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CHÚ GIẢI

PHÉP GIẢI-OAN VÀ TẮM-THÁNH
(Baptème de l’eau)

N

ước MA-HA-THỦY là nước sông Gange,
chỗ Đức Phật-Tổ tẩy trần đạt Đạo.
Khi Đức Phật-Tổ từ ngôi tầm Đạo, thì Người gặp
phải manh-sư truyền giáo, cố lấy phương ép xác đặng
đạt-huyền diệu Thiêng-Liêng. Người tập tuyệt thực, ngồi
tại hòn núi chịu khổ hạnh sáu năm, thân hình yếu-ớt,
sức-lực hao mòn đến đỗi ngày cùng tận của Ngài duy
có ăn một hạt cơm mà thôi (theo lời kinh nói). Buổi ấy
cái thảm tượng sắp chết của Ngài hầu đến, thoạt nhiên
có một người Tiều-phu đến nơi núi của Người đang trì
định, lần đến bên Người, ôm đờn đờn một điệu rất nên
hòa-nhã thâm-thúy khôn cùng, nhưng có một điều là
lên dây đờn quá thẳng làm cho đến khúc hay thì vội đứt
dây loan. Đứt rồi cột, cột rồi lên thẳng, lên thẳng rồi đờn,
đờn rồi đứt, chẳng biết mấy ngoai, làm cho PHẬT đang
nhập thoàn trì-định phải bực tức tỉnh hồn, day qua mà
than với ông ấy rằng: Ông đờn thì hay, mà lên dây chi cho
cao quá, mỗi lần hay phải đứt, thì cái hay ấy phải hết mùi,
tôi rất nên thương tiếc.
Ông Tiều ấy liền trả lời rằng: Đờn của tôi cũng giống
như cái Tu của Phật, dây đờn của tôi lên cao quá nó phải
đứt thì cái hay của nó chẳng hửu ích chút nào, còn cái tu của
Phật nếu cái cao-siêu huyền-bí của nó mà đạt cơ tự diệt đi
nữa, cái cao của nó cũng phải chết theo Phật, còn chi cứu thế
7



độ đời. Thốt như rứa rồi đứng dậy xách đờn mà đi (Kinh
cho ông ấy là Bồ-Tát đến kiến tánh cho Phật).
Mấy lời ấy làm cho Phật tỉnh giác, biết mình lầm tà
pháp Bàn-môn, liền ngồi dậy vội-vàng xuống núi làm cho
bốn vị môn-đệ ở hầu hạ bên Người, mong cho thấy Người
đạt Pháp, khi thấy Phật xuống núi mong phàm thì ngã
lòng thối chí, bỏ Phật không làm môn đệ nữa.
Trước khi Phật xuống núi, nơi xứ của Phật tu có một
vị Thiện-Nữ giàu có sang trọng, nuôi thú vật rất nhiều.
Ban đêm nằm mộng thấy một vị Bồ-Tát dặn rằng: Ngày
ấy, giờ ấy, sẽ có Phật tại rừng Bồ-Đề, nàng phải bắt 72 con
bò cho ăn bông mai mà thôi, nặn sữa 72 con bò ấy cho 12 con
uống, rồi nặn sữa 12 con cho một con uống, lấy sữa của con
ấy đựng vào Bình-Bát vàng đem dâng cho Phật.
Khi Phật bộ hành đến rừng Bồ-Đề vừa chí thì mệt
mỏi quá chừng, thân-hình rũ-riệt thần-kinh lờ-mờ, sa
vào một cội Bồ-Đề mà chết giấc, nhờ chết giấc ấy mới
xuất thần đặng hội diện cùng chư Phật, thấy rõ trước
mắt: ĐỊA-NGỤC, NIẾT-BÀN. Ấy là giờ của Người đạt
pháp, duy lạ có một điều: cả cảnh tượng ấy mịch mịch
mờ-mờ. Người không gần đặng. Thoạt thấy một vị Bồ-Tát
dặn rằng: Thây-Phàm xác-tục của Người và chơn-thần của
Người đã chịu gánh nhiều quả kiếp cho nên ô-trược nhuốc
nhơ, khi tái nhập thế trần phải đến sông Ma-Ha tẩy trược.
Trong cơn ấy, người đàn Bà bưng Bình-Bát sữa vừa đến
rừng Bồ-Đề, tìm chẳng thấy ai khác hơn một Thầy-Tu
nằm dựa gốc cấy mà chết, chỉ rờ nơi ngực còn nghe hơi
ấm của trái tim, vội-vàng biểu tỳ-nhi và mình ra tay hơ-hấp.
Phật vừa tỉnh dậy thì nàng dâng Bình-Bát sửa cho
Người, Phật uống đặng Bình-Bát sữa ấy rồi thì trụ Thần,
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định Khí mạnh lại như xưa. Ấy là cơ hiệp TAM-BỬU:
“TINH, KHÍ, THẦN HIỆP NHỨT”.
TINH là hình-hài.
KHÍ là chơn-thần.
THẦN là chơn-linh.
Nhờ Tam-Bửu phối-tế, Người định giác lần lần,
thấy đặng cõi hư linh và cảnh phàm trần xa nhau không
đầy một sợi tóc.
Thăng thì đến cõi hư-linh.
Đọa thì xa vào phàm tục.
Khi đã định tâm đạt pháp rồi, Phật liền nhớ lời của
Bồ-Tát dặn, nên lần hồi tới bãi sông Gange, nhưng có điều
lạ là Chơn-thần và xác thịt của Ngài chưa trọn tương liên
hòa hiệp, nên Người mới mờ hồ, chưa biết chắc mình đã
quả nhiên đạt pháp.
Xuống tắm sông Gange rồi, lên khỏi bờ, cầm BìnhBát-Vu nơi tay mà vái rằng: Nếu quả nhiên tôi đã đặng
đạt Pháp, xin chư Phật cho cái Bình-Bát-Vu nầy trôi giòng
ngược nước.
Nói đoạn Người liền liệng Bình-Bát-Vu giữa giòng
thì Bình-Bát-Vu từ từ trôi lên giòng nước.
Phật mừng quá, ngoắt nó vô bờ, cầm Bình-Bát-Vu
mà nói rằng: Nước sông Gange nó sẽ rửa sạch oan-nghiệt
tội tình của hiếp sống (Ma-Ha-Thủy năng hủy oan-nghiệt
tội chướng chi đọa).
Kể từ ngày tắm nơi sông Gange rồi thì mỗi phen trì
định xuất thần, Phật mới đến đặng gần chư Phật, nhập
vào đặng Tây-Phương Cực-Lạc. Ấy là nhờ phép giải-oan
9



mà đạt vị.
HÀNH PHÉP GIẢI OAN
(Baptème de l’eau)
Múc một tô nước để tại Thiên-Bàn, người hành pháp
đứng trước, định thần ngó ngay lên Thiên-Nhãn, vẽ bằng
con mắt chữ ( ) trong con ngươi của Thiên-Nhãn rồi co
chân trái lên vẽ chữ ( ) đạp trên chữ ( ) ấy rút chân mặt
ký chữ Đinh gọi là đạp Đinh-Giáp.
Khi hành pháp rồi, tay trái bắt ấn HỘ-PHÁP để
ngay ngực, tay mặt cũng bắt ấn HỘ-PHÁP để trên tô
nước, buông ấn ra, co ngón tay giữa vẽ bùa ( ) đoạn ngay
tay ra truyền thần xuống nước, niệm câu chú: MA-HATHỦY NĂNG HỦY OAN NGHIỆT TỘI CHỨNG
CHI ĐỌA, nhắm mắt định thần, đợi thấy Thiên-Nhãn
giáng trên mặt nước thì xá ấn.
Cầm tô nước tay mặt, đến trước mặt người giải-oan
biểu cúi đầu xuống lấy con mắt vẽ chữ ( ) ngay Nê-Hoàn.
Hễ vẽ vừa rồi liền chụp năm ngón tay trái lên mỏ ác gọi
là ấn NGŨ-HÀNH-SƠN, vừa chụp vừa niệm câu chú
nầy: ÚM-MA-NI BÁT-RỊ-HỒNG. Đoạn cầm tô nước
đổ xuống ngay mỏ ác mà niệm: NAM-MÔ-PHẬT, giọt
thứ nhì NAM-MÔ-PHÁP, rồi trút hết tô nước niệm
NAM-MÔ-TĂNG, NAM-MÔ CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG
ĐẠI-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT.
HÀNH PHÁP TẮM-THÁNH
(Baptème de l’eau)
Phép Tắm-Thánh cho trẻ nhỏ cũng vậy, nhưng vừa
niệm câu chú: ÚM-MA-NI BÁT-RỊ-HỒNG, phải niệm
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tiếp câu chú nầy: “Nầy là con cái Thiêng Liêng của Thầy,
xin Thầy gìn giữ trong sạch vậy hoài”.
Đoạn cầm tô nước đổ xuống ngay mỏ-ác mà niệm
NAM-MÔ-PHẬT, giọt thứ nhì NAM-MÔ-PHÁP; rồi
trút hết tô nước niệm NAM-MÔ-TĂNG, NAM-MÔ
CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG ĐẠI-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT.
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CHÚ GIẢI

PHÉP-XÁC
(Mystère de là délivrance)

S

ự sống của con người do nơi khí SANH
QUANG (Vitalité) nuôi nấng, Khí Sanh quang
nơi mình chúng ta tụ tại 7 khiếu làm nên điễn lực. Hễ
còn điễn lực thì thi-hài còn vận chuyển, sanh-hoạt; dứt
điễn-lực thì thi-hài phải “BẤT ĐỘNG TỬ KỲ” (inaction).
Ai cũng hiểu rằng: Khi tử-kỳ đã chí thì thi-hài phải
chịu một phen đau đớn thảm khổ quá chừng, vì Phật
Thích-Ca biết cái sự đau đớn ấy dường nào nên Ngài gọi
là Tứ Khổ.
Sự đau đớn khởi ra từ ngày điễn lực đã giảm hao
tiều-tụy, thi-hài phải bịnh hoạn, mòn mõi, vì điễn lực đã
yếu hấp thụ sanh-quang thì cái sanh mạng của con người
không còn phương bảo tồn đặng nữa.
Kể từ năng lực mòn mõi cho đến ngày tuyệt khí
Sanh-quang thì là một thời gian dài ngắn tùy theo quả
kiếp của con người, chẳng một vị tu-hành nào đã đạt pháp
mà định đặng cái thời gian ấy nỗi. Có nhiều kẻ đã chết
mà cái năng lực sanh-quang hãy còn, chỉ còn mảy mún
mà thôi, nhưng sự mảy mún nầy nó làm cái dây điễn lực
mà truyền sự đau đớn của thi hài lại với tâm hồn. Sự đau
đớn ấy đã quá sức phàm tình để hiểu. Ấy là một quả kiếp
đáng ghê sợ. Có kẻ hiểu rằng: Thi hài đã bị nức nở tiêu
hủy vòi ăn, hôi thúi mà tinh thần thoát ra không khỏi rồi
chịu sự đau đớn ấy cho tới xương tàn cốt rụi mới thôi, ấy
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là một cái hình phạt Thiêng-Liêng oai nghiêm hơn hết.
Hễ còn biết đau thì còn tưởng đến mình, tưởng đến mình
thì còn nhớ sự đời, nhớ sự đời thì còn thương kiếp sống,
thương kiếp sống thì còn chuyển kiếp luân hồi.
Vì CHÍ-TÔN biết lẽ ấy là một lẽ đầy-đọa cả con cái
của Người nên Người nhứt định dùng diệu pháp cắt bảy
cái mối năng lực gọi là Thất-Khiếu Sanh-Quang, phàm gọi
là bảy dây oan-nghiệt đặng cho Chơn-thần xa lìa xác-tục
rồi cũng dùng diệu pháp mà đưa vào cõi Hư-linh mới rõ
ràng là cơ tận độ.
Ấy vậy làm phép xác cốt yếu là tắm gội xác tục và
hồn với giọt nước Cam-lồ, cắt đứt bảy đây oan-nghiệt
cho Chơn-Thần lìa khỏi xác rồi đưa Chơn-Thần vào cõi
Hư-linh nghĩa là THANH-TỊNH ĐẠI-HẢI CHÚNG
TỨ-ĐẠI BỘ CHÂU và TAM-THẬP LỤC-THIÊN.
Ở trong Tam-Thập Lục Thiên có Ngọc-Hư-Cung
và Niết-Bàn nơi đó.
PHÉP XÁC
Trước khi hành phép, biểu sắm cho sẳn một cái chén,
một nhành dương, một cái kéo và chín cây nhang.
Dùng chén ấy đựng nước Cam-Lồ.
Đoạn vẽ bằng con mắt trong con ngươi Thiên-Nhãn
chữ ( ) vẽ dưới chơn trái của mình chữ ( ) vẽ trên đầu
người chết chữ ( ).
CAM-LỒ-THỦY
Nơi Lôi-Âm Tự có một cây dương bao trùm cả LôiÂm mỗi chót lá của nhánh dương có một giọt sương, một
14



giọt sương là một sanh-mạng của con người. Hễ giọt sương
ấy rơi thì con người phải tuyệt. Vậy phải đến Lôi-Âm Tự
lấy nước Cam-lồ (Bí Pháp nầy phải luyện mới đặng).
CÁCH LUYỆN CAM-LỒ-THỦY
Để chén ngay Thiên-Bàn, gát ngang nhành dương
liễu qua miệng chén, đoạn lấy hai chung nước Âm-Dương
xáp lại cùng nhau cho Âm Dương ký tế, nghĩa là hai mặt
nước hiệp nhau rồi đổ ngay giọt xuống chén mà niệm câu
chú nầy: CAM-LỒ-THỦY NĂNG HỦY TRƯỢC KIẾP
Ô-SINH OAN NGHIỆT TỘI CHƯỚNG CHI ĐỌA.
Hễ dứt câu niệm thì phải ngừng giọt nước.Đoạn tay trái
bắt ấn Hộ-Pháp, để chén nước Cam-Lồ trên ấn; tay mặt
cũng bắt ấn Hộ-Pháp chụp lên miệng chén co ngón tay
giữa tay mặt vẽ bùa ( ) trên mặt nước rồi buông ngón ra,
truyền thần xuống mặt nước. Đoạn nhắm hai mắt định
thần, hễ thấy Thiên-Nhãn giáng ngay mặt nước thì tức
cấp giựt tay ra, đừng đứng đợi để tiêu Thiên-Nhãn thì
thất Pháp.
Nước Cam-Lồ đã thành.
PHÉP ĐOẠN CĂN
Cầm cái kéo nơi tay trái, ngón cái và ngón giữa xỏ
vô hai lỗ kéo, còn ngón trỏ thì để vô ngay lỗ kéo cho đủ
ba chấm: PHẬT, PHÁP, TĂNG. Đưa cái kéo ngay lên
Thiên-Nhãn (làm thế nào cho cái kẽ kéo ngay con ngươi
của Thiên-Nhãn rồi cầm chín mũi nhang đốt vẽ chữ ( ).
Ấy thành Pháp của cơ thể doạn căn (Nhớ đếm cho
đủ 9 cây đặng cho đủ CỬU-TIÊU là ảnh hưởng CỬUTHIÊN KHAI-HÓA, hễ thiếu tắt một cây thì thất Pháp).
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HÀNH PHÉP-XÁC
Phải có một người phụ lễ cầm cả món bí pháp theo
mình, đứng ngay đầu hàn rồi chính mình người hành
pháp phải xướng đọc bài cầu hồn. Khi đồng nhi đã tiếp
đọc rồi thì tay trái bắt ấn HỘ-PHÁP, để chén nước CamLồ lên, tay mặt cầm nhành dương-liễu (nhớ cầm nhành
dương liễu ngay lên Trời gọi là chỉ Thiên, định thần thế
nào thấy thây kẻ chết cho rõ rệt, chớ không đặng phép
thấy hòm), nhún nhành dương vào Cam-Lồ-Thủy mà
rãi cùng thi hài ấy. Hễ mỗi phen rãi thì phải niệm câu
chú: CAM-LỒ-THỦY NĂNG HỦY TRƯỢC KIÊP
Ô SINH OAN NGHIỆT TỘI CHƯỚNG CHI ĐỌA.
Hễ cái thần mình biết nước Cam-Lồ rửa cùng mình của
kẻ chết thì thôi (đừng thấy cái hòm trước mắt đó mà cứ
rãi nước thì không ăn thua gì ráo).
Đi giáp vòng ra chính giữa đầu hàn, tiếp tụng kinh
với Đồng-Nhi cho mãn hồi thứ nhứt.
HÀNH PHÉP ĐOẠN-CĂN
Người hành xướng tụng bài cầu hồn lần thứ nhì, khi
Đồng-Nhi tiếp đọc rồi liền lấy cái kéo cầm như khi nãy
(nhớ đừng tưởng cái kéo, chỉ tưởng cái CẮC của nó mà
thôi), đoạn định thần cho thấy thây chết, đi vòng chung
quanh cắt bảy dây oan-nghiệt ấy nơi:
1. Trên đầu (mỏ ác)
2. Ngay trán
3. Ngay cổ
4. Ngay tim.
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5. Ngay hông bên trái.
6. Dưới dạ dưới.
7. Dưới xương khu.
Hễ cắt đủ bảy dây rồi, trao cái kéo cho người hầu
Lễ, vào đứng tại đầu hàn tiếp tụng kinh cùng Đồng-Nhi
cho mãn hồi thứ nhì.
HÀNH PHÉP ĐỘ-THĂNG
Người hành lễ xướng tụng kinh cầu hồn. Khi đồngnhi tiếp tụng rồi thì cầm chín cây nhang bên tay mặt, tay
trái bắt ấn Hộ-Pháp để ngay trái tim, định thần vẽ chữ
( ) trên thây kẻ chết, truyền thần vô chín cây nhang rồi
thấy cho đặng thi hài hoặc còn nằm hoặc ngồi. Đưa chính
mũi nhang ngày vào Nguyệt-cung (ngay miệng kiếng trước
đầu hàn) định Thần trục Chơn-Thần của kẻ chết ngồi
trên 9 mũi nhang rồi nán đợi cho Chơn-Thần thăng cho
đủ Tam-Giái, nghĩa là ba bậc thăng rồi lại cầm vững cho
Tam-Bửu nhập định đủ ba lần. Hễ thăng thì lên, trầm thì
đọa. Rồi giao 9 cây nhang cho người hầu lễ đứng tụng tiếp
kinh cho mãn hồi thứ ba.
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CHÚ GIẢI

PHÉP HÔN-PHỐI
(Mystère d’union)

C

ả cơ-thể hữu-vi của tạo-hóa, từ Càn-khôn
Thế-giái cùng vạn-vật đến loài người đều do khối
lửa THÁI-CỰC mà sanh ra. Khối Thái-Cực chỉ một
khối lửa[1].
Khối lửa ấy vì nhờ vật chất trong Càn-Khôn Thế-giái
chụm vào càng ngày càng lớn, quá sức lớn thì chẳng còn
trụ nguyên làm một đặng nữa, phải phân đôi. Hai khối
phân đôi ấy chạy khích nhau và xây tròn nơi không-trung
mau lẹ quá đổi, cạ nhau biến hình ra như hai cây. Thoạt
nhiên hai cây ấy xáp nhau mà thành chữ thập (+) giống
như chong-chóng của trẻ em thường làm mà chơi đó vậy.
Chong-chóng ấy xoay tròn rất mau, từ đông qua tây ( )
và vì sự vụt động quá lẹ, bốn cái đuôi chữ thập ấy liền
cuốn mà thành ra chữ Vạn ( ). Những cuốn đuôi chữ
Vạn ấy đứt, liệng lửa cùng trong thế-giới thành ra Địa-cầu
(Tam Thiên Thế-Giái và Thất-Thập Nhị Địa). Ấy cũng là
những đóm lửa của THÁI-CỰC đã giăng ra nguội lại
mà thành Địa-cầu.
Hai không khí ẤM-LẠNH do nhiệt (calorie) của
Thái-Cực, Hàn (Froid) của Càn-khôn tương khắc biến
thành Ngươn khí (xem diển văn của Đức Nguyệt-Tâm
ở trên.)
[1] Coi trong bài diển-văn của Đức Nguyệt-Tâm “La Genése” Buổi
hổn-độn sơ khai.
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Cái ngươn khí ấy, y theo lời của Đức Nguyệt-Tâm
chứa đầy dẩy sanh-quang (vitalité). Khí sanh-quang lại
biến ra muôn hình vạn tượng mà tạo thành Vạn-vật toàn
trong Càn-khôn Thế-giái. Thật sự thì Thái-Cực chỉ sanh ra
Tứ-Tượng mà thôi gọi là Tứ-dương, nhưng bởi vận-động
giữa không trung mau chóng quá đổi mới biến bóng hình
thêm bốn cánh. Bốn cánh ấy chỉ là bóng mà thôi nên gọi
rằng Tứ-Âm. Nhưng nhờ cái Tứ-Âm ấy vốn là bốn khoản
trống để cho sanh quang ra vào biến đổi mới có linh cảm
hình tượng của vạn-vật trong Càn-khôn (cũng như chúng
ta đánh trứng gà, biến ra hình nầy hình kia, rồi Thầy dùng
huyền-diệu Thiêng-Liêng, hóa sanh ra vạn-vật) mổi hình
thể của vạn-vật không giống nhau là vì đó.
Chúng ta đưa cả và hai tay, hai chơn ra thì thành
chữ thập ( ) gọi là Tứ-Dương hiệp lại với hình thể của
đàn bà thì thành ra Tứ-Âm nữa; Âm Dương tương hiệp
thì mới đủ Bát-Quái, mới ra cơ sanh hóa.
Nam là Tứ-Dương
Nữ là Tứ-Âm
Hành pháp bí-mật chỉ hiệp Tứ-Dương và Tứ-Âm
của tinh thần đặng cho biến hóa thêm nữa, sản xuất thêm
nữa chẳng phải sanh hình thể của con mà thôi mà sanh
cả hồn phách của chúng nó nữa.
Ấy vậy khi hành lễ Hôn-Phối phải biểu chàng rễ và
con dâu vào quì giữa Bửu-Điện trên hết mọi người, dầu
cho cha mẹ cũng phải quì sau (Quyền phép ấy Đạo chỉ
coi rễ là Tứ-Dương, dâu là Tứ-Âm của Tạo-Hóa mà thôi.
ngoài nhơn luân và nhơn-tình, Hội-Thánh chẳng biết chi
khác hơn nữa.
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HÀNH PHÉP HÔN-PHỐI
Bảo con dâu và chàng rễ phải nắm tay nahu, tay tả
của nam nắm tay hữu của nữ, tay hữu của nam nắm tay tả
của nữ, thành ra Bát-Quái, đoạn vị hành pháp ngó ngay
Thiên-Nhãn định thần lấy con mắt của mình viết chữ ( )
trong con ngươi của Thiên-Nhãn, rồi co chân trái lên viết
chữ ( ) đạp trên chữ ( ) ấy rút chân mặt ký chữ Đinh ( )
gọi là đạp Đinh-Giáp, day lưng lại ngó ngay đầu của con
dâu và chàng rể viết chữ ( ) (ngó ngay Nê-hoàn nghĩa là
mỏ-ác của chúng nó, viết chữ cho lớn đặng bao trùm cả
hai mỏ ác; viết bằng con mắt).
Đợi chừng Thiên-Nhãn giáng ngay Nê-hoàn ấy, chụp
trên thần hai bàn tay ngay Thiên-Nhãn và đở nó lên lưng
bàn tay cho hiệp 2 Thiên-Nhãn ấy lại kề nhau thì thấy
mặt của Chí-Tôn hiện tượng, đoạn đở hình tượng của
Chí-Tôn day lại ngay Thiên-Nhãn mà cho nhập chung
vào đó (nhớ đừng lo ra thì mất mà thành ra nguy hiểm
cho hai người nam nữ ấy lắm). Khi cho nhập rồi thì để
hình tượng ấy yên tịnh nơi Thiên-Nhãn đứng cầu nguyện
dùm cho hai trẻ dài dòng cả họ, hữu hạnh hữu phước
truyền kế không ngừng nương nơi quyền Thiêng-Liêng
của CHÍ-TÔN đặng tấn hóa trong đường Thánh-Đức,
nối tóc đến già, đồng tịch đồng sàng, đồng sanh, đồng tử.
Đoạn ngó ngay lên Thiên-Nhãn của CHÍ-TÔN định thần
trục Thiên Tượng ấy ra (nhớ lấy cho đủ hai con mắt) day
lại lừa Thiên Tượng ấy ngay đầu hai trẻ trả lại như xưa,
tức làm tiêu Thánh Tượng (hồi đem xuống cũng bắt ấn
Bát-Quái Dương nằm trên Âm).
Đứng ngay giữa đôi đứa đọc bài thi của ĐỨC CHÍTÔN dạy làm phép hôn-phối.
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Bài thi:
Thiên-ân thử nhựt tứ thành hôn,
Mãn thế bất ly thể dữ hồn.
Đạo đức nhứt tâm tu đảo cáo,
Chủ trung thị Ngã chí Thiên-Tôn.
Rồi khuyên lơn hai trẻ và dặn rằng: Phải giữ nhơn
luân đạo nghĩa (dạy dỗ giữ vẹn nhơn luân và cho biết rằng
quyền Hội-Thánh định cho không đặng lìa nhau cho đến
trọn đời, nếu như đôi lứa phản nhau, có lẽ phải sa đọa
phong-đô định tội). Khi dạy khuyên đôi trẻ rồi thì vị hành
pháp vói tay nắm hai tay ngoài của nam và nữ đở đứng dậy
sắp hai mặt giao nhau, xây cho hai đứa cập nhau (đừng
day lưng mà khổ cho hai trẻ, còn mình đi chính giữa, nắm
tay hai trẻ dìu dắt đưa ra cho khỏi Tòa-Thánh, tức nhiên
ngoài cửa Hiệp-Thiên-Đài mới cúi đầu từ tạ trở lại Điện.
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