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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Thất Thập Tam Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

------0O0–-----

LỜI CỦA SOẠN GIẢ

Sau khi ấn hành xong 8 quyển thuyết đạo của 
Đức Phạm Hộ Pháp từ năm 1946 đến năm 1959 

và hai quyển sau cùng cũng của Đức Phạm Hộ Pháp là:
1. Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống
2. Bí Pháp (Phần giáo lý Cao Đài)
3. Ba bài Thuyết Đạo

Chúng tôi may duyên được ân điển thiêng liêng của 
Bát Nương Diêu Trì Cung cho về hội kiến với Đức Chí 
Tôn và các Đấng Thiêng Liêng nơi Ngọc Hư Cung. Sau 
khi hội kiến xong, trở lại trần gian, tôi hoàn thành luôn 
quyển Bí Pháp Luyện Đạo của Bát Nương Diêu Trì Cung, 
tức là phương pháp bí truyền để xuất Chơn-Thần ra về 
hội kiến với Đức Chí Tôn.

Nay nhận thấy kinh cúng tứ thời (Tứ Thời Nhựt 
Tụng) của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ viết bằng chữ nôm 
và chữ nho rất khó hiểu cho những người tân học muốn 
tìm đạo. Đọc kinh cầu lý là điều dĩ nhiên nhưng kinh 
viết bằng chữ nôm cầu lý đã khó, chữ nho lại càng khó 
hơn. Với mục đích giúp người đồng đạo tìm lý trong 
những bài kinh cúng tứ thời và cũng với mục đích lập 
ngôn trong thời kỳ Hạ Ngươn tam chuyển, chúng tôi 
xin mạn phép viết ra những lý sau đây mong góp phần 
với những vị đã viết trước.
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DẪN NHẬP

NGUỒN GỐC KINH CÚNG TỨ THỜI

Năm 1925, khi Đức Chí Tôn lập đạo xong rồi và 
đã có Thiên Nhãn để thờ, hai ông Cao Huỳnh 

Cư và Phạm Công Tắc mới trình với Đức Chí Tôn: “Xin 
Thầy cho kinh để cúng”. Đức Chí Tôn phán dạy: “Hai con 
qua Tam Tông Miếu bảo Minh Sư nó dâng kinh cho Thầy”. 
(Câu nầy có hơi quá đáng, có vẻ trịch thượng nhưng Đức 
Chí Tôn là Cha, Minh Sư là con; hơn nữa Minh Sư có sứ 
mạng dâng kinh cho Đức Chí Tôn, nên Đức Chí Tôn phán 
dạy như thế cũng không có gì quá đáng).

Tam Tông Miếu là trụ sở của Minh Sư (Phật Giáo 
biến tướng). Minh Sư là một trong năm chi Phật Giáo từ 
Trung Quốc truyền sang Việt Nam. Về sau Tam Tông 
Miếu đổi lại là trụ sở của chi Minh Lý (Minh Lý Thánh 
Hội), cũng như Từ Lâm Tự (nơi khai Đạo Cao-Đài) sau 
đổi lại thành Thiền Lâm Tự. Năm chi Phật Giáo kể ra 
như sau:

 ❒ Minh Sư
 ❒ Minh Đường
 ❒ Minh Lý
 ❒ Minh Tân
 ❒ Minh Thiện

Các Ông Cao Huỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Lê Văn 
Trung và Vương Quan Kỳ đến Tam Tông Miếu trình qua 
sự việc. Các vị sư trả lời: “Chúng tôi không có sứ mạng 
dâng kinh cho Đạo Cao Đài, nhưng chúng tôi có kinh (kinh 
Minh Sư), quý ông muốn thỉnh bao nhiêu chúng tôi cho 
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thỉnh”. Chữ dâng và chữ thỉnh có hai ý nghĩa đặc biệt: 
Nếu Minh Sư dâng kinh cho Cao Đài thì Minh Sư nhỏ 
hơn, ngược lại Cao Đài thỉnh kinh thì Minh Sư lớn hơn.

Hai bên còn đang thảo luận về hai chữ dâng và thỉnh 
thì có ông đầu bếp của Tam Tông Miếu bưng trà lên đãi 
khách lại xác nhận: Tam Tông Miếu có sứ mạng dâng 
kinh cho Đạo Cao Đài. Ông kể lại:

Cách nay hơn 5 năm, có một nhà sư từ Trung Quốc 
đi bộ qua Việt Nam đến Tam Tông Miếu (Saigon) xin 
gửi một quyển kinh và dặn rằng: Sau này, (không biết 
bao lâu) có một nền Đạo mới mở ra tại đây thì quý ông 
dâng quyển kinh nầy cho vị Giáo Chủ đó. Theo lời của 
nhà sư từ Trung Quốc qua Việt Nam kể lại:

Sư phụ của ông là một vị Tể Tướng cuối triều Minh 
bên Tàu (nhà sư nầy không nói tên của vị Tể Tướng đó), 
chán nãn cuộc đời và thế sự mới từ quan đi tu tại Hàn 
Sơn Tự trên núi Cô Tô của Trung Quốc. Ông được Phật 
Bà Quan Âm hiện ra và thâu nhận làm đệ tử. Khi ông 
đắc đạo có danh hiệu là Lữ Tổ Thuần Dương (Chơn Linh 
là Nam Cực Tiên Ông). Chính ông Lữ Tổ Thuần Dương 
viết kinh Tứ Thời Nhựt Tụng cho Đạo Cao Đài và di chỉ 
cho các đệ tử phải mang kinh nầy qua Việt Nam (mà 
không nói Việt Nam). Trong di chỉ viết: Các con phải 
mang kinh nầy đi về hướng Nam (tức là đi qua nước 
Việt Nam) cứ đi hoài, đi hoài chừng nào không đi được 
nữa thì gửi quyển kinh nầy cho một ngôi chùa nào đó 
và dặn rằng: Khi nào tại đây có một nền Đạo mới mở ra 
thì dâng quyển kinh nầy cho vị Giáo Chủ đó.

Theo di chỉ của Đức Lữ Tổ Thuần Dương, vị sư đó 
mang kinh đi về hướng Nam của Trung Quốc, đi đến 
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Hà Nội (Bắc Việt) thì đường vẫn còn đi được, đến Huế 
(Trung Việt) thì đường vẫn còn đi được, đến Sài gòn 
(Nam Việt) thì đường không đi được nữa. Vì phía trước 
mặt là mũi Cà Mau, bên trái là biển Nam Hải, bên phải 
là vịnh Thái Lan, nên vị sư đó ghé vào Tam Tông Miếu 
và gửi lại quyển kinh nầy.

Sau khi vị sư đó đi rồi, các vị sư tại Tam Tông Miếu 
mở quyển kinh ra xem thử (đọc lén) thì thấy tựa đề Tứ 
Thời Nhựt Tụng. Các nhà sư nầy nghĩ rằng: Đạo Phật chỉ 
có công phu hai buổi sớm chiều còn lo không xong, Đạo 
gì mà phải Tứ Thời Nhựt Tụng thì làm sao sống nổi? Vì 
vậy họ đem quyển kinh nầy xuống nhà bếp định đốt, rất 
may là ông đầu bếp chưa nhóm lửa (nếu có lửa thì quyển 
kinh nầy đã bị đốt rồi). Vị sư đó lại không đem quyển 
kinh lên mà lại giao cho ông đầu bếp và dặn: Chút nữa 
khi có lửa thì ông đốt dùm quyển nầy. Đến khi có lửa 
thì ông đầu bếp lại nghĩ khác: Mình là người tu hành, 
hôm qua không lãnh thì thôi, đã lãnh rồi lại đem đi đốt 
quả thật về sau có một nền Đạo mới mở ra tại đây thì 
ăn làm sao, nói làm sao? Nghĩ như vậy nên ông đầu bếp 
gói quyển kinh lại rồi đem cất trên gác của nhà bếp. Quả 
thật, đến nay (1925) có một nền Đạo mới mở ra tại đây. 
Tôi xin đại diện cho Tam Tông Miếu dâng quyển kinh 
nầy cho Đức Chí Tôn. Ông Cao Quỳnh Cư và Phạm 
Công Tắc mở quyển kinh ra xem thì thấy có hai câu liễn 
làm lời tựa cho quyển kinh là:

Cao như Bắc Khuyết nhơn chiêm ngưỡng
Đài tại Nam phương đạo thống truyền
Ý nghĩa của hai câu liễn này như sau:
Chúng sanh (nhơn) hãy hướng về ngôi sao Bắc Đẩu 
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(Bắc Khuyết) mà chiêm ngưỡng đấng Thượng Đế. Đấng 
Thượng Đế lấy danh hiệu là Cao Đài (Cao như…, Đài 
tại…) qui Tam Giáo, hiệp Ngũ Chi (Đạo thống truyền) 
mở một nền Đạo mới tại nước Việt Nam (Nam phương) 
mà độ rỗi chúng sanh. Hai ông rất mừng vì đây mới 
đúng là kinh của Đạo Cao Đài mà Đức Lữ Tổ Thuần 
Dương đã viết và cũng đúng là kinh mà Đức Chí Tôn 
phán dạy: “Bảo Minh Sư nó dâng kinh cho Thầy”. Các vị 
sư tại Tam Tông Miếu thấy Đạo Cao Đài do Đức Chí 
Tôn rất huyền diệu nhiệm mầu nên có sự sắp xếp thiêng 
liêng hằng trăm năm trước (cuối triều Minh đến nay). 
Nhân câu phán dạy của Đức Chí Tôn: “Bảo Minh Sư nó 
dâng kinh cho Thầy”, mấy vị đó dâng kinh của Minh Sư 
cho Đức Chí Tôn rồi nhập môn theo Đức Chí Tôn luôn. 
Những kinh mà Minh Sư dâng là:

 ❒ Kinh Sám Hối
 ❒ Kinh khen tặng kinh Sám Hối
 ❒ Kinh ca tụng công đức Phật, Tiên, Thánh, Thần
 ❒ Giới Tâm Kinh
 ❒ Kinh Cứu khổ
 ❒ Vãng Sanh Thần Chú

(Có người nói ông Cao Quỳnh Cư và Phạm Công 
Tắc đến Tam Tông Miếu thỉnh kinh của Minh Sư về làm 
kinh của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, như vậy không đúng 
vì họ không biết chi tiết nội vụ. Từ Huệ biết là nhờ Đức 
Hộ Pháp nói lại).

Kinh cúng Tứ Thời đã có từ năm 1925 nhưng Đạo 
Cao Đài chưa ứng dụng được vì chưa có phần thiêng 
liêng chỉ dẫn.

Đến năm 1933, Đức Phạm Hộ Pháp cầm quyền thống 
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nhất (Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài) chấn chỉnh 
nền Đạo lại về kinh kệ, nghi thức cúng lạy, có âm thanh 
sắc tướng tức là có nhạc, lễ, đồng nhi; có Đức Lý Giáo 
Tông trợ giúp mới hoàn thành quyển kinh Thiên Đạo 
và Thế Đạo. Vì thế, trong đoạn mở đầu Hội Thánh viết: 
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 nơi nào tất cả là như vậy. Kinh Tứ Thời 
Nhựt Tụng là kinh cúng tứ thời. Mỗi ngày có 24 giờ, có 
bốn thời cúng là: Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu.

 ❒ Thời Tý là 12 giờ khuya hay là giờ thứ 24
 ❒ Thời Ngọ là 12 giờ trưa hay là giờ thứ 12
 ❒ Thời Mẹo là 6 giờ sáng hay là giờ thứ 6
 ❒ Thời Dậu là 6 giờ tối hay là giờ thứ 18

Cúng tứ thời có 3 ý nghĩa rõ ràng:
1. Thứ nhứt: Lễ rước Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng 

Liêng (Tam Giáo, Tam Trấn) đọc bài Niệm Hương.
2. Thứ hai: Xưng tụng công đức của Đức Chí Tôn hay là 

lời dạy đạo của các Đấng Thiêng Liêng. Đọc bài Khai 
kinh, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thích Giáo, Tiên Giáo, 
Nho Giáo.

3. Thứ ba: Lễ dâng tam bửu của chúng ta cho Đức Chí Tôn 
để Đức Chí Tôn sử dụng trong việc cứu rỗi chúng sanh. 
Đọc bài: Dâng hoa, dâng rượu, dâng trà và Ngũ nguyện.

Tam bửu là gì? Là ba món báu của con người: Tinh, 
Khí, Thần. Trong cơ thể con người có ba món quý báu 
hơn hết là thể xác, trí não, linh hồn gọi chung là tam bửu.

 ❒ Tinh là thể xác tượng trưng là hoa
 ❒ Khí là trí não tượng trưng là rượu
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 ❒ Thần là linh hồn tượng trưng là trà
Dâng hoa tức là dâng thể xác, dâng rượu tức là dâng 

trí não, dâng trà tức là dâng linh hồn.
Thể xác, trí não, linh hồn chúng ta dâng hết cho Đức 

Chí Tôn thì không còn cái gì của chúng ta nữa.
Thể xác không làm việc cho chúng ta mà làm việc 

cho Đức Chí Tôn. Trí não không suy nghĩ cho chúng ta 
mà phải suy nghĩ cho Đức Chí Tôn (thay Đức Chí Tôn 
mà suy nghĩ). Linh hồn không sống cho chúng ta mà 
phải sống cho Đức Chí Tôn (vì chúng sanh mà sống). Đạo 
Cao Đài khác với các tôn giáo trước là ở chỗ nầy. Cúng 
tứ thời không phải cầu phúc cho chúng ta (vị ngã), mà 
cầu phúc cho chúng sanh (vị tha). Phần quan trọng của 
dâng tam bửu là như vậy, phải hiểu ý nghĩa của dâng 
tam bửu là như vậy.

Ngũ Nguyện là gì? Có hai ý nghĩa rõ ràng
 ❒ Thứ nhứt: Là cầu nguyện
 ❒ Thứ hai: Là tình nguyện

 � Nam mô Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai
 � Nhì nguyện phổ độ chúng sanh

Theo ý nghĩa thứ nhứt, chúng ta cầu nguyện với 
Đức Chí Tôn xin Đức Chí Tôn Đại Đạo hoằng khai và 
phổ độ chúng sanh; nhưng Chí Tôn là một đấng vô hình 
thì làm sao có tiếng nói mà phổ độ chúng sanh được? 
Theo ý nghĩa thứ hai thì chúng ta tình nguyện hoằng 
khai, nhưng chúng ta sức yếu thế cô, học hành không 
hơn ai thì làm sao hoằng khai Đại Đạo và phổ độ chúng 
sanh cho nổi. Bây giờ muốn làm việc ấy cho có kết quả 
thì chỉ còn một cách là tình nguyện dâng tam bửu của 
chúng ta cho Đức Chí Tôn, rồi sau đó phải cầu nguyện 
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với Đức Chí Tôn giúp chúng ta thành công. Vì thế mà 
từ khi mới lập đạo Đức Chí Tôn thường nói: “Thầy là 
các con, các con là Thầy”.

Ví dụ trong một buổi thuyết đạo:
Các bạn nghĩ rằng: Ta thay lời Đức Chí Tôn nói đạo 

cho con cái của Ngài nghe, lời nói đạo nầy không phải của 
ông Nguyễn Văn Mít hay bà Trần Thị Xoài mà là lời nói 
đạo của Đức Chí Tôn (của ông Trời), nói đạo cho con cái 
của Ngài nghe (nếu có máy ghi âm những lời thuyết đạo 
đó, sau khi nghe lại sẽ thấy rất mạch lạc, rõ ràng, khúc 
chiết, văn chương tao nhã). Quả thật những lời nói đó 
không phải của chúng ta mà là của Đức Chí Tôn.

Việc hoằng khai Đại Đạo và phổ độ chúng sanh nếu 
nói để Đức Chí Tôn lo thì không đúng, mà nói để chúng 
ta lo thì cũng không đúng nữa, mà phải nói: Chúng ta 
tình nguyện hoằng khai và cầu nguyện với Đức Chí Tôn 
giúp chúng ta thành công trong công việc đó. Việc nầy 
phải có 2 quyền lực:

 � Quyền lực hữu hình- chúng ta tình nguyện
 � Quyền lực vô hình- Cầu xin Đức Chí Tôn yểm trợ

Đó là ý nghĩa của Ngũ Nguyện mà đó cũng là ý nghĩa 
của cúng tứ thời. Mỗi ngày chúng ta cúng 4 lần hay một 
lần, chúng ta phải tự xét mình coi trong 24 ngày qua 
chúng ta làm gì có ý nghĩa cho Đại Đạo hoằng khai? 
Chúng ta có sống một kiếp sống có ý nghĩa cho Đại 
Đạo hoằng khai? Nếu không có tức là chúng ta chưa 
trọn dâng Tam Bửu của chúng ta cho Đức Chí Tôn, và 
nếu tiếp tục không thì chúng ta chưa tu vậy. Muốn tu 
chúng ta phải tìm cách làm cho có, nếu có rồi thì phải 
phát huy cái có cho đến tột cùng. Được như vậy chúng 
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ta mới là Đức Chí Tôn (là ông Trời), mới đúng vào câu 
mà Đức Chí Tôn thường nói: “Thầy là các con, các con 
là Thầy”.

Những bài kinh cúng tứ thời, do Đức Lữ Tổ Thuần 
Dương viết bằng chữ nho nên nghĩa lý và ý tứ rất cao 
xa, người bình thường (ít nho văn) không thể hiểu thấu. 
Có người nói Đức Lữ Tổ Thuần Dương Chơn Linh là 
Lữ Đồng Tân vì có chữ Lữ. Như vậy không đúng vì Lữ 
Đồng Tân đã giáng linh trong thân xác ông Cao Hoài 
Sang (Thượng Sanh), còn Đức Lữ Tổ Thuần Dương Chơn 
Linh là Nam Cực Tiên Ông mới đúng (nhờ cơ bút mà 
chúng ta mới hiểu như vậy). 

Bài kinh Niệm Hương nguyên bản chữ nho như sau:
Đạo do tâm hiệp
Tâm giã hương truyền
Hương phần ngọc lư
Hương chú Tiên nguyện
Chơn linh hạ giáng
Tiên hội lâm hiên
Kim thần quan cáo
Kính đạt cửu Thiên
Sở khai sở nguyện
Hàm tứ như nghiên (như ngôn)

Bài Khai Kinh nguyên bản chữ nho như sau:
Trần hải mang mang thủy nhựt Đông
Vãn hồi toàn trượng chủ nhơn công
Yếu tri Tam Giáo tâm nguyên hiệp
Trung thừ, từ bi, cảm ứng hồng

Bài Niệm Hương nếu phiên dịch ra tiếng Việt thì 
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có nghĩa như sau:
Đạo do cái tâm hiệp lại
Cái tâm mượn mùi thơm của nhang truyền đi
Đốt nhang tỏa mùi thơm tại cái lư bằng ngọc
Cái tâm hướng đến các vị Tiên để cầu nguyện
Chơn linh các Đấng giáng xuống
Các vị Tiên ngồi trên xe đi đến
Ngày nay kẻ bề tôi cần tấu trình
Mau chóng thẳng đến Chín Từng Trời
Điều quan trọng mà mình mong ước
Đều ban ân huệ như lời cầu nguyện

Bài Khai Kinh nếu phiên dịch ra tiếng Việt thì có 
nghĩa như sau:

Biển trần bát ngát mênh mông nước, Mặt Trời 
mọc ở phương Đông
Vãn hồi được là nhờ vào công đức của Đức Thái 
Thượng Đạo Quân
Những điều cần thiết của Tam Giáo là do cái 
tâm cho hòa hợp
Đức Khổng Phu Tử dạy trung thứ (trung dung)

Tuy hai bài kinh Niệm Hương và Khai Kinh đã phiên 
dịch ra tiếng Việt Nam bằng chữ nôm nhưng chưa được 
thông suốt lắm, hơn nữa là kinh thì phải có vần có vận, 
có giọng đọc nam xuân nam ai. Cho nên khi kinh đã về 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ rồi, Đức Nam Cực Tiên Ông 
giáng cơ giải bài kinh Niệm Hương từ chữ nho ra chữ 
nôm như sau (thể thơ song thất lục bát):

Bài kinh Niệm Hương
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Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp
Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra,

Mùi hương lư ngọc bay xa;
Kính thành cầu nguyện Tiên Gia chứng lòng.

Xin Thần Thánh ruổi giong cỡi hạc,
Xuống phàm trần vội gác xe Tiên,

Ngày nay đệ tử khẩn nguyền;
Chín từng Trời Đất thông truyền chiếu tri.

Lòng sở vọng gắng ghi đảo cáo,
Nhờ Ơn Trên bổ báo phước lành.

Đức Lữ Tổ Thuần Dương cũng giáng cơ diễn nôm 
bài Khai Kinh (thể thơ song thất lục bát):

Bài Khai Kinh

Biển trần khổ vơi vơi trời nước,
Ánh Thái Dương giọi trước phương Đông,

Tổ Sư Thái Thượng Đức Ông;
Ra tay dẫn độ dày công giúp đời.

Trong Tam Giáo có lời khuyến dạy,
Gốc bởi lòng làm phải làm lành,

Trung Dung Khổng Thánh chỉ rành,
Từ bi Phật dặn lòng thành, lòng nhơn.

Phép Tiên Đạo tu chơn dưỡng tánh,
Một cội sanh ba nhánh in nhau,

Làm người rõ thấu lý sâu;
Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh Kinh.

Tuy hai bài kinh đã diễn nôm rồi nhưng nghĩa lý 
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và ý tứ vẫn còn ẩn tàng sâu xa trong đó. Hơn nữa, Đức 
Lữ Tổ Thuần Dương muốn ứng dụng bài kinh nầy cho 
Đạo Cao Đài nên Đức Lữ Tổ Thuần Dương thêm 3 câu 
nữa như sau:

Một cội sanh ba nhánh in nhau
Làm người rõ thấu lý sâu

Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh kinh.

Đạo Cao Đài quy Tam Giáo hiệp ngũ chi để độ rỗi 
chúng sanh nên Đức Lữ Tổ Thuần Dương nói một cội là 
Đức Chí Tôn, ba nhánh là Tam Giáo. Đức Chí Tôn phân 
tánh giáng trần lập nên ba nền tôn giáo trong ba thời 
kỳ khác nhau, cho nên dù ba nền tôn giáo cũng do Đức 
Chí Tôn lập ra cùng một mục đích dạy chúng sanh làm 
lành, lánh dữ, dưỡng tánh, tu tâm, hồi đầu hướng thiện.

Giải nghĩa kinh cúng tứ thời mà giải nghĩa suông 
thì chưa đủ, phải giải lý sâu nữa, vì chữ nho của người 
Trung Hoa là loại chữ lâu đời nhứt; một chữ có nhiều 
nghĩa (nhứt tự lục nghì). Một chữ đứng riêng thì không 
có nghĩa, phải có chữ đứng đầu hoặc đứng kế thì mới 
rõ nghĩa. Hoặc vế trước bổ nghĩa cho vế sau, vế sau trợ 
nghĩa cho vế trước thì mới rõ nghĩa được, ví dụ:

 � Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ: Chữ Đạo ở đây có nghĩa 
là một con đường lớn, một nền đạo lớn.

 � Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp: Chữ Đạo ở đây ám 
chỉ ông Trời hay là Đức Chí Tôn.

 � Đạo cao vô cực, Giáo xiển hư linh: Chữ Đạo ở đây ám 
chỉ giáo lý Cao Đài cao siêu không bờ bến, không 
tột cùng.

 � Đạo cao nhứt khí, Diệu hóa tam thanh: Chữ Đạo ở 
đây ám chỉ quyền pháp thiêng liêng của Đức Chí 
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Tôn điều khiển Càn Khôn Vũ-Trụ và sanh hóa muôn 
loài. Có nhiều khi chỉ mượn chữ để nói lên cái ý, 
cái lý của câu kinh mà thôi như chữ: Mùi hương lư 
ngọc bay xa, mượn chữ lư ngọc để nói cái tâm thành 
kính của mình chứ đâu phải mỗi người, mỗi nhà 
đều có cái lư bằng ngọc. Vì thế mà câu mở đầu của 
bài Niệm Hương là:

Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp.
Câu này ý vẫn còn sâu xa khó hiểu, Đạo là gì mà phải 

có một tấm lòng thành tín hiệp lại mới có. Chữ Đạo ở 
đây không có nghĩa là con đường, là tôn giáo nữa mà ám 
chỉ Đức Chí Tôn, chỉ ông Trời hay Ngọc Hoàng Thượng 
Đế. Câu này muốn nói: Đức Chí Tôn là một Đấng vô 
hình, không có hình ảnh như Đức Phật Thích Ca, Đức 
Chúa Jesus Christ nhưng mà vẫn có. Muốn thấy Đức 
Chí Tôn phải tin tưởng (tín) và phải quyết tâm (thành), 
chữ thành ở đây là thành khẩn, là quyết tâm chớ không 
phải là thành thật.

Đạo là ông Trời, là Đức Chí Tôn
Lòng là tấm lòng, là lương tâm gọi tắt là tâm
Thành là thành khẩn, là quyết tâm
Tín là tín ngưỡng, là tin tưởng
Chữ Đạo phải chiết tự mới thấy Đức Chí Tôn, mới 

thấy quyền phép của Đức Chí Tôn, quyền phép sanh 
hóa muôn loài.

Đức Lão Tử, giáo chủ đạo Tiên, khi Ngài đoạt pháp 
rồi (đắc đạo) ngài thấy ông Trời, thấy bằng tâm linh, 
bằng mặc khải, bằng Huyền quang khiếu. Trong Vũ trụ 
bao la kia có một cái nguyên lý sanh hóa muôn loài (ông 
Trời) không có tên nên Ngài mượn chữ Đạo mà đặt tên 
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cho cái nguyên lý sanh hóa đó (cường danh viết Đạo). 
Cường danh là mượn danh từ mạnh mẽ đủ uy lực ám 
chỉ ông Trời, ám chỉ Đức Chí Tôn.

Khởi viết chữ Đạo, bắt đầu bằng hai dấu chấm (‘’), 
kế đó một gạch ngang (—). Hai chấm tượng trưng âm 
dương nhị khí, một gạch ngang là âm dương hiệp nhứt 
(‘’), nghĩa là mọi cuộc biến thiên của tạo hóa, do âm 
dương hiệp nhứt mà ra. Cho đến con người và vạn vật 
(trống mái, nam nữ) cũng do âm dương hiệp nhứt mà 
tạo thành. Khoa học ngày nay cũng nhìn nhận: trong 
bầu khí quyển mênh mông kia vẫn có âm điện và dương 
điện (–, +).

Dưới chữ âm dương hiệp nhứt (‘’) có chữ tự ( ). 
Tự là tự nhiên mà có, nghĩa là âm dương của trời đất 
tự nhiên mà có, tự nó có nó, không ai sanh ra nó. Âm 
dương hiệp nhứt cộng với chữ tự ( ) là chữ thủ ( ). 
Thủ là đầu. Đầu là khởi đầu, là bắt đầu, là đầu dây mối 
nhợ, là nguyên thủy, là khởi đầu sanh hóa. Bên trái chữ 
thủ có chữ tẩu ( ), tẩu là chạy, là quay cuồng, là vận 
hành, là luân lưu, là di chuyển, tức là pháp luân thường 
chuyển. Chữ thủ bên trái có chữ tẩu là chữ Đạo ( ). 
Dùng chữ Đạo mà chỉ cái nguyên lý sanh hóa muôn loài, 
chỉ Đức Chí Tôn, chỉ ông Trời thì mới đủ nghĩa (Cường 
danh viết Đạo). Đức Lão Tử dùng chữ một cách tài tình, 
thật là cao xa siêu thoát.

Chữ Đạo là chủ Âm Dương.
Âm Dương tự nhiên mà có.
Âm Dương hiệp nhứt phát khởi Càn Khôn.
Có Càn Khôn Vũ-Trụ thì nguyên lý sanh hóa muôn 

loài mới ra thiệt tướng. Vạn vật và con người phải hoạt 
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động vận hành, phải quay cuồng để sống, phải đi trong 
vòng pháp luân thường chuyển để đoạt vị. Người là chủ 
nguyên lý sanh hóa muôn loài, là Đức Chí Tôn, là ông 
Trời, ấy là Đạo ( ).

Ông Trời, Đức Chí Tôn không có hình tướng (vô 
hình) mà ta biết có (tín). Tin thì phải quyết tâm (thành) 
thì mới tìm thấy Đức Chí Tôn. Cũng như gió không có 
hình tướng mà ta biết có nhờ gió làm cho ngọn cây lung 
lay. Con người sống được nhờ có linh hồn, linh hồn không 
có hình tướng (vô hình). Con người không có linh hồn 
thì con người là một xác chết. Linh hồn không thấy mà 
biết có (tín). Phải tìm cách chứng minh (thành). Muốn 
chứng minh phải tu, muốn tu phải có Đạo. Vì thế mà 
Đức Phật Mẫu dạy ba ông: Phạm Công tắc, Cao Quỳnh 
Cư và Cao Hoài Sang phải lập bàn vọng Thiên để cầu 
Đạo với ông Trời vì chỉ có ông Trời mới ban cho chúng 
ta một đạo pháp giải thoát mà thôi.

Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp: Đức Nam Cực Tiên 
Ông muốn nói: Đức Chí Tôn là một Đấng vô hình phải 
tìm kiếm thì mới thấy. Cái quyết tâm của ông Pasteur là 
trong 10 năm miệt mài làm ra kính hiển vi, nhờ có kính 
hiển vi nhơn loại mới thấy con vi trùng.

Ngày nay Đạo Cao Đài cũng thế Đức Chí Tôn là một 
Đấng vô hình mà ta tin là có (tín), thì phải quyết tâm 
(thành) thì mới tìm thấy Đức Chí Tôn. Đạo Cao Đài có 
ba thể pháp thông công với Đức Chí Tôn, tức là có ba 
cách tìm thấy Đức Chí Tôn.

1– Thể pháp thông công thứ nhứt: (Hữu hình)
Đọc kinh cúng tứ thời để tương hiệp với Đức Chí 

Tôn. Thất Nương Diêu Trì Cung nói: “Lễ bái thường hành 
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tâm đạo khởi”. Cúng tứ thời là lễ bái thường hành, có 
lễ bái thường hành thì tâm hồn đạo đức của con người 
mới có cảm ứng, có cảm tức nhiên có ứng. Cảm là do 
tâm hồn ta cầu mong gặp Đức Chí Tôn, ứng là Đức 
Chí Tôn cho chúng ta thấy Đức Chí Tôn qua tâm linh, 
qua mặc khải, qua huyền quang khiếu, phần nầy ai làm 
cũng được. Mọi người đều nghĩ rằng: Trên Trời cao có 
rất nhiều thiên thể, có hàng tỷ tỷ ngôi sao; có mặt trời, 
mặt trăng, người sanh ra thiên thể này là ông Trời. Cũng 
như dưới trái đất này có rất nhiều con người (nhơn loại), 
phải có người đầu tiên sanh ra nhơn loại. Tìm tổ tông 
con người phải quay về quá khứ hàng chục tỷ năm, hàng 
trăm tỷ năm. Bây giờ muốn tìm ông Trời cũng phải quay 
về quá khứ hàng tỷ tỷ năm. Vì thế, con người vẫn biết 
có ông Trời mà không chứng minh được vì không thể 
lùi về quá khứ hàng tỷ năm.

2– Thể pháp thông công thứ hai: (Bán hữu hình)
Là cầu cơ, chấp bút. Cơ bút là thể pháp bán hữu 

hình để thông công với các Đấng Thiêng Liêng và Đức 
Chí Tôn, bởi vì cơ bút có hai phần:

 � Phần hữu hình là cơ bút và con người
 � Phần vô hình là Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng 

Liêng
Các Ngài dùng điển lực thiêng liêng của các Ngài 

điều khiển (khiến) con người viết ra chữ, viết ra tư tưởng 
của các Ngài để dạy đạo qua việc cầu cơ, chấp bút. Phần 
này khó khăn và nguy hiểm.

 � Khó khăn: Không phải ai muốn cầu cơ, chấp bút cũng 
được. Phần này chỉ dành riêng cho những Chơn-Linh 
cao trọng lâm phàm, có sứ mạng phổ độ chúng sanh. 
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Ông Đoàn Văn Bản (Đốc Học Bản) là một trong số 12 
môn đồ đầu tiên của Đức Chí Tôn, xin với Đức Chí Tôn 
cho ông chấp bút, Đức Chí Tôn cho một bài thi như sau:

Bút nở mùa hoa đã có chừng
Chẳng như củi mục hốt mà bưng
Có công ắt đặng công mà chớ
Buồn bực rồi sau mới có mừng

(Ngày14/1/1925)
Đức Chí Tôn cho ông Bản bài thi nầy ngụ ý nói: 

Thầy cho ai người nấy được, chớ không phải ai cũng 
chấp bút được. Đạo Cao Đài có 3 người được chấp bút:

 � Ông Lê Văn Trung – quyền Đức Giáo Tông Thượng 
Trung Nhựt. Đức Chí Tôn muốn độ ông Trung nên 
cho ông Trung chấp bút để tạo niềm tin cho ông 
Trung.

 � Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc được Đức Lý Giáo 
Tông cho ông chấp bút để học đạo với Đức Lý khi 
ở Thánh Thất Bình Trưng Thủ Đức và Thánh Thất 
Phú Mỹ Mỹ Tho. Về sau, vẽ bản đồ Đền Thánh để 
cất Đền Thánh. Đền Thánh là hình thể của Đức Chí 
Tôn tại thế, là Bạch Ngọc Kinh tại thế, không ai biết 
phải vẽ như thế nào, chỉ có Đức Lý Giáo Tông biết 
nên Đức Lý mới vẽ được.

 � Hiền tài Nguyễn Văn Mới tốc ký viên của Đức Hộ 
Pháp đạo hiệu là Từ Huệ, được Bát Nương Diêu Trì 
Cung cho chấp bút để Bát nương ban cho Bí Pháp 
Luyện Đạo tu tại Vạn Pháp Cung, Trí Giác Cung và 
Trí Huệ Cung.

 � Nguy hiểm: Khi cầu cơ, Tiên Phật không giáng thì 
ma quỷ nhập. Tiên Phật giáng cơ dạy chúng sanh về đạo 
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đức tinh thần qua Thánh Ngôn, Thánh Giáo. Ma quỷ 
nhập dạy chúng sanh dục loạn, mê tín dị đoan; không 
có chân lý, không có khoa học chứng minh.

Đức Phạm Hộ Pháp nói huyền diệu cơ bút như vầy: “
 � Một – hai đứa phò loan khi cơ lên không ai giáng mà 

cơ vẫn hoạt động như thường là vì Chơn-Thần của 
hai đứa phò loan hiệp cộng lại với nhau mà viết ra.

 � Hai – là cả thảy người hầu đàn đều để Thần vào đó 
rồi, họ xúm nhau mà viết ra. Cho nên những kẻ lo 
về quốc sự có thể nói về quốc sự.

 � Ba – Dầu cho hồn ma quỷ cũng có thể giáng cơ được.
 � Bốn – Mới tới các đấng thiêng liêng, 

Thì té ra bốn cửa đánh me ta chỉ trúng có một thì biết 
đâu là thật, đâu là giả.

Qua (Bần-Đạo) nghi hoặc về cơ bút lắm, rất đổi ngày 
Khai Đạo tại Từ Lâm Tự ma quỷ nhập đàn, chính mình 
qua có ở đó mà không làm chi đặng. Do bởi Ngọc Lịch 
Nguyệt trấn Thần không nghiêm (Từ Lâm Tự – chùa Gò 
Kén, Tây Ninh đêm 14 rạng 15 tháng 10 năm Bính Dần) 
nên quỷ mới lộng hành.

Qua hỏi Kỵ: (Tư Kỵ đạo núi ở Vạn Pháp Cung) Nó 
làm phương nào mà tránh tay ma quỷ nhập vào cơ của 
nó? Nó lại không biết thật giả thế nào, làm sao nó tránh 
khỏi được? Cơ bút là khó, không phải là đồ cho mấy em 
kể cả thằng Kỵ mà dám mạo hiểm dùng nó (tư Kỵ là con 
của ông Chí Thiện Đợi tự Đại đệ tử của Đức Hộ Pháp, 
được Đức Hộ Pháp giao cho sứ mạng giữ nền Vạn Pháp 
Cung). May cho nó lại gửi đồ ấy cho qua (thánh giáo 
giả của tư Kỵ), bằng chẳng vậy chúng nó bị mê hoặc mà 
không hay. Qua nói thật cho em biết (một bậc kỳ lão của 
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Phạm Môn): Cơ bút của Đức Chí Tôn đến lập Đạo, nó 
có niêm luật vô hình của nó mà cả thảy con cái của Đức 
Chí Tôn không dễ gì hiểu thấu. Qua nói khi Đức Chí Tôn 
đến lập Đạo tức là lập Hội Thánh, thì cơ phong Thánh 
đã tiền định là Thượng Phẩm và Hộ Pháp phò loan, còn 
Thượng Sanh là cơ phổ độ. Khi lập Đạo xong rồi thì cây 
cơ phổ độ bị cấm, mấy em thấy đó thì biết rằng: Phò loan 
chẳng phải dễ, chẳng phải ai phò cũng được. Xây bàn cho 
ma quỷ nói chuyện thì được, còn phò loan cho các Đấng 
Thiêng Liêng không phải dễ”.

Các chi phái buổi nọ họ đã thất bại, làm cho mê tín 
thiên hạ một thời gian rồi hết vì thiên hạ không tin cơ 
bút nữa. Niêm luật cơ bút là huyền bí, vì đó mà thiên 
hạ bị lầm lạc, mê hoặc. Khi biết mình bị mê hoặc thì bỏ 
Đạo không theo nữa, nên các chi phái buổi nọ bị tan rã 
cũng vì lẽ ấy. 

 � (Bức thư của Đức Phạm Hộ Pháp từ Kim Biên 
Nam Vang gửi về cho vị cầm đầu Phạm Môn nói 

về ông đạo Kỵ ở Vạn Pháp Cung làm cơ giả).
3– Thể pháp thông công thứ ba: (vô hình)
Để thấy Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng 

bằng Huyền Quang Khiếu (gặp Đức Chí Tôn trước khi 
chết). Hội kiến xong còn phải trở lại trần gian sống cho 
hết kiếp đọa trần. Phần này phải vào ba cung: Vạn Pháp 
Cung, Trí Huệ Cung và Trí Giác Cung mới thực hiện 
được. Nơi đây có phương pháp tịnh luyện gọi là Thiền 
của Bát Nương Diêu Trì Cung truyền dạy cho Từ Huệ 
và Diệu Minh.

Tại sao phải vào ba cung nầy mới tịnh luyện được? 
Vì ba nơi nầy là khu địa linh đã được Đức Lý Giáo Tông 
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và Đức Hộ Pháp chọn sẵn rồi. Hơn nữa, nơi đây có Hội 
Thánh lo liệu mọi sinh hoạt hằng ngày, có người canh 
giữ giờ giấc để tịnh luyện và phải theo một thời khóa 
biểu khắt khe. Người tịnh luyện chỉ học đạo và luyện đạo 
mà thôi; phải có chơn sư chỉ dạy từng giờ từng ngày mới 
được, không phải chỉ đọc sách rồi tự mình tịnh luyện 
một mình mà được.

Bài Niệm Hương nội một câu mở đầu thôi là chúng 
ta đã thấy lý sâu bao la không bờ bến, không tột cùng. 
Bài Khai Kinh cũng vậy, nguyên bản chữ nho của câu 
mở đầu như sau:

Trần hải mang mang thủy nhựt đông
Vì khó hiểu nên Đức Lữ Tổ Thuần Dương mới giáng 

cơ diễn nôm lại như sau: (Thể thơ song thất lục bát)
 � Biển trần khổ vơi vơi trời nước (Trần hải mang 

mang thủy)
 � Ánh Thái Dương giọi trước phương đông (Nhựt 

đông)
Nhị kỳ phổ độ Đức Phật Thích ca nói: (Kinh Kim 

Cương)
“Chúng sanh sống ở thế gian là sống trong cảnh khổ 

(sanh, lão, bệnh, tử), khổ nhiều lắm, mọi người đều khổ. 
Vua có cái khổ của vua (sợ mất ngôi), quan có cái khổ 
của quan (sợ mất chức), dân có cái khổ của dân (sưu cao 
thuế nặng), giàu có cái khổ của giàu (sợ mất của), nghèo 
có cái khổ của nghèo (thiếu ăn thiếu mặc). Chúng sanh 
sống lẩn quẩn trong vòng đau khổ như sống trong cảnh 
tối tăm không lối thoát. Ta mở đạo cứu đời, đạo của Ta là 
một ngọn đèn trong đêm tối, mà đạo của Ta là ánh sáng 
ngọn đèn chớ không phải cây đèn”.
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Nay Đức Chí Tôn nói: Đạo của Thầy là ánh sáng mặt 
trời chớ không phải ánh sáng cây đèn (Ánh Thái dương 
giọi trước phương đông).

Chỉ trong hai câu kinh mở đầu cho hai bài kinh 
Niệm Hương và Khai Kinh chúng ta thấy Giáo Lý Cao 
Đài cao siêu không bờ bến, không tột cùng (Đạo cao vô 
cực giáo xiển hư linh là như vậy).

Bây giờ chúng ta đi sâu vào quyển Thiên Đạo và Thế 
Đạo của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Trong quyển kinh 
này có ba phần chính:

 � Tiểu dẫn
 � Kinh Thiên Đạo
 � Kinh Thế Đạo

 ▶ Tiểu dẫn là tóm lược đại cương về những lời dạy 
đạo của Đức Lý Giáo Tông:
 � Nghi thức thờ phượng cúng kiến
 � Cách lạy
 � Cách nhập đàn hành lễ cúng Đức Chí Tôn và Phật 

Mẫu
 � Cúng Đàn
 � Trai kỳ
 � Cách thiết lễ mỗi nghi tiết: Cầu hồn khi hấp hối, 

cầu hồn khi đã chết rồi.
 � Tẩn liệm
 � Cầu siêu
 � Thành phục
 � Đưa linh cửu
 � Hạ huyệt
 � Làm tuần cửu
 � Tiểu tường
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 � Đại tường
 � Cầu hồn và cầu siêu cho người chưa nhập môn cầu 

đạo
Vì là đại cương nên Hội Thánh chỉ ghi lại những 

phần chính mà thôi còn chi tiết thì Đức Lý Giáo Tông 
chỉ dạy rất nhiều, nhứt là lễ, nhạc, đồng nhi (âm thanh, 
sắc tướng). Về nhạc lễ thì Đức lý ứng dụng kinh nhạc, 
kinh lễ (ngũ kinh) của Đức Khổng Phu Tử. Về đồng nhi 
thì chia ra 36 nam, 36 nữ (tam thập lục thiên). Đọc kinh 
thì có giọng nam xuân, nam ai. Thài thì theo điệu đảo 
ngũ cung. Cúng thì có cúng Đức Chí Tôn và cúng Phật 
Mẫu. Cúng tiểu đàn, đại đàn mới có nhạc, lễ và đồng 
nhi. Cúng tứ thời tại Đền Thánh mới có đờn, còn cúng 
tại các Thánh Thất và các tư gia thì không có đờn.

 � Đại Đàn: Phần nhạc tấu Quân Thiên gồm có:
 ❒ Nhạc tấu: Ba khúc: Trống cái, trống con, kèn
 ❒ Đờn năm bài: Ngũ đối thượng, Ngũ đối hạ, Long 

đăng, Tiểu khúc, Xàng xê.
 ❒ Dâng tam bửu: Đờn đảo ngũ cung đủ 7 lái, lễ sĩ 

đi chữ tâm, đồng nhi thài dâng bông, dâng rượu, 
dâng trà. Phần nầy có hơi dài, một thời cúng gần 3 
giờ, cho nên Đức Phạm Hộ Pháp có than với Đức 
Lý: “Xin Ngài chế giảm như thế nào đó cho ngắn 
bớt thời gian đi, nhứt là nhạc tấu Quân Thiên đờn 
5 bài và đảo ngũ cung đủ 7 lái thì quá dài.” Đức 
Lý nói: “Phải đủ như vậy mới gọi là đại lễ, vì trên 
Ngọc Hư Cung có 2 câu liễn:

Bát Hồn Tư Mặc Ca Huỳnh Lão
Vạn Vật Đồng Thanh Niệm Chí Tôn»
 ❒ Tư mặc: là tịnh luyện để tu tại Vạn Pháp Cung, 
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Trí Giác Cung và Trí Huệ Cung.
 ❒ Đồng thanh: là âm thanh, sắc tướng (nhạc lễ, đồng 

nhi) để cúng Đức Chí Tôn tại Đền Thánh và Phật 
Mẫu tại Điện thờ Phật Mẫu.

 � Tiểu Đàn: Nhạc tấu Quân Thiên đờn ba bài: Long 
đăng, Tiểu khúc, xàng xê. Đảo ngũ cung không đủ 
7 lái.
Cúng tứ thời tại Đền Thánh và Điện thờ Phật Mẫu 

thì đồng nhi đọc kinh có đờn hòa âm, còn cúng tại các 
Thánh Thất và các tư gia thì đọc kinh không có đờn 
hòa âm.

 ▶ Kinh Thiên đạo có những bài kinh sau:
 � Kinh cúng tứ thời:

 ❒ Niệm Hương
 ❒ Khai Kinh
 ❒ Ngọc Hoàng Thượng Đế
 ❒ Thích Giáo
 ❒ Tiên Giáo
 ❒ Nho Giáo
 ❒ Dâng Hoa
 ❒ Dâng Rượu
 ❒ Dâng Trà
 ❒ Ngũ Nguyện
 ❒ Phật Mẫu Chơn Kinh
 ❒ Tán Tụng Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu

 � Phần Kinh Thiên Đạo
 ❒ Kinh Giải oan
 ❒ Kinh Tắm Thánh
 ❒ Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối
 ❒ Kinh Khi Đã Chết Rồi
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 ❒ Kinh Tẩn Liệm
 ❒ Kinh Cầu Siêu
 ❒ Kinh Đưa Linh Cữu
 ❒ Kinh Hạ Huyệt
 ❒ Vãng Sanh Thần Chú
 ❒ Kinh Khai Cửu
 ❒ Kinh Đệ Nhứt Cửu
 ❒ Kinh Đệ Nhị Cửu
 ❒ Kinh Đệ Tam Cửu
 ❒ Kinh Đệ Tứ Cửu
 ❒ Kinh Đệ Ngũ Cửu
 ❒ Kinh Đệ Lục Cửu
 ❒ Kinh Đệ Thất Cửu
 ❒ Kinh Đệ Bát Cửu
 ❒ Kinh Đệ Cửu Cửu
 ❒ Kinh Tiểu Tường
 ❒ Kinh Đại Tường
 ❒ Di Lặc Chơn Kinh
 ❒ Kinh Sám Hối
 ❒ Khen Ngợi Kinh Sám Hối
 ❒ Xưng Tụng Công Đức Phật, Tiên, Thánh, Thần
 ❒ Giới Tâm Kinh
 ❒ U Minh Chung

 ▶ Kinh Thế Đạo có những bài kinh Sau:
 ❒ Kinh Thuyết Pháp
 ❒ Kinh Nhập Hội
 ❒ Kinh Xuất Hội
 ❒ Kinh Khi Ra Đường
 ❒ Kinh khi về
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 ❒ Khi Khi Đi Ngủ
 ❒ Kinh Khi Thức Dậy
 ❒ Kinh Khi Vào Học
 ❒ Kinh Khi Vào Ăn Cơm
 ❒ Kinh Khi Ăn Cơm Rồi
 ❒ Kinh Hôn Phối
 ❒ Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà
 ❒ Kinh Tụng Cho Thầy Khi Qui Vị
 ❒ Kinh Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu
 ❒ Kinh Cứu Khổ
 ❒ Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu
 ❒ Kinh cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Đã Qui Liễu
 ❒ Kinh Tụng Huynh Đệ Mãn Phần
 ❒ Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị
 ❒ Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu

Trong phần kinh Thiên Đạo có những bài kinh cúng 
tứ thời và Phật Mẫu Chơn Kinh viết bằng chữ nho. Nghĩa 
lý và ý tứ rất cao xa (Làm người rõ thấu lý sâu, sửa lòng 
trong sạch tụng cầu Thánh kinh), vì thế mà Từ Huệ chú 
trọng dẫn giải kinh cúng Tứ Thời Nhật Tụng cho toàn 
Đạo lãnh hội.
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PHẦN DẪN GIẢI KINH CÚNG TỨ THỜI

BÀI NIỆM HƯƠNG
(Giọng Nam Ai)

Kinh là lời dạy đạo của Đức Chí Tôn và của các 
đấng thiêng liêng.

Cúng là đốt nhang, đèn, bày lễ vật lên bàn thờ để 
cầu nguyện với Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng-Liêng, 
cũng như để cầu nguyện với Đức Phật Mẫu và Cửu Vị 
Nữ Phật.

 ❒ Tứ Thời: Mỗi ngày có 24 giờ, có 4 thời cúng là Tý, 
Ngọ, Mẹo, Dậu.

 ❒ Thời Tý: Từ 0h đến 2h sáng (chánh âm)
 ❒ Thời Ngọ: Từ 12h trưa đến 2h chiều (Chánh dương)
 ❒ Thời Mẹo: Từ 6h sáng đến 8h sáng (giao điểm 

âm dương)
 ❒ Thời Dậu: Từ 6h chiều đến 8h tối (giao điểm 

dương âm)
Thời Tý và thời Ngọ cúng rượu
Thời Mẹo và thời Dậu cúng trà
 ❒ Niệm Hương: Niệm là tưởng nhớ tới Đức Chí 

Tôn và các Đấng Thiêng-Liêng. Hương là khói 
của nhang, mùi thơm của nhang. Niệm Hương là 
đốt nhang cháy cho có khói, rồi nhờ khói nhang 
đem lời cầu nguyện của chúng ta đến với Đức Chí 
Tôn và các Đấng Thiêng-Liêng. Nhang phải đủ 
5 cây, tượng trưng cho ngũ hành, khói của 5 cây 
nhang tượng trưng cho ngũ khí, mới hòa nhập 
vào Càn-Khôn Vũ-Trụ.
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Giọng Nam ai là giọng trầm buồn, chậm rãi, bi ai 
để cầu khẩn với các Đấng Thiêng-Liêng. Những phần 
nầy đến năm 1933 khi Đức Phạm Hộ Pháp cầm quyền 
thống nhất, Hiệp Thiên và Cửu Trùng, chấn chỉnh nền 
Đạo lại, chấn chỉnh cung cách cúng lạy, nhờ Đức Lý 
Giáo Tông chỉ dạy mới có. Trước kia, có kinh nhưng 
chưa có nhạc, lễ.

Phần lý sâu của mỗi câu kinh 
trong bài Niệm Hương:

1. Câu kinh: Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp:
Đạo là gì mà phải có một tấm lòng thành và tín hiệp 

lại mới có, không hiệp không có? Đạo là Đức Chí Tôn, 
là ông Trời, là Đấng Thượng Đế, là tấm lòng, là lương 
tâm gọi tắt là tâm. Thành là thành khẩn, là quyết tâm 
chớ không phải thành thật. Tín là tín ngưỡng, tin tưởng.

Nếu chúng ta tin có Đức Chí Tôn mà chúng ta không 
quyết tâm (thành) tìm kiếm thì không thấy. Cũng như 
ông Pasteur tin tưởng có vi trùng mà ông không quyết 
tâm tìm kiếm thì sẽ không thấy. Cái quyết tâm của ông 
Pasteur là trong 10 năm miệt mài làm ra kính hiển vi, 
nhờ kính hiển vi mà ngày nay nhơn loại mới thấy con 
vi trùng. Tin tưởng có vi trùng là một việc, quyết tâm 
chứng minh có vi trùng là một việc khác.

Ông Pasteur nhờ đọc nhiều kinh, sách (đa thi), ông 
có một quyển sách thời Thượng Cổ Hy Lạp mà trong đó 
những nhà thông thái nói rằng: Muốn thấy được những 
sinh vật nhỏ mà mắt thường không thể thấy được phải 
dùng kinh hiển vi. Kính hiển vi là loại kính có nhiều 
mảnh hội tụ và mảnh chiếu đại, cứ lập lại nhiều lần như 
vậy sẽ có kính hiển vi. Những nhà thông thái Hy Lạp nói 
thì nói vậy nhưng chưa làm ra. Đến ông Pasteur nương 
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theo lý thuyết này mà làm ra được kính hiển vi. Ông 
phải làm đi làm lại nhiều lần, thử đi thử lại nhiều lần 
trong 10 năm mới có được. Kính hiển vi là một phương 
tiện vật thể.

Trong cửa Cao Đài ngày nay cũng vậy, Đức Chí Tôn 
là một Đấng vô hình, muốn thấy được Đức Chí Tôn phải 
có phương tiện khoa học về tâm linh. Muốn có phương 
tiện nầy phải:

 ❒ Công tham Thái-Cực
 ❒ Phá nhứt khiếu chi huyền quang
 ❒ Tánh hiệp vô vi
 ❒ Thống Tam tài chi bí chỉ

Sau khi suy gẫm và nhờ vào ân điển thiêng liêng của 
Bát Nương Diêu Trì Cung chúng ta thấy rằng: Bốn câu 
kinh này là một phương trình, một công thức, một mô 
hình, một bí pháp giúp chúng ta tạo được phương tiện 
tâm linh để thấy Đức Chí Tôn.

 ▶ Công tham Thái-Cực là vận dụng khí công nuôi trí 
não làm cho trí não sáng suốt. Gom sự sáng suốt của 
trí não như ánh sáng Thái-Cực, như tia sáng laser, như 
ngọn đèn pha trong đêm tối, tức là luyện Tam Bửu, luyện 
Tinh, Khí, Thần hiệp nhứt. Công tham Thái-Cực là luyện 
Tinh hóa Khí. 

 ▶ Phá nhứt khiếu chi huyền quang là dùng sự sáng suốt 
của trí não đã được tập trung lại rọi qua Khiếu Huyền 
Quang làm cho Khiếu Huyền Quang bừng sáng thì 
Chơn-Thần xuất hiện. Phá nhứt khiếu chi huyền quang 
là luyện Khí hóa Thần.

Ví dụ cụ thể về khoa học: Một viên hồng ngọc nếu 
để trong bóng tối thì không có giá trị gì, không có năng 
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lực gì nhưng nếu áp vào một dòng điện cao thế thì viên 
hồng ngọc ấy bừng lên một ánh sáng huyền diệu. Nhờ 
ánh sáng huyền diệu này mà viên hồng ngọc có giá trị 
rất cao, người ta mua nó hàng triệu mỹ kim. Nếu ánh 
sáng huyền diệu của viên hồng ngọc được tập trung lại 
nó sẽ trở thành một tia sáng laser. Tia sáng laser có một 
năng lực khủng khiếp, nó có thể xuyên thủng một tấm 
thép dầy 4,5 phân cách xa hàng trăm cây số. Ngày nay 
những nhà khoa học trên thế giới đã sử dụng tia sáng 
laser bằng nhiều cách khác nhau.

Huyền Quang Khiếu của con người cũng vậy, nếu 
có sự sáng suốt của trí não được tập trung lại rồi rọi qua 
Khiếu Huyền Quang thì nó sẽ bừng sáng. Cái huyền 
diệu của sự bừng sáng đó là Chơn-Thần xuất hiện. Khi 
Chơn-Thần xuất ra có thể chu du khắp Càn-Khôn Vũ-
Trụ và sẽ diện kiến Đức Chí Tôn.

Thánh Ngôn năm Mậu Thìn Đức Chí Tôn đã nói:
“Cái xác thân thiêng liêng nầy khi còn ở với xác phàm 

thì khó xuất ra đặng vì bị xác phàm níu kéo. Cái Chơn-
Thần của Thánh, Tiên, Phật thì huyền diệu vô cùng, bất 
tiêu bất diệt. Bậc chơn tu khi còn mang xác phàm nơi 
mình, nếu đắc đạo có thể xuất ra trước buổi chết mà vân 
du thiên ngoại. Duy Chơn-Thần ấy mới đặng đến trước 
mặt Thầy”.

 ▶ Tánh hiệp vô vi – Tánh là Chơn-Thần, khi Chơn-Thần 
xuất ra thì Chơn-Thần về với hư không, nhập vào cõi vô 
vi, tức từ có trở về không, là luyện Thần hườn Hư.

 ▶ Thống tam tài chi bí chỉ – Tam tài là Thiên, Địa, Nhơn; 
là gom quyền phép của Trời, Đất, Người làm một tức là 
Vạn Linh hiệp Nhất Linh.
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 ▶ Chi Bí Chỉ tức là bí quyết thành công hay là bí pháp 
luyện đạo (Bí pháp luyện đạo của Bát Nương Diêu Trì 
Cung do Từ Huệ biên soạn).

Làm được như vậy là chúng ta đã đoạt pháp, đoạt 
đạo rồi vậy. Nghĩa là chúng ta đã thấy ông Trời, thấy Đức 
Chí Tôn, cũng như thấy được quyền phép của Đức Chí 
Tôn tạo thành Càn-Khôn Vũ-Trụ, hóa dục quần sanh và 
thống ngự vạn vật. Thấy được Đức Chí Tôn bằng phương 
tiện tâm linh.
2. Câu kinh: Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra:

Nhang khói tức là khói của nhang khi được đốt 
lên. Khói nhang tượng trưng cho huyền linh cũng như 
làn sóng điện của đài phát thanh. Làn sóng điện mang 
âm ba của tiếng nói con người ra ngoài Vũ trụ không 
gian, đến khi có một đài khác bắt được làn sóng điện ấy 
thì tiếng nói của con người lại phát ra y như hai người 
đứng gần nhau nói chuyện với nhau. Như vậy: Lòng là 
tấm lòng, là tiếng nói của con người biến thành âm ba. 
Nhang khói là huyền linh, là làn sóng điện. Lòng nương 
nhang khói tiếp truyền ra tức là tấm lòng mình, ý nguyện 
mình quyện vào khói nhang, nương theo khói nhang 
bay ra ngoài Vũ-Trụ không gian mà về với Đức Chí Tôn.

Một trong những cúng phẩm bày trên Thiên bàn 
là lư nhang được đốt năm cây. Năm cây nhang là án 
ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Khói năm 5 cây 
nhang là ngũ khí. Ngũ khí là sanh lực và điển lực của 
ngũ hành. Thân thể của Đức Chí Tôn là Càn-Khôn 
Vũ-Trụ, là Khí Sanh Quang (là không khí, là oxygene). 
Chỗ nào có không khí là có Đức Chí Tôn. Thân thể con 
người do Ngũ Hành tạo thành mà Ngũ Hành và Khí 
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Sanh Quang là một, nhưng phải qua nhiều trạm biến 
thiên mới tạo nên một con người, thành ra có sự khác 
biệt giữa vô hình và hữu hình.

Vô hình là Đức Chí Tôn
Hữu hình là con người
Khói của năm cây nhang khi đốt cháy sẽ hòa nhập 

vào Càn-Khôn Vũ-Trụ. Ý nguyện mình, lời cầu nguyện 
của mình hòa nhập với khói nhang đó, cũng như có đánh 
trống thì trống mới kêu, có mở công tắc điện thì mới 
có điện. Ngũ hành có động thì Càn-Khôn Vũ-Trụ mới 
động, Càn-Khôn Vũ-Trụ có động thì Đức Chí Tôn mới 
hay. Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra là như vậy.
3. Câu kinh: Mùi hương lư ngọc bay xa:

Mùi hương là mùi thơm của nhang. Ý muốn nói 
những ý nghĩ, tư tưởng phát ra từ tâm thành kính của 
mình (tâm thành kính như cái lư hương bằng ngọc), nương 
theo khói nhang mà về với Đức Chí Tôn.
4. Câu kinh: Kỉnh thành cầu nguyện Tiên gia chứng lòng:

Tiên gia là ông Trời, là Đức Chí Tôn. Bỡi vì khi mở 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Đức Chí Tôn xưng danh là: 
Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Một tấm lòng 
thành kính của chúng ta cầu xin Đức Chí Tôn chứng 
giám.
5. Câu kinh: Xin Thần Thánh ruổi dong cỡi hạc:

Phẩm vị thiêng liêng từ thấp lên cao có: Thần, Thánh, 
Tiên, Phật và Trời. Mời Thần, Thánh tức là mời Trời và 
Tiên, Phật nữa. Trong một thời cũng chẳng những ta mời 
Đức Chí Tôn mà mời cả Thần, Thánh, Tiên, Phật xuống 
trần gian để chứng kiến một thời cúng của chúng ta nữa.
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Hạc là loại chim cổ dài, cánh to, chân cao, lông trắng 
bay rất nhanh dùng để cho các vị Thần, Tiên đi đây đó.
6. Câu kinh: Xuống phàm trần vội gác xe Tiên:

Phàm trần là thế gian, cõi tạm của con người. Xe 
Tiên là phương tiện mầu nhiệm trên Cõi Thiêng Liêng 
Hằng Sống (xe Như ý). Thần thì cỡi hạc, Tiên thì đi xe 
Như ý. Đó là tiếng mượn của con người để diễn tả sự đi 
lại của Thần, Thánh, Tiên, Phật. Thật ra nơi Cõi Thiêng 
Liêng Hằng Sống có nhiều Phương tiện như: Hạc, xe 
Tiên, cầu vồng, hào quang, ánh sáng, điển lực. Cũng 
như dưới trần gian có nhiều phương tiện như xe đạp, xe 
máy, ô tô, tàu thủy, máy bay, v.vv… Ai thích hợp phương 
tiện nào thì dùng phương tiện đó.
7. Câu kinh: Ngày nay đệ tử khẩn nguyền:

Khẩn là cầu khẩn, nguyền là nguyện cầu. Lời nguyện 
cầu rốt ráo tận đáy lòng. Đệ tử là học trò của Đức Chí 
Tôn, ngày nay là giờ cúng (các môn đệ có mặt trong giờ 
cúng) thành thật nguyện cầu.
8. Câu kinh: Chín từng Trời đất thông truyền chứng tri:

Chín từng Trời hay là Cửu Trùng Thiên còn gọi là 
Cửu Thiên Khai Hóa, gồm có:

 � Tầng 1 là Thanh Thiên
 � Tầng 2 là Huỳnh Thiên
 � Tầng 3 là Xích Thiên
 � Tầng 4 là Kim Thiên
 � Tầng 5 là Hạo Nhiên Thiên
 � Tầng 6 là Phi Tưởng Thiên
 � Tầng 7 là Tạo Hóa Thiên
 � Tầng 8 là Hư Vô Cao Thiên
 � Tầng 9 là Hỗn Ngươn Thượng Thiên
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Phần Cửu Trùng Thiên tức là 9 từng Trời có nhiều ý 
kiến khác nhau do kinh sách để lại. Đây là một sự thiếu 
sót không thống nhất, chờ sau này có người đoạt đạo 
sẽ giải rõ. Bây giờ chúng ta chỉ biết rằng trên chín từng 
Trời có cả Thần, Thánh, Tiên, Phật và Trời.

Lời khẩn cầu của chúng ta theo khói nhang lên chín 
từng Trời mời Thần, Thánh, Tiên, Phật và Trời (Đức Chí 
Tôn) xuống trần gian để chứng kiến một thời cúng của 
chúng ta.
9. Câu kinh: Lòng sở vọng gắn ghi đảo cáo:

Sở vọng là điều quan trọng của mình mong ước. Gắn 
ghi là cố gắng ghi nhớ. Đảo cáo là đáp ứng lại. Lời thỉnh 
cầu của chúng ta gởi lên chín từng Trời mời Thánh, Tiên, 
Phật và Trời xuống trần gian chứng kiến một thời cúng 
của chúng ta. Chúng ta mong có đáp ứng lại.
10. Câu kinh: Nhờ Ơn Trên bổ báo phước lành:

Ơn Trên ở đây ý nói là Đức Chí Tôn và Thần, Thánh, 
Tiên, Phật phần vô hình. Đảo cáo là có đáp ứng lại phước 
lành. Không có nghĩa là ban cho hạnh phúc, giàu có, sống 
lâu mà có nghĩa là đến với chúng tôi. Bỡi vì ngày xưa 
mời được ông Vua đến là nhà là quý, ngày nay mời Đức 
Chí Tôn và Thần, Thánh, Tiên, Phật đến với chúng ta 
thì không có gì quý hơn. Đến với chúng ta là ban phước 
lành cho chúng ta đó vậy.

Bài Niệm Hương từ chữ nho dịch ra tiếng Việt bằng 
chữ Nôm, Đức Nam Cực Tiên Ông chỉ dịch thoát theo thể 
thơ song thất lục bát. Thật ra còn nhiều ý nghĩa nhiệm 
mầu khác chúng ta chưa đạt đến.
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(Giọng Nam Ai)
Bài Khai Kinh nguyên bản chữ Nho như sau:

Trần hải mang mang thủy nhựt đông,
Vãn hồi toàn trượng chủ nhơn công.
Yếu tri Tam giáo tâm nguyên hiệp,
Trung thứ Từ bi cảm ứng đồng.

Nếu dịch ra chữ Nôm thì:
Biển trần bát ngát minh mông nước
Mặt trời mọc ở phương đông

(Trần hải mang mang thủy nhựt đông)
Vãn hồi được nhờ công của
Đức Thái Thượng Đạo Quân

(Vãn hồi toàn trượng chủ nhơn công)
Những điều quan trọng của Tam Giáo
Là do cái tâm cho hòa hợp

(Yếu tri Tam giáo tâm nguyên hiệp)
Đức Khổng Phu Tử dạy trung dung, Đức Phật 

dạy từ bi, Đức Thái Thượng Đạo Quân dạy cảm ứng đều 
đồng như nhau

(Trung thứ Từ bi cảm ứng đồng)
Khi kinh Tứ Thời Nhựt Tụng đã về Đại Đạo Tam Kỳ 

Phổ Độ rồi (1925) Đức Lữ Tổ Thuần Dương còn giáng cơ 
giải bài Khai Kinh từ chữ Nho ra Nôm như sau:

Biển trần khổ vơi vơi trời nước,
Ánh Thái Dương giọi trước phương Đông,
Tổ Sư THÁI THƯỢNG Đức Ông;
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Ra tay dẫn độ dày công giúp đời.

Trong Tam Giáo có lời khuyến dạy,
Gốc bởi lòng làm phải làm lành,

Trung Dung Khổng Thánh chỉ rành,
Từ bi Phật dặn lòng thành, lòng nhơn.

Phép Tiên Đạo tu chơn dưỡng tánh,
Một cội sanh ba nhánh in nhau,

Làm người rõ thấu lý sâu;
Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh Kinh.

Bài Khai Kinh từ chữ Nho có bốn câu, khi diễn 
Nôm (song thất lục bát) có chín câu. Đức Lữ Tổ Thuần 
Dương thêm ba câu nữa để ứng vào Đạo Cao-Đài mà 
cũng để nhắc cho mọi tín đồ biết rằng: Đọc kinh cầu lý 
chớ không phải chỉ tìm nghĩa mà thôi.

Một cội sanh ba nhánh in nhau: Một cội là Đức 
Chí Tôn, ba nhánh là Tam Giáo Phật, Tiên, Thánh. Tam 
Giáo qui nguyên ngũ chi phục nhứt.

Vì là lý sâu, nhưng có người hiểu theo ý riêng của 
mình nên giải kinh Thiên Đạo và Thế Đạo của Đại Đạo 
Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh không ai giống 
ai. Bây giờ chúng ta muốn biết kinh của Đại Đạo Tam 
Kỳ Phổ Độ thì cứ tìm lý sâu của mỗi câu kinh thì biết.
1. Câu kinh: Biển trần khổ vơi vơi trời nước:

Cõi trần là biển khổ, khổ nhiều lắm! Giàu có cái 
khổ của giàu (sợ mất của), nghèo có cái khổ của nghèo 
(thiếu ăn thiếu mặc). Vua có cái khổ của Vua (sợ mất 
ngôi), quan có cái khổ của quan (sợ mất chức), dân có 
cái khổ của dân (sưu cao thuế nặng). Nước mắt khóc cho 
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sự đau khổ một kiếp đã nhiều, mà cả chúng sanh khóc 
cho ngàn kiếp thì phải nhiều như biển vậy.
2. Câu kinh: Ánh Thái Dương giọi trước phương Đông:

Ánh sáng của mặt trời bừng sáng ở phương đông, 
ý muốn nói: Trong khi chúng sanh sống lẩn quẩn trong 
vòng đau khổ như sống trong cảnh tối tăm không lối 
thoát, thì bỗng nhiên có ánh sáng chân lý bừng lên như 
ánh sáng mặt trời ở phương đông. Ánh sáng chân lý đó 
là Giáo lý của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, còn gọi là Giáo 
lý của Đạo Cao Đài.

Nhị kỳ phổ độ Đức Phật Thích ca nói: (Kinh Kim 
Cương)

“Chúng sanh sống ở thế gian là sống lẩn quẩn trong 
vòng đau khổ (tứ diệu đề khổ: Sanh, Lão, Bệnh, Tử), ta 
mở đạo cứu đời, đạo của ta là một ngọn đèn trong đêm 
tối mà đạo của ta là ánh sáng ngọn đèn chớ không phải 
cây đèn”.

Nay Tam Kỳ Phổ Độ Đức Chí Tôn nói: Đạo của 
Thầy là ánh sáng mặt trời chớ không phải ánh sáng của 
cây đèn.
3. Câu kinh: Tổ Sư THÁI THƯỢNG Đức Ông:

Tổ Sư là một ông Thầy của các ông Thầy. Thái Thượng 
là một ông Vua của các ông Vua. Tổ Sư Thái Thượng Đức 
Ông là ông Trời, là Đấng Thượng Đế, là Đức Chí Tôn.
4. Câu kinh: Ra tay dẫn độ dày công giúp đời:

Dẫn là dìu dẫn. Chữ dẫn độ là cứu rỗi, là giải thoát. 
Chúng sanh sống ở thế gian là sống trong vòng đau 
khổ, Đức Chí Tôn tự tay đem đến cho chúng sanh một 
chân lý giải thoát, một con đường cứu rỗi. Chúng sanh 
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đi trên con đường giải thoát này không phải một ngày, 
một tháng, một năm mà phải đi trong nhiều năm, nhiều 
kiếp, nhiều đời. Có khi đi đến thất ức niên.

Thanh Đạo tam khai thất ức niên,
Thọ như đị uyển thạnh hòa Thiên.
Vô hư qui phục nhơn sanh khí,
Tạo văn cổ đàn chiếu Phật duyên.

5. Câu kinh: Trong Tam Giáo có lời khuyến dạy:
Tam Giáo là ba nền tôn giáo lớn ở Á Đông có triết 

lý, giáo lý rõ ràng, dạy dỗ chúng sanh từ thấp lên cao đó 
là: Khổng giáo và Lão giáo ở Trung Hoa. Thích giáo ở 
Ấn Độ hay còn gọi là Thánh đạo, Tiên đạo và Phật đạo. 
Đức Chí Tôn đã phân tánh giáng trần lập nên ba nền 
tôn giáo nầy trong những thời kỳ khác nhau, ba nơi khác 
nhau. Bây giờ ba nền tôn giáo đó đã lỗi thời, không còn 
phù hợp với lương tri lương năng của con người nữa. 
Nên Đức Chí Tôn gom ba nền tôn giáo đó lại làm một 
(Qui tam giáo hiệp ngũ chi), chỉnh đốn lại, lấy tinh túy 
của ba nền giáo lý đó lập thành một nền giáo lý mới-giáo 
lý Cao Đài. Giáo lý Cao Đài là một giáo lý mới mẻ nhất, 
khoa học và đơn giản nhất.

Mới mẻ, theo Thánh Ngôn Đức Chí Tôn nói: “Thầy 
mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cho kỳ hạ ngươn tam chuyển 
đến thất ức niên (bảy trăm ngàn năm). Tính đến nay nền 
Đạo chưa tròn 100 tuổi trong kỳ ba nầy, thì đây là nền tôn 
giáo trẻ tuổi nhất thế giới”.

Khoa học, nghĩa là có chứng minh bằng chân lý, 
bằng thực tế, bằng Chơn-Thần, bằng mầu nhiệm, bằng 
huyền bí và bằng Huyền Quang Khiếu. Ví dụ:

Công tham Thái Cực
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Phá nhứt khiếu chi Huyền quang
Tánh hiệp vô vi
Thống tam tài chi bí chỉ.

Và câu:
Thổ khí Thành hồng
Nhi nhứt trụ xang Thiên
Hóa kiếm thành xích
Nhi tam phân thác địa

Đơn giản, nghĩa là giáo lý Cao Đài bằng tiếng Việt 
ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm. Ví dụ như câu: Gốc 
bỡi lòng làm phải làm lành. Dầu cho muôn kinh ngàn 
sách, hằng triệu phương pháp tu hành, nhưng chỉ cần 
một tấm lòng làm việc phải, làm việc lành (làm theo 
lương tâm, có lợi cho người khác là đủ). Ba nền tôn giáo 
lớn đều lấy tâm là căn bản.

 � Phật giáo dạy: Minh tâm kiến tánh
 � Tiên giáo dạy: Tu Tâm luyện tánh
 � Thánh giáo dạy: Tồn tâm dưỡng tánh

Nay Tam Kỳ Phổ Độ Đức Chí Tôn dạy:
Bạch Ngọc từ xưa đã ngự rồi
Cần chi xuống thế vọng cao ngôi
Sang, hèn trối kệ tâm là quí
Tâm ấy tòa sen của Lão ngồi

6. Câu kinh: Gốc bởi lòng làm phải làm lành:
Lòng là lương tâm, gọi tắt là tâm. Bất cứ việc làm 

nào dầu lớn dầu nhỏ, trước khi làm đều lấy lương tâm 
phán đoán coi việc làm đó có ích lợi gì cho ai? Làm phải 
là làm theo lương tâm. Làm lành là làm việc gì có lợi 
cho người khác, có lợi cho chúng sanh chớ đừng có hại.
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7. Câu kinh: Trung Dung Khổng Thánh chỉ rành:
Khổng Thánh là Đức Khổng Phu Tử Giáo chủ đạo 

Thánh (Nho giáo). Trung Dung là quyển sách nói về học 
thuyết Nhơn đạo do ông Tử Tư là cháu nội của Đức 
Khổng Phu Tử viết ra. Trung là ở giữa không chênh lệch, 
dung là không thay đổi, là lẽ nhứt định trong thiên hạ. 
Vậy trung dung là mức quân bình thích đáng trong mọi 
sự vật của con người, cũng như trong tất cả tác động của 
trời đất. Sách Trung Dung viết: Trung thứ vi đạo, Bất viễn 
thi chư kỷ, Như bất nguyên diệt, Dục thi ư nhân. Nghĩa 
trung và thứ cách đạo không xa, hễ điều gì làm cho mình 
mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Đó 
là tinh túy của Thánh đạo, của Nho giáo.
8. Câu kinh: Từ bi Phật dặn lòng thành, lòng nhơn:

Lòng thành là lòng thành thật, lòng nhơn là lòng 
thương người, thương người thành thật. Hễ thương 
thành thật thì phải lo cho người. cứ lo cho người (vị 
tha) rồi cũng tìm thấy chơn như (Trời). Tóm lại: Đối 
với đạo Phật, hễ thương người thì phải lo cho người là 
đủ. Người không biết đạo ta dạy cho họ biết đạo để họ 
tu. Họ có tu mới thành Phật (lập công). Họ không có 
ăn phải cho họ ăn (lập đức). Đó là tinh túy Phật giáo. 
Đức Phật Thích Ca đi xin ăn (khất thực) đem về Cấp Cô 
Độc Viên nuôi những người nghèo khó, cô độc, bệnh 
tật. Mỗi ngày Phật Thích Ca đều có thuyết pháp dạy từ 
bi (lập ngôn). Đức Phật Thích Ca đã thi hành Tam Lập. 
Bây giờ ta muốn đắc đạo cũng phải thi hành Tam Lập. 
Đó là tinh túy Phật đạo.
9. Câu kinh: Phép Tiên Đạo tu chơn dưỡng tánh:

Tu chơn là sửa mình, sửa ý nghĩ hành động của mình. 
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Đem ý nghĩ, hành động về một chỗ – chỗ chơn chánh. 
Dưỡng tánh là nuôi dưỡng Chơn-Thần, đem Chơn-Thần 
về nơi vắng lặng, vắng lặng rốt ráo. Vắng lặng tột cùng 
rồi cũng tìm thấy Chơn Như, cho nên Trung Dung viết:

Thiên mạng chi vị tánh
Xuất tánh chi vi đạo
Tu đạo chi vị giáo.
Đó là tinh túy của Tiên giáo.

Tu chơn, dưỡng tánh còn một ý nghĩa nữa là đi vào 
con đường thứ ba Đại Đạo, tức là phải vào ba cung:

 � Vạn Pháp Cung dành cho nam phái
 � Trí Huệ Cung dành cho nữ phái
 � Trí Giác Cung dành cho bậc lão thành nam, nữ.

Vào cung nầy để tịnh luyện gọi là thiền, để về với 
Đức Chí Tôn trước khi chết. Phải thực hành Bí Pháp 
Luyện Đạo của Bát Nương Diêu trì Cung, phải có chơn 
sư chỉ dạy thì mới được.
10. Câu kinh: Một cội sanh ba nhánh in nhau:

Một cội là một gốc. Gốc là Thái Cực Thánh Hoàng, 
là Đức Chí Tôn. Ba nhánh là ba nền tôn giáo lớn, tức là 
Phật Giáo, Tiên Giáo, Thánh Giáo.

Thánh Ngôn quyển 1 trang 14 Đức Chí Tôn viết:
Nhiên Đăng Cổ Phật vị ngã
Thích Ca Mâu Ni thị ngã
Thái Thượng Ngươn Thỉ thị ngã
Kiêm viết Cao Đài
Nhiên Đăng Cổ Phật là Ta, Thích Ca Mâu Ni là Ta, 

Thái Thượng Ngươn Thỉ là Ta, nay gọi là Đấng Cao Đài. 
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Qua lời Thánh Ngôn trên ta thấy rằng: Mỗi khi chúng 
sanh đi vào con đường tà mị, giết chóc lẫn nhau, không 
thương yêu nhau. Đức Chí Tôn cho các Đấng Thiêng-
Liêng (phân tánh giáng trần) lập đạo cứu đời. Do đó ba 
vị giáo chủ trong Nhị Kỳ Phổ Độ là Phật Thích Ca, Đức 
Lão Tử, Đức Khổng Phu Tử là những Chơn Linh lãnh 
lịnh Đức Chí Tôn mở đạo cứu đời. Tuy có khác nhau về 
giáo lý, phương pháp tu hành nhưng cũng giống nhau 
một chỗ là lấy lương tâm làm căn bản.

Tam giáo từ xưa vẫn một nhà
Người sau lầm tưởng vọng chia ba.

 � (Khổng Phu Tử)
Nay Tam Kỳ Phổ Độ Đức Chí Tôn đích thân giáng 

trần lập Đạo gọi là Đạo Cao Đài mà cũng là Đại Đạo 
Tam Kỳ Phổ Độ, với thời gian là thất ức niên để độ cho 
hết 92 ức Nguyên-Nhân trở về ngôi xưa vị cũ (Cửu thập 
nhị tàu chi mê muội).
11. Câu kinh: Làm người rõ thấu lý sâu:

Đọc kinh phải cầu lý, bỡi vì một câu kinh ngoài 
nghĩa lý thông thường còn có một ý tứ, còn một nghĩa 
lý sâu xa trong đó (lý sâu). Phải suy nghĩ mới thấy, có 
suy nghĩ tức là cầu lý vậy, ví dụ:

Biển trần khổ vơi vơi trời nước,
Ánh Thái Dương giọi trước phương Đông.

Câu thứ hai theo nghĩa lý thông thường thì là mặt 
Trời mọc ở phương Đông, nhưng ý tứ thì khác, lý sâu 
thì khác. Nhị Kỳ Phổ Độ Đức Phật Thích ca nói: “Đạo 
của ta là một ngọn đèn trong đêm tối, mà đạo của ta là 
ánh sáng ngọn đèn chớ không phải cây đèn”. Nay Tam 
Kỳ Phổ Độ Đức Chí Tôn nói: “Đạo của Thầy là ánh sáng 
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mặt trời chớ không phải ánh sáng của cây đèn”.
12. Câu kinh: Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh Kinh:

Thánh là các Đấng vô hình, các Đấng Thiêng-Liêng 
và Đức Chí Tôn. Kinh là lời dạy đạo, lời nói phải. Thánh 
kinh là lời dạy đạo của Đức Chí Tôn và của Tam giáo.

Lòng trong sạch là lòng vị tha, không có lục dục 
thất tình chen vào (Lo cho chúng sanh, cứu vớt chúng 
sanh). Lòng không vị tha là lòng vị ngã (Phàm tâm tục 
tánh, lục dục thất tình tràn ngập). Lúc nào cũng nghĩ đến 
mình, cầu mong có mọi thứ cho mình thụ hưởng. Lúc 
đọc kinh là lúc nghe lời dạy đạo của Đức Chí Tôn hoặc 
của các Đấng Thiêng-Liêng mà lòng của mình nghĩ đến 
lợi danh, thụ hưởng, oán thù thì không tốt phải sửa lại.

Câu kinh trên có ý là: Khi đọc Thánh kinh thì tấm 
lòng của mình phải hướng về Đức Chí Tôn, cầu nguyện 
với Đức Chí Tôn ban phước lành cho chúng sanh (Đại 
Đạo hoằng khai, Phổ độ chúng sanh), giúp chúng sanh 
giác ngộ để được giải thoát. Còn chúng ta cứ lo cho chúng 
sanh rồi chúng sanh sẽ lo lại cho chúng ta. Chúng ta cứ 
phụng sự cho Đức Chí Tôn rồi Đức Chí Tôn sẽ rước 
chúng ta trở về ngôi xưa vị cũ (Vạn linh hiệp Nhất linh).
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BÀI NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
(Nguyên bản chữ Nho)

玉  皇  上  帝

大  羅  天  帝 ,
太  極  聖  皇 .
化  育  群  生 ,
統  御  萬  物 .
渺  渺  黃  金  闕 ,
巍  巍  白  玉  京 .
若  實  若  虛 , 不  言  而  默  宣  大  化 .
是  空  是  色 , 無  為  而  役  使  群  靈 .
時  乘  六  龍 , 遊  行  不  息 ,
氣  分  四  象 , 斡  旋  無  邊 .
乾  健  高  明 , 萬  類  善  惡  悉  見 ,
玄  範  廣  大 , 一  算  禍  福  立  分 .
上  掌  三  十  六  天 , 三  天  世  界 ,
下  握  七  十  二  地 , 四  大  部  洲 .
先  天  後  天 , 並  育  大  慈  父 ,
今  仰  古  仰 , 普  濟  總  法  宗 .
乃  日  月  星  辰  之  君 ,
為  聖  神  仙  佛  之  主 .
湛  寂  真  道 ,
恢  漠  尊  嚴 .
變  化  無  窮 , 屢  傳  寶  經  以  覺  世 .
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靈  威  莫  測 , 常  施  神  教  以  利  生 .
洪  威  洪  慈 , 無  極  無  上 ,
大  聖  大  願 , 大  造  大  悲 .
玄  穹  高  上  帝 ,
玉  皇  錫  福  宥  罪  大  天  尊 .
念 :“南 無 高 臺 仙 翁 大 菩 薩 摩 訶 薩 ”

BÀI NGỌC HOÀNG KINH

(Phiên âm ra tiếng Việt)
Đại La Thiên Đế,
Thái Cực Thánh Hoàng.
Hóa dục quần sanh,
Thống ngự vạn vật.
Diệu diệu “Huỳnh Kim Khuyết”,
Nguy nguy “Bạch Ngọc Kinh”.
Nhược thiệt, nhược hư,
Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa.
Thị không, thị sắc,
Vô vi nhi dịch sử quần linh.
Thời thừa Lục long,
Du hành bất tức,
Khí phân Tứ tượng,
Hoát truyền vô biên.
Càn kiện cao minh,
Vạn loại thiện ác tất kiến,
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Huyền phạm quảng đại,
Nhứt toán họa phước lập phân.
Thượng chưởng Tam thập lục Thiên,
Tam Thiên Thế giái.
Hạ ốc Thất thập nhị Địa,
Tứ Đại Bộ Châu
Tiên Thiên Hậu Thiên,
Tịnh dục Đại Từ Phụ.
Kim ngưỡng, cổ ngưỡng,
Phổ tế Tổng Pháp Tông.
Nãi Nhựt, Nguyệt, Tinh, Thần chi Quân,
Vi Thánh, Thần, Tiên, Phật chi Chủ.
Trạm tịch chơn Đạo,
Khôi mịch tôn nghiêm.
Biến hóa vô cùng,
Lũ truyền Bửu Kinh dĩ giác thế,
Linh oai mạc trắc,
Thường thi Thần giáo dĩ lợi sanh.
Hồng oai, hồng từ,
Vô cực, vô thượng.
Đại Thánh, Đại Nguyện, Đại Tạo, Đại Bi.
Huyền Khung Cao Thượng Đế,
Ngọc Hoàng tích phước hựu tội,
Đại Thiên Tôn.

Niệm: Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma ha Tát
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Lạy 3 lạy, mỗi lạy 4 gật, mỗi gật niệm câu chú của 
Thầy (12 lạy).

Bài Ngọc Hoàng Thượng Đế nếu phiên dịch ra tiếng 
Việt (dịch thoát, chỉ lấy ý chớ không sát nghĩa) thì như sau:

Trên Trời cao có một ông Vua (Đức Chí Tôn)
Vị Vua sáng suốt tột cùng.
Sanh hóa cả vạn vật,
Cai trị cả muôn loài.
Ngôi Huỳnh Kim Khuyết thật huyền diệu.
Kinh đô Thật nguy nga.
Thật mà giả, giả mà thật.
Không có lời nào nói lên sự biến đổi lớn lao như vậy.
Có mà không, không mà có,
Không hình tướng mà sai khiến cả quần linh.
Lúc nào cũng như cỡi sáu con rồng,
Đi hoài không nghỉ.
Khí hư vô chia ra bốn hướng,
Vần xoay mở rộng thêm hoài.
Oai linh mạnh mẽ, sáng suốt tột cùng,
Thấy hết mọi điều lành dữ của chúng sanh.
Trong phạm vi huyền diệu rộng lớn,
Chỉ cần một phép toán họa phước đáp ứng ngay.
Trên chưởng quản ba mươi sáu cõi trời,
Và ba ngàn thế giới.
Dưới cai trị bảy mươi hai quả địa cầu,
Và bốn bộ châu lớn.
Trời trước, trời sau,
Đều do Cha lành sanh ra.
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Các tín ngưỡng xưa nay,
Đều do Cha lành nắm giữ.
Là Vua của mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao,
Là chủ của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Chơn đạo có nguồn gốc sâu dầy,
Sự tôn nghiêm to lớn bao trùm cả,
Thay đổi khôn cùng.
Để lại lời vàng tiếng ngọc thức tỉnh thế gian.
Oai linh không lường,
Thường ra Thánh ngôn làm lợi cho chúng sanh.
Có ra oai, có tha thứ,
Không tột cùng, không bờ bến.
Thánh đức lớn, cầu nguyện nhiều, tạo hóa lớn, tình 

thương nhiều.
Cao Thượng Đế hiện ra trong cái khuôn đen,
Thêm phước xưng danh Ngọc Hoàng Thượng Đế,
Giảm tội xưng danh Đại Thiên Tôn.
Đức Chí Tôn có hai chức vụ: Khi thêm phước thì 

dùng quyền của Ngọc Hoàng Thượng Đế; khi giảm tội 
thì dùng quyền Đại Thiên Tôn. Đức Chí Tôn không có 
bắt tội ai hết; ai có phước thì thêm phước, ai có tội thì 
giảm tội mà thôi.

Trong bài Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Lữ Tổ 
Thuần Dương viết ra để nói lên quyền pháp sanh hóa 
muôn loài và quyền năng điều khiển Càn-Khôn Vũ-Trụ 
của Đức Chí Tôn.

Đức Lữ Tổ Thuần Dương chưa nói lên hình dáng 
của Đức Chí Tôn ra làm sao, nam hay nữ? già hay trẻ? 
Đức Phạm Hộ Pháp thì nói về Đức Chí Tôn rất rõ ràng 
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(Xin trích đoạn trong quyển Con Đường Thiêng Liêng 
hằng Sống):

“Đức Phạm Hộ Pháp nói: Đấng vô hình, quyền năng 
tạo thế nầy từ tạo Thiên lập Địa đến giờ, chưa có người 
nào đặng gặp. Sự gặp được Ngài và sống chung cùng Ngài 
là một phần thưởng quí trọng vô cùng, dầu cho các bậc 
chí Tiên, chí Phật đi nữa cũng hằng ngưỡng vọng.”

May thay trong Đạo Cao-Đài có 2 người có duyên 
phần được gặp và nói chuyện với Đức Chí Tôn:

1– Đức Phạm Hộ Pháp Phạm Công Tắc Chưởng 
quản nhị Hữu Hình Đài, Hiệp Thiên và Cửu Trùng 
gặp Đức Chí Tôn được ba lần.

 ❒ Lần thứ nhứt Đức Chí Tôn cho Ngài ăn ba cái 
bánh, nhưng Ngài chỉ ăn có hai cái rưõi, còn nửa 
cái vì ngán quá Ngài vo tròn rồi bỏ đi.

 ❒ Lần thứ hai, Ngài viết ra quyển Thiên Thai Kiến 
Diện

 ❒ Lần thứ ba, Ngài tường thuật lại trong nhiều đêm 
thuyết đạo tại Đền Thánh tựa đề là Con Đường 
Thiêng Liêng hằng Sống. 

Đức Hộ Pháp mô tả hình dáng của Đức Chí Tôn rõ 
ràng nhứt, xin được trích ra đây:

“Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh đêm 
26 tháng 3 năm Kỷ Sửu:

Đêm nay Bần-Đạo tiếp tục giảng sự dục tấn của chúng 
ta trên Con Đường Thiêng Liêng hằng Sống, Bần-Đạo nói: 
Kể từ Tạo Hóa Huyền Thiên, tức nhiên cung của Đức Phật 
Mẫu cho tới Hư Vô Cao Thiên cầm quyền giải thoát cho 
Vạn Linh. Quyền ấy, quyền thiêng liêng không cho Bần-
Đạo nói. Mà may thay trong kinh đã có mô tả không lạ gì. 



PHẦN DẪN GIẢI KINH CÚNG TỨ THỜI

58

Nói thêm cũng thừa không ích. Duy có cung Hỗn Ngươn 
Thượng Thiên chúng ta đương thấy giờ nầy, đương trong 
đệ tứ chuyển nầy (Thượng ngươn đệ tứ chuyển) Đức Chí 
Tôn giao quyền chưởng quản, trị phần xác và phần hồn 
của Càn-Khôn Vũ-Trụ do tay Đức Di Lặc Vương Phật, mà 
trong cung ấy chúng ta thấy mặt Đức Chí Tôn tức nhiên 
gần Đức Đại Từ Phụ hơn hết.

Khi giảng Ngọc Hư Cung Linh Tiêu Điện, Bần-Đạo 
có nói: Đức Chí Tôn tức nhiên Đại Từ Phụ khi đến Ngọc 
Hư Cung là vị Thượng Hoàng mà thôi, chớ không phải 
Đại Từ Phụ. Cung Hỗn Ngươn Thượng Thiên Ngài đến 
với hình thể danh từ Đại Từ Phụ. Chúng ta ngó thấy như 
dân Do thái nếu được đoạt pháp khi đã qui liễu về cung 
Hỗn Ngươn Thượng Thiên, thì thấy Đức Chí Tôn tức nhiên 
Đại Từ Phụ hiện hình là JEHOVAH giáo hóa họ (người 
Do Thái gọi ông Trời là JEHOVAH), đồng sống với họ. 
Bần-Đạo dám chắc được hạnh phúc đó không Chơn linh 
nào mà không muốn.

Chúng ta là người Tàu (Trung Hoa), nếu đoạt pháp 
được về cung Hỗn Ngươn Thượng Thiên thì chúng ta 
thấy Đại Từ Phụ với hình ảnh Hồng Quân Lão Tổ. Nếu 
là người Ấn Độ, tùy theo từng trường hợp, tùy theo hành 
động của họ mà Đại Từ Phụ đến với họ với hình ảnh là 
BRAMA, CIVA, CHRISTNA. Còn những người khác thì 
thấy Đức Chí Tôn là một Ông Già đẹp lão hoặc là Ông 
Cha phàm của mình ở thế gian, cung ấy là cung Vạn Linh 
hiệp Nhất Linh đó vậy. Cung ấy là cung chánh pháp của 
Đạo Cao Đài để tại mặt thế gian nầy cho nhơn loại đạt 
đến. Chúng ta thấy nơi cung ấy, Đức Chí Tôn cho những 
kẻ dầu đoạt pháp hay không cũng về hiệp một cùng Đức 
Chí Tôn. Rồi chính mình Ngài đến đặng giáo hóa cùng 
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chung sống với con cái của Ngài. Đức Nguyệt Tâm Chơn 
Nhơn tức nhiên Đức Chưởng Đạo có nói:

“Làm cha nuôi nấng ân cần
Làm Thầy lại nhượng phẩm Thần, ngôi Tiên”.

Nếu chúng ta muốn thấy hiện tượng ấy là khi đến 
cung Hỗn Ngươn Thượng Thiên chúng ta mới thấy hạnh 
phúc đó. Lại nữa, nơi cung Hỗn Ngươn Thượng Thiên 
cốt yếu là nơi chung hiệp cùng các linh hồn cao siêu, trí 
thức, thông minh. Kể từ Tiên thiên cho tới Phât vị đều 
đến ở nơi đây để tạo dựng đại nghiệp của mình. Cả Càn-
Khôn Vũ-Trụ hoặc tiêu diệt hoặc hóa sanh cũng do nơi 
đó cầm chơn pháp quyết định. Nơi đây nhứt là nơi quyết 
định chương trình Long Hoa Đại Hội của toàn thể trong 
Càn-Khôn Vũ-Trụ. Bỡi cớ về nơi đó ta thấy họ thì thầm 
tưởng niệm không giờ phút nào xao lãng, không giờ phút 
nào không niệm danh Đức Chí Tôn là Nam Mô Cao Đài 
Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kỳ rồi Bần-Đạo có rủ cả thảy vô Lôi Âm Tự, cũng 
như Bần-Đạo đã đến trình diện với Đức Di Đà (A Di Đà 
Phật), bỡi Đức Di Đà đã giao quyền lại cho Đức Di Lạc, 
giao quyền chưởng quản Càn-Khôn Vũ-Trụ. Đức Di Lạc 
ngồi ngự nơi Kim Tự Tháp còn Đức Di Đà vào ngự nơi 
Lôi Âm Tự. Khi đến đó chỉ học hỏi các triết lý Phật Giáo 
từ Tạo Thiên Lập Địa đến giờ, cả triết lý ấy đều để tại 
mặt thế gian nầy. Duy nhơn sanh không có tu nên không 
có đoạt pháp, không có điều gì bí ẩn cả. Phật giáo cơ giải 
thoát cũng để tại mặt thế gian nầy. Từ thượng cổ tới giờ 
chỉ có nền Phật Giáo tối cổ nhất. Một nền tôn giáo mẹ 
của các nền tôn giáo khác. Về đây Bần-Đạo được nghe 
thuyết pháp của Đức Di Đà, nơi đó là nơi có nền tôn giáo 
tối cổ nhứt.
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Bần-Đạo đến Lôi Âm Tự, liền khi đó Bần-Đạo nghe 
tiếng chuông kêu, trong tiếng chuông ngân ấy có tiếng 
biểu Bần-Đạo lên pháp xa (xe bằng mây, xe Như ý) đặng 
đến Bạch Ngọc Kinh. Hai bên có Tiên nữ và Thần đồng 
điều khiển pháp xa ấy, thúc giục Bần-Đạo đi, Bần-Đạo 
dòm thấy dường như họ thúc giục Bần-Đạo lên pháp xa 
ấy đặng đi

Ngày kia vào nhà tịnh (Vạn Pháp Cung, Trí Huệ 
Cung) có thì giờ sẽ tả cái tướng và hình dạng của pháp xa 
ấy. Khi pháp xa dong ruỗi trên Con Đường Thiêng Liêng 
Hằng Sống, Bần-Đạo có đi ngang qua cung Hỗn Ngươn 
Thượng Thiên là nơi Đức Di Lạc đã thâu pháp đã định 
vị nơi ấy, Bần-Đạo có tả mà trong tâm vẫn còn mơ hồ, 
không biết tại sao? Vì lẽ gì? Đức Phật Mẫu là Mẹ mà phải 
chịu dưới quyền con là Đức Di Lạc? Trong bụng có hơi 
bất mãn, liền khi ấy Bần-Đạo thấy cái tướng hình Đức 
Phật Mẫu đứng đàng trước còn Đức Di Lạc ở đằng sau 
quì xuống đưa hai bàn tay lên đặng tỏ cho Bần-Đạo hiểu 
rằng: Dầu cho người con ấy mạnh mẽ quyền hành như thế 
nào thì quyền Mẹ vẫn là quyền Mẹ, không thể nào qua 
được. Ngài chỉ vâng mạng lịnh của Đức Phật Mẫu đặng 
trị thế mà thôi, Bần-Đạo dong ruỗi luôn không có ngừng 
lại. Cái pháp xa ấy đi mãi mãi trên Con Đường Thiêng 
Liêng Hằng Sống, không thể gì luận cái thời gian ấy đặng.

Thoạt tiên chúng ta ngó thấy phía xa xăm đó có một 
ánh sáng chói lọi cũng như mặt trời mọc buổi sáng, đằng 
xa xăm ngó thấy ánh sáng chiếu diệu, cũng như vầng thoại 
khí. Pháp xa của Bần-Đạo tới gần, thấy hào quang chiếu 
diệu, chiếu vào pháp xa của Bần-Đạo sáng rỡ, dường như 
thể đèn pha ở thế gian nầy vậy. Hào quang ấy chiếu vào 
mình Bần-Đạo xuất hiện ra một ánh hào quang khác chiếu 
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lụng lại, lạ lùng lắm! Pháp xa đến gần chừng nào thì sự 
vui sướng trong mình càng tăng lên mãi. Ngồi trên pháp 
xa ấy mà Bần-Đạo mê man, không biết mình ở nơi nào? 
Sự vui sướng ấy vô cùng tả, không thể nào tả cho hết đặng.

Lại gần tới còn thấy một vật khác thường quái lạ, 
nhưng nó là một tòa Thiên Các đẹp đẽ lắm, màu sắc đổi 
thay sáng rỡ, cả thoại khí bao quanh làm như thể vận 
chuyển hình trạng của nó vậy. Lâu đài chớn chở mà nó 
lại là con vật sống, chớ không phái gạch đá chúng ta làm 
đây, đổi thay màu sắc vô cùng vô biên. Bí pháp ấy không 
thể tả đặng, ngó thấy đặc sắc lắm. Khi mới lập Đạo các 
Đấng có mô tả Bạch Ngọc Kinh như sau:

Một tòa Thiên Các ngọc làu làu,
Liền bắt cầu qua nhấp nhóa sao.
Vạn trượng then gài ngăn Bắc Đẩu,
Muôn trùng nhịp khảm hiệp Nam Tào.
Chư Thần chóa mắt màu thường đổi,
Liệt Thánh kinh tâm phép vẫn cao.
Dời đổi chớp giăng doanh đở nỗi,
Vững bền vạn kiếp chẳng hề xao.

Nhà cửa ở thế gian là con vật chết, nơi Bạch Ngọc 
Kinh là con vật sống, biến hóa thay đổi như thể vận hành, 
xung quanh thoại khí bao trùm từ Nam chí Bắc, từ Đông 
sang Tây. Khói lửa ánh sáng ấy chúng ta thấy như mặt 
trời vậy, mà ánh sáng mặt trời thì nóng bực bội, còn ánh 
sáng nơi Bạch Ngọc Kinh thì dịu dàng huyền bí lắm. sung 
sướng khoái lạc lắm.

Tại sao Đài Các nó là con tử vật mà nó sống? Sống 
là do nơi đâu? Nếu biết đặng thì không có gì lạ. Nơi Bạch 
Ngọc Kinh nó là Hỗn Ngươn khí biến hình. Hỗn Ngươn 
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khí là khí sanh quang của chúng ta đã thở, đã hô hấp 
đây. Khí đã nuôi sanh vật sống đây, ta sống cũng do nơi 
nó xuất hiện mà biểu làm sao không sống?

Bần-Đạo ngồi trên pháp xa ấy đến, thấy các Chơn-
Linh hằng hà sa số bao vây trước cửa la liệt không thể 
đếm hết. Pháp xa vừa ngừng, Bần-Đạo bước xuống, thấy 
ba cửa nơi Bạch Ngọc Kinh có 12 vị Thời Quân tay cầm 
Bửu Pháp đứng cản đường không cho thiên hạ vô. Bần-
Đạo giận quá, ba cửa xa nhau, mỗi cửa có bốn người giữ. 
Bần-Đạo muốn nói chuyện thì ba cửa ấy gom lại, 12 người 
hiệp lại đứng trước mặt Bần-Đạo. Bần-Đạo hỏi: Vì cớ gì 
không cho người ta vô?Vừa hỏi thì họ bỡ ngỡ nói: Người 
ta biểu đừng cho vô! Nói người ta biểu thì Bần-Đạo biết 
liền Kim Quan Sứ biểu nó, xúi nó đừng cho các Chơn-
Linh vào Bạch Ngọc Kinh. Giận quá day ra ngoài biểu các 
Chơn-Linh: Vô! Họ tràn vô nghe cái ào dường như nước bể 
bờ tràn vô Bạch Ngọc Kinh. Tới chừng các Chơn-Linh vô 
hết liền biểu 12 vị Thời Quân vô luôn, biểu họ đi rồi còn 
đứng ngoài dòm cùng hết coi ai còn ở ngoài nữa không. 
Sau cùng Bần-Đạo mới vác cây Gián Ma Xử đi vào Bạch 
Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh chia ra làm ba căn, ở chính 
giữa các vị Phật cao siêu, mình đứng day vô, phía bên tả 
là nữ phái, bên hữu là nam phái. Bần-Đạo nghe đi rần 
rần rộ rộ phía bên kia (nữ phái), chỉ thấy hình bóng của 
họ chiếu qua vách mà thôi. Tấm vách thật lạ lùng, trong 
giống như sương sa vậy, buổi đầu Bần-Đạo không để ý. 
Đi tới nữa thì thấy cả thảy đều có ngôi vị của họ sẵn, 
Bần-Đạo vô thấy họ ngồi có chỗ hết, còn mình thì bơ phờ 
vác cây Gián Ma Xử đi vô không biết đi đâu, trong bụng 
nói: Sao người ta có chỗ ngồi còn mình không có? Vừa 
nghĩ rồi thì có người đứng gần bên mà mình không hay, 
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họ trả lời: Cái Ngai của Ngài kia! Bần-Đạo dòm lên thấy 
cái Ngai tốt lắm, thấy rồi mà trong bụng nghĩ: Không biết 
họ có gạt mình không? Bần-Đạo sợ họ gạt. Vừa sợ thì có 
người nói: Chính cái Ngai đó là của Ngài.

Từ thử đến giờ dầu vạn kiếp sanh chịu khổ vì Đạo, 
tạo vị nơi mặt thế gian nầy cũng không bằng được ngồi 
trên đó. Nơi đó sung sướng lắm, sung sướng làm sao đâu! 
Trong bụng nói: Làm sao lên được trên đó, vừa tính rồi 
thì dường như có nấc thang cho Bần-Đạo lên ngồi, ngồi 
xong thì thấy trước mặt mọi người đề có vật để ăn, rượu 
để uống, Bần-Đạo nghĩ: Sao người ta có ăn còn mình 
không có? Vừa nghĩ rồi thì có một trái đào tiên và một 
chung tiên tửu. Ở đó mình muốn cái gì thì có tất cả, nhứt 
nhứt không có thứ gì mình muốn mà không có. Bần-Đạo 
tưởng ở thế gian nầy hàng vạn kiếp sanh cũng chưa có 
cái sang trọng đó.

Long Hoa hội đó, Long Hoa hội chúng ta đang ngự 
tại Bạch Ngọc Kinh đó vậy. Đức Chí Tôn cho Bần-Đạo 
thấy trước và ngó thấy các Chơn-Linh ngự trước đó, đặng 
ngày kia con cái của Ngài cũng ngự như vậy. Bần-Đạo 
làm chứng đặng nói lại với con cái của Ngài. Tôi tưởng 
nếu chúng ta đoạt được cơ giải thoát về hiệp một cùng 
Đức Chí Tôn, được ngồi hưởng ngôi vị nơi đó thì không có 
hạnh phúc nào bằng. Chúng ta đã đầu thai chịu cái khổ 
của đời mà lập vị mình, nó trả lụng lại một cách vô đối. 
Nếu có thấy mới tưởng tượng rằng: Đức Chí Tôn chẳng 
hề khi nào chịu thiếu nợ ai cả. Rất hạnh phúc thay cho 
những kẻ nào dám cho Ngài vay, rất hạnh phúc cho kẻ 
nào biết yêu ái, biết làm tôi tớ cho Ngài, Ngài sẽ đáp lại 
cái ơn ấy cho mình. Tới chừng Đấng ấy làm lại tôi tớ cho 
mình thì không có hạnh phúc nào hay giá trị gì ở thế gian 
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này bằng đặng.
À bây giờ nói tới mấy bà bên kia, bên đây chỉ thấy cái 

bóng của họ đi mà thôi, không biết tại sao dựng tấm vách 
không cho thấy, không biết tại sao vậy? Giận tấm vách 
quá chừng quá đỗi, lại gần thì nó như sương sa vậy, thò 
tay vào thì nó lủng, rút tay ra thì nó nhíp lại, bằng cái gì 
không biết. Bần-Đạo lại có tính tọc mạch, giận quá muốn 
làm sao thấy bên kia. Trong bụng vừa tính như vậy, thinh 
không nó chạy vẹt sang một bên, chừa một chỗ trống cho 
ngó thấy bên kia, toàn nữ phái không. Thấy sung sướng 
làm sao đâu, sung sướng lắm mấy bà ơi! Bên nam như thế 
nào thì bên nữ cũng vậy, trên cảnh đó họ lịch sự lắm, vì 
cả pháp thân của họ thiên biến vạn hóa. Nơi Bạch Ngọc 
Kinh họ lịch sự lắm, không biết thế nào mà họ lịch sự quá 
vậy. Mấy bà muốn lịch sự thì ráng tu đi, tu cho được về 
cảnh ấy sẽ lịch sự, chớ ở thế gian nầy không có lịch sự đâu.

Kể từ ngày Bần-Đạo hội được Long Hoa hội thiêng 
liêng thì không còn muốn sống nữa, muốn chết đặng về 
cảnh ấy, ham chết làm sao đâu. Ở càng thấy thêm bực 
bội, trông cho nó chết mà chết không đặng.

Nếu ai không phải tinh thần cao siêu, Đức Chí Tôn 
không dám cho họ thấy. Nếu bất tử người nào được ngó 
thấy, tôi tưởng họ điên đi mà chớ hay họ tự vận đặng về 
cảnh ấy, đặng hưởng sung sướng. Tự vận về cảnh ấy không 
đặng trái lại phải xuống Uổng Tử Thành ở một thời gian 
mà đền tội (tội hủy hoại một kiếp sanh). Rồi đầu thai trở 
lại nữa, ráng tu đi rồi về đừng có nóng nãy, đừng có lật 
đật, hạng nhứt là mấy người ở trên núi kia (mấy ông đạo 
núi, ám chỉ mấy ông ở Vạn Pháp Cung) cạo đầu tròn vo, 
không phải làm như vậy mà được đâu.
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Khi Bần-Đạo vô trong Từ Phụ rồi, muốn biết Ổng là 
ai, Ổng có phải là một người không?Làm sao cho tôi biết 
Ổng với? Bần-Đạo vừa tưởng như vậy thì xa lắm có cái 
gì bao phủ tấm màng che vậy, vô gặp rồi biết Ổng ở trỏng 
có tấm màng che. Ý muốn tấm màng vạch ra đặng thấy 
Ổng, vừa muốn thì tấm màng hé vạch ra, dường như có 
tầng có nấc, xa lắm không thể gì tả đặng. Kế đó thấy Ổng 
bước ra, mặc áo trắng bịt khăn trắng, giống như bộ đồ 
tiểu phục Giáo Hữu mặc vậy, cũng có một hai miếng vải 
lòng thòng sau lưng, râu bạc trắng coi đẹp lão lắm, thấy 
thương làm sao! Trong bụng nói Ổng ngồi tại Linh Tiêu 
Điện, mình thấy Ổng mặc bộ đồ khác, không lẽ hai người? 
Chắc không phải Ổng? Vừa nghĩ rồi thì thấy Ổng bước 
ra, đứng ngay chính giữa ngó ngay Bần-Đạo, dường như 
thể biểu: Con coi đây! Ngó lên Ổng thấy đạo hào quang 
chiếu diệu ra, tay cầm cây gậy coi đẹp lắm. Cây gậy của 
Ổng quẩy cái bầu, bên mình Ổng mang cái bị, mặc bộ 
đồ Ngọc Hoàng Thượng Đế, nắm ngang cây gậy trên tay 
thành đòn cân. Ổng kéo cái bầu ra thành giá cân; Ổng 
kéo cái bị ra thành trái cân. Ba món ấy hiệp lại thành 
Cây Cân Thiêng Liêng mà chính mình ngó thấy ổng ở 
Linh Tiêu Điện, không còn ai xa lạ nữa. Cũng Đại Từ 
Phụ nhưng thiên biến vạn hóa của Ổng mà tạo ra Càn-
Khôn Vũ-Trụ. Vì cớ cho nên dầu cho một cái bông chúng 
ta chưa chắc là một vật. Nếu chúng ta bẻ nó một cách vô 
lối rủi phải nhầm sanh mạng Phật thì khó tu lắm. Con 
thú nếu ta nói là một con vật mà biết đâu trong đó nó là 
một vị Bồ Tát đương chuyển kiếp, nếu mình ăn thịt nhầm 
nó, ngày kia nó về trển nó ngồi ngang với mình nó nhắc: 
Kiếp trước Ngài có ăn thịt tôi. Nhắc nội nhiêu đó cũng đủ 
cho mình mang bầu quảy gậy mà tái kiếp nữa. Chúng ta 
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ngó thấy tại thế gian nầy, hằng hà sa số con vật, mà biết 
đâu trong con vật ấy lại có một vị Bồ Tát đương tái sanh 
để đoạt Liên đài? Rủi thay ta ăn nhầm nó thì ta khó đoạt 
vị lắm. Vì cớ cho nên Đức Chí Tôn biểu chúng ta trường 
chay là như vậy.

Chừng ngó thấy rồi còn tọc mạch nữa, muốn biết 
hết Bạch Ngọc Kinh vì thấy Bạch Ngọc Kinh lớn lắm biết 
đi chừng nào cho cùng, coi biết chừng nào cho hết (Nguy 
nguy Bạch Ngọc Kinh, nguy nguy là thật nguy nga). Liền 
vô thưa Thầy cho con coi toàn thể Bạch Ngọc Kinh. Vừa 
nghĩ rồi dường như Ổng biết, Ổng bước lại gần cái đôn 
(cái đôn này gần Bần-Đạo mà Bần-Đạo không hay), đến 
chừng Đức Chí Tôn cầm cây gậy gỏ vào cái đôn thì cái đôn 
biến thành ông già. Nhưng Bần-Đạo không biết ổng tên 
gì, từ đó đến giờ Bần-Đạo chỉ gọi ổng là ông Đôn mà thôi. 
Nhờ ổng dắt Bần-Đạo đi cùng khắp nơi, chỗ này qua chỗ 
khác. Mỗi cảnh các Chơn-Linh đều thâu nhỏ lại như hòn 
non bộ vậy. Bần-Đạo đi cùng Bạch Ngọc Kinh mà sợ có 
chỗ còn sót nữa, đi mệt quá (đi bằng Chơn-Linh mà cũng 
mệt nữa). Càn Khôn Vũ-Trụ mênh mông đại hải không 
bờ không bến mà thu nhỏ lại vô trong Bạch Ngọc Kinh.

Cảnh ấy nam cũng vậy, nữ cũng vậy. Về đến cảnh ấy 
rồi đừng sợ thiếu chỗ ngồi, không thiếu đâu, nếu có thiếu 
kêu Bần-Đạo thường cho.

Bần-Đạo dám chắc: Con cái Đức Chí Tôn không thể 
gì thiếu chỗ hay bị sa thải, còn dư chỗ nhiều lắm. Ở thế 
gian nầy ráng tu cho được về cảnh ấy mà thôi, còn chỗ ở 
hay mướn phố, mướn nhà để Bần-Đạo lo cho tất cả.

Bần-Đạo có cho hiểu đó, thấy đó đặng cho mấy người 
tu mà không tu là tại mình, đừng để sau này nói: Hộ Pháp 
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không nói gì hết nên tôi không biết (đừng có ăn gian, ăn 
lận, nói ngược nói ngạo gì hết), Bần-Đạo nói có chứng 
có cớ đó, có tốc ký viên ghi chép đó. Từ đây đến sau con 
đường dục tấn trên cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống chấm 
dứt, kỳ tới Bần-Đạo khởi giảng Bí pháp”(hết trích).

2– Người thứ hai thấy Đức Chí Tôn là Hiền Tài 
Nguyễn Văn Mới, tốc ký viên của Đức Hộ Pháp, đạo 
hiệu Từ Huệ. (Xin trích đoạn tường thuật):

“Tới lúc nầy tôi nhớ tới việc đi hội kiến với Đức Chí 
Tôn, tôi nghĩ: Đức Chí Tôn đang ngự nơi Huỳnh Kim 
Khuyết, vừa nghĩ tới Huỳnh Kim Khuyết thì Chơn-Thần 
tôi nhập về Huỳnh Kim Khuyết ngay chớ không có đi hay 
bay bổng như mình đi máy bay; cảnh thay đổi trong chớp 
mắt như mình ngồi trước máy vô tuyến truyền hình, cảnh 
này đổi qua cảnh khác trong chớp mắt.

Đứng trước Huỳnh Kim Khuyết như mình đứng trước 
đền vua ngó thẳng lên ngai vua, chung quanh là bá quan 
đang chầu vua vậy. Trước sau và cả hai bên mình đều 
có các Chơn-Linh cao trọng đang chờ cúng Đức Chí Tôn, 
đông lắm không biết bao nhiêu, không thể đếm hết. Cũng 
như mình vô Đền Thánh đứng giữa Đền Thánh, trước 
sau và cả hai bên mình nữa có rất nhiều người đang chờ 
cúng Đức Chí Tôn. Không biết người ta cấp bậc gì, mình 
cấp bậc gì, mà chỉ biết mình là một người khách đi đâu 
cũng được, còn người ta có chỗ có nơi nên người ta an vị 
đàng hoàng.

Đột nhiên mọi người đều đứng dậy xá vô Huỳnh Kim 
Khuyết, cũng như đứng giữa Đền Thánh xá vô Bát Quái 
Đài. Họ xá xong rồi quỳ xuống, mình cũng xá cũng quỳ. 
Quỳ xong trực nhìn lên Huỳnh Kim Khuyết, thật lạ lùng 
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thay thấy một chiếc ngai vua, hào quang sáng rỡ, sau ngai 
vua là một cái khung đen (Huỳnh Kim Khuyết nội huyền 
khung cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn). Huyền 
khung là một cái khuôn đen, thật ra là một khoảng đen 
rộng minh mông, nhìn vô tới mút con mắt không thấy gì 
nữa nên thấy đen. Trong khoảng rộng minh mông đen mịt 
đó, tự nhiên có một đốm sáng nhá lên. Ban đầu thì nhỏ 
lần lần to ra, sau cùng thì đốm sáng đó tỏa rộng ra khắp 
khuôn đen. Bây giờ thì không còn khuôn đen nữa mà là 
một vùng hào quang sáng rực, trong hào quang sáng rực 
đó hiện ra một ông già. Hình ông già ban đầu là một bóng 
mờ, thấy không rõ lắm, trong khoảnh khắc bóng ấy hiện rõ 
ra, cũng như mình lại gần đứng sát bên, thấy ông già đẹp 
lão lắm, râu tóc bạc phơ, gương mặt thật hiền từ, tướng 
diện thật là Tiên phong đạo cốt, mặc áo rộng màu vàng. 
Lúc đó, tự nhiên mình biết đó là Đức Chí Tôn. Khi thấy 
Đức Chí Tôn thì mình vui sướng quá, mừng quá quên hết 
những người xung quanh. Có lẽ đây là nơi nhà Phật gọi 
là Cực Lạc Niết Bàn chăng? Cùng lúc đó những câu hỏi 
mình dự định hỏi khi gặp Đức Chí Tôn như:

Căn số của con ra sao?
Con có bao nhiêu kiếp?
Phẩm vị của con ra sao, còn hay đã mất?
Tu như thế nào để đoạt vị?
Tại sao người ta thì giàu sang, còn gia đình con thì 

thiếu thốn đủ thứ?
Những câu hỏi nầy tự nhiên không còn giá trị nữa, 

vì nó vị kỷ mà không vị tha. Vị kỷ hay vị tha khi tâm linh 
rọi soi phàm ngã thì mới thấy. Lúc này thì tâm linh mạnh 
hơn, tâm linh đang rọi soi phàm ngã, nên thấy những câu 
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hỏi nầy không xứng đáng để hỏi Đức Chí Tôn.
Trong lúc mình đang lúng túng không biết nên hỏi 

Đức Chí Tôn những gì thì Đức Chí Tôn lại hỏi mình trước. 
Đức Chí Tôn hỏi: “Con hứa với Thầy những gì con đã 
làm xong chưa?” Tiếng nói thì nghe bên tai mà không 
thấy miệng của Đức Chí Tôn mấp máy (hỏi bằng tư tưởng 
chứ không phải bằng âm thanh). Câu hỏi nầy làm nình 
ngạc nhiên vô cùng, tự nghĩ: Mình đã gặp Đức Chí Tôn 
hồi nào và đã hứa những gì mà mình không biết? Trong 
lúc mình đang hoang mang như vậy thì nghe trên đầu 
nơi xa xa có tiếng đọc kinh vọng xuống, dường như tiếng 
đồng nhi trên Nghinh Phong Đài vọng xuống, trong đó 
có cả tiếng của mình, câu kinh đó là:

Nam mô: Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai
Nhì nguyện Phổ độ chúng sanh

Khi nghe hai câu kinh nầy tự nhiên mình hiểu rằng 
mình gặp Đức Chí Tôn trong những giờ cúng. Mình đã hứa 
với Đức Chí Tôn khi mình đọc Ngũ nguyện. Bên tai vẫn 
còn nghe ba câu Ngũ nguyện nhưng nhỏ dần rồi mất hẳn.

Mình nhìn qua nhìn lại, những Chơn-Linh mà mình 
đã thấy khi nãy bây giờ họ đâu mất hết, chỉ còn lại một 
mình mình với Đức Chí Tôn mà thôi. Tự nhiên mình hiểu 
rằng: Cuộc hội kiến nầy Đức Chí Tôn chỉ dành riêng cho 
mình. Nhìn lên Huỳnh Kim Khuyết thì thấy Đức Chí Tôn 
vẫn còn ở đó. Đức Chí Tôn nhìn mình với nét mặt thương 
yêu trìu mến, lúc nầy mình mới hiểu rằng: Từ trước tới 
giờ đi cúng là đi cúng, đọc kinh là đọc kinh; kinh viết sao 
thì mình đọc vậy, chớ đi cúng không biết để làm gì? Đọc 
kinh để làm gì? Bây giờ mình mới hiểu ra.

Đi cúng để gặp Đức Chí Tôn.
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Đọc kinh để ca tụng công đức của Đức Chí Tôn và 
công đức của ba vị Giáo chủ.

Dâng Tam Bửu là hiến thân cho Thầy, để phụng sự 
cho Đức Chí Tôn và cho chúng sanh.

Đọc Ngủ nguyện là hứa với Thầy rằng: Con sẽ hoằng 
khai Đại Đạo và phổ độ chúng sanh. Sau cùng chúng ta 
xin với Đức Chí Tôn xá tội cho đệ tử, Chỗ nầy mình phải 
hiểu ngầm rằng: Muốn Thầy xá tội cho đệ tử thì trước hết 
mình phải Đại Đạo hoằng khai và phổ độ chúng sanh, 
làm trước xin ân huệ sau. Bây giờ mình hiểu cặn kẽ ra:

 � Ăn chay, giữ giới, đọc kinh là thể pháp là tu thân.
 � Làm công quả, hiến của tiền là âm chất.
 � Ăn ở hiền lương, chơn chất, khiêm cung, hòa ái là 

dọn mình.
Ba việc nầy là tu thân là nhơn đạo, là việc phụ. Việc 

chánh bây giời là cứu vớt chúng sanh (Đại Đạo Tam Kỳ 
Phổ Độ) Có phổ độ chúng sanh mới có công quả (lập công). 
Khi mới lập đạo Đức Chí Tôn cho hai bài thi:

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

Mối đạo từ đây ráng vẹn gìn,
Tu là khổ hạnh khá đinh ninh.
Lòng thành một tấm Trời soi xét,
Gương sáng nghìn thu nguyệt chiếu minh.

Gai góc lần đường gương trước gắn,
Thảnh thơi có lúc buổi sau dành.
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Đường trần chìm nổi từ đây dứt,
Công quả tua bền độ chúng sanh.

Có công quả Đức Chí Tôn mới chuộc tội cho chúng 
ta từ muôn kiếp trước. Có công quả Đức Chí Tôn mới lập 
vị cho chúng ta trên Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống trong 
kiếp nầy. Bây giờ mình đã giác ngộ, mình đã hiểu đạo, 
mình lại hiểu cặn kẽ hơn nữa:
1. Cúng tứ thời hay một thời là để xét nét, kiểm điểm lại 

xem trong 24 giờ qua chúng ta có làm gì cho bản thân, 
tức là tu thân (giác nhi) và có làm gì cho chúng sanh 
(giác tha) chưa? Có giác nhi, giác tha tức là sửa bản 
thân mình cho được Thánh thiện và giúp người khác 
được Thánh thiện.

2. Đọc kinh là xưng tụng công đức của Đức Chí Tôn trong 
việc hóa dục quần sanh, thống ngự vạn vật và ca tụng 
công đức của ba vị giáo chủ (Phật, Tiên, Thánh) đã giáo 
hóa chúng sanh trong đường đạo và đường đời, tạo điều 
kiện cho chúng sanh nên đạo nên đời.

3. Dâng Tam Bửu là dâng thể xác, trí não và linh hồn 
của chúng ta cho Đức Chí Tôn, để Đức Chí Tôn làm 
phương tiện cứu rỗi chúng sanh. Tức là Đức Chí Tôn 
bảo ta làm cái gì ta làm cái nấy. Đức Chí Tôn biểu Đại 
Đạo hoằng khai và phổ độ chúng sanh.

4. Đọc Ngũ nguyện, Đức Chí Tôn thường nói: Thầy là các 
con, các con là Thầy. Vì thế mà trong lời Ngũ nguyện 
có lời nói của chúng ta mà cũng có lời nói của Thầy.

Đức Chí Tôn nói: Các con hãy hoằng khai và phổ độ 
chúng sanh. Nếu các con làm được hai điều nầy thì Thầy 
sẽ xá tội cho các con, chẳng những xá tội cho các con ở 
kiếp nầy mà còn xá tội cho các con từ muôn kiếp trước. 
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và nếu các con làm được 2 điều nầy thị thiên hạ thái bình 
và Thánh Thất cũng được an ninh.

Chúng ta nói: Con xin tình nguyện Đại Đạo hoằng 
khai và phổ độ chúng sanh. Nếu chúng con làm được 2 
điều nầy thì xin Thầy xá tội cho con, chẳng những xá tội 
cho con mà còn xá tội cho Cửu Huyền Thất Tổ của con 
nữa (Nhứt nhơn thành đạo cửu huyền thăng). Chờ con 
lập đức giúp hườn ngôi xưa là như vậy.

Nghĩ như vậy, xét như vậy rồi tự xét mình, mình thấy: 
Từ trước tới giờ không lúc nào mình làm được hai điều ấy, 
tức là hoằng khai Đại Đạo và phổ độ chúng sanh. Thấy 
như vậy rồi tự thấy hổ thẹn vô cùng! Mình tự thấy mình 
ích kỷ quá, làm biếng quá mà lại tham lam nữa. Biết thì 
không biết gì hết mà hiu hiu tự đắc; làm thì không làm 
gì hết mà muốn xin đủ thứ. Lúc nầy mình làm tòa xử tội 
lấy mình thì mình định án mình rất nặng.

Trong thời gian mình tự xét mình trước mặt Đức Chí 
Tôn, nói thì nhiều viết thì dài nhưng độ chừng 15 phút. 
Mình tự thấy mình không xứng đáng gì hết, không có công 
quả gì hết thì mong gì về được Cực Lạc Niếc Bàn? Mong 
gì về được ngôi xưa vị cũ. Hối hận quá vội chấp tay đưa 
lên trán cầu nguyện với Đức Chí Tôn: Cho con trở lại trần 
gian, phen nầy con quyết tâm tìm cách hoằng khai và phổ 
độ chúng sanh. Điều nầy rất quan trọng vì khi ta chết rồi 
mới giác ngộ như vậy, rồi xin với Đức Chí Tôn cho ta trở 
lại trần gian thì phải tái kiếp đầu thai. Vậy thì kiếp đọa 
trần vẫn còn liên tục, luân hồi quả báo không bao giờ dứt.

Cầu nguyện xong ngẫng mặt nhìn lên thì thấy Đức 
Chí Tôn vẫn còn đó, dường như Đức Chí Tôn chờ mình 
giác ngộ. Khi thấy mình giác ngộ rồi Đức Chí Tôn có vẽ 
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bằng lòng, vui vẽ gật đầu đồng thời hình ảnh của Đức Chí 
Tôn nhỏ dần rồi mất hẳn” (hết trích).

Đức Hộ Pháp và Từ Huệ hai người gặp Đức Chí Tôn 
hai trường hợp khác nhau nhưng cả hai đều thấy Đức 
Chí Tôn là một Ông Già đẹp lão, râu tóc bạc phơ, tướng 
diện thật là Tiên phong đạo cốt. Thấy thương làm sao đâu!

Đức Hộ Pháp gặp Đức Chí Tôn trong sứ mạng thiêng 
liêng là đi mở Cực Lạc thế giới cho các Chơn-Linh đắc 
đạo vào ngự nơi Liên đài của mình nơi Lôi Âm Tự và 
mở cửa Bạch Ngọc Kinh cho các Chơn-Linh vào dự đại 
hội Long Hoa.

Từ Huệ gặp Đức Chí Tôn trong khi Từ Huệ không 
biết đi cúng để làm gì? đọc kinh để làm gì? Việc Từ Huệ 
không biết cũng như rất nhiều tín đồ Cao Đài không 
biết. Bây giờ Đức Chí Tôn cho Từ Huệ biết để Từ Huệ 
nói lại cho các tín đồ của Ngài biết, cho con cái của Ngài 
tu. Vì thế Từ Huệ mới viết ra quyển kinh Thiên Đạo 
và Thế Đạo dẫn giải với mục đích lập ngôn, và cũng để 
nhắc cho tín đồ Cao Đài rằng mọi người đều phải phổ 
độ chúng sanh, vì chúng ta đều đọc ngũ nguyện.

Bây giờ trở lại việc dẫn giải kinh cúng tứ thời bài:
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

Ông vua trên trời
 ❒ Kinh: Lời dạy đạo
 ❒ Ngọc Hoàng: Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế
 ❒ Ngọc Hoàng Kinh: Lời dạy đạo của Đức Chí Tôn

 ▶ Câu 1: Đại la Thiên Đế
 ❒ Nghĩa thường: Trên trời cao có một ông vua
 ❒ Nghĩa chính: – Đại là lớn, La là giềng lưới
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Đại la là giềng lưới lớn, bầu trời lớn. Bầu trời ví như 
giềng lưới lớn nên có câu: Lồng lộng lưới trời tuy xếu xáo, 
thưa mà chẳng lọt mãi lông mày.

 ❒ Thiên: Trời
 ❒ Đế: Vua
 ❒ Thiên Đế: Vua trên trời

Ý muốn nói: Trên vòm trời bao la kia có một Vị chúa 
tể cầm quyền điều khiển Càn-Không Vũ-Trụ.

Đấng chúa tể đó có nơi gọi là Ông Trời, có nơi gọi là 
Đấng tạo đoan, Đấng tạo hóa, Đức Ngọc Hoàng Thượng 
Đế… Tùy theo từng địa phương, tùy theo tín ngưỡng 
mà có nhiều danh hiệu khác nhau.

Hồi Giáo gọi là Đấng Thượng Đế tối cao
Thiên Chúa Giáo gọi là Đức Chúa Cha, Đức Chúa 

Trời
Đạo Cao Đài gọi là Đức Chí Tôn, Đại Từ Phụ, cũng 

có khi gọi bằng Thầy nữa. Gọi bằng Đức Chí Tôn khi 
Thiên Đế cầm quyền điều khiển Càn-Khôn Vũ-Trụ. Gọi 
bằng Đại Từ Phụ khi Thiên Đế ban cho chúng sanh một 
tình Cha thương con. Gọi bằng Thầy khi Thiên Đế lập 
Đạo cứu đời.

Trong thời kỳ Hạ ngươn tam chuyển Đức Chí Tôn 
giáng trần lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi tắt là Đạo Cao 
Đài. Đức Chí Tôn lại xưng danh là Cao Đài Tiên Ông 
Đại Bồ Tát Ma Ha Tát cho nên mở đầu các Thánh Ngôn, 
Thánh Giáo Đức Chí Tôn viết Ngọc Hoàng Thượng Đế 
viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Giáo 
Đạo Nam Phương. Hai câu liễn cập hai bên tấm bảng 
ở cửa Chánh Môn:
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CAO THƯỢNG CHÍ TÔN ĐẠI ĐẠO HÒA BÌNH DÂN CHỦ MỤC
ĐÀI TIỀN SÙNG BÁI TAM KỲ CỘNG HƯỞNG TỰ DO QUYỀN
Cao Thượng…, Đài Tiền… là Cao Đài đó vậy. Câu 

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát cũng 
trở thành câu chú để chúng ta mật niệm khi chúng ta 
cầu nguyện với Đức Chí Tôn.

 ▶ Câu 2: Thái Cực Thánh Hoàng
 ❒ Nghĩa thường: Vị Vua sáng suốt tột cùng
 ❒ Nghĩa chính: Thái Cực là ánh sáng Thái cực, ngôi 

Thái Cực
 ❒ Thánh Hoàng: Vua trên cõi hư không, vua Trời. 

Vua Trời ngự nơi ngôi Thái Cực, vị Vua sáng suốt 
tột cùng

Ý muốn nói: Đức Chí Tôn ngự nơi ngôi Thái Cực 
là vị Vua trên cõi hư không, Vị Vua sáng suốt tột cùng, 
thông minh tột đỉnh có quyền phép và quyền năng vô 
biên.

Vua Thánh khác với Vua phàm. Vua phàm chỉ có 
quyền năng mà không có quyền phép. Vua phàm chỉ cai 
trị được phần xác mà không cai trị được phần hồn. Vua 
Thánh (Đức Chí Tôn) có quyền năng và có quyền phép, 
cai trị được phần xác và phần hồn. Vua Thánh phán 
đoán không bao giờ sai lệch.

 ▶ Câu 3: Hóa dục quần sanh
 � Nghĩa thường: Sanh hóa và dưỡng nuôi cả vạn vật.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Hóa: Biến hóa, thay đổi
 ❒ Dục: sanh dục, sanh thành, nuôi dưỡng
 ❒ Hóa dục: Sanh ra dưỡng nuôi
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 ❒ Quần: Một đoàn, một đám đông
 ❒ Sanh: Sanh vật, vật có sự sống
 ❒ Quần sanh: Tất cả có sanh vật có sự sống kể cả 

loài người.
Ý muốn nói: Đức Chí Tôn chẳng những dùng quyền 

phép thiêng liêng biến hóa nhiệm mầu để tạo ra thể xác 
và linh hồn cho cả chúng sanh.

Trong chúng sanh có 8 phẩm chơn hồn:
1. Vật chất hồn
2. Thảo mộc hồn
3. Thú cầm hồn
4. Nhơn hồn
5. Thần hồn
6. Thánh hồn
7. Tiên hồn
8. Phật hồn
Linh hồn có sự sống của linh hồn; thức ăn của linh 

hồn là không khí, kinh sách, văn hóa, đạo đức và điều 
thiện. Thể xác có sự sống của thể xác, thức ăn của thể 
xác là rau quả, cá thịt, tham lam và bạo ngược. Trong 
Phật Mẫu chơn kinh có câu:

Càn khôn sản xuất hữu hình
Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh.

Chúng sanh là bát hồn, loài người cũng là chúng 
sanh.

 ▶ Câu 4: Thống ngự vạn vật
 � Nghĩa thường: Cai trị muôn loài
 � Nghĩa chính: 
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 ❒ Thống: Gom lại
 ❒ Ngự: Trị, cai trị, quản lý
 ❒ Thống ngự: Gom lại để cai trị
 ❒ Vạn: Mười nghìn, là một vạn, nhiều
 ❒ Vật: Vật thể có sự sống
 ❒ Vạn vật: Toàn bộ những vật thể trong Trời đất, 

có sự sống.
Ý muốn nói: Đức Chí Tôn chẳng những dùng quyền 

phép thiêng liêng sanh ra và nuôi dưỡng các đẳng linh 
hồn ở phần vô vi, mà dùng quyền năng cai trị mọi vật 
thể có xác, có hồn ở phần hữu vi nữa.

 ▶ Câu 5: Diệu diệu Huỳnh Kim Khuyết
 � Nghĩa thường: Ngôi Huỳnh Kim Khuyết thật huyền 

diệu
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Diệu diệu: là thật huyền diệu
 ❒ Huỳnh Kim Khuyết: là danh từ chung chỉ ngôi 

vua của Đức chí Tôn nơi cõi vô hình.
Ý muốn nói: Ngôi Vua của Đức Chí Tôn là Huỳnh 

Kim Khuyết thật là huyền diệu, lúc nào cũng tỏa hào 
quang màu vàng chói chang rạng rỡ.

Huỳnh Kim Khuyết là nơi Đức Chí Tôn thường 
ngự, cầm quyền điều khiển Càn-Khôn Vũ-Trụ. Huỳnh 
Kim Khuyết huyền diệu ở chỗ: Mới trông thấy tưởng 
chừng như tạo nên bằng vàng hay chạm vàng, khi lại 
gần thì không phải như vậy. Vì Huỳnh Kim Khuyết 
kết tinh bằng Hỗn Ngươn Khí, bằng ánh sáng, bằng 
hào quang màu vàng rực rỡ chói chang, lúc nào cũng 
thay đổi muôn hình vạn trạng. Chúng ta thử hình dung 
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chiếc ngai vàng của các vị Vua Chúa ở trần gian thì biết: 
Chiếc Ngai vàng của những vị Vua Chúa đó ít ra cũng 
sơn son phết vàng, chạm ngọc hay nạm bạc to lớn uy 
nghi, đằng sau chiếc Ngai Vua là chỗ dựa có bọc nhung 
hoặc gấm, da cọp hoặc da beo. Chiếc ngai ấy là vật chất 
nên cố định, không thay đổi về hình thức, còn Huỳnh 
Kim Khuyết thì không phải vậy, Huỳnh Kim Khuyết to 
lớn hơn nhiều, rạng rỡ hơn nhiều, kết tinh bằng Hỗn 
Ngươn Khí, bằng hào quang ánh sáng nên hình dạng 
của Huỳnh Kim Khuyết thay đổi muôn màu muôn vẽ 
tùy theo trình độ tiến hóa của các Chơn-Linh khi về 
hội kiến với Đức Chí Tôn. Nếu Chơn-Linh đó là Thần, 
Thánh, Tiên, Phật thì thấy khác, nhơn hồn thì thấy khác, 
càng xuống thấp càng thấy khác; không thể nào nói được 
sự thay đổi khác lạ chói chang của Huỳnh Kim Khuyết 
được. Sau Huỳnh Kim Khuyết không có chỗ dựa như 
những chiếc ngai vàng của Vua Chúa ở trần gian, mà 
là một cái khuôn đen thẩm; đen không phải thật đen, 
nhưng vì sâu quá sâu, xa quá xa tầm mắt ta không thấy 
gì nữa nên thấy đen mà thôi. Cũng như trên vòm trời 
bao la kia, tầm mắt ta không thấy gì nữa cả, chỉ thấy da 
trời xanh thẩm.

Huyền diệu của Huỳnh Kim Khuyết là chỗ cái khuôn 
đen nầy. Cái khuôn đen trong Huỳnh Kim Khuyết là 
nơi Đức Chí Tôn xuất hiện. Các Chơn-Linh về diện 
kiến Đức Chí Tôn, khi Đức Chí Tôn xuất hiện rồi thì 
chỉ một nét mặt buồn hay vui của Đức Chí Tôn cũng đủ 
cho các Chơn-Linh định tội, định phước hoặc an ngôi 
định vị cho mình rồi. Ở đây không có lời nói (bất ngôn), 
không có lời trách cứ hay khen ngợi của Đức Chí Tôn, 
mà chính ta đứng trước mặt Đức Chí Tôn, trước bầu 
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không khí oai nghiêm của Đức Chí Tôn, rồi ta tự xét lại 
hành động hay tội lỗi của mình ở trần gian mà định tội, 
phước cho mình.

Đứng trước Huỳnh Kim Khuyết, ta cảm thấy bé nhỏ 
như chiếc thuyền con chơi vơi nơi bể cả, như một hạt 
cát trong sa mạc mênh mông, như một phi hành gia bay 
trong Vũ-Trụ. Ta không còn tự cao tự đại nữa, không còn 
hùng dũng oai nghiêm, không còn gì hết mà chỉ còn một 
thân hình bé bỏng với khát vọng tình thương. Chính lúc 
đó ta thấy Đức Chí Tôn xuất hiện trong cái khuôn đen, 
thấy xung quanh hình ảnh Đức Chí Tôn hào quang sáng 
rỡ, chớp nhoáng, chói lòa quay tròn như chong chóng. 
Sau cùng thì hào quang đó gom lại thành một khối khổ, 
lúc đó hình ảnh của Đức Chí Tôn cũng biến mất, rồi tự 
nhiên ta biết đó cũng là khối thương yêu. Nếu kiếp sanh 
ta đầy đủ công đức, âm chất và thương yêu thì ta nhập 
về khối thương yêu đó. Khi ta nhập vào rồi (Vạn Linh 
hiệp Nhất Linh) thì ta thấy khoái lạc vô cùng, hạnh phúc 
vô cùng. Nếu trái lại ta không có tình thương mà chỉ có 
hận thù oán ghét; không có công đức âm chất hay không 
có tình thương thì phải nhập vào khối khổ. Lúc nầy ta 
thấy khổ đau dày vò cắn rứt, hối hận muôn vàn không 
thể gì nói hết. Chính lúc đó là lúc chúng ta quyết định 
số phận của chúng ta thăng hay đọa và cũng chính lúc 
đó là lúc Đức Chí Tôn dùng quyền thêm phước (Ngọc 
Hoàng tích phước), giảm tội cho chúng ta (Hựu tội Đại 
Thiên Tôn). Đức Chí Tôn chỉ thêm phước và giảm tội 
cho chúng ta nếu chúng ta có phước và có tội. Vì thế mà 
Đức Chí Tôn đã nói từ khi mới khai Đạo:

“Sự thương yêu là chìa khóa mở cửa Bạch Ngọc Kinh”
Lúc nầy ta mới thấy giá trị của sự thương yêu là vô 
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tận, cũng như ở thế gian có tiền là có tất cả. Muốn có tiền 
phải làm lụng vất vã. Ở cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống 
cũng vậy, có thương yêu là có tất cả. Muốn có thương 
yêu phải hy sinh, phải bỏ hết lạc thú ở thế gian để phụng 
sự chúng sanh.

Hình ảnh của Đức Chí Tôn là một khối khổ mà 
cũng là một khối thương yêu. Vì thương yêu chúng sanh 
nên Đức Chí Tôn mới thọ khổ. Đức Chí Tôn đã thọ khổ 
trong muôn triệu kiếp sanh, nhờ thọ khổ nên mới có khối 
thương yêu như ngày nay. Bây giờ, ta thấy cái khổ của 
Đức Chí Tôn thì ta lại được an ủi, ta bớt khổ. Vì cái khổ 
của chúng ta so với cái khổ của Đức Chí Tôn thì không 
thấm vào đâu. Đức Chí Tôn đã khổ muôn triệu lần hơn. 
Trái lại, trong khối thương yêu của Ngài và được nhập 
vào khối thương yêu đó thì ta được hạnh phúc vô cùng.

 ▶ Câu 6: Nguy nguy Bạch Ngọc Kinh
 � Nghĩa thường: Kinh đô Bạch Ngọc thật nguy nga
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Nguy nguy: Thật là nguy nga
 ❒ Bạch: Màu trắng
 ❒ Ngọc: Vua của các loại đá
 ❒ Kinh: Kinh đô của Đức Chí Tôn
 ❒ Bạch Ngọc Kinh: Kinh đô của Đức Chí Tôn nơi 

cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
Ý muốn nói: Bạch Ngọc Kinh là kinh đô của Đức Chí 

Tôn nơi cõi vô hình. Trong kinh đô có Ngọc Hư Cung là 
đền Vua. Trong Ngọc Hư Cung có Huỳnh Kim Khuyết 
là ngai Vua, dưới Huỳnh Kim Khuyết là cửu phẩm Thần 
Tiên. Một thiên triều oai nghiêm rực rỡ.

Bạch Ngọc Kinh cũng kết tinh bằng Hỗn Ngươn 
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Khí, bằng ánh sáng hào quang màu trắng như bạch 
ngọc (màu trắng đục). Bạch Ngọc Kinh rộng rãi thênh 
thang cao vòi vọi và luôn chớp nhoáng chói lòa (nơi Hội 
Long Hoa).

Kinh Bạch Ngọc muôn lằn điển chiếu
Kêu chơn hồn vịnh níu Chơn-Linh
Năng lai năng khứ khinh khinh
Mau như điển chiếu nhẹ thành bóng mây

Bạch Ngọc Kinh là một lâu đài quí báu, đẹp đẻ đồ sộ 
nhứt nơi Cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. Tất cả các Chơn-
Linh khi chết phải về Bạch Ngọc Kinh để bái lễ Đức Chí 
Tôn gọi là Đại Hội Long Hoa. Sau Đại Hội Long Hoa, 
ai được phẩm vị nào thì về Cực Lạc Niếc Bàn mà an vị 
nơi liên đài của mình, còn gọi là Kim Sa Đại Điện (Hội 
Long Hoa tuyển phong Phật vị).

Đền Thánh Tòa Thánh Tây Ninh, Đức Phạm Hộ 
Pháp và Đức Lý Giáo Tông cất theo hình dáng Bạch Ngọc 
Kinh, bản đồ thì do Đức Lý vẽ bằng năng lực thiêng liêng. 
Sáng ra Đức Phạm Hộ Pháp thực hiện bằng năng lực con 
người, bằng sức phàm. Đền Thánh của Tòa Thánh Tây 
Ninh được xem như Bạch Ngọc Kinh tại thế, Hộ Pháp 
thuyết đạo nói về Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống, 
mô tả Bạch Ngọc Kinh như sau, xin trích đoạn:

“Lại gần thì thấy một vật khác thường quái lạ, nhưng 
nó là một tòa Thiên Các, đẹp đẽ lắm, màu sắc đổi thay 
sáng rỡ, thoại khí bao quanh, làm như thể vận chuyển 
hình trạng của nó vậy. Lầu đài chớn chở mà nó là con 
vật sống, chớ không phải gạch đá chúng ta làm đây. Nó 
vận hành như con vật sống vậy, thay đổi màu sắc vô cùng 
vô biên, bí pháp ấy không thể gì tả đặng”. (Tốc ký viên 
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Nguyễn Văn Mới, đạo hiệu Từ Huệ).
 ▶ Câu 7: Nhược thiệt nhược hư

 � Nghĩa thường: Giả mà thật, thật mà giả
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Nhược: Ví bằng
 ❒ Thiệt: Có thật
 ❒ Hư: Trống không, không có gì cả

Ý muốn nói: Huỳnh Kim Khuyết, Bạch Ngọc Kinh 
luôn cả Đức Chí Tôn nữa lúc nào cũng thoạt ẩn thoạt 
hiện; lúc có lúc không, tùy theo căn cơ của mỗi người 
đoạt đạo mà được trông thấy.

Trong cái có, có cái không. Trong cái không có cái 
có. Muốn thì có không muốn thì không. Tin tưởng thì 
có, không tin tưởng thì không. Đạo trời mầu nhiệm vô 
cùng.

 ▶ Câu 8: Bất ngôn nhi mạc tuyên đại hóa
 � Nghĩa thường: Không có lời nói nào (bất ngôn) mà 

nói lên được sự biến đổi lớn lao như vậy.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Bất: Chẳng, không
 ❒ Ngôn: Lời nói
 ❒ Nhi: Chuyển ngữ
 ❒ Mạc: Yên lặng, chẳng làm gì
 ❒ Tuyên: Tuyên bố, nói cho người khác biết
 ❒ Đại: Lớn
 ❒ Hóa: Biến hóa, biến đổi

Ý muốn nói: Không nói cứ yên lặng mà có sự biến 
đổi lớn lao. Không có ngôn từ nào mà nói lên được 
sự biến đổi lớn lao đó. Đức Chí Tôn ngự nơi cõi chân 
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không (không mà có, có mà không), làm chủ sự thay đổi 
lớn lao đó.

Đức Chí Tôn làm chủ sự thay đổi lớn lao đó để điều 
hành, sai khiến sự thay đổi này. Muốn vậy Đức Chí Tôn 
phải ra lịnh, nhưng ra lịnh bằng cách nào? Nếú có lời 
nói thì đó là có, là khẳng định, là một đầu của Thái Cực 
nên Đức Chí Tôn dùng bất ngôn (không nói mà có nói, 
không ngôn mà có tuyên). Ngày xưa khi Đức Phật Thích 
Ca gần viên tịch, Ngài đã nói: “Ta không nói lời nào”. 
Đức Chúa Jesus Christ nói: “Có những điều sâu xa ta 
không thể nói với các ngươi, dầu ta có nói thì các ngươi 
cũng không biết”. Tất cả đều hàm ý bất ngôn.

 ▶ Câu 9: Thị không thị sắc
 � Nghĩa thường: Có mà không, không mà có
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Thị: Chuyển ngữ
 ❒ Không: Không có, trống rỗng
 ❒ Sắc: Có, có hình tướng

Ý muốn nói: Đức Chí Tôn tạo dựng muôn loài, từ 
không ra có, rồi từ có trở về không. Từ khí Hồng Mông 
sanh ra Thái Cực. Có Thái Cực sanh ra Lưỡng Nghi, sanh 
Tứ Tượng, sanh Bát Quái rồi sanh hóa vô cùng mới tạo 
thành Càn-Khôn thế giới và con người.

Quyền phép của Đức Chí Tôn ngoài sức tưởng tượng 
của con người, ngoài sự hiểu biết của con người. Bỡi vì 
từ không ra có, rồi từ có trở về không. Cũng như bầu 
trời xanh thẩm tự nhiên có mây mưa, hết mưa bầu trời 
trở lại xanh thẩm.

 ▶ Câu 10: Vô vi nhi dịch sử quần linh
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 � Nghĩa thường: Không hình tướng mà điều khiển 
các quần linh

 � Nghĩa chính: 
 ❒ Vô vi: Không hình tướng
 ❒ Nhi: Chuyển ngữ
 ❒ Dịch: Xê dịch
 ❒ Sử: Sai khiến
 ❒ Quần linh: là Các Chơn linh trong Càn-Khôn 

Vũ-Trụ.
Ý muốn nói: Có mà không, không mà có. Trong cái 

có có cái không, không hình tướng, không hành động 
mà quyết đoán vận mạng cả quần linh.

Quyền phép vô biên của Đức Chí Tôn từ có trở về 
không, từ không ra có; không lời nói, không hình tướng 
mà có uy lực điều khiển cả quần linh. Điều khiển bằng 
quy luật bác ái, công bình, nghĩa là cả chúng sanh, cả 
quần linh đều tự giác, tự sanh, tự hoại, tự định phận 
của mình trước mặt Đức Chí Tôn. Đó là luật công bình 
tuyệt đối (mình định tội mình thì công bằng nhứt) không 
phàn nàn, hay kêu ca gì cả, vì chính mình tự định tội 
cho mình.

 ▶ Câu 11: Thời thừa lục long du hành bất tức
 � Nghĩa thường: Lúc nào cũng dường như cỡi sáu con 

rồng đi hoài không nghỉ
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Thời: Thường thường
 ❒ Thừa: Cỡi
 ❒ Lục Long: Sáu con rồng
 ❒ Du hành: Đi khắp nơi
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 ❒ Bất tức: Không ngừng nghỉ
Ý muốn nói: lúc nào, giờ phút nào. Đức Chí Tôn 

cũng có mặt khắp nơi, như cỡi sáu con rồng đi hoài 
không nghỉ.

Rồng là con linh vật có sức mạnh phi thường, bay 
mau như gió, vậy mà có tới sáu con rồng hiệp lại thì sức 
mạnh di chuyển tới sáu lần hơn.

Khi Đức Lữ Tổ Thuần Dương viết kinh nầy, nhơn 
loại chưa khám phá ra tốc độ siêu âm, tốc độ ánh sáng. 
Cho nên Đức Lữ Tổ Thuần Dương dùng tốc độ phi 
thường của sáu con rồng hiệp lại, để nói lên sự di chuyển 
của Đức Chí Tôn lẹ làng chớp nhoáng, phi thường. Nghĩa 
là lúc nào, khi nào cũng có mặt Đức Chí Tôn khắp mọi 
nơi. Thật ra thân thể Đức Chí Tôn là Càn-Khôn Vũ-Trụ, 
là Khí Sanh Quang, là Hỗn Ngươn Khí. chẳng những 
chỗ nào có không khí là có Đức Chí Tôn, khi nào không 
khí động thì Đức Chí Tôn hay.

 ▶ Câu 12: Khí phân tứ tượng oát triền vô biên
 � Nghĩa thường: Khí hư vô chia ra bốn hướng, vần 

xoay mở rộng thêm hoài.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Khí: Chất khí, không khí
 ❒ Phân: Chia ra
 ❒ Tứ tượng: Bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.
 ❒ Oát: Xoay đi
 ❒ Triền: Xoay lại
 ❒ Vô biên: Không cùng, không giới hạn
 ❒ Oát triền vô biên: Xoay đi xoay lại mở rộng thêm 

hoài.
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Ý muốn nói: Khối Thái Cực sanh Lưỡng Nghi, sanh 
tứ tượng, sanh Bát Quái, sanh hóa vô cùng.

Nguyên tắc sanh hóa của Đức Chí Tôn: Một sanh 
hai, hai sanh bốn, bốn sanh tám và cứ vần xoay như vậy 
mà sanh hóa vô cùng để tạo thành Càn-Khôn thế giới 
và con người.

 ▶ Câu 13: Càn kiện cao minh, vạn loại thiện ác, tất kiến.
 � Nghĩa thường: Oai linh mạnh mẽ, sáng suốt tột 

cùng, thấy hết mọi điều lành dữ của chúng sanh.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Càn: Quẻ Càn
 ❒ Kiện: Mạnh mẽ
 ❒ Cao: Trên cao
 ❒ Minh: Sáng suốt
 ❒ Vạn loại: Chúng sanh
 ❒ Thiện: Điều lành
 ❒ Ác: Điều dữ
 ❒ Tất kiến: Thấy hết

Ý muốn nói: Vua Trời tức là Đức Chí Tôn oai quyền 
vững chắc sáng suốt tột cùng; kiểm soát từ thấp lên cao, 
những điều lành dữ của chúng sanh đều thấy hết.

Như đã nói thân thể của Đức Chí Tôn là Càn-Khôn 
Vũ-Trụ, là Khí Sanh Quang. Cũng như thân thể con 
người có ba phần là: Đầu, mình và chân tay. Có gì đụng 
đến chân tay thì ta biết, một sợi lông nheo bị ngứa thì ta 
hay. Cũng vậy những việc lành dữ của chúng sanh trong 
Càn-Khôn Vũ-Trụ xãy ra thì Đức Chí Tôn đều biết.

 ▶ Câu 14: Huyền phạm quảng đại.
Họa phước lập phân.
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 � Nghĩa thường: Trong phạm vi huyền diệu rộng lớn, 
chỉ cần một phép toán thì họa phước có đáp ứng 
ngay.

 � Nghĩa chính: 
 ❒ Huyền: Cao xa, kín đáo.
 ❒ Phạm: Phạm vi, khuôn khổ
 ❒ Quảng: Rộng ra
 ❒ Đại: Lớn
 ❒ Nhứt: Số một
 ❒ Toán: Số đếm
 ❒ Họa: Tai họa
 ❒ Phước: Điều may mắn
 ❒ Lập phân: Chia ra rành rẽ

Ý muốn nói: Trong phạm vi huyền diệu rộng lớn, 
việc lành việc dữ đều có đáp ứng ngay, chỉ cần một phép 
toán thì đâu vào đó.

Thật ra công bình thiêng liêng không có một vị 
Phật nào đứng ra phân định cho chúng sanh, mà chính 
chúng sanh tự định cho mình. Tội, phước tự mình định 
cho mình thì không còn ai kêu ca vào đâu hết, là công 
bằng nhứt.

Trong câu kinh nầy nói về thể pháp, nói về suy luận 
của thế gian cho chúng sanh dễ hiểu chớ còn nơi cảnh 
Thiêng Liêng Hằng Sống Đức Chí Tôn để cho chúng 
sanh tự định tội, phước cho mình. Nếu có tội thì Đức 
Chí Tôn giảm, có phước thì lại thêm phước. Ngọc Hoàng 
tích phước hựu tội Đại Thiên Tôn là như vậy.

 ▶ Câu 15: Thượng chưởng tam thập lục thiên.
Tam thiên thế giới.
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 � Nghĩa thường: Phần trên của Vũ-Trụ Đức Chí Tôn 
chưởng quản 36 cõi trời và ba ngàn 3.000 tinh tú.

 � Nghĩa chính: 
 ❒ Thượng: Ở trên, phần trên của Vũ-Trụ
 ❒ Chưởng: Chưởng quản, cai quản
 ❒ Tam thập lục thiên: 36 cõi trời
 ❒ Tam thiên thế giới: 3.000 tinh tú

Ý muốn nói: Trong Vũ-Trụ có nhiều Thiên hà. Một 
Thiên Hà có hàng tỷ tỷ ngôi sao; có nhiều mặt trời, nhiều 
mặt trăng Đức Chí Tôn chỉ làm chủ có 36 tầng trời và 
3.000 tinh tú.

Thật ra trong Vũ-Trụ mênh mông kia có nhiều ông 
Trời, cũng như dưới thế gian có nhiều quốc gia, một 
quốc gia có nhiều gia đình. Đức Chí Tôn chỉ làm chủ 
một quốc gia, tức là làm vua một cõi trong Càn-Khôn 
Vũ-Trụ. Trong quốc gia của Đức Chí Tôn trên có 36 
tầng trời và 3.000 tinh tú. Dưới có 72 quả địa cầu và 4 
bộ châu lớn.

Ông Galilee chỉ khám phá có một quả địa cầu và 
biết rằng: Quả địa cầu tự xoay chung quanh mặt trời có 
365 ngày, khoa học ngày nay khám phá thêm 7 quả địa 
cầu nữa, họ đặt tên là:

 � Kim Tinh
 � Mộc Tinh
 � Thủy Tinh
 � Hỏa Tinh
 � Thổ Tinh
 � Thiên Vương Tinh
 � Hải Vương Tinh
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Trong 72 quả địa cầu của Đức Chí Tôn, khoa học 
mới khám phá ra có 8 (kể cả luôn quả địa cầu chúng ta 
đang ở) còn 64 quả địa cầu nữa chưa khám phá ra, nhưng 
khoa học cũng biết rằng còn hàng tỷ tỷ quả địa cầu nữa.

 ▶ Câu 16: Hạ ốc thất thập nhị địa.
Tứ đại bộ châu.

 � Nghĩa thường: Phần dưới của Vũ-Trụ Đức Chí Tôn 
cai trị 72 quả địa cầu và 4 bộ châu lớn.

 � Nghĩa chính: 
 ❒ Hạ: Dưới
 ❒ Ốc: Quản thủ, giữ
 ❒ Thất thập nhị địa: 72 quả địa cầu
 ❒ Tứ: số 4
 ❒ Đại: Lớn
 ❒ Bộ châu: Khu vực

Ý muốn nói: Phần dưới của Vũ-Trụ, Đức Chí Tôn 
chỉ cai trị 72 quả địa cầu và bốn bộ châu lớn. Trái địa cầu 
nhơn loại đang ở là trái địa cầu số 68. Từ trái địa cầu số 
1 đến địa cầu 68 chỉ có địa cầu 68 mới có vạn vật và con 
người, còn những trái địa cầu khác thì chỉ có Chơn-Linh 
vô hình chứ không có thể xác.

Tứ đại bộ châu là bốn bộ châu lớn:
 ❒ Đông Thắng Thần Châu
 ❒ Tây Ngưu Hóa Châu
 ❒ Nam Thiện Bộ Châu
 ❒ Bắc Cù Lưu Châu

Bốn bộ châu nầy thể hiện xung quanh Cực Lạc Thế 
giới, nên có Đông, Tây, Nam, Bắc. Đặc Biệt Bắc Cù Lưu 
Châu Đức Chí Tôn để cho quỷ ở. Quỷ ở châu nầy để 
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tự tu, tự giác mà trở lại bát phẩm chơn hồn đi tái kiếp 
mà lập vị. Nếu không thì ở mãi châu nầy mà thôi. Còn 
ba châu còn lại, Đức Chí Tôn dành cho những chơn 
hồn đắc đạo tạm ở và giao Hộ Pháp chưởng quản. Tam 
Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn là như vậy, Bát bộ là 
bát phẩm chơn hồn:

 ❒ Vật chất hồn
 ❒ Thảo mộc hồn
 ❒ Thú cầm hồn
 ❒ Nhơn hồn

 ❒ Thần hồn
 ❒ Thánh hồn
 ❒ Tiên hồn
 ❒ Phật hồn

Tám phẩm chơn hồn nầy khi đắc đạo và ba châu kia 
chờ Hộ Pháp định vị cho họ trong Cực Lạc Thế Giới (sắp 
đặt chỗ ngồi), khi có ngôi vị rồi họ mới vào Liên đài của 
mình mà an vị, hưởng hạnh phúc đời đời. Hạnh phúc 
ở thế gian là khác, nơi Cực Lạc Thế giới thì khác. Hạnh 
phúc ở thế gian là thỏa mãn về vật chất. Hạnh phúc ở 
Cực Lạc Niếc Bàn là thỏa mãn về tâm linh (tinh thần).

 ▶ Câu 17: Tiên thiên hậu thiên.
Tịnh dục Đại Từ Phụ

 � Nghĩa thường: Trời trước trời sau đều do Cha lành 
sinh ra.

 � Nghĩa chính: 
 ❒ Tiên Thiên: Trời trước (chưa lập Càn-Khôn Vũ-

Trụ)
 ❒ Hậu Thiên: Trời sau (khi lập Càn-Khôn Vũ-Trụ rồi)
 ❒ Tịnh: Cùng, ngang nhau
 ❒ Dục: Nuôi dưỡng
 ❒ Đại Từ Phụ: Ông Cha lành trên Cõi Thiêng Liêng 

Hằng Sống.
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Ý muốn nói: Trước và sau khi tạo dựng Trời, Đất 
Đức Chí Tôn lấy quy luật âm dương để sanh hóa nuôi 
dưỡng muôn loài nên mới có danh xưng Đại Từ Phụ.

Đức Chí Tôn mà người ta gọi là Đại Từ Phụ vì 
Thánh Ngôn có câu: “Khi chưa có Trời Đất thì Khí Hư 
Vô là Thầy. Ngôi của Thầy là Thái cực. Thầy phân Thái 
cực ra Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sanh Tứ Tượng, Tứ Tượng 
biến Bát Quái, Bát Quái biến hóa vô cùng mà tạo thành 
Càn-Khôn thế giới”, Đó là giai đoạn Tiên Thiên.

Khi tạo lập Càn-Khôn Vũ-Trụ rồi Thầy mới phân 
tánh của Thầy ra mà tạo thành vạn vật và con người, tức 
là vật chất, thảo mộc, thú cầm và con người gọi chung là 
vạn linh sanh chúng. Đó là giai đoạn Hậu Thiên.

Cả hai giai đoạn nầy đều do Đức Chí Tôn tạo ra, 
cho nên dầu cho Trời trước, Trời sau Đức Chí Tôn đều 
dùng quy luật âm dương, tức là luật động, tịnh để sanh 
hóa và dưỡng nuôi muôn loài. Vì thế, mà chúng sanh 
đều gọi Đức Chí Tôn là Đại Từ Phụ.

 ▶ Câu 18: Kim ngưỡng cổ ngưỡng,
Phổ tế tổng pháp tông

 � Nghĩa thường: Các tín ngưỡng xưa nay đều do Đức 
Chí Tôn làm chủ các pháp để cứu rỗi chúng sanh.

 � Nghĩa chính: 
 ❒ Kim: Thời nay
 ❒ Cổ: Thời xưa
 ❒ Ngưởng: Ngửa mặt nhìn lên
 ❒ Kim ngưởng, cổ ngưởng: Thời nay cũng như thời 

xưa đều kính trọng.
 ❒ Phổ tế: Giúp đỡ rộng khắp
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 ❒ Tổng pháp tông: Gom các giáo lý của các nền tôn 
giáo đã có từ trước làm một.

Ý muốn nói: Muốn cứu vớt chúng sanh gom giáo 
lý của các nền tôn giáo đã có từ trước (qui tam giáo hiệp 
ngũ chi) mà độ rỗi chúng sanh.

Niềm tin nơi Trời Đất đã có từ ngàn xưa, Tổ Tiên 
ta tin tưởng rằng: Mọi việc nên, hư, còn, mất (dinh, hư, 
tiêu, trưởng) nơi cõi thế gian nầy đều do Đức Chí Tôn 
quyết định chẳng những về phần xác mà còn về phần 
hồn nữa. Quyết định về phần xác là việc nên, hư, còn, 
mất; quyết định về phần hồn là cứu rỗi chúng sanh. 
Đức Chí Tôn đã mở ra nhều tôn giáo, mỗi tôn giáo đều 
có nhiều phương pháp dạy dỗ khác nhau, nhưng tựu 
trung cũng dẫn dắt chúng sanh hồi đầu hướng thiện. 
Có hướng thiện mới có hành thiện, có hành thiện mới 
trở về ngôi xưa vị cũ.

 ▶ Câu 19: Nãi nhựt nguyệt tinh thần chi quân
 � Nghĩa thường: Là Vua của mặt trời, mặt trăng và 

tinh tú.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Nãi: Ấy là (chuyển ngữ)
 ❒ Nhựt: Mặt trời
 ❒ Nguyệt: Mặt trăng
 ❒ Tinh: Ngôi sao
 ❒ Chi: Tiếng đệm
 ❒ Quân: Vua

Ý muốn nói: Đức Chí Tôn sanh ra mặt trời, mặt 
trăng và các tinh tú. Đức Chí Tôn là Vua các vị Thần đó.

Theo quan niệm của người xưa thì mặt trời, mặt 
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trăng và các tinh tú là các vị Thần, vì thế mà người ta 
gọi là Thần mặt trời, Thần mặt trăng, v.v… Người Nhật 
gọi mặt trời là Thái Dương Thần Nữ và lấy mặt trời làm 
biểu hiện cho lá quốc kỳ của mình. Đức Chí Tôn đã tạo 
ra mặt trời mặt trăng và các ngôi sao mà còn là vua của 
các vị Thần nầy nữa.

 ▶ Câu 20: Vi Thánh, Thần, Tiên, Phật chi chủ
 � Nghĩa thường: Làm chủ cả chư Thần, Thánh, Tiên, 

Phật.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Vi: Chuyển ngữ
 ❒ Thần, Thánh, Tiên, Phật: Bốn phẩm vị thiêng 

liêng dành cho các Chơn-Linh đắc đạo.
 ❒ Chi: Chuyển ngữ
 ❒ Chủ: Làm chủ

Ý muốn nói: Đức Chí Tôn chẳng những làm Thầy 
của cả vạn linh sanh chúng, mà còn làm chủ cả Thần, 
Thánh, Tiên, Phật.

Thần, Thánh, Tiên, Phật là ngôi vị đẳng cấp thiêng 
liêng nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống của các Chơn-
Linh đắc đạo. Đức Chí Tôn còn là Cha, là Thầy của cả 
vạn linh sanh chúng nơi mặt thế gian nầy; còn là chủ là 
vua của mặt trời, mặt trăng, của chư Thần, Thánh, Tiên, 
Phật nơi cõi vô hình nữa.

 ▶ Câu 21: Trạm tịch chơn đạo
Khôi mịch tôn nghiêm

 � Nghĩa thường: Khai nền chơn Đạo đáng kính như 
một Cha già tôn nghiêm to lớn bao trùm cả .

 � Nghĩa chính: 
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 ❒ Trạm: Dầy, sâu
 ❒ Tịch: Yên lặng
 ❒ Trạm tịch: Dầy sâu yên lặng
 ❒ Chơn: Chơn thật
 ❒ Đạo: Nguyên lý tạo thành Càn-Khôn Vũ-Trụ và 

con người 
 ❒ Khôi: To lớn
 ❒ Mịch: Im lặng
 ❒ Tôn: Đáng kính
 ❒ Nghiêm: Oai nghiêm, nễ sợ

Ý muốn nói: Đức Chí Tôn mở Đạo Cao Đài là một 
nền đạo chơn thật, cao siêu, sâu kín, rộng lớn oai nghiêm, 
huyền diệu vô cùng.

Thật ra mỗi lần Đức Chí Tôn mở đạo đều bị khảo 
đảo ê chề, bị người đời chê bai biếm nhẽ, bị đem ra hành 
quyết như một tội đồ. Kỳ nầy (Tam kỳ phổ độ), Đức Chí 
Tôn mở nền chơn Đạo với giáo lý cao siêu, không bờ 
bến, không tột cùng. Giáo lý Cao Đài thật rộng lớn mênh 
mông nhưng yên lặng không khoe khoang, không quảng 
cáo, không tự kiêu tự phụ. Công việc khai mở nền chơn 
Đạo rất khó khăn cực nhọc, đi từ không ra có, bắt gió 
nắn hình; phải kiên tâm trì chí mới có nền chơn Đạo 
như ngày nay.

 ▶ Câu 22: Biến hóa vô cùng.
Lũ truyền bửu kinh, dĩ giác thế

 � Nghĩa thường: Thay đổi không cùng, đem lời vàng 
tiếng ngọc thức tỉnh thế gian.

 � Nghĩa chính: 
 ❒ Biến hóa: Thay đổi
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 ❒ Vô: Không
 ❒ Cùng: Cuối cùng
 ❒ Vô cùng: Không tận cùng
 ❒ Lũ: Nhiều lần
 ❒ Lũ truyền: Nhiều lần truyền khắp nơi
 ❒ Bửu: Quý giá
 ❒ Bửu kinh: Kinh sách quý, lời dạy quý
 ❒ Dĩ: Dễ làm, dùng để
 ❒ Giác: Tỉnh ra
 ❒ Giác thế: Làm cho người đời tỉnh ra

Ý muốn nói: Nhiều lần truyền bá kinh sách quý 
báu để giác ngộ chúng sanh. Mỗi lần mở đạo, Đức Chí 
Tôn tùy trình độ tiến hóa của thế hệ đó cao hay thấp, 
mà áp dụng ngôn từ để cho mọi người cùng hiểu. Cũng 
như chúng ta khi nói đạo cho một người nghe, cũng 
tùy theo trình độ hiểu biết của nhóm người đó mà áp 
dụng ngôn từ cho thích hợp. Trí thức nói khác, ít oi nói 
khác nhưng tựu trung cũng phải diễn tả tột cùng chân 
lý. Lời nói có chân lý là bửu kinh, mà chân lý thì muôn 
đời vẫn là chân lý.

Đạo có chân lý của đạo
Đời có chân lý của đời
Kẻ cướp có chân lý của kẻ cướp
Người hiền có chân lý của người hiền.
Chân lý của kẻ cướp là chân lý nhứt thời, chân lý 

của người hiền có giá trị đến muôn đời. Chân lý của đời 
khi đời còn mạnh, khi đời hết mạnh thì không còn chân 
lý nữa. Lúc đó thì đời phải chấp nhận chân lý đạo vậy.

 ▶ Câu 23: Linh oai mạc trắc
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Thường thi Thần giáo dĩ lợi sanh
 � Nghĩa thường: Oai linh không lường thường ra 

Thánh Ngôn có lợi cho chúng sanh.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Linh: Thiêng liêng huyền diệu
 ❒ Oai: Oai nghiêm
 ❒ Mạc: Không
 ❒ Mạc trắc: Không thể đo lường để hiểu
 ❒ Thường: Luôn luôn
 ❒ Thi: Đưa ra, thực hiện
 ❒ Thần: Linh thiêng, hồn, Chơn-Linh
 ❒ Giáo: Dạy
 ❒ Dĩ: Để mà
 ❒ Lợi sanh: Có lợi cho chúng sanh

Ý muốn nói: Oai linh của Đức Chí Tôn thiêng liêng 
không lường. Đức Chí Tôn dùng huyền diệu cơ bút ra 
Thánh Ngôn, Thánh Giáo dạy đạo với mục đích làm lợi 
cho chúng sanh trên đường tu học.

Có nhiều cách truyền đạo, xưa Đức Chí Tôn phân 
tánh giáng trần, mượn xác phàm, mượn tiếng nói của 
xác phàm mà truyền giáo. Ngày nay khoa học đã tiến bộ, 
nhơn loại đã văn minh hơn nên muốn khám phá Vũ-Trụ 
không gian, muốn tiếp xúc với các Đấng Thiêng-Liêng. 
Ngày xưa nhơn loại đang ngủ mê trên quyền lợi công 
danh, thụ hưởng; Đức Chí Tôn phải tìm đến họ để thức 
tỉnh. Ngày nay khi nhơn loại đã thức tỉnh rồi, nhờ khoa 
học tiến bộ mà nhơn loại biết rằng: Ngoài xác phàm ra 
còn có cái gì đó linh thiêng lắm mới có sự sống, đó là cái 
Linh. Muốn biết người làm chủ cái Linh đó là ai tức là 
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muốn biết ông Trời. Ngày xưa ông Trời phải tìm nhơn 
loại để thức tỉnh, ngày nay nhơn loại đã thức tỉnh rồi lại 
muốn biết ông Trời thì đâu khó khăn gì. Nên Đức Chí 
Tôn không cần phân tánh giáng trần nữa mà chỉ dùng 
quyền diệu thiêng liêng cơ bút viết thi văn, viết ra Thánh 
Ngôn Thánh Giáo dạy đạo cho chúng sanh.

Phi thuyền, vệ tinh, hỏa tiễn là phương tiện khoa học 
vật thể để khám phá Vũ-Trụ không gian, để tìm biết ông 
Trời, người sanh ra và làm chủ cái Linh. Đời nhờ khoa 
học mà con người mới có phương trình, công thức, mô 
hình để làm ra phi thuyền, vệ tinh, hỏa tiển. Đạo nhờ có 
cơ bút mới có Thánh Ngôn Thánh Giáo mói có phương 
trình, công thức, mô hình để làm ra phương tiện khoa 
học về tâm linh.

Công tham Thái Cực
Phá nhứt khiếu chi huyền quang
Tánh hiệp vô vi
Thống tam tài chi bí chỉ

Bốn câu trên là phương tình, công thức, mô hình 
để tạo ra phương tiện khoa học về tâm linh. Khi đã có 
phương tiện khoa học về tâm linh rồi thì biết ông Trời, 
thấy ông Trời một cách dễ dàng (Bí Pháp Luyện Đạo 
của Bát Nương Diêu Trì Cung truyền dạy cho Từ Huệ và 
Diệu Minh).

 ▶ Câu 24: Hồng oai hồng từ
Vô cực vô thượng

 � Nghĩa thường: Có ra oai, có tha thứ. Không bờ bến, 
không tột cùng

 � Nghĩa chính: 
 ❒ Hồng: To lớn
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 ❒ Oai: Vẻ oai nghiêm, đáng sợ
 ❒ Hồng oai: Vẻ to lớn bên trong do tấm lòng kính 

phục chứ – không phải dùng vũ lực mà uy hiếp 
con người.

 ❒ Hồng từ: Lòng thương yêu lớn, không vì lợi ích 
cá nhân mà vì lợi ích cho nhơn loại.

 ❒ Vô cực: Không tột cùng
 ❒ Vô thượng: Không bờ bến.

Ý muốn nói: Trong mục đích thức tỉnh chúng sanh, 
có lúc Đức Chí Tôn ra oai nhưng có lúc Đức Chí Tôn 
cũng tha thứ. Quyền năng của Đức Chí Tôn thật là không 
bờ bến, không tột cùng.

Ông cha phàm của chúng ta muốn cho con nên 
người, chăm học thì trong phương pháp giáo dục có đôi 
lúc phải dùng biện pháp mạnh tức là hồng oai; nhưng 
cũng có lúc phải ngon ngọt, dỗ dành tức hồng từ.

Hồng từ của Đức Chí Tôn là hòa bình, an lạc, hạnh 
phúc, được mùa. Hồng oai của Đức Chí Tôn là phong 
ba, bảo tố, chiến tranh, động đất, bệnh tật tràn lan… 
Đức Chí Tôn chỉ nháy mắt một cái là một quả địa cầu 
bị tiêu diệt. Quyền lực của Đức Chí Tôn không bờ bến 
không tột cùng, nghĩa là không có lời nói nào mà diễn tả 
hết được (Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa). Trông quyền 
lực của Đức Chí Tôn như vậy nhưng chỉ biểu dương cho 
chúng sanh suy nghĩ mà thức tỉnh, để đi vào con đường 
tu mà thôi chứ không có bắt buộc.

 ▶ Câu 25: Đại Thánh đại nguyện
Đại tạo đại bi

 � Nghĩa thường: Thánh đức lớn, ý nguyện cao, tạo 
hóa lớn tình thương nhiều
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 � Nghĩa chính: 
 ❒ Đại: Lớn
 ❒ Đại Thánh: Thánh đức lớn
 ❒ Đại nguyện: Lời nguyện lớn
 ❒ Đại tạo: Tạo hóa lớn
 ❒ Đại bi: Tình thương nhiều

Ý muốn nói: Đức Chí Tôn lúc nào cũng Thánh đức 
lớn, ý nguyện cao, tình thương nhiều nên không bỏ chúng 
sanh đắm chìm trong kiếp luân hồi mãi mãi.

Thân thể của Đức Chí Tôn là Càn-Khôn Vũ-Trụ lớn, 
cái lớn không có tột cùng. Bản tánh của Đức Chí Tôn 
là Đại Thánh, Đại Nguyện, Đại Tạo, Đại Bi nên lúc nào 
Đức Chí Tôn cũng muốn cứu vớt chúng sanh thoát khỏi 
kiếp luân hồi. Đức Chí Tôn dạy chúng sanh tìm đường 
giải thoát, nhưng chúng sanh đi trên con đường Đại 
Đạo này không phải một ngày một buổi mà đến nơi đến 
chốn, mà phải đi trong nhiều kiếp, nhiều đời. Vì phải đi 
trên con đường tu quá dài như vậy nên có nhiều người 
bỏ cuộc dọc đường. Đức Chí Tôn vì Thánh đức lớn, tình 
thương nhiều mà phải kêu gọi, khuyên lơn dạy dỗ, răn 
đe; tìm mọi cách đem chúng sanh trở về ngôi xưa vị cũ. 
Tu cách này không được Đức Chí Tôn dạy tu cách khác, 
mở tôn giáo này độ không được, Đức Chí Tôn mở tôn 
giáo khác. Nhị kỳ phổ độ độ không được Đức Chí Tôn 
mở Tam kỳ phổ độ. Nếu Đức Chí Tôn không có Thánh 
đức lớn, tình thương nhiều thì không làm như vậy.

 ▶ Câu 26: Huyền khung cao Thượng Đế
Ngọc Hoàng Tích phước
Hựu tội Đại Thiên Tôn

Nghĩa thường: Cao Đài Thượng Đế hiện ra trong 
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cái khuôn đen (sau Huỳnh Kim Khuyết có một cái khuôn 
đen) Thêm phước xưng danh Ngọc Hoàng Thượng Đế, 
giảm tội xưng danh Đại Thiên Tôn.

Nghĩa chính: 
 ❒ Huyền khung: Một cái khuôn đen
 ❒ Cao Thượng Đế: Cao Đài Thượng Đế
 ❒ Ngọc Hoàng: Danh hiệu của Đức Chí Tôn khi 

thêm phước
 ❒ Tích phước: là thêm phước
 ❒ Hựu tội: Giảm tội
 ❒ Đại Thiên Tôn: Danh xưng khi giảm tội của Đức 

Chí Tôn
Ý muốn nói: Đức Chí Tôn ngự nơi Huỳnh Kim 

Khuyết, Đức Chí Tôn sẽ hiện ra trong cái khuôn đen. 
Khi thêm phước cho chúng sanh thì Đức Chí Tôn xưng 
danh hiệu là Ngọc Hoàng Thượng Đế, khi giảm tội cho 
chúng sanh thì Đức Chí Tôn xưng danh Đại Thiên Tôn.

Luật Thiên điều có hai khoản:
 � Luật thương yêu (Từ bi, bac ái)
 � Quyền công chánh (công bình)

Đức Chí Tôn mở Đạo là mở một con đường tu, 
giáo lý Cao Đài là chân lý giải thoát. Vì thương yêu nên 
Đức Chí Tôn mới mở con đường tu (mở đạo) đưa chân 
lý giải thoát đến cho chúng sanh, để chúng sanh trở về 
ngôi xưa vị cũ (vạn linh hiệp nhất linh). Sau đó Đức Chí 
Tôn dùng quyền công chánh để cho chúng sanh tự giác 
mà tu chớ không có bắt buộc. Nghĩa là ai muốn tu thì 
tu, không muốn thì thôi. Như vậy phần của Đức Chí 
Tôn đã xong, bây giờ đến phần của chúng sanh. Chúng 
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sanh đã có con đường tu, đã có chân lý giải thoát tu thì 
thăng, không tu thì đọa. Thăng thì về Cực Lạc Niếc Bàn, 
về ngôi xưa vị cũ hưởng hạnh phúc đời đời, thoát kiếp 
luân hồi trả vay, vay trả. Đọa thì xuống địa ngục phong 
đô (cảnh âm quang) chịu khổ sở đời đời, không biết bao 
lâu, rồi tiếp tục luân hồi vay trả, trả vay.

Chúng sanh sau khi chết, dầu có tu hay không tu; 
có phước hay có tội dầu cho có về Cực Lạc Niếc Bàn hay 
xuống Phong Đô đều được về Bạch Ngọc Kinh, vô Ngọc 
Hư Cung trình diện với Đức Chí Tôn nơi Huỳnh Kim 
Khuyết. Lúc đó ta sẽ thấy Đức Chí Tôn hiện ra trong cái 
khuôn đen của Huỳnh Kim Khuyết và sẽ thấy cái huyền 
diệu của Huỳnh Kim Khuyết. Huỳnh Kim Khuyết lúc 
đó tỏa ra một ánh sáng màu vàng rực rỡ (hào quang) 
bao trùm lấy chúng ta, chúng ta cảm thấy ấm áp êm dịu 
một cách lạ thường. Lúc đó tâm hồn ta tự nhiên vắng 
lặng, sáng suốt tột cùng. Nhờ sự sáng suốt nầy mà nhớ 
lại những hành động tội lỗi, hay là những hành động 
phước đức từ muôn kiếp trước, rồi tự nhiên cân nhắc, 
phân tách, cân lường và phán xét. Chính lúc này là lúc 
chúng ta áp dụng quyền công chánh của Thiên điều mà 
làm tòa xử lấy mình. Khi xử xong rồi ai có tội thì vui vẻ 
nhận tội không kêu ca gì cả vì ta xử lấy ta. Ai có phước 
thì hân hoan nhận phước. Khi ta phân định tội, phước 
cho mình rồi, trực nhìn lên Huỳnh Kim Khuyết, ta thấy 
chỗ dựa của Huỳnh Kim Khuyết là một cái khuôn đen, 
chính Đức Chí Tôn xuất hiện trong cái khuôn đen nầy.

Lạ lùng thay, khi Đức Chí Tôn xuất hiện ra ta thấy 
Đức Chí Tôn là ông Cha phàm của chúng ta chớ không 
ai xa lạ, mỗi người đều thấy ông Cha phàm của mình. 
Ông Cha phàm của mình lúc này không có nói mà chỉ 
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nhìn mình với cái nhìn của người cha thương con. Nếu 
mình có tội thì ông Cha nhìn mình với cái nhìn thương 
yêu nhưng xót xa. Nếu mình có phước thì ông Cha cũng 
nhìn mình với cái nhìn thương yêu nhưng rạng rỡ. Một 
cái nhìn thương yêu rạng rở và một nhìn thương yêu 
nhưng xót xa đều thật là sâu đậm không bút mực nào 
tả hết cái sâu đậm nầy. Sau cái nhìn lần cuối của ông 
Cha mình rồi thì ai về chỗ nấy, chỗ mà khi mình làm 
tòa định cho mình. Chính lúc này ta mới thấy luật Thiên 
Điều của Đức Chí Tôn điều khiển Càn-Khôn Vũ-Trụ 
thật là đơn giản nhưng cũng thật là huyền diệu nhiệm 
mầu. Vì thương yêu nên Đức Chí Tôn mới mở Đạo; vì 
công chánh Đức Chí Tôn để cho mọi người tự nguyện 
mà tu hành. Quỳ trước Huỳnh Kim Khuyết khi Đức Chí 
Tôn hiện ra ta chỉ có một việc làm là: Đem quyền công 
chánh xét luật thương yêu và lúc đó Đức Chí Tôn cũng 
chỉ có một việc làm là: Dùng luật thương yêu mà thêm 
phước, giảm tội cho chúng sanh mà thôi.
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KINH THÍCH GIÁO

NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT CHÍ TÂM QUI MẠNG LỄ
(Giọng nam xuân)
BẢN CHỮ NHO

佛  教
燃 燈 古 佛 志 心 皈 命 禮
混 沌 尊 師 ,
乾 坤 主 宰 .
歸 世 界 於 一 氣 之中 ,
握 塵 寰 於 雙 手之 內 .
慧 燈 不 滅 ,
照 三 十 六 天 之 光 明 .
道 法 長 流 ,
開 九十二 曹 之 迷 昧 .
道 高 無 極 ,
教 闡 虛 靈 .
吐 氣 成 虹 , 而 一 柱 撐 天 .
化 劍 成 尺 , 而 三 分 托 地 .
功 參 太 極 , 破 一 竅 之 玄 關 .
性 合 無 為 , 統 三 才 之 秘 旨 .
多 施 慧 澤 ,
無 量 度 人 .
大 悲 大 願 ,
大 聖 大 慈 ,
先 天 正 道 ,
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燃 燈 古 佛 ,
無 為 闡 教 天 尊 .
念 : 南 無 燃 燈 古 佛 大 菩 薩 摩 訶 薩

Bài Kinh Phật Giáo phiên âm ra tiếng Việt:

Hỗn-Độn Tôn-Sư,
Càn-Khôn Chủ-Tể.
Qui Thế-Giái ư nhứt khí chi trung,
Ốc trần-huờn ư song thủ chi nội.
Huệ đăng bất diệt,
Chiếu Tam-thập-lục Thiên, chi quang-minh.
Đạo pháp trường lưu,
Khai cửu-thập-nhị Tào chi mê-muội.
Đạo cao vô-cực,
Giáo xiển hư-linh.
Thổ khí thành hồng,
Nhi nhứt trụ xang thiên.
Hóa kiếm thành xích,
Nhi tam phân thác địa,
Công tham Thái-cực,
Phá nhứt khiếu chi huyền quang,
Tánh hiệp vô-vi.
Thống tam-tài chi bí chỉ,
Đa thi huệ trạch,
Vô lượng độ nhơn
Đại Bi Đại Nguyện,
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Đại-Thánh Đại Từ,
Tiên-Thiên Chánh Đạo
Nhiên-Đăng Cổ-Phật
Vô-vi Xiển-giáo Thiên-Tôn.

Niệm: Nam Mô Nhiên Đăng Cổ Phật Đại Bồ Tát Ma Ha 
Tát (Lạy 3 lạy, mỗi lạy ba gật, mỗi gật niệm…)

Nghĩa thông thường của bài kinh Phật Giáo:

Bậc Thầy khi Trời Đất chưa ổn định (Tiên Thiên)
Chúa tể khi Trời Đất đã ổn định rồi (Hậu Thiên)
Gom thế giới vào trong một chữ khí
Thâu thế gian vào trong hai cánh tay
Đèn huệ không tắt (Huệ đăng)
Chiếu sáng 36 từng Trời
Đạo pháp không ngừng nghỉ
Thức tỉnh 92 ức Nguyên-Nhân còn mê muội
Đạo cao không bờ bến
Dạy đạo phải dạy đến nơi đến chốn
Hà hơi thành cái mống
Làm trụ chỏi Trời
Biến cây gươm thành cây thước
Lấy ba phân đỡ vững nền đất
Luyện khí công tìm Thái cực
Lấy Thái Cực mở khiếu Huyền Quang
Đem Chơn-Thần về cõi hư không
Hiệp Tinh, Khí, Thần là bí pháp



PHẦN DẪN GIẢI KINH CÚNG TỨ THỜI

106

Đọc nhiều sách thì sáng suốt ra
Độ giúp được nhiều người
Từ bi lớn, ý nguyện cao
Thánh đức lớn, tình thương nhiều
Đạo chánh trên Trời
Nhiên Đăng là Phật lâu đời
Bậc cao thượng trên Trời dạy đạo vô vi.

Phần nghĩa chính và dẫn giải của bài kinh:

 ▶ Câu 01: Hỗn độn Tôn Sư
Càn Khôn Chủ Tễ

 � Nghĩa thường: Bậc Thầy khi Trời Đất chưa ổn định. 
Chúa tể khi Trời Đất đã ổn định rồi.

 � Nghĩa chính:  
 ❒ Hỗn độn: Lộn xộn
 ❒ Tôn Sư: Ngôi Thầy
 ❒ Càn: Trời, cảnh Trời, quẻ càn chỉ Trời
 ❒ Khôn: Đất, quẻ Khôn chỉ đất
 ❒ Càn Khôn: Trời, đất (Trong quẻ Bát Quái)
 ❒ Chủ Tễ: Lớn hơn hết

 ` Ý muốn nói: Khi Trời đất còn chưa phân định, Đức 
Nhiên Đăng là một ông Thầy. Khi Trời đất đã ổn định 
rồi, Đức Nhiên Đăng là chủ tất cả.
Sự hiểu biết về Trời đất của người xưa thật là đơn 

giản, trước hết trong khoảng trống không của Vũ-Trụ 
chỉ có Khí Hư Vô minh minh, mông mông. Tự nhiên 
có một tiếng nổ lớn, sanh ra một khối lữa, Nho Giáo gọi 
khối lữa đó là Thái cực hay là ánh sáng Thái Cực.



 KINH THÍCH GIÁO

107

Lửa thì nóng, có nóng thì có lạnh. Nho Giáo gọi sự 
nóng lạnh là lưỡng Nghi, tức âm dương. Có âm dương 
thì có sanh hóa. Sanh hóa phần trên của Vũ-Trụ là những 
thiên thể như Mặt Trời, Mặt Trăng và những ngôi sao. 
Sanh hóa phần dưới của Vũ-Trụ có 72 trái địa cầu. Quả 
địa cầu 68 thì có sông núi, gió mưa, cây cỏ, ruộng đất, 
thú vật và con người. Khi có loài người thì Càn Khôn 
đã được phân định.

Thái Cực sanh Lưỡng Nghi
Lưỡng Nghi sanh Tứ Tượng
Tứ Tượng sanh Bát Quái
Bát Quái sanh hóa vô cùng để tạo thành Càn Khôn 

Vũ-Trụ
Nếu hỏi Thái Cực ai sanh, thì người xưa trả lời là 

không khí sanh. Không khí là khí Hồng Mông sanh ra 
Thái cực mà không khí là Hỗn Ngươn Khí, là ông Trời, 
là Đức Chí Tôn. Nghĩa là ông Trời từ không ra có, rồi 
từ có trở về không, thật là huyền vi mầu nhiệm vô cùng, 
cho nên Đức Lão Tử phải nói: “Cường Danh Viết Đạo”.

Tóm lại: Khí Hư Vô minh minh mông mông là hỗn 
độn. Người làm ra cho có tiếng nổ lớn để tạo thành Càn-
Khôn Vũ-Trụ là Đức Chí Tôn, là ông Trời. Hỗn độn Tôn 
Sư là như vậy. Khi ông Thầy dùng quyền phép vô biên, 
quyền năng vô đối tạo thành Càn-Khôn Vũ-Trụ, phân 
định Tam Tài là Thiên, Địa, Nhơn thì ông là Chúa Tể của 
Càn Khôn. Công việc từ Càn Khôn phân định Tam Tài 
chỉ có Đức Chí Tôn làm đặng, chúng ta là người phàm 
không thể hiểu nổi; chỉ trừ khi chúng ta theo chân Đức 
Chí Tôn vào nhà tịnh tức là vào Vạn Pháp Cung, Trí Huệ 
Cung, Trí Giác Cung luyện đạo tức luyện Tam Bửu cho 
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đến lúc đoạt pháp, đoạt đạo thì chúng ta mới hiểu thấu 
một cách dễ dàng.

 ▶ Câu 2: Qui Thế-Giái ư nhứt khí chi trung.
 � Nghĩa thường: Gom thế giới vào trong chữ Khí.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Qui: Gom lại, đem về.
 ❒ Thế giới: Mỗi quả địa cầu là một thế giới.
 ❒ Ư: Chuyển ngữ
 ❒ Nhứt: Số 1
 ❒ Khí: Không khí, Hỗn Ngươn Khí
 ❒ Chi: Tiếng đệm
 ❒ Trung: Ở trong

 ` Ý muốn nói: Những Thiên Thể trên bầu trời như: Mặt 
Trời, Mặt Trăng và những ngôi sao là thế giới. Gom thế 
giới vào trong chữ Khí nghĩa là những Thiên thể nầy 
từ Khí Hư Vô sanh ra và ở trong không khí. Như vậy 
Hỗn Ngươn Khí là ông Trời, là Đức Chí Tôn.
Đức Chí Tôn sanh ra thế giới và dưỡng nuôi thế 

giới bằng không khí. Nếu không có không khí thì thế 
giới bị tiêu diệt. Khoa học đã khám phá ra Oxygene và 
Hydrogene, nghĩa là khoa học đã cướp quyền tạo hóa. 
Tuy nhiên, dầu cho khoa học có tiến bộ đến đâu cũng 
không có cách gì làm cho con người chết đi mà sống 
lại được. Khoa học có thể làm được Oxygene nhân tạo 
trong một bình nhỏ để cấp cứu một vài bệnh nhân, chứ 
không thể làm ra một số lượng lớn vĩ đại bao trùm cả 
Càn-Khôn Vũ-Trụ được, Việc nầy chỉ có Đức Chí Tôn 
dùng quyền phép thiêng liêng nhiệm mầu làm ra được 
mà thôi. Gom thế giới vào trong một chữ Khí là như vậy.
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 ▶ Câu 3: Ốc trần-huờn ư song thủ chi nội
 � Nghĩa thường: Thâu thế gian vào trong hai cánh tay.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Ốc: Nắm giữ.
 ❒ Trần: Bụi
 ❒ Hườn: Hoàn, vùng đất lớn
 ❒ Trần hườn: Cõi trần, thế gian
 ❒ Ư: Tại (chuyển ngữ)
 ❒ Song: Hai
 ❒ Thủ: Cánh tay
 ❒ Chi: Tiếng đệm
 ❒ Nội: Bên trong

 ` Ý muốn nói: Cả thế gian đều được thâu tóm vào hai 
cánh tay để quyết định nên, hư, còn, mất (Dinh, Hư, 
Tiêu, Trưởng), cho cả chúng sanh.
Các vật thể trên cõi trần nầy gồm có: Vật chất, thảo 

mộc, thú cầm, nhơn loại. Tất cả đều phải chịu dưới luật 
sanh hóa của Đức Chí Tôn, nghĩa là có sanh thì có hoại, 
có sống thì có chết. Sống làm gì? Chết về đâu? Điều đó 
do luật Dinh, Hư, Tiêu, Trưởng của Đức Chí Tôn quyết 
định. Các vật thể nầy không thể tự quyết định được nên 
có câu:

Cồn dâu hóa bể, bể hóa cồn dâu
Cơ tạo đổi dời, người vật đổi
Sanh ly tử biệt hệ nơi Trời.

 ▶ Câu 04: Huệ đăng bất diệt,
Chiếu Tam-thập-lục Thiên, chi quang-minh.

 � Nghĩa thường: Đèn huệ không tắt (Huệ đăng), Chiếu 
sáng 36 từng Trời.
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 � Nghĩa chính:  
 ❒ Huệ: Sáng suốt, trí não sáng suốt.
 ❒ Đăng: Cây đèn.
 ❒ Huệ đăng: Đèn trí huệ đốt lên để đẩy lui sự u mê 

tăm tối.
 ❒ Bất diệt: Không mất, trường tồn.
 ❒ Chiếu: Rọi sáng, soi sáng
 ❒ Tam thập lục: Ba mươi sáu (số 36)
 ❒ Thiên: Trời, tầng Trời
 ❒ Chi: Chuyển ngữ
 ❒ Quang minh: Sáng tỏ.

 ` Ý muốn nói: Sự sáng suốt của Đức Nhiên Đăng Cổ 
Phật như ngọn đèn pha trong đêm tối, chiếu sáng khắp 
36 tầng Trời.
Đức Nhiên Đăng Cổ Phật là một Chơn-Linh của 

Đức Chí Tôn. Đức Chí Tôn làm chủ Càn-Khôn thế giới. 
Đức Nhiên Đăng cũng thay Đức Chí Tôn mà làm chủ 
Càn-Khôn thế giới. Cho nên Đức Nhiên Đăng thâu thế 
giới vào một chữ Khí, nắm thế giới vào hai cánh tay, 
quyền hành rộng lớn như vậy cho nên sự sáng suốt của 
Đức Nhiên Đăng như cây đèn huệ bất tiêu bất diệt. Lúc 
nào, nơi nào trong 36 tầng trời Đức Nhiên Đăng đều biết 
rất rõ, rất tỉ mỉ nên Đức Nhiên Đăng phán đoán không 
bao giờ sai lệch.

 ▶ Câu 05: Đạo pháp trường lưu,
Khai cửu-thập-nhị Tào chi mê-muội.

 � Nghĩa thường: Khai đạo lâu dài, thức tỉnh 92 ức 
Nguyên-Nhân còn đang mê muội.

 � Nghĩa chính: 
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 ❒ Đạo Pháp: Phương pháp tu luyện của đạo
 ❒ Trường lưu: Còn hoài, chảy hoài.
 ❒ Khai: Mở ra
 ❒ Cửu thập nhị: Số 92
 ❒ Tào: Nguyên nhân, người đầu tiên
 ❒ Chi: Ấy (chuyển ngữ)
 ❒ Mê muội: Sai lầm, tối tăm, mê luyến hồng trần.

 ` Ý muốn nói: Giáo lý của Đạo Giáo lưu truyền mãi 
mãi cho muôn đời sau (thất ức niên) để độ rỗi 92 ức 
Nguyên-Nhân còn đang mê luyến hồng trần.
Theo Giáo lý của Đức Chí Tôn, sau khi phân định 

Càn-Khôn Vũ-Trụ, trong phạm vi quyền hành của Đức 
Chí Tôn gồm: Phần trên của Vũ-Trụ có 36 tầng Trời và 
3.000 tinh tú. Phần dưới của Vũ-Trụ có 72 quả địa cầu 
và 4 bộ châu lớn.

Phật Di Lạc vâng lịnh Đức Chí Tôn lấy thuyền Bát 
Nhã đưa 100 ức Nguyên-Nhân xuống trần (quả địa cầu 
68) để lập công đoạt vị. Tuy nhiên, đã không lập công lại 
mê luyến hồng trần nên không trở về ngôi xưa vị cũ được.

Đức Chí Tôn lại phải sai Phật Nhiên Đăng xuống 
trần lập Phật Giáo đầu tiên (Nhứt kỳ phổ độ), kỳ nầy độ 
được 2 ức Nguyên-Nhân. Đức Chí Tôn lại phải sai Phật 
Thích Ca xuốn trần lập Phật Giáo lần thứ 2 (Nhị kỳ phổ 
độ). Lần nầy độ được 6 ức Nguyên-Nhân. Tổng cộng 2 
kỳ phổ độ độ được 8 ức Nguyên-Nhân còn lại 92 ức còn 
mê luyến hồng trần (Cửu thập nhị tào chi mê muội).

Lần nầy chính Đức Chí Tôn giáng trần lập đạo (Tam 
kỳ phổ độ). Quyết độ cho hết 92 ức Nguyên-Nhân còn 
lại trở về ngôi xưa vị cũ. Vì là lần chót nên gọi là Tam 
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Kỳ phổ độ với thời gian là thất ức niên.
 ▶ Câu 06: Đạo cao vô-cực,

Giáo xiển hư-linh.
 � Nghĩa thường: Đạo cao không bờ bến, Dạy đạo phải 

tột cùng.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Đạo: Con đường, Tôn giáo, Ông Trời.
 ❒ Cao: Cao siêu
 ❒ Vô cực: Không bờ bến, không tột cùng
 ❒ Giáo: Dạy
 ❒ Xiễn: Làm cho rõ ràng
 ❒ Hư: Trống không
 ❒ Linh: Linh thiêng, mầu nhiệm.

 ` Ý muốn nói: Giáo lý Đạo Cao Đài cao siêu không bờ 
bến, không tột cùng. Dạy đạo phải dạy cho đên nơi 
đến chốn, phải làm cho chúng sanh hiểu thấu tới cõi 
hư linh.
Chữ Đạo ở đây không còn có nghĩa là con đường theo 

nghĩa thông thường nữa, mà Đạo ở đây ám chỉ: Quyền 
năng của Đấng Thượng Đế, tức là muốn nói đến huyền 
vi mầu nhiệm của Đức Chí Tôn đào tạo Càn-Khôn Vũ-
Trụ, mà huyền vi mầu nhiệm thì không có tột cùng. Từ 
không ra có rồi từ có trở về không. Muốn thì có, không 
muốn thì không. Không một việc gì dầu lớn dầu nhỏ 
mà Đức Chí Tôn không làm được.

Nay Đức Chí Tôn lập Đạo cứu đời rước 92 ức 
Nguyên-Nhân về ngôi xưa vị cũ. Đức Chí Tôn không 
có hình tướng mà có hình tướng, không tiếng nói mà 
có tiếng nói, thiên biến vạn hóa mầu nhiệm vô cùng. 
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Hình thể của Đức Chí Tôn là Đền Thánh. Lời nói của 
Đức Chí Tôn là những nét đấp vẽ, điêu khắc bên trong 
và bên ngoài của Đền Thánh. Mặc dầu hình thể và lời 
nói của Đức Chí Tôn đã có nhưng vì cao siêu quá, nhiệm 
mầu quá (Đạo cao vô cực) nên chúng ta không hiểu thấu. 
Nếu có hiểu cũng hiểu theo phàm tâm của mọi người 
mà thôi. Vì thế, Đức Chí Tôn mới mượn chúng ta làm 
Thánh thể cho Ngài, thay Ngài giải thích những nét đấp 
vẽ, điêu khắc đó cho rõ ràng (Giáo xiễn hư linh). Nên 
Thánh Ngôn có câu: “Thầy là các con, các con là Thầy”; 
bài kinh Ngũ Nguyện cũng có hai câu:

Nam mô Nhứt nguyện Đại đạo hoằng khai
Nhì nguyện phổ độ chúng sanh

Hai câu Ngũ Nguyện nói lên sự tình nguyện của 
chúng ta thay Đức Chí Tôn làm việc đó. Bây giờ chúng 
ta là Đức Chí Tôn, công việc của chúng ta là thức tỉnh 
thức tỉnh chúng sanh để chúng sanh tìm đường giải 
thoát. Muốn giải thoát phải đi vào con đường Đạo, mà 
Đạo thì không bờ bến không tột cùng. Đã vậy rồi chúng 
ta không làm gì hết hay sao, phải làm chớ, phải làm từ 
con số 1, nghĩa là phải làm từ không ra có. Đã có số 1 sẽ 
có số 2 và cứ thế mà tiếp tục mãi.

Dạy Đạo phải dạy cho đến nơi đến chốn, phải dạy 
cho chúng sanh thấy từ vật chất tức hữu hình đến bán 
hữu hình; từ bán hữu hình đến vô hình. Phải chứng 
minh như các nhà Bác học đã chứng minh, nghĩa là phải 
chứng minh từ nguyên lý nguyên tử rồi làm ra được trái 
bom nguyên tử. Nguyên tắc sanh hóa của Đức Chí Tôn 
từ không ra có, từ hỗn độn đến có ánh sáng Thái cực, đó 
là công việc của Đức Chí Tôn trong quyền phép nhiệm 
mầu phần vô hình. Bây giờ đến phần của chúng ta cũng 
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từ không ra có nhưng phần hữu vi. Từ không có gì hết, 
bây giờ đã có Đền Thánh rồi, có Đền Thánh là có con 
số một, có số 1 tức có số 2 và cứ như thế mà tiếp tục làm 
cho có thêm nữa, bỡi vì Đền Thánh là một kho tàng quý 
vô giá, một nét đấp vẽ trong Đền Thánh là một Thánh 
Giáo. Chúng ta có nhiệm vụ giải thích Thánh Ngôn, 
Thánh Giáo đó cho đến tột cùng. Giáo xiễn hư linh là 
như vậy, với người trí thức giải thích khác, người ít oi 
giải thích khác.

 ▶ Câu 07: Thổ khí thành hồng,
Nhi nhứt trụ xang thiên.

 � Nghĩa thường: Hà hơi thành cái mống, lấy cái mống 
làm trụ chỏi Trời

 � Nghĩa chính: 
 ❒ Thổ khí: Hà hơi, thổi hơi
 ❒ Thành hồng: Thành cái mống, thành cầu vồng
 ❒ Nhi: chuyển ngữ
 ❒ Nhứt: Số 1
 ❒ Trụ: Cây cột
 ❒ Xang: Chống chỏi
 ❒ Thiên: Trời
 ❒ Xang Thiên: Chỏi Trời

 ` Ý muốn nói: Quyền phép của Đức Chí Tôn thật vô 
cùng biến hóa, nhiệm mầu. Chỉ hà hơi đã thành cái 
mống chỏi Trời.
Ngày nay khoa học đã khám phá được mọi vật thể 

trên trái đất. Bây giờ khoa học lại muốn khám phá Vũ-
Trụ không gian, muốn biết thêm quyền năng của Đấng 
Thượng Đế tức là họ muốn biết Đạo và muốn tu. Vì vậy, 
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họ cũng áp dụng phương pháp hà hơi thành cái mống, 
biến cái mống thành cây cột rồi phóng cây cột ra ngoài 
không gian. Nghĩa là họ đã chế tạo được hỏa tiễn, khi 
phóng hỏa tiễn lên Trời hơi cháy tạo thành cột lửa đỏ. Đó 
là khoa học kỹ thuật của con người. Hay nói một cách 
khác, đó là quyền năng của con người để tìm Trời, tìm 
về Vũ-Trụ không gian. Còn Đức Chí Tôn thì khác, hà 
hơi thành cái mống để làm cây trụ chỏi Trời, mở rộng 
cõi Trời cho chúng sanh cùng sống.

 ▶ Câu 8: Hóa kiếm thành xích, Nhi tam phân thác địa,
 � Nghĩa thường: Biến cây gươm thành cây thước, lấy 

3 phân đỡ vững nền đất.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Hóa: Biến hóa, thay đổi tự nhiên.
 ❒ Kiếm: Cây gươm
 ❒ Thành: Xong, nên việc
 ❒ Xích: Cây thước
 ❒ Nhi: Mà, chuyển ngữ
 ❒ Tam: Số 3
 ❒ Tam phân: Ba phân của cây thước
 ❒ Thác địa: Đỡ vững nền đất.

 ` Ý muốn nói: Đức Chí Tôn dùng quyền phép thiêng 
liêng của Ngài biến cây gươm thành cây thước, lấy ba 
phân đỡ vững nền đất tạo điều kiện cho mọi vật thể 
nơi mặt địa cầu nầy cùng sinh hoạt với nhau.
Quan niệm người xưa cho rằng bầu trời là một cái 

lưới lớn (đại la) nếu không có cái gì chỏi cái lưới thì cái 
lưới sẽ sập xuống đè chết mọi người. Mặt đất như một 
cái võng, nếu không có cái gì kềm cái võng lại, thì võng 
sẽ đong đưa (động đất) thì mọi người cũng chết. Vì thế 
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nên Đức Chí Tôn nói sẽ chỏi Trời không cho Trời sập 
và kềm vững nền đất không đong đưa. Công việc nầy 
không ai làm được vì quá sức tưởng tượng của con người. 
Chỉ có Đức Chí Tôn làm được mà thôi. Đó là ngôn ngữ 
dân gian nói lên quyền phép của Đức Chí Tôn, chớ thật 
ra quyền phép của Đức Chí Tôn còn hơn thế nhiều, chỉ 
cần một cái nháy mắt thì một quả địa cầu bị tiêu diệt.

 ▶ Câu 9: Công tham Thái-cực
 � Nghĩa thường: Luyện hơi thở thành ánh sáng Thái 

Cực.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Công: Khí công, luyện hơi thở
 ❒ Tham: Tìm tòi, luyện
 ❒ Thái Cực: Ánh sáng Thái Cực được gom lại nội lực

 ` Ý muốn nói: Luyện khí công tạo ra chơn khí nuôi trí 
não, làm cho trí não sáng suốt như ánh sáng Thái Cực, 
rồi dùng dự sáng suốt đó mở khiếu Huyền Quang.
Trí não bình thường ít khi sáng suốt được, giờ muốn 

trí não sáng suốt thì phải luyện khí công, tức là phải luyện 
hơi thở tạo cho thân hình khỏe mạnh. Một trí não sáng 
suốt trong một thân hình khỏe mạnh.

 ▶ Câu 10: Phá nhứt khiếu chi huyền quang
 � Nghĩa thường: Lấy ánh sáng Thái Cực mở khiếu 

Huyền Quang
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Phá: vỡ ra, mở ra
 ❒ Nhứt: số 1
 ❒ Khiếu: Huyệt, huyệt đạo
 ❒ Chi: Chuyển ngữ
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 ❒ Huyền quang: Khiếu Huyền Quang, huyệt Huyền 
Quang

 ` Ý muốn nói: Gom sự sáng suốt của trí não lại như 
ánh sáng Thái Cực, dùng ánh sáng Thái Cực mở khiếu 
Huyền Quang.
Đức Chí Tôn nói: Ông Trời đã vì chúng sanh dùng 

phép thiêng liêng mở rộng cõi Trời, đở vững nền đất cho 
chúng sanh cùng sống. Bây giờ, chúng sanh muốn biết 
ông Trời thì phải tạo quyền phép riêng của mình đi, khi 
nào chúng sanh có quyền phép thì chúng sanh cũng hô 
phong hoán võ được vậy. Làm như vậy được thì trở về 
ngôi xưa vị cũ được.

Con người có 3 báu vật là Tinh, Khí, Thần.
 ❒ Tinh là thể xác
 ❒ Khí là trí não
 ❒ Thần là linh hồn.

Con người muốn có quyền phép thì trước hết:
 � Thứ nhứt: Vận khí công nuôi trí não, làm cho trí 

não sáng suốt, tức là Công Tham Thái Cực hay là 
luyện Tinh hóa Khí hay nói cách khác: Biến tiềm lực 
thành Khí, tức là biến sức mạnh con người thành 
hơi, thành nội lực.

 � Thứ hai: Phải biết Huyền Quang Khiếu là cái gì, ở 
đâu? Trong thân thể con người mới có thể luyện Khí 
hóa Thần hay là còn nói: Biến Khí thành Tinh Thần.

 � Thứ ba: Phải biết cách thức mở Huyền Quang Khiếu 
hay còn nói: Biến Tinh, Thần thành hư không, tức 
là luyện Thần hườn Hư.
Các vị Giáo Chủ của các tôn giáo hồi xưa họ có một 

bí pháp để thành Phật, thành Tiên như sau:
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 � Biến tiềm lực thành khí
 � Biến khí thành tinh thần
 � Biến tinh thần thành hư không
 � Đem hư không hòa nhập với đạo.

Làm được như vậy thì quý vị đó đã thành Phật, thành 
Tiên rồi nhưng cách biến như thế nào thì họ không có 
nói, vì vậy mà Phật Giáo đã thất truyền. Ngày nay trong 
cửa Đạo Cao Đài cũng có công thức để về với Đức Chí 
Tôn đó là:

Công tham Thái-cực,
Phá nhứt khiếu chi huyền quang,
Tánh hiệp vô-vi.
Thống tam-tài chi bí chỉ.

 ▶ Câu 11: Tánh hiệp vô-vi.
Thống tam-tài chi bí chỉ

 � Nghĩa thường: Đem Chơn Thần về cõi hư không, 
hiệp tam tài là một bí quyết.

 � Nghĩa chính: 
 ❒ Tánh: Chơn thần, vía
 ❒ Hiệp: Nhập vào, chung lại
 ❒ Vô vi: Hư không
 ❒ Thống: Gom lại
 ❒ Tam Tài: Thiên, Địa, Nhơn
 ❒ Chi: Qua (chuyển ngữ)
 ❒ Bí chỉ: Bí quyết, bí pháp

 ` Ý muốn nói: Huyền Quang Khiếu mở ra thì Chơn-
Thần xuất hiện, Chơn Thần xuất ra thì Chơn Thần 
sẽ về cõi hư không, nắm quyền phép của Thiên, Địa, 
Nhơn hay là nắm Tinh, Khí, Thần là bí quyết thành 
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công hay là bí pháp luyện đạo.
Quyền phép và quyền năng của Thiên, Địa, Nhơn là:

 � Trời thì có Nhựt, Nguyệt, Tinh. Nhựt, Nguyệt, Tinh 
hiệp nhứt thì Thanh (trong sáng).

 � Đất thì có Thủy, Hỏa, Phong. Thủy, Hỏa, Phong hiệp 
nhứt thì Ninh (an tịnh).

 � Người thì có Tinh, Khí, Thần. Tinh, Khí, Thần hiệp 
nhất thì Thành (thành Phật, Tiên, Thánh).
Trời điều khiển Nhựt, Nguyệt, Tinh bằng quy luật 

hấp dẫn tức là tương ứng, tương sanh. Đất điều khiển 
Thủy, Hỏa, Phong cũng bằng quy luật hấp dẫn tức là 
tương ứng, tương sanh, hễ có hỏa thì có gió; có gió 
thì có mây có mưa. Người cũng điều khiển Tinh, Khí, 
Thần bằng quy luật hấp dẫn, nghĩa là đem Chơn Tinh 
nuôi Chơn Khí, dùng Chơn Khí xuất Chơn Thần; tức 
là phải luyện và tịnh. (xin đọc quyển Bí Pháp Luyện Đạo 
của Bát Nương Diêu Trì Cung truyền dạy cho Từ Huệ và 
Diệu Minh).

Khi Chơn Thần xuất ra sẽ về cảnh Thiêng Liêng 
Hằng Sống mà diện kiến Đức Chí Tôn, tức là Thần hườn 
Hư. Muốn Tinh, Khí, Thần hiệp nhất phải:

 � Luyện Tinh hóa Khí
 � Luyện Khí hóa Thần
 � Luyện Thần hườn Hư
 � Luyện Hư hườn Vô

Muốn Tinh, Khí, Thần thành công phải áp dụng quy 
luật hấp dẫn, tương ứng, tương sanh; tức là phải luyện 
và tịnh. Phương pháp luyện và tịnh là phương pháp bí 
truyền. Người xưa họ giữ phương pháp này rất kín, người 
này truyền qua người kia bằng miệng (gọi là khẩu khẩu 
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tâm truyền) chớ không có văn từ. Ngày nay Từ Huệ và 
Diệu Minh có phương pháp này và đã viết thành sách, 
đó là một ân huệ của Bát Nương Diêu Trì Cung vậy.

 ▶ Câu 12: Đa thi huệ trạch
Vô lượng độ nhơn

 � Nghĩa thường: Đọc nhiều kinh sách thì sáng suốt, 
sẽ độ được nhiều người.

 � Nghĩa chính: 
 ❒ Đa: Nhiều
 ❒ Thi: Thi thơ, kinh sách
 ❒ Huệ: Sáng suốt
 ❒ Trạch: Rộng ra, chọn lựa
 ❒ Vô lượng: Số nhiều, không lường hết
 ❒ Độ nhơn: Cứu rỗi loài người.

 ` Ý muốn nói: Đọc nhiều kinh sách thì sáng suốt. Khi 
sáng suốt thì viết được nhiều kinh, sách. Khi kinh 
sách được in ra nhiều quyển được nhiều người đọc sẽ 
có nhiều người giác ngộ, tức là độ được nhiều người, 
là lập ngôn đó vậy.

 ▶ Câu 13: Đại bi, đại nguyện
Đại Thánh, đại từ

 � Nghĩa thường: Từ bi lớn, ý nguyện cao. Thánh đức 
lớn, tình thương nhiều.

 � Nghĩa chính: 
 ❒ Đại: Lớn, nhiều
 ❒ Bi: Thương xót
 ❒ Nguyện: ý nguyện
 ❒ Thánh: Thánh đức, người hiểu mọi việc
 ❒ Từ: Thương yêu.
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 ` Ý muốn nói: Lòng thương xót chúng sanh minh mông 
của Đức Nhiên Đăng Cổ Phật cũng như của Đức Chí 
Tôn Ngài lập đại nguyện cứu vớt chúng sanh.
Mỗi lần lập đạo cứu đời là mỗi lần gian khổ, chúng 

sanh vì mê luyến hồng trần nên cho chân lý của đời là 
đúng của đạo là sai, nên không theo chân lý của đạo mà 
theo chân lý của đời. Chân lý của đời thì mạnh đặng 
yếu thua, khôn còn dại mất. Chúng sanh vì mãi mê theo 
chân lý của đời mà gây ra một trường tranh đấu quyết 
liệt không ngừng. Ai cũng muốn mình mạnh mình 
thắng. Đã tranh đấu thì phải chết chóc, hận thù triền 
miên không bao giờ dứt.

Chân lý của đạo thì khác, chỉ có một chữ thương 
yêu mà thôi. Mọi người thương yêu nhau, không phân 
biệt chủng tộc, sang hèn, khôn dại… Có thương yêu thì 
có hòa bình hạnh phúc.

Đức Chí Tôn vì thương yêu chúng sanh nên mới lập 
đại nguyện đem Thánh Đức giác ngộ chúng sanh, lấy 
thương yêu mà xóa bỏ hận thù mới tránh được tương 
tàn, tương sát.

 ▶ Câu 14: Tiên Thiên chánh đạo, Nhiên Đăng Cổ Phật
Vô vi xiển giáo Thiên Tôn.

 � Nghĩa thường: Tiên Thiên là chánh đạo, Nhiên 
Đăng là Phật lâu đời. Đáng cao trọng trên Trời dạy 
đạo vô vi.

 � Nghĩa chính: 
 ❒ Tiên Thiên: Trước khi tạo dựng Trời đất
 ❒ Chánh đạo: Đạo chơn chánh
 ❒ Nhiên Đăng Cổ Phật: Đức Nhiên Đăng là Phật 

lâu đời.
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 ❒ Vô vi: Không hình tướng, hư không
 ❒ Xiễn giáo: Dạy đạo rõ ràng nhất
 ❒ Thiên tôn: Trời phong tặng

 ` Ý muốn nói: Một nền chánh đạo mở ra từ khi chưa 
khai thiên lập địa (Tiên Thiên). Phật Nhiên Đăng là 
Phật lâu đời nhất dạy đạo vô vi. Dạy bí pháp luyện 
đạo, dạy chúng sanh tìm cái có trong cái không. Thật 
xứng đáng là bậc Thiên Tôn.
Sau khi Vũ-Trụ đã phân định, Đức Chí Tôn phân 

tánh giáng trần, lấy danh hiệu là Nhiên Đăng Cổ Phật 
lập Phật giáo đầu tiên. Như vậy Phật Nhiên Đăng là Đức 
Chí Tôn. Đức Chí Tôn là Phật Nhiên Đăng. Đức Chí Tôn 
có quyền phép gì thì Đức Nhiên Đăng có quyền phép 
đó. Phật Nhiên Đăng sanh ra từ khi có loài người, dạy 
đạo vô vi, dạy bí pháp luyện đạo:

Công Tham Thái Cực
Phá nhứt khiếu chi Huyền Quang
Tánh hiệp vô vi
Thống tam tài chi bí chỉ.
Cho đến ngày nay Phật Nhiên Đăng đã về Trời, về 

với Đức Chí Tôn nhưng bí pháp luyện đạo vẫn còn cho 
nên khi lập Đạo Cao Đài Đức Chí Tôn viết: “Từ ngày 
đạo bế luật tu hãy còn nguyên (luật tu là ngũ giới cấm), 
luyện pháp không dời đổi (luyện pháp là Công Tham Thái 
Cực). Song mỗi phen Thiên Đình đánh tản Thần không 
cho hiệp cùng Tinh Khí. Nay Thầy đến đặng hườn nguyên 
Chơn Thần cho các con đắc đạo. Con hiểu thần cư tại 
nhãn, bố trí cho đạo hữu con hiểu: Nguồn cội Tiên, Phật 
do yếu nhiệm ấy”.
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KINH TIÊN GIÁO

THÁI THƯỢNG CHÍ TÂM QUI MẠNG LỄ
(Giọng Nam Xuân)

BẢN CHỮ NHO
仙  教

太  上  志  心  歸  命  禮
先  天  氣  化 ,
太  上  道  君 .
聖  不  可  知 ,
功  不  可  議 .
無  為  居  太  極  之  前 ,
有  始  超  群  真  之  上 .
道  高  一  氣 ,
妙  化  三  清 .
德  煥  虛  靈 ,
法  超  群  聖 .
二  月  十  五 , 分  性  降  生 .
一  身  億  萬 , 妙  玄  神  變 .
紫  氣  東  來 , 廣  傳  道  德 .
流  沙  西  度 , 法  化  相  宗 .
產  漆  園 , 方  朔  之  輩 ,
丹  析  微  茫 .
開  天  地 , 人  物  之  先 ,
道  經  浩  劫 .
乾  坤  斡  運 , 日  月  之  光 ,
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道  法  包  羅 , 九  皇  鼻  祖 .
大  千  世  界 , 揚  頌  慈  恩 ,
永  劫  群  生 , 仰  其  惠  德 .
大  神  大  聖 ,
至  極  至  尊 ,
先  天  正  一 ,
太  上  道  君 ,
掌  教  天  尊 .
念 : “ 南  無  太  上  道  祖  三  清  應  化  天  尊 ”

Bài Kinh Tiên Giáo phiên âm ra tiếng Việt:

Tiên-thiên khí hóa.
Thái-Thượng Đạo-Quân,
Thánh bất khả tri,
Công bất khả nghị.
Vô-vi cư Thái-Cực chi tiền.
Hữu thỉ siêu quần chơn chi thượng
Đạo cao nhứt khí
Diệu hóa Tam Thanh
Đức hoán hư linh,
Pháp siêu quần Thánh
Nhị ngoạt thập ngũ
Phân tánh giáng sanh;
Nhứt thân ức vạn,
Diệu huyền thần biến
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Tử khí đông lai,
Quảng truyền đạo đức.
Lưu sa tây độ,
Pháp hóa tướng tông;
Sản Tất-Viên, Phương-Sóc chi bối.
Đơn tích duy mang.
Khai Thiên Địa nhơn-vật chi tiên,
Đạo kinh hạo kiếp,
Càn-Khôn oát vận.
Nhựt Nguyệt chi quang.
Đạo pháp bao la,
Cửu Hoàng Tỉ Tổ.
Đại-Thiên Thế-Giái,
Dương tụng từ ân.
Vĩnh kiếp quần sanh,
Ngưỡng kỳ huệ đức.
Đại-Thần Đại-Thánh
Chí cực chí tôn
Tiên-Thiên chánh nhứt.
Thái-Thượng Đạo-Quân.
Chưởng-Giáo Thiên-Tôn.
Niệm: Nam mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh 

Ứng Hóa Thiên Tôn. (Lạy 3 lạy, mỗi lạy 3 gật, tức 9 lạy).

Nghĩa thông thường của bài kinh Tiên Giáo:

Khí Tiên Thiên sanh ra Đức Thái Thượng Đạo Quân.
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Đức lớn khó biết,
Công cao khó lường.
Trước ở ngôi Thái cực,
Sau trên các quần chơn.
Đạo cao gồm vào chữ Khí,
Biến hóa 3 màu.
Thánh đức trùm lên cõi hư linh.
Đạo pháp cao siêu hơn các chư Thánh.
Ngày 15 tháng 2,
Đức Chí Tôn phân tánh giáng trần.
Một thân mà ra muôn ức
Huyền diệu biến hóa vô cùng.
Mây hồng từ hướng đông tới,
Truyền bá đạo đức kinh.
Phía Tây vùng đất Lưu Sa,
Đức Thái Thượng Đạo Quân hóa ra một vị tướng.
Tất Viên, Phương Sóc cùng sinh ra.
Linh đơn dấu hiệu nhiệm mầu.
Khai Trời Đất Ngài là người có trước.
Đạo truyền qua nhiều kiếp nhiều đời.
Trời Đất vần xoay,
Sáng như mặt trời, mặt trăng.
Đạo pháp như giềng lưới lớn,
Ca tụng ân lành.
Cả chúng sanh trong nhiều kiếp,
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Gội nhuần ân đức.
Bậc Thần lớn, bậc Thánh lớn,
Cao thật cao, kính đáng kính.
Đạo Tiên là đạo chánh nhứt,
Đức Thái Thượng Đạo Quân,
Là Giáo chủ đạo Tiên.

Phần nghĩa chính và dẫn giải của bài kinh:

 ▶ Câu 1: Tiên-thiên khí hóa, Thái-Thượng Đạo-Quân,
 � Nghĩa thường: Khí tiên thiên sanh ra Đức Thái 

Thượng Đạo Quân.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Tiên: Trước
 ❒ Thiên: Trời
 ❒ Tiên Thiên: Trước khi Trời Đất chưa phân định.
 ❒ Khí: Không khí, hơi, Hỗn Ngươn Khí.
 ❒ Hóa: Biến hóa, sanh hóa.
 ❒ Thái Thượng Đạo Quân: Danh hiệu của vị giáo 

chủ lập ra đạo Tiên.
 ` Ý muốn nói: Đức Thái Thượng Đạo Quân, người lập 

ra đạo Tiên do Khí Hư Vô sanh ra.
Vì trình độ cao thấp về tinh thần của chúng sanh, từ 

khai Thiên lập Địa, Đức Chí Tôn phân tánh giáng trần 
lập nên Phật Giáo, Tiên Giáo, Thánh Giáo (Nho Giáo), 
gọi là Tam Giáo để tùy theo trình độ, căn số của mỗi 
người mà độ rỗi. Đức Thái Thượng Đạo Quân do Đức 
Chí Tôn phân tánh giáng trần sanh ra để lập đạo Tiên. 
Vì thân thể của Đức Chí Tôn là Khí Hư Vô, là Càn-Khôn 
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Vũ-Trụ cho nên Đức Thái Thượng Đạo Quân cũng do 
Khí Hư Vô mà ra.

 ▶ Câu 2: Thánh bất khả tri, Công bất khả nghị.
 � Nghĩa thường: Thánh đức khó biết, công cao khó 

lường.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Thánh: Thánh đức thiêng liêng
 ❒ Bất khả: Không thể.
 ❒ Tri: Biết, hiểu biết.
 ❒ Công: Làm việc khó nhọc
 ❒ Nghị: Luận bàn.

 ` Ý muốn nói: Đức Thái Thượng Đạo Quân quyền phép 
vô biên, biến hóa vô cùng, không ai có thể biết được.
Thánh đức và công lao của Đức Chí Tôn sanh ra 

Đức Thái Thượng Đạo Quân để lập nên và truyền bá đạo 
Tiên. Chúng ta với ý phàm không thể hiểu thấu, không 
thể luận bàn nỗi.

 ▶ Câu 3: Vô-vi cư Thái-cực chi tiền.
 � Nghĩa thường: Trước ở ngôi Thái cực.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Vô vi: Không hình tướng.
 ❒ Cư: Ở.
 ❒ Thái Cực: Ngôi Thái cực.
 ❒ Chi tiền: Trước hết.

 ` Ý muốn nói: Chơn Linh của Đức Thái Thượng Đạo 
Quân có phẩm vị do ngôi Thái Cực mà ra, tức do Đức 
Chí Tôn mà có. Nghĩa là Đức Chí Tôn chiếc Chơn-Linh 
của Ngài cho xuống trần nhập vào xác phàm của Đức 
Thái Thượng Đạo Quân.



 KINH TIÊN GIÁO

129

 ▶ Câu 4: Hữu thỉ siêu quần chơn chi thượng.
 � Nghĩa thường: Sau trên các quần chơn.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Hữu: Có.
 ❒ Thỉ: Bắt đầu.
 ❒ Siêu: Vượt lên trên.
 ❒ Quần: Nhiều người.
 ❒ Chơn: Chơn thật, chơn nhơn.
 ❒ Chi: Chuyển ngữ.
 ❒ Thượng: ở trên.

 ` Ý muốn nói: Khi có trời đất rồi Đức Thái Thượng Đạo 
Quân có phẩm vị trên các vị Chơn Thánh, Chơn nhơn.
Hữu thỉ tức là có cái bắt đầu. Khi trời đất an ngôi 

rồi (hậu thiên), từ đó trở về sau gọi là thời hữu thỉ. Trước 
thời hữu thỉ gọi là thời hỗn mang, chỉ có Hư Vô Chi Khí 
chứ không có chi hết, không ai biết nguồn gốc của nó do 
đâu mà có. Trong thời kỳ hữu thỉ Đức Thái Thượng Đạo 
Quân đứng trên hết các bậc Chơn Thánh, Chơn Nhơn.

 ▶ Câu 5: Đạo cao nhứt khí, Diệu hóa Tam Thanh.
 � Nghĩa thường: Đạo cao gồm vào chữ Khí, biến hóa 

ra 3 màu vàng, xanh, đỏ. (Thái màu vàng, Thượng 
màu xanh, Ngọc màu đỏ).

 � Nghĩa chính: 
 ❒ Đạo: Huyền vi mầu nhiệm của trời đất.
 ❒ Cao: Cao siêu huyền bí.
 ❒ Nhứt: Số 1.
 ❒ Khí: Khí Hư Vô, không khí.
 ❒ Diệu: Huyền diệu.
 ❒ Hóa: Biến hóa.
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 ❒ Tam: Số 3
 ❒ Thanh: Màu sắc, trong sạch.

 ` Ý muốn nói: Huyền vi mầu nhiệm của Đức Chí Tôn, 
từ khí hư vô tức là từ không có gì hết biến ra ba màu 
vàng, xanh, đỏ.
Quyền năng và quyền phép của Đức Chí Tôn từ 

không ra có rồi từ có trở về không, nghiã là từ Khí Hư 
Vô biến ra ba màu trong sạch. Màu trong sạch là hào 
quang chớ không phải màu sắc mà chúng ta sơn phết. 
Màu của hào quang thấy thì biết, rờ thì không chạm 
được, ba màu đó là Diệu Quang Tam Thanh.

 ▶ Câu 6: Đức hoán hư linh, Pháp siêu quần thánh.
 � Nghĩa thường: Thánh đức trùm lên cõi hư linh. Đạo 

pháp cao siêu hơn các chư Thánh.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Đức: Hợp lòng người
 ❒ Hoán: Sáng sủa, rực rỡ
 ❒ Hư linh: Cõi hư vô, thiêng liêng.
 ❒ Pháp: Đạo pháp, cái pháp của Đạo.
 ❒ Siêu: Vượt lên trên.
 ❒ Quần Thánh: Nhiều vị Thánh.

 ` Ý muốn nói: Thánh đức rảy khắp Càn-Khôn Vũ-Trụ, 
đạo pháp cao siêu hơn các chư Thánh.
Đức Thái Thượng Đạo Quân do Đức Chí Tôn phân 

tánh sanh ra, cho nên Đức Chí Tôn có quyền phép gì thì 
Đức Thái Thượng Đạo Quân có quyền phép đó. Quyền 
phép của Đức Thái Thượng Đạo Quân bây giờ là Thánh 
đức bao trùm lên cả thế gian, trùm lên cõi hư linh. Giáo 
pháp của Đức Thái Thượng Đạo Quân cao siêu hơn giáo 
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pháp cả các chư Thánh.
 ▶ Câu 7: Nhị ngoạt thập ngũ, Phân tánh giáng sanh.

 � Nghĩa thường: Ngày 15 tháng 2, Đức Chí Tôn phân 
tánh giáng trần.

 � Nghĩa chính: 
 ❒ Nhị: Số 2.
 ❒ Ngoạt: Tháng.
 ❒ Nhị ngoạt: Tháng 2.
 ❒ Thập ngũ: Ngày 15, ngày rằm.
 ❒ Phân tánh: Chiếc Chơn-Linh ra.
 ❒ Giáng sanh: Xuống trần.

 ` Ý muốn nói: Ngày rằm tháng 2 Đức Chí Tôn chiếc 
Chơn Linh của Ngài ra cho xuống trần.
Theo như lời kinh, Đức Chí Tôn sinh ra Đức Thái 

Thượng Đạo Quân. Đức Thái Thượng Đạo Quân phân 
tánh giáng trần sanh ra Lão Tử. Đức Thái Thượng Đạo 
Quân lập đạo Tiên – Nhứt Kỳ Phổ Độ (Thượng cổ thời 
đại). Đức Lão Tử lập đạo Tiên – Nhị Kỳ Phổ Độ (Trung 
cổ thời đại). Đức Lão Tử do Đức Thái Thượng Đạo Quân 
giáng trần sanh ra. Đức Thái Thượng Đạo Quân lại do 
Đức Chí Tôn sinh ra, như vậy Đức Lão Tử là một mạch 
sống của Đức Chí Tôn để lập đạo Tiên.

 ▶ Câu 8: Nhứt thân ức vạn, Diệu huyền thần biến.
 � Nghĩa thường: Một thân mà ra muôn ức, Huyền 

diệu biến hóa vô cùng.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Nhứt: Số 1
 ❒ Thân: Người.
 ❒ Nhứt thân: Một người.
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 ❒ Ức vạn: Một trăm ngàn, mười ngàn.
 ❒ Diệu huyền: Huyền diệu sâu xa, kín đáo.
 ❒ Thần biến: Biến hóa như Thần.

 ` Ý muốn nói: Đức Thái Thượng Đạo Quân biến hóa 
như Thần. Một thân mà biến hóa ra muôn ức người 
khác. Núi nọ qua núi kia, nơi nào có người cầu khẩn 
thì Ngài đến. Theo sách Tam Hoàng Thiên Kinh thì 
Đức Thái Thượng Đạo Quân hiện xuống cõi trần rất 
nhiều lần để cứu độ chúng sanh.
Đức Thái Thượng Đạo Quân giáng trần nhiều lần. 

Ngày rằm tháng 2 âm lịch Ngài giáng trần lần chót là 
hiện thân Đức Lão Tử. Đức Lão Tử cũng giáng trần nhiều 
lần. Trong sách Thực Văn Trọng Khảo, Ông Các Thủy 
Xương có nói: “Đức Lão Tử không đời nào mà không có 
hiện xuống cõi trần bằng nhiều hình thức khác nhau, tên 
họ khác nhau”.

 ▶ Câu 9: Tử khí đông lai, Quảng truyền đạo đức.
Lưu sa tây độ, Pháp hóa tướng tông.

 � Nghĩa thường: Mây hồng từ hướng đông tới, Truyền 
bá Đạo Đức kinh. Phía Tây vùng đất Lưu Sa, Đức 
Thái Thượng Đạo Quân hóa ra một vị tướng.

 � Nghĩa chính: 
 ❒ Tử khí: Mây hồng, mống.
 ❒ Đông: hướng đông.
 ❒ Lai: Tới.
 ❒ Quảng truyền: Truyền ra.
 ❒ Đạo đức: Đạo Đức kinh của Tiên Giáo.
 ❒ Lưu sa: Vùng sa mạc. (sa mạc GoBi)
 ❒ Tây độ: Hướng Tây.
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 ❒ Pháp hóa: Dùng phép biến hóa.
 ❒ Tướng tông: Một vị tướng quân.

 ` Ý muốn nói: Một vầng mây đỏ từ hướng Đông tới, ý 
muốn nói Đức Lão Tử tới ải Hàm Cốc có mây hồng 
báo trước, để truyền bá Đạo Đức Kinh.
Ông Doãn Hỉ làm quan giữ ải Hàm Cốc, biết xem 

thiên văn địa lý. Ngày kia ông thấy có một vầng mây đỏ 
(cái mống) từ hướng Đông bay tới. Ông biết sẽ có Thánh 
Nhân tới, liền áo mão chỉnh tề ra ngoài ải tiếp đón. Chốc 
sau, có Đức Lão Tử ở lại ải Hàm Cốc viết ra quyển Đạo 
Đức kinh. Sau đó, ông Doãn Hỉ và các đệ tử mở rộng 
đạo Tiên đến ngày nay.

Đức Lão Tử rời ải Hàm Cốc đi về hướng Tây, vùng 
đất Lưu Sa (sa mạc GoBi thuộc Ấn Độ). Ngài hóa ra một 
vị tướng truyền bá Đạo Đức kinh.

Đức Lão Tử quyền phép vô biên, biến hóa vô cùng: 
Ngài không cần phải phân thân đầu kiếp, không cần 
phải phân tánh giáng trần, muốn đến đâu Ngài bay 
ngay tới đó.

 ▶ Câu 10: Sản Tất Viên, Phương Sóc chi bối.
 � Nghĩa thường: Ông Tất Viên, ông Phương Sóc cùng 

sinh ra.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Sản: Sanh, sản xuất.
 ❒ Tất: Cây sơn, nhựa của nó làm nước sơn.
 ❒ Viên: Vườn.
 ❒ Tất viên: Vườn trồng cây sơn.

 ` Ý muốn nói: Sản xuất ra Ông Trang Tử và ông Đông 
Phương Sóc.
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Ông Trang Tử làm quan nhỏ tại vườn Tất Viên, về 
sau ông tu thành Tiên, nên người ta gọi ông là ông Tất 
Viên. Ông Đông Phương Sóc cũng là đệ tử của Đức Lão 
Tử, hai ông đều có quyền phép nhiệm mầu.

 ▶ Câu 11: Đơn tích vi mang.
 � Nghĩa thường: Linh đơn dấu hiệu nhiệm mầu.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Đơn: Còn đọc là đan, là thuốc quý.
 ❒ Tích: Nói rõ ra.
 ❒ Vi: Rất nhỏ
 ❒ Mang: Tế vi, rất nhỏ.

 ` Ý muốn nói: cách tu luyện của Đạo Tiên cũng như 
luyện đơn nấu thuốc.
Đức Lão Tử ngoài việc truyền bá Đạo Đức Kinh 

còn dạy cách tu Tiên, tức là phương pháp tu để thành 
Tiên. Phương pháp này rất tế vi, mầu nhiệm như kê đơn, 
luyện thuốc gọi là tu chơn dưỡng tánh. Tu chơn là tu 
tâm, tức là sửa cái tâm cho ngay chánh. Dưỡng tánh là 
nuôi dưỡng Chơn Thần, đem về nơi vắng lặng tột cùng. 
Nói rõ ra tu theo đạo Tiên phải làm cho Tinh, Khí, Thần 
hiệp nhứt, tức là:

 � Luyện Tinh hóa Khí
 � Luyện Khí hóa Thần
 � Luyện Thần hườn Hư
 � Luyện Hư hườn Vô.

 ▶ Câu 12: Khai Thiên Địa nhơn-vật chi tiên.
 � Nghĩa thường: Khi có Trời Đất rồi, người và vật có 

trước.
 � Nghĩa chính: 
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 ❒ Khai: Mở ra.
 ❒ Thiện địa: Trời Đất
 ❒ Nhơn: Người.
 ❒ Vật: Loài vật.
 ❒ Chi tiên: Có trước, trước hết.

 ` Ý muốn nói: Đạo có trước trời đất, có trời đất rồi mới 
có người và vật. Công việc sanh hóa nhơn vật phải qua 
nhiều kiếp nhiều đời.
Huyền vi mầu nhiệm trong việc tạo thành Càn-Khôn 

Vũ-Trụ là khi phân định trời đất rồi thì trên mặt địa 
cầu nầy người và vật có trước, rồi mới tới Thần, Thánh, 
Tiên, Phật.

 � Vật chất tu mới lên thảo mộc
 � Thảo mộc tu mới lên thú cầm
 � Thú cầm tu mới lên nhơn phẩm
 � Nhơn phẩm tu mới đoạt được phẩm vị Thần, Thánh, 

Tiên, Phật. (Cách tu của Bát Hồn mỗi vật mỗi khác).
Trong câu kinh nầy muốn nói về sự tích loài người, 

sự tích Bàn Cổ. Một hóa thân của Đức Thái Thượng Đạo 
Quân. Theo Đạo Giáo Đức Bàn Cổ là thỉ tổ loài người.

Theo sách Tam Hoàng Thiên Kinh thì sự tích Bàn 
Cổ như sau:

Tại núi Côn Lôn có một tảng đá tròn và lớn đã thụ 
khí âm dương chiếu diệu rất lâu đời nên đã thu được 
tánh linh thông của Vũ-Trụ mà tạo thành thai người. Sau 
mười tháng mười sáu ngày, đúng vào giờ Dần một tiếng 
nổ vang, khối đá ấy nứt ra sản xuất một vị Linh Chơn 
hi hữu. Một con người đầu tiên của thế gian, được gọi là 
Bàn Cổ. Vừa sanh ra thì vị ấy tập đi, chạy, nhảy, hóp gió 
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nuốt sương, ăn hoa quả dần lớn lên. Mình cao 100 thước 
(thước tàu), đầu như đầu rồng có lông lá đầy mình, sức 
mạnh vô cùng. Một ngày kia Bàn Cổ chạy qua hướng 
Tây, bắt gặp được một cái búa và cái dùi ước nặng ngàn 
cân. Bàn Cổ tay phải cầm búa, tay trái cầm dùi ra sức mở 
mang cảnh trần. Ngài ước ao bầu trời sáng tỏ thì người 
và vật mới hóa sanh được. Ngài ao ước vừa dứt thì có 
một tiếng nổ vang: Trời trong đất yên, vạn điều sanh ra 
đủ cả. Ngài liền chỉ Trời gọi Cha, chỉ Đất gọi Mẹ. muôn 
dân là Con. Ngài chính là tiên tổ sáng lập thế gian nên 
gọi Ngài là Thái Thượng Lão Quân. Ngài tự xưng Thiên 
Tử (con của Trời) cai trị muôn dân. Ngài là vị vua đầu 
tiên của thế gian nên gọi Ngài là Thiên Hoàng.

Đức Bàn Cổ là Thiên Hoàng sanh ra nơi Dần hội, 
thọ được 18.000 tuổi mới qui Thiên. Tiếp theo Thiên 
Hoàng thì có Địa Hoàng, rồi Nhơn Hoàng gọi chung là 
Tam Hoàng. Sự tích nầy rất hoang đường nhưng cũng 
cho biết được rằng: Khi mở mang trời Đất, Đức Thái 
Thượng Đạo Quân là Bàn Cổ, là người đầu tiên, sau đó 
mới có người và vật.

 ▶ Câu 13: Đạo kinh hạo kiếp, Càn-khôn oát vận.
 � Nghĩa thường: Đạo truyền qua nhiều kiếp nhiều 

đời. Trời Đất xoay chuyển vận hành.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Đạo: Sự sanh hóa của Trời Đất.
 ❒ Kinh: Trãi qua.
 ❒ Hạo: Nhiều kiếp.
 ❒ Càn khôn: Trời, Đất (Theo quẻ của Bát Quái).
 ❒ Oát: Chuyển xoay
 ❒ Vận: Xoay vần, chuyển vận
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 ` Ý muốn nói: Đạo có trước Trời Đất rồi mới có người 
và vật. Huyền vi mầu nhiệm của Trời, Đất sanh hóa 
muôn loài, chuyển xoay qua nhiều kiếp nhiều đời. 
Nghĩa là Trời, Đất xoay chuyển vận hành để sanh ra 
người và vạn vật.

 ▶ Câu 14: Nhựt nguyệt chi quang. Đạo pháp bao la.
 � Nghĩa thường: Đạo như ánh sáng mặt Trời, mặt 

Trăng soi sáng khắp nơi.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Nhựt: Mặt Trời
 ❒ Nguyệt: Mặt Trăng
 ❒ Quang: Ánh sáng
 ❒ Đạo: Ám chỉ Đức Chí Tôn
 ❒ Pháp: Giáo lý
 ❒ Bao: Trùm hết
 ❒ La: Tấm lưới
 ❒ Bao la: Bao trùm như tấm lưới.

 ` Ý muốn nói: Giáo lý của Đức Chí Tôn sáng như mặt 
Trời, mặt Trăng bao trùm Càn-Khôn Vũ-Trụ.
Đạo có 2 nghĩa: Một là con đường, là Tôn Giáo. 

Hai là Ông Trời, là nguyên lý sanh hóa đầu tiên. Đạo có 
hàm ý âm dương tương hiệp; có tỉnh có động. Động thì 
sanh hóa, tịnh thì dưỡng nuôi. Theo Đạo kinh của Đức 
Lão Tử giải về đạo như sau: Đạo là nguồn gốc sanh hóa 
Càn-Khôn Vũ-Trụ, vạn vật và con người. Nó vô hình, 
vô sắc, vô thinh, vô xú. Đạo dường như có, dường như 
không. Nó có ba trạng thái: Di, Hi, Vi:

 ❒ Di: là xem mà chẳng thấy
 ❒ Hi: Là lắng mà chẳng nghe
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 ❒ Vi: là bắt mà chẳng nắm được.
Như vậy, Đạo là Hư Vô Chi Khí, là Đức Chí Tôn tức 

là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Khi có Đức Chí Tôn 
rồi thì Ngài mới tạo ra 2 nguyên lý âm, dương rồi phối 
hợp âm, dương mà tạo thành Càn-Khôn Vũ-Trụ và vạn 
vật trong đó có con người. Vậy Đạo là Đức Chí Tôn, là 
Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển trang 32:
“Khí Hư Vô sanh ra có một Thầy, còn mấy Đấng mà 

Thầy kể đó ai sanh? Ấy là Đạo. Các con nên biết: Nếu 
không có Thầy thì không có chi trong Càn-Khôn Vũ-Trụ 
nầy, nếu không có Hư Vô Chi Khí thì không có Thầy”.

Pháp: Pháp được định nghĩa từ tiếng Phạn (tiếng 
Ấn Độ) là DHARMA, từ ngữ nầy xuất phát từ động từ 
DHRI có nghĩa là mang, giữ lại.

Pháp nghĩa thông thường là pháp luật đặt ra để quản 
lý việc đời hay việc đạo.

Pháp là giáo lý, giáo thuyết của một Tôn Giáo.
Pháp là pháp thuật, vẽ bùa bắt ấn, niệm chú ví dụ: 

Pháp Tắm Thánh, Pháp Độ Thăng.
Pháp là một trong Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển trang 52:
“Thầy khai Bát Quái mà tạo thành Càn-Khôn thế 

giới, nên mới gọi là Pháp. Pháp có mới có sanh ra Càn-
Khôn Vũ-Trụ. Có Càn-Khôn Vũ-Trụ mới có người gọi là 
Tăng. Thầy là Phật chủ cả Pháp và Tăng, lập thành các 
Đạo mà phục hồi các con hiệp một cùng Thầy”.

Pháp nghĩa tổng quát là tất cả sự việc hiện tượng 
nhỏ lớn thấy được. Tốt hay xấu, chơn thật hay hư vọng, 
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đơn giản hay phức tạp, đều được gọi là Pháp.
Đạo Pháp là các pháp của Đạo. Pháp là hiện tượng 

của Đạo, Pháp là cách mô tả, diễn đạt chơn thực của 
Đạo. Người ta do theo Pháp mà thấu suốt được Đạo, tức 
là do theo pháp mà thấy Đấng Thượng Đế. Thượng Đế 
thì vô hình vô ảnh không thể lấy mắt thường mà thấy 
đặng, cũng không rờ mó được. Cũng không thể máy 
móc tối tân mà thấy được, mà đo lường được. Muốn 
thấy, muốn biết, muốn nghe, muốn giao tiếp được với 
Đấng Thượng Đế thì duy có một cách là do theo Pháp 
và nương theo Pháp.

Pháp không phải Đấng Thượng Đế, nhưng biết quan 
sát các Pháp thì thấu suốt được Thượng Đế, tức là thấu 
suốt Đạo. (Lời của Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng).

 ▶ Câu 15: Cửu Hoàng Tỷ Tổ.
 � Nghĩa thường: Đức Thái Thượng Đạo Quân là tỷ tổ 

của nhơn loại.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Cửu: Số 9
 ❒ Hoàng: Vua.
 ❒ Tỷ Tổ: Người sanh ra trước hết.

 ` Ý muốn nói: Đức Thái Thượng Đạo Quân là ông tổ 
của nhơn loại.
Cửu Hoàng là chín ông Vua đầu tiên. Chín vị Vua 

nầy thuộc Thái Cổ và Thượng Cổ của nước Tàu nối tiếp 
làm Vua để khai hóa dân chúng thuở đó. Khởi đầu là 
Tam hoàng.

 ❒ Thiên Hoàng
 ❒ Địa Hoàng
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 ❒ Nhơn Hoàng
Kế tiếp là Tam Vương:
 ❒ Ngũ Long
 ❒ Hữu Sào
 ❒ Toại Nhân

Kế tiếp là Tam Đế:
 ❒ Phục Hy
 ❒ Thần Nông
 ❒ Huỳnh Đế.

Công đức của chín vị Vua nầy đối với nhơn loại rất 
lớn. Nhờ các vị Vua nầy mà con người thoát khỏi tình 
trạng ăn lông ở lỗ, tiến hóa lên một mức cao hơn. Biết 
may quần áo, cất nhà để ở, dùng lửa để nấu cơm, biết 
cày cấy và biết trị bệnh.

Theo sách Tam Hoàng Thiên Kinh, thì Thiên Hoàng 
là Đức Bàn Cổ, một hóa thân của Đức Thái Thượng Đạo 
Quân là vị vua đầu tiên của nhơn loại. Các vị Vua kế 
tiếp là dòng dõi của Bàn Cổ.

Tỷ tổ còn đọc là Tỵ tổ. Tỵ là cái mũi. Thời xưa cho 
rằng: Cái bào thai trong bụng mẹ tương hình cái mũi 
trước. Tổ là người sanh ra một dòng họ hay sáng lập ra 
một học thuyết, một ngành nghề. Tỷ tổ là người sanh ra 
trước hết, tạo ra một giòng họ và đứng đầu giòng họ đó.

 ▶ Câu 16: Đại-Thiên Thế-Giái, Dương tụng từ ân.
 � Nghĩa thường: Cõi Trời rộng lớn. Ca tụng ân lành.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Đại: Lớn
 ❒ Thiên: Trời
 ❒ Đại Thiên: Bầu Trời lớn
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 ❒ Thế giới: Những quả địa cầu trong Càn-Khôn 
Vũ-Trụ.

 ❒ Dương: Đưa lên cao cho mọi người biết.
 ❒ Tụng: Khen ngợi
 ❒ Từ: Lòng thương yêu.
 ❒ Ân: Ơn huệ
 ❒ Từ Ân: Ân lành.

 ` Ý muốn nói: Cả 3.000 thế giới mọi người đều lớn tiếng 
ca tụng lòng từ bi và ân đức của Ngài.
Theo Vũ-Trụ quan của Đạo Cao Đài, Vũ trụ của Đức 

Chí Tôn thì Thượng Chưởng Tam Thập Lục Thiên, Tam 
Thiên Thế giới (Phần trên của Vũ-Trụ Đức Chí Tôn tạo 36 
từng Trời và 3.000 tinh tú). Hạ ốc Thất Thập Nhị Địa, Tứ 
Đại Bộ Châu (Phần dưới của Vũ-Trụ Đức Chí Tôn tạo 72 
quả địa cầu và bốn bộ châu lớn). Đức Thái Thượng Đạo 
Quân là một hóa thân của Đức Chí Tôn.

 ▶ Câu 17: Vĩnh kiếp quần sanh, Ngưỡng kỳ huệ đức.
 � Nghĩa thường: Cả chúng sanh đời đời ngưỡng mộ 

công đức của Ngài.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Vĩnh: Lâu dài
 ❒ Kiếp: Trọn đời.
 ❒ Quần sanh: Chúng sanh, nhơn loại.
 ❒ Ngưỡng: Ngữa mặt lên, kính trọng.
 ❒ Kỳ: Trợ ngữ.
 ❒ Huệ: Ân huệ
 ❒ Đức: Điều tốt lành.

 ` Ý muốn nói: Cả chúng sanh trọn kiếp hay nhiều kiếp 
đều gội nhuần ân đức.
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Giáo lý đạo Tiên do Đức Thái Thượng Đạo Quân đề 
xướng giúp chúng sanh thành Tiên, chẳng những trên 
quả địa cầu nầy mà còn cả trên 3.000 thế giới nữa. Trong 
một kiếp hay trong nhiều kiếp đều được giải thoát.

 ▶ Câu 18: Đại Thần Đại Thánh, Chí Cực Chí Tôn.
 � Nghĩa thường: Lớn hơn Thần, lớn hơn Thánh. Cao 

thật cao, kính đáng kính.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Đại Thần: Thần lớn.
 ❒ Đại Thánh: Thánh lớn.
 ❒ Chí: Rất, tột cùng.
 ❒ Cực: Tột cùng.
 ❒ Chí Cực: Trên tột cùng.
 ❒ Tôn: Kính trọng.
 ❒ Chí Tôn: Thật kính trọng.

 ` Ý muốn nói: Đức Thái Thượng Đạo Quân so với Thần 
lớn hơn Thần; sánh với Thánh lớn hơn Thánh. Công 
lao đáng kính tột cùng.
Tài đức và ân huệ của Đức Thái Thượng Đạo Quân 

(hóa thân Đức Lão Tử) không có vị Thần nào sánh kịp. 
Không có vị Thánh nào bằng, cho nên chúng sanh ca 
ngợi không cùng.

 ▶ Câu 19: Tiên-Thiên chánh nhứt.
Thái-Thượng Đạo Quân,
Chưởng-Giáo Thiên-Tôn.

 � Nghĩa thường: Đức Lão Tử (hóa thân Đức Thái 
Thượng Đạo Quân) làm chủ đạo Tiên là Đấng quan 
trọng trên Trời, được Đức Chí Tôn phong tặng.

 � Nghĩa chính: 
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 ❒ Tiên Thiên: Trời trước
 ❒ Chánh: Chủ yếu.
 ❒ Nhứt: Số 1, chỉ có một.

 ` Ý muốn nói: Đức Lão Tử chướng giáo đạo Tiên là 
chức vụ Trời phong tặng.
Nhứt là một nhưng ở đây có nghĩa là: Trời được một 

thì Thanh, đất được một thì Ninh, người được một thì 
Thành, cho nên:

 � Phật Giáo gọi Quy Nhứt.
 � Tiên Giáo gọi Thủ Nhứt.
 � Thánh Giáo gọi Quán Nhứt.
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KINH NHO GIÁO

KHỔNG THÁNH CHÍ TÂM QUI MẠNG LỄ
(Giọng Nam Xuân)

BẢN CHỮ NHO
儒  教

孔  聖  志  心  皈  命  禮
桂  香  內  殿 ,
文  始  上  宮 .
九  十  五  回 ,
種  善  果  於  詩  書  之  圃 .
百  千  萬  化 ,
培  桂  樹  於  陰  騭  之  田 .
字  雷  貯  炳 , 靈  於  鳳  嶺 .
至  如  意  慈 , 祥  於  鰲  柱 .
開  人  心  必  本  於  篤  身  之  孝 .
壽  國  脈  必  先  於  致  主  之  忠 .
應  夢  保  生 ,
垂  慈  憫  苦 .
大  仁  大  孝 ,
大  聖  大  慈 .
神  文  聖  武 ,
孝  德  忠  仁 .
王  賓  策  輔 ,
儒  宗  開  化 ,
文  宣  司  祿 ,
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弘  仁  帝  君 ,
澄  真  正  光 ,
寶  光  慈  濟  天  尊 .
念 :“南  無  孔  聖  先  師  興  儒  盛  世  天  尊 ”

Bài Kinh Nho Giáo phiên âm ra tiếng Việt:

Quế hương nội điện.
Văn-Thỉ thượng cung.
Cửu thập ngũ hồi
Chưởng thiện quả ư thi thơ chi phố.
Bá thiên vạn hóa,
Bồi quế thọ ư âm-chất chi điền.
Tự lôi trữ bính linh ư phụng lãnh,
Chí như ý từ, tường ư ngao trụ.
Khai nhơn-tâm tất bổn ư đốc thân chi hiếu.
Thọ quốc mạch tất tiên ư trí chúa chi trung.
Ứng mộng bảo sanh, 
Thùy từ mẫn khổ,
Đại Nhơn, Đại Hiếu, 
Đại Thánh, Đại Từ.
Thần văn, Thánh võ, 
Hiếu đức trung nhơn.
Vương-Tân sách phụ,
Nho-Tông khai hóa,
Văn-Tuyên Tư -Lộc,
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Hoằng nhơn Đế-quân.
Trừng chơn chánh quang.
Bửu-Quang từ tế Thiên-Tôn.
Niệm: Nam Mô Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho 

Thạnh Thế Thiên Tôn (Lạy ba lạy, mỗi lạy 3 gật tức 9 lạy).

Nghĩa thông thường của bài kinh Nho Giáo:

Mùi quế thơm nồng trong cung điện.
Đức Văn Xương trước ở cõi trên.
Chín mươi lăm lần lên xuống, xuống lên.
Gieo cây lành trái tốt.
Bằng văn chương thi phú.
Trăm ngàn lần hóa thân.
Vun bồi cội quế.
Trồng âm chất xuống tâm điền.
Văn tự mạnh hơn sấm.
Linh hơn chim phượng hoàng.
Chí lành mà ý cũng lành.
Vững như ngao trụ.
Mở mang loài người làm gốc.
Giữ đạo hiếu làm đầu.
Nợ nước trước hết.
Liều thân với nước mới trung.
Làm Vua phải nghĩ đến dân.
Thương dân cực khổ không màng.
Lòng nhơn lớn, hiếu thảo lớn.
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Thánh đức lớn, tình thương nhiều.
Văn như Thần, võ như Thánh.
Hiếu trung là đạo làm người.
Khách của các Vua, mở mang Nho giáo.
Đức Khổng Phu Tử có hiệu là Văn Tuyên.
Lo việc ban phước lộc cho thế gian.
Đức Khổng Phu Tử là vị Đế Quân.
Trong sạnh, chơn thật, ngay thẳng, sáng tỏ.
Qúy báu, trong sáng, nhơn từ, cứu giúp là Đấng 

Thiên Tôn.

Phần nghĩa chính và dẫn giải của bài kinh:

 ▶ Câu 1: Quế hương nội điện, Văn-Thỉ thượng cung.
 � Nghĩa thường: Mùi quế thơm nồng trong cung điện. 

Đức Văn Xương trước ở cõi trên.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Quế: Cây quý.
 ❒ Hương: Mùi thơm.
 ❒ Nội: Trong, bên trong.
 ❒ Điện: Cung điện
 ❒ Văn Thỉ: Đức Văn Thỉ.
 ❒ Thượng cung: Cung điện ở trên cao.

 ` Ý muốn nói: Đức văn Thỉ (Chơn-Linh của Đức Khổng 
Phu Tử). Khi Ngài sanh ra có mùi quế thơm nhiều 
trong cung điện.
Đức Văn Thỉ còn gọi là Đức Văn Xương (Chơn-

Linh của Đức Khổng Phu Tử). Khi Ngài sanh ra có mùi 
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thơm tho ngào ngạt trong chốn cung nội. Mùi Quế 
tượng trưng cho tinh thần văn học nghệ thuật. Ngày 
xưa ai thi đỗ Trạng Nguyên vua ban cho áo Lam Bào 
tượng trưng cho cây Quế, nên có câu Lam Bào nhả Quế 
Hương. Đức Văn Thỉ sanh ra có vẽ khác thường, thật 
ra Đức Văn Thỉ Chơn-Linh là Đức Văn Xương mà Đức 
Văn Xương Chơn-Linh là Đức Chí Tôn. Cũng như đến 
Nhị Kỳ Phổ Độ Chơn-Linh của Đức Khổng Phu Tử là 
Đức Văn Xương.

 ▶ Câu 02: Cửu thập ngũ hồi
Chưởng thiện quả ư thi thơ chi phố.

 � Nghĩa thường: Chín mươi hai lần lên xuống, xuống 
lên. Gieo cây lành trái tốt, bằng văn chương thi phú.

 � Nghĩa chính: 
 ❒ Cửu thập ngũ: số 95
 ❒ Hồi: Luân hồi, lên xuống
 ❒ Chưởng: Gieo trồng
 ❒ Thiện: Tốt lành
 ❒ Quả ư: vườn cây trái
 ❒ Thi thơ: Văn chương thi phú
 ❒ Chi: Chuyển ngữ
 ❒ Phố: Vườn, chỗ trồng cây.

 ` Ý muốn nói: Đức Khổng Phu Tử (Chơn-Linh là Đức 
Văn Xương) đã 95 lần tái kiếp. Mỗi lần tái kiếp là mỗi 
lần gieo cây lành trái tốt bằng văn chương thi phú.
Cây lành, trái tốt tượng trưng cho điều thiện mà 

điều thiện là đạo làm người. Nguyên tắc của đạo làm 
người là Nhơn, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.

 ❒ Nhơn: Lòng thương người, giúp đỡ người.
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 ❒ Nghĩa: Tình nghĩa, có qua có lại.
 ❒ Lễ: Tử tế, lễ phép với mọi người.
 ❒ Trí: Sáng suốt, mưu lược.
 ❒ Tín: Uy tín, lòng tín nhiệm.

Đức Khổng Phu Tử đã tái kiếp 95 lần mà lần nào 
cũng dạy đạo làm người bằng văn chương trong vườn thi 
phú. Lấy kinh sách làm vườn, lấy điều lành làm giống. 
Gieo giống lành sẽ có trái lành.

 ▶ Câu 03: Bá thiên vạn hóa, 
Bồi quế thọ ư âm-chất chi điền.

 � Nghĩa thường: Trăm ngàn lần hóa thân. Vun bồi 
cội quế.

 � Nghĩa chính: 
 ❒ Bá thiên vạn: Trăn ngàn năm.
 ❒ Hóa: Biến hóa, hóa thân.
 ❒ Bồi: Vun xới, vun bồi.
 ❒ Quế: Cây Quế có hương thơm.
 ❒ Thọ: Cội, gốc.
 ❒ Âm chất: Phúc đức.
 ❒ (chi) điền: Ruộng vườn.

 ` Ý muốn nói: Trăm ngàn lần hóa thân, cũng lấy âm 
chất làm giống, gieo giống xuống tâm điền, vun bồi 
cây Quế cho có hương thơm để con cháu ngày sau thụ 
hưởng.
Đức Khổng Phu Tử cầu cho trăm ngàn lần hóa thân 

cũng lấy âm chất làm đầu, dùng văn chương thi phú phổ 
biến rộng rãi cho mọi người cùng hiểu. Cùng áp dụng 
phương pháp thực tiễn để tạo âm chất. Âm chất như cây 
lúa cấy xuống ruộng, ruộng tốt lúa sẽ tốt sẽ cho nhiều 
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bông, nhiều trái mọi người sẽ ấm no. Cấy âm chất xuống 
tâm điền có nghĩa cải hóa lòng người xấu nên tốt, dữ trở 
nên hiền; người ích kỷ trở thành vị tha. Mọi người sống 
trong sự thương yêu đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau.

Cây Quế là loại cây có mùi hương dịu ngọt dùng để 
làm thuốc. Thời xưa người ta dùng cây Quế để ca tụng 
người có tài đức tức người có danh thơm tốt. Trồng cây 
Quế có nghĩa là tạo điều kiện cho mọi người sống trong 
trật tự ấm no, tạo danh thơm như cây Quế, con cháu 
muôn đời thụ hưởng.

 ▶ Câu 4: Tự lôi trữ bính. Linh ư phụng lãnh.
 � Nghĩa thường: Văn tự mạnh hơn sấm. Linh hơn 

chim phượng hoàng.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Tự: Văn tự, chữ viết.
 ❒ Lôi: Sấm sét, Thiên Lôi.
 ❒ Trữ: Chứa, chất chứa, cất.
 ❒ Bính: Sấm sét, hành hỏa.
 ❒ Linh: Linh thiêng, thiêng liêng.
 ❒ Ư: Chuyển ngữ.

 ` Ý muốn nói: Văn tự có sức mạnh sấm sét, linh thiêng 
hơn Linh Điểu, tức là linh hơn chim Phượng Hoàng.
Lời của Hiền Tài Hồng:
“Văn tự ví như sấm sét, khi văn tự được chế thành thì 
Trời sanh sấm sét. Sử ký chép rằng: Ông Thương Việt, 
đời Vua Hiên Viên Huỳnh Đế, trên xem hình sao, 
dưới dựa theo hình vật chế ra chữ viết (chữ nho), nên 
gọi là văn tự tượng hình. Thí dụ chữ khẩu là miệng 
phải để đúng ở giữa. Chữ mã là Ngựa phải có 4 cái 
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chân ở dưới để tượng hình. Chữ môn là cửa phải có 
hình 2 cánh cửa khép lại. Khi văn tự chế thành thì 
Trời sanh mưa to gió lớn, sấm chớp nổ vang, người 
người kinh sợ.
 ❒ Phụng Lãnh: Chim Phụng trên núi Lãnh. Chim 

Phụng có tánh linh, khi đời loạn lạc thì ẩn mình 
trong hang núi. Khi sắp có thái bình thì bay ra cất 
tiếng gáy báo hiệu có Vua Thánh ra đời. Lúc Vua 
Nghiêu xuất thế, có chim Phượng Hoàng bay đến 
đậu trước sân. Đời Vua Trụ nhà Thương, chim 
Phụng gáy ở núi Kỳ Sơn ứng điềm Thánh Chúa 
ra đời. Võ Vương thống nhứt nước Tàu lập ra nhà 
Châu, đem lại thái bình an lạc”.

 ▶ Câu 5: Chí như ý từ, tường ư ngao trụ.
 � Nghĩa thường: Chí lành mà ý cũng lành, vững như 

ngao trụ.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Chí: Đến, tới, ý chí.
 ❒ Như: Cũng như, ví như.
 ❒ Ý: Ý nghĩ, tư tưởng.
 ❒ Từ: Lòng thương yêu.
 ❒ Tường: Tốt đẹp, may mắn.
 ❒ Ư: Ở, tại.
 ❒ Ngao trụ: Núi Ngao Trụ ở ngoài biển.

 ` Ý muốn nói: Ý chí mà quyết tâm thì thể xác vững như 
Ngao trụ.
Ngao trụ: Tục truyền rằng ngoài biển Đông của 

Trung Hoa có 5 hòn núi đẹp gọi là núi Ngao. Núi không 
có chân nên nổi lềnh bềnh trên mặt nước như tảng băng 
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khổng lồ trôi lên, trôi xuống theo thủy triều. Thượng Đế 
mới sai 15 con Cự Ngao đội 5 hòn núi đó đứng lại. Vì thế 
mới có điển tích là Ngao trụ.

Ý lành mà chí cũng lành thì sẽ có sức mạnh phi 
thường. Sức mạnh phá núi lấp sông, sức mạnh như con 
sò đội núi Ngao trụ lại.

 ▶ Câu 06: Khai nhơn-tâm tất bổn ư đốc thân chi hiếu.
 � Nghĩa thường: Mở mang loài người làm gốc, giữ 

đạo hiếu làm đầu.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Khai: Mở ra
 ❒ Nhơn tâm: Cái tâm của con người.
 ❒ Tất: Ắt hẳn.
 ❒ Bổn: Cái gốc, căn bản.
 ❒ Ư: Ở, tại.
 ❒ Đốc: Dốc lòng, dốc chí, trung thành, bền bỉ.
 ❒ Thân: Thương yêu.
 ❒ Chi: Chuyển ngữ.
 ❒ Hiếu: Hết lòng phụng dưỡng cha, mẹ.

 ` Ý muốn nói: Sự khai mở cái tâm con người, gốc là 
chữ hiếu.
Đạo Nho của Đức Khổng Phu Tử chủ trương lấy sự 

khai mở cái tâm làm gốc. Bởi vì cái tâm con người do 
Trời ban cho vốn lành và sáng suốt, thường khiến con 
người làm điều hay sự phải; giục con người mến đạo 
đức, chuộng tinh thần biết tùng Thiên lý. Muốn mở cái 
tâm Đức Khổng Phu Tử lấy sự hiếu thảo với cha mẹ làm 
căn bản.

 ▶ Câu 07: Thọ quốc mạch tất tiên ư trí chúa chi trung.
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 � Nghĩa thường: Nợ nước trước hết. Liều thân với 
nước mới trung.

 � Nghĩa chính: 
 ❒ Thọ: Nhận, sống lâu.
 ❒ Quốc: Nước, quốc gia.
 ❒ Mạch: Mạch máu, suối chảy.
 ❒ Quốc mạch: Chỉ các cơ quan của nhà nước.
 ❒ Tất: Ắt hẳn.
 ❒ Tiên: Trước.
 ❒ Tất tiên: Phải trước hết.

 ` Ý muốn nói: Đức Khổng Phu Tử dùng văn tự dạy đạo 
làm người. Làm con phải hiếu thảo với cha mẹ. Ngoài 
xã hội Tôi phải trung với Vua.
Đạo làm người muôn đời không sai trật. Trước sao, 

sau vậy, nghĩa là xưa hay nay dầu cho chế độ là Quân 
chủ hay Dân chủ, chế độ Xã Hội hay gì gì đi nữa thì con 
người có hai chỗ sống.

 ❒ Sống với gia đình
 ❒ Sống với xã hội.

Trong gia đình có cha mẹ là người lo lắng cho các 
con, nhỏ nuôi dạy theo nhỏ, lớn nuôi dạy theo lớn. Khi 
cha mẹ già thì con phải nuôi cha mẹ, đó là báo hiếu. 
Đứa con nào không nuôi cha mẹ là đứa con bất hiếu, gia 
đình thật vô phước. Có người quan niệm rằng: Cha mẹ 
sanh con ra là kết quả sự ham muốn về thể xác, vậy cha 
mẹ phải nuôi con, con không có trách nhiệm phải nuôi 
cha mẹ. Hoặc cha mẹ nuôi con thì con nuôi cháu, đó là 
quan niệm sai lầm. Bởi vì, quy luật sống thì phải có qua 
có lại. Nếu có qua mà không có lại thì không thành quy 
luật. Nghĩa là cha mẹ nuôi con rồi con nuôi cháu thì có 
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qua mà không có lại. Bây giờ đặt câu hỏi: Cha mẹ nuôi 
con khi cha mẹ còn sức, đến khi cha mẹ già rồi thì ai 
nuôi? Nếu trả lời:

 ❒ Xã hội nuôi
 ❒ Người hàng xóm nuôi
 ❒ Nhà thương nuôi.

Bây giờ ta đem người quan niệm sai lầm kia thảy ra 
ngoài xã hội cho người hàng xóm nuôi thì họ thấm thía 
vô cùng, nhưng đã muộn rồi. Theo nguyên tắc sống, theo 
quy luật sống thì phải có qua có lại. Nghĩa là con thơ dại 
thì nương vào cha mẹ, khi cha mẹ già rồi thì con phải 
nuôi lại. Không ai nuôi con bằng cha mẹ, cũng không 
ai nuôi cha mẹ bằng con. Bây giờ ngoài xã hội, trong 
một quốc gia theo quy luật sống thì cũng có qua có lại. 
Không ai bảo vệ dân bằng Vua và ngược lại.

Đức Khổng Phu Tử dạy đạo làm người là dạy quy 
luật sống tức là phải có qua có lại. Cha mẹ nuôi con là có 
qua, con nuôi cha mẹ là có lại. Vua bảo vệ dân là có qua, 
dân bảo vệ Vua là có lại. Đó là đạo trung của con người.

 ▶ Câu 08: Ứng mộng bảo sanh, Thùy từ mẫn khổ.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Ứng: Đáp lại.
 ❒ Mộng: Chiêm bao.
 ❒ Ứng mộng: Hiện ra điềm chiêm bao.
 ❒ Bảo: Gìn giữ.
 ❒ Sanh: Mạng sống.
 ❒ Bảo sanh: Bảo vệ mạng sống.
 ❒ Thùy: Đề xướng, nghĩ tới.
 ❒ Từ: Lòng thương yêu.
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 ❒ Mẫn: Lo lắng, xót thương.
 ❒ Khổ: Khổ nạn.

 ` Ý muốn nói: Đức Khổng Phu Tử có lòng thương người 
nên thường nằm chiêm bao thấy ông Châu Công (Châu 
Công Đức) dạy cho nhiều điều ích nước lợi dân.
Người dân trung với Vua thì khác, liều thân vì Vua 

mà không nghĩ gì hết. Vua thương yêu dân lo cho dân 
thì khác. Vua thương dân nghĩ đến dân, lúc ngũ cũng 
chiêm bao thấy dân khổ nên tìm cách làm cho dân no 
cơm ấm áo.

 ▶ Câu 09: Đại Nhơn, Đại Hiếu, Đại Thánh, Đại Từ.
 � Nghĩa thường: Lòng nhơn lớn, hiếu thảo lớn. Thánh 

đức lớn, tình thương nhiều.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Đại: Lớn.
 ❒ Nhơn: Lòng thương người.
 ❒ Hiếu: Hết lòng lo phụng dưỡng cha mẹ.
 ❒ Thánh: Thánh đức.
 ❒ Từ: Lòng thương xót chúng sanh.

 ` Ý muốn nói: Người quân tử là người có lòng nhơn thì 
phải coi chữ hiếu đó là trọng. Người có hiếu thảo thì 
Thánh đức lớn, lòng thương chúng sanh nhiều.
Đức Khổng Phu Tử dạy đạo làm người, Ngài nói: 

Người hiểu đạo làm người thì phải coi chữ hiếu trung 
làm trọng. Người có hiếu có trung là người quân tử.

 ▶ Câu 10: Thần văn, Thánh võ. Hiếu đức trung nhơn.
 � Nghĩa thường: Văn như Thần, võ như Thánh. Hiếu 

trung là đạo làm người.
 � Nghĩa chính: 
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 ❒ Thần: Tài giỏi như Thần.
 ❒ Văn: Văn chương thi phú.
 ❒ Thánh: Tài giỏi như Thánh.
 ❒ Võ: Nghề võ.
 ❒ Hiếu: Hết lòng thương cha mẹ.
 ❒ Đức: Những việc làm tốt đẹp.
 ❒ Trung: Lòng trung thành.
 ❒ Nhơn: Thương người mến vật.

 ` Ý muốn nói: Nếu người học văn thì văn phải giỏi như 
Thần, nghĩa là phải vượt lên mức bình thường. Một 
bản văn có thể làm đảo lộn thời cuộc. Nếu học võ thì 
võ phải như Thánh. Nhưng dầu văn như Thần, võ như 
Thánh vẫn phải giữ đạo hiếu trung, tức là phải giữ đạo 
làm người thì mới là người quân tử.
Dầu cho văn võ song toàn mà không có hiếu trung 

thì không phải người quân tử (đại nhơn). Người quân 
tử dám làm những việc mà người khác không dám làm. 
Người quân tử làm việc có lợi cho người khác mà không 
nghĩ đến lợi cho mình, nghĩa là vị tha không có vị ngã.

 ▶ Câu 11: Vương-Tân sách phụ
 � Nghĩa thường: Khách của các Vua, mở mang Nho 

giáo.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Vương: Vua Chúa.
 ❒ Tân: Khách.
 ❒ Vương tân: Khách của các Vua.
 ❒ Sách: Kế sách, kế hoạch.
 ❒ Phụ: Giúp đỡ, giúp sức.

 ` Ý muốn nói: Khi chu du qua các nước chư hầu, Đức 
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Khổng Phu Tử được các Vua chư hầu có lòng yêu mến, 
tôn trọng, mời Đức Khổng Phu Tử ở lại giúp Vua đạt 
kế hoạch an dân.
Đức Khổng Phu Tử còn gọi là Đức Khổng Thánh. 

Chính Ngài chấn chỉnh đạo Nho (Nho Tông khai hóa) 
cho có mực thước chuẩn thằng, nghĩa là có một hệ thống 
từ trên tới dưới. Ngài soạn ra Ngũ Kinh là: Thi, thơ, lễ, 
nhạc, dịch và trước tác quyển Xuân Thu là giềng mối 
của đạo Nho.

 ▶ Câu 12: Nho-Tông khai hóa, Văn-Tuyên Tư -Lộc.
 � Nghĩa thường: Mở ra đạo Nho để giáo hóa nhơn 

sanh.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Nho tông: Đạo Nho.
 ❒ Khai: Mở ra.
 ❒ Hóa: Thay đổi.
 ❒ Văn Tuyên: Tên Thụy của Đức Khổng Phu Tử.
 ❒ Tư lộc: Ban phước lộc.

 ` Ý muốn nói: Văn Tuyên là tên Thụy của Đức Khổng 
Phu Tử, Tư lộc là nói về việc Đức Khổng Phu Tử dạy 
văn chương thi phú, tức là ban phước lộc cho các đệ 
tử khi họ thi cử vào chốn quan trường.
Khi Hớn Lưu Bang dẹp xong Hạng Võ đi ngang qua 

nước Lỗ, đến làng Khuyết Lý, nơi sanh ra Đức Khổng 
Phu Tử, ông vào miếu bái lễ Ngài và truy tặng Ngài là 
Khổng Thánh Tiên Sư. Nay Đạo Cao Đài Đức Chí Tôn 
phong tặng Ngài là Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho 
Thạnh Thế Thiên Tôn.

 ▶ Câu 13: Hoằng nhơn Đế-quân. 
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Trừng chơn chánh quang.
Bửu-Quang từ tế Thiên-Tôn.

 � Nghĩa thường: Đức Khổng Phu Tử là một vị Đế 
Quân nhân đức rộng rãi, trong sạch, chơn thật, ngay 
thẳng, quý báu nhơn từ cứu giúp là Đấng Thiên Tôn.

 � Nghĩa chính: 
 ❒ Hoằng: Rộng lớn.
 ❒ Nhơn: Lòng thương người mến vật.
 ❒ Đế Quân: Phẩm tước.
 ❒ Trừng chơn: Răn bảo, trách phải.
 ❒ Chánh quang: Ngay thẳng, sáng suốt.
 ❒ Bửu quang: Quý báu.
 ❒ Từ tế: Từ bi, tế độ.
 ❒ Thiên Tôn: Chính vì Thiên Tôn, trời phong tặng.

 ` Ý muốn nói: Đức Văn Xương nay là Đức Khổng Phu Tử 
cầm quyền đạo Nho là vị Giáo Chủ sáng suốt, thường 
răn bảo những điều ngay chánh, tánh đức quang minh, 
lời nói quý báu thật xứng đáng là vì Thiên Tôn.
Giáo lý đạo Nho (Đạo Thánh) là răn đời, dạy tránh 

đi những điều sai trái, khuyến khích những điều ngay 
chánh, tánh đức quang minh, lời nói quý báu. Đức Khổng 
Phu Tử lúc nào cũng từ bi, tế độ, thật xứng đáng là vị 
Giáo Chủ cầm quyền đạo Nho.

Hết bài kinh Nho Giáo.
Kinh dâng Tam Bửu viết bằng chữ Nho và chữ Nôm 

với thể thơ thất ngôn tứ tuyệt. Khi cúng phải thài theo 
điệu Đảo Ngũ Cung.



 BÀI DÂNG HOA

159

BÀI DÂNG HOA

(Thài theo điệu Đảo Ngũ Cung)
Từ-Bi giá ngự rạng môn thiền,
Đệ-tử mừng nay hữu huệ duyên.
Năm sắc hoa tươi xin kỉnh lễ,
Cúi mong Thượng-Đế rưới ân Thiên.

Lạy 1 lạy 4 gật, mỗi gật niệm câu chú của Thầy.
Trước khi thài chúng ta mỗi người đều đưa tay lên 

trán cầu nguyện: Con xin dâng cả thể xác của con tươi 
thắm như hoa vậy cho Đức Chí Tôn dùng phương chi thì 
dùng.

 ▶ Câu 1: Từ-Bi giá ngự rạng môn thiền.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Từ: Thương yêu.
 ❒ Bi: Tha thứ, hỷ xã.
 ❒ Từ bi: Đấng Từ Bi, Đức Chí Tôn.
 ❒ Giá: Xuống.
 ❒ Ngự: Ngồi.
 ❒ Giá ngự: Giáng xuống, ngồi xuống.
 ❒ Rạng: Chói rạng, hào quang chói rạng.
 ❒ Môn: cửa.
 ❒ Thiền: Chùa.
 ❒ Môn thiền: Cửa chùa, nơi tu hành, nơi thờ cúng.

 ` Ý muốn nói: Đức Chí Tôn ngự xuống trần gian, ánh 
hào quang của Đức Chí Tôn chói rạng nơi thờ cúng 
của chúng ta.
Trong cửa Đạo Cao-Đài, chúng ta gọi Ông Trời là 

Đức Chí Tôn, ngoài ra chúng ta còn gọi Ngài là Đấng 
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Từ Bi nữa. Vì lúc nào Đức Chí Tôn cũng thương yêu và 
tha thứ chúng sanh. Từ Bi tức là thương yêu, hỷ xã và 
tha thứ.

 � Phần đầu của thời cúng là Niệm Hương, tức là phần 
rước Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng-Liêng xuống trần 
gian, chứng kiến buổi lễ dâng Tam Bửu của chúng ta 
cho Đức Chí Tôn, để Đức Chí Tôn xử dụng Tam Bửu 
của chúng ta trong việc Đại Đạo Hoằng Khai và Phổ 
Độ chúng sanh.

 � Phần giữa của thời cúng là phần xưng tụng công đức 
của Đức Chí Tôn và của các Đấng Thiêng-Liêng.

 � Phần cuối của thời cúng là phần dâng Tam Bửu của 
chúng ta cho Đức Chí Tôn để Đức Chí Tôn làm phương 
tiện cứu rỗi chúng sanh. Khi Đức Chí Tôn chấp thuận 
lời thỉnh cầu của chúng ta rồi thì Đức Chí Tôn giáng 
xuống hay là ngự xuống, gọi chung là giá ngự. Hình ảnh 
Đức Chí Tôn là Càn-Khôn Vũ-Trụ, là Hỗn Ngươn Khí, 
là hào quang. Mà hào quang thì lúc nào cũng rạng rỡ, 
chói chang, nên gọi là rạng.

 ▶ Câu 2: Đệ tử mừng nay hữu huệ duyên.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Đệ tử: Học trò của một ông Thầy, tín đồ của một 
tôn giáo

 ❒ Mừng: Vui mừng.
 ❒ Nay: Ngày nay.
 ❒ Hữu: Có
 ❒ Huệ: Ân huệ.
 ❒ Duyên: Duyên phần.
 ❒ Huệ duyên: Có duyên phần được ân huệ.
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 ` Ý muốn nói: Ngày nay chúng ta rất vui mừng vì chúng 
ta có duyên phần được Đức Chí Tôn chiếu cố. Đức Chí 
Tôn ngự xuống trần gian, ngự nơi thờ cúng của chúng 
ta để chứng kiến buổi dâng Tam Bửu của chúng ta tức 
là ban ân huệ cho chúng ta vậy.
Đức Chí Tôn là Thầy, chúng ta là đệ tử. Tình Thầy 

trò thắm thiết mặn nồng, Thầy thường đến đển dạy dỗ 
đệ tử. Đệ tử nào được Thầy thường xuyên lui tới dạy 
dỗ thì đệ tử đó có phước, có duyên phần nên mới được 
như vậy.

 ▶ Câu 3: Năm sắc hoa tươi xin kỉnh lễ.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Năm: Số 5.
 ❒ Sắc: màu sắc.
 ❒ Hoa: Bông hoa.
 ❒ Tươi: Tươi thắm.
 ❒ Xin: Cầu xin.
 ❒ Kỉnh: Kính, kính dâng.
 ❒ Lễ: Lễ vật, cúng phẩm.

 ` Ý muốn nói: Đức Chí Tôn đã ngự nơi thờ cúng của 
chúng ta, nên chúng ta dâng lên Đức Chí Tôn một bó 
hoa năm sắc còn tươi nguyên, gọi là của lễ tấm lòng 
thành.
Thật ra dâng hoa là lễ tượng trưng về hình thức của 

nghi tiết phần hữu vi, phần đời. Còn phần tinh thần, vô 
vi: Lễ dâng hoa là lễ dâng thể xác của chúng ta cho Đức 
Chí Tôn để Đức Chí Tôn làm phương tiện cứu vớt chúng 
sanh. Kể từ nay thể xác này không còn là của chúng ta 
nữa mà là của Đức Chí Tôn. Thể xác này sẽ làm việc theo 
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mạng lịnh của Đức Chí Tôn.
 ▶ Câu 4: Cúi mong Thượng Đế rưới ân thiên.

 � Nghĩa chính: 
 ❒ Cúi: Cúi đầu, cúi xuống.
 ❒ Mong: Mong đợi, mong chờ.
 ❒ Thượng Đế: Ông Trời, Đức Chí Tôn.
 ❒ Rưới: Rãy khắp, chan rưới.
 ❒ Ân: Ơn, ơn người.
 ❒ Thiên: Trời.
 ❒ Ân thiên: Ân của Trời, Ân của Đức Chí Tôn.

 ` Ý muốn nói: Chúng ta đang dâng lên Đức Chí Tôn 
một bó hoa năm sắc còn tươi nhuận, xin Đức Chí Tôn 
thâu nhận. Nếu Đức Chí Tôn thâu nhận tức là Đức 
Chí Tôn chan rưới hồng ân cho chúng ta đó vậy.
Chúng ta dâng hoa cho Đức Chí Tôn là lễ tượng 

trưng và mặt hữu hình còn về mặt vô hình là dâng thể 
xác của chúng ta cho Đức Chí Tôn làm lợi khi cứu rỗi 
chúng sanh.

Chúng ta giao thể xác của chúng ta cho Đức Chí 
Tôn tức giao oan nghiệt tội tình của chúng ta từ muôn 
kiếp trước cho Đức Chí Tôn, để Đức Chí Tôn lấy công 
nghiệp của chúng ta trong kiếp nầy mà chuộc tội cho 
chúng ta từ muôn kiếp trước. Như vậy cả tội tình của 
chúng ta từ muôn kiếp trước đã không còn nữa, mà cả 
tội tình từ đây về sau cũng không có nữa, tức là chúng 
ta đã được giải thoát. Tu nhứt kiếp ngộ nhứt thời, “Cúi 
mong Thượng Đế rưới ân Thiên” là như vậy.
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BÀI DÂNG RƯỢU

(Thài theo điệu Đảo Ngũ Cung)
Thiên-ân huệ chiếu giáng thiền minh,
Thành kỉnh trường xuân chước tửu quỳnh.
Lạc hứng khấu cung giai miễn lễ,
Thoát tai bá tánh ngưỡng ân sinh.

天  恩  惠  照  降  禅  明

誠  敬  長  春  酌  酒  瓊
樂  興  叩  躬  皆  勉  禮
脫  災  百  姓  仰  恩  生

Lạy 1 lạy 4 gật, mỗi gật niệm câu chú của Thầy.
 ▶ Câu 1: Thiên-ân huệ chiếu giáng thiền minh.

 � Nghĩa chính: 
 ❒ Thiên: Trời.
 ❒ Ân: Ân đức, ân nghĩa.
 ❒ Huệ: Ân huệ.
 ❒ Chiếu: Chiếu sáng, soi tới.
 ❒ Giáng: Xuống.
 ❒ Thiền: Chùa.
 ❒ Thiền minh: Nơi thờ cúng được chiếu sáng.

 ` Ý muốn nói: Đức Chí Tôn đã ban ân cho chúng ta, 
nên Đức Chí Tôn ngự xuống nơi thờ cúng của chúng 
ta, nơi thờ cúng được chiếu sáng.
Đức Chí Tôn ngự xuống trần gian và nơi thờ cúng 

của chúng ta tức là Đức Chí Tôn đã ban ân cho chúng 
ta đó vậy.

 ▶ Câu 2: Thành kỉnh trường xuân chước tửu quỳnh.
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 � Nghĩa chính: 
 ❒ Thành: Thành thật.
 ❒ Kỉnh: Kính trọng, kính mời.
 ❒ Trường: Dài, lâu dài.
 ❒ Xuân: Mùa xuân, mùa mát mẻ.
 ❒ Chước: Rót, rót rượu.
 ❒ Tửu: Rượu.
 ❒ Quỳnh: Một thứ ngọc quý dùng để chế tác chung 

uống rượu.
 ` Ý muốn nói: Đức Chí Tôn đã ngự nơi thờ cúng của 

chúng ta nên chúng ta hân hoan rót rượu mừng, thành 
kính dâng lên Đức Chí Tôn, mong Đức Chí Tôn nhận lễ.
Về nghi thức cúng lạy, dâng rượu là rót rượu mời. 

Nhưng Đức Chí Tôn là Đấng vô hình đâu phải người 
phàm mà uống rượu, thật ra rượu tượng trưng cho trí 
não của chúng ta, dâng rượu là dâng trí não của chúng 
ta. Đức Chí Tôn sẽ xử dụng trí não cường liệt sáng suốt 
của chúng ta trong việc hoằng khai Đại Đạo và phổ độ 
chúng sanh. Trí não của chúng ta có gì thiếu sót cầu xin 
Đức Chí Tôn tha thứ.

 ▶ Câu 4: Thoát tai bá tánh ngưỡng ân sinh.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Thoát: Qua, giải thoát, hết.
 ❒ Tai: Tai nạn, tai ương.
 ❒ Thoát tai: tai nạn qua khỏi.
 ❒ Bá: Số nhiều, không đếm hết.
 ❒ Bá tánh: Cả chúng sanh, nhiều chúng sanh.
 ❒ Ngưỡng: Ước mong.
 ❒ Ân sinh: Cầu xin cho nhơn loại khỏi tai nàn.
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 ` Ý muốn nói: Đức Chí Tôn chấp nhận rượu quý của 
chúng ta rồi, thì chúng ta cầu xin Đức Chí Tôn ban 
cho chúng sanh được tai qua nạn khỏi. Xin cho chúng 
sanh chớ không phải xin cho chúng ta, bỡi vì: Từ bây 
giờ chúng ta không phải là chúng ta nữa.
Dâng trí não của chúng ta cho Đức Chí Tôn rồi 

chúng ta chỉ cầu xin Đức Chí Tôn bố hóa như thế nào 
để cho trí não của chúng ta sáng suốt hơn nữa trong việc 
hoằng khai Đại Đạo và phổ độ chúng sanh, để chúng 
sanh tai qua nạn khỏi.
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BÀI DÂNG TRÀ

(Thài theo điệu Đảo Ngũ Cung)
Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương,
Kỉnh lễ thành tâm hiến bửu tương.
Ngưỡng-vọng Từ-Bi gia-tế phước,
Khai minh Đại-Đạo hộ thanh-bường.

梅  春  月  菊  味  茶  香

敬  禮  誠  心  獻  寳  漿
仰  望  慈  悲  加  濟  福
開  明  大  道  護  清  平

Lạy 1 lạy 4 gật, mỗi gật niệm câu chú của Thầy.

 ▶ Câu 1: Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Mai: Bông mai, cây mai.
 ❒ Xuân: Mùa Xuân.
 ❒ Nguyệt: Mặt Trăng.
 ❒ Cúc: Hoa Cúc.
 ❒ Mai Xuân: Hoa Mai nở vào mùa Xuân.
 ❒ Nguyệt Cúc: Hoa Cúc nở vào những đêm trăng.
 ❒ Vị: Hương vị.
 ❒ Trà: Cây trà, thức uống nước trà.
 ❒ Hương: Mùi thơm.

 ` Ý muốn nói: Khi dâng lễ lên Đức Chí Tôn một chung 
trà quý với cả một tấm lòng thành.
Một chung trà có mùi thơm của hoa Cúc, hoa Mai. 

Hoa Mai nở vào mùa Xuân, hoa Cúc nở vào những đêm 
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trăng, hương thơm lúc nào cũng thoang thoảng đậm đà.
 ▶ Câu 2: Kỉnh lễ thành tâm hiến bửu tương.

 � Nghĩa chính: 
 ❒ Kỉnh: Cung kính.
 ❒ Lễ: Lễ bái, lễ nghĩa.
 ❒ Thành: Thành thật, chân thành.
 ❒ Tâm: Tâm hồn, tấm lòng.
 ❒ Hiến: Dâng lên, hiến dâng.
 ❒ Bửu: Của quý.
 ❒ Tương: Thức uống.

 ` Ý muốn nói: Lòng thành kính dâng lễ vật là một 
chung trà.
Một chung trà có mùi hoa Mai và hoa Cúc dâng lên 

Đức Chí Tôn là nghi thức thường tình, tượng trưng. 
Thật ra dâng trà cho Đức Chí Tôn là dâng cả linh hồn 
của chúng ta cho Đức Chí Tôn làm phương tiện cứu rỗi 
chúng sanh. Kể từ nay linh hồn của chúng ta không sống 
cho chúng ta mà sống cho Đức Chí Tôn, cho chúng sanh 
vì chúng sanh mà sống.

 ▶ Câu 3: Ngưỡng-vọng Từ-Bi gia-tế phước.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Ngưỡng: Tín ngưỡng, ngưỡng mong.
 ❒ Vọng: Ước mong, hy vọng.
 ❒ Từ Bi: Đức Chí Tôn.
 ❒ Gia: Thêm, cho.
 ❒ Tế phước: Ban phước.

 ` Ý muốn nói: Tin tưởng và ước mong Đức Chí Tôn ban 
phước cho chúng ta và cho chúng sanh.
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Chúng ta đã dâng linh hồn của chúng ta cho Đức Chí 
Tôn, Chúng ta tin tưởng và hy vọng Đức Chí Tôn sẽ ban 
cho linh hồn của chúng ta được sống một đời sống phúc 
đức, để chúng ta làm tròn sứ mạng phổ độ chúng sanh.

 ▶ Câu 4: Khai minh Đại-Đạo hộ thanh-bường.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Khai: Mở ra.
 ❒ Minh: Sáng sủa, minh bạch.
 ❒ Đại Đạo: Tôn giáo lớn, Đạo Cao Đài.
 ❒ Hộ: Ủng hộ.
 ❒ Thanh bường: Thanh bình yên tịnh.

 ` Ý muốn nói: Đức Chí Tôn đã mở một nền tôn giáo lớn 
tức là Đạo Cao Đài. Chúng ta ước mong nền Đạo Cao 
Đài được sáng sủa, minh bạch, thanh bình và đồng 
thời cầu xin Đức Chí Tôn ủng hộ Đạo Cao-Đài được 
thanh bình yên tịnh.
Chúng ta đang dâng thể xác, trí não, linh hồn của 

chúng ta cho Đức Chí Tôn thì bây giờ không còn gì là 
của chúng ta, nên không còn phải lo cho chúng ta nữa 
(vị ngã) mà phải lo cho chúng sanh (vị tha). Chúng ta 
phải nhân danh Đức Chí Tôn mà suy nghĩ và hành động. 
Suy nghĩ của chúng ta bây giờ là thương yêu và cứu vớt 
chúng sanh. Muốn cứu vớt chúng sanh chúng ta phải 
hoằng khai Đại Đạo; có khai minh Đại Đạo mới phổ độ 
chúng sanh. Muốn được vậy chúng ta phải cầu xin với 
Đức Chí Tôn hộ độ cho nền Đại Đạo được thái bình và 
Thánh Thất được an ninh.

Hết phần dâng Tam Bửu.
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KINH NGŨ NGUYỆN

(Giọng Nam Xuân)
Bài Ngũ nguyện viết bằng chữ Nho và bằng chữ 

nôm, khi đọc phải đọc 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.

 ▶ Câu 1: Nam mô Nhứt nguyện: Đại Đạo hoằng khai.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Nam mô: Nếu đứng riêng thì không có nghĩa.
 ❒ Nhứt nguyện: ý nguyện thứ nhứt.
 ❒ Đại Đạo: Con đường lớn, nền đạo lớn, Đạo Cao-

Đài.
 ❒ Hoằng khai: Truyền bá ra, mở rộng ra.

 ` Ý muốn nói: Ý nguyện thứ nhứt của tín đồ Cao Đài 
là mở rộng nền Đạo Cao-Đài ra khắp hoàn cầu, ra 
khắp nước trên thế giới.
Chữ Nam mô là chữ Phạn (chữ của Ấn Độ) dịch ra 

chữ Nho (chữ của Trung Hoa). Từ chữ Nho dịch ra chữ 
nôm (chữ Việt). Chữ Nam mô là chữ nhái theo âm của 
chữ Phạn mà thôi. Ví dụ: Kinh Vãng Sanh Thần Chú 
có câu: “Nam mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ”, 
khi đọc lên ta không hiểu gì hết, vì không có nghĩa. 
Chữ Nam mô mà đứng trước chữ khác thì nghĩa gần 
giống như chữ kính thưa… hoặc thưa ông, để mở đầu 
cho một bài diễn văn đọc trước nhiều người. Cũng gần 
giống như chữ Alo của Pháp, chưa Hello của Anh, chữ 
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Moshi Moshi của Nhựt. Phải nói gần giống vì thật ra 
không giống lắm, bỡi chữ Nam mô cung kính hơn, nó 
gần giống như chữ muôn tâu Bệ Hạ, nhưng cũng không 
giống nữa vì chữ muôn tâu thì quá cung kính, quá quý 
trọng, quá quỳ lụy.

Chữ Nam mô đứng trước các danh từ như: Nam mô 
A Di Đà Phật thì chữ Nam mô là kính thưa Ông A Di 
Đà: Danh hiệu của ông A Di Đà. Phật: Người sáng suốt, 
người đã đoạt huệ, đoạt được lục thông. Câu Nam mô 
A Di Đà Phật có nghĩa là: Kính thưa Ông A Di Đà, Ông 
là người sáng suốt. Câu Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật 
có nghĩa là Kính thưa Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Ngài 
là người đã đoạt được lục thông, Đức Ngài đã ngộ đạo.

Câu Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma 
Ha Tát có nghĩa là: Kính thưa Đức Cao Đài Ngọc Đế… 
Kính thưa Đức Chí Tôn, vì Đức Chí Tôn không phải là 
Phật, không phải là người đã được giác ngộ. Đức Chí 
Tôn là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, là ông Trời nên câu: 
Nam mô Nhứt nguyện Đại Đạo Hằng Khai có nghĩa 
là: Kính thưa Đức Chí Tôn, ý nguyện thứ nhứt của con 
là con quyết tâm mở rộng nền Đại Đạo ra khắp cà hoàn 
cầu và con cầu xin Đức Chí Tôn giúp sức cho việc Hoằng 
Khai Đại Đạo thành công.

 ▶ Câu 2: Nhì nguyện: Phổ độ chúng sanh.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Nhì nguyện: ý nguyện thứ hai.
 ❒ Phổ: Phổ thông, truyền thông.
 ❒ Độ: Độ rỗi, cứu vớt.
 ❒ Chúng sanh: Cả nhơn loại không phân biệt nói 

giống.



 KINH NGŨ NGUYỆN

171

 ` Ý muốn nói: Kính thưa Đức Chí Tôn ý nguyện thứ 
hai của con là quyết tâm truyền bá Giáo Lý Cao Đài 
ra khắp cả hoàn cầu để độ rỗi chúng sanh.
Chúng sanh kể cả loài người và những vật thể có sự 

sống như: Vật chất hồn, thảo mộc hồn, thú cầm hồn và 
nhơn hồn. Phổ độ có nghĩa là phổ độ rộng khắp, cứu độ 
rộng khắp, cứu độ ở mặt địa cầu nầy và cứu độ ở các cảnh 
giới khác. Cứu độ phần xác là thuyết đạo giải kinh, phổ 
thông giáo lý. Cứu độ phần hồn là đọc kinh cầu nguyện, 
theo phần Thiên Đạo và Thế Đạo gọi chung là độ hồn.

 ▶ Câu 3: Tam nguyện: Xá tội đệ tử.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Tam nguyện: ý nguyện thứ ba.
 ❒ Xá: Tha thứ, ân xá.
 ❒ Tội: Tội tình, làm nên tội.
 ❒ Xá tội: Tha thứ tội tình.
 ❒ Đệ tử: Học trò, tín đồ.

 ` Ý muốn nói: Kính thưa Đức Chí Tôn ý nguyện thứ ba 
của con là: Cầu xin Đức Chí Tôn tha thứ tội tình cho 
con và cho chúng sanh.
Sau khi chúng ta làm được 2 việc:

 � Đại Đạo hoằng khai
 � Phổ độ chúng sanh

Tức là lập được công với Đức Chí Tôn. Lập được 
công rồi đổi lại ta không cầu xin gì khác như công danh, 
quyền lợi, giàu sang, hạnh phúc mà chỉ cầu xin Đức Chí 
Tôn xá tội cho cả chúng sanh và cửu huyền thất tổ của 
chúng ta (Nhứt nhơn thành đạo cửu huyền thăng).

 ▶ Câu 4: Tứ nguyện: Thiên hạ thái bình.
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 � Nghĩa chính: 
 ❒ Tứ nguyện: ý nguyện thứ tư
 ❒ Thiên: Trời
 ❒ Hạ: ở dưới
 ❒ Thái: Thái hòa
 ❒ Bình: Bình an
 ❒ Thái bình: Hòa bình, an tịnh.

 ` Ý muốn nói: Ý nguyện thứ tư của con là: Cầu xin Đức 
Chí Tôn ban cho nhơn loại nơi mặt địa cầu nầy có một 
đời sống hòa bình an lạc.
Chân lý của đời là mạnh đặng, yếu thua; khôn còn 

dại mất. Cho nên con người vì tranh đấu với nhau mà 
gây ra cảnh chiến tranh chết chóc, đói khổ đau thương. Ý 
nguyện của chúng ta là cầu xin Đức Chí Tôn bố hóa cho 
loài người thêm khôn ngoan sáng suốt tìm được chân lý 
của Đạo là thương yêu và công bình, chung sống với nhau 
nơi mặt địa cầu nầy trong cảnh thái bình hạnh phúc.

 ▶ Câu 5: Ngũ nguyện: Thánh Thất an ninh.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Ngũ nguyện: Ý nguyện thứ năm.
 ❒ Thánh: Phần linh thiêng
 ❒ Thất: Nhà ở, tư thất
 ❒ Thánh Thất: Nơi thờ cúng tại tư gia, Thánh Thất 

tại địa phương, Đền Thánh tại Trung Ương.
 ❒ An: yên ổn.
 ❒ Ninh: Vắng lặng, yên tịnh
 ❒ An ninh: yên tịnh.

 ` Ý muốn nói: Ý nguyện thứ năm của chúng ta là: Cầu 
xin Đức Chí Tôn ban cho nơi thờ cúng của chúng ta 
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được yên tịnh.
Thánh Thất nói chung là nơi thờ cúng thiêng liêng, 

theo quan niệm của tín đồ Cao Đài có 2 phần: Thánh 
Thất hữu hình và Thánh Thất vô hình.

Thánh Thất hữu hình gồm có:
 ❒ Tại tư gia Thánh Thất là nơi thờ cúng.
 ❒ Tại Tộc Đạo, Châu Đạo nơi thờ cúng là Thánh 

Thất.
 ❒ Tại Trung Ương tức là Tòa Thánh Tây Ninh.

Thánh Thất hữu hình còn có nhiều danh xưng khác 
nhau:

 ❒ Phật Giáo gọi Thánh Thất là Chùa
 ❒ Công Giáo gọi Thánh Thất là nhà thờ.
 ❒ Ngoài dân gọi Thánh Thất là Đình, Miếu.

Thánh Thất vô hình gồm có:
 ❒ Nội tâm là nơi thờ cúng đức tin.
 ❒ Nội tâm là nơi trụ vững tin thần.
 ❒ Nội tâm là nơi thức tỉnh tinh thần.
 ❒ Nội tâm còn một phần quan trọng trong phần 

tịnh luyện nơi Vạn Pháp Cung, Trí Huệ Cung 
và Trí Giác Cung. Vì nơi đây nội tâm phải được 
đem về chỗ không không, tuyệt đối không không, 
cũng như bóng đèn hình của vô tuyến truyền 
hình. Trong bóng đèn hình phải rút hết không 
khí ra, chỉ còn lại một khoảng trống không tức 
là chân không thì bóng đèn hình mới phát hình 
được. Vì thế, mà ý nguyện thứ năm của chúng 
ta cầu xin với Đức Chí Tôn ban cho Thánh Thất 
hữu hình được yên tịnh, không cho cường quyền 
quấy phá, không cho tà ma xâm nhập lộng hành. 
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Ban cho Thánh Thất vô hình tức là nội tâm được 
yên tịnh, không xao xuyến. Đức tin vững chắc 
không lay chuyển. Lương tâm sáng suốt không 
mờ ám. Được như vậy chúng ta mới vững niềm 
tin mà dâng Tam Bửu của chúng ta cho Đức Chí 
Tôn để phụng sự chúng sanh. Lễ dâng Tam Bửu 
quan trọng là như vậy. Trong một thời cúng lễ 
dâng Tam Bửu là quan trọng cả về giáo lý, nghi 
thức cúng lạy và về tinh thần.

Trong một đời tu phần dâng Tam Bửu lại càng quan 
trọng hơn, vì lúc nầy là lúc chúng ta đi vào thực tiễn.

Lễ dâng Tam Bửu trong một thời cúng là:
 ❒ Dâng hoa
 ❒ Dâng rượu
 ❒ Dâng trà

Lễ dâng Tam Bửu trong một đời tu là:
 ❒ Dâng thể xác
 ❒ Dâng trí não
 ❒ Dâng linh hồn

Dâng Tam Bửu của chúng ta cho Đức Chí Tôn để 
Đức Chí Tôn làm phương tiện cứu rỗi chúng sanh. Như 
vậy dâng Tam Bửu là một bí pháp giải thoát. Chúng sanh 
phải hiểu rõ ràng ý nghĩa của dâng Tam Bửu phần giáo 
lý và thực hành.

Tam Bửu là gì? Là 3 thứ quý báu của con người: Thể 
xác, trí não, linh hồn.

 � Tinh là thể xác tượng trưng là hoa
 � Khí là trí não tượng trưng là rượu
 � Thần là linh hồn tượng trưng là trà
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 � Dâng hoa tức là dâng thể xác
 � Dâng rượu tức là dâng trí não
 � Dâng trà tức là dâng linh hồn

Đó là nghi thức dâng Tam Bửu trong phần cúng lạy 
phần lý thuyết hay còn gọi là phần giáo lý. Cách thức 
dâng Tam Bửu trong một đời tu thì phải làm sao? Thể 
xác, trí não, linh hồn của chúng ta đã dâng hết cho Đức 
Chí Tôn thì không còn gì là của chúng ta nữa.

 � Thể xác: Không làm việc cho chúng ta nữa, vì làm 
việc cho chúng ta tức là vị ngã; mà vị ngã là tham 
lam, có tham lam thì có sân si. Tham, sân, si là con 
đường dẫn đến luân hồi, chuyển kiếp. Thể xác phải 
làm việc cho Đức Chí Tôn, phải phụng sự cho chúng 
sanh tức là vị tha. Vị tha dẫn đến giải thoát, đi dến 
Cực Lạc Niếc Bàn.

 � Trí não: Không suy nghĩ cho chúng ta mà phải suy 
nghĩ cho Đức Chí Tôn, phải thay Đức Chí Tôn mà 
suy nghĩ. Cái suy nghĩ duy nhứt của ĐứC CHÍ TÔN 
là phải tìm phương cứu vớt chúng sanh.

 � Linh hồn: Không sống cho chúng ta mà phải sống 
cho Đức Chí Tôn, nghĩa là phải sống như Đức Chí 
Tôn đã sống. Cái sống của Đức Chí Tôn thì không 
cần quyền lợi công danh, cho đến không cần ăn 
ngon mặc đẹp.
Đức Chí Tôn muốn cứu vớt chúng sanh thoát khỏi 

sông mê bể khổ. Đức Chí Tôn muốn rước 92 ức Nguyên-
Nhân trở về ngôi xưa vị cũ, nhưng Đức Chí Tôn không 
có thể xác hữu hình, không có tiếng nói thực tế, nên 
Đức Chí Tôn mới mượn chúng ta làm Thánh thể cho 
Ngài tại thế để có tác động hữu hình, có tiếng nói thực 
tại hầu cứu rỗi chúng sanh.
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Bây giờ ta thay thế hình ảnh Đức Chí Tôn, tiếng nói 
của chúng ta là tiếng nói của ông Trời, của Đức Chí Tôn; 
hành động của chúng ta là hành động của Đức Chí Tôn.

Chúng ta là Đức Chí Tôn thì trước hết chúng ta 
không nên giận, ghét ai hết. Vì Đức Chí Tôn thương hết 
mọi người, thương hết cả chúng sanh. Nhưng thương 
hết mọi người thì dễ, vì người đối với người; còn thương 
hết cả chúng sanh mới khó. Bỡi vì chẳng những phải 
thương người mà còn thương vật nữa. Vì thế khi mở Đạo 
Cao-Đài Đức Chí Tôn nói: “Thương yêu là chìa khóa mở 
cửa Bạch Ngọc Kinh”.

Thật ra nói thương yêu hết chúng sanh cũng dễ, thực 
hành sự thương yêu mới khó.. Khó dễ tại tâm. Phật tại 
tâm là như vậy. Cái khó mà làm được mới Phật, mới là 
Đức Chí Tôn. Phật tại tâm là quyết tâm làm một cái gì 
đó có lợi cho chúng sanh mới là Phật chứ không phải 
ngồi một chỗ niệm Phật rồi thành Phật. Niệm Phật là 
nhớ tới Phật, nhớ tới lời nói và việc làm của Phật. Phật 
đã nói những gì và làm những gì? Bây giờ muốn thành 
Phật ta phải nói như Phật, phải làm như Phật thì mới 
thành Phật. Phật nói từ bi bác ái, Phật đi hành khất đem 
về cấp Cô Độc Viên nuôi những kẽ ốm đau già yếu, ta 
có làm được như Phật chưa?

Trong cửa Đạo Cao-Đài ngày nay cũng vậy, Đức Chí 
Tôn bảo chúng ta phải thương yêu hết cả chúng sanh. 
Nói thương yêu không chưa đủ, còn phải làm gì có lợi 
cho chúng sanh mới trọn chữ thương yêu. Thấy người 
già yếu tật nguyền, đói cơm rách áo, ta nói thương yêu 
không chưa đủ, ta phải cho họ cơm ăn áo mặc mới trọn 
chữ thương yêu.
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Cả chúng sanh ngày nay đang đắm chìm nơi sông 
mê bể khổ, nếu thương yêu chúng sanh phải cứu vớt 
chúng sanh. Muốn cứu vớt phải hoằng khai Đại Đạo 
và phổ độ chúng sanh. Đó là 2 nguyện vọng trong Đức 
Thái Thượng Đạo Quân, ý nguyện của chúng ta mà đó 
cũng là phân thực hành dâng Tam Bửu của chúng ta 
trong một đời tu.

Mỗi ngày ta cúng Đức Khổng Phu Tử 4 thời hay 
một thời là để xét lại coi trong 24 giờ qua, chúng ta có 
nghĩ gì, làm gì, nói gì có ý nghĩa cho việc hoằng khai Đại 
Đạo và phổ độ chúng sanh không? Sống như thế nào, 
cái sống có ý nghĩa cho việc hoằng khai Đại Đạo và phổ 
độ chúng sanh không? Nếu có thì phải phát huy cái có 
cho đến tột cùng, nếu không ta phải tìm cách làm cho 
có. Đó là tu, đó là giải thoát.

Trong Tam Giáo (Phật, Thánh, Tiên), có 3 cách tu 
khác nhau, nhưng cách tu của Đạo Cao-Đài lại khác 
hơn 3 cách tu đó.

1– NHO GIÁO:

Hay còn gọi là Thánh Giáo dạy chúng sanh phương 
pháp thắng khổ, nghĩa là dạy chúng sanh thực hành đạo 
làm người. Trong đạo làm người có 3 phần:
1. Phần tổng quát: Mọi người dầu nam hay nữ đều phải 

giữ đạo hiếu trung.
2. Phần chi tiết: 

Nam phải giữ Tam Cang, Ngũ Thường:
 ❒ Tam Cang: Quân thần, Phụ tử, Phu thê.
 ❒ Ngũ Thường: Nhơn, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín

Nữ phải giữ Tam Tùng, Tứ Đức.
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 ❒ Tam Tùng: Tại gia tùng Phụ, xuất giá tùng Phu, 
Phu tử tùng Tử.

 ❒ Tứ Đức: Công, Dung, Ngôn, Hạnh.
3. Phần đối với bản thân: Mọi người đều phải học hỏi để 

biết thế nào là Bát điều mục.
 ❒ Cách vật
 ❒ Trí tri
 ❒ Thành ý
 ❒ Chánh tâm
 ❒ Tu thân
 ❒ Tề gia
 ❒ Trị quốc
 ❒ Bình thiên hạ (làm cho thiên hạ được hòa bình).

4. Phần đối với xã hội: Mọi người đều phải có điều:
 ❒ Nhơn: Phải thương người.
 ❒ Nghĩa: Phải có qua, có lại.
 ❒ Lễ: Phải tôn trọng mọi người.
 ❒ Trí: Phải không ngoan, mưu lược.
 ❒ Tín: Phải giữ lời hứa.

Bốn điều xấu phải tránh:
 ❒ Tửu: Không uống rượu quá độ
 ❒ Khí: Không hút á phiện, không dùng ma túy.
 ❒ Tài: Không cờ bạc, không áp dụng hình thức đỏ 

đen.
 ❒ Sắc: Không dâm ô, háo sắc.

Làm được những điều trên, tức là làm tròn bổn phận 
làm người, tức là thắng khổ, mà thắng khổ khi chết sẽ 
được vào hàng Thánh. Đó là cách tu của Nho Giáo.
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2– TIÊN GIÁO:

Tiên Giáo dạy chúng sanh phương pháp giải khổ. 
Muốn giải khổ chúng sanh phải tu chơn, dưỡng tánh.

 � Tu chơn: Là sửa mình, đem mình về chỗ chơn chánh.
 � Dưỡng tánh: Là nuôi dưỡng tinh thần, tức là luyện 

đạo (luyện Tinh, Khí, Thần hiệp nhứt).
Có tu chơn dưỡng tánh thì được giải khổ. Khi chết 

sẽ được vào hàng Tiên. Đó là phương pháp tu của Tiên 
Giáo.

3– PHẬT GIÁO:

Phật Giáo dạy chúng sanh phương pháp thoát khổ. 
Muốn thoát khổ chúng sanh phải hết vô minh, muốn 
hết vô minh chúng sanh.

 � Chánh kiến: Thấy đúng, lấy lương tâm mà thấy.
 � Chánh tư duy: Suy nghĩ đúng, lấy lương tâm mà 

suy nghĩ.
 � Chánh ngữ: Nói đúng, trước khi nói phải suy nghĩ.
 � Chánh nghiệp: Làm việc đúng nghề nghiệp mình 

không hại đến ai.
 � Chánh mạng: Mưu sống đúng, mình sống không 

va chạm đến ai.
 � Chánh tinh tấn: Cầu tiến đúng, sự tiến bộ của mình 

không cản trở sự tiến bộ của kẻ khác.
 � Chánh niệm: Tưởng nhớ đúng, tưởng nhớ những 

điều có ích cho chúng sanh.
 � Chánh định: Tinh thần đúng, không mê tín dị đoan

Thực hành được Bát Chánh Đạo thì thoát khổ. Khi 
chết được vào hàng Phật. Đó là phương pháp tu của 
Phật Giáo.
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CAO ĐÀI GIÁO: 

Đức Chí Tôn dạy phương pháp trở về ngôi xưa vị 
cũ, tức là Vạn Linh hiệp Nhất Linh. Muốn trở về ngôi 
xưa vị cũ chúng sanh phải ứng dụng luật thương yêu và 
quyền công chánh.

* Luật thương yêu: 
Thương yêu chúng sanh phải cứu vớt chúng sanh, 

tức là thực hành Tam Lập.
 ❒ Lập công: Độ chúng sanh.
 ❒ Lập Đức: Nuôi chúng sanh.
 ❒ Lập ngôn: Viết sách dạy dỗ chúng sanh.

* Quyền công chánh: 
Độ chúng sanh, nuôi chúng sanh không phân biệt 

sang hèn, không phân biệt kẻ trí người ngu, không phân 
biệt giống nòi, nghĩa là nhơn loại.

Ngoài ra Đức Chí Tôn còn dạy chúng ta phải nghiên 
cứu Giáo lý của 3 nền Tôn Giáo xưa nhứt là Phật, Thánh, 
Tiên (qui Tam Giáo). Lấy Giáo Lý đó làm Giáo Lý Cao 
Đài và tiếp nhận năm cách tu của năm nền đạo đã có 
từ trước (hiệp ngũ chi).

Năm nền đạo có từ trước là:
 ❒ Nhơn đạo
 ❒ Thần đạo.
 ❒ Thánh đạo.
 ❒ Tiên đạo.
 ❒ Phật đạo.

Nghĩa là ai tu theo cách tu nào khi vào cửa Đạo Cao-
Đài ngày nay cũng được, không được phân biệt, đố kỵ.
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Tại sao phải qui Tam Giáo? Vì Tam Giáo đều lấy 
tâm làm căn bản để tu học. Nghĩa là lấy hữu hình tìm 
vô vi, rồi lấy vô vi xét việc vô vi. Tức là lấy thân tìm tâm 
rồi lấy tâm tìm Đức Chí Tôn. Câu kinh: “Tánh hiệp vô 
vi, thống tam tài chi bí chỉ” là như vậy.

Tại sao phải hiệp ngũ chi? Vì Ngũ chi là năm cách 
tu của năm nền tôn giáo đã có từ trước.

 � Nhơn đạo dạy tùng khổ
 � Thần đạo dạy thắng khổ
 � Thánh đạo dạy thọ khổ
 � Tiên đạo dạy thoát khổ
 � Phật đạo dạy giải khổ.

Tóm lại, năm nền tôn giáo đó dạy chúng sanh chấp 
nhận khổ thì sẽ không có khổ. Cũng như người nông 
dân biết rằng: Thức khuya dậy sớm, giải nắng dầm mưa, 
lao động cần cù là khổ; nhưng kết quả của sự khổ đó là 
họ có cơm ăn áo mặc, cho nên họ vẫn vui vẻ. Trong khi 
hành động cực nhọc như vậy, họ biết rằng họ sẽ có cơm 
ăn áo mặc nên họ không thấy khổ, tức là họ không có khổ.

Bây giờ Đức Chí Tôn biểu chúng ta dâng thể xác, trí 
não, linh hồn để Đức Chí Tôn làm phương tiện cứu rỗi 
chúng sanh. Một khi ta đã dâng hết cho Đức Chí Tôn rồi 
thì không còn cái gì của chúng ta nữa. Những gì xảy ra 
cho thể xác, trí não, linh hồn nầy là xảy ra cho Đức Chí 
Tôn chứ không phải xảy ra cho chúng ta. Nên chúng ta 
không có khổ, không có tội. Cho đến những việc làm 
mà thể xác, trí não, linh hồn này vô tình làm nên tội thì 
Đức Chí Tôn có tội chứ không phải chúng ta có tội.

Trọn một kiếp sanh, trọn một đời tu chúng ta cứ 
vui vẽ phụng sự chúng sanh, thì chúng ta không có khổ, 
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không có tội tức là đã được giải thoát. Chúng ta bây giờ 
không còn là chúng ta nữa mà là ông Trời, là Đức Chí 
Tôn. Đức Chí Tôn thì không có khổ, cho nên không cần 
phải tùng khổ, thọ khổ, thắng khổ, giải khổ và thoát 
khổ nữa.

Đặc biệt trong cửa Đạo Cao-Đài ngày nay còn một 
cách tu nữa, gọi là con đường thứ ba của Đại Đạo. Cách 
tu nầy được về với Đức Chí Tôn trước khi chết. Nghĩa 
là xuất Chơn Thần ra về hội kiến với Đức Chí Tôn. 
Phương pháp tu nầy phải vào Vạn Pháp Cung, Trí Huệ 
Cung và Trí Giác Cung để luyện đạo, tức là luyện Tam 
Bửu. Luyện Tinh, Khí, Thần hiệp nhứt phải có chơn sư 
chỉ dạy thì mới được.
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PHẬT MẪU CHƠN KINH

Theo tài liệu của Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng thì:
1– NGUỒN GỐC BÀI PHẬT MẪU CHƠN KINH:

Đức Phạm Hộ Pháp nói:
“Ngày nay là ngày Ðại lễ Ðức Diêu Trì Kim Mẫu, 

Bần-Đạo tưởng cả thảy toàn Ðạo nên biết quyền hành của 
Phật Mẫu như thế nào? Và tại sao chúng ta thờ Người?

Muốn biết quyền hành ấy, Bần-Đạo phải thuyết minh 
và giải nghĩa bài Kinh Ðức Phật Mẫu mà chúng ta thường 
tụng niệm hằng ngày đó. Trước khi giải nghĩa, Bần-Đạo 
cũng nên nói rõ ai đến cho bài Kinh ấy? Cho hồi nào? Và 
tại nơi đâu?

Kinh Ðức Phật Mẫu cho tại Kim Biên Tông Ðạo (Cao 
Miên quốc), nơi Báo Ân Đường của hai vợ chồng Thừa Sử 
Huỳnh hữu Lợi. Lúc trước chưa có Kinh Phật Mẫu, chúng 
ta chỉ biết Phật Mẫu đến Hiệp Thiên Ðài khai Ðạo Cao 
Ðài, nhờ thi phú văn tự của Cửu Vị Tiên Nương cho biết 
nguyên do đến Khai Ðạo, chớ chúng ta chưa biết quyền 
hành của Người.

Nơi Kim Biên, cả Chức sắc Hội Thánh Ngoại Giáo 
đều cầu kinh, khiến khi đó Bần-Đạo đến nhằm lúc cúng 
Vía Phật Mẫu. (tức là ngày 15 tháng 8 năm......?)

Bát Nương đến cầm cơ viết, chính mình Bần-Đạo 
phò loan nơi Ðại Ðiện. Có nhiều người làm chứng, có 
chư Ðạo hữu và một người không biết Ðạo là gì là Ông 
Hiếu (kêu Bần-Đạo bằng Chú) ngồi trước sân chơi, thấy 
tứ phía đều có hào quang giáng hạ, xẹt xuống rất ngay 
Báo Ân Đường. Tới chừng cho trọn bài Kinh rồi, cả thảy 
đều nói lại, không biết cái gì xẹt khi nãy như sao xẹt qua 
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xẹt lại vậy, không dè trong nhà đương phò loan. Có cháu 
của Bần-Đạo và nhiều Ðạo hữu ở ngoài đều làm chứng 
quả quyết như vậy.»

 � Trích Thuyết Đạo của Đức Phạm Hộ Pháp thích nghĩa Kinh 
Phật Mẫu tại đài Cửu Long trước Báo Ân Từ lúc 4 giò chiều 
ngày 15 tháng 8 năm Đinh Hợi DL 1947 (Lời thuyết đạo của 
Đức Phạm Hộ Pháp, q1 trang 64 của Hiền tài Nguyễn Văn 

Mới tốc ký viên của Phạm Hộ Pháp, đạo hiệu Từ Huệ).

2– ÐIỆN THỜ PHẬT MẪU THỜ NGÔI ÂM:

Từ trước đến nay, các nền tôn giáo mở ra trên thế 
giới đều chỉ biết thờ Ngôi Dương: Như Phật giáo thờ Ðức 
Phật Thích Ca, Tiên giáo thờ Ðức Thái Thượng Lão Quân, 
Nho giáo thờ Ðức Khổng Tử, Thiên Chúa giáo và Ðạo 
Tin Lành thờ Ðức Chúa Jésus Christ. Không có một tôn 
giáo nào biết thờ Ngôi Âm. Chỉ có Thiên Chúa giáo có 
thờ Ðức Mẹ Maria, Mẹ của Ðức Chúa Jésus, nhưng chưa 
phải là thờ Ngôi Âm.

Chúng ta đã biết, trong Càn-Khôn Vũ-Trụ nầy, không 
phải chỉ có Ngôi Dương, mà luôn luôn phải có Ngôi Âm đi 
kèm theo, thì mới có đủ 2 yếu tố Âm Dương để tạo thành 
cơ sanh hóa. Một Dương không thể sanh, một Âm cũng 
không sanh, phải có đủ cả Âm Dương mới sanh hóa được.

Theo Thánh giáo của Ðức Chí Tôn, khởi thủy của 
Càn-Khôn Vũ-Trụ là Hư Vô chi Khí (tức là ÐẠO). Khí Hư 
Vô mới sanh ra một Ðấng duy nhứt là Ðức Ngọc Hoàng 
Thượng Ðế, và ngôi của Ngài là Thái Cực (tức là khối Ðại 
Linh Quang). Ðức Chí Tôn mới phân Thái Cực ra Lưỡng 
Nghi: Dương quang và Âm quang. Ðức Chí Tôn chưởng 
quản Dương quang. Ðức Chí Tôn hóa thân ra làm một 
Ðấng khác gọi là Phật Mẫu để chưởng quản khí Âm quang. 
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Vậy nguồn gốc của Phật Mẫu là một hóa thân của Ngọc 
Hoàng Thượng Ðế.

Sau đó, Ðức Phật Mẫu thâu lằn Sanh Quang của ngôi 
Thái Cực, rồi đem Dương Quang phối hợp với Âm quang 
để tạo thành Càn-Khôn Vũ-Trụ và vạn vật. Do đó, Ðức 
Phật Mẫu mới thực sự là Ðấng Tạo Hóa. Nhiệm vụ nầy 
có được là do Ðức Chí Tôn ban cho.

“Theo Bí pháp chơn truyền của Cơ Sanh hóa, phải 
có đủ Âm Dương. Trong Sanh quang, chúng ta có điện 
quang Positif (dương) và Négatif (âm), cũng như vạn vật 
có trống mái. Nền tôn giáo nào có đủ Âm Dương thì mới 
vĩnh cửu. Như Ðức Chúa Jésus ngày trước bị đóng đinh 
trên cây Thánh giá, đầu thuận lên trên gọi là đạt Dương. 
Ông Thánh Pierre là đệ nhứt tông đồ bị đóng đinh trở 
ngược xuống, gọi là phản Âm. Âm Dương tương hiệp 
đúng theo Bí pháp, nên Ðạo Thánh lưu truyền 2000 năm, 
không ai dùng quyền gì tiêu diệt đặng. Thời kỳ nầy, Ðức 
Phật Mẫu đã xuất Nguyên Linh của Người đến đây dạy 
dỗ chúng ta thì tưởng điều ấy trọng yếu hơn hết.

Khi mở Ðạo Cao Ðài, Chí Tôn định cho Phật Mẫu 
đến giáo đạo cho chúng ta, bảo trọng nuôi nấng, dạy dỗ 
chúng ta, thì không có ân đức nào bằng, vì không ai biết 
thương con hơn MẸ. Phật Mẫu đến cầm quyền lập Ðạo 
xong, rồi giao lại cho Ðức Chí Tôn. Phật Mẫu là Chủ 
Âm Quang, Chí Tôn là Chủ Dương Quang. Âm Dương 
tương hiệp, Ðạo Cao Ðài nuơng theo năng lực của hai 
khối Âm Dương đó. Ðối với năng lực tạo đoan Càn Khôn 
Thế Giới thế nào thì Ðạo Cao Ðài ngày kia sẽ có năng lực 
như thế đó”. 

 � (Trích Thuyết đạo của Ðức Phạm Hộ Pháp, Quyển 1 trang 70).
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Việc Ðạo Cao Ðài thờ Hai Ngôi: Ngôi Dương là Ðức 
Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Ðế và Ngôi Âm là Ðức Diêu 
Trì Kim Mẫu, với đầy đủ kinh kệ và nghi tiết, là một hình 
thức vô cùng mới mẻ về phương diện Giáo lý và Triết lý 
mà các nền tôn giáo trước đây chưa từng có. Do đó, Ðạo 
Cao Ðài xứng đáng là một nền Tân Tôn giáo và là một 
nền Ðại Ðạo. Tòa Thánh và các Thánh Thất dùng để thờ 
Ngôi Dương là Ðức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Ðế. 
Ðiện Thờ Phật Mẫu dùng để thờ Ngôi Âm là Ðức Phật 
Mẫu hay Ðức Diêu Trì Kim Mẫu.

Hai ngày lễ vía Hai Ðấng ấy hằng năm là 2 ngày Ðại 
Lễ chánh thức lớn nhứt của Ðạo Cao Ðài. Ðó là: Ngày 
9 tháng Giêng âl: Vía Ðức Chí Tôn. Ngày 15 tháng 8 âl: 
Vía Ðức Phật Mẫu.

Quyền hành và nhiệm vụ của Ðức Phật Mẫu được 
Bát Nương cho biết rõ trong bài Phật Mẫu Chơn Kinh.

3– GIẢI NGHĨA PHẬT MẪU CHƠN KINH:

Ðức Phạm Hộ Pháp có giải nghĩa bài Phật Mẫu 
Chơn Kinh một cách tổng quát khi Ngài thuyết đạo tại 
Cửu Long Ðài trước Báo Ân Từ nhân ngày Ðại Lễ Vía 
Ðức Phật Mẫu. vào lúc 4 giờ chiều ngày 15–8–Ðinh Hợi 
(1947). Bài giải nghĩa nầy có in trong quyển Thuyết Ðạo 
Ðức Hộ Pháp, quyển 1 trang 64.

Sau đây là phần Giải Nghĩa chi tiết.
PHẬT MẪU CHƠN KINH

(Giọng Nam xuân)

BẢN CHỮ NHO

佛  母 真 經
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造  化  天  玄  微  天  后
掌  金  盤  佛  母  瑤  池
生  光  養  育  群  兒
真  靈  配  一  身  為  聖  形
天  宮  出  萬  靈  從  法
協  陰  陽  有  合  變  生
乾  坤  產  出  有  形
八  魂  運  轉  化  成  眾  生
共  物  類  玄  靈  圖  業
立  三  才  定  劫  和  根
轉  輪  定  品  高  升
虛  無  八  卦  治  神  歸  元
滅  俗  劫  塵  緣  冤  債
掌  桃  仙  守  解  長  存
業  洪  運  子  回  門
至  公  定  位  永  存  天  宮
主  陰  光  常  從  天  命
度  真  神  一  往  一  來
超  升  鳳  輦  歸  開
仙  宮  佛  處  高  臺  唱  名
會  元  有  至  靈  訓  眾
大  龍  花  人  種  和  機
三  期  開  合  天  書
科  門  仙  位  遇  期  佛  緣
中  苦  海  度  船  般  若
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福  慈  悲  解  果  除  根
還  魂  轉  墮 為  升
九  仙  回  復  金  盤  掌  陰
十  天  干  包  含  萬  象
從  地  支  化  長  乾  坤
重  還  復  位  天  門
元  靈  化  種  鬼  魂  一  升
無  超  墮  果  根  有  法
無  苦  刑  人  劫  留  冤
無  地  獄  無  鬼  關
至  尊  大  赦  一  場  歸  元
照  乳  令  慈  萱  受  敕
度  嬰  兒  南  北  東  西
期  開  造  一  靈  臺
滅  形  邪  法  強  開  大  同
協  萬  種  一  門  同  脈
歸  天  良  決  策  運  籌
春  秋  拂  麈  缽  盂
協  歸  三  教  有  求  至  真
復  元  人  還  存  佛  性
教  化  魂  有  幸  有  緣
住  根  鬼  氣  九  泉
廣  開  天  上  造  權  至  公
令  母  后  開  宗  定  道
恩  養  生  擔  保  魂  骸
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乾  坤  造  化  娉  才
一  朝  一  夕  敬  排  暮  康

念 : 南  無  瑤  池  金  母  造  化  玄  天  感  拜 .
南 無 大 慈 悲 能 喜 舍 天 后 至 尊 大 悲 大 愛

BẢN CHỮ NÔM

Tạo-Hóa Thiên Huyền-Vi Thiên-Hậu,
Chưởng Kim-Bàn Phật-Mẫu Diêu-Trì.

Sanh quang dưỡng-dục quần-nhi,
Chơn-linh phối nhứt thân vi Thánh hình.

Thiên-Cung xuất Vạn-linh tùng pháp,
Hiệp âm dương hữu hạp biến sanh.

Càn Khôn sản-xuất hữu hình,
Bát hồn vận-chuyển hóa thành chúng-sinh.

Cộng vật-loại huyền-linh đồ nghiệp,
Lập tam-tài định kiếp hòa căn.

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

Diệt tục kiếp trần-duyên oan trái,
Chưởng đào tiên thủ giải trường-tồn.

Nghiệp hồng vận tử hồi môn,
Chí-công định vị vĩnh-tồn Thiên-Cung.

Chủ Âm-quang thường tùng Thiên-mạng,
Độ chơn-thần nhứt vãng nhứt lai.

Siêu thăng phụng liễn qui khai,
Tiên-Cung Phật xứ Cao-Đài xướng danh.
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Hội nguơn hữu Chí-Linh huấn chúng,
Đại Long-Hoa nhơn chủng hòa Ki. (là cơ)

Tam-kỳ khai-hiệp Thiên-thi,
Khoa-môn Tiên-vị ngộ kỳ Phật duyên.

Trung khổ-hải độ thuyền bát-nhã,
Phước từ-bi giải quả trừ căn.

Huờn hồn chuyển đọa vi thăng,
Cửu Tiên hồi phục Kim Bàn chưởng Âm.

Thập Thiên-Can bao hàm vạn tượng,
Tùng Địa-Chi hóa trưởng càn-khôn.

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.
Chiếu nhũ-lịnh Từ-Huyên thọ sắc,
Độ anh nhi Nam, Bắc, Đông, Tây.

Kỳ khai tạo nhứt Linh-Đài,
Diệt hình tà-pháp cường khai Đại-Đồng.

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.

Phục Nguyên-Nhơn huờn tồn Phật tánh,
Giáo-hóa hồn hữu hạnh hữu duyên.
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Trụ căn quỉ khí cửu-tuyền,
Quảng khai thiên thượng tạo quyền chí công.

Lịnh Mẫu-Hậu khai Tông định Đạo,
Ân dưỡng sanh đảm-bảo hồn-hài.

Càn Khôn Tạo-Hóa sánh tài,
Nhứt triêu nhứt tịch kỉnh bài mộ khang.

“Nam-mô Diêu-Trì Kim Mẫu Tạo-Hóa Huyền Thiên Cảm Bái»
«Nam-Mô Đại-Từ-Bi Năng Hỉ-Xả Thiên-Hậu, Chí-Tôn, Đại-Bi Đại-Ái».

Phần nghĩa chính và dẫn giải của bài kinh:

Lời của Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng:
“PHẬT MẪU: Ðức Phật Mẫu là Bà Mẹ thiêng liêng 

chung cho cả Vạn linh trong Càn-Khôn Vũ-Trụ, tức là 
Bà Mẹ thiêng liêng chung cho cả chúng sanh nơi cõi trần. 
Theo Luật Tam Thể Xác Thân, chúng ta biết rằng, mỗi 
con người nơi cõi phàm trần đều có:

Ðệ nhứt xác thân là xác thân phàm, do tinh huyết 
của cha mẹ phàm trần tạo nên và được nuôi dưỡng bằng 
vật chất phàm trần.

Ðệ nhị xác thân là Chơn thần, tức là xác thân thiêng 
liêng do Ðức Phật Mẫu dùng 2 nguyên khí Âm quang và 
Dương quang chứa trong Kim Bàn nơi Diêu Trì Cung tạo 
thành, cho nên mới gọi Ðức Phật Mẫu là Ðại Từ Mẫu. 

Thể thứ ba là Chơn linh, hay Linh hồn, là điểm Linh 
quang của Ðức Chí Tôn ban cho, nên mới gọi Ðức Chí 
Tôn là Ðại Từ Phụ. Ðức Phật Mẫu được nhơn loại gọi 
bằng nhiều danh từ khác nhau, tùy theo tôn giáo và địa 
phương. Ở Trung Hoa và Việt Nam, Ðức Phật Mẫu được 
gọi bằng các danh từ, kể ra sau đây:
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 * Diêu Trì Kim Mẫu – Thiên Hậu
 * Kim Bàn Phật Mẫu – Mẫu Hậu
 * Phật Mẫu Diêu Trì – Ðịa Mẫu
 * Cửu Thiên Huyền Nữ – Ðức Mẹ Thiêng Liêng
 * Cửu Thiên Nương Nương – Mẫu Nghi
 * Tây Vương Mẫu – Mẹ Sanh.

Hiện nay, tại Tòa Thánh Tây Ninh, Hội Thánh chưa 
xây dựng Ðiện Thờ Phật Mẫu chánh thức ở Trung Ương, 
còn thờ tạm Ðức Phật Mẫu nơi Báo Ân Từ. Trong Báo Ân 
Từ, Ðức Phạm Hộ Pháp dạy đắp tượng Ðức Phật Mẫu 
lấy theo sự tích Hớn Võ Ðế cung nghinh Ðức Phật Mẫu 
như sau:
1. Trên hết là chơn dung của Phật Mẫu cỡi Thanh Loan. 

(Thanh Loan là con chim loan màu xanh đặc biệt của 
Ðức Phật Mẫu)

2. Kế đó đắp 9 pho tượng của Cửu vị Tiên Nương.
3. Ðắp thêm 4 pho tượng của 4 Tiên đồng Nữ nhạc cầm 

quạt và phướng theo hầu Ðức Phật Mẫu. Tên của 4 vị 
nầy là:

 ❒ Ðổng Song Thành,
 ❒ Hứa Phi Yến,
 ❒ An Phát Trinh,
 ❒ Vương Tử Phá.

4. Pho tượng Ông Tiên Ðông Phương Sóc, đứng bên hữu 
và phía dưới Ðức Phật Mẫu, 2 tay bưng một cái dĩa 
nâng lên khỏi đầu để rước 4 quả Ðào Tiên do Ðức Phật 
Mẫu ban tặng cho Hớn Võ Ðế.

5. Pho tượng Ðức Cao Thượng Phẩm quì trước sân Hoa 
Ðiện để cung nghinh Ðức Phật Mẫu. Trong khuôn 
tượng, đắp lên một cảnh chùa cổ, kiểu xưa, đẹp, gọi là 
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Hoa Ðiện.
Ðáng lẽ phải tạo hình Hớn Võ Ðế, nhưng vì đời Hớn 

(Hán) đến nay quá xa thẳm, lại nữa nguyên căn của Hớn 
Võ Ðế là Chơn Linh Hớn Chung Ly trong Bát Tiên giáng 
sanh. Nay là thời Tam Kỳ Phổ Độ, Bát Tiên lãnh lịnh giáng 
trần làm Tướng soái cho Ðức Chí Tôn khai Ðạo, Ðức Cao 
Thượng Phẩm chính là Chơn Linh Hớn Chung Ly giáng 
phàm kỳ nầy, nên tạo hình Ðức Cao Thượng Phẩm thay 
vào chỗ Hớn Võ Ðế thì thuận hơn. (Xem sự tích: Hớn rước 
Diêu Trì, nơi Câu 6, Kinh Khi Về).

* CHƠN KINH: Chơn là thật, Kinh là bài Kinh do 
các Ðấng Tiên Phật giáng cơ viết ra ban cho để tụng đọc. 
Chơn Kinh là bài Kinh chơn thật, đúng chơn lý.

* PHẬT MẪU CHƠN KINH là bài Kinh chơn thật, 
đúng chơn lý, nói về quyền pháp của Ðức Phật Mẫu nơi 
cõi Thiêng liêng”.

 ▶ Câu 1: Tạo Hoá Thiên huyền vi Thiên Hậu.
 � Nghĩa chính: 

 ❒ Tạo hóa: Làm ra và thay đổi đi
 ❒ Thiên: Tầng Trời.
 ❒ Tạo hóa Thiên: Từng Trời có nhiệm vụ tạo hóa 

Càn-Khôn Vũ-Trụ. Ðó là từng Trời thứ 9 trong 
Cửu Trùng Thiên, do Ðức Phật Mẫu chưởng quản, 
có Cửu vị Tiên Nương và các vị Tiên Phật khác 
phụ giúp

 ❒ Huyền: Sâu kín
 ❒ Vi: Nhỏ nhặt, khéo léo
 ❒ Huyền vi: Mầu nhiệm, sâu kín
 ❒ Thiên Hậu: Danh hiệu của Đức Phật Mẫu
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 ` Ý muốn nói: Nơi từng Trời Tạo Hóa Thiên có Đức 
Phật Mẫu huyền vi và nhiệm mầu.

 ▶ Câu 2: Chưởng Kim Bàn Phật Mẫu Diêu Trì.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Chưởng: Nắm giữ, cai quản
 ❒ Kim: Vàng
 ❒ Bàn: Cái chậu, còn gọi là bồn.
 ❒ Kim bàn: Cái chậu bằng vàng to lớn. Ðức Phật 

Mẫu dùng để chứa các nguyên chất (nguơn chất) 
tạo nên Chơn-Thần cho Vạn linh. Kinh Ðệ Cửu 
cửu có câu: Nơi Kim Bồn vàn vàn nguơn chất, Tạo 
hình hài các bậc Nguyên-Nhân.

 ❒ Diêu: Loại ngọc rất quý, còn gọi là dao
 ❒ Trì: Cái ao.
 ❒ Diêu trì: Cái ao làm bằng ngọc Diêu.

 ` Ý muốn nói: Ðức Phật Mẫu chưởng quản Kim Bàn 
nơi Diêu Trì Cung.
ĐứcHộ Pháp giải thích câu 2 và câu 1 như sau:
“Từng Trời thứ 9 gọi là Cung Tạo Hóa Thiên, có vị 

cầm quyền năng tạo đoan gọi là Thiên Hậu, nắm cả Kim 
Bàn, tức là nắm đẳng cấp Thiêng liêng điều khiển Chơn-
Linh, gọi là Phật Mẫu Diêu Trì»

 ▶ Câu 3: Sanh quang dưỡng dục quần nhi.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Sanh: Sống
 ❒ Quang: Ánh sáng.
 ❒ Sanh quang: Dưỡng khí và ánh sáng mặt trời để 

nuôi dưỡng sự sống của các loài sinh vật. Nơi Cõi 
Thiêng Liêng Sanh Quang là khí Thái Cực phát 
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ra từ ngôi Thái Cực để nuôi sống Chơn Thần của 
Vạn Linh. Ðức Phật Mẫu trụ Khí-Sanh-Quang 
nầy lại, biến thành những quả Ðào Tiên, có đủ sự 
sống vĩnh cửu, để ban thưởng cho những Chơn-
Thần đắc đạo.

 ❒ Dưỡng: Nuôi nấng
 ❒ Dục: Nuôi lớn
 ❒ Dưỡng dục: Nuôi lớn cho khôn lớn
 ❒ Quần: nhiều người tụ họp
 ❒ Nhi: Con trẻ
 ❒ Quần nhi: toàn con cái của Đức Phật Mẫu.

 ` Ý muốn nói: Ðức Phật Mẫu lấy Khí-Sanh-Quang từ 
ngôi Thái Cực để nuôi dưỡng toàn thể con cái của Ngài.

 ▶ Câu 4: Chơn-Linh phối nhứt thân vi Thánh hình.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Chơn-Linh: Linh hồn
 ❒ Phối: Sắp xếp cho thỏa đáng.
 ❒ Nhứt: Một
 ❒ Phối nhứt: Phối hợp làm một.
 ❒ Thân: Xác thân, (ở đây là xác thân thiêng liêng).
 ❒ Vi: Làm
 ❒ Thánh: Bậc Thánh
 ❒ Thánh hình: hình thể tốt đẹp như của bậc Thánh.

 ` Ý muốn nói: Chơn-Linh phối hợp với xác thân thiêng 
liêng để tạo nên một con người nơi cõi thiêng liêng với 
hình thể tốt đẹp như bậc Thánh.

 ▶ Câu 5: Thiên cung xuất vạn linh tùng pháp.
 � Nghĩa chính:
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 ❒ Thiên: Trời
 ❒ Cung: Tòa nhà lớn
 ❒ Thiên Cung: Cung điện của Đức Ngọc Hoàng 

Thượng Đế.
 ❒ Xuất: Đi ra
 ❒ Vạn linh: Tất cả các Chơn Linh trong Càn-Khôn 

Vũ-Trụ gồm đủ Bát hồn: Kim thạch hồn, Thảo mộc 
hồn, Thú cầm hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh 
hồn, Tiên hồn, Phật hồn.

 ❒ Tùng: Theo
 ❒ Pháp: Quyền pháp
 ❒ Tùng pháp: Tùng theo quyền phép của Đức Chí 

Tôn.
Ðức Chí Tôn giảng giải chữ Pháp nầy như sau: 

TNHT. I. 52:
“Thầy khai Bát Quái mà tác thành Càn Khôn Thế giới 

nên mới gọi là PHÁP, PHÁP có mới sanh ra Càn Khôn 
Vạn vật, rồi mới có người nên gọi là TĂNG. Thầy là Phật, 
chủ cả Pháp và Tăng, lập thành các Ðạo mà phục hồi các 
con hiệp một cùng Thầy”.

 ` Ý muốn nói: Ðức Chí Tôn ở Thiên cung sản xuất ra 
Vạn linh, nên Vạn linh phải tùng theo Pháp của Ðức 
Chí Tôn.

 ▶ Câu 6: Hiệp âm dương hữu hạp biến sanh.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Hiệp: Hòa hợp
 ❒ Âm dương: Khí Âm-Quang và khí Dương-Quang
 ❒ Hữu: Có
 ❒ Hạp: Do chữ hợp nói trại ra.



 PHẬT MẪU CHƠN KINH

197

 ❒ Hữu hạp: Kết hợp lại
 ❒ Biến sanh: Biến hóa sanh ra.

 ` Ý muốn nói: Hòa hợp hai khí Âm-Quang và Dương-
Quang lại với nhau để biến hóa sanh ra Càn-Khôn 
Vũ-Trụ và vạn vật.

 ▶ Câu 7: Càn Khôn sản xuất hữu hình.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Càn khôn: Hai quẻ trong Bát Quái, Càn chỉ Trời, 
Khôn chỉ Ðất. Càn Khôn là Trời Ðất.

 ❒ Sản xuất: chế tạo làm ra.
 ❒ Hữu hình: Có hình tướng hiện ra thấy được. Hữu 

hình trái với vô hình.
 ` Ý muốn nói: Hai chất khí Dương-Quang và Âm-

Quang không có hình thể sắc tướng. Ðức Phật Mẫu 
cho hai chất khí nầy phối hợp với nhau để biến hóa 
sanh ra Càn-Khôn Vũ-Trụ có hình thể. Như thế Đức 
Phật Mẫu đã dùng cái KHÔNG vô hình vô ảnh, biến 
hóa ra cái có.

 ▶ Câu 8: Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Bát hồn: Tám phẩm chơn hồn.
 ❒ Vận chuyển: Xoay chuyển, dời đổi từ chỗ này đến 

chỗ khác.
 ❒ Chúng sanh: Tất cả các loài có sự sống.

 ` Ý muốn nói: Ðức Phật Mẫu vận chuyển 8 phẩm Chơn 
hồn đem đầu kiếp xuống cõi trần để tạo thành các 
loài sanh vật.
Ðức Cao Thượng Phẩm giáng cơ giảng về Bát Hồn:
“Ðêm nay, Bần-Đạo khởi giảng về Bát Hồn là gì? 
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Trong Càn-Khôn Vũ-Trụ có 8 đẳng Chơn hồn là: Kim 
thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú cầm hồn, Nhơn hồn, Thần 
hồn, Thánh hồn, Tiên hồn và Phật hồn.

Từ lúc Hỗn Ðộn sơ khai, Âm Dương biến hóa, trong 
Khí Hư Vô đã có sẵn các tế bào. Sau tiếng nổ, Âm Dương 
phân tách: Khí Dương-Quang nhẹ nhàng bay lên trên, khí 
Âm-Quang là khí chất chứa các tế bào nên lóng xuống 
dưới. Sau một Chuyển, các chất khí trên liên đới tế bào 
mà tụ lại biến thành vạn vật.

Khi chưa thành hình thể hữu vi, thì chất khí vẫn là 
một cục lửa do khí Dương-Quang đốt cháy, sau đó Diêu Trì 
Cung thâu Thập nhị Ðịa Chi mà biến khí Dương-Quang 
và chất khí làm Ngũ Hành. Vậy cho nên, Ðất, Nước, Sắt, 
Ðá và Lửa được nẩy sanh trước hết. Ðó là Kim thạch hồn.

Sau một Chuyển nữa, Nước, Ðất, Ðá, Lửa, và Sắt 
mới tiêu ra một chất khí và liên đới với các tế bào mà tạo 
nên Cây cỏ. Ðó là Thảo mộc hồn.

Sau một Chuyển nữa, Cây cỏ chia tế bào mà liên đới 
với Ngũ Hành tạo nên Bách thú, trong đó có phần ở khô 
gọi là Ðiểu thú, còn phần ở nước gọi là Ngư thú. Ðó là 
Thú cầm hồn. Cầm thú đều là Bách thú.

Sau một Chuyển nữa, Ngũ Hành hiệp với Thảo mộc 
mà nuôi thú cầm. Trong Thú cầm, chơn hồn đã bước vào 
cơ tấn hóa, do đó tạo nên Thỉ Tổ loài người là La Hầu, tức 
là người Khỉ đó. La Hầu lần lần sanh hóa, và nhờ điểm 
Linh-Quang của Chí Tôn mà lần đến loài người như hiện 
giờ, đó là Nhơn hồn.

Trong Nhơn hồn, từ buổi Tam Chuyển được tấn hóa 
thêm 4 phẩm nữa là: Thần, Thánh, Tiên, Phật hồn.

Nhơn hồn nào đã dược trọn trung, ấy đã vào Thần 
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vị. Biết được nghĩa chánh, bồi bổ đạo Nhơn luân, tức là 
vào Thánh vị. Ðến Thánh hồn thì lẽ tự nhiên phải thông 
suốt phần Thế đạo đó vậy. Trong phần Thế đạo, mà tạo 
được Bí pháp đặng bước qua mặt Thể pháp Thiên Ðạo, 
tức là Tiên vị. Ðã lập được Thể pháp Thiên đạo mà tầm 
nên Bí pháp Thiên đạo, tức là đắc Pháp, ấy là Phật vị.» 

 � (Trích Luật Tam Thể của Ðức Cao Thượng Phẩm).

 ▶ Câu 9: Cộng vật loại huyền linh đồ nghiệp.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Cộng: Hợp chung lại.
 ❒ Vật loại: Các loài vật, chúng sanh.
 ❒ Huyền: Sâu kín.
 ❒ Linh: Linh hồn, Chơn-Linh.
 ❒ Huyền linh: Linh hồn huyền diệu.
 ❒ Ðồ: Mưu đồ, lo liệu.
 ❒ Nghiệp: Sự nghiệp.
 ❒ Ðồ nghiệp: Mưu tính tạo lập sự nghiệp.

 ` Ý muốn nói: Gom hết các Chơn-Linh của chúng sanh 
trong Càn-Khôn Vũ-Trụ làm thành sự nghiệp lớn cho 
mình.

 ▶ Câu 10: Lập Tam Tài định kiếp hòa căn.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Tam Tài: Ba Tài là: Thiên, Ðịa, Nhơn, tức là Trời, 
Ðất, Người.

 ❒ Lập Tam Tài: Lập ra Trời, Ðất và Người, tức là 
lập thành Càn-Khôn Vũ-Trụ và nhơn loại.

 ❒ Ðịnh: Sắp đặt, định ra.
 ❒ Kiếp: Một đời sống.
 ❒ Hòa: Pha trộn vào nhau.
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 ❒ Căn: Gốc rễ.
 ❒ Kiếp hòa căn: Cái kiếp sống hiện tại và cái căn 

quả của nó.
 ` Ý muốn nói: Lập ra Tam Tài là Thiên, Ðịa, Nhơn, và 

định cái kiếp sống hiện tại cao sang hay thấp hèn của 
mỗi người, do nơi căn quả lành dữ đã tạo ra từ kiếp 
sống trước.

 ▶ Câu 11: Chuyển luân định phẩm cao thăng.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Chuyển: xoay vần, thay đổi.
 ❒ Luân: Bánh xe.
 ❒ Chuyển luân: Sự luân hồi chuyển kiếp.
 ❒ Ðịnh: Sắp đặt.
 ❒ Phẩm: Ngôi thứ cao thấp.
 ❒ Thăng: Bay lên, lên chức.
 ❒ Cao thăng: Lên chức cao hơn.

 ` Ý muốn nói: Nhờ luân hồi chuyển kiếp, các Chơn-
Linh được định cho thăng lên phẩm vị cao trọng nơi 
Cõi Thiêng Liêng.
Các Chơn-Linh từ Cõi Thiêng Liêng đầu kiếp xuống 

cõi trần, sống và tạo Nghiệp, rồi chết, linh hồn trở về 
Cõi Thiêng Liêng để được định phân ngôi vị. Nếu cái 
Nghiệp còn, chưa giải quyết xong, thì theo Luật Công 
Bình thiêng liêng, linh hồn đó phải tái kiếp xuống cõi 
trần để trả cho xong cái Nghiệp cũ ấy, nhưng linh hồn 
cũng đồng thời tạo ra Nghiệp mới. Linh hồn thoát xác 
trở về, rồi phải trở xuống để trả cái Nghiệp vừa qua, cứ 
thế, lên lên xuống xuống, hết kiếp nọ đến kiếp kia, như 
một cái bánh xe xoay vòng, nên gọi là sự Luân hồi chuyển 
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kiếp. Chừng nào Nghiệp cũ đã trả hết mà không gây ra 
Nghiệp mới, lại lập được nhiều công quả, thì Linh hồn 
mới được trở về ở hẳn nơi cõi Thiêng liêng Hằng sống, 
đạt được phẩm vị cao trọng mà an hưởng hạnh phúc. 
Nhờ sự chuyển luân trả vay nghiệp quả, Linh hồn học 
hỏi và chứng nghiệm được nhiều điều quí báu làm cho 
Linh hồn mỗi kiếp mỗi tiến hóa, và cuối cùng thì đạt 
được phẩm vị cao trọng nơi Cõi Thiêng Liêng.

 ▶ Câu 12: Hư Vô Bát Quái trị Thần qui nguyên.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Hư: Trống không.
 ❒ Vô: Không.
 ❒ Hư vô: Khí Hư Vô, là chất khí nguyên thủy sinh 

ra Thái Cực tức là Đức Chí Tôn.
 ❒ Bát quái: 8 quẻ: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, 

Khôn, Ðoài. Theo Vũ Trụ Quan của Ðạo Cao Ðài, 
khởi thủy là Hư Vô Chi Khí. Khí Hư Vô sanh ra 
Ðức Chí Tôn. Ngọc Hoàng Thượng Ðế và ngôi 
của Ngài là Thái cực. Đức Chí Tôn phân Thái 
cực ra Lưỡng Nghi Âm Dương. Lưỡng Nghi biến 
ra Tứ Tượng, Tứ Tượng biến Bát Quái. Bát Quái 
mới biến hóa thành Càn-Khôn Vũ-Trụ, vạn vật 
và con người.

 ❒ Trị: Sắp đặt.
 ❒ Thần: Chơn-Linh hay linh hồn.
 ❒ Qui: Trở về.
 ❒ Nguyên: Cái gốc.
 ❒ Qui nguyên: Trở về cái gốc đã sanh ra.

 ` Ý muốn nói: Ðức Phật Mẫu sắp đặt đem các Chơn-
Linh trở về cái gốc là Hư Vô Bát Quái, tức là trở về 
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cùng Ðức Chí Tôn. Ðức Phật Mẫu không định phẩm 
vị cho các con cái của Ngài, mà chỉ đem con cái trở về, 
rồi giao lại cho Ðức Chí Tôn định phẩm vị. Cho nên, 
khi cúng Ðức Phật Mẫu, chúng ta chỉ mặc đạo phục 
toàn trắng thường, chớ không mặc đạo phục Chức sắc 
hay Chức việc.

 ▶ Câu 13: Diệt tục kiếp trần duyên oan trái.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Diệt: Làm cho mất đi.
 ❒ Tục: Tầm thường thấp kém.
 ❒ Tục kiếp: Kiếp sống tầm thường thấp kém của 

con người nơi cõi tạm, cõi trần.
 ❒ Trần: Bụi bặm.
 ❒ Duyên: Mối dây ràng buộc.
 ❒ Trần duyên: Những mối dây ràng buộc con người 

vào cõi trần.
 ❒ Oan: Thù giận.
 ❒ Trái: Mối nợ.
 ❒ Oan trái: Là những thù hận mà mình đã gây ra 

cho người khác trong kiếp trước tạo thành món 
nợ mà trong kiếp này mình phải trả.

 ` Ý muốn nói: Tiêu diệt hết những mối dây ràng buộc 
con người vào cõi trần và tiêu diệt hết các món nợ oan 
nghiệt mà mình đã tạo ra trong các kiếp sống nơi cõi 
trần.

 ▶ Câu 14: Chưởng Ðào Tiên thủ giải trường tồn.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Chưởng: Nắm giữ, chưởng quản.
 ❒ Ðào Tiên: Trái đào nơi cõi Tiên.
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 ❒ Thủ: Gìn giữ.
 ❒ Giải: Giải thưởng.
 ❒ Trường: Lâu dài.
 ❒ Tồn: Còn.
 ❒ Trường tồn: Tồn tại lâu dài, tức là hằng sống.

Lời của Hiến Tài Nguyễn Văn Hồng:
“Theo sự tích Hớn Võ Ðế cầu Phật Mẫu, Ðức Phật 

Mẫu giáng xuống Hoa Ðiện, ban tặng cho Hớn Võ Ðế 4 
trái Ðào Tiên. Hớn Võ Ðế ăn hết 2 trái, lấy hột bảo Thái 
Giám đem ươn để trồng. Ðức Phật Mẫu cười rằng: Trái 
Bàn đào nầy, không phải như trái cây của trần gian, 3000 
năm mới ra hoa, 3000 năm mới kết trái, 3000 năm mới 
chín, đất thế gian mỏng lắm, không trồng được. Theo lời 
thuyết đạo của Ðức Phạm Hộ Pháp, nơi Diêu Trì Cung, 
Ðức Phật Mẫu trụ Sanh Quang lại làm thành một khối 
gọi là quả Ðào Tiên, có đủ sự sống vĩnh cửu nơi cõi Hư 
Linh. Người được ban thưởng ăn trái Ðào Tiên nầy thì sẽ 
được sống lâu, sức khỏe cường tráng và hình dáng tốt đẹp”.

 ` Ý muốn nói: Ðức Phật Mẫu chưởng quản vườn Ðào 
Tiên nơi Cõi Thiêng Liêng, dùng các trái Ðào Tiên làm 
phần thưởng cho các Chơn-Linh đắc đạo trở về ăn vào 
mà được hằng sống.

 ▶ Câu 15: Nghiệp hồng vận tử hồi môn.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Nghiệp: Sự nghiệp.
 ❒ Hồng: To lớn.
 ❒ Vận: Vận tải, chở đi.
 ❒ Tử: Con.
 ❒ Hồi môn: Trở về nhà.
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 ` Ý muốn nói: Sự nghiệp to lớn của Ðức Phật Mẫu là 
đem con cái của Người trở về ngôi nhà cũ nơi Cõi 
Thiêng Liêng.

 ▶ Câu 16: Chí Công định vị vĩnh tồn Thiên cung.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Chí: Rất, đến.
 ❒ Công: Công bình, ngay thẳng.
 ❒ Chí Công: Rất ngay thẳng công bình, chỉ Ðức 

Chí Tôn.
 ❒ Ðịnh vị: Sắp đặt phẩm trật ngôi vị.
 ❒ Vĩnh: Lâu dài.
 ❒ Tồn: Còn.
 ❒ Vĩnh tồn: Tồn tại lâu dài.
 ❒ Thiên cung: Chỉ cõi Trời.

 ` Ý muốn nói: Ðức Phật Mẫu có nhiệm vụ độ rỗi các 
Chơn-Linh là con cái của Người trở về, rồi giao cho 
Ðức Chí Tôn định phẩm vị theo đẳng cấp thiêng liêng.

 ▶ Câu 17: Chủ Âm-Quang thường tùng Thiên mạng.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Chủ Âm-Quang: Ðức Phật Mẫu làm chủ Khí 
Âm-Quang.

 ❒ Thường: Luôn luôn.
 ❒ Tùng: Theo, tùng theo.
 ❒ Thiên mạng: Mệnh Trời, mệnh lệnh của Ðức 

Chí Tôn.
 ` Ý muốn nói: Ðức Phật Mẫu làm chủ Khí Âm-Quang, 

luôn luôn tùng theo mạng lịnh của Ðức Chí Tôn.
 ▶ Câu 18: Ðộ Chơn-Thần nhứt vãng nhứt lai.
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 � Nghĩa chính:
 ❒ Độ: Cứu giúp.
 ❒ Vãng: Ði qua.
 ❒ Lai: Ði tới.
 ❒ Nhứt vãng nhứt lai: Mỗi khi đi, về.
 ❒ Chơn-Thần: Đệ nhị xác thân, xác thân thiêng liêng 

của con người. Con người sống nơi cõi phàm trần 
thì có xác thân phàm, gọi là đệ nhứt xác thân. Xác 
thân phàm trần bằng xương bằng thịt do cha mẹ 
phàm trần sanh ra và được nuôi dưỡng bằng các 
vật thực nơi cõi trần. Còn xác thân thiêng liêng 
do Ðức Phật Mẫu dùng nguyên khí trong Kim 
Bàn Diêu Trì Cung tạo nên.

Ðức Chí Tôn giảng dạy về Chơn-Thần như sau:
“Chơn-Thần là gì? Là Nhị xác thân, là xác thân thiêng 

liêng. Khi còn nơi xác phàm thì nó khó xuất riêng ra đặng, 
bị xác phàm kéo níu. Cái Chơn-Thần ấy của các Thánh, 
Tiên, Phật thì huyền diệu vô cùng, bất tiêu bất diệt. Bậc 
chơn tu khi còn xác phàm nơi mình, như đắc đạo, có thể 
xuất ra trước buổi chết mà vân du Thiên ngoại. Cái Chơn-
Thần ấy mới đặng phép đến trước mặt Thầy.” (TNHT. I. 6)

“Mỗi kẻ dưới thế nầy đều có 2 xác thân: Một phàm 
gọi là Corporel, còn một thiêng liêng gọi là Spirituel. Mà 
cái thiêng liêng do nơi cái phàm mà ra nên gọi nó là bán 
hữu hình, vì có thể thấy đặng mà cũng có thể không thấy 
đặng. Cái xác vô hình huyền diệu thiêng liêng ấy do nơi 
Tinh Khí Thần mà luyện thành. Nó nhẹ nhàng hơn không 
khí. Khi nơi xác phàm xuất ra thì lấy hình ảnh của xác 
phàm như khuôn in rập. Còn khi đắc đạo mà có Tinh, Khí, 
không có Thần thì không thể nhập mà hằng sống đặng. 
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Còn có Thần, không có Tinh, Khí thì khó huờn đặng Nhị 
xác thân. Vậy 3 món báu ấy phải hiệp mới đặng. Nó vẫn 
là chất tức hiệp với không Khí Tiên Thiên, mà trong Khí 
Tiên Thiên hằng có điển quang. Cái Chơn-Thần buộc phải 
tinh tấn, trong sạch, mới nhẹ hơn không khí, ra khỏi ngoài 
Càn Khôn đặng. Nó phải có bổn nguyên chí Thánh, chí 
Tiên, Chí Phật mới xuất Thánh, Tiên, Phật đặng. Phải 
có một thân phàm tinh khiết mới xuất Chơn-Thần tinh 
khiết.” (TNHT. I. 30)

 ` Ý muốn nói: Cứu giúp Chơn-Thần của chúng ta mỗi 
khi đến mỗi khi về, tức là mỗi khi Chơn-Thần đi đầu 
kiếp xuống trần hay mỗi khi Chơn-Thần mãn kiếp trở 
về Cõi Thiêng Liêng, đều do Ðức Phật Mẫu điều độ.

 ▶ Câu 19: Siêu thăng phụng liễn qui khai.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Siêu: Vượt lên trên.
 ❒ Thăng: Bay lên.
 ❒ Siêu thăng: Bay bổng lên Trời.
 ❒ Phụng: Con chim phụng.
 ❒ Liễn: Chiếc xe.
 ❒ Phụng liễn: Chiếc xe gắn hình chim phụng.
 ❒ Qui: Trở về.
 ❒ Khai: Mở ra.

 ` Ý muốn nói: Siêu thăng là linh hồn được giải thoát 
khỏi các cõi đọa để bay trở về Cõi Thiêng Liêng. (Cõi 
đọa là cõi Âm-Quang hoặc cõi trần).
Khi linh hồn được siêu thăng thì có chiếc xe Tiên 

mở cửa rước trở về.
 ▶ Câu 20: Tiên cung, Phật xứ, Cao Ðài xướng danh.
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 � Nghĩa chính:
 ❒ Tiên cung: Cung điện của các vị Tiên.
 ❒ Phật xứ: Đất Phật, xứ của Phật, đó là cõi Niếc Bàn 

hay là Cực Lạc Thế Giới.
 ❒ Tiên cung Phật xứ: Cõi thiêng liêng của chư Tiên, 

Phật. Đạo Cao Đài thường gọi là Cõi Thiêng Liêng 
hằng sống.

 ❒ Cao Đài: Danh xưng của Đức Chí Tôn.
 ❒ Xướng: Hô to lên.
 ❒ Danh: Tên.
 ❒ Xướng danh: Hô to lên tên họ của những người 

thi đậu để cho mọi người đều nghe biết.
 ` Ý muốn nói: Ðức Chí Tôn gọi tên lên để ban thưởng 

cho về Cung Tiên, Xứ Phật.
 ▶ Câu 20: Hội Nguơn hữu Chí Linh huấn chúng.

 � Nghĩa chính:
 ❒ Hội: Tụ lại.
 ❒ Nguơn: Một khoảng thời gian dài, 12.000 năm.

Đức Hộ Pháp thuyết đạo:
“Nơi Ngọc Hư Cung định pháp chánh cũng như trong 

Càn-Khôn Vũ-Trụ là 12 tháng 1 niên (năm) 12 niên 1 giáp, 
120 năm một thế kỷ, 1.200 năm 1 Giáp (Giáp lớn), 12.000 
năm là 1 ngươn, 36.000 năm là 1 Chuyển.

Một Chuyển được phân ra làm 3 Nguơn: Thượng 
Nguơn, Trung Nguơn và Hạ Nguơn. Quả Ðịa cầu 68 
của chúng ta hiện nay đang ở vào thời kỳ cuối Hạ nguơn 
của Ðệ Tam Chuyển, bước qua Thượng nguơn của Ðệ 
Tứ Chuyển. Do đó thời kỳ nầy gọi là Hội Nguơn, vì Hạ 
nguơn Tam Chuyển và Thượng nguơn Tứ Chuyển tụ lại 
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gặp nhau.”
 ❒ Hữu: Có
 ❒ Chí: Rất.
 ❒ Linh: Thiêng liêng.
 ❒ Chí Linh: chỉ Ðức Chí Tôn.
 ❒ Huấn: Dạy dỗ.
 ❒ Chúng: Nhiều người.
 ❒ Huấn chúng: Dạy dỗ chúng sanh.

 ` Ý muốn nói: Trong thời kỳ Hạ nguơn Tam Chuyển 
bước qua Thượng nguơn Tứ Chuyển, có Ðức Chí Tôn 
đến dạy dỗ nhơn sanh.

 ▶ Câu 22: Ðại Long Hoa nhơn chủng hoà ki (cơ).
 � Nghĩa chính:

 ❒ Long: Rồng.
 ❒ Hoa: Bông.
 ❒ Ðại Hội Long Hoa: Một Hội lớn do Ðức Phật Di 

Lặc làm chủ tọa, nhóm dưới cội cây Long Hoa để 
tuyển lựa người hiền đức.

 ❒ Nhơn chủng: Các chủng tộc của nhơn loại.
 ❒ Hòa: Hòa hợp với nhau.
 ❒ Ki: Thường đọc là Cơ: cái máy, cơ quan.

 ` Ý muốn nói: Ðại Hội Long Hoa là làm cho các chủng 
tộc loài người hòa hợp với nhau. Về mặt thiêng liêng 
đem 92 ức Nguyên-Nhân trở về hiệp một cùng Thầy, 
theo đúng như thiên cơ đã định.

 ▶ Câu 23: Tam kỳ khai hiệp Thiên thi.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Tam kỳ: Lần thứ ba.
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 ❒ Khai: Mở ra.
 ❒ Hiệp: Hợp với.
 ❒ Thiên thi: tức là Thiên thơ hay Thiên thư là quyển 

sách của Trời, ghi chép Thiên điều, tức là ghi chép 
các luật pháp điều hành sự vận chuyển của Càn-
Khôn Vũ-Trụ, và sự tiến hóa của vạn vật.

“Ðạo Cao Ðài chiếu theo luật Thiên đình, hội Tam 
giáo, mở rộng mối Ðạo Trời, ấy cốt để dìu dắt nhơn sanh 
bước lên con đường Cực Lạc, tránh khỏi đọa luân hồi....” 
(TNHT.I. 18)

 ▶ Câu 24: Khoa môn Tiên vị ngộ kỳ Phật duyên.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Khoa: Kỳ thi tuyển chọn người tài.
 ❒ Môn: Cái cửa.
 ❒ Khoa môn: Trường thi.
 ❒ Tiên vị: Phẩm vị Tiên.
 ❒ Ngộ: Gặp
 ❒ Ngộ kỳ: Kỳ ngộ, cuộc gặp gỡ may mắn hiếm có.
 ❒ Phật duyên: Có mối dây ràng buộc với Phật.

 ` Ý muốn nói: Trường thi lên ngôi vị Tiên dành cho 
những người may mắn gặp gỡ và có duyên với Phật.
Chúng ta may mắn gặp gỡ thời kỳ Ðức Chí Tôn mở 

Ðạo Cao Ðài, lập một trường thi công quả và Ðại Ân 
Xá, chúng ta cố gắng học tập và lập công quả thế nào để 
đạt dược điểm thật tốt trong trường thi nầy.

 ▶ Câu 25: Trung khổ hải độ thuyền Bát Nhã.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Trung: Ở giữa, ở trong.
 ❒ Khổ hải: Biển khổ.
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 ❒ Ðộ: Cứu giúp.
 ❒ Bát Nhã: Do chữ Phạn là Prajnâ, phiên âm ra, 

nghĩa là Trí Huệ.
 ❒ Thuyền Bát Nhã: Trí huệ được ví như một con 

thuyền, gọi là Thuyền Bát Nhã.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. I. 122: Tả Thuyền Bát Nhã:

“Khuôn thuyền Bát Nhã chẳng hề chìm,
Nổi quá như bông, nặng quá kim.
Có Ðạo, trong muôn ngồi cũng đủ,
Không duyên, một đứa cũng là chìm.”

Thuyền Bát Nhã do Ðức Phật Tổ lấy một cánh sen 
nơi cõi Cực Lạc Thế Giới, rồi dùng lửa Tam Muội làm 
cho biến hóa mà thành. Trong thời Tam Kỳ Phổ Ðộ, 
Ðức Di-Lạc Vương Phật, vâng lịnh Ðức Chí Tôn làm 
chủ Thuyền Bát Nhã, khai Ðại Hội Long Hoa, rước các 
Chơn hồn đầy đủ công đức vượt qua biển khổ, trở về 
cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

 ▶ Câu 26: Phước từ bi giải quả trừ căn.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Phước: Ðiều may mắn tốt lành.
 ❒ Từ bi: Lòng thương yêu.
 ❒ Giải: Cởi bỏ đi.
 ❒ Quả: Kết quả.
 ❒ Trừ: Làm cho mất đi.
 ❒ Căn: Gốc rễ, chỉ những việc làm trong kiếp trước.
 ❒ Giải quả trừ căn: Giải trừ căn quả.
 ❒ Giải trừ: Cởi bỏ làm cho mất đi.
 ❒ Căn quả: là cái hạnh phúc hay đau khổ trong kiếp 

sống hiện tại là kết quả của những việc làm thiện 
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lương hay hung ác trong kiếp trước.
 ` Ý muốn nói: Ðức Phật Mẫu ban phước, và do lòng 

từ bi, Ðức Phật Mẫu giải trừ căn quả xấu của chúng 
sanh đã gây ra từ kiếp trước.

 ▶ Câu 27: Huờn hồn chuyển đọa vi thăng.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Huờn: do chữ Hoàn nói trại ra, là trả lại.
 ❒ Hồn: Linh hồn.
 ❒ Chuyển: Dời đổi.
 ❒ Ðọa: Bị phạt xuống cõi thấp kém khổ sở.
 ❒ Vi: Làm.
 ❒ Thăng: Bay lên.

 ` Ý muốn nói: Ðức Phật Mẫu cho hườn trở lại Linh hồn 
và Chơn-Thần để sống trở lại vì Ðức Chí Tôn đại khai 
Ân Xá, và Phật Mẫu cũng ân xá những Linh hồn bị 
đọa lạc nay được siêu thăng.

 ▶ Câu 28: Cửu Tiên hồi phục Kim Bàn chưởng Âm.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Cửu Tiên: 9 vị Nữ Tiên nơi Diêu Trì Cung
 ❒ Hồi: Trở về.
 ❒ Phục: Quay lại.
 ❒ Hồi phục: Quay trở về.
 ❒ Chưởng Âm: Chưởng quản khí Âm-Quang.
 ❒ Kim Bàn: cái chậu vàng nơi Diêu Trì Cung mà 

Phật Mẫu dùng chứa nguyên chất tạo Chơn Thần 
cho các Nguyên Nhân.

 ` Ý muốn nói: Cửu vị Tiên Nương quay trở về Kim Bàn 
nơi Diêu-Trì-Cung để giúp Ðức Phật Mẫu chưởng quản 
khí Âm-Quang.
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 ▶ Câu 29: Thập Thiên Can bao hàm vạn tượng.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Thập Thiên Can: Mười Can Trời gồm: Giáp, Ất, 
Bính, Ðinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quí. 
CAN và CHI, theo chữ gốc là Cán và Chi. Cán là 
thân cây, Chi là cành cây. Thân cây và cành cây 
liên kết nhau mới thành một cái cây. Theo Tử 
Nguyên: Can và Chi do Thiên Hoàng Thi đặt ra 
và Đại Nhạc Thị là đầu tiên phối hợp để tính thời 
gian năm, tháng, ngày, giờ.

 ❒ Bao hàm: Gồm chứa, chứa đựng bên trong.
 ❒ Tượng: Hình dáng bên ngoài.
 ❒ Vạn tượng: Muôn hình trạng.

 ` Ý muốn nói: Mười Can Trời bao gồm ngàn hình muôn 
trạng.

 ▶ Câu 30: Tùng Ðịa chi hóa trưởng Càn Khôn.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Tùng: Theo.
 ❒ Hóa: Biến đổi.
 ❒ Trưởng: Lớn lên.
 ❒ Càn Khôn: Trời Ðất, Càn khôn Vũ-Trụ
 ❒ Địa chi: Chi đất có Thập nhị địa Chi là 12 chi đất. 

Khi sáng tạo Càn-Khôn Vũ-Trụ, người và vạn vật 
Đức Chí Tôn dùng Thập nhị Địa chi đặt tên cho 
các khoảng thời gian sáng tạo.

 � Thiên khai ư Tý
 � Địa tịch ư Sửu
 � Nhơn sanh ư Dần

Nghĩa là:
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 ❒ Trời khai ở hội Tý
 ❒ Đất mở ra ở hội Sửu
 ❒ Người sanh ra ở hội Dần

Đức Chí Tôn lại hóa sanh 12 vị Thời Quân để cai 
quản 12 khoảng thời gian ấy gọi là Thập Nhị Thời Thần. 
Vì lẽ đó Đức Chí Tôn có nói: Thập nhị khai Thiên là 
Thầy, Chúa cả Càn Khôn Thế Giới, nắm cả Thập Nhị 
Thời Thần vào tay.

 ` Ý muốn nói: Thập Thiên Can tùng theo Thập nhị Ðịa 
Chi sanh thành và làm lớn rộng thêm Càn Khôn Vũ 
Trụ.

 ▶ Câu 31: Trùng huờn phục vị Thiên môn.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Trùng: Lập lại nhiều lần giống nhau.
 ❒ Huờn: Hoàn trả lại.
 ❒ Phục: Trở lại,
 ❒ Vị: Ngôi vị.
 ❒ Phục vị: là trở lại ngôi vị cũ.
 ❒ Thiên môn: Cửa Trời, cõi Trời.

 ` Ý muốn nói: Nhiều lần cho trở lại ngôi vị cũ nơi cõi 
Thiêng Liêng Hằng Sống.

 ▶ Câu 32: Nguơn linh hoá chủng quỉ hồn nhứt thăng.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Ngươn linh: Ngươn là nguyên, Linh là Chơn-
Linh, linh hồn. Ngươn linh là những linh hồn 
được sanh ra từ lúc Khai Thiên, đầu thai xuống 
trần, được gọi là Nguyên nhân.

 ❒ Hóa: Biến đổi.
 ❒ Chủng: Loài, loại.
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 ❒ Quỉ hồn: Linh hồn thuộc Quỉ vị. Nơi cõi trần có 
3 hạng người phân chia theo nguồn gốc Nguyên 
nhân, Hóa nhân, Quỉ nhân.
 * Nguyên nhân: là những Chơn-Linh được sanh 

ra từ lúc Khai Thiên.
 * Hóa nhân: là những người do sự tiến hóa của 

loài Thú cầm mà sanh ra.
 * Quỉ nhân: là những quỉ hồn đầu thai lên.

Nguyên nhân và Hóa nhân, nếu gây ra nhiều 
tội lỗi nặng nề, phạm Thiên điều thì linh hồn 
bị đọa vào Quỉ vị, biến thành Quỉ hồn.

 ❒ Nhứt: Bao gồm tất cả.
 ❒ Thăng: Siêu thăng.

 ` Ý muốn nói: Các Nguyên hồn đã được sanh ra từ lúc 
Khai Thiên, nay biến thành các loại Quỉ hồn, đều được 
độ rỗi để tất cả đều được siêu thăng.

 ▶ Câu 33: Vô siêu đọa quả căn hữu pháp.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Vô: Không.
 ❒ Siêu đọa: Siêu thăng và đày đọa.
 ❒ Vô siêu đọa: Vô siêu vô đọa, không siêu thăng mà 

cũng không đày đọa.
 ❒ Căn: Gốc rễ.
 ❒ Quả: Kết quả
 ❒ Quả căn: Là cái kết quả tốt hay xấu của kiếp sống 

hiện tại là do gốc rễ từ kiếp trước. Nếu trong kiếp 
sống hiện tại gặp nhiều tai ương là bởi căn xưa 
không lành.

 ❒ Hữu: Có.
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 ❒ Pháp: Pháp luật.
 * Quả căn hữu pháp: Căn quả của mỗi người 

đều có luật pháp định rõ.
 * Vô siêu đọa: Có thể giải nghĩa theo 2 cách tùy 

theo nghia của chữ siêu. Siêu là vượt lên trên 
thí dụ như siêu thăng, siêu thoát. Siêu là vượt 
mức quy định thí dụ như siêu quá, siêu nhập, 
xuất siêu.
1– Vô siêu đọa: Không siêu thăng, không đày 
đọa. Do đó câu kinh 33 được giải nghĩa như sau: 
Không siêu thăng, không đày đọa, căn quả của 
mỗi người đều có luật pháp định rõ.
2– Vô siêu đọa: Không đọa đày quá mức. Trong 
trường hợp nầy câu kinh 33 có nghĩa: Không 
đọa đày quá mức, căn quả của mỗi người đều 
có luật pháp định rõ.

Cách giải thích thứ hai phù hợp với ý nghĩa của các 
câu kinh trong bài Phật Mẫu Chơn Kinh, kể ra:

 ❒ Câu 27: Huờn hồn chuyển đọa vi thăng.
 ❒ Câu 32: Nguơn linh hoá chủng quỉ hồn nhứt thăng.
 ❒ Câu 34: Vô khổ hình nhơn kiếp lưu oan.
 ❒ Câu 35: Vô Ðịa ngục, Vô quỉ quan.
 ❒ Câu 36: Chí Tôn đại xá nhứt trường qui nguyên.

Bởi vì Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là đại ân xá kỳ ba 
để Đức Chí Tôn tận độ chúng sanh, tất cả đều được siêu 
thăng, cho nên không thể có vấn đề không siêu thăng.

 ▶ Câu 34: Vô khổ hình nhơn kiếp lưu oan.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Khổ hình: Hình phạt khổ sở.
 ❒ Vô khổ hình: Không có các hình phạt khổ sở.
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 ❒ Nhơn kiếp: Kiếp sống của con người.
 ❒ Lưu: Ðể lại.
 ❒ Oan: Thù giận.
 ❒ Lưu oan: Lưu lại các oan nghiệt.
 ❒ Nhơn kiếp lưu oan: Oan nghiệt còn lưu lại.

 ` Ý muốn nói: Không có những hình phạt khổ sở do các 
oan nghiệt của các kiếp sống trước còn lưu lại.

 ▶ Câu 35: Vô Ðịa ngục, Vô quỉ quan.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Địa ngục: Cõi tối tăm thấp kém nhất để giam giữ, 
đày đoạ và trừng phạt các linh hồn tội lỗi. Có tất 
cả 10 cửa Ðịa ngục do Thập Ðiện Diêm Vương cai 
quản, dưới quyền của Ðức Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.

 ❒ Quỉ quan: Quỉ sứ làm quan cai ngục nơi cõi địa 
ngục.

 ` Ý muốn nói: Không còn Ðịa ngục, không có quỉ sứ. Ðịa 
ngục đã bị đóng cửa hoàn toàn, không còn được dùng 
làm nơi giam giữ, đày đọa và trừng phạt các tội hồn.

 ▶ Câu 36: Chí Tôn đại xá nhứt trường qui nguyên.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Đại: Lớn.
 ❒ Xá: Tha tội.
 ❒ Ðại xá: Xá là tha tội. Ðại xá là tha tội cho tất cả 

những người phạm tội, không giới hạn.
 ❒ Trường: Nơi tụ họp nhiều người.
 ❒ Nhứt trường: Một trường.
 ❒ Qui nguyên: Trở về gốc. Cái gốc ấy là nơi xuất 

phát ra mình, đó là Thái Cực, tức là Ðấng Chí 
Tôn Thượng Ðế.
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 ` Ý muốn nói: Ðức Chí Tôn Ðại khai Ân Xá, tha thứ 
tội tình cho chúng sanh để đem con cái của Ngài trở 
về hiệp vào một chỗ cùng Ngài.

 ▶ Câu 37: Chiếu nhũ lịnh Từ Huyên thọ sắc.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Chiếu: Căn cứ vào, noi theo.
 ❒ Nhũ: Sữa, cái vú mẹ, chỉ bà mẹ.
 ❒ Nhũ lịnh: Lịnh của Mẹ. Lịnh của Ðức Phật Mẫu.
 ❒ Từ: Lòng thương yêu của người trên đối vói kẻ 

dưới.
 ❒ Huyên: Cỏ huyên, chỉ người mẹ. Huyên là loại cỏ 

sống lâu năm, người xưa cho rằng ăn cỏ huyên 
thì khỏi buồn phiền, nên cỏ huyên còn có tên là 
Vong ưu thảo.

 ❒ Từ Huyên: Người mẹ hiền thương yêu con cái, 
chỉ Ðức Phật Mẫu.

 ❒ Thọ: còn đọc Thụ, nghĩa là nhận lấy.
 ❒ Sắc: Tờ giấy viết lịnh của vua, ý nói lịnh của Ðức 

Chí Tôn.
 ` Ý muốn nói: Chiếu theo lịnh của Ðức Phật Mẫu, mà 

Ðức Phật Mẫu đã nhận lãnh Sắc lịnh của Ðức Chí Tôn.
 ▶ Câu 38: Ðộ anh nhi Nam, Bắc, Ðông, Tây.

 � Nghĩa chính:
 ❒ Ðộ: Cứu giúp.
 ❒ Anh: đứa trẻ mới lọt lòng mẹ.
 ❒ Nhi: Đứa con.
 ❒ Anh nhi: Là con trẻ chỉ các đứa con của Ðức Phật 

Mẫu, tức là toàn thể nhơn loại, Phật Mẫu xem 
nhơn loại là con cái nhỏ dại của Người. Nam, Bắc, 
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Ðông, Tây: 4 hướng, ý nói khắp nơi trên cõi trần.
 ` Ý muốn nói: Ðộ anh nhi Nam, Bắc, Ðông, Tây là cứu 

giúp toàn thể con cái của Ðức Phật Mẫu khắp nơi trên 
cõi trần.

 ▶ Câu 39: Kỳ khai tạo nhứt linh đài.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Kỳ: Thời kỳ.
 ❒ Khai: Mở ra.
 ❒ Kỳ khai: Mở ra thời kỳ.
 ❒ Tạo: Làm ra.
 ❒ Nhứt: Một.
 ❒ Linh: Thiêng liêng.
 ❒ Linh đài: Cái đài thiêng liêng, chỉ cái Tâm của 

con người.
 ` Ý muốn nói: Mở ra thời kỳ Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ 

là để tạo một khối đức tin cho toàn nhơn loại.
 ▶ Câu 40: Diệt hình tà pháp, cường khai Ðại Ðồng.

 � Nghĩa chính: 
 ❒ Diệt: Làm cho mất đi.
 ❒ Hình: Cái hiện ra trước mắt, hình thức.
 ❒ Tà pháp: Tất cả những việc có mục đích không 

tốt đẹp.
 ❒ Cường: Mạnh mẽ.
 ❒ Khai: Mở ra.
 ❒ Cường khai: Mở ra một cách mạnh mẽ.
 ❒ Ðại Ðồng: Cùng chung một qui mô lớn. Chỉ cuộc 

sống lý tưởng cùng chung quyền lợi và bổn phận, 
cùng thương mến như anh em ruột thịt.
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 ` Ý muốn nói: Tiêu diệt tất cả các hình thức của tà 
pháp để mở ra một cách mạnh mẽ xã hội Ðại Ðồng 
cho toàn nhơn loại.

 ▶ Câu 41: Hiệp vạn chủng nhứt môn đồng mạch.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Hiệp: Hợp lại, gom lại.
 ❒ Vạn chủng: Muôn loài, chỉ toàn thể nhơn loại 

gồm nhiều chủng tộc.
 ❒ Nhứt môn: Một cửa, một nhà.
 ❒ Ðồng: Cùng.
 ❒ Mạch: Đường nước chảy.
 ❒ Ðồng mạch: Cùng một đường nước chảy, cùng 

chung một tín ngưỡng.
 ` Ý muốn nói: Hợp các chủng tộc của nhơn loại thành 

một nhà, trong một tín ngưỡng chung, cùng tôn thờ 
hai Ðấng Cha Mẹ chung thiêng liêng là Ðức Chí Tôn 
và Ðức Phật Mẫu.

 ▶ Câu 42: Qui Thiên lương quyết sách vận trù.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Qui: Trở về.
 ❒ Thiên: Trời.
 ❒ Lương: Tốt đẹp.
 ❒ Thiên lương: Cái tốt đẹp do Trời ban cho mỗi 

người. Ðó chính là cái Tâm chơn chánh và lành, 
nên gọi là Lương Tâm.

 ❒ Quyết: Liệu định.
 ❒ Sách: Kế hoạch.
 ❒ Vận trù: Vận động và trù liệu toan tính công việc.

 ` Ý muốn nói: Ðức Phật Mẫu liệu định kế hoạch, vận 
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động và toan tính đem cái Thiên lương (Tâm) của mỗi 
người bị thất tình lục dục che lấp, không làm chủ được 
con người, nên dần dần con người đi vào đường tà vạy. 
Nếu kềm chế được 7 tình 6 dục thì Thiên Lương sáng 
tỏ trở lại làm chủ được con người.

 ▶ Câu 43: Xuân Thu, Phất Chủ, Bát Vu.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Xuân Thu: là quyển Kinh Xuân Thu do Ðức Khổng 
Tử viết ra về lịch sử của nước Lỗ và các chư hầu 
từ năm 722 trước Tây lịch. Tuy là viết sử nhưng 
Đức Khổng Phu Tử đã vận dụng văn tự và bút 
pháp để khen chê, phân biệt tà chánh rất mạch lạc 
và đanh thép, nên người đời sau phải công nhận 
đó là những búa rìu trong Kinh Xuân Thu.Kinh 
Xuân Thu là biểu tượng của Khổng Tử, Ðạo Cao 
Ðài chọn Kinh Xuân Thu làm Cổ pháp tượng 
trưng Nho giáo.

 ❒ Phất: Quét
 ❒ Chủ: Con Chủ, giống thú thuộc loài nai, hình 

dáng như con hươu mà lớn hơn. Thường thì con 
chủ đi trước, đàn hươu đi theo sau, đuôi con chủ 
phẩy sạch bụi, nên ngày xưa thường dùng đuôi 
con chủ làm cây phất trần, tức là cây chổi quét 
bụi; vì thế cây Phất trần còn dược gọi là Chủ vĩ 
(đuôi con chủ).

 ❒ Phất chủ: Cây chổi làm bằng đuôi con chủ, để các 
vị Tiên quét bụi. Ðây là cây chổi Tiên để quét sạch 
bụi trần bám vào che lấp cái Tâm, để cái Tâm trở 
nên trong sạch và sáng tỏ.

 ❒ Bát: Cái chén đựng đồ ăn.



 PHẬT MẪU CHƠN KINH

221

 ❒ Vu: Cái bầu đựng đồ ăn và nước.
 ❒ Bát Vu: Bình đựng đồ ăn và nước của các vị Tăng 

Ni Phật giáo phái Khất sĩ, dùng đi khất thực.
Ðạo Cao Ðài chọn Bình Bát vu làm Cổ Pháp tượng 

trưng Phật giáo. Như vậy, Tam giáo: Nho, Thích, Lão, 
được tượng trưng bằng 3 Cổ Pháp:

 � Bình Bát vu, tượng trưng Phật giáo.
 � Cây Phất chủ, tượng trưng Tiên giáo.
 � Kinh Xuân Thu, tượng trưng Nho giáo.

Ghép chung 3 Cổ Pháp nầy lại để nói lên ý nghĩa 
là: Tam giáp qui nguyên, tức là đem 3 nền Tôn giáo nầy 
cùng trở về một gốc, gốc đó là nguồn cội của Càn-Khôn 
Vũ-Trụ, là Thái Cực, là Thượng Ðế vậy.

 ▶ Câu 44: Hiệp qui Tam giáo hữu cầu chí chơn.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Hiệp: Hòa hợp.
 ❒ Qui: Trở về.
 ❒ Hiệp qui: Trở về và hòa hợp với nhau.
 ❒ Tam giáo: Ba nền tôn giáo lớn ở Á Ðông, gồm: 

Phật giáo, Tiên giáo, Nho giáo.
 ❒ Hữu: Có.
 ❒ Cầu: Tìm kiếm, mong mỏi.
 ❒ Chí: Rất.
 ❒ Chí chơn: Rất chơn thật.

 ` Ý muốn nói: Ðem Tam giáo trở về hòa hợp với nhau 
thành một khối để mong tạo thành một nền Ðại Ðạo 
rất chơn thật.

 ▶ Câu 45: Phục Nguyên nhơn huờn tồn Phật tánh.
 � Nghĩa chính:
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 ❒ Phục: Ðem trở về.
 ❒ Nguyên nhơn: Người mà linh hồn được sanh ra 

từ lúc khai Thiên.
 ❒ Huờn: Hoàn, trả lại.
 ❒ Tồn: Còn.
 ❒ Phật tánh: Tánh Phật, tức là cái tánh giác ngộ. 

Ðó là cái tánh tốt đẹp và lành mà Trời ban cho 
mỗi người. Phật tánh còn được gọi là: Giác tánh, 
Như Lai tánh, Chơn Như.

 ` Ý muốn nói: Ðem các Chơn-Linh trở về bằng cách 
hoàn trả và bảo tồn cái bổn tánh thiện lương chơn 
chánh mà Trời đã ban cho mỗi người. Các Nguyên-
Nhân xuống trần bị nhiễm trần, bị vật dục che lấp 
Phật tánh làm cho Phật tánh dường như mất đi. Nay 
Phật Mẫu đến giúp cho họ giác ngộ, cỡi bỏ bức màn 
vô minh thì Phật tánh được tỏ rạng. giống như là đJã 
đem Phật tánh hoàn trả cho họ.

 ▶ Câu 46: Giáo hóa hồn hữu hạnh hữu duyên.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Giáo: dạy dỗ.
 ❒ Hóa: Thay đổi.
 ❒ Giáo hóa: Dạy dỗ cho biến đổi từ xấu ra tốt
 ❒ Hồn: Linh hồn, Chơn-Linh.
 ❒ Hữu: Có.
 ❒ Hạnh: May mắn.
 ❒ Duyên: Mối dây ràng buộc được định sẵn từ trước.
 ❒ Hữu hạnh: Có may mắn.
 ❒ Hữu duyên: Có duyên tu hành.

 ` Ý muốn nói: Giáo hóa các linh hồn có may mắn và 
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có duyên phần gặp Ðạo để tu hành.
 ▶ Câu 47: Trụ căn quỉ khí Cửu tuyền.

 � Nghĩa chính:
 ❒ Trụ: Giữ yên một chỗ
 ❒ Căn: Gốc rễ.
 ❒ Khí: Phần vô hình.
 ❒ Quỉ khí: Quỉ hồn là những linh hồn thuộc Quỉ vị.
 ❒ Cửu: 9.
 ❒ Tuyền: Suối.
 ❒ Cửu tuyền: Chín suối, chỉ cõi Âm phủ.

 ` Ý muốn nói: Ðức Phật Mẫu giữ yên các Quỉ hồn nơi 
cõi Âm Phủ.

 ▶ Câu 48: Quảng khai Thiên thượng tạo quyền chí công.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Quảng: Rộng rãi.
 ❒ Khai: Mở ra.
 ❒ Quảng khai: Mở rộng ra.
 ❒ Thiên thượng: Trên Trời, chỉ cõi Trời, cõi Thiêng 

Liêng Hằng Sống.
 ❒ Quảng khai Thiên thượng: Mở rộng cõi Trời để 

rước những người đắc đạo trở về.
 ❒ Tạo: Làm ra.
 ❒ Quyền: Cái thế lực định đoạt các việc và sai khiến 

được người khác.
 ❒ Chí: Rất
 ❒ Công: Công bình.
 ❒ Chí công: Rất công bình.

 ` Ý muốn nói: Ðức Phật Mẫu mở rộng cõi Trời để thi 
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hành cái quyền công bình thiêng liêng tuyệt đối của 
Trời.

 ▶ Câu 49: Lịnh Mẫu Hậu khai tông định Ðạo.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Lịnh: Mệnh lệnh.
 ❒ Mẫu Hậu: Một danh hiệu của Ðức Phật Mẫu.
 ❒ Lịnh Mẫu Hậu: Mệnh lệnh của Ðức Phật Mẫu.
 ❒ Khai: Mở ra.
 ❒ Tông: Cũng đọc là Tôn, tôn giáo.
 ❒ Khai tông: Mở ra một nền tôn giáo.
 ❒ Ðịnh: Sắp đặt.
 ❒ Ðạo: Tôn giáo, đạo lý
 ❒ Ðịnh Ðạo: Sắp đặt một nền đạo lý.

 ` Ý muốn nói: Ðức Phật Mẫu ra lịnh mở ra một nền 
tôn giáo và sắp đặt các việc trong nền Đạo Lý.
Trong Ðạo Sử của Bà Nữ Ðầu Sư Hương Hiếu, Quyển 

I trang 28–29, có ghi;
“Ngày 27–10–Ất Sửu (dl 12–12–1925), Bà Cửu Thiên 

Huyền Nữ giáng mách bảo rằng: Mùng 1 nầy, tam vị đạo 
hữu Vọng Thiên Cầu Ðạo. Bà thăng rồi, ba ông hợp nhau 
bàn giải không hiểu Cầu Ðạo là gì mà Bà dạy, để cầu 
hỏi mấy Em. Ngày sau, ba ông cầu Thất Nương hỏi: Thất 
Nương dạy giùm Cầu Ðạo là gì? Thất Nương nói: Không 
phải phận sự của Em, xin hỏi Ông A Ă Â. Ngày sau nữa, 
có các Ðấng giáng về, ba ông cũng hỏi thì các Ðấng cũng 
nói: Không phải phận sự của tôi, xin hỏi Ông A Ă Â. 
Ngày 30–10–Ất Sửu (dl 15–12–1925), Ông AĂÂ giáng dạy 
rằng: «Ngày mùng 1 tháng 11 nầy (dl 16–12– 1925), tam 
vị phải Vọng Thiên Cầu Ðạo. Tắm gội cho tinh khiết, 
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ra quì giữa Trời, cầm 9 cây nhang mà vái rằng: Ba tôi 
là Cao quỳnh Cư, Phạm công Tắc, Cao hoài Sang, vọng 
bái Cao Ðài Thượng Ðế, ban ơn đủ phước lành cho 3 
tôi cải tà qui chánh.» Nhớ lời Ông A Ă Â dạy, ba ông 
quì ngoài sân, sắp đặt có một cái bàn nhỏ, quì chống tay 
trên bàn, mỗi người cầm 9 cây nhang vái y như lời Ðấng 
AĂÂ dạy bảo. Ba ông cứ tịnh tâm mặc niệm vái như lời 
Ông AĂÂ dạy, không nhớ tới cái vụ quì ngoài dường, có 
kẻ qua người lại dập dìu, lớp thì xe cộ họ đi chơi, đi coi 
hát về, họ dừng chân lại coi ba ông nầy cúng vái ai mà 
quì ngoài sân cỏ như vậy. Ai coi mặc ai, ba ông cứ quì đó 
cầu khẩn van vái cho tàn hết 9 cây nhang.”

Chúng ta nhận thấy Ðức Phật Mẫu ra lịnh Vọng 
Thiên Cầu Ðạo, tức là bắt đầu Khai Tông Ðịnh Ðạo.

 ▶ Câu 50: Ân dưỡng sanh đảm bảo hồn hài.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Ân: Ơn.
 ❒ Dưỡng sanh: Sanh ra và nuôi dưỡng cho khôn lớn.
 ❒ Ðảm bảo: Bảo đảm, làm cho chắc chắn
 ❒ Hồn: Linh hồn.
 ❒ Hài: Thi hài, thể xác.
 ❒ Hồn hài: Linh hồn và thể xác.

 ` Ý muốn nói: Công ơn của Ðức Phật Mẫu là sanh ra, 
rồi nuôi dưỡng cho khôn lớn, lại còn gìn giữ Linh hồn 
và Chơn-Thần được toàn vẹn.

 ▶ Câu 51: Càn Khôn tạo hóa sánh tài.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Càn Khôn: hai quẻ của Bát Quái, Càn chỉ Trời, 
Khôn chỉ Đất, Càn Khôn là Trời Đất.
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 ❒ Tạo: Làm ra.
 ❒ Hóa: Biến đổi.
 ❒ Tạo hóa: Làm ra và biến đổi.
 ❒ Ðấng Tạo Hóa: Theo ngôn ngữ thông thường, 

Ðấng Tạo Hóa là Ông Trời, tức là Ðấng Thượng 
Ðế, là Ðức Chí Tôn. Nhưng thật ra, theo Triết lý 
của Ðạo Cao Ðài, Ðức Chí Tôn giao nhiệm vụ tạo 
hóa cho Ðức Phật Mẫu, nên từng Trời của Ðức 
Phật Mẫu ngự gọi là Tạo Hóa Thiên.

 ❒ Sính: Nghĩa đen là ngựa chạy mau, nghĩa bóng là 
hết sức, rất, lắm.

 ❒ Tài: Tài giỏi.
 ❒ Sính tài: Rất tài giỏi, hết sức tài giỏi.

 ` Ý muốn nói: Việc tạo hóa ra Càn-Khôn Vũ-Trụ của 
Đức Phật Mẫu thì rất tài giỏi.
Khảo Dị: Kinh lễ in tại Pháp trang 26, 103, 117…: 

“Càn Khôn tạo hóa sính tài”. Kinh Thiên Đạo Thế Đạo 
năm 1968, 1974, 1975: “Càn Khôn tạo hóa sánh tài”. Sính 
là chữ Hán nghĩa là rất, lắm. Sánh là chữ Nôm nghĩa là 
so sánh, đem hai vật đặt gần nhau để so sánh. Có thể 
do đọc trại ra từ sinh đọc là sanh, nên sính đọc là sánh.

 ▶ Câu 52: Nhứt triêu nhứt tịch kỉnh bài mộ khang.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Nhứt: Mỗi một.
 ❒ Triêu: Sáng sớm.
 ❒ Tịch: Chiều tối.
 ❒ Nhứt triêu: Mỗi buổi sáng.
 ❒ Nhứt tịch: Mỗi buổi chiều tối.
 ❒ Kỉnh: Kính trọng.
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 ❒ Bài: Sắp đặt.
 ❒ Mộ: Buổi chiều.
 ❒ Khang: An ổn vui vẻ.

 ` Ý muốn nói: Mỗi sáng mỗi chiều mỗi tối, chúng ta 
phải sắp đặt để đến viếng an Ðức Mẹ. Chúng ta phải 
cúng lạy Ðức Phật Mẫu cho thường, cúng mỗi ngày bốn 
thời điều đó giống như chúng ta vấn an Ðức Mẹ vậy.

 ▶ Câu 53: Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Tạo Hóa Huyền 
Thiên cảm bái.

 � Nghĩa chính:
 ❒ Nam mô: Ðây là 2 tiếng mở đầu cho một câu cầu 

nguyện.
 ❒ Huyền: Sâu kín.
 ❒ Tạo Hóa Huyền Thiên: Từng Trời Tạo Hóa Thiên 

huyền diệu. Ðây là từng Trời do Ðức Phật Mẫu 
chưởng quản.

 ❒ Cảm: Cảm xúc.
 ❒ Bái: Lạy.
 ❒ Cảm bái: Kính lạy với sự xúc cảm trong lòng.

 ` Ý muốn nói: Chúng con cầu nguyện và kính lạy Ðức 
Phật Mẫu ở từng Trời Tạo Hóa Thiên huyền diệu với 
tất cả sự cảm xúc trong lòng.

 ▶ Câu 54: Nam mô Ðại Từ Bi Năng Hỷ Xả Thiên Hậu 
Chí Tôn Ðại Bi Ðại Ái.

 � Nghĩa chính:
 ❒ Ðại: Lớn.
 ❒ Từ: Lòng thương tưởng lo giúp ích cho làm cho 

họ được yên ổn vui vẻ, chúng sanh thoát khổ.
 ❒ Bi: Lòng trắc ẩn thương cảm các khổ não của 
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chúng sanh, lúc nào cũng muốn cứu vớt họ ra 
khỏi phiền não, tai vạ.

 ❒ Từ bi: Lòng thương yêu bao la thương người, 
thương vật và chúng sanh giúp chúng sanh thoát 
khổ.

 ❒ Năng: Khả năng, năng lực.
 ❒ Hỷ: Vui mừng.
 ❒ Xả: Tha thứ, buông ra không nắm giữ nữa.
 ❒ Hỷ xả: Vui vẻ mà tha thứ cho người xúc phạm 

đến mình hay có lỗi với mình.
 ❒ Thiên Hậu: Ðức Phật Mẫu.
 ❒ Chí Tôn: Rất được tôn kính, tôn kính tột bực.
 ❒ Ái: Lòng thương yêu chúng sanh.
 ❒ Ðại ái: Lòng thương yêu to lớn.

 ` Ý muốn nói: Chúng con cầu nguyện với Ðức Phật Mẫu 
có đức từ bi lớn, đức hỷ xả lớn, đức bác ái lớn, với tấm 
lòng tôn kính tột bực của chúng con.
Khi tụng dứt bài PHẬT MẪU CHƠN KINH chúng 

ta lạy Ðức Phật Mẫu 3 lạy, mỗi lạy 3 gật, mỗi gật niệm: 
Nam Mô DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TÓM TẮT GIẢI NGHĨA PHẬT MẪU CHƠN KINH

Ở từng Trời Tạo Hóa Thiên có Ðấng Phật Mẫu huyền 
vi mầu nhiệm, Ðức Phật Mẫu chưởng quản Kim Bàn 
nơi Diêu Trì Cung. Dùng Khí Sanh quang để nuôi nấng 
cho khôn lớn toàn thể con cái của Ngài. Chơn-Linh phối 
hiệp làm một với xác thân thiêng liêng để tạo nên một 
người có hình thể tốt đẹp như của bậc Thánh. Ðức Chí 
Tôn sản xuất ra vạn linh nên vạn linh phải tùng theo 
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Pháp của Ðức Chí Tôn.
Hòa hợp 2 khí Âm-Quang và Dương-Quang lại 

với nhau để biến hóa và sanh ra, sản xuất ra hình thể 
Càn-Khôn Vũ-Trụ. Vận chuyển 8 phẩm Chơn hồn giáng 
xuống đầu kiếp nơi cõi trần thành chúng sanh, gom hết 
Chơn-Linh của chúng sanh làm sự lớn của mình. Lập 
ra Tam tài là Thiên, Ðịa, Nhơn và định cái kiếp sống 
con người theo căn quả lành dữ tạo nên từ muôn kiếp 
trước. Nhờ luân hồi chuyển kiếp các Chơn-Linh được 
định cho thăng lên phẩm vị cao nơi Cõi Thiêng Liêng.

Ðức Phật Mẫu sắp đặt đem các Chơn-Linh trở về 
gốc là Hư Vô Bát Quái, tức là trở về cùng Ðức Chí Tôn. 
Tiêu diệt hết các mối dây ràng buộc con người vào cõi 
trần và những oan trái đã gây ra từ muôn kiếp trước.

Chưởng quản vườn Ðào Tiên dùng quả Đào Tiên 
làm phần thưởng cho các Chơn-Linh đắc đạo trở về ăn 
vào được hằng sống.

Công nghiệp to lớn của Phật Mẫu là đem con cái 
trở về ngôi nhà cũ nơi Cõi Thiêng Liêng. Ðức Chí Tôn 
sắp đặt phẩm vị cho các Chơn-Linh hằng sống nơi Cõi 
Thiêng Liêng. Ðức Phật Mẫu làm chủ Khí Âm-Quang, 
luôn luôn tùng mạng lịnh của Ðức Chí Tôn. Cứu giúp 
các Chơn-Thần mỗi khi đi xuống trần đầu thai hay mỗi 
khi mãn kiếp trở về. Ðức Chí Tôn gọi tên lên để ban 
thưởng cho về Cung Tiên Xứ Phật.

Trong thời kỳ cuối Hạ nguơn Tam Chuyển bước qua 
Thượng nguơn Tứ Chuyển, có Ðức Chí Tôn đến dạy dỗ 
nhơn sanh. Hội Long Hoa là cơ quan đem các chủng tộc 
loài người hòa hợp cùng nhau. Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ 
mở ra phù hợp với Thiên thơ tiền định.
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Trường thi Tiên dành cho người may mắn gặp gỡ 
và có duyên với Phật. Ðức Phật Mẫu đem thuyền Bát 
Nhã vào trong biển khổ để cứu vớt nhơn sanh. Ðức Phật 
Mẫu ban phước và do lòng từ bi giải trừ căn quả cho 
chúng sanh. Con người bị Ngũ Lôi tru diệt được huờn 
linh hồn và Chơn-Thần sống lại, ân xá cho các hồn bị 
đọa nay được siêu thăng. Chín vị Tiên Nương quay trở 
lại Kim Bàn để giúp Ðức Phật Mẫu chưởng quản Âm-
Quang. Mười Can Trời bao gồm muôn hình vạn trạng, 
mười Thiên can tùng theo 12 Ðịa chi làm lớn rộng thêm 
Càn-Khôn Vũ-Trụ. Nhiều lần cho trở lại ngôi vị cũ nơi 
Cõi Thiêng Liêng.

Các Nguyên hồn nay trở thành Quỉ hồn đều được độ 
rỗi siêu thăng. Không đọa đày quá mức, căn quả của mỗi 
người đều có luật pháp định rõ. Không có những hình 
phạt khổ sở do các oan nghiệt của kiếp trước lưu lại (vì 
Phật Mẫu tiêu diệt hết). Không còn Ðịa ngục, không còn 
quỉ sứ làm quan cai ngục. Địa ngục hoàn toàn bị đóng 
cửa. Ðức Chí Tôn tha thứ hết các tội tình để đem tất 
cả con cái của Ngài trở về hiệp vào một chỗ cùng Ngài.

Chiếu theo lịnh của Ðức Phật Mẫu, mà Phật Mẫu 
nhận lãnh sắc lịnh của Ðức Chí Tôn cứu giúp toàn thể 
con cái của Phật Mẫu khắp nơi trên cõi trần.

Mở ra Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ là để tạo một khối 
đức tin lớn cho toàn nhơn loại. Tiêu diệt tất cả hình thức 
tà pháp để mở ra một cách mạnh mẽ xã hội đại đồng cho 
toàn nhơn loại. Hiệp các chủng tộc nhơn loại thành một 
nhà có cùng chung một tín ngưỡng. Tôn thờ hai Đấng 
Cha Mẹ thiêng liêng là Chí Tôn và Phật Mẫu. Phật Mẫu 
liệu định kế hoạch, vận động toan tính đem cái Thiên 
lương (Tâm) trở lại làm chủ con người.
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Ba Cổ pháp tượng trưng Tam giáo là: Kinh Xuân 
Thu (Nho giáo), Cây Phất chủ (Tiên giáo), Bình Bát vu 
(Phật giáo). Ðem Tam giáo trở về hiệp thành một khối 
mong tạo thành một nền Ðại Ðạo rất chơn thật.

Ðem các Chơn-Linh trở về bằng cách hoàn trả và bảo 
tồn cái tánh thiện lương mà Trời đã ban cho mỗi người. 
Giáo hóa các linh hồn có sự may mắn và có duyên gặp 
Ðạo để tu hành. Ðức Phật Mẫu giữ yên các Quỉ hồn tại 
Âm phủ, mở rộng cõi Trời để thi hành cái quyền Công 
bình thiêng liêng tuyệt đối. Ðức Phật Mẫu ra lịnh mở 
ra một nền tôn giáo và sắp đặt một nền đạo lý. Công ơn 
của Ðức Phật Mẫu là sanh ra và nuôi cho khôn lớn, lại 
còn gìn giữ thể xác và linh hồn cho được toàn vẹn. Việc 
tạo hóa ra Càn-Khôn Vũ-Trụ của Ðức Phật Mẫu thì rất 
tài giỏi.

Mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi tối, chúng ta phải sắp đặt 
để đến vấn an Ðức Mẹ. ý nói chúng ta cúng lạy Phật Mẫu 
sáng, trưa, chiều, tối như là vấn an Đức Mẹ. Chúng ta 
cầu nguyện kính lạy Ðức Phật Mẫu ở từng Trời Tạo Hóa 
Huyền Thiên huyền diệu với tất cả lòng cảm mến. Chúng 
con cầu nguyện với Ðức Phật Mẫu có đức từ bi lớn, đức 
hỷ xả lớn, đức bác ái lớn, với lòng tôn kính tột bực.

Lạy 3 lạy, mỗi lạy 3 gật, mỗi gật niệm: 
Nam Mô DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN
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TÁN TỤNG CÔNG ÐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU
(Giọng Nam ai)

Kể từ Hỗn Ðộn sơ khai,
Chí Tôn hạ chỉ trước Ðài Linh Tiêu.

Lưỡng Nghi phân khí Hư Vô,
Diêu Trì Kim Mẫu nung lò hóa sanh.

Âm Dương biến tạo Chơn-Thần,
Lo cho nhơn vật về phần hữu vi.

Mớm cơm vú sữa cũng tay,
Dưỡng sanh đùm bọc với tài chí công.

Xét vì nhơn vật lẽ đồng,
Chắt chiu hằng để trọn lòng chung thương.

Chí mong hòa hảo Âm Dương,
Thuận căn theo lối bước đường vẹn chơn.

Mẫu Nghi hằng giữ lòng đơn,
Mảng lo cho trẻ đặng toàn mảnh thân.

Riêng thương Kim Mẫu khóc thầm,
Biển trần thấy trẻ lạc lầm bấy lâu.

Ðòi phen MẸ luống ưu sầu,
Cũng vì Tà mị dẫn đường con thương.

Ðỉnh chung là miếng treo gương,
Khiến nên trẻ dại lạc đường quên ngôi.

Ngọt ngon trẻ nhiễm mến mùi,
Trẻ nào có biết khúc nôi đoạn trường.

Ngồi trông con đặng phi thường,
MẸ đem con đến tận đường hằng sanh.

Xưa con không thấu cội nhành,
Vì đường Ðạo bế biệt cành hoa rơi.
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Từ con cách MẸ phương Trời,
Trầm luân khổ hải chơi vơi sóng trần.

Dầu thương nhắm mắt đưa chơn,
Giờ nay gặp lối nghiệt trần giảm tiêu.

Ngọc Hư định phép cũng nhiều,
Phái Vàng MẸ lãnh dắt dìu trẻ thơ.

Trước kia trẻ vẫn mịt mờ,
Từ đây mới hản ơn nhờ Mẫu Nghi.

Ðắc truyền khai mối Tam Kỳ,
Dưới tay cậy có Diêu Trì Cửu Nương.

Chín Cô đã sẵn lòng thương,
Mê tân độ chúng buồm trương thoát vòng.

Lục Nương phất phướng Truy hồn,
Tang thương nay lúc bảo tồn chúng sanh.

Bát Nương thật Đấng chí linh,
Cùng chung giáo hóa ân cần lo âu.

Thất Nương khêu đuốc Ðạo đầu,
Nhờ người gợi ánh nhiệm mầu huyền vi.

Môn sanh thiện niệm hằng ngày,
Cúi xin Kim Mẫu muôn loài cứu ương.

Ðê đầu khấu bái Nương Nương,
Nén hương đạm bạc xin thương chứng lòng.

NAM MÔ TẠO HÓA HUYỀN THIÊN DIÊU TRÌ KIM MẪU.
NAM MÔ TẠO HÓA HUYỀN THIÊN CỬU VỊ NỮ PHẬT.

1– NGUỒN GỐC BÀI KINH:

Kinh “Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu» do 
Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu đặt ra, viết 
xong tại Thảo Xá Hiền Cung ngày 18–5–Nhâm Thân (dl 
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21–6–1932), theo sự chỉ định của Ðức Phạm Hộ Pháp, có 
dâng lên Bát Nương giáng cơ chỉnh văn lại.

Nội dung bài Kinh nầy là để xưng tụng Công Ðức 
của Ðức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương.

Ngài Bảo Văn Pháp Quân viết bài Tán Tụng Công 
Ðức Diêu Trì Kim Mẫu lấy ý từ bài Thi văn giáng cơ 
dạy đạo của Ðức Phật Mẫu tại Thảo Xá Hiền Cung ngày 
15–11–Tân Mùi (dl 23–12–1931), Ðức Phạm Hộ Pháp và 
Ngài Bảo Văn Pháp Quân Phò loan.

Bài Thi văn nầy, Ngài Bảo Văn Pháp Quân có đăng 
trong tập sách nhỏ của Ngài nhan đề «MẠCH ÐẠO» 
nơi trang 17 và 18, xuất bản năm Nhâm Thân (1932), xin 
chép nguyên văn ra dưới đây:

Từ Hỗn Ðộn Chí Tôn hạ chỉ,
Cho Thiếp quyền quản Khí Hư Vô.
Lấy Âm-Quang tạo phách tăng đồ,
Muôn vật cả lo cho sanh hóa.

Nuôi nấng lấy xác thân hòa hỏa,
Thuận Âm Dương căn quả hữu vi.
Chưa ai vào đến cõi trần nầy,
Chẳng thọ lấy Chơn-Thần tay Thiếp.

Sanh dưỡng đã biết bao căn kiếp,
Rồi dắt dìu cho hiệp với CHA,
Kìa mớm cơm vú sữa cũng là,
Sanh một kiếp người ta đáng mấy.

Dầu hài cốt trăm năm cũng vậy,
Khối tình thương chẳng lấy chi nhiều,
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Huống Tạo Thiên đùm bọc chắt chiu,
Sanh một đứa liều ngàn thế kỷ.

Chịu mất trẻ cũng vì tà mị,
Cướp con thương, bỏ vị quên ngôi.
Ôi! Thương đòi phen phải chịu ngậm ngùi.
Thấy thân trẻ nổi trôi biển khổ.

Trân trọng lấy hình hài dơ ố,
Còn thiêng liêng vô số tiếc thương,
Hằng trông mong con đặng phi thường,
Ðem vào đặng con đường hằng sống.

Kể từ trước Thiếp là hình bóng,
Biết thương con chẳng mộng con thương,
Ðạo dìu Ðời bởi Thiếp lo lường,
Trên mới thuận khoáng trương phổ tế.

Kể từ trước Ðạo còn bị bế,
Mẹ thương con chẳng thế dắt dìu.
Nay cõi trần nghiệt chướng giảm tiêu,
Ngọc Hư định đã nhiều phép cứu.

Thiếp từ đặng Phái Vàng chí bửu,
Lịnh Chí Tôn khai mối Tam Kỳ,
Hằng ngày lo cho đám Nữ nhi,
Chẳng đủ trí sánh bì Nam tử.

Ơn nhờ có con là Long Nữ,
Đến thay thân Thiên sứ Từ Hàng,
Đùm bọc em, con rán bước một đàng,
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Đặng cho MẸ dễ dàng cứu rỗi.

Kìa Cực Lạc Niết Bàn đem đổi,
Lấy thân phàm làm mối giải oan,
MẸ trông con về cảnh an nhàn,
Ở trần thế muôn ngàn sầu thảm.

Cõi Thiên vị cho con còn dám,
Huống dạy khuyên mô phạm căn tu,
Chỉnh tiếc con chẳng rõ hiền ngu,
Đặng tự định công phu trọn phận.

Con thì đứa đường đời lẩn bẩn,
Con thì hay vay trở cơ mầu,
Mối huyền vi nào rõ cao sâu,
Cứ đeo đẳng mạch sầu nguồn thảm.

Con ví biết mình cao bực phẩm,
Thì phải toan cho dám phế đời,
Các em con chỉ để con ngươi,
Coi con bước mấy dời nối gót.

Lời cần yếu MẸ than cho trót,
Muốn dạy em, con khá xót xa chừng,
Phải hằng ngày ở dựa bên lưng,
Nhắc từ chuyện, khuyên răn từ việc.

Cửu Nương vốn nhọc nhằn chẳng tiếc,
Chỉ trách con chưa biết nhập trường,
Phải hiểu rằng lòng MẸ hằng thương...

KIM MẪU NƯƠNG NƯƠNG
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Chúng ta nhận thấy bài Kinh «Tán Tụng Công Ðức 
Diêu Trì Kim Mẫu» có nhiều câu rất giống với bài Thi 
của Ðức Phật Mẫu giáng cơ ban cho, hay là có ý nghĩa 
tương tợ.

2: GIẢI NGHĨA CHI TIẾT:

 ❒ Tán tụng: Chúc mừng và khen ngợi.
 ❒ Công đức: Công nghiệp và đức độ giúp người 

giúp đời.
Công đức của Ðức Diêu Trì Kim Mẫu đối với chúng 

sanh, cao sâu và rộng lớn vô cùng, không thể nào lường 
hết được. Ðối với thế gian, công sanh thành dưỡng dục, 
giáo hóa của một bà mẹ đối với một đứa con còn không 
lấy chi đo lường được, huống chi là công đức của Bà 
MẸ thiêng liêng đối với toàn cả chúng sanh là con cái 
thương yêu của Người.

 ▶ Câu 1: Kể từ Hỗn Ðộn sơ khai.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Hỗn Ðộn: Lộn xộn, lẫn lộn không phân biệt được.
 ❒ Sơ khai: Mới mở ra lúc đầu.

 ` Ý muốn nói: Thời Hỗn Ðộn là thời Tiên Thiên, tức là 
trước khi tạo dựng Trời Ðất, các chất khí còn lẫn lộn 
vào nhau, chưa phân ra âm và dương.

 ▶ Câu 2: Chí Tôn hạ chỉ trước Ðài Linh Tiêu.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Hạ: Truyền xuống, 
 ❒ Chỉ: mệnh lệnh.
 ❒ Hạ chỉ: Vua truyền lịnh xuống cho bề tôi thi hành. 

Ở đây là Ðức Chí Tôn truyền lịnh xuống.
 ❒ Ðài Linh Tiêu: Cái Ðài Cao nơi Linh Tiêu Ðiện 
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Ngọc Hư Cung.
 ` Ý muốn nói: Ðức Chí Tôn ngự trên cái Ðài Cao nơi 

Ðiện Linh Tiêu truyền lịnh xuống.
 ▶ Câu 3: Lưỡng Nghi phân khí Hư Vô.

 � Nghĩa chính:
 ❒ Lưỡng Nghi: Âm-Quang và Dương-Quang, do 

Thái Cực phân ra Lưỡng Nghi, lại phân tứ tượng 
rồi biến thành Bát Quái.

 ❒ Khí Hư Vô: Còn gọi là Hư Vô chi Khí là chất khí 
nguyên thủy sanh ra Thái Cực tức sanh ra Ðức 
Chí Tôn. Như vậy Lưỡng Nghi có nguồn gốc là 
khí Hư Vô, do khí Hư Vô phân ra tạo thành.

 ▶ Câu 4: Diêu Trì Kim Mẫu nung lò hóa sanh.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Nung lò: Đốt nóng lò để sản xuất ra vật dụng như: 
Nung vôi, nung gạch, nung gốm sứ.

 ❒ Nung lò hóa sanh: Kim Bàn nơi Diêu Trì Cung 
là nơi Ðức Phật Mẫu sanh hóa vạn vật trong Càn-
Khôn Vũ-Trụ.

 ` Ý muốn nói: Khí Hư Vô tạo ngôi Thái Cực. Thái Cực 
phân ra Lưỡng Nghi: Âm-Quang và Dương-Quang. 
Diêu Trì Kin Mẫu chưởng quản Âm-Quang, lấy Âm-
Quang phối hợp Dương-Quang để tạo thành Càn-Khôn 
Vũ-Trụ và hóa sanh vạn vật.
Bốn câu kinh 1, 2, 3 và 4 nói về sự hình thành Càn-

Khôn Vũ-Trụ và vạn vật theo triết lý của Đạo cao Đài.
Thuở nguyên thủy chưa có Càn-Khôn Vũ-Trụ thì 

trong khoảng không gian chỉ có một khí Hồng Mông 
gọi là Hư Vô chi Khí hổn độn, mờ mờ mịt mịt. Không 
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gian ấy được gọi là Vô Cực, trong Vô Cực có ấy có một 
cái nguyên lý và một cái nguyên khí tự nhiên, tuyệt diệu 
tuyệt huyền. Lý và khí ấy ngưng kết lại với nhau qua nhiều 
đời nhiều kiếp mới tạo thành một khối Tinh Quang đầy 
đủ sự tốt đẹp. Chừng đúng ngày giờ khối ấy nổ tung ra 
để sanh ra một khối đại Tinh Quang, hào quang chiếu 
diệu, rực rỡ chói lòa khắp nơi nơi. Đó là Đại Hôn của 
Vũ-Trụ, Chúa tể Càn-Khôn thế giới và ngôi của Ngài 
là Thái cực. Vũ trụ bắt đầu có ngôi Thái Cực trọn lành 
trọn tốt, thiên biến vạn hóa, rồi Thái cực mới phân ra 
Lưỡng Nghi: Âm Quang và Dương Quang. Đức Ngọc 
Hoàng Thượng Đế chưởng quản khí Dương-Quang. 
Ngài hóa thân làm Phật Mẫu để chưởng quảng khí Âm 
Quang. Đức Phật Mẫu thay quyền Thượng Đế nắm cơ 
tạo hóa thâu khí Dương-Quang đem phối hợp với khí 
Âm-Quang mà hóa sanh vạn vật.

 ▶ Câu 5: Âm Dương biến tạo Chơn-Thần.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Âm Dương: Hai khí Âm-Quang và Dương-Quang.
 ❒ Biến tạo: Biến hóa tạo nên.
 ❒ Chơn-Thần: Xác thân thiêng liêng của con người 

nơi Cõi Thiêng Liêng.
Một người sống nơi Cõi Thiêng Liêng thì phải có 

xác thân thiêng liêng, khi đầu thai xuống cỏi phàm thì 
phải có một xác thân nữa gọi là xác thân phàm. Xác thân 
phàm do bà mẹ phàm tạo ra, còn xác thân thiêng liêng 
do Bà Mẹ Thiêng-Liêng (Phật Mẫu) tạo ra. Nơi ao Diêu 
Trì có một đài phát hiện Âm Quang, đài ấy thâu làn 
Sanh Quang của ngôi Thái Cực rồi đem Dương Quang 
hiệp với Âm Quang mà tạo nên Chơn Thần cho Vạn 
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linh trong Càn-Khôn Vũ-Trụ, (Trích luật Tam Thể của 
Đức Cao Thượng Phẩm).

 ▶ Câu 6: Lo cho nhơn vật về phần hữu vi.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Nhơn vật: Người và vật.
 ❒ Hữu vi: Tất cả những gì có hình thể, sắc tướng, 

thấy được, rờ được.
Hữu vi đồng nghĩa với Hữu hình, trái với Vô vi, 

Vô hình.
 ` Ý muốn nói: Ðức Phật Mẫu lo lắng cho người và vật 

về phần vật chất hữu hình.
 ▶ Câu 7-8: Mớm cơm vú sữa cũng tay, 

Dưỡng sanh đùm bọc với tài chí công.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Mớm cơm vú sữa: Chỉ việc mẹ nuôi con lúc sơ 
sanh.

 ❒ Dưỡng sanh: Nuôi dưỡng cho lớn lên và sống 
khỏe mạnh.

 ❒ Ðùm bọc: Giúp đỡ, che chở.
 ❒ Chí công: Rất công bình, công bình tuyệt đối. Chỉ 

có Ðức Chí Tôn và Ðức Phật Mẫu mới có dược 
sự công bình tuyệt đối.

 ` Ý muốn nói: Một tay Ðức Phật Mẫu lo nuôi dưỡng 
con cái từ lúc sơ sanh cho đến lúc lớn khôn, đùm bọc 
với tài năng rất công bình.

 ▶ Câu 9: Xét vì nhơn vật lẽ đồng.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Nhơn vật: Người và vật.
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 ❒ Lẽ đồng: Cùng một lý lẽ như nhau.
 ` Ý muốn nói: Người và vật đều có cùng một lẽ như 

nhau là do Ðức Phật Mẫu tạo ra.
 ▶ Câu 10: Chắt chiu hằng để trọn lòng chung thương.

 � Nghĩa chính:
 ❒ Chắt chiu: Quí trọng và nâng niu chăm sóc.
 ❒ Hằng: Luôn luôn.

 ` Ý muốn nói: Ðức Phật Mẫu luôn luôn nâng niu chăm 
sóc con cái với tất cả tấm lòng thương yêu.

 ▶ Câu 11–12: Chí mong hòa hảo Âm Dương. 
Thuận căn theo lối bước đường vẹn chơn.

 � Nghĩa chính:
 ❒ Chí: Ý chí.
 ❒ Hòa hảo: Thuận hòa tốt đẹp với nhau.
 ❒ Âm Dương: Khí Âm-Quang và khí Dương-Quang.
 ❒ Thuận: Xuôi theo, thuận theo.
 ❒ Căn: Gốc rễ. Cái gốc rễ của con người và muôn vật
 ❒ Vẹn chơn: Hoàn toàn chơn thật.

 ` Ý muốn nói: Cái ý chí mong muốn của Phật Mẫu là 
2 khí Âm Dương hoà hợp tốt đẹp với nhau, để chúng 
sanh thuận theo đó mà bước tới trên con đường tiến 
hóa hoàn toàn chơn thật.

 ▶ Câu 13: Mẫu Nghi hằng giữ lòng đơn.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Mẫu: Mẹ.
 ❒ Nghi: Khuôn mẫu, hình thức tốt đẹp.
 ❒ Mẫu Nghi: Bà Hoàng của một nước, bà mẹ khuôn 

mẫu cho các bà mẹ khác. Ở Cõi Thiêng Liêng, 
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Mẫu Nghi là Ðức Phật Mẫu, Bà mẹ thiêng liêng 
của toàn chúng sanh.

 ❒ Lòng đơn: Do chữ đơn tâm là lòng son tức là lòng 
ngay thẳng tốt đẹp không thay đỗi.

 ` Ý muốn nói: Ðức Phật Mẫu luôn luôn giữ lòng ngay 
thẳng tốt đẹp.

 ▶ Câu 14: Mảng lo cho trẻ đặng toàn mảnh thân.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Mảng: Ðặt hết tâm trí vào làm một công việc.
 ❒ Trẻ: Chỉ toàn cả con cái của Phật Mẫu.
 ❒ Mảnh thân: Tấm thân.

 ` Ý muốn nói: Ðức Phật Mẫu luôn luôn lo lắng cho toàn 
thể các con có được tấm thân toàn vẹn.

 ▶ Câu 15: Riêng thương, Kim Mẫu khóc thầm.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Riêng thương: Thương yêu một cách đặc biệt.
 ❒ Kim Mẫu: Một danh hiệu của Ðức Phật Mẫu.
 ❒ Khóc thầm: Khóc mà không để cho người khác 

biết.
 ` Ý muốn nói: Ðức Phật Mẫu đặc biệt thương yêu con 

cái của Người và vì điều nầy Người thường khóc thầm.
 ▶ Câu 16: Biển trần thấy trẻ lạc lầm bấy lâu.

 � Nghĩa chính:
 ❒ Lạc lầm: Gây ra điều sai trái vì mê muội không 

nhận ra lẽ phải
 ❒ Bấy lâu: Khoảng thời gian dài, từ lúc đã nói đến 

cho tới bây giờ.
 ` Ý muốn nói: Ðức Phật Mẫu đặc biệt thương yêu con 
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cái của Người, thường khóc thầm vì thấy con cái bị lầm 
đường lạc lối trong bấy lâu nay nên phải chịu nhiều 
khổ sở nơi cõi trần.

 ▶ Câu 17–18: Ðòi phen MẸ luống ưu sầu, 
Cũng vì Tà mị dẫn đường con thương.

 � Nghĩa chính:
 ❒ Ðòi phen: Nhiều lần.
 ❒ MẸ: Ðức Phật Mẫu.
 ❒ Luống: Mức độ nhiều lần.
 ❒ Ưu sầu: Lo lắng buồn rầu.
 ❒ Tà mị: Những điều không ngay thẳng, bất chánh.

 ` Ý muốn nói: Ðã nhiều lần, Ðức Phật Mẫu lo lắng 
buồn rầu, vì đám Tà mị dụ dỗ con cái thương yêu của 
Người để dẫn vào con đường bất chánh.

 ▶ Câu 19–20: Ðỉnh chung là miếng treo gương, 
Khiến nên trẻ dại lạc đường quên ngôi.

 � Nghĩa chính:
 ❒ Ðỉnh chung: Chỉ sự giàu có sang trọng.
 ❒ Miếng: Một cái, một món.
 ❒ Treo gương: Treo lên cao để làm gương cho mọi 

người.
 ❒ Ngôi: Phẩm vị nơi Cõi Thiêng Liêng, Ngôi vị.

 ` Ý muốn nói: Sự giàu sang danh lợi hấp dẫn những 
con cái của Phật Mẫu đi vào con đường lầm lạc, quên 
mất ngôi vị cũ nơi Cõi Thiêng Liêng. Ðó là một tấm 
gương treo lên cho mọi người biết.

 ▶ Câu 21: Ngọt ngon trẻ nhiễm mến mùi.
 � Nghĩa chính:
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 ❒ Ngọt ngon: Những thứ hấp dẫn làm thỏa mãn 
các giác quan của thể xác.

 ❒ Trẻ: Chỉ con cái.
 ❒ Nhiễm: Thấm vào.
 ❒ Mến: ưa chuộng.

 ` Ý muốn nói: Con cái của Ðức Phật Mẫu bị tiêm 
nhiễm, nên ưa chuộng các mùi vị ngon ngọt của vật 
chất nơi cõi trần.

 ▶ Câu 22: Trẻ nào có biết khúc nôi đoạn trường.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Khúc nôi: Sự tình thầm kín, nỗi niềm tâm sự.
 ❒ Ðoạn trường: Đứt ruột, sự đau đớn dữ dội

 ` Ý muốn nói: Con cái không biết nỗi niềm đau đớn 
như cắt từng đoạn ruột của MẸ thiêng liêng.

 ▶ Câu 23: Ngồi trông con đặng phi thường.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Phi thường: Chẳng phải bình thường, tức là vượt 
lên trên sự bình thường. Bình thường là ham thích 
lợi danh, đắm say mê tài sắc, đi vào đường vật 
chất. Phi thường là xa lánh lợi danh, xem trọng 
đạo đức tinh thần, lo tu hành ngày sau đắc quả, 
linh hồn được nhẹ nhàng trở về ngôi vị cũ.

 ▶ Câu 24: MẸ đem con đến tận đường hằng sanh.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Hằng: Luôn luôn.
 ❒ Sanh: Sống.
 ❒ Đường hằng sanh: Con đường Thiêng Liêng Hằng 

Sống, là con đường dành cho các Chơn hồn sau 
khi thoát xác trở về bái kiến Đức Chí Tôn để được 
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định vị.
 ❒ Tận: Cuối.
 ❒ Tận đường hằng sanh: Chỗ cuối cùng của Thiêng 

Liêng Hằng Sống mà Ðạo Phật gọi là Niết Bàn.
 ` Ý muốn nói: Ðức Phật Mẫu ngồi trông chờ con cái 

trở nên những bực phi thường để Người rước đem về 
cõi Niết Bàn.

 ▶ Câu 25–26: Xưa con không thấu cội nhành.
Vì đường Ðạo bế biệt cành hoa rơi.

 � Nghĩa chính:
 ❒ Thấu: Biết rõ.
 ❒ Cội nhành: Cội cây và nhánh cây, đầu đuôi gốc 

ngọn.
 ❒ Đường Ðạo bế: Con đường Ðạo bế tắc.

 ` Ý muốn nói: Từ xưa, các con không biết rõ ngọn nguồn, 
và cũng vì Ðạo bị bế lại mà các con như cánh hoa rơi, 
phải cách biệt MẸ.

 ▶ Câu 27–28: Từ con cách MẸ phương trời,
Trầm luân khổ hải chơi vơi sóng trần.

 � Nghĩa chính:
 ❒ Trầm luân: Chìm đắm.
 ❒ Khổ hải: Biển khổ hay còn gọi là bể thẳm. Đức 

Phật ví cõi trần là biển khổ, vì ở đó con người chịu 
không biết bao nhiêu là những nỗi vất vả khổ sở. 
Nào sanh ly tử biệt, bệnh tật tai ương, lại còn biết 
bao nhiêu thất vọng khác nữa. Con người sống 
trong cõi trần là đắm chìm trong bể khổ.

 ❒ Chơi vơi: Trơ trọi giữa biển khơi mênh mông, 
không biết bám víu vào đâu.
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 ❒ Sóng trần: Những làn sóng trên biển khổ.
 ` Ý muốn nói: Từ ngày các con cách biệt MẸ tới cả một 

phương trời, các con phải chịu chơi vơi nơi cõi trần, 
chìm đắm và bị vùi dập trong vòng khổ não.

 ▶ Câu 29–30: Dầu thương nhắm mắt đưa chơn,
Giờ nay gặp lối nghiệt trần giảm tiêu.

 � Nghĩa chính:
 ❒ Nhắm mắt đưa chơn: Nhắm mắt bước tới, buông 

xuôi theo số mệnh.
 ❒ Lối: Đường đi, con đường Ðạo.
 ❒ Nghiệt trần: Các nghiệp ác nơi cõi trần. Nghiệt 

là nghiệp ác; trần là cõi trần.
 ❒ Giảm tiêu: Giảm đi và tiêu mất.

 ` Ý muốn nói: Dầu thương các con, nhưng MẸ đành để 
số phận đưa đẩy các con. Ngày nay, các con gặp được 
con đường Ðạo thì cái nghiệp ác nơi cõi trần của các 
con sẽ được giảm tiêu.

 ▶ Câu 31: Ngọc Hư định phép cũng nhiều.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Ngọc Hư: Ngọc Hư Cung, ở từng Trời Hư Vô 
Thiên, dưới quyền chưởng quản của Đức Nhiên 
Đăng Cổ Phật tại Ngọc Hư Cung. Các Đấng Phật, 
Tiên họp hội nghị lập Thiên Điều (luật Tròi) để 
điều hành sự tiến hóa trong Càn-Khôn Vũ-Trụ.

 ❒ Định: Sắp đặt.
 ❒ Phép: Pháp luật.
 ❒ Định phép: Lập ra pháp luật.

 ` Ý muốn nói: Ngọc Hư Cung lập ra nhiều pháp luật.
 ▶ Câu 32: Phái Vàng MẸ lãnh dắt dìu trẻ thơ.
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 � Nghĩa chính:
 ❒ Phái Vàng: Do chữ Huỳnh Ðạo dịch ra: Phái Vàng 

hay Ðạo Vàng, là chỉ Ðạo Cao Ðài của Ðức Chí 
Tôn, căn cứ vào đôi liễn nơi Hiệp Thiên Ðài:

HIỆP NHẬP CAO ÐÀI, BÁ TÁNH THẬP PHƯƠNG QUI CHÁNH QUẢ,
THIÊN KHAI HUỲNH ÐẠO, NGŨ CHI TAM GIÁO HỘI LONG HOA.
 ❒ Nghĩa là: Hiệp vào Ðạo Cao Ðài, trăm họ trong 

mười phương đều đắc đạo trở về ngôi chánh quả, 
Trời mở Ðạo Vàng, các Ðấng Giáo chủ của Ngũ 
Chi Ðại Ðạo và Tam giáo tham dự Ðại Hội Long 
Hoa.

 ` Ý muốn nói: Trong Ðạo Cao Ðài, Ðức Phật Mẫu lãnh 
nhiệm vụ dìu dắt con cái tu hành.

 ▶ Câu 33: Trước kia trẻ vẫn mịt mờ.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Trẻ: Chỉ con cái của Đức Phật Mẫu.
 ❒ Mịt mờ: Không nhìn thấy để phân biệt.

 ` Ý muốn nói: Trước kia con cái của Phật Mẫu vẫn 
còn mờ hồ, chưa biết Ðức Phật Mẫu là Bà MẸ thiêng 
liêng của mình.

 ▶ Câu 34: Từ đây mới hẳn ơn nhờ Mẫu Nghi.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Hẳn: Khẳng định như vậy, không có gì phải nghi 
ngờ.

 ❒ Mẫu Nghi: Ðức Phật Mẫu.
 ` Ý muốn nói: Từ đây mới cậy nhờ ơn của Ðức Phật 

Mẫu.
 ▶ Câu 35: Ðắc truyền khai mối Tam Kỳ.
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 � Nghĩa chính:
 ❒ Ðắc: Được
 ❒ Truyền: Truyền bá ra.
 ❒ Khai: Mở ra.
 ❒ Mối: Giềng mối.
 ❒ Tam Kỳ: Chỉ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

 ` Ý muốn nói: Ðức Phật Mẫu được lịnh truyền của Ðức 
Chí Tôn, mở ra Ðạo Cao Ðài.

 ▶ Câu 36: Dưới tay cậy có Diêu Trì Cửu Nương.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Cậy: Nhờ vào.
 ❒ Diêu Trì: Diêu Trì Cung.
 ❒ Cửu Nương: 9 vị Nữ Tiên nơi Diêu Trì Cung, 

thường gọi là Cửu vị Tiên Nương.
“Dưới quyền của Đức Phật Mẫu có Cửu vị Tiên Nương 

trông nom về Cơ Giáo hóa cho vạn linh, còn ngoài ra có 
hằng hà sa số Phật trông nom về Cơ Phổ độ mà Quan 
Âm Bồ Tát là Ðấng cầm đầu. Quan Âm Bồ Tát ngự tại 
Cung Nam Hải, ở An Nhàn Ðộng; còn Diêu Trì Cung thì 
ở tại Tạo Hóa Thiên. Nơi Cung Diêu Trì còn có một cõi 
Âm-Quang riêng biệt gọi là Phông Đô đặng giáo hóa cho 
các Chơn-Thần đã bị lạc nẽo trên đường trần” 

 � (Trích Luật Tam Thể của Ðức Cao 
Thượng Phẩm và Bát Nương).

 ` Ý muốn nói: Dưới Phật Mẫu có Cửu vị Tiên Nương 
DTC trông nom về Cơ Giáo hóa.

 ▶ Câu 37–38: Chín Cô đã sẵn lòng thương,
Mê tân độ chúng buồm trương thoát vòng.

 � Nghĩa chính:
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 ❒ Chín Cô: Cửu vị Tiên Nương.
 ❒ Mê tân: Mê là không tỉnh, trái với mê là giác. Tân 

là cái bến sông. Mê tân là bến mê. Con người sống 
trong cõi trần, vì vô minh nên mê lầm và phải chịu 
nhiều nỗi đau khổ phiền não. Ðức Phật ví cõi trần 
là Sông mê bể khổ. Sông mê thì có Bến mê, qua 
khỏi Bến mê thì tới Bờ giác (Giác ngạn). Bến mê 
là cõi trần, Bờ giác là cõi giải thoát của người đắc 
đạo, cũng còn gọi là cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

 ❒ Ðộ: Cứu giúp.
 ❒ Chúng: Chúng sanh.
 ❒ Buồm trương: Căng buồm trên thuyền lên
 ❒ Thoát: Ra khỏi.
 ❒ Vòng: Chỉ bánh xe, ý nói sự Luân hồi.

 ` Ý muốn nói: Cửu vị Tiên Nương đã sẵn lòng thương 
yêu chúng sanh, trương cánh buồm của chiếc Thuyền 
Bát Nhã, chờ nơi Bến mê để cứu vớt chúng sanh đưa 
sang Bờ giác, thoát vòng Luân hồi.

 ▶ Câu 39: Lục Nương phất phướn Truy hồn.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Lục Nương: Vị Nữ Tiên thứ 6 trong Cửu vị Tiên 
Nương.

 ❒ Phất: Đưa lên cao và cho chuyển động.
 ❒ Phướn: Chữ Hán gọi là Phan. Phướn giống như lá 

cờ nhưng bề ngang hẹp, lại khá dài, đuôi phướn 
hình bằng ngang hoặc hình đuôi cá. Có nhiều loại 
phướn với công dụng khác nhau: Phướn Phật Mẫu, 
Phướn Thượng Phẩm, Phướn Thượng Sanh, Phướn 
Truy hồn hay Phướn Tiêu Diêu, Phướn Tiếp Dẫn.

 ❒ Phướn Truy hồn: Cây phướn hướng dẫn các chơn 
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hồn đi đến các nơi trên Cõi Thiêng Liêng.
 ` Ý muốn nói: Lục Nương cầm phướn Truy hồn phất lên 

để hướng dẫn các chơn hồn đi lên Cõi Thiêng Liêng.
 ▶ Câu 40: Tang thương nay lúc bảo tồn chúng sanh.

 � Nghĩa chính:
 ❒ Tang thương: nói tắt của thành ngữ: Tang điền 

thương hải, Tang là cây dâu, điền là ruộng, thương 
là màu xanh, hải là biển. Nghĩa là ruộng dâu hóa 
thành biển xanh.

 ❒ Bảo tồn: Bảo là gìn giữ. Tồn là còn. Bảo tồn là gìn 
giữ cho còn.

 ❒ Chúng sanh: Chỉ chung các loài sanh vật gồm 
Thảo mộc, Thú cầm, Nhơn loại.

 ` Ý muốn nói: Lục Nương còn có nhiệm vụ bảo tồn chúng 
sanh trong cuộc đời luôn luôn biến đổi.

 ▶ Câu 41: Bát Nương thật Đấng chí linh.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Bát Nương: Vị Nữ Tiên đứng hàng thứ 8 trong 
Cửu vị Tiên Nương. Chính Bát Nương giáng cơ 
cho bài Phật Mẫu Chơn Kinh.

 ❒ Chí linh: Rất thiêng liêng.
 ` Ý muốn nói:: Bát Nương là Ðấng Nữ Tiên rất thiêng 

liêng.
 ▶ Câu 42: Cùng chung giáo hóa ân cần lo âu.

 � Nghĩa chính:
 ❒ Giáo hóa: Dạy cho biến đổi từ xấu ra tốt
 ❒ Ân cần: Quan tâm săn sóc chu đáo với lòng thương 

mến.
 ` Ý muốn nói: Bát Nương có nhiệm vụ giáo hóa và ân 
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cần lo lắng giúp đỡ chúng sanh.
 ▶ Câu 43: Thất Nương khêu đuốc Ðạo đầu.

 � Nghĩa chính:
 ❒ Thất Nương: Vị Nữ Tiên đứng hàng thứ 7 trong 

Cửu vị Tiên Nương. Thất Nương giáng trần có 
tên Vương Thị Lễ.

 ❒ Khêu đuốc: Khơi lên ngọn lửa của cây đuốc cho 
cháy bùng

 ❒ Ðầu: Trước tiên.
 ` Ý muốn nói: Thất Nương là người đầu tiên khơi lên 

ánh sáng của một mối Ðạo.
 ▶ Câu 44: Nhờ người gợi ánh nhiệm mầu huyền vi.

 � Nghĩa chính:
 ❒ Nhiệm mầu: Rất tài giỏi như có phép lạ không 

thể giải thích bằng lý lẽ thông thường.
 ❒ Huyền vi: Sâu xa kín đáo, nhỏ nhặt khéo léo.
 ❒ Ánh nhiệm mầu huyền vi: Ánh sáng của đạo đức 

thì huyền vi mầu nhiệm.
 ` Ý muốn nói: Nhờ Thất Nương gợi lên cho nhơn sanh 

thấy được ánh sáng huyền vi mầu nhiệm của đạo đức.
 ▶ Câu 45: Môn sanh thiện niệm hằng ngày.

 � Nghĩa chính:
 ❒ Môn sanh: Là học trò trong cửa Ðạo, tức là những 

Tín đồ trong Ðạo.
 ❒ Thiện niệm: tưởng nghĩ tới điều lành.

 ` Ý muốn nói: Chúng con là Tín đồ của Ðạo Cao Ðài 
hằng ngày tưởng nghĩ đến điều lành.

 ▶ Câu 46: Cúi xin Kim Mẫu muôn loài cứu ương.
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 � Nghĩa chính:
 ❒ Cứu ương: Cứu thoát khỏi các tai ương.

 ` Ý muốn nói: Cúi xin Ðức Phật Mẫu cứu giúp muôn 
loài sanh vật thoát khỏi tai ương.

 ▶ Câu 47: Ðê đầu khấu bái Nương Nương.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Ðê đầu: Cúi đầu xuống tỏ vẻ kính trọng.
 ❒ Khấu bái: Cúi rạp mình xuống để lạy.
 ❒ Nương Nương: Chỉ Ðức Phật Mẫu.

 ` Ý muốn nói: Cúi đầu rạp mình xuống kính lạy Ðức 
Phật Mẫu.

 ▶ Câu 48: Nén hương đạm bạc xin thương chứng lòng.
 � Nghĩa chính:

 ❒ Nén hương: Một thẻ gồm nhiều cây nhang đốt 
cháy tỏa mùi thơm.

 ❒ Ðạm bạc: đơn giản, nghèo nàn.
 ` Ý muốn nói: Trong cảnh đơn sơ nghèo nàn, xin đốt 

nén hương kính dâng lên Ðức Phật Mẫu thương xót 
chứng cho lòng thành.
Hai Câu cuối là 2 câu niệm cầu nguyện Ðức Phật Mẫu 

và Cửu vị Tiên Nương, tức Cửu vị Nữ Phật, ở từng Trời 
Tạo Hóa Thiên. Cửu vị Tiên Nương lập được nhiều công 
quả trong thời kỳ khai mở Ðạo Cao Ðài, nên đã được 
đắc phong vào hàng Phật vị, nên gọi là Cửu vị Nữ Phật.

3– ÐỨC PHẬT MẪU VÀ CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG:

1– Ðức Phật Mẫu:
Ðức Phật Mẫu là một hóa thân của Đức Chí Tôn, 

Ngọc Hoàng Thượng Đế, để chưởng quản phần Âm, làm 
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chủ Âm-Quang, nắm cơ tạo hóa, sản xuất Chơn-Thần 
cho toàn cả vạn linh sanh chúng.

Chơn-Linh Chỉ là một điểm sáng phát xuất từ Đại 
Linh Quang của Đức Chí Tôn. Điểm Chơn-Linh nầy 
muốn trở thành một con người thì phải qua tay của 
Ðức Phật Mẫu.

Ðức Phật Mẫu lấy khí sanh quang từ ngôi Thái Cực 
rồi dùng hai khí Dương-Quang và Âm-Quang nơi Kim 
Bàn phối hợp nắn đúc ra Chơn Thần bao bọc Chơn Linh. 
Chơn Linh có được Chơn Thần tức là có được xác thân 
thiêng liêng thì mới trở thành một con người noi Cõi 
Thiêng Liêng.

Một con người nơi Cõi Thiêng Liêng, dù người ấy 
là Phật, Tiên, Thánh, Thần đều có Chơn Linh do Đức 
Chí Tôn ban cho; Chơn Thần do Ðức Phật Mẫu ban cho. 
Cho nên, Đức Chí Tôn và Ðức Phật Mẫu là Đại Từ Phụ 
và Đại Từ Mẫu của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật và toàn 
thể chúng sanh trong Càn-Khôn Vũ-Trụ.

Ðức Phật Mẫu ngự nơi Diêu Trì Cung ở từng Trời 
Tạo Hóa Thiên, kế cận bên dưới để giúp việc cho Ðức 
Phật Mẫu có các vị Phật, đó là:

Quảng Sanh Phật
Dưỡng Dục Phật
Chưởng Hậu Phật
Thủ Luân Phật
Ðức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên nương được đắp tượng 

thờ nơi Điện Thờ Phật Mẫu (Báo Ân Từ cũ) theo sự tích: 
Hớn rước Diêu Trì. Bài thài hiến lễ Ðức Phật Mẫu trong 
lễ Hội Yến Diêu Trì tại Tòa Thánh Tây Ninh hằng năm:
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Cửu kiếp Hiên Viên thọ sắc Thiên
Thiên Thiên cửu phẩm đắc cao quyền
Huyền hư tác thế Thần Tiên nữ
Nữ hảo thiện căn đoạt cửu Thiên.

2– Cửu vị Tiên Nương:
Cửu vị Tiên Nương là 9 vị nữ Tiên nơi Diêu Trì 

Cung có phận sự giúp đỡ các việc cho Ðức Phật Mẫu, 
được Ðức Phật Mẫu đặc biệt giao phó chưởng quản cơ 
quan giáo hóa. Tất cả các nghề hay khéo về nữ công 
hoặc về cầm, kỳ, thi, họa cùng là văn chương triết học 
đều thuộc về phần Cửu vị Tiên Nương giáo hóa và hun 
đúc cho thành tài.

Nhờ công khai mở đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cửu vị Tiên 
Nương đắc thành Cửu Vị Nữ Phật, nhưng khi cúng Ðức 
Phật Mẫu, chúng ta vẫn niệm: Nam mô Cửu vị Tiên 
Nương là để ghi nhớ công đức của 9 vị trong thời kỳ 
khai đạo. Cửu vị Tiên Nương, mỗi vị đều có cầm Bửu 
pháp, kể ra như sau:

1– Nhứt Nương: 
Mặc áo màu xanh, tay cầm Ðàn Tỳ Bà, ngồi dưới 

thấp bên trái của Ðức Phật Mẫu. Cai quản vườn Ngạn 
Uyển, xem xét các Nguyên Nhân còn đang còn sống tại 
cõi trần hay đã qui vị. Mỗi đóa hoa trong vườn Ngạn 
Uyển là một Chơn-Linh. Khi Chơn-Linh tái kiếp xuống 
trần thì hoa nở, khi qui vị thì hoa tàn. Khi Chơn-Linh 
làm điều đạo đức thì sắc hoa tươi thắm còn làm điều tà 
vạy gian ác thì sắc hoa ủ dột xấu xí. Nhứt Nương có tên 
là Hoa (Hoàng Thiền Hoa) nên bài thài để hiến lễ trong 
Hội Yến Diêu Trì khởi đầu bằng chữ Hoa:

HOA thu ủ như màu nguyệt thẹn,
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Giữa thu ba e tuyết đông về.
Non sông trải cánh Tiên lòe,

Mượn câu thi hứng vui đề chào nhau.
2– Nhị Nương:
 Mặc áo màu xanh cầm Lư Hương ngồi kế bên phía 

trái của Ðức Phật Mẫu, chưởng quản vườn Đào-Tiên 
tiếp đón các Chơn hồn qui Thiên. Mở tiệc trường sanh 
đưa các Chơn hồn đến Ngân Kiều để cỡi Kim Quang 
bay lên Ngọc Hư Cung. Nhị Nương có tên là Cẩm Tú 
nên bài thài hiến lễ trong Hội Yến Diêu Trì khởi đầu là 
chữ Cẩm Tú:

CẨM-TÚ văn chương hà khách Đạo?
Thi Thần, Tửu Thánh vấn thùy nhân?

Tuy mang lấy tiếng hồng quần,
Cảnh Tiên còn mến, cõi trần anh thư.

3– Tam Nương: 
Cũng mặc áo màu xanh, tay cầm quạt Long Tu (Long 

Tu Phiến), ngồi dưới thấp, bên phía mặt của Ðức Phật 
Mẫu, thả thuyền Bát Nhã nơi biển trần đưa các Chơn hồn 
có phước đức đầy đủ qua khỏi biển mê qui hồi cựu vị.

Tam Nương có tên là Kim Tuyến nên bài thài hiến 
lễ trong Hội Yến Diêu Trì khởi đầu là chữ Tuyến:

TUYẾN đức năng thành Đạo
Quảng trì đắc cao quyền,

Biển mê lắc lẻo con thuyền,
Chở che khách tục, Cửu tuyền ngăn sông.

4– Tứ Nương: 
Tứ Nương mặc áo màu đỏ, tay cầm Kim Bảng, ngồi 



PHẦN DẪN GIẢI KINH CÚNG TỨ THỜI

256

bên mặt Ðức Phật Mẫu, kế bên Tam Nương. Làm giám 
khảo tuyển chọn các văn tài của mỗi khóa thi. Ai hiền 
đức và học giỏi mới cho đỗ đạt. Tứ Nương có tên là 
Gấm nên bài thài hiến lễ trong Hội Yến Diêu Trì khởi 
đầu bằng chữ Gấm:

GẤM lót ngõ chưa vừa gót ngọc
Vàng treo nhà ít học không ưa

Đợi trông nho sĩ tài vừa
Đằng giao khởi phụng chẳng ngừa Tiên-Tri.

5– Ngũ Nương: 
Ngũ Nương mặc áo màu đỏ, tay cầm Cây Như Ý, 

ngồi bên trái của Ðức Phật Mẫu, kế Nhị Nương, tiếp 
dẫn các Chơn hồn đến từng Trời Xích Thiên khai kinh 
vô tự đặng Chơn hồn xem rõ quả duyên của mình, rồi 
đưa các Chơn hồn lên xe Như Ý đến bái kiến Đức Thái 
Thượng Lão Quân.

Ngũ Nương có tên là Liễu nên bài thài hiến lễ trong 
Hội Yến Diêu Trì khởi đầu bằng chữ Liễu.

LIỄU yểu điệu còn ghen nét đẹp,
Tuyết trong ngần khó phép tu thân,

Hiu hiu nhẹ gót phong trần,
Đài sen mây lướt gió thần đưa hương.

6– Lục Nương: 
Lục Nương mặc áo màu đỏ, tay cầm Phướn Tiêu 

Diêu, cũng gọi là Phướn Truy hồn, ngồi kế bên mặt của 
Ðức Phật Mẫu, tiếp dẫn các Chơn hồn đến từng Trời Kim 
Thiên đến đài Huê Hương xông cho thơm Chơn-Thần, 
ra lịnh trỗi nhạc Tiêu Thiều đưa Chơn hồn lên cõi Niết 
Bàn. Lục Nương có một kiếp giáng trần rất oai hùng tại 
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nước Pháp ở Châu Âu có tên là Thánh Nữ Jeanne D'Arc 
(1412–1431) tự là Pucelle d'Orléans, vị anh thư nước Pháp, 
sinh ở Domreny tính Lorraine, thuộc gia đình nông dân, 
hiếu nghĩa vẹn toàn. Lục Nương có giáng sanh tại nước 
Việt nam tên là Hồ-Thị-Huê, nên bài thài hiến lễ trong 
Hội Yến Diêu Trì khởi đầu bằng chữ Huê.

HUÊ ngào ngạt đưa hơi vò diệu,
Đứng tài ba chẳng thiếu tư phong,

Nương mây như thả cánh hồng,
Tiêu Diêu phất phướng cõi tòng đưa Tiên.

7– Thất Nương: 
Thất Nương mặc áo màu vàng, tay cầm Bông sen, 

ngồi phía trái của Ðức Phật Mẫu, kế bên Nhứt Nương. 
Dìu dẫn các Nguyên Căn vào cửa Đạo Cao Đài buổi sơ 
khai để sau nầy làm tướng soái cho Đức Chí Tôn khai 
đạo (những vị có nguyên căn là Đức Cao Thượng Phẩm, 
Đức Phạm Hộ Pháp và Đức Cao Thượng Sanh).

Thất Nương lại tình nguyện lãnh lịnh Ngọc Hư 
Cung, đến cõi Âm-Quang giáo hóa các nữ hồn tội lỗi 
để họ giác ngộ rồi cho tái kiếp, để trả cho xong căn quả, 
lo tu hành lần về cựu vị.

Trong một kiếp giáng trần sau chót cô có tên là 
Vương-Thị-Lễ sinh năm 1900 tại Chợ-Lớn, con Ông 
Vương-Quan-Trân, cháu gọi Ông Giáo-Sư Vương-Quan- 
Kỳ bằng chú, và mẹ là Đỗ-Thị-Sang (ái nữ ông tổng đốc 
Phương) cô Lễ gọi bằng ông ngoại. Nhà họ Đỗ sanh 
con khó nuôi, nên phải ra tận Huế thỉnh lư hương của 
Cửu-Thiên- Huyền-Nữ (tức Đức PHẬT MẪU) để thờ, 
mong ơn trên phò trì, song Cô hưởng dương được 18 
năm. Phần đất xây mộ của cô ở gần ngã bảy bị giải tỏa 
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trước năm 1970 để xây chung cư, nên gia đình phải lấy 
cốt và thiêu. Bài thài hiến lễ cho Thất Nương trong Hội 
Yến Diêu Trì khởi đầu bằng chữ Lễ.

LỄ bái thường hành tâm Đạo khởi,
Nhân từ tài thế tủ vô ưu,

Ngày xuân gọi thế hảo cừu,
Trăm duyên phước tục khó bù buồn Tiên.

8– Bát Nương:
 Bát Nương mặc áo màu vàng, tay cầm Giỏ Hoa 

Lam, ngồi nơi phía mặt của Ðức Phật Mẫu, kế bên Tam 
Nương. Dày công giáo hóa và xây dựng Đạo Cao-Đài 
buổi ban sơ, có phận sự độ rỗi các Nguyên Nhân còn 
tại thế, nhứt là nữ phái.

Bát-Nương có một kiếp giáng trần vào đời Tiền Hán 
Trung Hoa, có tên Hớn-Liên-Bạch (bông sen trắng). Sau 
đó lại giáng sanh vào một gia đình họ Hồ ở Việt Nam, 
do đó Bài thài hiến lễ cho Bát Nương trong Hội Yến Diêu 
Trì khởi đầu bằng 2 chữ Hồ Hớn.

Hồ-Hớn hoa sen nở trắng ngày,
Càng gần hương đẹp lại càng say,

Trêu trăng hăng thói dấu mây,
Cợt mây tranh chức Phật Đài thêm hoa.

Lời của Từ Huệ:
“Đặc biệt năm 1964, trong một cuộc tò mò tìm hiểu 

về cơ bút, vợ chồng Trung Úy Nguyễn Văn Mới được Bát 
Nương Diêu Trì Cung thâu nhận làm đệ tử. Bát Nương 
cho Nguyễn Văn Mới đạo hiệu là Từ Huệ và vợ Trương 
Hoa Đê đạo hiệu là Diệu Minh; người con trai đầu là 
Nguyễn Văn Dũng với đạo hiệu Từ Chơn (vì phải có 3 
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người mới cầu cơ được, hai người đồng tử âm dương, một 
người điển ký).

Đến năm 1979 Bát Nương lại ban cho Từ Huệ và Diệu 
Minh Bí Pháp Luyện Đạo tức là phương pháp bí truyền 
để xuất Chơn-Thần ra về Bạch Ngọc Kinh trình diện với 
Đức Chí Tôn nơi Huỳnh Kim Khuyết.”

9– Cửu Nương: 
Cửu Nương mặc áo màu xanh, tay cầm Ống Tiêu, 

ngồi nơi phía mặt của Ðức Phật Mẫu, kế Lục Nương, 
tiếp dẫn các Chơn hồn đến từng Trời Tạo Hóa Thiên 
vào cung Diêu Trì bái kiến Đức Phật Mẫu.

Kiếp chót giáng trần của Cửu Nương ở Việt Nam có 
tên là Cao Thị Khiết (Kiết) sanh năm 1895 tại Bạc Liêu, 
con gái út thứ 9 của Đốc Phủ Cao Minh Thanh và bà 
Tào Thị Xúc. Anh ruột thứ 6 của cô là Ngài Cao Triều 
Phát. Cô mất năm 1920 hưởng thọ 26 tuổi, mộ của cô 
vẫn còn, cách thị xã Bạc Liêu chừng 2km hướng đi từ 
Vĩnh Châu. Mộ làm bằng đá xanh rất bề thế và chắc 
chắn, dân quanh vùng gọi là mộ cô Tiên. Bài thài hiến 
lễ cho Cửu Nương trong Hội Yến Diêu Trì khởi đầu 
bằng chữ Khiết.

Khiết sạch duyên trần vẹn giữ,
BẠC-LIÊU ngôi cũ còn lời,
Chính-chuyên buồn chẳng trọn đời,

Thương người noi Đạo, Phật Trời cũng thương.
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KÍNH CÁO  
LỜI CỦA SOẠN GIẢ

Quyển kinh Thiên đạo và Thế Đạo dẫn giải này 
viết xong vào năm 1989, đến nay 1999 viết lại 

có bổ sung thêm ý kiến của những vị cao minh là phải 
kèm thêm chữ Nho nữa.

Bản chữ Nho chánh gốc không còn nữa, vì khi kinh 
về Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Thượng Phẩm và Đức 
Phạm Hộ Pháp giao lại cho Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương 
Thanh ấn tống, thời kỳ này kỹ thuật in ấn còn thô sơ 
(1925), nên nhà in lấy bản chánh dán vào mảnh gỗ rồi 
theo đó mà khắc chữ, nên bản chánh không còn.

Nay soạn giả thấy quyển tìm hiểu kinh cúng Tứ 
Thời của soạn giã Lê Anh Minh, có bản chữ Nho do thư 
pháp của Lê Anh Minh và quyển giải nghĩa kinh cúng 
tứ Thời của Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (phần Phật 
Mẫu Chơn Kinh) có chữ Nho kèm theo. Để đáp ứng 
nhu cầu của đoàn hậu tấn khi nghiên cứu kinh kệ của 
Đạo Cao-Đài, soạn giả đã sử dụng bản chữ Nho của Lê 
Anh Minh và Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng để làm tài 
liệu. Thiết nghĩ, nếu quyển kinh Thiên đạo và Thế đạo 
dẫn giải này được lập công với Đức Chí Tôn thì 2 tác giả 
cũng có công rất lớn.

Nhân đây soạn giã kính gửi đến nhị vị Lê Anh Minh 
và HT Nguyễn Văn Hồng lời cảm ơn sâu sắc. Chúng tôi 
sẽ thương lượng với các tác giả nêu trên về vấn đề tác 
quyền trước khi xuất bản sách này. Trong khi chờ đợi 
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xin quý đọc giả đừng in ấn hoặc phổ biến mà phạm luật. 
Nguyễn Văn Mới

Tốc ký viên của Đức Hộ Pháp
Đạo hiệu Từ Huệ

(Đã ký)

Trích bài của Hiền Tài Nguyễn văn Hồng về Ðức 
Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương:

“Khi Báo Ân Từ được Ðức Phạm Hộ Pháp tạm dùng 
làm Ðền thờ Ðức Phật Mẫu, Ðức Phạm Hộ Pháp dạy đắp 
tượng Ðức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương theo sự tích: 
Hớn rước Diêu Trì. (Xem sự tích nầy nơi Câu 6, Kinh Khi 
Về). Hình chụp nơi trang kế sau chỉ là phần bên trên của 
toàn thể bức tượng thờ nơi Báo Ân Từ. (Xem lại các trang: 
PMCK 195, 196, 197) Chúng ta thấy, ngự trên mình chim 
Thanh loan: Ở chính giữa, tượng lớn hơn hết là tượng của 
Ðức Phật Mẫu. Ở hai bên, phía tay mặt và phía tay trái 
của Ðức Phật Mẫu là 9 pho tượng của Cửu vị Tiên Nương, 
mỗi vị đều có cầm Bửu pháp, kể ra như sau:

Phía sau Ðức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương là 4 
Tiên đồng Nữ nhạc đứng hầu, kể ra: 

 � Vương Tử Phá, mặc áo màu xanh, đứng hầu bên phía 
trái của Ðức Phật Mẫu, tay cầm cây Phướn. 

 � Ðổng Song Thành, mặc áo màu xanh, đứng hầu bên 
phía mặt của Ðức Phật Mẫu, tay cũng cầm cây Phướn 
giống y như Vương Tử Phá. 

 � An Phát Trinh, mặc áo màu vàng, đứng hầu bên phía 
trái của Ðức Phật Mẫu, kế bên trái Vương Tử Phá, 
tay cầm quạt lông cán dài. 
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 � Hứa Phi Yến, mặc áo màu vàng, đứng hầu bên phía 
mặt Ðức Phật Mẫu, kế bên mặt Ðổng Song Thành, tay 
cũng cầm quạt lông cán dài giống y như An Phát Trinh.
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