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THAY LỜI TỰA

C

on người biết tôn sùng Trời, thì phải biết
kỉnh trọng Thần Lương Tâm. Có câu: Khi kỳ tâm
tất tự khi kỳ Thiên, Thiên kỳ bất khả khi hồ?
Mọi nhà thờ Thiên Nhãn, sùng bái hằng ngày đặng
xét mình, coi các điều tội lỗi. Thoảng như trong tâm giục
khởi làm việc chi bất bình thì sợ có quyền năng của Trời
răn phạt.
Nên thờ Thiên Nhãn là một phương mầu nhiệm
cho mọi người biết tùng Thiên lý.
Kỳ Hạ nguơn nầy, Đức Chí Tôn giáng cơ dạy Đạo,
không có chơn linh giáng sanh nguyên hình như các vị
Giáo Chủ trước nữa. Nếu sự thờ phượng riêng một vị
Giáo Chủ buổi trước thì không đủ thống nhứt đặng tín
ngưỡng của nhơn sanh trong toàn cầu thế giới.
Cho nên thờ Thiên Nhãn là cơ quan hiệp cả Chơn
thần của toàn vạn linh và hiệp Tam bửu: Tinh, Khí, Thần
vi nhứt.
Ấy là cơ mầu nhiệm siêu phàm nhập Thánh.
Từ khi các tôn giáo bị bế, Âm thạnh Dương suy, nên
Thần chẳng hiệp cùng Tinh, Khí được, vì vậy nên người
tu hữu công mà không đắc quả.
Nay Đức Chí Tôn khai Đại Đạo, đem Chơn thần
huờn nguyên cùng Tinh, Khí, là cơ mầu nhiệm cho chúng
sanh đắc Đạo.
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Ai biết noi theo Chơn truyền luật pháp, giữ trai kỳ
10 ngày trở lên, đến ngày công viên quả mãn, đặng thọ
truyền Bửu pháp, Chơn thần siêu thăng.
Trong buổi Hạ nguơn chuyển thế, Đức Chí Tôn
khai Đạo dạy thờ Thiên Nhãn là thờ Chơn thần của
Chí Linh cho hiệp cùng Vạn Linh, tức là thờ ngôi Thái
Cực, là thờ Trời vậy.
Đức Phạm Hộ-Pháp
(Bài thuyết Đạo 23–7–1938)
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Ý NGHĨA THỜ THIÊN-NHÃN
DẪN NHẬP
1.– ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ là gì? Tức là
Đại ân xá kỳ ba, từ khi có loài người đến giờ.
a. NHẤT KỲ PHỔ ĐỘ: Tức nhứt thiết Long-Hoa
Thiên khai Tý hội, các vị Thánh-Nhân sau đây ra đời cứu
thế.
 Nhiên Đăng Cổ Phật (Thích Giáo)
 Thái Thượng Đạo Tổ (Đạo Giáo)
 Văn Tuyên Đế Quân (Thánh Giáo) Theo Kinh
Lễ.
b. NHỊ KỲ PHỔ ĐỘ: Tức nhị thiết Long Hoa,
Thiên khai Sửu hội, các vị Thánh nhân sau đây ra đời
cứu thế:
 Thích Ca Mâu Ni (Thích Giáo)
 Lão Tử (Lão Giáo)
 Khổng Tử (Thánh Giáo)
c. TAM KỲ PHỔ ĐỘ: Tức tam thiết Long Hoa
Thiên Khai Huỳnh Đạo hay Dần hội.
Ba vị sau đây đại diện cho Tam Giáo:
Lý Thái Bạch (Tiên) Quan Thánh Đế-Quân
(Thánh), và Quan Âm Bồ Tát (Phật) gọi là Tam Trấn.
2.– CAO ĐÀI LÀ GÌ? Tức tên gọi riêng Đại-Đạo
Tam-Kỳ Phổ-Độ, đài mà nơi Chí-Tôn hằng ngự, cao nhất
trong ba đài: Bát Quái Đài, Cửu-Trùng-Đài, và HiệpThiên-Đài nên gọi là Cao Đài.
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Có thi rằng:
Linh Tiêu nhất pháp thị Cao-Đài
Đại Hội quần Tiên thử ngọc giai.
Vạn trượng hào quang tùng thử xuất,
Cổ danh hữu cảnh LẠC THIÊN THAI.
Nghĩa là: Nơi Linh Tiêu Điện có một cái tháp tên
gọi Cao-Đài quần Tiên thường đến Đại-Hội, hào quang
muôn trượng nơi ấy chiếu ra, mà tên cũ là LẠC THIÊN
THAI.
I. CÁCH XẾP ĐẶT TRÊN THIÊN BÀN
Tân Kinh viết “Lập vị Thượng-Đế thì phải lựa nơi
nào cho tinh khiết tốt hơn hết là giữa nhà lập trang Thờ cho
cao và treo màn cho khuất chỗ thờ phượng” xếp đặt theo
hình chữ chủ (主) là chúa tể 12 phẩm vật tượng trưng cho
Thập nhị khai thiên:









①. Thiên Nhãn
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②. Đèn Thái Cực.
③. Trái Cây.
④. Bông.
⑤. Nước trà (để bên phải ấy là Âm).
⑥ – ⑦ – ⑧. Ba ly rượu
⑨. Nước trắng (để bên trái ấy là Dương).
⑩ và ⑫ Hai cây đèn.
⑪. Lư hương.
II. Ý NGHĨA
①: THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN
Người đầu tiên được dạy thờ Thiên Nhãn là Ngài
Ngô Văn Chiêu (từ năm 1921) mãi đến 1925 Chí-Tôn mới
giải thich cho quý Ngài PHẠM CÔNG TẮC, CAO
QUỲNH CƯ… như sau:
Nhãn thị chủ tâm.
Lưởng quang chủ tể.
Quang thị Thần.
Thần thị Thiên.
Thiên giả, Ngã giả.
Nghìa là: Mắt là chủ cái tâm con người, hai ánh sáng
là chúa tể (vì hướng dẫn mọi sự vật) mà ánh sáng là Thần,
Thần là Trời mà Trời là Ta vậy. Thờ con mắt trái thuộc
Dương mà Dương là Trời.
Hiện nay hai loại tượng được thờ là: Tượng Ngũ
Chi và tượng Tam Trấn.
11



TƯỢNG NGŨ CHI Xếp Đặt Như Sau
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THIÊN NHÃN
LÃO TỬ

THÍCH CA

KHỔNG THÁNH

QUAN ÂM

THÁI BẠCH

QUAN THÁNH

GIÊ SU
KHƯƠNG THƯỢNG
GIÁO TÔNG
TƯỢNG TAM TRẤN (Có 3 hàng chữ Hán)
THIÊN NHÃN
QUAN

THÁI

QUAN

ÂM

BẠCH

THÁNH

BỒ

KIM

ĐẾ

TẤT

TINH

QUÂN

a. TAM GIÁO là Thích Ca, Khổng Thánh, Lão Tử.
 THÍCH CA: tức Thái Tử Sĩ Đạt Ta, Giáo Chủ
Phật Giáo đạo, phát sanh ở Ấn Độ. Ngài giáng
sanh lối 503 trước Tây Lịch, có vợ con, xuất gia
năm 29 tuổi và đắc đạo năm 35 tuổi, viên tịch tại
xứ Câu-Thi-Na, thọ 84 tuổi.
 LÃO TỬ: tức Lý Nhĩ, (570–490 TTL) người
đồng thời với Khổng Tử, Giáo thuyết Ngài trong
bộ Đạo Đức Kinh, vì thế mới gọi Ngài là Giáo
Chủ Đạo Giáo.
 KHỔNG TỬ: tức Khổng Khâu, hiệu là Trọng Ni
sanh năm 551 trước TTL, châu du khắp các nước
trên đất Trung Hoa; sau Ngài về dạy 3000 môn
đệ chỉ có 72 người suất sắc, rồi biên soạn Kinh
Xuân Thu và san định Kinh Thi.
13



thánh tượng thiên nhãn tam trấn

b. NGŨ CHI là Phật Đạo (Thích Ca), Tiên Đạo (Thái
Bạch), Thánh Đạo (Giê Su), Thần Đạo (Khương Thượng),
Nhơn Đạo (Giáo Tông), theo hàng dọc.
14



 QUAN ÂM: là một vị Bồ tát nhiều lần hiện thân trong
cõi Ta bà (trần gian này) để tận độ chúng sanh, cần Ngài
cứu độ thì tụng Kinh Cứu Khổ.
Trong các lần hiện thân quá khứ Ngài có khi làm
Phật, khi Bồ Tát, Duyên Giác, Thinh Văn, khi làm Tiên,
Thánh Thần, làm Quốc Vương, Đại Thần, Trưởng Giả,
Tỳ Kheo, Cư Sĩ, nghĩa là thiên biến vạn hóa……
 QUAN THÁNH: tức là Quan Võ tự Vân Trường sanh
vào thời Đông Hán dưới triều Vua Hoài Đế, người tỉnh
Sơn Đông (Trung Hoa). Ngài kết nghĩa với Lưu Bị và
Trương Phi dựng cờ dẹp giặc Huỳnh Cân.
Sau làm trấn thủ Kinh Châu, bị thất thủ, Ngài không
hàng nên bị bắt và bị giết ngày 18–10 năm Kiến An thứ
24, thọ 68 tuổi.
 LÝ BẠCH: tự là Thái Bạch (701–762), Đại thi sĩ đời
Dường (Trung Hoa), hiệu là Trường Canh, Lý Trích Tên.
Ngài rất thông minh, lúc 5 tuổi đã đọc Lục giáp, lên 10
thông hiểu Kinh thi, thư, và thường xem sách Bách gia,
lên 15 tuổi thích kiếm thuật. Ngài là người hào hiệp, trọng
người, khinh tài, nhẹ phú, thích làm hiệp sĩ.
Hạ Tri Chương cho Ngài là một Trích Tiên giáng
trần. Theo Đỗ Phủ, Ngài chết đuối trên sông Thái Thạch,
trong khi quá chén mà mê Trăng.
 GIÊ SU: tức Jesus Christ là giáo chủ Gia Tô giáo sanh
vào năm 740 niên hiệu cổ La mã tại thành Besthlehem
trong 1 máng cỏ. Khi Chúa ra đời thì bên phương Đông
3 tu sĩ thấy xuất hiện một vì sao chói sáng nên tìm đến xứ
Judée (Do Thái) gặp Chúa rồi trở về phương Đông; nhưng
15



vua Hérode ra linh tìm giết Ngài, sau Ngài bị Đại Giáo Sĩ
Caiphe lên án tử hình trên thập tự giá giữa hai tên ăn trộm.
 KHƯƠNG THƯỢNG: tự Tử Nha, sanh vào khoảng
đời Tổ Cảnh nhà Thương (Ngài học đạo với Đức Ngươn
Thỉ Thiên Tôn tại núi Côn-lôn hơn 40 năm; khi xảy ra
Thương Châu dấy động, Ngài hội chư hầu 800 trấn tại
sông Mạnh Tân phạt Trụ, rồi treo ấn từ quan về non tu
luyện. Tương truyền khi phạt Trụ, Ngài dâng lịnh lập
bảng Phong Thần.
②: ĐÈN THÁI CỰC
Đèn Thái Cực được Đấng Chí-Tôn dạy như vầy:
“Trước khi chưa phân Trời đất thì khí Hư vô bao quát Càn
khôn, sáng soi đầy trong Vũ trụ, nó là một trung tâm điểm
tức là Đạo. Đạo ấy mới sanh ra Thái Cực hóa Lưỡng nghi,
Lưỡng nghi là Âm Dương (động với tịnh) có Âm Dương rồi
mới hóa sanh muôn vật.
Ngọn đèn các con thờ chính giữa, đó là giã mượn làm
tâm đăng. Phật Tiên truyền Đạo cũng do đó các con không
thành Đạo cũng tại đó, nó ngay chính giữa không lai động,
xao xuyến chiếu thấu khắp cả Càn khôn.
Mặt Nhựt, mặt Nguyệt, có lúc sáng lúc tối, chớ nó thì
giờ khắc nào cũng tỏ rạng không lu mờ, nhơn vật nhờ đó
mà sanh, nhờ đó mà thành, nhờ đó mà an vui, Trời đất
nhờ đó mà an ninh trường cửu, người tu hành nhờ đó mà
tạo Phật tác Tiên, siêu phàm nhâp Thánh, hể chinh bên tả
thì tả đạo, xê qua bên hữu gọi là Bàng Môn, ngay chính
giữa là chính Đạo.
Các con nên tường lý ấy trong tâm, tâm an tịnh vô vi
16



bất động là chánh Đạo; tâm còn tính mưu thần chước quỷ
độc ác, hiểm sâu ấy là Bàng môn Tả đạo chớ chi các con”
③ VÀ ④: TRÁI VÀ BÔNG
Tượng trưng cho bốn mùa, trái cây tượng trưng cho
ngũ vị đối với Tiên thiên ngũ khí, còn biểu hiệu cho người
tu đắc đạo; bông tượng trưng cho xanh tươi tốt đẹp, chỉ
về Tinh là hình thể con người. Năm sắc bông tượng trưng
cho Ngũ hành và tinh hoa trên thế giới tức Ngũ châu: Á
châu, Âu châu, Mỹ châu, Phi châu, Đại dương châu. Thế
nên, Cao Đài giáo không phân biệt lãnh thổ chủng tộc,
vì tất cả là con chung của Thượng đế.
⑤ VÀ ⑨: NƯỚC CÚNG– ÂM DƯƠNG
a) Nước trà: (số ⑤) để bên hữu ấy là Âm.
Nước âm là nước trong lòng đất, biển cả, sông rạch,
suối nguồn, chúng sanh nhờ nước để uống mà sống.
Nước trà tượng trưng cho Thần tức là linh hồn khi
cúng rót đúng tám phân, chỉ Bát hồn vận chuyển nơi Bát
Cảnh cung của đức Phật Mẫu.
b) Nước trắng: (số ⑨) để bên tả ấy là Dương.
Nước dương là nước trên trời sa xuống, tinh khiết
do đấng Thượng Đế ban cho, nếu nguồn nước Âm cạn
phải cần nước Dương chan rưới. Trời Đất tương hoà, Âm
Dương tương hiệp loài người mới thịnh vượng vững bền.
Nhớ nước trắng không được nấu, nếu nấu sôi thì
hết Dương, tuyệt cơ sanh hoá.
 (Thánh huấn số 1 NCPS/TH)
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⑥, ⑦ VÀ ⑧: 3 LY RƯỢU: TAM TÀI[1]
Rượu tượng trưng cho Khí, tức Hư vô chi Khí. Ba
ly rượu tượng trưng cho 3 cõi: Hạ giới, Trung giới và
Thượng giới, rượu trong ly chỉ rót 3 phân tượng trưng cho
bậc tu hành: Hạ thừa, Trung thừa, và Thượng thừa và 3
hạng người là hạ lưu, trung lưu và thượng lưu. Khí là trí
não tương hợp với Tinh và Thần gọi chung là Tam bửu:
Tinh, Khí, Thần để cúng hàng ngày biểu hiệu cho cơ hiệp
nhứt. Có vậy con người mới mong tu hành đắc đạo đặng.
⑩ VÀ ⑫: HAI CÂY ĐÈN
Gọi là Lưỡng nghi quang, tượng trưng cho ánh sáng
Nhựt Nguyệt soi khắp Càn Khôn vũ trụ, cũng soi thấu
lòng chư môn đệ, quét sạch tà tâm để hướng về Thái cực.
⑪: LƯ HƯƠNG
Năm cây hương tượng trưng cho “tham thiên (3)
lưỡng địa (2). Khi dâng lễ phải đốt đủ năm cây hương,
tức đủ âm dương thay Càn Khôn.
Khi thắp 3 cây nhang hàng trong gọi là án Tam tài
với ý nghĩa.
❒❒ Vũ trụ có tam tài: là Thiên (Trời), Địa (đất),
Nhơn (người).
❒❒ Trời có tam ngươn: là Thượng, Trung và Hạ
ngươn hoặc: Nhựt, Nguyệt, Tinh.
❒❒ Đất có tam báu: là Thuỷ, Hoả, Phong (gió)
❒❒ Người có tam bửu: là Tinh, Khí, Thần
[1] Vũ trụ có Tam tài là: Thiên (Trời), Địa (đất), Nhơn (người).
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Năm cây hương còn tượng trưng cho năm bậc tiến
hoá của người tu hành.
❒❒ a. GIỚI HƯƠNG: Người giữ 5 giới cấm, không
chê kẻ khác, không hung dữ, không giận, không
tham…
❒❒ b. ĐỊNH HƯƠNG: Người tu thiền, giữ lòng tự
nhiên không phiền luỵ vì thiện ác ở đời, tâm chẳng
loạn động, thiền định.
❒❒ c. HUỆ HƯƠNG: Người đắc trí huệ, không chạy
theo danh lợi, không sa vào thất tình, tâm sáng
suốt phân biệt thiện ác.
❒❒ d. GIẢI THOÁT HƯƠNG: Người được giải thoát
không nghe theo bọn tà thuật, chăm lo hành thiện.
❒❒ e. TRI KIẾN GIẢI THOÁT HƯƠNG: Người
tự biết mình, tâm tự tại, thấy bản tánh Như Lai
của mình, Đạt Bát nhã Tam muội (chánh thọ).
Ngũ hương còn gọi là Ngũ phần pháp thân hương.
Năm sự thân lành hiệp lại làm cái Pháp thân. Ngũ hương
còn là năm thứ hương thơm để dâng lễ: đàn hương, trầm
hương, đinh hương, uất kim hương, long não hương.
III. CÁCH HIẾN LỄ
Cách hiến lễ tức việc cúng kiến Đấng Chí Tôn và
các Đấng, mỗi ngày cúng 4 lần gọi là tứ thời.
❒❒ Thời Tý từ 23 giờ (đêm) đến 01 giờ (khuya).
❒❒ Thời Ngọ từ 11 giờ trưa đến 13 giờ (chiều)
❒❒ Thời Dậu từ 17 giờ (tối) đến 19 (tối)
❒❒ Thời Mẹo từ 05 (sáng) đến 07 (sáng).
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1) TẠI SAO PHẢI CÚNG TỨ THỜI?

a) Thời Tý: Thời cực âm sanh dương, là thời ngươn
khi của Đức Chí Tôn phát khởi do nhứt điểm sanh dương
chi Khí, vận chuyển Càn khôn hoá sanh vạn loại nên dạy
Dâng Rượu. Nên hiến lễ giờ nầy cho khí phách người
được mạnh mẽ, trí óc sáng suốt.
b) Thời Ngọ: Thời ngươn khí của Chí Tôn cực thịnh,
đầy đủ dương quang soi sáng khắp Vũ trụ nên dạy Dâng
Rượu. Nên hiến lễ giờ nầy ta hưởng được khí Sanh quang
của Đức Chí Tôn.
c) Thời Dậu: Thời Ngươn thần của Đức Chí Tôn
giáng hạ và tịnh dưỡng âm dương giao thời, thuỷ hoá ký
tế, vạn loại yên tĩnh, nên dạy Hiến Trà, ta hiến lễ giờ nầy
để hàm dưỡng Chơn thần thanh tịnh.
d) Thời Mẹo: Thời Ngươn thần của Chí Tôn phát
khởi biến hoá, thuỷ hoả ký tế vạn loại hữu sanh, nên dạy
Hiến Trà. Nên hiến giờ nầy để hưởng quyền lực của Chí
Tôn cho Chơn thần con người được khang kiện.
2) TẠI SAO PHẢI LẠY?

Theo Thánh ngôn dạy thì lạy là tỏ bề ngoài (Thể pháp)
để kính trong lòng đối với các Đấng Thiêng liêng (Bí pháp).
Pascal nói: “Muốn có đức tin phải quỳ xuống mà đọc kinh”
a) Chấp hai tay lạy là sao?
Tả là Nhựt, hữu là Nguyệt vị chi âm dương, âm
dương hiệp nhứt, phát khởi Càn khôn, sanh sanh hoá
tức là Đạo. Bắt Ấn Tí là kết thành quả, xoè là kết thành
hoa (bông).
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Bắt ấn tý: là ngón cái của bàn tay trái chỉ vào góc
ngón tay áp út, bàn tay phải bao ngoài, ngón cái của bàn
tay phải chỉ vào góc ngón trỏ tay trái (Dần), ám chỉ sự chủ
tâm kính Trời, tức “Nhân sanh ư Tý, Đạo khai ư Dần”.
Nếu tầm nguyên thì khi Lão Tử dạy đạo Tiên bảo
chắp hai tay kiết nhị, như bông sen búp, khi lạy thì xé ra,
hai tay úp xuống đất cúi đầu lạy ba lạy gọi là khế thủ. Khi
Thích Ca dạy đạo thì dạy chấp tay hiệp chưởng hoa khai,
nghĩa là khi lạy thì ngửa hai bàn tay ra để xuống đất mà
cúi đầu, gọi là hoà Nam. Khi Khổng Tử dạy đạo Thánh
thì cung tay đến mày mà lạy gọi là Phủ Phục. Còn nay Cao
Đài giáo chấp tay thành quả sen, hai tay là âm dương tức
Lưỡng Nghi, khi lạy bàn tay úp xuống, hai ngón tay cái
gát lên nhau biến sanh Tứ Tượng, tám ngón còn lại là chỉ
Bát Quái, Bát Quái biến sanh Càn khôn vũ trụ. Thế nên
Tam Kỳ Phổ Độ là độ rỗi hết cả 92 ức nguyên nhân về cõi
Thiêng Liêng Hằng Sống chẳng bỏ sót một ai.
b) Lạy Tiên, Phật chín lạy là sao?
Là lạy Đấng Cửu Thiên khai hoá, còn lạy Thầy 12 lạy
là Thập Nhị Khai Thiên là Thầy, Chúa tể cả Càn khôn thế
giới nắm trọn Thập nhị thời thần trong tay.
Mỗi lạy phải niệm câu chú của Thầy (trừ những bài
Kinh có câu niệm riêng): Nam Mô Cao Đài Tiên Ông
Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
❒❒ Nam Mô (NAMAH) là qui y, qui mạng, quyết
chí dâng theo.
❒❒ Cao Đài thuộc Nho giáo vì có câu “Đầu thượng
viết Cao Đài”.
❒❒ Tiên Ông là ông Tiên thuộc Lão Giáo.
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❒❒ Đại Bồ Tát Ma Ha Tát là vị Bồ Tát lớn, thuộc
Thích giáo.
Câu niệm này đã chỉ rõ sự qui nguyên Tam Giáo.
3) TẠI SAO MẶC ĐỒ TRẮNG?

Vì Cao Đài là một tôn giáo tổng hợp mà màu trắng
là tổng hợp của 7 màu: đỏ, cam, vàng, xanh, lam, chàm,
tím. Trong Thích giáo chí tâm kinh có câu: Thổ khí thành
hồng nhi nhứt trụ xanh thiên: Hà hơi thành mống ( 7 màu)
làm trụ chống vững cõi trời.
Màu trắng nhắc nhở mọi tín đồ, luôn luôn phải trau
sửa tâm tánh cho thanh khiết và trong trắng.
Riêng các Chức sắc Cửu Trùng Đài thì mặc Thiên
phục màu Tam giáo: vàng (Thích giáo), xanh (Lão giáo),
đỏ (Thánh giáo).
Nếu đọc đến đây chưa thỏa mãn những điều giải sơ
lược nầy nên tìm các sách giáo lý đã xuất bản.
TÒA THÁNH, Trọng Đông Tân Hợi
Hiền Tài NGUYỄN KIM ANH
Giáo Sư Trung-Học Phú-Khương
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PHỤ TRANG - SƯU TẬP
A. CÁCH CÚNG LẠY
1: THÁNH NGÔN ĐỨC CHÍ TÔN.

Lạy là gì?
– Là tỏ ra bề ngoài, lễ kỉnh trong lòng.
Chấp hai tay lạy là tại sao?
– Tả là Nhựt, hữu là Nguyệt, vị chi Âm Dương. Âm
Dương hiệp nhứt, phát khởi Càn Khôn, sanh sanh hóa hóa,
tức là Đạo.
Lạy kẻ sống hai lạy, là tại sao?
– Là nguồn cội của nhơn sanh, lưỡng hiệp Âm Dương
mà ra. Ấy là Đạo.
Vong phàm lạy bốn lạy là tại sao?
– Là vì hai lạy của phần người, còn một lạy Thiên,
một lạy Địa.
Lạy Thần, lạy Thánh thì ba lạy là tại sao?
– Là lạy Đấng vào hàng thứ ba của Trời, và cũng chỉ
rằng lạy Tinh, Khí, Thần hiệp nhứt. Ấy là Đạo.
Lạy Tiên, lạy Phật thì chín lạy là tại sao?
– Là lạy chín Đấng Cửu Thiên Khai Hóa.
Còn lạy Thầy mười hai lạy là tại sao?
– Các con không biết đâu. Thập Nhị Khai Thiên là
Thầy, Chúa cả Càn Khôn Thế Giới, nắm trọn Thập Nhị
Thời Thần vào tay. Số mười hai là số riêng của Thầy.
 (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1, ngày 25–2–1926)
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II: LỜI GIẢNG DẠY CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG.

1. Cách lạy thường cúng tứ thời
Trước khi phải đánh ba tiếng chuông rồi, thì sửa
soạn khăn áo đèn nhang cho đủ. Như có nhiều vị cúng
Đấng Từ Bi, thì phải vào Điện Thờ mà sắp bài ban, đứng
cho ngay hàng hai bên.
Nghe ba tiếng chuông lần thứ nhì, thì hai bên chắp
tay kiết quả, đưa chí trán mình, xá xuống chí gối[1], rồi hai
bên đều khởi chơn phía trong điện mà bước vào chỗ quì,
mỗi hàng ba vị. Rồi ngước lên điện, mới đưa tay kiết quả
đến trán mình, xá đến gối ba xá, phổ Thiên áp Địa gọi là
Tam Tài, mới khởi chơn trái bước tới một chút, quì chơn
mặt xuống trước, chơn trái quì theo cho ngay thẳng cái
mình, mắt thì ngó ngay Thiên Nhãn, mới đưa tay kiết quả
lên trán chánh giữa mà lấy dấu, niệm Nam Mô Phật, đưa
qua bên tả gần lổ tai niệm Nam Mô Pháp, đưa qua bên
hữu gần lổ tai niệm Nam Mô Tăng, mới để tay kiết quả
nơi ngực mình chỗ trái tim, chớ rời ra.
❒❒ Cúi đầu lần thứ nhứt niệm Nam Mô Cao Đài Tiên
Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
❒❒ Cúi đầu lần thứ nhì niệm Nam Mô Quan Thế Âm
Bồ Tát Ma Ha Tát.
❒❒ Cúi đầu lần thứ ba niệm Nam Mô Lý Đại Tiên
Trưởng kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
❒❒ Cúi đầu lần thứ tư niệm Nam Mô Hiệp Thiên Đại
Đế Quan Thánh Đế Quân.
❒❒ Cúi đầu lần thứ năm niệm Nam Mô Chư Phật,
[1] Khi nào có Nam Nữ sắp hàng hai bên thì mới xá Đàn, còn ngoài
ra thì không xá Đàn.
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Chư Tiên, Chư Thánh, Chư Thần.
Dứt rồi, đọc bài Niệm Hương. Dứt lạy ba lạy. (Mỗi
lạy 4 gật là 12 lạy)
Cách lạy: Đưa tay kiết quả lên trán, rồi để xuống
ngực mới xá xè bàn tay ra mà úp xuống đất. Khi lạy rồi,
ngước dậy thì đưa tay kiết quả lên trán rồi mới chắp xuống
ngực. Khi mãn lễ cúng đứng dậy, cũng đứng chơn trái
trước, cũng xá ba xá như trước, mới day ra bàn Hộ Pháp
xá một xá, rồi rút từ hàng đi thứ tự mà ra.
2. Giải nghĩa lạy chắp tay.
Lạy chắp tay theo ba kỳ mở Đạo Tam Giáo:
Kỳ nhứt, Đức Lão Tử giáng thế dạy Đạo Tiên, phải
chắp hai tay kiết nhị, như bông sen búp. Khi lạy thì xè
hai tay úp xuống đất, cúi đầu xuống ba lạy kêu là khể thủ.
Kỳ nhì, Đức Thích Ca giáng sanh dạy Đạo Phật,
thì chắp tay hiệp chưởng hoa khai. Khi lạy thì ngửa hai
bàn tay để xuống đất mà cuối đầu xuống, kêu là hòa nam.
Khi Đức Khổng Tử giáng sanh dạy Đạo Thánh, cung
tay đến mày mà lạy kêu là phủ phục.
Nay Đấng Chí Tôn giáng cơ tiếp điển mở Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ. Hiệp đủ Phật, Thánh, Tiên là kỳ kiết quả độ
đủ chín mươi hai ức Nguyên nhân về nơi nguyên thủy. Có
câu: “Thiên Địa tuần hườn châu nhi phục thỉ”. Tam Giáo
qui nguyên, chắp tay hoa sen đã thành trái (quả). Bên tay
trái thuộc Dương, ngón cái là mẫu chỉ, ngón trỏ là thực
chỉ, ngón giữa là trung chỉ, ngón út là tiểu chỉ, còn một
ngón không tên kêu là vô danh chỉ. Sách có câu: “Vô danh
Thiên Địa chi thủy”, là trước khi Trời Đất chưa khai, thì
một khí không không, sau định hội Tý mới mở Trời, nên
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chữ Tý ở tại gốc ngón tay Vô danh. Khi mở Trời Đất rồi
mới có hữu danh vạn vật chi mẫu. Muôn vật có hình chất
đều thọ nơi mẫu mới hóa sanh.
Nay đến hội Tam Kỳ kiết quả, là độ hết cả quần linh
về cõi Niết Bàn, chẳng để một điểm Chơn linh ở miền
Đông độ, nên ngón tay cái là mẫu, chỉ vào chữ Tý; còn
tay hữu ngón cái chỉ vào chữ Dần tay tả, bốn ngón đều
bao ngoài. Tay tả là nhơn vật quần linh tận qui nguyên
vị. Tay tả là Dương mà có ngón tay hữu Âm chỉ vào, còn
tay hữu Âm mà có ngón tay tả Dương ở trong. Vậy nên
kinh Diệt nói: “Âm nội hữu chơn dương, dương nội hữu
chơn âm. Âm dương lưỡng cá tứ, năng hữu kỹ nhơn tri”.
Như cách lạy nầy là thời kỳ dạy Đạo, còn người luyện
Đạo cách lạy cũng hai tay kiết quả, nhưng mà khi lạy chí
đất phải để hai bàn tay ngửa mới cúi đầu. Cách lạy mầu
nhiệm, nghĩa lý sâu xa, chưa đến kỳ Tịnh Thất nên không
dám giải diệu mầu, e lậu Thiên cơ chẳng dễ.
III: PHẦN GIẢNG DẠY CỦA HỘI THÁNH CỮU TRÙNG ĐÀI.

Châu tri số 61 đề ngày 18 tháng 8 năm Mậu Dần
(Dl 10-10-1938).
Khoản chữ A.
1. Lạy Thầy ba lạy, mỗi lạy 4 gật, mỗi gật niệm: Nam
Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
2. Lạy Phật, lạy Tiên, lạy Thánh 3 lạy, mỗi lạy 3 gật.
Mỗi bài kinh đều có chỉ câu niệm đã rồi, không cần nhắc lại.
Còn xá bàn Hộ Pháp là tại Tòa Thánh và các Thánh
Thất. Còn các nhà tư như có tuần tự, có vọng bàn Hộ Pháp
mới xá. Còn nơi nào không có bàn Hộ Pháp thì không
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buộc phải xá. Có nhiều khi nhà tư, hoặc Lễ, Vía hiến các
Đấng cũng xá, đó là sái phép.
3. Từ Đầu Sư đổ lên có qui vị, hoặc tuần tự, thì lạy 3
lạy, mỗi lạy 3 gật, niệm danh hiệu và tước phẩm của vị ấy.[1]
4. Chánh Phối Sư đổ xuống Lễ Sanh thì lạy 3 lạy,
không có gật.
5. Chánh Trị Sự đổ xuống Tín đồ, lạy 4 lạy, là vì có
thêm 2 lạy kỉnh Thiên và kỉnh Địa, nên mới có sự phân
biệt là: Hai lạy đầu phải quì để chỉ rõ rằng: kỉnh Thiên
Địa; hai lạy sau thì đứng để chỉ nghĩa lạy vong phàm cho
phân biệt.
6. Còn lạy người (sống) thì 2 lạy. Nhớ lấy dấu Phật,
Pháp, Tăng duy có một mình Đức Chí Tôn mà thôi. Còn
Thần, Thánh, Tiên, Phật thì không có lấy dấu chi hết.
IV: DÂNG TAM BỬU

Theo Tân-Luật qui định, người Đạo mỗi tháng phải
đến Thánh-Thất hiến lễ trong hai ngày Sóc Vọng.
CẦU NGUYỆN DÂNG TAM BỬU

 Khi dâng Bông:
Con nguyện dâng hiến thể xác nầy cho Thầy tùy
phương sử-dụng, xin Thầy ban ân lành cho thể xác con
được mạnh khỏe và tươi tắn như hoa kia vậy.
 Khi dâng Rượu:
Con nguyện dâng hiến trí não của con cho Thầy tùy
[1] Như lạy Đức Quyền Giáo Tông, thì niệm Nam Mô Đức Quyền
Giáo Tông Thượng Trung Nhựt.
Lạy Bà Đầu Sư Lâm Hương Thanh, thì niệm Nam Mô Đức Bà
Đầu Sư Lâm Hương Thanh v.v...
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phương sử-dụng, xin Thầy ban ân lành cho trí não con
được sáng suốt và mạnh mẽ như chất rượu kia vậy.
 Khi dâng Trà:
Con nguyện dâng hiến Chơn-thần cho Thầy tùy
phương sử dụng, xin Thầy ban ân lành cho Chơn thần
con được tráng kiện và thơm tho như mùi trà kia vậy.
Đọc luôn câu kết: Con nguyện dâng hiến cả thân
thể, trí lực, Chơn thần nầy lên Thầy dùng làm con tế vật
hy sinh để cứu khổ nhơn-loại.
PHẢI NĂNG CÚNG KIẾN

Thánh giáo dạy: “Các em phải năng cúng kiến thường.
 Một là lập cho Chơn-Thần được gần gủi các Đấng
thiêng-liêng cho đặng sáng lạn.
 Hai là cầu khẩn với Đức Đại Từ-Bi tha thứ tội
tình cho các em và cả chúng sanh.
 Ba là có tế lễ thì tâm phải có cảm, cảm rồi mới ứng,
ứng là lẽ tự nhiên.
 Bốn là tâm có cảm thì lòng bác-ái mới mở rộng, mà
nhứt là khiếu lương tri lương năng của các em cũng
nhờ đó mà lần hồi thành mẫn huệ.
Các em nhớ à!”
CŨNG PHẢI NGHIÊM TRANG

Thành giáo Đức Chí-Tôn dạy: “Thầy hằng nói với
các con rằng: Thà là các con lỗi với Thầy, thì Thầy vì lòng
từ-bi mà tha thứ, chớ chẳng nên động đến oai linh chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật, vì họ chẳng thứ bao giờ.”
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V. Ý NGHĨA VIỆC CHƯNG HOA QUẢ

Việc chưng hoa quả trong ngày lễ hội không những
hàm chứa một triết lý nhân sinh, tôn giáo, tín ngưỡng
dân gian mà còn làm tăng sự tôn nghiêm và nét thẩm mỹ.
Màu vàng của nãi chuối như bàn tay xòe sẵn sàng nâng
đở. Màu xanh cam quít hài hòa với màu đỏ của hồng lựu.
Màu trong xanh của nho nhắc nhở con người sự nho
nhã nhu mì...
1. Ý NGHĨA VIỆC CHƯNG QUẢ PHẨM

Dĩa quả phẩm phải đủ chín loại trái cây mà không
kể màu, số chín biểu tượng Cửu Thiên khai hóa, cửu trù
hồng phạm. Tên của trái nho, phật thủ, hồng… có giá trị
tâm lý hết sức lớn đối với nhân sanh.
Dĩa quả phẩm châm chước phải đủ năm loại trái cây,
biểu tượng ngũ phước lâm môn, tài lộc vào nhà.
2. NĂM SẮC HÒA TƯƠI

Nếu dĩa trái cây không phân biệt màu thì khi chưng
hoa lại phân biệt màu sắc mà không kể tên hoa. Ví dụ:
bông cúc trắng, bông cúc vàng tính là hai màu; bông thọ
vàng với bông cúc vàng chỉ tính là một màu. Vì năm màu:
vàng, xanh, đỏ, đen, trắng thuộc ngũ hành tương quan
với ngũ tạng như sau:
MÀU
Vàng
Xanh
Đỏ
Đen

NGŨ HÀNH
Thổ (Đất)
Mộc (Gỗ)
Hỏa (Lửa)
Thủy (Nước)

NGŨ TẠNG
Tỳ (Lá lách)
Can (Gan)
Tâm (Tim)
Thận
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Trắng

Kim (Sắt)

Phế (Phổi)

❒❒ Hoa vàng như: Thọ, Cúc…
❒❒ Hoa xanh như: Bông măng tây, thanh diệp,
Ọt-tăn-xen
❒❒ Hoa đỏ như: Mồng gà, Glaieul, Hồng
❒❒ Hoa tím đen như: Xa lem, cẩm tím (màu tím
chứa nhiều đen)
❒❒ Hoa trắng như: Huệ, cúc trắng
Âm dương ngũ hành là triết lý sinh hóa của Bát Quái
đài, của Kinh Dịch
3. VƯỜN NGẠN UYỂN

Vườn Ngạn Uyển là vườn Giác Ngộ (vì bĩ ngạn là
bờ bên kia tức bờ giác)
“Vườn hoa ở cảnh thiêng liêng ấy, đẹp đẽ đủ màu không
phải vườn hoa như ở thế gian này đâu. Bông hoa thiêng
liêng ấy sẽ sống một triệu lần, do nơi quyền năng biến hóa
của nó, và nó sẽ hiện tượng biến hóa trước mặt ta vô cùng
tận vậy. Bởi vì nó thay đổi màu sắc rực rỡ vô biên, cho nên
mỗi phen kiếp sanh ở tại thế này, đường tấn hóa trên con
đường tri thức tinh thần, mỗi khi nhân loại tấn triển lên
thì vườn Ngạn Uyển nó sẽ đổi hình đổi tướng (giác ngộ)
một cách đẹp đẽ vô ngần”.
 (Theo Con Đường THIÊNG-LIÊNG HẰNG-SỐNG)
Trong Tam Bửu, Hoa là Tinh, tượng trưng cho xác
thân. Thế nên, trong Kinh Đệ Nhứt Cửu có câu:
Vườn Ngạn Uyển sanh hoa đã héo
Thế là, một hoa ở vườn Ngạn Uyển héo thì một mạng
người ở cõi trần đã chết. Vì vậy, những Ngươn linh xuống
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phàm trần gọi là khách trần, họ có tính linh, có sợi dây
vô hình nối liền giữa hoa linh và xác phàm.
Nếu nói vườn Ngạn Uyển chỉ có 12 loài hoa tượng
trưng cho 12 con giáp thì không đúng. Một năm có 12
tháng mỗi tháng tượng trưng cho một con giáp. Ví dụ
tháng Giêng là tháng Dần, trong tháng Dần trên thế giới
có biết bao nhiêu người sinh ra. Hơn nữa không có loài
hoa nào biểu tượng cho năm Dần cả. Người phương Tây
không có tuổi thì sao?
Trong sách “Tam liễu biên tập chí” của Tống Trình
Khải và các tác giả kế tiếp coi hoa là khách, giống như
Đạo coi hoa là Khách trần và phân biệt các loại hoa theo
tư cách, giống như đạo coi hoa có tính linh.
Ta phân biệt loài hoa có 28 tính linh (phù hợp với
nhị thập bát tú) mà bất cứ xã hội loài người nào cũng
không ra ngoài các tư cách sau đây:
TÊN HOA
1. Quỳnh
2. Đào
3. Thọ
4. Mai
5. Hạnh
6. Lựu
7. Quì
8. Sen
9. Thược dược

TÍNH LINH
Tiên khách
Thiên khách
Vạn thọ khách
Thanh khách
Diễm khách
Thôn khách
Trung khách
Trịnh khách
Kiều khách

DỊCH NÔM
Khách cõi Tiên
Khách nhà Trời
Khách thượng thọ
Khách thanh lịch
Khách đức hạnh
Khách nông thôn
Khách trung thực
Khách trịnh trọng
Khách kiều diễm
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TÊN HOA
10. Cúc
11. Mẫu đơn
12. Lan
13. Lê
14. Lý
15. Hồng
16. Hải đường
17. Quất
18. Thủy tiên
19. Quế
20. Phù dung
21. Trà mi
22. Bạch mai
23. Ngọc lan
24. Đinh hương
25. Nguyệt quế
26. Mộc bút
27. Phượng vĩ
28. Sứ (đại)

TÍNH LINH
Thọ khách
Quế khách
U khách
Đạm khách
Khiết khách
Thích khách
Tục khách
Thuyên khách
Nhã khách
Nghiêm khách
Túy khách
Tài khách
Hàn khách
Hương khách
Tình khách
Sĩ khách
Thư khách
Lệ khách
Thiền khách

DỊCH NÔM
Khách tuổi thọ
Khách thơm
Khách lặng lẽ
Khách thanh đạm
Khách trong sạch
Khách ưa hạp
Khách tục
Khách mập to
Khách nhã nhặn
Khách nghiêm trang
Khách say
Khách tài năng
Khách chịu lạnh
Khách nên hương
Khách tình
Khách sĩ
Khách mê văn sách
Khách lệ buồn
Khách nhà chùa

Như thế, vườn Ngạn Uyển đã hoa hóa xã hội loài
người qua 28 tính linh của khách trần. Mỗi loài hoa đều
trồng thành liếp, có hoa lớn nhỏ, có tốt xấu lẫn lộn.
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B. KINH TỨ THỜI DẪN GIẢI[1]

[1] Xin xem quyển: TỨ THỜI NHỰT TỤNG DẪN GIẢI.—tn
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