Đức Phật Bà Quan Âm mỗi khi gặp tai biến trong 
mọi trường hợp. Chính Đức Chí Tôn cũng đã từng dạy 
như sau:

Nhứt niệm Quan Âm thùy bảo mạng.
 � (Bài thi về Tịch Đạo nữ phái)

Tạm hiểu: Một lần niệm danh hiệu Đức Quan Thế 
Âm Bồ Tát thì được Bồ Tát rủ lòng thương xót bảo vệ 
mạng sống.

3. Phật cáo A-Nan ngôn, thử kinh Đại Thánh, năng 
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cứu ngục tù, năng cứu trọng bịnh, năng cứu tam 
tai bá nạn khổ.

Đức Phật bảo ông A-Nan rằng Kinh nầy rất nên huyền 
diệu, có khả năng cứu người ra khỏi ngục tù, có khả năng 
cứu người hết bịnh nặng, có khả năng cứu người khỏi 3 tai 
họa lớn (Phong, Hỏa, Thủy) và vô số tai nạn khổ sở.

Ghi Chú.– Có tài liệu giảng như sau: Thử Kinh đại 
thánh: Kinh nầy là của vị Đại Thánh (là Đức Quan Thế 
Âm Bồ Tát).

4. Nhược hữu nhơn tụng đắc nhứt thiên biến, nhứt 
thân ly khổ nạn, tụng đắc nhứt vạn biến, hiệp gia 
ly khổ nạn.

Nếu như có người tụng được một ngàn biến Kinh thì 
bản thân tránh được tai nạn khổ sở, tụng được mười ngàn 
biến Kinh thì cả nhà tránh được tai nạn khổ sở.

5. Nam Mô Phật lực oai, Nam Mô Phật lực hộ, sử nhơn 
vô ác tâm, linh nhơn thân đắc độ.
Xin nương theo oai lực của Đức Phật, xin nương nhờ 

với sức cứu giúp của Đức Phật, xin làm cho con người không 
có lòng ác, xin khiến cho thân con người được cứu độ.

 ❒ Sử: sử dụng, sai khiến. 
 ❒ Sử nhơn: khiến xui cho người ta.
 ❒ Linh (lịnh): xui khiến. 
 ❒ Sử linh: sai khiến.

6. Hồi Quang Bồ Tát, Hồi Thiện Bồ Tát, A nậu Đại 
Thiên Vương chánh điện Bồ Tát, Ma Kheo Ma Kheo, 
Thanh Tịnh Tỳ Kheo, quan sự đắc tán, tụng sự đắc 
hưu.
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Hồi Quang Bồ Tát, Hồi Thiện Bồ Tát, A-Nậu Đại 
Thiên Vương Chánh Điện Bồ Tát, Chư Đại Tỳ Kheo, Thanh 
Tịnh Tỳ Kheo, xin cứu giúp cho việc ở cửa quan được tiêu 
tan, việc kiện thưa được ngưng lại.

 ❒ Hồi Quang: Trở về với sự sáng.
 ❒ Hồi Thiện: Trở về với điều thiện.
 ❒ A Nậu: là viết tắt của A Nậu Đa La: Vô thượng, cao 

hơn hết (A là vô, Nậu Đa La là thượng).
 ❒ Ma Kheo: viết tắt của Ma Ha Tỳ Kheo là vị Tỳ Kheo 

lớn.
7. Chư Đại Bồ Tát, ngũ bá A La Hán cứu hộ đệ tử…… 

nhứt thân ly khổ nạn.
Cầu xin các vị Đại Bồ Tát cùng với năm trăm vị A La 

Hán, cứu giúp che chở cho đệ tử…… lìa xa những khổ nạn.
 ❒ A La Hán: gọi tắt là La Hán, bậc Thánh không còn 

luân hồi, không còn sai lầm.
8. Tự ngôn Quan Thế Âm, Anh Lạc bất tu giải, cần 

đọc thiên vạn biến tai nạn tự nhiên đắc giải thoát, 
tín thọ phụng hành.
Tự mình niệm hồng danh của Đức Quan Thế Âm Bồ 

Tát, thì khơng nên giải thích, chỉ cần siêng năng tụng muôn 
ngàn lần bài Kinh Cứu Khổ thì tai nạn tự nhiên được giải 
thoát, hãy tin tưởng nhận lãnh và vâng lời làm theo.

 ❒ Tự ngôn: Tự mình nói ra, tự mình niệm.
 ❒ Anh lạc bất tu giải: tháo gỡ cuộn dây tơ xoán xít vào 

nhau, tức là không nên phân tích, không nên giải thích.
 ❒ Thiên vạn biến: Ngàn vạn lần, ý nói tụng nhiều lần.
 ❒ Tín: Tin theo. 
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 ❒ Thọ: Nhận lãnh.
 ❒ Phụng: Vâng lời. 
 ❒ Hành: Thi hành.
 ❒ Khảo vị: Có thể hiểu: Anh Lạc (viết hoa) bất tu giải là 

không cần đến xâu chuổi Anh Lạc để giải khổ.
9. Tức thuyết chơn ngôn viết: Kim Ba Kim Ba Đế, Cầu 

Ha Cầu Ha Đế, Đà La Ni Đế, Ni Ha La Đế, Tì Lê Ni 
Đế, Ma Ha Dà Đế, Chơn Lăng Càn Đế, Ta Bà Ha.

Lập tức đọc câu Thần Chú rằng: Kim Ba Kim Ba 
Đế, Cầu Ha Cầu Ha Đế, Đà La Ni Đế, Ni Ha La Đế, Tì 
Lê Ni Đế, Ma Ha Dà Đế, Chơn Lăng Càn Đế, Ta Bà Ha.

Ghi Chú: Chơn Ngôn hay Thần Chú thường được 
viết bằng tiếng Phạn, chỉ đọc âm chớ không cần hiểu nghĩa. 
Vừa bắt Ấn vừa niệm Thần Chú, thì những âm ba phát 
ra có tác dụng huyền diệu về phương diện thiêng liêng vô 
hình như: trừ tà, giải bịnh, được sức hộ trì của chư Phật.

 ❒ CỨU HỘ: Cứu giúp và bảo vệ.
Sau chữ cứu hộ có chừa một khoảng trống để điền 

thêm vào.
 ■ Nếu Cầu Bịnh thì đọc: Tên họ của bịnh nhơn.
 ■ Nếu Cầu Tổ Phụ thì đọc: Cứu hộ Chơn Linh Cửu 

Huyền Thất Tổ siêu thăng tịnh độ.
 ■ Nếu tụng Cầu An thì đọc: Cả chúng sanh thoát ly 

khổ nạn.
 ❒ TỲ KHEO: còn gọi là Sa Môn, là thầy tu giữ hạnh 

thanh tịnh. Gọi theo nghĩa, Tỳ Kheo là Khất Sĩ, bực 
nhà Sư đi hành khất:

 ❒ Xin ăn để nuôi thân và luôn dịp độ người,
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 ❒ Xin Pháp nơi Phật để nối liền cái Trí Huệ công 
đức thành tựu của Phật với tâm mình.

Tỳ kheo phải trên 20 tuổi, phải giữ đủ 250 giới.
Tỳ Kheo có thể trụ trì một ngôi chùa.
Tỳ Kheo nữ phải giữ 348 giới, gọi là Tỳ Kheo Ni.
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44. BÍ PHÁP và THỂ PHÁP

Bí là giấu kín, khơng hở ra cho ai biết.
Thể là có hình thể thấy được, thuộc về hữu hình.
Pháp là pháp luật, phương thức, giáo lý.

1.– BÍ PHÁP VÀ THể PHÁP

Bí Pháp là pháp luật bí ẩn, là định luật vô hình,…
Thể Pháp là pháp luật hữu hình, là định luật định 

hình định tướng,…
Những điều gì mà chúng ta quan sát thấy được thì 

gọi là Thể Pháp. Nhũng điều gì bí ẩn mà chúng ta không 
thể thấy được thì gọi là Bí Pháp.

Bất cứ một nền tôn giáo nào cũng đều có hai phần: 
Thể Pháp và Bí Pháp. Trong trường hợp nầy, Thể Pháp và 
Bí Pháp được hiểu như sau:

 ■ Thể Pháp là tất cả những giáo lý, luật pháp, kinh kệ 
thờ phượng, cúng lạy, nhạc lễ, dạy dỗ và dẫn dắt nhơn 
sanh đi theo con đường đạo đức. Đó là những luật 
hữu hình,… Như thế, Thể Pháp chính là cơ quan giải 
khổ chúng sanh.

 ■ Bí Pháp là các phương thức luyện đạo, cứu giúp linh 
hồn mà mục đích cuối cùng là đắc đạo, thoát khỏi 
vòng luân hồi đau khổ, sống an nhàn tự tại nơi cõi 
Cực Lạc Niết Bàn. Như thế, Bí Pháp chính là cơ quan 
giải thoát chúng sanh. 

Sau đây xin nêu ra một thí dụ về Thể Pháp và Bí Pháp.
– Về Thể Pháp (hữu hình), Thuyền Bát Nhã được 
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đóng bằng gỗ, không đáy, có hình dáng là một con rồng 
vàng, nơi chính giữa của mình rồng cất lên một cái nhà 
vàng để đặt quan tài…

– Về Bí Pháp (vô vi), Thuyền Bát Nhã là chiếc Thuyền 
Trí Huệ để rước những Chơn Hồn vượt qua dòng sông 
Ngân Hà, là một nhánh sông của Biển Khổ nơi cõi Thiêng 
Liêng… Đây là chiếc thuyền để cứu độ các Chơn Linh 
trong thời Đại Ân Xá Kỳ Ba của Đức Chí Tôn.

2.– THể PHÁP CỦA ĐẠO CAO ĐÀI

Đức Hộ Pháp thuyết đạo có dạy rằng: Thể Pháp 
của Đạo Cao Đài nói gọn trong bốn chữ: PHỤNG SỰ 
VẠN LINH.

Danh từ tuy không mới mẻ nhưng ý tưởng lại rất 
tiến bộ tân kỳ, vì từ xưa tới nay, người tu thường lo cho 
chính mình để mình được thành Thần Thánh Tiên Phật, 
mà chơn lý của Đạo Cao Đài hiện nay là: Lo cho người tức 
lo cho ta, giúp người tiến hóa tức là giúp ta tiến hóa.

Do đó, đối với người Tín Đồ Cao Đài, Đức Chí Tôn 
dạy: Hãy hoàn toàn quên mình để phụng sự Vạn Linh.

Việc phụng sự Vạn Linh và đánh giá kết quả việc 
phụng sự đó, Đức Chí Tôn gọi là Trường Thi Công Quả. 
Đức Chí Tôn dạy như sau:

“Vì vậy mà Thầy hằng nói cùng các con rằng: Một 
Trường Thi Công Quả, các con muốn đến đặng nơi 
Cực Lạc thì phải đi tại cửa nầy mà thôi.” 

 � (TNHT.I.30 – in năm 1972)
Trong Đạo Cao Đài, các hình thức tổ chức như Cửu 

Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài, Bát Quái Đài,… đều được gọi 
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chung là Thể Pháp của Đạo Cao Đài trong mục tiêu quan 
trọng là PHỤNG SỰ VẠN LINH.

3.– BÍ PHÁP CỦA ĐẠO CAO ĐÀI

Đức Hộ Pháp thuyết đạo có dạy như sau:
“Bí Pháp của Đạo Cao Đài, giờ phút nầy không có kẻ 

nào dám cả gan nói Bí Pháp ấy do tay phàm hay do một vị 
Giáo Chủ mang xác phàm cầm nó, mà chính trong tay Đức 
Chí Tôn là Đấng tạo Càn Khôn Vũ Trụ và Chúa vạn vật, 
cầm Bí Pháp trong tay đặng độ rỗi phần hồn nhơn loại.”

Bí Pháp thì bí mật, nhưng trong Đại Ân Xá Kỳ Ba 
nầy, Đức Chí Tôn không giấu giếm Bí Pháp nữa, mà Đức 
Chí Tôn bày ra trước mắt nhơn sanh, để nhơn sanh thấy 
rõ mà thực hành. Đức Chí Tôn cũng đã từng dạy:

“Muốn trọn hai chữ Phổ Độ phải làm thế nào? Thầy hỏi?
Phải bày Bửu Pháp chớ không đặng giấu nữa…”

 � (TNHT.I.13 – in năm 1972)
Bí Pháp của Đạo Cao Đài được thể hiện qua các 

trường hợp như sau:
 ❒ Bí Pháp Giải Thoát Luân Hồi thông qua Lễ Dâng 
Tam Bửu.

 ❒ Bí Pháp trong việc thực hành những Chơn Pháp Bí 
Truyền như là: Phép Giải Oan, Phép Tắm Thánh, 
Phép Xác, Phép Đoạn Căn, Phép Độ Thăng, v.v…

4.– BÍ PHÁP GIẢI THOÁT LUÂN HỒI

Tại sao Đức Hộ Pháp dạy: “Trong một thời cúng,… 
trọng hệ hơn hết là khi Dâng Tam Bửu”?
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– Là vì: Đức Chí Tôn bảo chúng ta dâng Tam Bửu 
cho Đức Ngài là một cách gián tiếp Đức Ngài đem Bí 
Pháp Giải Thoát Luân Hồi giao cho chúng ta.

Dâng Tam Bửu là dâng 3 món quí báu của mình cho 
Đức Chí Tôn, đó là:

Tinh, Khí, Thần
 ❒ Dâng Hoa tượng trưng cho dâng Thể xác, tức 

là Tinh.
 ❒ Dâng Rượu tượng trưng cho dâng Chơn thần, 

tức là Khí.
 ❒ Dâng Trà tượng trưng cho dâng Linh hồn, tức 

là Thần.
Đức Chí Tôn dạy chúng ta Dâng Tam Bửu của chúng 

ta là Tinh, Khí và Thần, tức Thể xác, Chơn thần và Linh 
hồn, lên Đức Chí Tôn để Đức Chí Tôn lấy đó mà làm 
phương tiện Phổ Độ chúng sanh, làm phương tiện phụng 
sự Vạn Linh, phụng sự cho công cuộc tiến hóa của chúng 
sanh. Hơn thế nữa, khi đã dâng cả Thể Xác, cả Chơn 
Thần, cả Linh Hồn cho Chí Tôn, thì chúng nó không 
còn là của mình nữa. Như vậy những tội tình oan nghiệt 
mà mình đã phạm phải từ trước đến giờ mình không 
hiểu, mình không biết, mình không còn trách nhiệm nữa, 
miễn là mình đừng làm trái mặt luật của Đức Ngài định, 
thì không thể buộc tội mình được, như vậy mình đã đạt 
được cơ giải thoát.

Đức Chí Tôn bảo chúng ta dâng Tam Bửu cho Đức 
Ngài là một cách gián tiếp Đức Ngài đem Bí Pháp Giải 
Thoát Luân Hồi giao cho chúng ta.

Trong Quyển Bí Pháp, Đức Hộ Pháp có giảng như 
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sau:
“Ngày kia mình có thể nói, mỗi hành tàng của con làm, 

con đã tạo, con giao cả trong tay Đại Từ Phụ, quyền hạn 
xử định do nơi tay Thầy, chớ con không biết.

Ấy vậy, mỗi ngày, từ mơi tới trưa, đến chiều, từ chiều 
đến khuya, từ khuya đến sáng, mình vô Đền Thánh kêu 
Đức Chí Tôn, kêu Tam Giáo và các Đấng Thiêng liêng mà 
phân chứng trước. Thân tôi không còn là của tôi nữa, tôi 
đã hiến cho Đức Chí Tôn làm tôi tớ cho Vạn linh thay thế 
Đức Chí Tôn, giờ phút đó, chúng ta không biết tội nào của 
chúng ta đã làm, dầu có tội mà chúng ta không làm điều 
gì thêm nữa, thì quả kiếp ấy tiêu diệt, cơ quan giải thoát 
chúng ta đoạt, không thể gì định tội được.

Đức Chí Tôn biểu chúng ta không phải là chúng ta, mà 
chúng ta không phải là chúng ta thì quả kiếp ấy không phải 
là của chúng ta, tức nhiên ta đã đoạt được Cơ Giải thoát.”

 � (Trang 45–46. Quyển Bí Pháp, bản in tại Hoa Kỳ)

Tam Bửu hay Tam Bảo là ba món quí báu.
 ■ Tam Bửu của Đức Chí Tôn là: Phật, Pháp, Tăng.
 ■ Tam Bảo của Phật Giáo là: Phật, Pháp, Tăng.
 ■ Tam Bửu của Trời tức CKVT là: Nhựt, Nguyệt, Tinh.
 ■ Tam Bửu của Con Người có là: Tinh, Khí, Thần.
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45. DÂNG HƯƠNG HOA RƯỢU TRÀ

Dâng Tam Bửu là dâng 3 món quí báu của 
mình cho Đức Chí Tôn, đó là:

Tinh, Khí, Thần
 ❒ Dâng Hoa tượng trưng cho dâng Thể xác, tức là 
Tinh.

 ❒ Dâng Rượu tượng trưng cho dâng Chơn thần, 
tức là Khí.

 ❒ Dâng Trà tượng trưng cho dâng Linh hồn, tức 
là Thần

1.– DÂNG HOA

Mảnh hình hài được tượng trưng bằng Hoa, vì Đức 
Chí Tôn muốn cho thể xác của con cái Đức Chí Tôn được 
xinh đẹp và tươi thắm như “Năm Sắc Hoa tươi”.

 ❒ Chưng Hoa thì nên chọn đủ 5 màu (không kể 
tên hoa).

 ❒ Chưng Quả thì nên chọn đủ 5 loại (không kể màu).

2.– DÂNG TRÀ

Chơn Linh, tức Linh Hồn, đuợc tượng trưng bằng 
Trà, vì Đức Chí Tôn muốn cho Linh Hồn của con cái Đức 
Chí Tôn được điều hòa và thơm tho như hương vị của Trà.

Nước Trà thuộc Âm, Nước Trắng thuộc Dương.
Nước Trà và Nước Trắng đều rót 8 phân, vì Trà tượng 
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trưng cho Linh Hồn, mà trong Kinh có câu:
Càn Khôn sản xuất hữu hình,
Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh.

 � (Phật Mẫu Chơn Kinh)
Vùng thoại khí bát hồn vận chuyển,
Tạo Hóa Thiên sanh biến vô cùng.

 � (Kinh Đệ Cửu Cửu)

3.– DÂNG RƯỢU

Chơn Thần, là xác thân thiêng liêng, được tượng 
trưng bằng Rượu, vì Đức Chí Tôn muốn cho Chơn Thần 
của con cái Đức Chí Tôn được tinh khiết và tráng kiện 
như rượu mạnh. Khi cúng rót Rượu mỗi ly 3 phân, ba ly 
tổng cộng là 9 phân.

– Số 3 tượng trưng cho Tam Tài là Thiên Địa Nhơn.
– Số 9 tượng trưng cho Cửu Thiên Khai Hóa.
Cửu Thiên Khai Hóa gồm:

 � Thiên Tiên, Nhơn Tiên, Địa Tiên.
 � Thiên Thánh, Nhơn Thánh, Địa Thánh.
 � Thiên Thần, Nhơn Thần, Địa Thần.

Cửu Thiên Khai Hóa là chỉ các Đấng Thiêng Liêng 
trong Cửu Phẩm Thần Tiên có nhiệm vụ mở ra Cửu 
Trùng Thiên và giáo hóa nhơn sanh.

Đức Chí Tôn lập Cửu Trùng Đài có 9 phẩm Chức 
Sắc theo trật tự đối phẩm với với 9 phẩm của Cửu Thiên 
Khai Hoá. Như vậy Cửu Trùng Đài là hình ảnh của Cửu 
Trùng Thiêng nơi cõi trần.

Sự đối phẩm của Chức Sắc Cửu Trùng Đài với các 
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Đấng trong Cửu Thiên Khai Hóa được sắp xếp như sau:

CỬU TRÙNG ĐÀI đối phẩm CỬU THIÊN KHAI HÓA
1. Đạo Hữu — Địa Thần
2. Chức Việc — Nhơn Thần
3. Lễ Sanh — Thiên Thần
4. Giáo Hữu — Địa Thánh
5. Giáo Sư — Nhơn Thánh
6. Phối Sư — Thiên Thánh
7. Đầu Sư — Địa Tiên
8. Chưởng Pháp — Nhơn Tiên
9. Giáo Tông — Thiên Tiên

 ▶ GHI CHÚ: 
Trong quyển Bí Pháp, nơi trang 89–90, Đức Hộ 

Pháp có dạy như sau:
 ❒ Hễ đưa Bông lên là dâng Hình thể 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 thì cầu nguyện: “Con xin dâng 
cả trí thức tinh thần của con cho Chí Tôn dùng 
phương nào thì dùng”.

 ❒ Khi dâng Trà thì cầu nguyện: “Con xin dâng cả 
Linh hồn con cho Chí Tôn dùng phương nào thì 
dùng”. 
Xong niệm tiếp: “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”.

Tóm lại, Tam Bửu (còn gọi là Tam Bảo) là 3 món 
quí báu.
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– Tam Bửu của Đức Chí Tôn là: Phật, Pháp, Tăng.
– Trời có Tam Bửu là: Nhựt, Nguyệt, Tinh.
Khai Đạo kỳ Ba, Đức Chí Tôn giao cho ba vị Đầu 

Sư đầu tiên (Cửu Trùng Đài) khi mới khai Đạo bảo quản 
3 món báu của Trời là Nhựt, Nguyệt, Tinh, đó là 3 vị:

 ❒ Đầu Sư Thượng Trung Nhựt (Lê Văn Trung).
 ❒ Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt (Lê Văn Lịch).
 ❒ Đầu Sư Thái Nương Tinh (Dương Văn Nương).

4.– DÂNG HƯƠNG

Niệm Hương là đốt nhang và tưởng niệm các Đấng 
Thiêng Liêng. Đốt nhang để tẩy trược không khí. Khói 
hương bay lên đưa tư tưởng và lòng thành tín của mình 
về cõi Thiêng Liêng, để mong sự cảm ứng mầu nhiệm của 
Ơn Trên, vì hữu cầu tất ứng.

Nhang cắm vào lư hương được xếp thành hai hàng: 
Hàng trong 3 cây, gọi là Án Tam Tài (Thiên, Địa, Nhơn), 
hàng ngoài 2 cây tượng trưng cho Âm Dương. Trong ba, 
ngoài hai thì đủ năm, gọi là Tượng Ngũ Khí hay Án Ngũ 
Hành. Năm cây nhang ấy tương ứng với ngũ hương trong 
lòng mình là: Giới Hương, Định Hương, Huệ Hương, Tri 
Kiến Hương, và Giải Thoát Hương.

Trong quyển Thiên Đạo, Ngài Bảo Pháp Nguyễn 
Trung Hậu có giải thích về năm cây nhang ấy như sau:

“Luận về phép tu tĩnh, năm cây nhang ấy biểu tượng 
năm giai đoạn tu hành, tùy theo công đức mà nên đạo quả. 
Năm cây nhang ấy gọi Ngũ Phần Hương là:

1.  Giới Hương, nghĩa là giữ trọn giới cấm cho thân 
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mình trong sạch.
2. Định Hương, nghĩa là thiền định cho tâm thân an 

tịnh.
3. Huệ Hương, nghĩa là thiền định rồi thì phát huệ.
4. Tri Kiến Hương, nghĩa là phát huệ rồi gia công thêm 

nữa thì sẽ biết cái mầu nhiệm của Tạo Hóa, tức là 
đắc lục thông.

5. Giải Thoát Hương, nghĩa là giải thoát khỏi vòng 
luân hồi quả báo”.
Tóm lại:
1. Vào Đạo phải giữ Giới (Giới cấm).
2. Giữ Giới được mới có thể Thiền Định.
3. Thiền định rồi thì Phát Huệ.
4. Phát Huệ rồi thì sẽ đắc Lục Thông tức đạt Tri 

Kiến.
5. Có Tri Kiến sẽ tầm Giải Thoát.
Trong đạo Phật, nhà tu hành xuất gia đắc quả đến 

bực A-La-Hán (đối phẩm Thiên Thánh hay Chánh Phối 
Sư) được giải thoát, dứt phiền não, thì được đắc Lục thông, 
tức sáu phép thần thông:

1. Thiên Nhãn thông: thấy được mọi vật trong vũ trụ.
2. Thiên Nhĩ thông: nghe được mọi tiếng nói khắp nơi.
3. Túc Mạng thông: biết được chuyện vị lai quá khứ 

(của mình và của người khác).
4. Tha Tâm thông: đoán biết được tâm ý của người khác.
5. Thần Túc thông: có được phép đi khắp nơi trong 

nháy mắt, và phép biến hóa chi tùy ý.
6. Lậu Tận thông: phép trong sạch hoàn toàn, dứt hết 
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tríu mến và chấp trước, không còn chấp pháp, không 
còn chấp ngã.
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46. TAM LẬP

* **

Đức Hộ Pháp thuyết Đạo có dạy như sau:
“Ai không xuất thân hành đạo, nghĩa là không có công 

quả phổ độ thì không vào tịnh được, vì không đủ Tam Lập”.
Tam Lập gồm có: Lập Ngôn, Lập Đức và Lập Công. 

Trong Lập Công có 3 cách lập công, gồm: Công Phu, Công 
Quả, Công Trình.

1.– LẬP NGÔN

Ngôn là lời nói, Lập Ngôn là giữ gìn lời nói cho phải 
Đạo, và dùng lời nói để phổ độ nhơn sanh. Như vậy, việc 
Lập Ngôn gồm có 2 trình độ:

 ❒ Thứ nhứt, Lập Ngôn là cẩn thận trong lời nói, chỉ 
nói những lời chơn thật, chánh đáng, có đạo đức,…

 ❒ Thứ nhì là phải học Đạo đặng thuyết giảng giáo lý của 
Đạo để người nghe phát tâm hành thiện hay tu hành.
Như vậy, khi nói ra lời nào phải suy nghĩ cẩn thận, 

xem lời nói đó có chơn thật hay không, có gây thiệt hại 
hay phiền giận cho ai.

Bên Tây Phương có câu cách ngôn là: “Trước khi nói 
phải uốn lưỡi bảy lần”.

Nho Giáo có dạy: “Nhứt ngôn khả dĩ hưng bang, nhứt 
ngôn khả dĩ táng bang”, nghĩa là một lời nói có thể làm cho 
nước hưng thịnh, một lời nói có thể làm cho nước mất.
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Đức Chí Tôn cũng có dạy: “Thầy dạy các con phải cẩn 
ngôn cẩn hạnh, thà là các con làm tội mà chịu tọi cho đành, 
hơn là các con nói tội mà phải mang trọng hình đồng thể”.

Người Tín Đồ Cao Đài muốn Lập Ngôn đúng đắn 
thì phải nghiêm chỉnh tuân theo giới thứ 5 của Ngũ Giới 
Cấm là: Ngũ Bất vọng ngữ, nghĩa là cấm: xảo trá láo xược, 
gạt gẩm người, khoe mình bày lỗi người, chuyện quấy nói 
phải, chuyện phải thêu dệt ra quấy, nói hành kẻ khác, xúi 
giục người hờn giận nhau, ăn nói lỗ mãng thô tục, chửi rủa 
người, nói ra không giữ lời hứa, v.v…

2.– LẬP ĐỨC

Lập Đức là dùng sự thương yêu để cứu độ chúng 
sanh. Đức Chí Tôn đã có dạy: “Sự thuơng yêu là chìa khóa 
mở cửa Bạch Ngọc Kinh”.

Lập Đức lấy bố thí làm phương tiện. Bố thí gồm có: 
Thí Tài, Thí Công, Thí Ngôn, Thí Pháp.

 ❒ Thí Tài là đem tiền của ra giúp khó trợ nghèo.
 ❒ Thí Công là đem sức lực làm những công việc 

giúp người.
 ❒ Thí Ngôn là đem lời nói mà giúp ý kiến hay cho 

người để giải quyết những khó khăn của người.
 ❒ Thí Pháp là đem lẽ Đạo để cảm hóa giáo dục 

người trở nên lành.
Những cách bố thí trên, chỉ có Thí Pháp là có nhiều 

công đức hơn cả.
Giúp người đói, giúp người hết khổ hay thoát khỏi 

tai nạn, cũng chỉ qua một thuở mà thôi, duy chỉ có đem 
Pháp ra hóa độ người dữ ra hiền, người mê muội ra giác 
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ngộ, lo tu hành để thoát vòng sinh tử luân hồi thì công 
đức ấy đời đời chẳng mất. Nhưng Lập Đức phải đứng trên 
quan điểm Vô Ngã, tức là quên mình mà lo cho người, 
chẳng cầu người trả, chẳng nghĩ đó là công do ta làm.

Trong Kinh cũng có nói về việc Lập Đức cứu độ 
cha mẹ như sau:

Thong dong cõi thọ nương hồn,
Chờ con lập đức giúp huờn ngôi xưa.

Hai câu Kinh trên cho biết rằng: Một người nếu 
quyết chí tu hành, hiến thân hành đạo, miệt mài lập công 
bồi đức thì nhứt định sẽ cứu được Cửu Huyền Thất Tổ 
và cứu được Linh Hồn của cha mẹ, thoát khỏi cảnh đọa 
đày và được siêu thăng lên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

2.– LẬP CÔNG

Lập Công là đem sức lực và sự hiểu biết của mình 
ra làm việc phụng sự nhơn sanh.

Việc Lập Công chia ra làm 3 phần: Công Phu, Công 
Quả và Công Trình.

* Công Trình.– Thông thường, từ Công Trình 
được dùng để chỉ một công việc xây dựng lớn, như công 
trình thủy lợi. Trong Tam Lập, từ Công Trình có nghĩa 
lập hạnh tu hành, bao gồm việc gìn giữ giới luật, như: Ngũ 
Giới Cấm, Tứ Đại Điều Qui, ăn chay theo Luật Đạo,v.v... 
Việc lập hạnh tu hành đòi hỏi người tu phải có ý chí mạnh 
mẽ mới thắng nỗi những sự yếu hèn và ham muốn của lục 
dục thất tình, Công Trình chú trọng vào việc Tu Thân.

* Công Phu.– Công Phu gồm có hai việc: thứ nhứt 
là học tập Kinh Sách để thông hiểu Giáo Lý và Luật Pháp 
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của Đạo, thứ nhì là Cúng Đức Chí Tôn hay Đức Phật 
Mẫu vào các thời Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu. Việc Cúng Kiếng 
rất quan trọng vì lúc đó Chơn Thần được hấp thụ thanh 
điển của Ơn Trên.

Thất Nương, một vị Nữ Phật tại Diêu Trì Cung đã 
dạy: «Lễ bái thường hành tâm đạo khởi».

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Quan Âm Bồ 
Tát có dạy Quí vị Chức sắc Tiền khai như sau:

“Các em phải lo cúng kiếng thường.
 ❒ Một là lập cho Chơn Thần được gần gủi các Đấng 
Thiêng Liêng đặng sáng lạn.

 ❒ Hai là cầu khẩn với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội tình 
cho các em và cả chúng sanh…

* Công Quả.– Tất cả những việc làm giúp người 
giúp đời, phụng sự Đạo, phụng sự nhơn sanh đều gọi là 
Công Quả, vì những việc làm nầy tạo ra một kết quả tốt 
đẹp nơi cõi thiêng liêng. Trong phần Thi Văn Dạy Đạo 
của Bộ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có dạy như sau:

Muôn đức ngàn lành không sót một,
Bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần.

 � (TNHT.I.101 – in năm 1972)
Đức Chí Tôn khai Đại Ân Xá, mở Đạo Kỳ Ba nầy 

là lập một trường thi công quả cho nhơn sanh đắc Đạo. 
Đức Chí Tôn có dạy:

“Thầy hằng nói cùng các con rằng: Một trường thi công 
quả, các con muốn đến đặng nơi Cực Lạc thì phải đi 
tại cửa nầy mà thôi...”. 

 � (TNHT.I.30 – in năm 1972)
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Người Tín Đồ Cao Đài là những sĩ tử tham dự kỳ thi 
nầy nên cần phải luyện tập các môn Lập Ngôn, Lập Đức, 
Lập Công, đặc biệt là môn Lập Công. Nếu thí sinh không 
rèn luyện các môn chánh thức nầy, mà lại xem thường nó, 
rồi lại đi rèn luyện các môn khác không sử dụng trong kỳ 
thi như môn Luyện Đạo chẳng hạn, thì rất uổng phí thời 
gian cho một kiếp sanh may duyên gặp Đạo.

 ▶ Ghi Chú: 
Trong thời kỳ Đại Ân Xá nầy, Đức Chí Tôn miễn 

cho Nhơn Sanh môn Luyện Đạo, chỉ cần lập công quả 
cho nhiều thì đủ đắc đạo. Đức Chí Tôn đã từng khẳng 
định như sau:

“Ta nói cho chúng sanh biết rằng: Gặp Tam Kỳ Phổ 
Độ mà không tu thì không còn trông mong siêu rỗi”

 � (TNHT.I.18).
Tu trong thời Tam Kỳ Phổ Độ thì phải lập đức, làm 

công quả, phổ độ chúng sanh, v.v… Hai trường hợp đắc 
đạo của Phối Thánh Phạm Văn Màng và Phối Thánh 
Bùi Ái Thoại là những ví dụ điển hình cho thấy rằng công 
quả và đức hạnh đầy đủ có thể giúp cho đạt được phẩm 
vị cao trọng nơi cõi thiêng liêng.
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47. BÀI NGŨ NGUYỆN VÀ TAM LẬP

Khi tụng kinh Cúng Tứ Thời xong, phải 
đọc năm câu nguyện sau đây theo giọng 

Nam Xuân:
Nam Mô

 � Nhứt nguyện: Đại Đạo hoằng khai.
 � Nhì nguyện: Phổ độ chúng sanh.
 � Tam nguyện: Xá tội đệ tử.
 � Tứ nguyện: Thiên hạ thái bình.
 � Ngũ nguyện: Thánh Thất an ninh.

Trước hết, xin tìm hiểu ý nghĩa của chữ Nguyện. 
Chữ Nguyện dùng ở đây có thể được hiểu theo hai nghĩa: 
Nghĩa tiêu cực (thụ động) và nghĩa tích cực (chủ động).

* Nghĩa Tiêu Cực
Hiểu theo nghĩa tiêu cực (thụ động), thì Nguyện 

có nghĩa cầu xin cho được, như là: Cầu nguyện, Nguyện 
vọng, Nguyện ước.

Ví dụ: Tam Nguyện xá tội đệ tử.
* Nghĩa Tích Cực
Hiểu theo nghĩa tích cực (chủ động), thì Nguyện có 

nghĩa mong muốn và quyết tâm thực hiện cho bằng được 
một điều gì, như là: Tự nguyện, Tình nguyện, Chí nguyện.

Ví dụ:
– Nguyện hy sinh vì Tổ Quốc
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– Nguyện trung thành với Hội Thánh.
Trong 5 Câu Nguyện trên, chữ Nguyện trong hai câu 

đầu nên được hiểu theo nghĩa tích cực là mong muốn và 
quyết tâm thực hiện cho bằng được. Chữ Nguyện trong 
ba câu sau được hiểu theo nghĩa thụ động là cầu nguyện, 
cầu xin Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng ban cho. 
Trên cơ sở đó chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của Bài Ngũ 
Nguyện như sau.

Sau mỗi thời cúng, chúng ta đều có đọc bài Ngũ 
Nguyện. Nếu chúng ta thực hiện được 5 điều Nguyện 
nầy thì chúng ta có đủ Tam Lập, là: Lập Ngôn, Lập Đức, 
Lập Công. Trong Lập Công có: Công Phu, Công Quả, 
Công Trình.

Trước tiên, xin nhắc qua ý nghĩa của Tam Lập.
1. Lập Ngôn là là giữ gìn lời nói cho phải đạo và dùng 

lời nói để truyền bá nền Đạo mà phổ độ nhơn sanh.
2. Lập Đức là dùng tình thương để cứu độ chúng sanh, 

như Đức Chí Tôn đã dạy : “Sự thuơng yêu là chìa khóa 
mở cửa Bạch Ngọc Kinh”.

3. Lập Công là đem sức lực và sự hiểu biết của mình ra 
làm việc phụng sự cho Đạo và cho Nhơn Sanh. Việc 
Lập Công chia ra làm 3 phần : Công Phu, Công Quả 
và Công Trình.
 ❒ Công Phu là lo phần cúng Đức Chí Tôn và Đức 

Phật Mẫu.
 ❒ Công Quả là làm những việc giúp Đạo, giúp Đời, 

phụng sự Nhơn Sanh.
 ❒ Công Trình là lập hạnh tu hành, bao gồm việc gìn 

giữ giới luật của Đạo. Công Trình chú trọng vào 
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việc tu thân.
Bây giờ, xin tìm hiểu sự liên quan giữa khái niệm 

Tam Lập và Bài Ngũ Nguyện.

1.– NHỨT NGUyỆN: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Câu Nhứt Nguyện Đại Đạo hoằng khai có nghĩa: 
Điều nguyện thứ nhứt của con là quyết tâm làm cho nền 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được mở mang rộng khắp.

Muốn thực hiện điều nguyện nầy, chúng ta phải học 
Đạo đặng thuyết giảng giáo lý của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 
Độ để người nghe phát tâm hành thiện hay tu hành, đó 
là Lập Ngôn.

2. NHÌ NGUyỆN: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Câu Nhì Nguyện phổ độ chúnh sanh có nghĩa: 
Điều nguyện thứ nhì của con là quyết tâm cứu độ chúng 
sanh ở khắp mọi nơi, về phần xác cũng như về phần hồn.

Muốn thực hiện điều nguyện nầy, phải phụng sự 
chúng sanh, đưa chúng sanh về đường đạo đức, đó là 
Công Quả (Công Quả thuộc về Lập Công).

3. TAM NGUyỆN: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Câu Tam Nguyện xá tội đệ tử có nghĩa: Điều nguyện 
thứ ba của con là cầu xin Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng 
Liêng tha tội cho chúng con. Sau khi tích cực thực hiện 
được hai điều nguyện thứ nhứt và thứ nhì, thì mới dám 
xin xá tội cho chúng đệ tử.

Muốn được tha tội, phải biết ăn năn sám hối khi làm 
lỗi và lập hạnh giữ gìn giới luật tu hành như Ngũ Giớì 
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Cấm, Tứ Đại Điều Qui, ăn chay theo Luật Đạo, v.v… đó 
là Công Trình (Công Trình thuộc về Lập Công).

4. TỨ NGUyỆN: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Câu Tứ Nguyện thiên hạ thái bình có nghĩa: Điều 
nguyện thứ tư của con là cầu xin Đức Chí Tôn và các 
Đấng Thiêng Liêng phù hộ cho tất cả chúng sanh đuợc 
sống yên ổn hòa bình.

Muốn cho thiên hạ, trong đó có bản thân mình, 
được thái bình an lạc, phải thường xuyên cúng kiếng để 
cầu xin với Ơn Trên, đó là Công Phu (Công Phu thuộc 
về Lập Công).

5. NGŨ NGUyỆN: THÁNH THẤT AN NINH

Thánh Thất: Thất là nhà ở, Thánh ở đây được dùng 
để chỉ những gì thuộc về Đức Chí Tôn, ví dụ như Thánh 
Ngôn, Thánh Giáo, Thánh Ý; Thánh Thất là nơi thờ Đức 
Chí Tôn và các Đấng Thần Thánh Tiên Phật, và là nơi hội 
họp, sinh hoạt, hành đạo, tu học của tín đồ Cao Đài. Từ 

“Thánh Thất” ở đây phải đuợc hiểu theo nghĩa rộng gồm 
cả Điện Thờ Phật Mẫu, Đền Thánh, các Thánh Thất, và 
cả Hội Thánh cùng với vạn linh.

Câu Ngũ Nguyện Thánh Thất an ninh có nghĩa: 
Điều nguyện thứ năm của con là cầu xin Đức Chí Tôn 
và các Đấng Thiêng Liêng phù hộ toàn cả Hội Thánh và 
Tín Hữu đều được an ninh.

Muốn cầu nguyện cho Thánh Thất được an ninh, 
phải sống và hành động cho hợp lòng người, thuận ý Trời, 
đó là Lập Đức.
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Theo trên chúng ta thấy rằng:
 ❒ Khi tích cực thực hiện được điều nguyện thứ nhứt 

thì đã có được phần Lập Ngôn.
 ❒ Khi thực hiện được ba điều nguyện thứ hai, thứ ba 

và thứ tư thì có được phần Lập Công với: Công 
Quả, Công Trình và Công Phu.

 ❒ Khi thực hiện được điều nguyện thứ năm thi có 
được phần Lập Đức.
Như vậy nếu thực hiện được 5 Điều Nguyện sau 

Đàn Cúng thì có đủ Tam Lập, người Tín Đồ Cao Đài 
muốn được về với Đức Chí Tôn thì phải có đủ Tam Lập, 
hay ít nhứt là phải hoàn thành phần Lập Đức, hoặc Lập 
Ngôn và Lập Công.

Tại sao Đức Hộ Pháp dạy:
“Trong một thời cúng,… trọng hệ hơn hết là khi Dâng 

Tam Bửu”?
– Là vì: Đức Chí Tôn bảo chúng ta dâng Tam Bửu 

cho Đức Ngài là một cách gián tiếp Đức Ngài đem Bí 
Pháp Giải Thoát Luân Hồi giao cho chúng ta.
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48. TAM THỂ XÁC THÂN

Trong dân gian, người ta thường chỉ để ý 
đến 2 thể xác thân của con người, đó là: 

xác thân do Cha Mẹ phàm trần sinh ra, là xác thân hữu 
hình, và Linh Hồn do Đức Thượng Đế ban cho, là xác 
thân vô hình.

Theo Giáo Lý Cao Đài thì ngoài 2 thể xác thân nói 
trên còn có một thể xác thân nữa, bằng khí chất, bán hữu 
hình (có khi thấy được, có khi không), làm trung gian 
giữa hai thể xác thân kia. Thể xác thân nầy thường đuợc 
gọi là: cái Vía hay cái Phách,

Tóm lại, theo giáo lý Cao Đài, mỗi người trong chúng 
ta sống nơi cõi phàm trần nầy đều có 3 thể xác thân:

 ❒ Đệ Nhứt Xác thân là xác thân phàm trần,
 ❒ Đệ Nhị Xác thân là Chơn Thần, còn gọi là Chơn 

Hồn,
 ❒ Đệ Tam Xác thân là Chơn Linh hay Linh Hồn.

 � Thứ nhứt: Đệ Nhứt xác thân là xác thân phàm trần 
do cha mẹ phàm trần ban cho, hoàn toàn do vật 
chất cấu tạo, nên thuộc về phần hữu hình, có đời 
sống tạm bợ trên dưới 100 năm, dùng cho xác thân 
thứ nhì làm phương tiện lập công bồi đức, học hỏi 
để tiến hóa.

 � Thứ nhì: Đệ Nhị xác thân là xác thân thiêng liêng 
do Bà Mẹ Thiêng Liêng là Đức Phật Mẫu ban cho, 
bằng khí chất, bán hữu hình và bất tiêu bất diệt (gọi 
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là bán hữu hình vì không thấy được, nhưng cũng có 
khi thấy được).

 � Thứ ba: Đệ Tam xác thân là Linh Hồn do Ông Cha 
Thiêng Liêng là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ban 
cho, vô hình và bất tiêu bất diệt.
Linh Hồn Là một Điểm Linh Quang luôn luôn ngự 

bên trong Chơn Thần. Chơn Thần là Chất Khí bao bọc 
lấy Xác Phàm. Khi Xác Phàm chết, Linh Hồn và Chơn 
Thần không chết theo. Linh Hồn và Chơn Thần thông 
qua Luân Hồi mà chuyển kiếp lập công bồi đức để dự vào 
Trường Thi Công Quả do Đức Chí Tôn lập ra trong Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Luật Tam Thể  là một khái niệm rất quan trọng, giúp 
chúng ta dễ tìm hiểu về cách tổ chức trong Đạo Cao Đài, 
về Bí Pháp Giải Thoát trong khi Dâng Tam Bửu, về các 
bài Kinh Tận Độ Vong Linh và Kinh Làm Tuần Cửu, đặc 
biệt là về bí pháp của Phép Xác, phép Đoạn Căn, phép 
Độ Thăng,…

Ví dụ về tổ chức trong Đạo:
 ❒ Cửu Trùng Đài là Thể Xác: Đệ Nhứt xác thân,
 ❒ Hiệp Thiên Đài là Chơn Thần: Đệ Nhị xác thân,
 ❒ Bát Quái Đài là Linh Hồn: Đệ Tam xác thân.

Ví dụ về dâng Tam Bửu:
 ❒ Bông là Tinh: Đệ Nhứt xác thân, tức Xác Phàm,
 ❒ Rượu là Khí: Đệ nhị xác thân, tức Chơn Thần,
 ❒ Trà là Thần: Đệ Tam xác thân, tức Linh Hồn.

Ví dụ về Kinh Tận Độ: Khi một Tín Đồ Cao Đài sắp 
sửa lìa trần, Diêu Trì Cung cử các vì Tiên Nữ đến gìn giữ 
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Chơn Thần để sau đó, khi đến các Tuần Cửu, hướng dẫn 
Chơn Thần lên các từng Trời của Cửu Trùng Thiên,……

1.– ĐỆ NHỨT XÁC THÂN

Đệ Nhứt Xác Thân được nuôi dưỡng bằng thực phẩm 
phàm trần, có Lục Căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; có 
Lục Căn nên mới có Lục Thức. Lục Thức bị Lục Trần cám 
dỗ mới sanh ra Lục Dục.

 ❒ Lục Dục gồm có: Sắc dục, Thinh dục, Hương dục, Vị 
dục, Xúc dục, Pháp dục.

 ❒ Có Lục Dục mới sinh ra Thất Tình là: Hỷ, Nộ, Ái, 
Ố, Ai, Lạc, Dục (Mừng, Giận, Thương , Ghét, Buồn, 
Vui, Muốn)

2.– ĐỆ NHỊ XÁC THÂN

Đệ Nhị Xác Thân thường được gọi là Chơn Thần, 
bằng khí chất, do Đức Phật Mẫu dùng hai Nguơn Chất 
nơi Diêu Trì Cung tạo thành.

Những câu kinh sau đây cho biết rằng Đệ Nhị Xác 
thân tức Chơn Thần là do Đức Phật Mẫu ban cho:

Nơi Kim Bồn vàn vàn nguơn chất,
Tạo hình hài các bậc nguyên nhân.

Vì được cấu thành bởi hai Nguơn Chất nơi Diêu Trì 
Cung nên Chơn Thần rất nên huyền diệu, có thể đi xuyên 
qua các thứ vật chất trên cõi trần như: nhà cửa, vách 
tường,… Chơn Thần có nhiệm vụ gìn giữ xác phàm đặng 
trọn bước trên đường tiến hóa.
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3.– ĐỆ TAM XÁC THÂN

Đệ Tam Xác Thân thường đuợc gọi là Linh Hồn hay 
Chơn Linh, là điểm Linh Quang do Đức Chí Tôn chiết ra 
từ khối Đại Linh Quang của Đức Ngài mà ban cho mỗi 
người để làm chủ Xác Phàm.

Những câu kinh sau đây cho biết rằng Đệ Tam Xác 
thân tức Chơn Linh hay Linh Hồn là do Đức Chí Tôn 
ban cho:

Kinh Tẩn Liệm:
Hồn Trời hóa trở về Thiên cảnh,
Xác Đất sanh đến lịnh phục hồi.

Câu đối trên Thuyền Bát Nhã:
 ? Vạn sự viết vô, nhục thể thổ sanh hoàn tại thổ.
 ? Thiên niên tự hữu, linh hồn Thiên tứ phản hồi Thiên.

Linh Hồn được nuôi dưỡng bằng Kinh Kệ, Thánh Giáo 
và Ân Điển Thiêng Liêng,… Mỗi lần vô Đền Thờ cúng Đức 
Chí Tôn hay Đức Phật Mẫu tức là cho Linh Hồn ăn đó 
vậy. Càng cúng nhiều, Linh Hồn càng được mau tấn hóa.

4.– MỐI QUAN HỆ GIỮA 3 XÁC THÂN

Linh Hồn là một Điểm Linh Quang luôn luôn ngự 
bên trong Chơn Thần, và Chơn Thần là chất khí bao bọc 
lấy Xác Phàm.

1. Chơn Thần bao bọc lấy Xác Phàm như khuôn bọc, và do 
đó khi xuất ra khỏi Xác Phàm thì có hình ảnh giống 
Xác Phàm in như khuôn rập. Trung tâm của Chơn 
Thần là óc, và cửa xuất nhập của Chơn Thần là mỏ 
ác (tức Nê Huờn Cung hay Vi Hộ).
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2. Chơn Thần được nuôi dưỡng bằng âm đức của Xác 
Phàm. Muốn cho Chơn Thần được tinh khiết, Xác 
Phàm phải ăn chay, gìn giữ Ngũ Giới Cấm, phải lập 
Công, lập Đức, lập Ngôn,… “Phải có một thân phàm 
tinh khiết mới xuất Chơn Thần tinh khiết” (TNHT.I.27 

– in năm 1972).
3. Chơn Thần bảo tồn sự sống cho Xác Phàm và là chủ 

của Thất Tình Lục Dục. Chơn Thần liên lạc với Xác 
Phàm nhờ bởi 7 dây từ khí. Chơn Thần ra lịnh cho 
Xác Phàm qua 7 dây từ khí nầy. Ngược lại, khi Xác 
Phàm có yêu sách gì đòi hỏi Chơn Thần thỏa mãn thì 
cũng do nơi 7 dây từ khí nầy. Nếu Chơn Thần thỏa 
mãn những đòi hỏi vật chất quá thấp kém của Xác 
Phàm thì sẽ gây ra nhiều nỗi oan nghiệt, nên 7 dây từ 
khí nầy còn được gọi là 7 dây oan nghiệt.

4. Linh Hồn luôn luôn ở bên trong Chơn Thần và ngự tại 
tim của Xác Phàm. Do vậy mà Thánh Giáo có dạy: “Nơi 
lòng Thầy ngự động Thầy hay.” Linh Hồn điều khiển 
Xác Phàm qua trung gian của Chơn Thần, giống như 
người đánh xe điều khiển con ngựa qua trung gian 
của đồ bắc kế. Linh Hồn luôn luôn khuyên bảo Chơn 
Thần kềm thúc Xác Phàm không cho làm điều sái quấy..

5. Khi Xác Phàm chết, Linh Hồn và Chơn Thần không 
chết theo. Linh Hồn và Chơn Thần thông qua Luân 
Hồi mà lập công bồi đức để dự vào Trường Thi Công 
Quả do Đức Chí Tôn lập ra trong Đại Đạo Tam Kỳ 
Phổ Độ, như ý nghĩa của hai câu kinh sau đây:

Vòng xây chuyển vong hồn tấn hóa,
Nương xác thân hiệp ngã Càn Khôn.

Tạm hiểu:
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– Nhờ luân hồi chuyển kiếp mà các Linh Hồn được 
tiến hóa mỗi lúc mỗi tốt đẹp hơn,

– Muốn vậy, Linh Hồn phải dựa vào xác thân phàm 
trần để hiệp về con đường Đạo mà lo tu hành.
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49. TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Có người hỏi: Đức Thuợng Đế đã lập ra các 
Chánh Đạo như Phật Giáo, Tiên Giáo, Nho 

Giáo, Gia Tô Giáo,… Sao ngày nay Đức Ngài còn lập ra 
Đạo Cao Đài nữa làm chi?

Chúng ta thử tìm coi tại sao.
Đạo Cao Đài có Sử Quan giải thích tiến trình lịch 

sử của nhân loại trải qua 3 giai đoạn: Thượng Nguơn, 
Trung Nguơn và Hạ Nguơn. Cuối mỗi nguơn là một 
thời kỳ Đức CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG 
ĐẾ cho truyền Đạo xuống thế gian để phổ độ nhơn sanh.

 � Nhứt Kỳ Phổ Độ: vào cuối đời Thượng Nguơn, bắt 
đầu cách nay khoảng 6 000 năm.

(Trong TNHT, QI, trg18, Đức Chí Tôn có dạy:
Từ trước TA giáng sanh lập Phật giáo gần sáu ngàn 
năm thì Phật Đạo chánh truyền gần thay đổi).

 � Nhị Kỳ Phổ Độ: vào cuối đời Trung Nguơn, bắt đầu 
cách nay khoảng 2.500 năm,

(Đức Lão Tử sanh 604 trước Tây Lịch. Đức Phật 
Thích Ca sanh 563 trước TL. Đức Khổng Tử sanh 551 
trước TL…).

 � Tam Kỳ Phổ Độ: vào cuối đời Hạ Nguơn, bắt đầu 
cách nay khoảng 90 năm.

(Đạo Cao Đài khai minh tại Việt Nam, tỉnh Tây 
Ninh, vào ngày Rằm tháng 10, năm Bính Dần, dương 
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lịch 19–11–26).
Theo giáo lý Cao Đài, nhơn loại hiện đang ở vào 

cuối đời Hạ Nguơn Tam Chuyển, sắp bước qua Thượng 
Nguơn Tứ Chuyển (Một Chuyển có 3 Nguơn: Thượng 
Nguơn, Trung Nguơn và Hạ Nguơn).

Trong Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ, các Đấng giáng 
trần lập nhiều tôn giáo khác nhau ở những địa phương 
khác nhau, vì lúc đó phương tiện giao thông và truyền 
thông chưa được tiến bộ. Cũng do có nhiều tôn giáo mà 
lắm khi có sự hiểu lầm giữa những người theo tôn giáo 
nầy và những người theo tôn giáo kia. Người đời còn quá 
mê lầm, nên mới có người ở tôn giáo nầy thường bài xích 
tôn giáo khác, và tự cho tôn giáo mình là chánh, tôn giáo 
kia là tà, gây nên nhiều hiềm khích chia rẽ, để rồi đưa đến 
nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc đau thương. Hiện nay 
vẫn còn đang diễn ra trên thế giới những cuộc chiến tranh 
về tôn giáo. Cũng vì lý do nầy mà ngày nay, vào thời Tam 
Kỳ Phổ Độ, cách nay khoảng 90 năm, để tránh sự chia 
rẽ giữa các Tôn Giáo, Đức Thượng Đế hiệp cả Tam Giáo 
trên lại thành một nền Đại Đạo, lấy tên là Đại Đạo Tam 
Kỳ Phổ Độ, thường gọi là Đạo Cao Đài, do chính Đức 
Thượng Đế làm Giáo Chủ.

Để lập thành Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Thượng 
Đế đã chiếu theo Hội Tam Giáo. Trong Thánh Ngôn Hiệp 
Tuyển, Đức Chí Tôn có dạy như sau: 

“Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hoằng khai tại cõi Nam, đã 
chiếu theo Thiên Thơ Hội Tam Giáo mà vớt chúng sanh, 
thoát vòng ly khổ, thiệt thiệt, hư hư, một mảy chi cũng 
chẳng qua là máy Thiên Cơ mà thôi…” 

 � (trang 128, quyển 2) 
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và 
“Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chiếu theo luật Thiên Đình 
Hội Tam Giáo, mở rộng mối Đạo Trời, ấy cốt để dìu 
dắt nhơn sanh bước lên con đường Cực Lạc, tránh 
khỏi đọa luân hồi…” 

 � (trang 132, quyển 2).
Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức CHÍ TÔN 

có dạy:
“Vốn từ trước THẦY lập ra Ngũ chi Đại Đạo là:
Nhơn Đạo,Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật 
Đạo.
Tùy theo phong hóa của nhân loại mà gầy Chánh 
giáo, là vì khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc 
duyệt, thì nhơn loại duy có hành đạo nội tư phương 
mình mà thôi.
Còn nay thì nhơn loại đã hiệp đồng, Càn Khôn dĩ tận 
thức, thì lại bị phần nhiều đạo ấy mà nhơn loại nghịch 
lẫn nhau; nên THẦY mới nhứt định qui nguyên phục 
nhứt. Lại nữa trước THẦY giao Chánh Giáo cho tay 
phàm, càng ngày lại càng xa Thánh Giáo mà làm ra 
Phàm Giáo. THẦY lấy làm đau đớn, hằng thấy gần 
trót mười ngàn năm, nhân loại phải sa vào nơi tội lỗi, 
mạt kiếp chốn A-Tỳ.
THẦY nhứt định đến chính mình THẦY độ rỗi các 
con, chẳng chịu giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa”.

 � (Q1,trg16)
 ▶ CHÚ THÍCH: 

 ❒ Càn vô đắc khán: Không thể thấy hết được Trời
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 ❒ Khôn vô đắc duyệt: Không xem xét hết được mặt đất.
 ❒ Càn Khôn dĩ tận thức: Con người đã biết rõ tất cả 

sự vật trong khắp Càn Khôn Vũ Trụ (dĩ: đã, đã qua).
Đức Thượng Đế giao cho Đức Phật Mẫu đảm đương 

công việc nầy, do vậy mà trong bài Phật Mẫu Chơn Kinh 
có câu:

Hiệp vạn chủng nhứt môn đồng mạch,
Qui thiên lương quyết sách vận trù.
Xuân Thu, Phất Chủ, Bát Vu,
Hiệp qui Tam Giáo hữu cầu chí chơn.

Tạm hiểu: Đức Phật Mẫu đem cái thiên tánh tốt đẹp 
của con người trở về với con người, rồi hiệp các chủng 
tộc của nhơn loại thành một nhà, cùng chung một tín 
ngưỡng, một Đạo, không phân biệt quốc gia dân tộc. Lấy 
biểu hiệu của các Tôn Giáo, như Kinh Xuân Thu của Đạo 
Nho, Cây Phất Chủ của Đạo Tiên, Bình Bát Vu của Đạo 
Phật, Đức Phật Mẫu hiệp cả ba Tam Giáo trên lại thành 
một nền Đại Đạo (tức là Qui Nguyên Tam Giáo) để tìm 
cho ra chơn pháp.

 ▶ TÓM LẠI: 
Tuy Đạo Cao Đài là một Tôn Giáo mới được khai 

sanh, còn non trẻ so các với nền Tôn Giáo khác, nhưng 
Đạo Cao Đài có được một Giáo Lý rất cao thâm mà từ 
trước đến giờ chưa có một Tôn Giáo nào có được, đó là 
nhờ vào Thánh Giáo của Đức Thượng Đế và sự thống nhứt 
giáo lý của ba Tam Giáo lớn là Nho, Thích, Đạo, nghĩa là 
Đạo Nho của Đức Khổng Tử, Đạo Phật của Đức Thích 
Ca, Đạo Tiên của Đức Lão Tử. Sự thống nhứt nầy tưởng 
chừng như không thể nào dung hòa được, vì từ trước đến 
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giờ các Tôn Giáo thường hay tranh luận sự thấp cao, hơn 
kém, Tôn Giáo nào cũng cho rằng Đạo mình là hơn, mà 
không rõ được sự huyền vi ở chỗ các Tôn Giáo đều có chung 
một nguồn là Đạo. Tam Qui Ngũ Giới của Phật, Tam Bửu 
Ngũ Hành của Tiên, Tam Cang Ngũ Thường của Thánh 
vẫn qui nhứt về một chữ Đạo mà thôi, nên trong kinh 
Đạo Cao Đài có câu “Một cội sanh ba nhánh in nhau”.

 � PHẬT:
 ❒ Tam Qui: Qui y Phật, Qui y Pháp, Qui y Tăng.
 ❒ Ngũ Giới: Bất: Sát Sanh, Du Đạo,Tà Dâm,Tửu Nhục, 
Vọng Ngữ.

 � TIÊN: 
 ❒ Tam Bửu: Tinh, Khí, Thần.
 ❒ Ngũ Hành: Kim, Mộc Thủy, Hỏa, Thổ.

 � THÁNH: 
 ❒ Tam Cang: Quân Thần cang, Phụ Tử cang, Phu Thê 

cang.
 ❒ Ngũ Thường: Nhơn, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.

 ❒ Bất Sát Sanh là Nhân.
 ❒ Bất Du Đạo là Nghĩa
 ❒ Bất Tà Dâm là Lễ
 ❒ Bất Tửu Nhục là Trí.
 ❒ Bất Vọng Ngữ là Tín.

Mặc dầu đến năm 1926 Đức CHÍ TÔN mới cho 
mở Đạo Cao Đài, nhưng trước đó khoảng 60 năm, các 
Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật thấy nhơn sinh quá chìm 
đắm trong bể khổ làm cho Đức CHÍ TÔN phải buồn 
lòng, nên tình nguyện giáng trần để cứu rỗi. Trong Thánh 
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Ngôn Hiệp Tuyển, Đức CHÍ TÔN có dạy:
 � Nơi Bạch Ngọc Kinh hơn sáu chục năm trước, chư 

Thần, Thánh, Tiên, Phật thấy đại nộ THẦY, nên 
ra tình nguyện hạ thế cứu đời” (Q1, trg 42).

 � THẦY chưa giáng cơ lập Đạo tại nước Nam, chớ chư 
Thần, Thánh, Tiên, Phật dùng huyền diệu nầy mà 
truyền Đạo cùng Vạn Quốc” (Q1, trg 51).

Tôn chỉ của Đạo Cao Đài được ghi rõ ở phần đầu 
của bài Sớ Văn Thượng Tấu, nội dung như sau:

“Tam Giáo qui nguyên, Ngũ Chi phục nhứt”
Tam Giáo gồm có: Phật Giáo, Tiên Giáo, Nho Giáo.
Ngũ Chi gồm có: Phật Đạo, Tiên Đạo, Thánh Đạo, 

Thần Đạo, Nhơn Đạo.
Trong Đạo Cao Đài, trên Thiên Bàn có thờ đủ các 

Đấng Phật, Tiên, Thánh thuộc Ba Tam Giáo lớn ở Á 
Châu, như là:

 ❒ Phật: Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Bà Quan Âm.
 ❒ Tiên: Đức Thái Thượng, Đức Lão Tử, Đức Lý Đại 
Tiên Trưởng.

 ❒ Thánh: Đức Khổng Tử, Đức Quan Thánh, Đức 
Gia Tô Giáo Chủ.
Do vậy mà trong Bài Kinh Tứ Thời cúng hằng ngày 

có các bài Kinh sau đây: Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế, 
Kinh Phật Giáo, Kinh Tiên Giáo và Kinh Thánh Giáo 
hay Nho Giáo.
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50. THỌ TRUYỀN BỬU PHÁP

Ngày 8–6 Bính Dần (17–7–1926), Đức Chí Tôn 
có dạy:

“Kẻ nào trai giới đặng mười ngày đổ lên, thọ bửu 
pháp đặng”

 � (TNHT.I.26 – in năm 1972)
Thọ là nhận lãnh. Từ Bửu Pháp ở đây có thể hiểu 

theo hai nghĩa khác nhau, và do đó, cụm từ Thọ Truyền 
Bửu Pháp cũng có hai ý nghĩa khác nhau.

1.– Ý NGHĩA THỨ NHỨT

Bửu là quí báu. Truyền là trao lại.
Pháp là Bí Pháp tâm truyền để luyện đạo. Vậy:
Thọ Bửu Pháp là được truyền dạy cho tâm pháp 
quí báu để luyện đạo trong Tịnh Thất.
Tân Luật, Chương II, Điều thứ 13: Trong hàng hạ 

thừa, ai giữ trai kỳ từ mười ngày sắp lên, được thọ truyền 
Bửu Pháp, vào tịnh thất có người chỉ luyện đạo.

Nhưng người Tín Đồ Cao Đài muốn được đắc quả 
không phải nhờ vào luyện đạo mà phải nhờ vào công quả 
hành đạo như Đức Chí Tôn đạ từng dạy.

Trong bài ghi lại cuộc nói chuyện với các anh em thợ 
hồ xây dựng Tòa Thánh, ngày 27–11–1936, Đức Hộ Pháp 
cũng đã có dạy như sau:
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“Ai không xuất thân hành đạo, nghĩa là không có công 
phổ độ thì không vào tịnh thất được, vì không đủ Tam Lập”.

Tam lập là Lập Đức, Lập Công và Lập Ngôn. Ngoài 
ra trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Chí Tôn cũng 
có dạy như sau:

“Trong các con có nhiều đứa lầm tưởng hễ vào Đạo 
thì phải phế hết nhơn sự, nên chúng nó ngày đêm mơ 
tưởng có một điều rất thấp thỏi là vào một chỗ u nhàn 
mà ẩn thân luyện đạo. Thầy nói cho các con biết: nếu 
công quả chưa đủ, nhân sự chưa xong, thì không thế 
nào các con luyện thành đặng đâu mà mong.
Vậy muốn đắc quả thì chỉ có một điều phổ độ chúng 
sanh mà thôi. Như không làm đặng thế nầy thì tìm 
cách khác mà làm âm chất, thì cái công tu luyện chẳng 
bao nhiêu cũng có thể đạt địa vị tối cao” 

 � (TNHT.I.80–81 – in năm 1972).

2.– Ý NGHĩA THỨ NHÌ

Từ Bửu Pháp còn có nghĩa là phép bí tích quí báu 
mà Đức Chí Tôn đã ban cho để độ Vong Hồn người chết 
được siêu thăng. Do đó:

Thọ truyền Bửu Pháp là được nhận lãnh các phép 
bí tích quí báu của Đạo Cao Đài.

* Trong quyển tài liệu Hạnh Đường, khóa Quí Sửu 
1973, Ngài Tiếp Pháp Trương Văn Tràng có dạy như sau:

“Chỉ đặc biệt người qui vị giữ trọn 10 ngày chay thì Thọ 
Truyền Bửu Pháp, nghĩa là thỉnh Chức Sắc hành pháp làm 
phép xác mà thôi, dưới 10 ngày không được hưởng Pháp nầy”.
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* Ngoài ra, trong phần Trai Kỳ của quyển Kinh 
Thiên Đạo và Thế Đạo, Hội Thánh cũng đã có dạy:

“Vị nào giữ được Thập Trai đổ lên thì sau khi qui liễu, 
được Hội Thánh đến làm Phép Xác, y như lời Thầy đã tiên 
tri: ‘Ai giữ Trai kỳ từ 10 ngày sắp lên, được thọ truyền Bửu 
Pháp’.”

Người Tín Đồ Cao Đài giữ trai kỳ 10 ngày sắp lên, 
khi qui vị, được hưởng đầy đủ Kinh Tân Độ Vong Linh, 
ngoài ra còn được Chức Sắc Hành Pháp đến làm Phép Độ 
Hồn, giúp cho Chơn Hồn được thanh khiết nhẹ nhàng, 
dễ dàng lìa khỏi xác phàm và nương theo Bí Pháp của Đạo 
mà trở về cõi thiêng liêng.

 � Hành Pháp Độ Hồn
Hành Pháp Độ Hồn được thực hiện trong lần Cầu 

Siêu thứ nhì, trước khi Di Quan.
Việc Hành Pháp Độ Hồn gồm có 3 giai đoạn:

 ❒ Giai đoạn 1: Vị Chức Sắc hành pháp dùng nước Cam 
Lồ để tẩy truợc Chơn Hồn, rửa sạch trược kiếp ô sinh 
oan nghiệt tội chuớng chi đọa để cho Chơn Hồn đuợc 
thanh khiết nhẹ nhàng trở về cõi thiêng liêng. Giai 
đoạn nầy được gọi tên là Phép Xác.

 ❒ Giai đoạn 2: Vị Chức Sắc hành pháp dùng kéo cắt 
đứt 7 dây oan nghiệt, độ cho Chơn Hồn khỏi bị 
oan nghiệt buộc ràng, để cho Chơn Hồn được lìa 
khỏi xác phàm ô trược. Giai đoạn nầy được gọi tên 
là phép Đoạn Căn.

 ❒ Giai đoạn 3: Vị Chức Sắc hành pháp cầm 9 cây nhang 
trục Chơn Hồn của người chết để đưa Chơn Hồn 
nương theo 9 mũi nhang mà lên cõi Hư Linh. Giai 
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đoạn nầy được gọi là Phép Độ Thăng.
Nước Cam Lồ được vị Chức Sắc Hành Pháp dùng 

nước Âm Dương cúng nơi Thiên Bàn đổ vào một cái chén, 
rồi vẽ bùa làm phép để luyện thành.

 � Kinh Tận Độ
Sau Lễ Tang, tang gia đem Linh Vị người chết đến 

Thánh Thất sở tại để làm Tuần Cửu và Tiểu Tường, Đại 
Tường. Qua các lần làm Tuần Cửu, nhờ sự huyền diệu 
của các bài Kinh Tuần Cửu và sự trợ giúp của các Đấng 
Thiêng Liêng, đặc biệt là của Cửu Vị Tiên Nương Diêu Trì 
Cung (Cửu Vị Nữ Phật), Chơn Hồn được lần lượt đưa lên 
các từng Trời của Cửu Trùng Thiên để cuối cùng được 
đưa đến Cung Diêu Trì (Cửu thứ Chín) ở từng trời Tạo 
Hóa Thiên. Nơi đây, Chơn Hồn được hưởng:

Hội Bàn Đào, Diêu Trì Cung,
Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban.

Sau đó, Chơn Hồn được học nghi lễ Thiên Triều 
để chờ ngày vào bái lễ Đức Chí Tôn cho đúng phép. Sau 
cùng, Đức Chí Tôn ra sắc lịnh gọi Chơn Hồn vào Ngọc 
Hư Cung để cho biết được thưởng thăng lên hay bị trừng 
trị cho đọa xuống:

Ngọc Hư Cung, sắc lịnh kêu,
Thưởng, phong, trừng trị, phân điều đọa thăng.

Những Chơn Hồn đầy đủ công đức được Đức Chí 
Tôn ban thưởng phẩm vị tương xứng, được Đức Phật 
Mẫu đưa đến Cung Trí Giác để luyện Đạo, và tùy theo 
công nghiệp mà được hưởng phẩm trật thiêng liêng, thoát 
khỏi vòng luân hồi.

 � Tóm lại, những Tín Đồ Cao Đài giữ trai kỳ từ 10 
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ngày đổ lên, khi chết được hưởng rất nhiều quyền 
lợi, như là:
 ❒ Được hưởng đầy đủ Kinh Tận Độ Vong Linh,
 ❒ Được hưởng các Bí Tích về Phép Độ Hồn,
 ❒ Được làm Tuần Cửu, Tiểu Tường và Đại Tường,…

Ngoài ra, khi Tín Đồ giữ đủ Thập Trai thì đến giờ 
mệnh chung sẽ được Diêu Trì Cung cử các vì Tiên Nữ đến 
gìn giữ Chơn Hồn như Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 
đã dạy trong bài Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối:

Diêu Trì Cung sai nàng Tiên Nữ,
Phép Lục Nương gìn giữ Chơn hồn.

 � Những Tín Đồ Cao Đài giữ trai kỳ ít hơn 10 ngày 
thì bị mất rất nhiều quyền lợi:

a- Về mặt hữu hình, khi chết:
 ❒ Không được dộng Chuông Báo Tử,
 ❒ Không được hưởng đầy đủ Kinh Tận Độ Vong 

Linh,
 ❒ Không được hưởng các Bí Tích về Phép Độ Hồn 

như là Phép Xác, Phép Đoạn Căn, Phép Độ Thăng,
 ❒ Không được dộng chuông khi đem Linh Vị kỉnh 

lễ Đức Phật Mẫu hay Đức Chí Tôn,
 ❒ Không được làm Tuần Cửu, Tiểu Tường hay Đại 
Tường, đến các ngày nầy, chỉ làm Lễ Cầu Siêu: 
Cúng Thầy, tụng Kinh Cầu Siêu và Kinh Di Lạc 
mà thôi (Không tụng bài 36 cõi Thiên Tào).

b- Về phần vô vi, khi chết:
 ❒ Chơn Hồn không được đưa lên các từng Trời,
 ❒ Chơn Hồn không được về bái kiến Đức Phật Mẫu 
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hay Đức Chí Tôn.
Tóm lại, những Tín Đồ Cao Đài giữ trai kỳ từ 10 

ngày đổ lên, khi chết được hưởng rất nhiều quyền lợi.
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51. THẤT THẬP NHỊ ĐỊA

Cho tới ngày hôm nay (2016), các Khoa Học 
Gia trên thế giới chưa dám khẳng định 

rằng trong vũ trụ bao la, ngoài quả Địa Cầu mà chúng 
ta đang ở, còn có hành tinh nào khác mà trên đó có sự sống 
của con người. Đó là về mặt khoa học. Nhưng về phương 
diện tâm linh, cách nay 90 năm (vào năm 1925), người Tín 
Đồ Cao Đài đã được Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế cho biết 
rằng: Ngoài Quả Địa Cầu 68 của chúng ta ra, còn có rất 
nhiều quả Địa Cầu khác có người ở, mà phần nhiều lại có 
trình độ tiến hóa về nhiều mặt hơn hẳn con nguời trên quả 
Địa Cầu 68 nầy.

Ngày Thứ Ba 18–8–2009, Đài Phát Thanh VOA có cho 
biết: Cơ Quan Không Gian Hoa Kỳ NASA nói rằng họ 
phát hiện một hợp chất trong bụi của một sao chổi cho 
thấy có thể có đời sống bên ngoài Trái Đất.

Trong khi đó, vào năm 1925, người Tín Đồ Cao Đài 
đã được Đức Chí Tôn cho biết là trong Vũ Trụ có ít nhứt 
là 72 quả Địa Cầu có người ở. Quả Địa cầu mà nhơn loại 
đang ở là Địa Cầu thứ 68. Trình độ tiến hóa về kiến thức 
và đạo đức tăng lần từ Địa Cầu thứ 72 cho đến Địa Cầu 
số 1. Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Chí Tôn có 
dạy như sau:

“Đứng bậc Đế vương nơi trái Địa Cầu nầy, chưa đặng 
vào bực chót của Địa Cầu 67. Trong Địa Cầu 67, nhơn 
loại cũng chia ra đẳng cấp dường ấy. Cái quí trọng của 
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mỗi Địa Cầu càng tăng thêm hoài, cho tới Đệ Nhứt 
Cầu, Tam Thiên Thế Giới…” 

 � (TNHT.I.60).
Ngoài ra, trong bài Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế 

có câu:
Thượng chuởng Tam thập lục Thiên, Tam thiên 
Thế giái.
Hạ ốc Thất thập nhị Địa, Tứ Đại Bộ Châu.
Hai câu Kinh nầy cho biết:

 ❒ Ở phần trên của Vũ Trụ, Đức Chí Tôn chưởng 
quản 36 từng Trời (vô hình) và 3000 Thế Giới 
(hữu hình).

 ❒ Ở phần dưới của Vũ Trụ, Đức Chí Tôn chưởng 
quản 72 quả Địa Cầu (hữu hình) và 4 Bộ Châu 
lớn (vô hình).

Tam thiên Thế giới và Thất thập nhị Địa gồm 
3072 Tinh Tú, thuộc về hữu hình. Đức Chí Tôn dạy 
Ngài Phối Sư Thái Bính Thanh vẽ đủ 3072 ngôi sao trên 
quả Càn Khôn tượng trưng cho Càn Khôn Thế Giới, để 
thờ nơi Đền Thánh.

Sau đây là lời dạy của Đức Chí Tôn trong Thánh 
Ngôn Hiệp Tuyển: 

“Bính! Thầy giao cho con lo một Trái Càn Khôn, con 
hiểu nghĩa gì không? Cười… Một trái như trái đất tròn 
quây, hiểu không? Bề kính tâm 3 thước 3 tấc, nghe con! 
Lớn quá, mà phải vậy mới đặng, vì là cơ mầu nhiệm 
Tạo Hóa trong ấy, mà sơn màu xanh da trời, Cung 
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Bắc Đẩu và Tinh tú vẽ lên trên Trái Càn Khôn ấy” 
 � (TNHT.I.38 – in năm 1972).

Tam Thiên Thế Giới: ba ngàn thế giới hữu hình, là 
những ngôi sao đã nguội rồi.

Thất Thập Nhị Địa: 72 quả Địa cầu, cũng là những 
ngôi sao đã nguội rồi.

Tứ Đại Bộ Châu: bốn Châu lớn ở bốn phương, gồm 
có: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Nam 
Thiệm Bộ Châu, Bắc Cù Lư Châu. Quả Địa cầu 68 của 
chúng ta thuộc Nam Thiệm Bộ Châu. Trong Bài Xưng 
Tụng Công Đức Phật Tiên Thánh Thần, có câu: “Lòng 
sở vọng lâm dâm tụng niệm, Xin giải nàn Nam Thiệm Bộ 
Châu”.

Tam Thập Lục Thiên: 36 từng Trời ở trên cùng của 
Vũ Trụ, còn gọi là 36 cõi Thiên Tào. Trong bài Kinh Khi 
Đã Chết rồi có câu:

Ba mươi sáu cõi Thiên Tào,
Nhập trong Bát Quái mới vào Ngọc Hư.

Trong Sớ Văn Thượng Tấu có câu: “Tam Châu 
Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn”, có nghĩa là Đức Hộ Pháp 
chưởng quản 3 Châu và 8 Bộ. Trong Quyển Bí Pháp, Đức 
Hộ Pháp có giảng:

“Tam Châu là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu 
Hóa Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, đều thuộc quyền hạn của 
Hộ Pháp, còn Bắc Cù Lư Châu để cho các chơn hồn Quỉ vị 
nó định phận tại nơi đó, định nơi cư trú nơi đó,… ba Châu 
kia thuộc quyền hạn Hộ Pháp giáo hóa, duy có Bắc Châu 
Ngài không thường ngó tới cho lắm, để cho nó tự do làm gì 
thì làm, khôn nhờ dại chịu”.
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Bát Bộ là tám Bộ, mỗi Bộ cai quản một phẩm chơn 
hồn. Bát Bộ cai quản Bát Phẩm Chơn Hồn, gồm có: Vật 
Chất hồn, Thảo Mộc hồn, Thú Cầm hồn, Nhơn hồn, 
Thần Hồn, Thánh hồn, Tiên hồn, Phật hồn. Đức Hộ 
Pháp giảng như sau:

“Tám Bộ ấy thuộc về quyền hạn của Hộ Pháp Thiên 
Vị, nơi Đức Chí Tôn gọi đến tạo cơ quan tận độ chúng sanh, 
không còn ai khác hơn Hộ Pháp, chính Hộ Pháp trách nhiệm 
ấy… Đức Hộ Pháp đến cốt yếu đem Bát Phẩm chơn hồn 
thăng vị, nhiều hoặc ít, có thể một đẳng cấp từ Vật Chất 
Hộ Pháp đem lên Thảo Mộc, Thảo Mộc đem lên Thú Cầm, 
Thú Cầm đem lên Nhơn Loại, dĩ chí Phật Vị Hộ Pháp có 
thể chỉ định cho họ đặng. Bởi trong quyền ấy Đức Chí Tôn 
nói trọng quyền thì trọng phạt. Quyền hành nắm chẳng 
phải nơi thế gian nầy mà thôi. Hộ Pháp và Thập Nhị Thời 
Quân không phải quyền tại thế gian nầy, quyền nơi cửa 
Đạo Cao Đài nầy, cũng không phải tại đây nữa. Bần Đạo 
nói đây là quyền Đạo Cao Đài cả Thiêng Liêng Hằng Sống”

 �  (Quyển Bí Pháp in ở Hoa Kỳ, trang 66–67).
Tóm lại, theo hai câu kinh trên thì trong Vũ Trụ Cao 

Đài có 2 phần: hữu hình và vô hình.
 ❒ Phần hữu hình gồm: 72 Địa Cầu và 3000 Thế Giới.
 ❒ Phần vô hình gồm: 4 Bộ Châu lớn và 36 từng Trời.
Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Chí Tôn có 

dạy như sau: 
“THẦY kể Tam Thập Lục Thiên, Tứ Đại Bộ Châu ở 

không không trên không khí, tức là không phải Tinh 
Tú, còn lại Thất Thập Nhị Địa và Tam Thiên Thế 
Giái thì đều là Tinh Tú. Tính lại ba ngàn bảy mươi 



 THẤT THẬP NHỊ ĐỊA

303

hai ngôi sao”
 �  (TNHT.I.38) 1972).

Trên 72 Địa Cầu có nhơn loại ở, trên 3000 Thế Giới 
cũng có người ở nhưng rất tiến hóa về nhiều mặt. Trong 
quyển Luật Tam Thể, Đức Cao Thượng Phẩm giáng cơ 
có dạy như sau: “Tam Thiên Thế Giới là ngôi vị, còn Thất 
Thập Nhị Địa là Trường Thi Công Quả”.

Kết luận: Trong khi các Khoa Học Gia trên thế giới 
chưa dám khẳng định rằng, ngoài quả Địa Cầu của chúng 
ta đang ở, còn có những Địa Cầu khác cũng có người ở 
được, thì chúng ta, những Tín Đồ Cao Đài, từ năm 1925, 
dám khẳng định rằng có ít nhất 72 địa cầu có người đang 
ở, mà Địa Cầu chúng ta đang ở là Địa Cầu 68. Điều nầy 
được minh xác bởi những lời Thánh Giáo sau đây:

 � Lời Dạy của Đức Hộ Pháp
– “…trong phần 72 địa cầu có nhơn loại ở…”
“Những Đấng đến đó họ ở địa cầu khác họ qua không 

phải ở địa cầu nầy,… chớ địa cầu 68 nầy Bần Đạo nói: ở 
địa cầu 68 nầy có loạn nhiều…” 

 � (CĐTLHS trang 34 & 9: Thuyết Đạo Đức Hộ 
Pháp).

 � Lời Dạy của Đức Chí Tôn
 ❒ “Từ tạo Thiên lập Địa, chưa có nước nào dưới quả 

địa cầu 68 nầy đặng vậy” (TNHT, Q2, trg 138 – in 
năm 1972).

 ❒ “Trái cầu sáu mươi tám nầy bỗng nhiên có một lằn 
yến sáng thiêng liêng để thức tỉnh khách phàm, chiếu 
dẫn người hữu căn hữu kiếp khỏi họa Thiên Điều sẽ 
vì hung bạo của sanh linh mà diệt tận” (TNHT,Q2, 
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trg146 – in năm 1972).
 ❒ “Ai giữ trọn bực phẩm, thì đặng Tòa nghiệt cảnh tương 

công chiết tội, để vào địa vị cao hơn chốn địa cầu 68 
nầy” (TNHT, Quyển 1, trang 64 – in năm 1972).

 ❒ “Đứng bậc Đế Vương nơi trái địa cầu nầy, chưa đặng 
vào bực chót của địa cầu 67” (TNHT.I.60 – in 
năm 1972).

 � ĐẠO KHAI THẤT ỨC NIÊN
Hai Câu Đối sau đây là do Đức Chí Tôn ban cho 

để viết treo lên trong Lễ Khai Đạo vào ngày Rằm tháng 
Mười năm Bính Dần (19–11–1926), tại Thánh Thất tạm 
đặt tại chùa Gò Kén, tỉnh Tây Ninh, cho biết rằng nền 
Quốc Đạo sẽ được trường tồn đến 700.000 năm.

C.1: Di Lạc thất bá thiên niên quảng khai Đại Đạo.
C.2: Thích Ca nhị thập ngũ thế chung lập Thiền Môn.

Tạm dịch:
 ❒ Đức Phật Di Lạc mở rộng nền Đại Đạo trong thất 

ức niên tức bảy trăm ngàn năm.
 ❒ Đức Phật Thích Ca lập Phật Giáo trong hai mươi 

lăm thế kỷ thì chấm dứt (25 thế kỷ = 2500 năm).
Hai Câu Đối trên của Đức Chí Tôn cho biết rằng: 

Đức Phật Thích Ca mở Phật Giáo cứu độ nhơn sanh 
trong vòng 2.500 năm thì chấm dứt, Phật Giáo sẽ thất 
chơn truyền và bế lại. Nối tiếp theo là thời kỳ cứu độ của 
Đức Di Lạc Vương Phật với Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, 
kéo dài được 700.000 năm (thất ức niên).

Bài thi của Đức Chí Tôn cho về Tịch Đạo Chức Sắc 
Cửu Trùng Đài nam phái xác định một lần nữa là nền 
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Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ kéo dài được 700.000 năm:
Thanh Đạo tam khai thất ức niên,
Thọ như địa quyển, thạnh hòa Thiên.

 � (TNHT.I.33 – in năm 1972)
Tạm dịch:

 ❒ Nền Đạo trong sạch mở lần thứ ba được 700.000 
năm.

 ❒ Lâu dài như trái đất, thạnh vượng cùng Trời.

CAO như Bắc khuyết nhân chiêm ngưỡng.
ĐÀI tại Nam phương Đạo thống truyền.
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52. CÕI TRẦN và CÕI TIÊN

Các từ ngữ như Cõi Trần, Cõi Tạm, Cõi Tục…
đều đồng nghĩa, chỉ cõi nhơn loại đang 

sống, bởi vì cõi nầy có chứa nhiều bụi bặm ô trược, là cõi 
thấp kém có đời sống tạm bợ. Cõi chơn thật vĩnh viễn của 
con người là Cõi Vĩnh Hằng, là Cõi Tiên, là Cõi Thiêng 
Liêng Hằng Sống.

Kinh sách Cao Đài gọi Cõi Trần là Giấc Mộng, là Cõi 
Đọa, là Biển Trần Khổ, là Chốn Đọa Đày, là Cõi Thảm 
Khổ, gọi đời sống vĩnh viễn sau khi chết là Cõi Tiên, Cõi 
Thiêng Liêng Hằng Sống, là Quê Xưa, là Thiên Cảnh,…

Ơn Trên có cho biết là Niềm Vui lớn nhứt ở Cõi 
Trần cũng không sánh bằng Nỗi Buồn ở Cõi Thiêng Liêng. 
Trong bài thài Hội Yến Diêu Trì, Thất Nương Diêu Trì 
Cung có dạy cho biết:

“Trăm duyên phước tục khó bù buồn Tiên.”
Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Chí Tôn cũng 

có dạy tương tự như trên:
“Đứng bậc Đế vương nơi trái địa cầu nầy, chưa đặng 
vào bực chót của địa cầu 67.” 

 � (TNHT.I.60 – in năm 1972).
Theo Giáo Lý Cao Đài, người Tín Đồ Cao Đài giữ 

tròn Luật Đạo, khi chết là tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, 
là từ bỏ Cõi Đọa để trở về Ngôi Vị Cũ nơi Cõi Thiêng 
Liêng Hằng Sống tức Cõi Tiên, Cõi Động Đào.
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Trong bài Khai Kinh, gọi Cõi Trần là Biển Trần Khổ:
Biển trần khổ vơi vơi trời nước,
Ánh Thái Dương giọi trước phương đông.

Trong bài Kinh Giải Oan, Đức Hộ Pháp gọi Cõi 
Trần là Khổ Hải:

Dòng khổ hải hễ thường chìm đắm,
Mùi đau thương đã thấm chơn linh.

Trong bài Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối, Đức Nguyệt 
Tâm Chơn Nhơn gọi Cõi Trần là Mộng Trần Gian:

Rắp nhập cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống,
Chốn quê xưa giải mộng trần gian.

Trong bài Kinh Khi Đã Chết Rồi, Đức Nguyệt Tâm 
Chơn Nhơn gọi Cõi Tiên là Quê Xưa, và gọi Cõi Trần 
là Cõi Đọa:

Quê xưa trở, cõi đọa từ,
Đoạt cơ thoát tục bấy chừ tuyệt luân.

Trong bài Kinh Tẩn Liệm, Đức Nguyệt Tâm Chơn 
Nhơn gọi Quê Xưa là Thiên Cảnh:

Hồn Trời hóa trở về Thiên Cảnh,
Xác Đất sanh đến lịnh phục hồi.

Trong bài Kinh Đưa Linh Cữu, Đức Nguyệt Tâm 
Chơn Nhơn cũng gọi Quê xưa là Thiên Cảnh, trở về Thiên 
Cảnh gọi là Qui Nguyên:

Nam Mô Địa Tạng thi ân,
Đưa đường Thiên Cảnh lánh gần Phong Đô.
Nam Mô Tam Trấn Hư Vô,
Oai Nghiên độ rỗi Cao Đồ qui nguyên.

Trong bài Kinh Hạ Huyệt, Đức Phật Bà Quan Âm 



 CÕI TRẦN VÀ CÕI TIÊN

309

gọi Cõi Trần là Giấc Mộng Huỳnh Lương, là Chốn Đọa 
Đày, và gọi trở về Thiên Cảnh là Qui Nguyên:

Thức giấc mộng huỳnh lương vừa mãn,
Tiếng phồn ba hết thoáng bên tai.
Giải thi lánh chốn đọa đày,
Chơn linh trong sạch ra ngoài Càn Khôn.
………
Ngó Cực Lạc theo huờn Xá Lợi
Cửu Trùng Thiên mở lối qui nguyên.

Trong bài Phật Mẫu Chơn Kinh:
– Bát Nương Diêu Trì Cung cũng gọi trở về Thiên 

Cảnh là Qui Nguyên:
Chuyển luân định phẩm cao thăng,
Hư vô bát quái trị thần qui nguyên.

– Bát Nương cũng gọi Thiên Cảnh là Thiên Cung:
Nghiệp hồng vận tử hồi môn,
Chí Công định vị vĩnh tồn Thiên Cung.

Trong bài Kinh Khai Cửu, Đức Phật Bà Quan Âm 
gọi Cõi Trần là Cõi Thảm Khổ hay là Khổ Hải, và gọi 
Thiên Cảnh là Cõi Thiên:

Cõi thảm khổ đã vừa qua khỏi,
Quên trần ai mong mỏi Động Đào.
Ngó chi khổ hải sóng xao,
Đoạn tình yểm dục đặng vào cõi Thiên.

Trong bài Kinh Đệ Nhứt Cửu, Nhứt Nương Diêu 
Trì Cung dùng cả hai từ Thiên Cảnh và Quê Xưa:

Kìa Thiên Cảnh con đường vòi vọi,
Ánh Hồng Quân đương chói Ngọc Lầu.
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………
Đem mình nương bóng Chí Linh,
Định tâm chí Thánh mới gìn ngôi xưa.

Trong bài Kinh Đệ Nhị Cửu, Nhị Nương Diêu Trì 
Cung gọi Cõi Trần là Thế Giái Địa Hoàn:

Xa chừng thế giái địa hoàn,
Cõi Thiên đẹp thấy nhẹ nhàng cao thăng.

Trong bài Kinh Xuất Hội, Đức Hộ Pháp gọi Thiên 
Cảnh là Cõi Thiên:

Cửa Địa Ngục, chóng lánh xa,
Mượn hình Thánh thể cất nhà cõi Thiên.

Trong bài Kinh Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu, Bà Đoàn 
Thị Điểm gọi Thiên Cảnh là Ngôi Thiên

Dâng gươm huệ kiếm xin cầm,
Chặt lìa trái chủ đặng tầm ngôi Thiên.

Trong bài Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu, Bà 
Đoàn Thị Điểm gọi Thiên Cảnh là Chốn Hư Linh hay 
Động Đào, và gọi Cõi Trần là Phàm Gian:

Chốn hư linh chờ ngày hội hiệp,
Dầu căn xưa quả kiếp dường bao.
Thà cam vui chốn Động Đào,
Đừng vì nhớ trẻ trở vào phàm gian.

Trong bài Kinh Cầu Bà Con TB Cố Hữu Đã Qui 
Liễu,

– Bà Đoàn Thị Điểm ví Cõi Trần như Giấc Mộng 
Nam Kha hay là cõi Ta Bà và gọi Thiên Cảnh là Cõi Thiên:

Đã từng chịu khó khăn kiếp sống,
Định tâm thần giải mộng Nam Kha.
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Càn Khôn để bước ta bà,
Đoạt cơ thoát tục tạo nhà cõi Thiên.

– Bà cũng gọi Thiên Cảnh là cõi Đào Nguyên hay 
Cung Tiên, và gọi Cõi Trần là Trược Chất Bụi Hồng:

Trụ nguyên tánh hồn linh nhàn lạc,
Cõi Đào Nguyên cỡi hạc thừa long.
Lánh xa trược chất bụi hồng.
Cung Tiên sớm tối vui vòng thung dung.

Trong bài Kinh Tụng Huynh Đệ Mãn Phần,
– Bà Đoàn Thị Điểm gọi Thiên Cảnh là Cảnh Thiên, 

và gọi Cõi Trần là Cõi Tục:
Rẽ phân cốt nhục đồng bào,
Cảnh Thiên cõi tục lẽ nào không thương.

– Bà Đoàn Thị Điểm cũng gọi Cõi Trần là Trần Ai:
Rủi Thiên số Nam Tàu đã định,
Giải căn sinh xa lánh trần ai.

Trong bài Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vi, Bà Đoàn 
Thị Điểm gọi Thiên Cảnh là Cung Ngọc (tức Cung Tiên):

Chàng dầu Cung Ngọc an ngôi,
Xin thương thân thiếp nợ đời còn mang.

Trong bài Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu,
– Bà Đoàn Thị Điểm gọi Thiên Cảnh là Nguồn Đào:

Hay là lạc bước nguồn đào,
Để thương cho mặc anh hào đeo mang.

– Bà cũng gọi Thiên Cảnh là miền Cực Lạc, và gọi 
Cõi Trần là cõi Trầm Luân tức chìm đắm trong biển khổ:

Hay nàng đặng nhập miền Cực Lạc,
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Đoái tưởng người chưa thoát trầm luân.
Theo những trích đoạn kinh ở trên, chúng ta thấy 

rằng một người Tín Đồ Cao Đài thuần thành, giữ tròn 
Luật Đạo, giữ trai kỳ từ 10 ngày đổ lên thì sau khi chết, 
Chơn Linh sẽ từ bỏ Cõi Trần là Cõi Đọa Đài để trở về 
Quê Xưa nơi cõi thiêng liêng, và được Đức Chí Tôn ban 
thưởng. Chơn Linh nào được định vị rồi thì mãi mãi 
ở trên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, như bài Phật Mẫu 
Chơn Kinh đã cho biết:

Nghiệp Hồng vận tử hồi môn,
Chí Công định vị vĩnh tồn Thiên Cung.

Ngoài ra Đức Chí Tôn cũng đã từng dạy:
“Thầy cho một quyền rộng rãi, cho cả nhơn loại Càn 
Khôn Thế Giái, nếu biết ngộ kiếp một đời tu, đủ trở 
về cùng Thầy đặng.” 

 � (TNHT, trg 60–61/Q1 – in năm 1972).
Đức Chí Tôn có dạy về Cõi Trần như sau:

“Trần là cõi khổ, để đọa bậc Thánh, Tiên có lầm 
lỗi. Ấy là cảnh sầu để trả xong quả, hoặc về ngôi 
vị cũ, hoặc trả không xong quả, phải mất cả chơn 
linh là luân hồi, nên kẻ bị đọa gọi là khác trần”. 

 � (TNHT.II.119 – in năm 1972)
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53. CHÍN PHƯƠNG TRỜI 
Mười Phương Phật

Trong một bài Thuyết Đạo, Đức Hộ Pháp có 
kể lại như sau: “Tôi xin nhắc ngày giờ mới 

khai Đàn tại Cần Thơ, có mấy vị Đồ Nho hầu Đàn xin 
Bạch Thầy như vầy: Xin Thầy từ bi giải cho chúng con rõ 
hình thức Càn Khôn Vũ Trụ, sao mà con thường nghe thấy 
mấy vị Đồ Nho bàn cãi với nhau, mỗi mỗi không in một lý. 
Người thì nói Trời lớn, người thì nói Phật lớn. Còn trong 
sách Tam Tự Kinh chú giải thì Đức Thánh nói: Tam thập 
tam Thiên, còn trong Kinh Thầy nói: Thượng chưởng tam 
thập lục Thiên, nên phần nhiều bình luận phân vân bất 
nhứt. Con không hiểu thế nào là đúng. Xin Thầy từ bi xá lỗi.”

Thầy đáp:
“Các con có học rộng, nhưng cái rộng còn khuyết điểm 

muôn phần. Nơi Thế giái hữu hình hiện trước mặt mà còn 
chưa hiểu đặng, huống hồ gì thấu đáo sự vô hình, vì huyền 
diệu thiêng liêng mà người không học Đạo dễ gì hiểu đặng. 
Những bậc Thánh trước, Hiền xưa ra công tham khảo cùng 
đời mãn kiếp, còn chưa vén nổi cái màn bí mật của Đấng 
Tạo Hóa đón ngăn, huống chi người thường nhơn luận bàn 
làm sao cho suốt lý… Thái Cực sanh Lưỡng Nghi tức là Tam 
Thiên Vị (ba ngôi Trời). Dưới ba ngôi ấy có Tam thập tam 
Thiên (ba mươi ba từng Trời) cộng với ba ngôi trên là ba 
mươi sáu từng Trời, nên kêu là Tam thập lục Thiên.

Trong mỗi từng, Thầy chia ra Chơn Linh có một vị 
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Đại La Thiên Đế Chưởng Quản. Chỗ Thầy ngự là nơi Bạch 
Ngọc Kinh, là kinh thành toàn cả ngọc trắng rộng cao vòi 
vọi. Ngoài là Huỳnh Kim Khuyết cửa ngõ bằng vàng cực 
kỳ mỹ lệ. Dưới ba mươi sáu từng Trời có một từng nữa kể 
là Nhứt mạch đẳng tinh vi gọi là cảnh Niết Bàn. Chín 
từng nữa gọi là Cửu Thiên Khai Hóa tức là 9 phương Trời, 
cộng với Niết Bàn là 10, gọi là Thập phương Chư Phật. Đó 
gọi là 9 phương Trời 10 phương Phật là do nơi đó.

Cõi Niết Bàn là chỗ Chư Phật ngự: Phật Tổ ngự nơi 
hướng Tây, Quan Âm ngự nơi hướng Nam. Mỗi từng đều 
có sơn xuyên hà hải, tứ phương bát hướng, liên đài hằng 
hà sa số Phật… Còn chổ Nam Hải Ngạn thượng Quan Âm 
ngự gần bờ biển Nam nơi cảnh Phật chớ không phải hướng 
Nam nơi cảnh phàm”.

Theo Bài Thuyết Đạo trên của Đức Hộ Pháp, chúng 
tôi hiểu là một phần Càn Khôn Vũ Trụ của Đức Chí Tôn 
gồm có từ cao xuống thấp là: Tam Thiên Vị (Thái Cực + 
Lưỡng Nghi), 33 từng Trời, Cõi Niết Bàn ở từng Trời thứ 
10 gọi là Nhứt Mạch Đẳng Tinh Vi, 9 từng Trời nữa gọi 
là Cửu Thiên Khai Hóa hay Cửu Trùng Thiên. Chúng tôi 
xin sắp xếp như sau:

 � BẠCH NGỌC KINH
 � 36 Từng Trời

 ❒ Tam Thiên Vị
 ❒ 33 Từng Trời

 � CÕI NIẾT BÀN
 � Cửu Trùng Thiên
 � 72 Địa Cầu
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* Tổng Hợp
– Theo bài Kinh Ngọc Hoàng thì Tứ Đại Bộ Châu 

ở dưới Tam Thiên Thế Giới.
– Theo đoạn Thánh Giáo trong TNHT thì Tứ Đại 

Bộ Châu ở trên Tam Thiên Thế Giới.
Chúng tôi nghĩ rằng có 2 Tứ Đại Bộ Châu (?) mà 

chúng tôi tạm gọi là Tứ Đại Bộ Châu Hạ và Tứ Đại Bộ 
châu Thượng.

Phối hợp đoạn Kinh trên, đoạn Thánh Giáo trên và 
Bài Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp, chúng tôi suy ra sự sắp 
xếp của một phần Càn Khôn Vũ Trụ là như sau:

BẠCH NGỌC KINH
36 Từng Trời

– Tam Thiên Vị
– 33 Từng Trời

CÕI NIẾT BÀN
Cửu Trùng Thiên
Tứ Đại Bộ Châu Thượng
3000 Thế Giới Là tinh-tú: 3000
Tứ Đại Bộ Châu Hạ
Thất Thập Nhị Địa Là tinh-tú: 72

* Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (Q1, trg38), Đức 
Chí Tôn có dạy: “Thầy kể Tam thập lục Thiên, Tứ Đại Bộ 
Châu ở không không trên không khí; tức là không phải tinh 
tú, còn lại Thất thập nhị Địa và Tam thiên thế giái thì đều 
là Tinh tú. Tính lại ba ngàn bảy mươi hai ngôi sao.”
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* Bạch Ngọc Kinh là tòa lâu đài bằng ngọc trắng, ở 
tại trung tâm của Càn Khôn Vũ Trụ, là nơi thường ngự 
của Đức Chí Tôn.

* Tam Thập Lục Thiên là 36 từng Trời, còn được 
gọi là Ba mươi sáu cõi Thiên Tào. Trong bài Kinh Khi 
Đã Chết rồi, có đoạn nói về Tam Thập lục Thiên và Bạch 
Ngọc Kinh:

Ba mươi sáu cõi Thiên Tào,
Nhập trong Bát Quái mới vào Ngọc Hư.

và 
Tiên phong Phật cốt mỹ miều,
Vào Kinh Bạch Ngọc lễ triều Chí Linh.

* Tam Thiên Thế Giới là 3000 quả linh cầu trong 
Càn Khôn Vũ Trụ, có các Chơn Linh ở nhưng có trình 
độ tiến hóa rất cao về đạo đức. Đức Cao Thượng Phẩm 
giáng cơ có giảng:

“Tam thiên Thế Giới là ngôi vị, còn Thất thập nhị Địa 
là trường thi công quả”.
* Tứ Đại Bộ Châu Thượng gồm có: Đông Đại Bộ 

Châu, Tây Đại Bộ Châu, Nam Đại Bộ Châu, và Bắc Đại 
Bộ Châu (?). Trong quyển Đạo Sử của Ngài Nữ Đầu Sư 
Hương Hiếu có đoạn nói về Đông Đại Bộ Châu, như sau:

“Trung, Lịch! Hai con phải dùng Đại Lễ mà an táng 
Tương nghe! (Tương, tức Đức Thượng Chưởng Pháp 
Nguyễn Văn Tương). Thầy ngặt một lẽ chẳng thế 
nào đem Tương vào Tam Thập lục Thiên, phải để nó 
đợi nơi Đông Đại Bộ Châu mà chờ Tòa Tam Giáo 
phát lạc. Thầy có để lời cho Thái Bạch Kim Tinh cầu 
rỗi, nhưng người giận Tương không công quả, dâng 
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bộ Thiên Thơ ra trống trải lắm, tại nơi Tòa, mới chối 
cãi nỗi gì.” 
Đoạn Thánh Giáo đó cho thấy rõ rằng Đông Đại 

Bộ Châu (thuộc Tứ Đại Bộ Châu Thượng) ở dưới Tam 
Thập lục Thiên.

* Tứ Đại Bộ Châu Hạ gồm có: Đông Thắng Thần 
Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Nam Thiệm Bộ Châu và Bắc 
Câu Lư Châu.

Quả Địa Cầu 68 của chúng ta thuộc Nam Thiệm Bộ 
Châu. Trong truyện Tây Du, có đoạn nói về Đông Thắng 
Thần Châu là quê hương của Tề Thiên Đại Thánh. Bốn câu 
kinh chót của bài Kinh Xưng Tụng Công Đức Của Phật 
Tiên Thánh Thần có nói đến Nam Thiệm Bộ Châu như sau:

Lòng sở vọng lâm dâm tụng niêm
Xin giải nàn Nam Thiệm Bộ Châu.

Đức Hộ Pháp (Thiên Vị) có trách nhiệm và quyền 
hạn trên 3 Châu đầu của Tứ Đại Bộ Châu Hạ (ĐTTC, 
TNHC, NTBC), và trên 8 Bộ cai quản Bát Phẩm Chơn 
hồn (Vật chất hồn, Thảo mộc hồn, Thú cầm hồn, Nhơn 
hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn và Phật hồn), cho 
nên trong Sớ Văn Thượng Tấu có câu: “Tam Châu Bát 
Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn”.

* Thất thập nhị Địa là 72 Địa Cầu trên đó có nhơn 
loại ở, nhưng trình độ tiến hóa rất khác nhau. Những 
người ở trên các Địa Cầu 69,70,71,72, có trình độ tiến 
hóa rất thấp kém so với những người ở trên quả Địa Cầu 
68 của chúng ta và những quả Địa Cầu khác.

* CỬU TRÙNG THIÊN
Cửu Trùng Thiên là Chín từng Trời nơi cõi thiêng 
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liêng, là nơi ngự của các Đấng Thiêng Liêng Thần Thánh 
Tiên Phật, cũng gọi là Cửu Thiên Khai Hóa.

Cửu Thiên Khai Hóa thường được dùng để chỉ các 
Đấng Thiêng Liêng trong Cửu Phẩm Thần Tiên có nhiệm 
vụ mở ra Cửu Trùng Thiên và giáo hóa Nhơn sanh.

Cửu Phẩm Thần Tiên gồm có:
 � Địa thần, Nhơn Thần, Thiên Thần,
 � Địa Thánh, Nhơn Thánh, Thiên Thánh,
 � Địa Tiên, Nhơn Tiên, Thiên Tiên (Phật vị).

Đức Chí Tôn lập Cửu Trùng Đài có 9 phẩm Chức 
Sắc theo thứ tự đối phẩm với 9 phẩm của Cửu Thiên 
Khai Hóa. Như vậy:

 ❒ Cửu Trùng Đài đuợc xem như là Cửu Trùng Thiên 
tại Thế,

 ❒ Cửu phẩm Chức Sắc Cửu Trùng Đài đuợc xem 
như là Cửu Thiên Khai Hóa tại Thế.

Lạy là tỏ ra bề ngoài, lễ kỉnh trong lòng.
Khi bái lễ, hai tay con chấp lại, song phải để tay trái ấn 
Tý, tay mặt ngữa ra nằm dưới, tay trái chụp lên trên.

 � (TNHT: Q1,Trg10)
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54. CƠ TẬN ĐỘ NHƠN SANH

Theo Luật Nhơn Quả: Nếu mình gây nên ân 
oán trong kiếp trước thì kiếp nầy phải trả, 

và nếu phạm tội trong kiếp nầy thì kiếp sau phải trả. Cứ 
như thế lăn đi lộn lại mãi trong vòng luân hồi thì biết 
chừng nào mình mới trở về cùng Đức Chí Tôn cho được. 
Do vậy trong Đại Ân Xá Kỳ Ba nầy, Đức Chí Tôn ban 
cho Nhơn Sanh những ân huệ rất lớn, như Đức Ngài đã 
dạy trong đoạn Thánh Giáo sau đây:

“Thầy cho một quyền rộng rãi, cho cả nhơn loại Càn 
Khôn Thế Giái, nếu biết ngộ kiếp một đời tu, đủ 
trở về cùng Thầy đặng” 

 � (TNHT.I.61 – in năm 1972).
Khai Đạo Kỳ Ba, Đức Chí Tôn ban phước và xá tội 

cho Nhơn Sanh một cách hết sức rộng rãi, như ý nghĩa 
của câu kinh sau đây: “Ngọc Hoàng tích phước hựu tội Đại 
Thiên Tôn”.

Trong quyển Thiên Đạo, Ngài Bảo Pháp Nguyễn 
Trung Hậu có viết về Đại Ân Xá như sau:

“Mỗi kỳ khai đạo là mỗi lần Đức Chí Tôn đại ân xá, 
nghĩa là ban cho những người vào đạo một ân huệ lớn lao 
là bôi xóa tất cả tội lỗi của họ đã làm từ mấy kiếp trước. 
Nhờ vậy người tu mới được rảnh nợ tiền khiên, ra khỏi vòng 
nhơn quả, chỉ lo lập công bồi đức và trau dồi đạo hạnh cho 
hoàn toàn là đắc đạo trong một kiếp tu.

Hạ Ngươn nầy, Đức Chí Tôn khai đạo kỳ ba, nên mới 
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có đại ân xá kỳ ba (troisième Amnistie de Dieu). Phép ‘giải 
oan’ và phép ‘bí tích’ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được 
đem ứng dụng theo sự ban hành luật đại ân xá đó” 

 � (trang 106, bản in tại Hoa Kỳ, vào tháng 7 năm 2001).
Nhưng Cơ Tận Độ Nhơn Sanh được bắt đầu từ 

lúc nào?
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được khai minh vào ngày 

Rằm tháng Mười năm Bính Dần 1926, nhưng mãi đến 
năm 1935, tức là gần 10 năm sau, Ơn Trên mới mở Cơ 
Tận Độ Nhơn Sanh. Ý nghĩa nầy được Hội Thánh cho 
biết trong Lời Tựa của Quyển Kinh Thiên Đạo và Thế 
Đạo, nội dung như sau:

“Từ khi mở Đạo, CHÍ TÔN duy giáng cơ truyền cho 
Phật Giáo, Minh Sư, Minh Đường, Minh Lý dạy dâng 
Kinh cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, song Kinh Tận Độ 
vong linh chưa hề giáng cơ cho nơi nào tất cả.

Đức Quyền Giáo Tông (khi còn tại thế) và Đức Hộ 
Pháp, trót mười năm trường nghĩa là từ khi mở Đạo, đã 
nhiều phen dâng sớ cho Đại Từ Phụ và các Đấng Thiêng 
Liêng đặng xin Kinh Tận Độ, nhưng mà CHÍ TÔN cùng 
chư Thần, Thánh, Tiên, Phật vẫn chưa định ban ân cho 
toàn sanh chúng.

Mãi đến ngày 23 tháng 7 tới mùng 4 tháng 8 Ất Hợi 
(DL, 21 đến 31–8–1935) mới giáng cho Tân Kinh. Ấy là một 
giọt nước Cam Lồ của Đức Từ Bi rưới chan đặng gội nhuần 
cho các đẳng linh hồn của toàn Thế Giới.

Chúng ta thầm xét thì đủ hiểu rằng: Đã trải qua mười 
năm CHÍ TÔN mới mở cơ tận độ. Cơ tận độ nhơn sanh 
duy kể từ ngày ban Tân Kinh nầy mà thôi.
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Thương thay cho những kẻ vô phần chịu qui liễu trước 
ngày Tân Kinh chuyển pháp. Ấy cũng là quả kiếp của Nhơn 
Sanh do Thiên Thơ tiền định…”.

 � (Trích lời TỰA của quyển Kinh Thiên Đạo và 
Thế Đạo)

Như vậy, Khai Đạo vào: Năm Bính Dần 19–11–
1926 Cơ Tận Đô Nhơn Sanh bắt đầu: Năm Ất Hợi 1935.

Những bài Kinh Tận Độ trong Tam Kỳ Phổ Độ là do 
các Đấng Phật, Tiên, Thánh vâng lịnh Đức Ngọc Hoàng 
Thượng Đế giáng cơ ban cho, như là: Đức Phật Thích Ca, 
Đức Phật Mẫu và Cữu Vị Nữ Phật, Đức Chuẩn Đề Bồ Tát, 
Đức Phật Bà Quan Âm, Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, 
Đức Phạm Hộ Pháp, Chơn Linh Đoàn Thị Điểm, v.v…

Ngoài việc ban cho Kinh Tận Độ Vong Linh, Đức 
Chí Tôn còn thông qua Bà Nữ Đầu Sư Hồ Hương Lự hoặc 
thông qua giáng bút truyền cho Đức Hộ Pháp những Bí 
Tích là những pháp thuật huyền diệu, mà Đức Hộ Pháp 
truyền lại phần nào cho quí vị Chức Sắc Thiên Phong 
hành pháp để cứu độ nhơn sanh về phần xác cũng như 
phần hồn (Nghĩa là Độ Sanh và Độ Tử), hầu hổ trợ cho 
công cuộc hành đạo và phổ độ nhơn sanh. Các Bí Tích 
nầy gồm có:

1. Phép Xác 5. Phép Giải Bịnh
2. Phép Đoạn Căn 6. Phép Tắm Thánh
3. Phép Độ Thăng 7. Phép Giải Oan
4. Phép Hôn Phối

Phép Giải Oan là một Bí Tích rất quan trọng, giúp 
cho người Tín Đồ Cao Đài được dễ dàng trong việc tu 
hành.
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Làm người nơi cõi trần mấy ai tránh khỏi nhiễm 
trần, vì lục dục thất tình mà gây ra nhiều oan nghiệt. Do 
đó, sau khi một người đã được lập thệ nhập môn vào Đạo 
Cao Đài rồi thì Hội Thánh cho phép người tân Tín Đồ 
được thọ phép Giải Oan để cầu xin Đức Chí Tôn tha thứ 
cho cởi bỏ tất cả các oan nghiệt của nhiều kiếp trước; nếu 
không nó sẽ báo ứng gây ra nhiều tai họa cho cuộc sống 
hiện tại, có ảnh hưởng rất nhiều đến việc tu hành.

Sự linh diệu của Phép Giải Oan được nhắc đi nhắc 
lại nhiều lần trong các bài Kinh Tận Độ, nội dung như sau:

Kinh Giải Oan:
May gặp đặng hồng ân chan rưới,
Giải trái oan sạch tội tiền khiên.

Kinh Tắm Thánh:
Xin gìn giữ Thánh hình thanh bạch,
Xin xá ân rửa sạch tiền khiên.

Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối:
Chí Tôn xá tội giải oan,
Thánh, Thần, Tiên, Phật cứu nàn độ vong.

Kinh Hạ Huyệt:
Phép Giải Oan độ hồn khỏi tội,
Phuớn tiêu diêu nắm mối trường sanh…
………
Nhờ Hậu Thổ xương tàn gìn giừ,
Nghĩa CHÍ TÔN tha thứ tiền khiên.

Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu:
Sấp mình cúi lạy Từ Bi,
Tiền khiên phụ mẫu Tam Kỳ xá ân.
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Kinh Cầu Bà Con và TBCHĐQL:
Chí Tôn xá tội giải oan,
Thánh, Thần, Tiên, Phật cứu nàn độ căn.
………
Ơn Tạo hóa tha tiền khiên trước,
Đưa linh phan tiếp rước nguyên nhân.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q1, trg 96:
Nước mắt chưa lau cơn kiếp trái,
Có công phổ độ giải tiền khiên.

Đó là những câu kinh nói lên ý nghĩa huyền diệu 
của Phép Giải Oan, một ân huệ rất lớn cho người Tín 
Đồ Cao Đài trong Đại Ân Xá Kỳ Ba nầy.

Tóm lại, Khai Đạo Kỳ Ba, Đức Thượng Đế ban cho 
nhơn loại một quyền rất rộng rãi là “nếu biết ngộ kiếp một 
đời tu, đủ trở về cùng Thầy đặng”. Để giúp cho người Tín 
Đồ Cao Đài được dễ dàng trong việc tu, Đức Thượng Đế 
lại ban cho nhiều ân huệ khác, như là những Bí Tích về 
Phép Tắm Thánh, Phép Giải Oan, Phép Độ Hồn, và đặc 
biệt là những Bài Kinh Tận Độ Vong Linh, v.v…

Ai là người hữu duyên, hữu phước được sanh vào thời 
kỳ nầy khá sớm mau thức tỉnh quay đầu hướng thiện về 
cửa Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để được hưởng Hồng Ân 
của Đức Chí Tôn trong muôn ngàn năm một thuở, nếu 
để lỡ trễ kỳ Đại Ân Xá nầy không biết mấy muôn ngàn 
kiếp nữa mới đặng hưởng một lần.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
Cửu Phẩm Thần Tiên gồm có:

 ❒ Địa thần, Nhơn Thần, Thiên Thần,
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 ❒ Địa Thánh, Nhơn Thánh, Thiên Thánh,
 ❒ Địa Tiên, Nhơn Tiên, Thiên Tiên (Phật vị).
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55. CÂU ĐỐI TRONG DẠO CAO ĐÀI

1.– CÂU ĐỐI VỀ ĐẠO CAO ĐÀI

C.1: Cao thượng Chí Tôn, Đại Đạo hòa bình dân chủ mục
C.2: Đài tiền sùng bái, Tam Kỳ cộng hưởng tự do quyền.

Hai Câu Đối nầy khởi đầu bằng hai chữ CAO ĐÀI, 
là hai câu đối tiêu biểu cho Đạo Cao Đài, do Đức Lý Đại 
Tiên Trưởng kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 
giáng cơ ban cho để chạm khắc nơi các cổng tam quan đi 
vào nội ô Tòa Thánh, hay nơi cổng chánh của các Thánh 
Thất.

Tạm hiểu hai câu trên:
 ■ Đấng Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế ở trên cao hơn 

hết, mở ra nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tức Đạo Cao 
Đài nhắm tới hòa bình và dân chủ.

 ■ Kính phục tôn thờ Đấng Cao Đài tức Đức Ngọc Hoàng 
Thượng Đế, trong thời Tam Kỳ Phổ Độ nhơn sanh cùng 
chung hưởng quyền tự do.

2.– CÂU ĐỐI TIÊN TRI

C.1: Cao như Bắc khuyết nhân chiêm ngưỡng.
C.2: Đài tại Nam phương Đạo thống truyền.
Hai Câu Đối nầy cũng khởi đầu bằng hai chữ CAO 

ĐÀI, được in trên bìa của một quyển kinh Đạo Minh Sư 
bên Trung Hoa, xuất hiện vào khoảng cuối đời nhà Minh 
và đầu nhà Thanh, về sau mới được truyền sanh Việt Nam. 
Hai câu nầy tiên tri cho biết rằng Đạo Cao Đài sẽ xuất 
hiện tại phương Nam của nước Trung Hoa tức tại nuớc 
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Việt Nam, và qui hiệp tất cả các tôn giáo khác.
Tạm hiểu:

 ❒ Cao như Huỳnh Kim Khuyết ở hướng Bắc, nhơn 
sanh đều chiêm ngưỡng.

 ❒ Cái Đài cao tại Việt Nam tượng trưng một nền 
Đạo lớn sẽ thống quản tất cả và truyền bá khắp nơi.

3.– CÂU ĐỐI VỀ THẤT ỨC NIÊN

C.1: Di Lạc thất bá thiên niên quảng khai Đại Đạo.
C.2:Thích Ca nhị thập ngũ thế chung lập Thiền Môn.

Hai Câu Đối nầy do Đức Chí Tôn ban cho để viết 
treo lên trong Lễ Khai Đạo vào ngày Rằm tháng Mười 
năm Bính Dần (19–11–1926), tại Thánh Thất tạm đặt tại 
chùa Gò Kén, tỉnh Tây Ninh.

Tạm hiểu:
 ❒ Đức Phật Di Lạc mở rộng nền Đại Đạo trong thất ức 

niên tức bảy trăm ngàn năm.
 ❒ Đức Phật Thích Ca lập Phật Giáo trong hai mươi lăm 

thế kỷ thì chấm dứt (25 thế kỷ = 2500 năm).
Hai Câu Đối trên của Đức Chí Tôn cho biết rằng: 

Đức Phật Thích Ca mở Phật Giáo cứu độ nhơn sanh 
trong vòng 2500 năm thì chấm dứt, Phật Giáo sẽ thất 
chơn truyền và bế lại. Nối tiếp theo là thời kỳ cứu độ của 
Đức Di Lạc Vương Phật với Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, 
kéo dài được 700.000 năm (thất ức niên).

Bài thi của Đức Chí Tôn cho về Tịch Đạo Chức Sắc 
Cửu Trùng Đài nam phái xác định một lần nữa là nền 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ kéo dài được 700.000 năm:
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Thanh Đạo tam khai thất ức niên,
Thọ như địa quyển, thạnh hòa Thiên.

 � (TNHT.I.33 – in năm 1972)
Tạm hiểu:

 ❒ Nền Đạo trong sạch mở lần thứ ba được 700.000 năm.
 ❒ Lâu dài như trái đất, thạnh vượng cùng Trời.

4.– CÂU ĐỐI HAI BÊN KHÁNH THỜ

Câu đối chạm hai bên Khánh Thờ Đức Chí Tôn.
C1: Hạnh ngộ Cao Đài truyền Đại Đạo,
C2: Hảo phùng Ngọc Đế ngự trần gian.
Tạm hiểu:

 ❒ May mắn gặp được Đức Chí Tôn truyền bá nền 
ĐĐTKPĐ,

 ❒ Tốt đẹp gặp được Đức Thượng Đế ngự xuống 
cõi trần.

6.– CÂU ĐỐI THUyỀN BÁT NHÃ

* Câu Đối Trước Mui Thuyền Bát Nhã:
C.1: Vạn sự viết vô, nhục thể Thổ sanh hoàn tại Thổ.
C.2:Thiên niên tự hữu, linh hồn Thiên tứ phản hồi Thiên.

Hai Câu Đối nầy do Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung 
Hậu sáng tác. Trong Bộ Từ Cao Đài Điển của Đức Nguyên 
có ghi: Ngoài việc làm thi và viết sách Đạo, Ngài Bảo Pháp 
còn có thiên tài đặc biệt viết các câu liễn đối. Tuy Ngài 
tự học chữ Nho, nhưng nhờ sự thông minh lỗi lạc của 
nguyên căn, khiến các cụ Đồ Nho và người Tàu phải chịu 
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khâm phục. Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức có thuật 
lại: “Tôi còn nhớ lúc nọ, Đức Lý Đại Tiên giáng cơ khen 
tặng và nói: Ai muốn xin liễn thì xin nơi Hậu”.

Ngài Bảo Pháp đã viết Đôi Liễn trên Thuyền Bát Nhã:
Vạn sự viết vô, nhục thể ký qui tam xích thổ.
Thiên niên tự hữu, linh hồn trực đáo Cửu Trùng Thiên.

Nghĩa là:
 ❒ Muôn việc đều không, xác thịt gởi trả lại ba tấc đất.
 ❒ Ngàn năm tự có, linh hồn đi thẳng lên chín từng Trời.

Hai Câu Liễn nầy rất hay, đối rất chỉnh, nhưng khi 
dâng lên Đức Lý Giáo Tông thì Đức Lý chỉnh lại khúc 
sau, lại còn tuyệt diệu hơn nữa:

Vạn sự viết vô, nhục thể thổ sanh hoàn tại thổ.
Thiên niên tự hữu, linh hồn Thiên tứ phản hồi Thiên.

Nghĩa là:
 ❒ Muôn việc đều không, xác thịt đất sanh hoàn lại đất.
 ❒ Ngàn năm tự có, linh hồn Trời phú trở về Trời.
* Câu Đối Sau Mui Thuyền Bát Nhã:
C.1: Hữu thể sanh nhi tùng tứ khổ.
C.2: Vô hình tử giả quá tam đồ.
Bí Pháp: Thuyền Bát Nhã là chiếc thuyền rồng qua 

lại trên biển khổ nơi cõi thiêng liêng để rước những Chơn 
Hồn có đầy đủ phước đức, từ bờ bên nầy của Biển Khổ 
là bờ luân hồi, sang qua bờ bên kia là bờ đắc đạo giải 
thoát, để đi vào cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. Đây là chiếc 
thuyền để cứu các Chơn Linh trong thời kỳ Đại Ân Xá 
của Đức Chí Tôn.
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Thể Pháp: Thuyền Bát Nhã là thuyền đóng bằng gỗ, 
có hình dáng là một con rồng vàng, nơi chính giữa của 
mình rồng cất lên một cái nhà vàng để đặt quan tài người 
chết đem chôn nơi nghĩa địa. Vì thuyền Bát Nhã đi trên 
bộ nên phải gắn bánh xe phía dưới để kéo đi.

Vì có thể pháp và bí pháp huyền diệu như thế nên 
không thể gọi Thuyền Bát Nhã là “xe tang” được.

Tạm hiểu hai Câu Đối trên:
 ❒ Đã có cái thân thể thì sống phải tùng theo Tứ Khổ.
 ❒ Chết thì thân thể tiêu tan, Linh Hồn vượt qua ba 

đường đọa đày khổ sở.
Tứ Khổ là bốn cái khổ của con người nơi cõi trần: 

Sanh, Lão, Bịnh, Tử.
Tam Đồ là ba con đường ác của luân hồi: Địa ngục, 

Ngạ quỉ, Súc sanh.

7.– CÂU ĐỐI CHẾT

Trong dân gian có những câu đối được gọi là câu đối 
chết, nghĩa là chưa có ai đối được một cách hoàn chỉnh, 
thí dụ như câu: “Da trắng vỗ bì bạch”.

Sau đây chúng tôi xin ghi lại một chi tiết về câu đối 
trong thời kỳ Tiền Khai Đạo.

Các Ngài Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Thượng Phẩm 
Cao Quỳnh Cư và Thượng Sanh Cao Hoài Sang lúc tập 
Xây Bàn vào giữa năm 1925, có Đức Ngọc Hoàng Thượng 
Đế tá danh là A,Ă,Â giáng điển cho nhiều bài thi rất hay, 
rồi lần lần hướng dẫn các Ngài vào con đường Đạo. Vào 
đầu tháng Giêng năm 1926, nghe tin có quí Ngài cầu Tiên 
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giáng cho thi rất hay, thi sĩ Nguyễn Trung Hậu, bút hiệu 
Thuần Đức, đến nhà Ngài Cao Quỳnh Cư xem coi tình 
hình và được ban cho bài thánh huấn đầu tiên của Đức 
CHÍ TÔN với tá danh “A,Ă,Â”.

Một hôm khác, trong một buổi Xây Bàn, thi sĩ Thuần 
Đức bạch cùng Đức A,Ă,Â rằng: “Tôi còn nhớ hai câu đối 
thuở xưa nay chưa ai đối được, nên xin đem ra nhờ Ngài 
đối chơi cho vui”. Đức A,Ă,Â đáp: “Bần Đạo xin hầu đối, 
nhưng nếu đối ra không chững, quí vị chớ cười và niệm tình 
bần đạo mà chấn chỉnh lại cho”.

C.1:Câu đối Thuần Đức ra: 
 �“Ngồi yên ngựa đừng bò con nghé”.

C.2:Đức A,Ă,Â đối lại ngay: 
 �“Cỡi lưng trâu chớ khỉ thằng tê”.

C.1: Thuần Đức ra: 
 �“Ngựa chạy mang lạc”.

C.2: Đức A,Ă,Â đối lại: 
 �“Cò bay le bè”.

Tất cả những người có mặt đều hết sức phục tài Đức 
A,Ă,Â. Cũng do đó mà thi sĩ Thuần Đức nhập môn theo 
Đạo Cao Đài từ thuở ban đầu và là một trong 12 môn đệ 
đầu tiên của Đức CHÍ TÔN. Về Sau thi sĩ Thuần Đức 
Nguyễn Trung Hậu được Đức Chí Tôn ban phẩm Bảo 
Pháp Hiệp Thiên Đài, một phẩm trong Thập Nhị Thời 
Quân của Đạo Cao Đài.

Đức Lý Đại Tiên Trưởng có dạy như sau:
“Những đạo hữu nào không vì hạnh đức mà chung hiệp 

nhau lo Chánh Giáo, thì đã có Thần, Thánh lãnh lịnh 
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biên ghi vào Sổ Công Quả, đợi ngày chung qui đặng 
đem vào cân Thiên Điều mà phán đoán” 

 � (TNHT.II.149 – in 1972).
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56. ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Đạo Cao Đài có Sử Quan giải thích tiến 
trình lịch sử của nhân loại trải qua 3 

giai đoạn: Thượng Nguơn, Trung Nguơn và Hạ Nguơn. 
Đức Thượng Đế với lòng Từ Bi tha thiết, thương con cái 
của Đức Ngài, không nỡ để cho chìm đắm trong sông 
mê bể khổ, nên cuối mỗi Nguơn Hội, Đức Ngài đều có 
mở một kỳ Phổ Độ để cứu vớt Nhơn Sanh và rước các 
Nguyên Nhơn xuống trần, trở về ngôi vị cũ.

 � Nhứt Kỳ Phổ Độ: vào cuối đời Thượng Nguơn, bắt 
đầu cách nay khoảng 6.000 năm, với các Đấng Giáo 
Chủ: Đức Nhiên Đăng Cổ Phật, Đức Thái Thượng Đạo 
Quân và Đức Văn Tuyên Đế Quân,…

 � Nhị Kỳ Phổ Độ: vào cuối đời Trung Nguơn, bắt 
đầu cách nay khoảng 2.500 năm, với các Đấng Giáo 
Chủ: Đức Phật Thích Ca,Đức Lão Tử, Đức Khổng Tử, 
Đức Chúa Jesus,…

 � Tam Kỳ Phổ Độ: vào cuối đời Hạ Nguơn, bắt đầu 
cách nay khoảng hơn 90 năm, vào năm 1926.

Trong Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ, các Đấng giáng 
trần lập nhiều tôn giáo khác nhau ở những địa phương 
khác nhau, vì lúc đó phương tiện giao thông và truyền 
thông chưa được tiến bộ. Cũng do có nhiều tôn giáo mà 
lắm khi có sự hiểu lầm giữa những người theo tôn giáo 
nầy và những người theo tôn giáo kia. Người đời còn quá 
mê lầm, nên mới có người ở tôn giáo nầy thường bài xích 
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tôn giáo khác, và tự cho tôn giáo mình là chánh, tôn giáo 
kia là tà, gây nên nhiều hiềm khích chia rẽ, để rồi đưa 
đến nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc đau thương. Hiện 
nay vẫn còn đang diễn ra trên thế giới những cuộc chiến 
tranh về tôn giáo. Cũng vì lý do nầy mà ngày nay, vào thời 
Tam Kỳ Phổ Độ, để tránh sự chia rẽ giữa các Tôn Giáo, 
Đức Thượng Đế hiệp cả ba Tam Giáo Phật–Tiên–Nho lại 
thành một nền Đại Đạo, lấy tên là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 
Độ, thường gọi là Đạo Cao Đài, do chính Đức Thượng 
Đế làm Giáo Chủ.

Để lập thành Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Thượng 
Đế đã chiếu theo Hội Tam Giáo. Trong Thánh Ngôn Hiệp 
Tuyển, Đức Chí Tôn có dạy như sau: “Đại Đạo Tam Kỳ 
Phổ Độ hoằng khai tại cõi Nam, đã chiếu theo Thiên Thơ 
Hội Tam Giáo mà vớt chúng sanh, thoát vòng ly khổ, thiệt 
thiệt, hư hư, một mảy chi cũng chẳng qua là máy Thiên Cơ 
mà thôi…” (trang 128, quyển 2) và “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 
Độ chiếu theo luật Thiên Đình Hội Tam Giáo, mở rộng mối 
Đạo Trời, ấy cốt để dìu dắt nhơn sanh bước lên con đường 
Cực Lạc, tránh khỏi đọa luân hồi…” (trang 132, quyển 2).

Tuy Đạo Cao Đài là một Tôn Giáo mới được khai 
sáng, còn non trẻ so các với nền Tôn Giáo khác, nhưng 
Đạo Cao Đài có được một Giáo Lý rất cao thâm mà từ 
trước đến giờ chưa có một Tôn Giáo nào có được, đó là 
nhờ vào Thánh Giáo của Đức Thượng Đế và sự thống nhứt 
giáo lý của ba Tam Giáo lớn là Nho, Thích, Đạo, nghĩa là 
Nho Giáo của Đức Khổng Tử, Tiên Giáo của Đức Lão 
Tử, Phật Giáo của Đức Thích Ca Mâu Ni, và cả giáo lý 
Thánh Giáo của Đức Chúa Jesus. Tôn chỉ của Đạo Cao 
Đài là: “Qui Nguyên Tam Giáo và Phục Nhứt Ngũ Chi”. 
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Ngũ Chi Đại Đạo gồm có: Phật Đạo, Tiên Đạo, Thánh 
Đạo, Thần Đạo và Nhơn Đạo.

Như vậy, Đạo Cao Đài là một Tôn Giáo gồm cả 
các Tam Giáo lớn như: Phật Giáo, Tiên Giáo, Nho Giáo, 
Thánh Giáo và Thần Giáo của Đức Khương Thái Công 
(Khương Thượng Tử Nha). Đó là một trong những lý 
do mà Đạo Cao Đài đuợc gọi là một Đại Đạo, Đại Đạo 
Tam Kỳ Phổ Độ.

Ngoài những lý do trên còn có nhưng lý do khác cũng 
không kém phần quan trọng. Trong khi các tôn giáo khác 
chỉ do một Đấng Giáo Chủ lập thành, Đạo Cao Đài được 
Đức Thượng Đế giao cho nhiều Đấng Phật, Tiên, Thánh 
cùng nhau xây dựng nên nền Đạo. Đức Thượng Đế hạ lịnh 
cho Đấng Phật Mẫu khai mở nền Đạo để cứu vớt chúng 
sanh nuôi dưỡng con cái như các câu Kinh sau đây đã dạy:

Lịnh Mẫu Hậu khai tông định Đạo,
Ân dưỡng sanh đảm bảo hồn hài,
Càn Khôn Tạo hóa sánh tài,…

 � (Phật Mẫu Chơn Kinh)
Bài Kinh cho thấy việc khai mở nền Đạo Cao Đài là 

công ơn to lớn sánh bằng công tái tạo ra Càn Khôn Vũ Trụ, 
ý nghĩa nầy đủ nói lên tính vĩ đại của một nền Đại Đạo.

Hổ trợ trực tiếp Đức Phật Mẫu là Cửu Vị Tiên 
Nương Diêu Trì Cung:

Đắc truyền khai mối Tam Kỳ,
Dưới tay cậy có Diêu Trì Cửu Nương.

 � (Kinh Tán Tụng Công Đức DTKM)
Lúc Đầu, Thất Nương Diêu Trì Cung, với danh xưng 

là Đoàn Ngọc Quế, dùng văn chương thi phú để dẫn dắt 
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chư vị Tiền Khai vào đường Đạo. Về sau, có nhiều Chơn 
Linh khác cũng giáng điển cho thơ, và góp phần hướng 
dẫn các Ngài lần lần tới việc mở ra nền Đạo, như là:

 � Bát Nương Diêu Trì Cung (Hớn Liên Bạch),
 � Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ (Trạng Trình),
 � Ông Quí Cao, một Chơn Linh đang tu học ở Cõi Trên,
 � Lục Nương Diêu Trì Cung,
 � Ông Cao Hoài Ân, thân phụ của Ngài Cao Hoài Sang,
 � Nhàn Âm Đạo Trưởng,
 � Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt,
 � Liêu Huê Tiên,
 � Hớn Thọ Đình Hầu (tức Quan Thánh Đế Quân),
 � Đại Thi Hào Lý Thái Bạch (tức Đức Lý Đại Tiên),…v.v

 � Khai Đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn phân công chư 
Phật, Tiên, Thánh giáng cơ ban cho Kinh Tận Độ:

 � Đức Phật Mẫu ban cho Kinh Tiểu Tường và 4 câu 
cuối của Bài Cửu 9.

 � Đức Di-Lạc Vương Phật, Đức Nhiên Đăng Cổ Phật, 
Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Đức Từ Hàng Bồ Tát, Đức 
Chuẩn Đề Bồ Tát và Đức Phổ Hiền Bồ Tát ban cho 
Di-Lạc Chơn Kinh.

 � Đức Thích Ca Mâu Ni Văn Phật ban cho Kinh Đại 
Tường và thuyết giảng Kinh Di-Lạc.

 � Đức Chuẩn Đề Bồ Tát ban cho Kinh Cầu Siêu.
 � Đức Phật Bà Quan Âm ban cho Kinh Hạ Huyệt và 

Kinh Khai Cửu,…
 � Cửu Vị Nữ Phật ban cho 9 bài Kinh Tuần Cửu.
 � Đức Hộ Pháp ban cho Kinh Giải Oan và Kinh Thế 
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Đạo.
 � Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn ban cho Kinh Hôn 

Phối và Kinh Tang Lễ.
 � Chơn Linh Đoàn Thị Điễm ban cho Kinh Cung Tế 

trong Lễ Tang.
 � Chư Đấng Phật, Tiên, Thánh thay phiên nhau giáng 

cơ ban cho Kinh Sám Hối từ ngày 19–4 đến 27–11 
tức trong 7 tháng, năm 1925. Các Đấng dùng danh 
xưng như sau: Đức Thái Thượng Đạo Tổ, Đức Thái 
Thượng Lão Quân, Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Nam 
Cực Chưởng Giáo, Đức Quan Thánh Đế Quân, Đức 
Nhiên Đăng Cổ Phật, Đức Đông Huê Đế Quân, Đức 
Địa Tạng Vuơng Bồ Tát, Đức Khổng Phu Tử, Đức Tề 
Thiên Đại Thánh, Đức Thập Điện Minh Vương, Đức 
Lữ Tổ, Đức Thái Ất Thiên Tôn, Đức Alfred Aya, Đức 
Vân Trung Tử, Đức Đông Phương Lão Tổ,… (Theo tài 
liệu của quyển Kinh Sám Hối Minh Họa).
Tóm lại, Đạo Cao Đài là một Tôn Giáo bao gồm 

cả Tam Giáo và Ngũ Chi Đại Đạo. Kinh Kệ và Giáo Lý 
được Đức Thượng Đế và chư Phật, Tiên, Thánh giáng 
cơ ban cho họp với giáo lý của Tam Giáo. Ngoài ra, Đạo 
Cao Đài còn có nhiệm vụ tận độ 92 ức Nguyên Nhân, và 
phổ độ chúng sanh trong một thời gian rất dài là 700.000 
năm, mà trước đây không có tôn giáo nào phổ độ nhơn 
sanh lâu như thế.

Từng ấy lý do đủ cho phép gọi Đạo Cao Đài là một 
nền Đại Đạo, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
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57. ĐẶC ÂN THỜI TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Từ hơn 6.000 năm nay, Đức Thượng Đế đã 3 
lần cho truyền Đạo xuống trần thế để 

phổ độ nhơn sanh, kỳ phổ độ lần thứ ba, gọi là Tam Kỳ 
Phổ Độ, cách nay khoảng hơn 90 năm.

Tam Kỳ Phổ Độ là lần thứ ba Đức THƯỢNG ĐẾ 
mở Đạo để tận độ nhơn sanh. Nền Đại Đạo được Đức 
CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ khai mở vào 
thời Tam Kỳ Phổ Độ có tên là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, 
thường gọi là Đạo Cao Đài.

Trong bài Thánh Giáo ngày 8–4–1926, Đức Thượng 
Đế giải về ý nghĩa của từ ngữ “Tam Kỳ Phổ Độ” như sau:

“Tam Kỳ Phổ Độ là gì?
Là phổ độ lần thứ ba.
Sao gọi là phổ độ. Phổ độ nghĩa là gì?
Phổ là bày ra. Độ là cứu chúng sanh.
Chúng sanh là gì?
Chúng sanh là toàn cả nhơn loại chớ không phải lựa 
chọn một phần người như ý phàm các con tính rối.
Muốn trọn hai chữ Phổ Độ phải làm thế nào? Thầy hỏi?
Phải bày Bửu Pháp chớ không đặng giấu nữa… Nghe 
và tuân theo” 

 � (TNHT.I.13 – in năm 1972).
Từ ngàn xưa, các vị Thánh Hiền đã dày công học 
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hỏi tìm tòi nhưng không bao giờ hiểu biết được những 
điều huyền bí nơi cõi thiêng liêng. Mãi đến khi Đức Chí 
Tôn Khai Đạo Kỳ Ba, Đức Ngài mới cho người Tín Đồ 
Cao Đài biết được phần nào những bí mật của Trời Đất.

Trong một bài Thuyết Đạo, Đức Hộ Pháp có kể lại 
như sau: “Tôi xin nhắc ngày giờ mới khai Đàn tại Cần Thơ, 
có mấy vị Đồ Nho hầu Đàn xin Bạch Thầy như vầy: Xin 
Thầy từ bi giải cho chúng con rõ hình thức Càn Khôn Vũ 
Trụ,… Xin Thầy từ bi xá lỗi.”

Đức Chí Tôn dạy rằng:
“Các con có học rộng, nhưng cái rộng còn khuyết điểm 

muôn phần. Nơi Thế giái hữu hình hiện trước mặt mà 
còn chưa hiểu đặng, huống hồ gì thấu đáo sự vô hình, 
vì huyền diệu thiêng liêng mà người không học Đạo 
dễ gì hiểu đặng. Những bậc Thánh trước, Hiền xưa ra 
công tham khảo cùng đời mãn kiếp, còn chưa vén nổi 
cái màn bí mật của Đấng Tạo Hóa đón ngăn, huống 
chi người thường nhơn luận bàn làm sao cho suốt lý…”
Nhưng ngày nay, khai Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí 

Tôn ban cho người Tín Đồ Cao Đài cái đặc ân là được 
biết phần nào về những bí mật nơi cõi thiêng liêng, thông 
qua các bài Kinh, những bài Thánh Giáo, đặc biệt là quyển 
Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống, v.v... Khi Đức Hộ 
Pháp giảng về Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống, Đức 
Ngài nói rằng đây không phải là lời của Ông “Phạm Công 
Tắc mà là của Hộ Pháp, Hộ Pháp thay lời Đức Chí Tôn…”.

Người Tín Đồ Cao Đài muốn được hưởng những 
đặc ân như trên thì phải giữ trai kỳ từ Thập Trai trở lên.

Hôm nay xin nói về những bí mật nơi cõi thiêng 
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liêng thông qua Kinh Tuần Cửu.
 � Khi cúng Cửu, đến Tuần Cửu thứ ba, Chơn Thần 

được đưa lên từng Trời Thanh Thiên. Nơi đây, Chơn 
Thần được giải trừ Thất Tình Lục Dục và được nhận 
Sách Tiên để học:

Cam Lồ rưới giọt nhành dương,
Thất tình lục dục như dường tiêu tan…

và 
Hội Thánh Minh giao sách Trường xuân.
Thanh quang rỡ rỡ đòi ngàn,
Chơn hồn khoái lạc lên đàng vọng Thiên.

 � Đến Tuần Cửu thứ Tư, nơi từng Trời Huỳnh Thiên, 
Chơn Thần được tẩy trừ Quái Khí, Trược Quang và 
các oan nghiệt của kiếp sanh:

Trừ quái khí roi thần chớp nhoáng,
Bộ Lôi Công giải tán trược quang.
Cửa lầu Bát Quái chun ngang,
Hỏa Tinh Tam Muội thiêu tàn oan gia.

Ra khỏi cửa “Lầu Bát Quái” Chơn Thần được hoàn 
toàn thanh khiết và có thần thông, nên chơn đạp lên núi 
Tháí Sơn nhảy qua tới Cung Đẩu Suất, đến chờ sẵn tại 
cửa Thiên Môn tức cổng Nhà Trời:

Đạp Thái Sơn nhảy qua Đẩu Suất,
Vịn Kim Câu đến chực Thiên môn.

 � Đến Tuần Cửu thứ Năm, nơi từng Trời Xích Thiên, 
nhờ vào Minh Cảnh Đài và Vô Tự Kinh, Chơn Thần 
được biết về các tội phước và các thành quả đạt được 
trong suốt kiếp sống nơi cõi trần. Ngoài ra Chơn 
Thần còn được học thông suốt các lẽ huyền vi mầu 
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nhiệm của Trời Đất và các phép huyền công biến hóa:
Đắc văn sách thông Thiên định Địa,
Phép huyền công trụ nghĩa hóa thân.

Kế đến, Chơn Thần cỡi làn Kim Quang tức ánh sáng 
màu vàng để được đưa đến bái kiến Đức Thái Thượng Lão 
Quân, rồi từ nơi đây Chơn Thần được Tiên Xa (gọi là Xe 
Như Ý) đưa bay lên từng Trời kế tiếp, có các vị Thần oai 
vệ tiễn đưa:

Kỵ kim quang kiến Lão Quân,
Dựa xe Như Ý oai thần tiễn thăng.

 � Đến Tuần Cửu thứ Sáu, nơi từng Trời Kim Thiên, 
Chơn Thần được đưa vào Cung Vạn Pháp để xem qua 
cho biết sự nghiệp cũ của mình đã tạo ra từ những 
kiếp trước, được ghi lại ở mấy tòa thiên nhiên trong 
cung ấy:

Vào Cung Vạn Pháp xem qua,
Cho tường cựu nghiệp mấy tòa Thiên nhiên.

Sau đó, được đưa đến Cung Lập Khuyết, Chơn Thần 
tự xem xét công nghiệp mà tự định ngôi vị cho mình:

Cung Lập Khuyết tìm duyên định ngự,
Sau cùng Chơn Thần được đưa đến Đài Huệ Hương 

để xông hương tẩy trược được, rồi được nhạc Thiên Thiều 
trổi lên để tiễn đưa lên đến tận Niết Bàn mới thôi.

 � Đến Tuần Cửu thứ Bảy, nơi từng Trời Hạo Nhiên 
Thiên, Chơn Thần được đưa đi bái kiến Đức Chuẩn 
Đề Bồ Tát để được nghe giải thích về Thiên Thơ tức 
luật pháp của Trời:

Cung Chưởng Pháp xây quyền Tạo hóa,
Kiến Chuẩn Đề thạch xá giải thi.
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Sau đó, Chơn Thần được đưa đi bái kiến Đức Phổ 
Hiền Bồ Tát để được dỡ cái Kim Cô ra:

Động Phổ Hiền, Thần Tiên hội hiệp,
Dỡ Kim Cô đưa tiếp linh quang.

 � Đến Tuần Cửu thứ Tám, ở từng Trời Phi Tưởng 
Thiên Thiên, nơi núi Phổ Đà, Chơn Thần được Đức 
Từ Hàng Bồ Tát giải trừ hết các quả kiếp nơi cõi trần:

Cung Tận Thức thần thông biến hóa,
Phổ Đà Sơn giải quả Từ Hàng.

Sau đó, Chơn Thần được Kim Mao Hẩu chở đến 
núi Tịch San. Từ đây Chơn Thần nương theo phép đẩu 
vân đi trên mây đến cõi Niết Bàn:

Cỡi Kim Hẩu đến Tịch San,
Đẩu vân nương phép Niết Bàn đến xem.

Sau cùng, Chơn Thần được rửa sạch hết cái kiếp 
sống buồn thảm của con người nơi cõi trần bằng nước 
Cam Lồ rót ra từ bầu rượu Tiên:

Hồ Tiên vội rót tức thì,
Nước Cam Lồ rửa ai bi kiếp người.

 � Đến Tuần Cửu thứ Chín, ở từng Trời Tạo Hóa Thiên, 
Chơn Thần được Đức PHẬT MẪU ban thưởng cho 
dự Hội Bàn Đào:

Hội Bàn Đào Diêu Trì Cung,
Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban.

Sau đó, Đức CHÍ TÔN ra sắc lịnh gọi Chơn Thần 
vào Ngọc Hư Cung để cho biết được thưởng hay bị phạt:

Ngọc Hư Cung, sắc lịnh kêu,
Thưởng, phong, trừng trị, phân điều đọa thăng
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Những Chơn Thần tấn hóa được Đức Chí Tôn ban 
thưởng phẩm vị tương xứng, được Đức PHẬT MẪU đưa 
đến Cung Trí Giác để luyện Đạo. Luyện Đạo 200 ngày 
thì đến tuần Tiểu Tường, các Chơn Thần đắc quả được 
đưa lên từng Trời Hư Vô Thiên do Đức Nhiên Đăng Cổ 
Phật chưởng quản.



 ĐẠI ÂN XÁ KỲ BA

345

58. ĐẠI ÂN XÁ KỲ BA

Theo giáo lý Cao Đài, Nhơn Loại hiện đang 
ở vào Hạ Nguơn của Chuyển thứ ba tức 

là vào Hạ Nguơn Tam Chuyển, sắp bước qua Thượng 
Nguơn Tứ Chuyển.

Đức Thượng Đế mà người Tín Đồ Cao Đài thường 
gọi là Đức Chí Tôn, với lòng Từ Bi tha thiết, thương con 
cái của Đức Ngài, không nỡ để cho chìm đắm trong sông 
mê bể khổ, nên cuối mỗi Nguơn Hội, Đức Ngài đều có 
mở một kỳ Phổ Độ để cứu vớt Nhơn Sanh và rước các 
Nguyên Nhơn xuống trần, trở về ngôi vị cũ.

Như thế trong 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. Chỉ trong hai tiếng Phổ Độ cũng đủ cho 
thấy rõ ý nghĩa của cuộc ân xá: Phổ là phô trương bày bố 
ra cho mọi người đều biết, còn Độ là độ rỗi cứu vớt sanh 
chúng cho thoát khỏi chốn u ám tối tăm sa đọa để đem 
về cảnh thanh nhàn hạnh phúc.

Cuối đời Hạ Nguơn cách nay hơn 90 năm, Đức 
Chí Tôn cho mở Tam Kỳ Phổ Độ với một tôn giáo duy 
nhứt là Đạo Cao Đài, do chính Đức Ngài làm Giáo Chủ. 
Giáo Lý của Đạo Cao Đài là sự tổng hợp có sáng tạo của 
tinh hoa giáo lý Tam Giáo và Ngũ Chi đã có từ xưa, hiệp 
với Thánh Giáo ngày nay của Đức CHÍ TÔN NGỌC 
HOÀNG THƯỢNG ĐẾ lập thành một nền Tân Giáo Lý.

* Như vậy thì mỗi kỳ đều có một cuộc Ân Xá, nhưng 
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tại sao Tam Kỳ Phổ Độ lại gọi là Đại Ân Xá tức là một 
cuộc ân xá lớn?

Đức Chí Tôn mở Đạo Kỳ Ba ban cho Nhơn Loại 
rất nhiều ân huệ: ngoài việc ban cho Kinh Tận Độ 
người sống và luôn cả Chơn Hồn người chết (nghĩa 
là Độ Sanh và Độ Tử), còn ban cho những Bí Pháp về 
Tắm Thánh, Giải Oan, Phép Hôn Phối, các Bí Tích về 
Phép Độ Hồn. Đức Chí Tôn còn dạy Đức Hộ Pháp tạo 
thuyền Bát Nhã và sắp đặt Nghi Lễ Chèo Thuyền, v.v…

Với lòng Từ Bi vô biên vô lượng, Đức Chí Tôn còn 
cho lịnh đóng cửa Địa Ngục, bãi bỏ hết những khổ hình 
đã đặt để từ xưa đến giờ nơi Thập Điện Diêm Cung, để 
cho các Chơn Hồn kể từ nay, chiếu luật vay trả, phải chịu 
luân hồi vay vay, trả trả ở tại mặt thế nầy cho đến khi nào 
sạch hết oan khiên thì sẽ đặng ân thưởng.

* Trong bài Kinh cúng Đức Phật Mẫu có đoạn 
như sau:

Trùng Huờn phục vị Thiên môn,
Nguơn Linh hóa chủng, quỉ hồn nhứt thăng.
Vô siêu đọa quả căn hữu pháp,
Vô khổ hình nhơn kiếp lưu oan.
Vô Địa Ngục, vô quỉ quan,
Chí Tôn đại xá nhứt trường qui nguyên.

– Trong câu thứ nhứt đoạn kinh nầy dùng chữ trùng 
huờn chớ không có dùng chữ tuần hườn, Bà Bát Nương 
Diêu Trì Cung, tác giả của bài Phật Mẫu Chơn Kinh, cho 
biết là theo hai kỳ Phổ Độ trước thì các Chơn Hồn tuần 
huờn, tức là tuần tự trước sau tùy duyên, tùy phận mà 
trở về, còn trong Tam Kỳ Phổ Độ thì Đức Chí Tôn cho 
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về chung một lượt nên mới dùng chữ trùng huờn tức là 
về trùng với nhau.

– Câu thứ nhì “Nguơn Linh hóa chủng, quỉ hồn nhứt 
thăng” chỉ rõ là dầu cho Nguyên Nhơn, Hóa Nhơn hay 
Quỉ Nhơn đều cho đi lên hết không phân biệt hạnh cao 
hay thấp.

– Câu thứ ba và thứ tư:
Vô siêu đọa quả căn hữu pháp,
Vô khổ hình nhơn kiếp lưu oan.

Chỉ rõ là từ đây không còn cảnh siêu đọa của các 
Chơn Hồn, căn quả của mỗi người tạo ra trong mỗi kiếp 
sanh đã có luật định sẳn là phải chịu nhơn kiếp lưu oan 
tức là tùy nhơn kiếp mà phải vay trả cho đến khi trả cho 
sạch hết oan khiên, bằng không thì các oan gia nghiệp 
quả cứ lưu chuyển mãi thế thôi, hể tạo nhơn lành thì sẽ 
hưởng quả lành, còn tạo nhơn ác dữ thì phải trả quả ác và 
dữ. Nói như vậy có nghĩa là không còn khổ hình cưa xẽ 
như hồi Nhị Kỳ Phổ Độ nơi cõi Địa Ngục như ở Âm Phủ 
nữa, mà Địa Ngục sẽ ở tại Trần Gian nầy để cho mỗi Chơn 
Hồn phải chịu khổ hình vay trả ở mặt thế nầy mà thôi.

– Câu thứ năm: “Vô địa ngục vô quỉ quan” đã nói 
một cách rõ ràng là trong Tam Kỳ Phổ Độ nầy không 
còn Địa Ngục và cũng không còn Quỉ Quan mà tiếng 
thông thường gọi là Quỉ Sứ, tức là những nhơn viên của 
Âm Phủ có phận sự tra khảo đánh đập, hành hà các hồn 
có phạm tội lỗi.

– Qua đến câu chót đã nói: “Chí Tôn Đại Xá nhứt 
trường qui nguyên” thì chỉ rõ Đức Đại Từ Phụ mở Đại Ân 
Xá cho toàn thể chúng sanh và dìu dắt con cái của Ngài 
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trở về hội hiệp cùng Ngài.
Hai tiếng Đại Xá trong đoạn kinh nầy chỉ rõ cho ta 

biết tại sao Tam Kỳ Phổ Độ lại được gọi Đại Ân Xá kỳ ba.

* Ngoài ra, chẳng những cho đóng cửa Địa Ngục, 
mà đồng thời Đức Chí Tôn còn cho mở cửa Cực Lạc Thế 
Giới để rước những người đầy đủ công đức đắc đạo trở 
về hội hiệp cùng với Chí Tôn, như lời dạy sau đây trong 
bài Kinh Giải Oan:

Đóng Địa Ngục, mở tầng Thiên,
Khai đường Cực Lạc, dẫn miền Tây Phương.

* Và trong bài Kinh Cầu Hồn Khi Hấp hối:
Tây Phương Tiếp Dẫn Đạo nhơn,
Phướn Linh khai mở nẻo đường Lội Âm.

Thật ra, trong Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ, Đức Chí 
Tôn cũng có cho ân xá, nhưng chỉ đến một mức nào chớ 
không có mở quá rộng rãi như kỳ Đại Xá nầy. Trong hai 
kỳ trước, Đức Chí Tôn mở cơ Phổ Độ để cứu vớt và độ 
rỗi các Chơn Hồn biết thức tỉnh quay về nẽo chánh, chớ 
không phải như trong Tam Kỳ Phổ Độ nầy, Đức Chí Tôn 
đã ban cho nhơn loại một đặc ân chưa từng có. Từ thử 
đến bây giờ chưa có lần nào mà Đức Chí Tôn mở rộng 
cửa như buổi Tam Kỳ Phổ Độ nầy.

* Cũng trong bài Kinh cúng Đức Phật Mẫu có đoạn:
Trung khổ hải độ thuyền Bát Nhã,
Phước Từ bi giải quả trừ căn.

– Hai câu Kinh nầy cho biết: Đức Phật Mẫu vâng 
lịnh Đức Chí Tôn đem thuyền Bát Nhã vào trong biển 
khổ để cứu vớt nhơn sanh, đồng thời ban cho phước đức 
và lòng từ bi để giải trừ căn xưa quả cũ. Hàm ý rằng: Đức 
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Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương giáng điển dẫn dắt các 
Vị Tiền Khai mở Đạo Cao Đài để giúp chúng sanh tu 
hành đắc đạo, thoát khỏi vòng luân hồi, giống như Phật 
Mẫu đem Thuyền Bát Nhã đến chở chúng sanh vượt qua 
biển khổ.

* Thêm nữa trong bài Kinh Giải Oan có đoạn:
May đặng gặp hồng ân chan rưới,
Giải trái oan sạch tội tiền khiên.
Đóng Địa ngục, mở tầng Thiên,
Khai đường Cực Lạc dẫn miền Tây Phương.

Theo hai câu đầu thì nhơn loại rất may mắn gặp thời 
kỳ nầy được Đức Chí Tôn chan rưới Hồng Ân bằng cách 
truyền cho Bí Pháp Giải Oan để rửa sạch tội tiền khiên 
của mình từ trước. Phép nầy cũng là một Đại Ân Xá 
những tội trước, nhưng từ ngày nhập môn trở về sau thì 
phải ráng giữ đừng gây thêm tội mới cho đến ngày chết, 
tức là ngày trở về với Đức Chí Tôn “Đại Từ Phụ”.

Một đặc ân rất lớn nữa là trong Tam Kỳ Phổ Độ, 
chúng sanh chỉ cần “ngộ kiếp một đời tu, đủ trở về cùng 
Thầy đặng”. Những người không có tín ngưỡng tôn giáo, 
nhưng làm đủ bổn phận người, công bình chánh trực, khi 
Chơn Hồn xuất ra khỏi thể xác thì được chuyển kiếp lần 
lượt theo các nấc thang tiến hóa mà Đấng Thượng Đế đã 
dạy trong một bài Thánh Giáo, nghĩa là phải luân hồi tái 
kiếp và tiến hóa lần lược theo 72 Địa Cầu, lên 3000 Thế 
Giới, qua khỏi Tam Thiên Thế Giới mới đến Tứ Đại Bộ 
Châu. Qua Tứ Đại Bộ Châu mới vào đặng Tam Thập 
Lục Thiên… Như vậy “thì biết chừng nào đặng hội hiệp 
cùng Thầy; nên Thầy cho một quyền rộng rãi, cho cả nhơn 
loại Càn Khôn Thế Giái, nếu biết ngộ kiếp một đời tu, 
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đủ trở về cùng Thầy đặng” (TNHT.I.61 – in năm 1972).
Đối với Tín Đồ Cao Đài giữ tròn Luật Đạo thì, sau 

khi chết, Chơn Hồn được hưởng đầy đủ Kinh Tận Độ 
và được thọ truyền Bửu Pháp, tức là được hưởng các Bí 
Tích của Phép Độ Hồn gồm có:

 ❒ Phép Xác để tẩy trược Chơn Hồn bằng nước 
Cam Lồ,

 ❒ Phép Đoạn Căn để cắt đứt bảy dây oan nghiệt, 
giúp cho Chơn Hồn dễ dàng lìa khỏi xác trần,

 ❒ Phép Độ Thăng để đưa Chơn Hồn vào cõi Hư 
Linh.

* Ngoài ra, các Chơn Hồn tùng nơi Chơn Pháp 
của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, một khi xuất lìa khỏi thể 
xác thì được phép của Lục Nương Diêu Trì Cung và Tiếp 
Dẫn Đạo Nhơn đưa phướn linh dẫn đường đi, khỏi sợ 
lạc đường vào Bích Du Cung hay Tam Thập Lục Động 
của Quỉ Vương, để đi thẳng về với Đức Chí Tôn và Đức 
Phật Mẫu, như ý nghĩa của các câu trong bài Kinh Cầu 
Hồn Khi Hấp hối:

Diêu Trì Cung sai nàng Tiên Nữ,
Phép Lục Nương gìn giữ chơn hồn.
Tây Phương Tiếp Dẫn Đạo nhơn,
Phướn Linh khai mở nẻo đường Lôi Âm.

* Nhờ được hưởng Lễ Tuần Cửu, Chơn Hồn được 
lần lược đưa lên các từng Trời: Thanh Thiên, Huỳnh Thiên, 
Xích Thiên, Kim Thiên, Hạo Nhiên Thiên, Phi Tưởng Thiên, 
cuối đến từng Tạo Hóa Thiên, nơi đây Chơn Hồn được 
Đức PHẬT MẪU ban thưởng cho dự Hội Bàn Đào với 
trái Đào, trái Hạnh có đặc tính phục hồi sự sống, và được 
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ban thưởng Tiên Tửu:
Hội Bàn Đào Diêu Trì Cung,
Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban.

Sau khi dự Hội Bàn Đào, Chơn Hồn được đưa vào 
Cung Bắc Đẩu xem căn quả số để biết số phận của mình, 
rồi được học nghi lễ của Thiên Triều để chờ ngày vào Linh 
Tiêu Điện bái lễ Đức CHÍ TÔN cho đúng phép. Sau đó, 
Đức CHÍ TÔN ra sắc lịnh gọi Chơn Hồn vào Ngọc Hư 
Cung để cho biết được thưởng thăng lên hay bị trừng 
phạt cho đọa xuống:

Cung Bắc Đẩu xem căn quả số,
Học triều nghi vào ở Linh Tiêu.
Ngọc Hư Cung, sắc lịnh kêu,
Thưởng, phong, trừng trị, phân điều đọa thăng.

Ở Ngọc Hư Cung, sau khi được phán xét, các Chơn 
Hồn tấn hóa được Đức Chí Tôn ban thưởng phẩm vị 
tương xứng, được Đức Phật Mẫu đưa đến Cung Trí Giác 
để luyện Đạo:

– Tùy theo công nghiệp mà được hưởng phẩm trật 
thiêng liêng, thoát khỏi vòng luân hồi.

Luyện Đạo ở Cung Trí Giác 200 ngày thì đến tuần 
Tiểu Tường, các Chơn Hồn đắc quả được đưa lên từng 
Trời Hư Vô Thiên do Đức Nhiên Đăng Cổ Phật chưởng 
quản.

Như vậy, chỉ cần một kiếp tu theo Đạo Cao Đài 
là đủ trở về cùng với Đức Phật Mẫu và Đức Chí Tôn.

Với những nhận xét trên, chúng tôi thấy rõ ràng 
trong Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn đã mở một cuộc 
Ân Xá vĩ đại mà thường gọi là Đại Ân Xá Kỳ Ba để tận 
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độ chúng sanh.
Trong lúc Người Tín Đồ Cao Đài còn sanh tiền tại 

thế nầy thì Đức Chí Tôn dùng đủ mọi phương diện để 
độ rỗi và dìu dẫn cho được sống nên Đạo, và khi chết rồi 
thì có đủ Kinh Tận Độ cùng những Bí Pháp để rửa tội 
và đưa Linh Hồn đi đến nơi đến chốn.

Ai là người hữu duyên, hữu phước được sanh vào thời 
kỳ nầy khá sớm mau thức tỉnh quay đầu hướng thiện về 
cửa Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để được hưởng Hồng Ân của 
Đức Chí Tôn trong muôn ngàn năm một thuở, nếu để lỡ 
trễ kỳ Đại Ân Xá nầy thì không biết mấy muôn ngàn kiếp 
nữa mới đặng hưởng một lần.

Hiền tài Nguyễn Trung Đạo biên soạn theo bài 
giảng của Ngài Bảo Đạo HỒ TẤN KHOA
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