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LI THANH MINH
Các bån Çc thân mn,
Các bån së thÃy sau Çây cä m¶t khung cänh m§i Çang phô bày trÜ§c m¡t các bån m¶t nn
tôn giáo m§i Çã xuÃt hiên dÜ§i bÀu tr©i Vit nam vào ÇÀu th k XX này. ñiu làm cho bån
chú  nhÃt là ÇÃng ThÜ®ng ñ t¿ mình là Giáo chû cûa tôn giáo này Çã giáng trÀn b¢ng huyn
diu cÖ bút, m¶t phÜÖng pháp thông công v§i ThÀn linh Çã có tØ xÜa ª ñông phÜÖng mÀu
nhim hÖn khoa xây bàn cûa Thông linh hc Tây phÜÖng. Ngài t¿ nhÆn là Cha vØa là ThÀy cûa
VÛ trø giáng trÀn Ç cÙu nhân Ç¶ th trong th©i kÿ måt pháp này mà các nn c¿u giáo Çã làm
t°n thÜÖng cho Ç©i sÓng tâm linh con ngÜ©i bªi nh»ng thành kin tích lÛy tØ th©i phong kin
xa xÜa cùng v§i nh»ng phong trào c¿c Çoan Çã cän ngæn bÜ§c tin cûa nhân loåi hin nay.
Nói cách khác, nn væn minh thÆt s¿ cûa nhân loåi Çòi hÕi m¶t l tÜªng dân chû, t¿ do và
bình Ç£ng không phân bit Ç¢ng cÃp, chûng t¶c và gi§i tính trong khi các thành kin Çã có
,Çang có và së còn tÒn tåi trong các loåi kinh Çin giáo Çiu cûa các c¿u giáo Çã tÜÖng phän
v§i các nguyên l tin hoá tâm linh nÖi con ngÜ©i.
HÖn nÜã, v§i nn væn minh vÆt chÃt, con ngÜ©i Çã làm mÃt gÀn ht nh»ng ÇÙc tính tÓi cÀn
cho phÄm cách cûa m¶t nhân thân ÇÀu Ç¶i tr©i chân Çåp ÇÃt cao cä hÖn ht các loài Çông vÆt
Ç hoà mình vào cái sÓng hå Ç£ng cûa thú cÀm mà không bit h° thËn...Hay nói thÆt ra, loài
ngÜ©i Çang læn mình trên con dÓc sâu th£m mà không có cách t¿ v trong ngày tÆn th bªi
nhân tính không còn nÜã.
ñiu tôi Çã nói v§i các bån, nu bån chÎu khó suy nghï m¶t chút v sÓ phÆn chung cûa nhân
loåi khi mà s¿ nghèo Çói cùng c¿c Çang ng¿ trÎ cùng kh¡p, các bån së thÃy quä ÇÎa cÀu này
chÌ là m¶t ÇÓng h°n mang trên Çó chÃt chÙa Çû hång t håi gây phin nhiu cho mi quÓc
gia theo nhÎp Çiu cûa hai nguyên nhân Quyn và L®i, vÓn là hai ming mÒi ngon cûa các tay
thÓng trÎ phía tÜ bän thì Çåo ÇÙc giä, cÛng không thua gì phía c¶ng sän s¡t máu sÓng sót
hin là nh»ng siêu vi khuÄn Çang truyn nhiÍm trong xã h¶i loài ngÜ©i...
Và s¿ kin này së Çem bån Çn m¶t th gi§i m§i. ñó là khung tr©i ñông phÜÖng Çang trÜ§c
m¡t bån...ñó là NN CHÂN LÝ TUYT ñI mà nhân loåi Çang ch© Ç®i trÜ§c thm thiên niên
k thÙ ba này ...
Trong nh»ng trang sau Çây, các bån së nhÆn chân nh»ng khám phá m§i trên bình din tâm
linh cûa các môn Ç ÇÀu tiên cûa ÇÙc Cao ñài dc theo lòng th k XX dÜ§i s¿ hÜ§ng dÅn
cûa ÇÃng THÐ®NG ñ TÓI CAO trong nim tin r¢ng tÜÖng lai nhân loåi së là m¶t và cùng
h®p nhÙt dÜ§i mái nhà chung là m¥t ÇÃt, nÖi Çây chÌ có nn hoà bình và hånh phúc chung
cûa toàn nhân loåi.
TØ trÜ§c nay, sÓ ngÜ©i nghe nói Çn Çåo Cao ñài không phäi ít. Ngay tØ th©i Pháp thu¶c, vào
ÇÀu thÆp niên 1930, sÓ tín h»u Cao ñài Çã chim 1/10 dân sÓ Vit Nam. NhÜng cho Çn khi
thành hình các chi phái theo Thánh  Ç tåo nên m¶t l¿c lÜ®ng ÇÓi kháng bÃt khä th¡ng Çoåt
trÜ§c s¿ áp bÙc cûa nhà cÀm quyn Pháp thì do s¿ chû quan cûa các tay lãnh tø chi phái Çã
tåo ra m¶t không khí ÇÒng nhi bÃt hoà khin cho månh ai nÃy tåo ra cách làm cho ngÜ©i
ngoåi Çåo có cái nhìn phin din v nn tôn giáo m§i mà hiu sai chánh pháp cûa ÇÙc Cao
ñài bu°i ban sÖ trÜ§c næm 1927. Do Çó có nhiu canh cäi do cá nhân lãnh tø, phái thì do s¿
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Ç¥c thù cûa ÇÜ©ng lÓi tu hc mà t¿ cho mình m§i là chánh pháp, phái thì mÜ®n uy l¿c ThÀn
linh Ç t¿ chuyên sºa Ç°i chÖn truyn làm theo nhÖn  Ç¶c tài Ç¶c Çoán Ç tóm thu ht
quyn hành vào m¶t cá nhân mình, khin nn hành chánh Çåo không còn tính cách tam
quyn phân lÆp dân chû nhÜ bu°i ban sÖ v.v.. TÃt cä nh»ng canh cäi Ãy Çã bÎ s¿ trØng phåt có
tính cách nhãn tin mà sÓ tín ÇÒ nhË då vÅn không h tìm bit Ç nn Çåo càng ngày càng
loang l không còn nguyên trång nhÜ trÜóc 1927...
TrÜ§c hoàn cänh Çó, trong tình hình ly tán cûa m¶t sÓ tín ÇÒ lÜu vong nÖi häi ngoåi, h¢ng
giao tip v§i ngÜ©i ngoåi quÓc trong s¿ tìm hiu v th©i kÿ phôi thai cûa nn Çåo theo s¿ chÌ
dåy cûa ÇÙc Cao ñài tØ 1919 Çn 1927, quyn sách hèn mn tam ng» này xin ra m¡t bån Çc
v§i møc Çích phá tan s¿ hiu lÀm v cæn cÖ cûa m¶t nn chánh giáo cÀn cho nhân loåi trong
tinh thÀn xây d¿ng m¶t nn hoà bình dân chû, bình Ç£ng, mà s¿ kÿ thÎ chûng t¶c, Ç£ng cÃp
, gi§i tính vÓn là m¶t nghÎch l nhân bän không th tÒn tåi v§i s¿ tin hoá chung trong cu¶c
sÓng VÛ trø nhÜ hin nay.
Mong các bån hiu cho.
Melbourne, ngày Khai Çåo MÆu DÀn ( 3-12-1998 )
Thân ái,
ñNG TÂN.
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LI T¿A
Bån Çc thân mn,
TÆp sách nhÕ này Çã ÇÜ®c soån thäo tØ nh»ng ngÜ©i tín ÇÒ ÇÀu tiên, vÓn là tác giä cûa nh»ng
bài báo trong tåp chí Revue Caodaiste xuÃt bän nh»ng næm 1930-1932 tåi Sàigòn, quí ông
NguyÍn trung HÆu, NguyÍn trng Hin, TrÀn væn Qu, NguyÍn phan Long v phÀn Ph° ñ¶
và m§i Çây bªi TrÀn thái Chân v phÀn Vô Vi.
ñây là nh»ng tÜ liu cæn bän chính thÓng mà bÃt cÙ ngÜ©i tín ÇÒ Cao ñài nào cÛng phäi lãnh
h¶i ÇÀy Çû Ç t¿ nâng mình lên trong tinh thÀn Cao ñài m§i gi» ÇÜ®c ÇÙc tin m§i mÈ trong
s¿ cäi thin cu¶c Ç©i cûa cá nhân mình ÇÒng th©i chÃn chÌnh låi cä th gi§i Çang cht dÀn
mòn dÜ§i s¿ phân hoá cûa tÃn trò væn minh vÆt chÃt bªi tÜ tÜªng vô thÀn và dÜ§i s¿ suy ÇÒi
cûa các cÖ sª tôn giáo trÜ§c làn sóng duy vÆt và s¿ suy diÍn lch låc v linh hÒn con ngÜ©i.
M¶t nn trit hc m§i phát sinh tØ tinh thÀn Çó Çem con ngÜ©i Çn m¶t nhÆn ÇÎnh m§i v
cu¶c sÓng nói riêng và vÛ trø nói chung së là m¶t liu thuÓc ch»a trÎ hiu quä cæn bnh sinh
thái cûa toàn th gi§i nhân loåi hin nay.
Các bån có th hoài nghi v nh»ng gì Çã nói trên Çây, nhÜng s¿ tÃn hoá cûa con ngÜ©i së Çi
Çn m¶t th©i Çim mà tÃt cä phäi trª låi Çim khai nguyên không khác gì m¶t vòng tròn
ÇÜ®c kë bªi cái com-pa. TØ bu°i khai sinh cho Çn lúc lià Ç©i, chÌ có m¶t giai Çoån sÓng ÇÀy
hÜ äo mà con ngÜ©i bÎ bu¶c phäi làm Çû mi cách theo Çà xê dÎch Çó ho¥c Ç tin b¶ ho¥c
Ç thÓi lui trên con ÇÜ©ng Çi vào vÛ trø vÓn là m¶t vòng tròn khép kín t¿ bao gi©.
Chúng ta là nh»ng phi hành gia Çã ÇÜ®c phóng vào không gian tØ nghìn xÜa bªi ThÜ®ng ñ
trên con tàu vÛ trø là quä ÇÎa cÀu này, hay nói cho Çúng hÖn, chúng ta là nh»ng lº hành kéo
lê gót chân mình trên con ÇÜ©ng Çi vào vÛ trø này. Chúng ta phäi Çi Çn Çích Çã giành cho
chúng ta hay Ç m¥c cu¶c Ç©i ÇÜa ÇÄy Çu tuÿ nÖi chúng ta mà thôi, nhÜng Çiu mà Cao ñài
giáo Çang nh¡c nhª chúng ta là s¿ minh xác r¢ng ÇÙc ThÜ®ng ñ, Çim khai nguyên cûa
vòng tròn kia, vÓn hin h»u và Çang hin din trong ta, và r¢ng chúng ta chÌ là m¶t yn sáng
nhÕ nhoi gi là Tiu linh quang trong khÓi ánh sáng bao la cûa hào quang gi là ñåi linh
quang chính là ThÜ®ng ñ vÆy.
RÃt mong quí bån hiu cho.
Sài gòn ,ngày khai Çåo thÙ 66- Tân Mùi 1991,
ñNG TÂN.
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TIT TH NHT LÐ®C S± CAO ñI GIÁO
TrÜ§c khi tìm hiu nguÒn gÓc cûa Cao ñài giáo, chúng ta cÀn giäi thích các danh tØ :
1- Tam Kÿ Ph° ñ¶
2- Cao ñài hay ThÜ®ng ñ
3- Thiên Nhãn, biu tÜ®ng cûa ÇÃng Toàn Næng cûa toàn nhân loåi chúng ta.
-V  nghiã Tam Kÿ Ph° ñ¶, phäi Çi ngÜ®c låi các kinh Çin cûa tôn giáo xÜa Çã có ª Trung
Hoa.
M¶t Thánh ngôn vào ngày 26 tháng 4 næm Bính DÀn (1926) dåy chúng tôi Çi tìm sº liu
trong sách PhÆt Tông nguyên l Ç bit  nghiã cûa ch» Tam Kÿ Ph° ñ¶ nhÜng dù kh° công,
chúng tôi cÛng chÜa tìm ra.
Trong kinh HÒi DÜÖng NhÖn Quä, xuÃt bän ÇÀu næm 1925 bªi ông TrÀn hành TÓ ª Tân an,
chúng tôi Çã thÃy dÜ§i Ç møc Giác Mê Ca m¶t Çoån do chÜ Tiên ª Trung Hoa Çã cho vào
næm MÆu Thân(1908)nhÜ sau:
"... Ngó ñông Lãnh vui màu tòng bá,
Nhìn B¡c Hà cá l¶i nhªn nhÖ,
ChÓn ÇÖn phòng tÕ ni huyn cÖ
M¥c dù kÈ ng¶ cùng không ng¶,
CÖ duyên g¥p TAM K² PH ñ¶
Muôn Ç©i còn tº phû nêu danh...."
HÖn nÜã,danh tØ Tam Kÿ Ph° ñ¶ cho chúng ta m¶t khäi ng¶ v m¶t nn væn minh tinh thÀn
thÙ ba cûa toàn nhân loåi së Çn vào thiên niên k m§i theo l©i Thánh ngôn cûa ÇÙc ThÜ®ng
ñ.
-V danh xÜng Cao ñài, ngÜ©i ta cÛng tìm thÃy trong các kinh PhÆt : ThÜ®ng tÃu Cao ñài,cÛng
nhÜ trong các bài khäo luÆn ñåo ñÙc kinh cûa Lão Tº và trong Kinh Xám (bài 8) cûa Quan
Thánh ñ Quân Çã có rÃt lâu trong các chùa th© ngài.
Låi n»a ,danh xÜng Cao ñài Çu®c in trong m¶t Ãn phÄm b¢ng ch» Tàu cûa h¶i Kinh Thánh
Anh quÓc häi ngoåi xuÃt bän næm 1913 tåi HÜÖng Cäng trong Çó, chúng tôi Çc ÇÜ®c Õ
chÜÖng 94, giòng 22, nh»ng câu Çåi khái nhÜ sau:
"Ôi! Jéhovah! Ngài chính là ÇÙc Cao ñài, nÖi chúng con Çang tìm lÓi thoát,
"Ôi! Chuá ôi! Ngài là Täng Çá l§n mà sau Çó, chúng con Çang Än núp..."
GÀn Çây, vào næm 1919, trong m¶t bu°i Çàn cÖ tåi tÌnh l Tân An do ông TrÀn phong S¡c,
m¶t nhà nho theo Çåo Lão, t° chÙc, có ÇÙc Ngô væn Chiêu, ÇÜÖng kim chû quÆn Çn d¿, thì
m¶t vÎ ThÀn linh giáng cÖ xÜng danh Cao ñài trÜ§c s¿ ngåc nhiên cûa mi ngÜ©i muÓn bit
Ngài là ai thì ÇÜ®c cÖ cho bit:
"Cao ñài Ùng hoá theo lòng chúng sanh,
ñÓ ai có bit cái danh Cao ñài?"
-Còn v Thiên Nhãn, vÓn th hin trÜ§c m¡t th nhân dÜ§i hình änh cûa ÇÃng Tåo Hóa mà
chúng tôi Çã th© phøng tØ næm 1921, Çã có ngay ª trang ÇÀu cûa cuÓn Catéchisme-album
do nhà sách Saint Joseph, Tolba et Simone xuÃt bän tåi Paris, hin có trong hÀu ht các nhà
th© Thiên Chúa, ngÜ©i ta cÛng Çc ÇÜ®c nh»ng l©i ÇÎnh nghïa nhÜ sau:
"Chúa là linh hÒn. Ngài không th nhìn b¢ng m¡t trÀn, do Çó cÛng không th biu thÎ Ngài
b¢ng m¶t hình tÜ®ng. Thiên Nhãn g®i cho ngÜ©i thÃy r¢ng Chúa là bÆc toàn tri. Ngài bit ht
và thÃy ht, Thiên Nhãn ÇÜ®c bao bc bªi m¥t tr©i vì Chúa là m¥t tr©i thÆt Çã soi sáng và sÜªi
Ãm tÃt cä và Çem låi Ç©i sÓng mi nÖi. Chúa là nguÒn ñåi Linh Quang"
Thêm vào Çó, ngày 26-2-1926,ÇÙc Cao ñài Çã cho bit nhÜ sau :" ChÜa phäi hÒi các con bit
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Ç¥ng tåi sao vë Thánh tÜ®ng Thiên Nhãn mà th© ThÀy, song ThÀy cÛng nói sÖ lÜ®c cho các
con hiu chút ÇÌnh:
"Nhãn thÎ chû tâm,
LÜ«ng Quang chû t,
Quang thÎ ThÀn,
ThÀn thÎ Thiên,
Thiên giä Ngä dã "
Khi ÇÙc Chúa giáng hin trÜ§c Moise, Ngài bäo:"Ta là ÇÃng t¿ h»u h¢ng h»u" mà không nói
gì thêm n»a chÌ tåi ngôn ng» hån hËp cûa loài ngÜ©i không có danh xÜng Ç gi Ngài. HÖn
n»a, ngÜ©i ta cÛng không th dùng các tØ ng» hån hËp mà ÇÎnh nghïa ÇÃng Vô Hån, cÛng
không th lÃy ngÜ©i phàm mà hiu Ngài bªi vì Ngài Çã vÜ®t qua gi§i hån cûa giác quan,
cÛng không th lÃy hình ngÜ©i mà th© Ngài vì Ngài không có hình thù riêng. Chúng tôi nghï
có lë vì th mà ÇÃng Toàn Næng Çã hin ra b¢ng Con M¡t Trái mª r¶ng nÖi ngÜ©i tín ÇÒ ÇÀu
tiên là ÇÙc Ngô væn Chiêu Ç th© Ngài có khác gì khi trÜ§c v§i ÇÙc Moise chÌ v¡n t¡t m¶t câu
mà không gì thêm n»a.
Aristote, m¶t hin trit Hy Låp cÛng Çã quan nim v ÇÃng TÓi Cao nhÜ vÆy. Khi Secundus
hÕi ông v ThÜ®ng ñ nhÜ th nào thì ông Çáp:" ñó là bÆc Chí Thin, t¿ h»u, m¶t ÇÃng TÓi
Cao vô hình, m¶t ÇÃng mà không ai hiu, m¶t ThÀn linh bÃt dit hin din cùng kh¡p, m¶t
con m¡t luôn luôn mª r¶ng, ÇÃng Tinh ChÃt cûa mi loài vÆt, m¶t Næng L¿c có nhiu tên,
m¶t Toàn Tri, Toàn Næng, ThÜ®ng ñ là Quang Næng, Trí Tu và ñ¶ng L¿c"
Th nên, biu thÎ Thiên Nhãn có nghïa r¢ng ThÜ®ng ñ nhìn thÃy tÃt cä, hin din cùng kh¡p
và bÃt cÙ lúc nào, nhân chÙng v mi hành vi tÓt xÃu cûa sanh chúng. Phäi chæng Çó là hình
tÜ®ng hoàn häo cûa Trí Tu tÓi cao và cûa khÓi Linh Quang mà khi tip xúc,tÜ tÜªng con
ngÜ©i ÇÜ®c tinh luyn. Bªi vì không có ai tránh khÕi s¿ quan sát và Çiu Ç¶ng cûa ÇÃng TÓi
Cao Çang Än tàng trong mi vÆt. Thiên Nhãn thiêng liêng mà ngÜ©i tín ÇÒ Cao ñài nhìn thÃy
mi ngày trên bàn th©, Thiên Nhãn mà h cäm thÃy nhÜ xâm nhÆp vào tÆn Çáy tâm hÒn,
Thiên Nhãn Çó phán xét h và ÇÓc thúc h trên ÇÜ©ng hành thin.
ñÓi v§i nh»ng ngÜ©i có quan nim không tÓt v Thiên Nhãn thì chúng tôi chÌ cÀn h hiu 
nghïa v m¶t biu tÜ®ng mà thôi. ñn m¶t trình Ç¶ tÃn hóa nào Çó, con ngÜ©i muÓn hiu
ThÜ®ng ñ phäi hình dung ra Ngài. Nói rõ hÖn, hin nay, trí óc con ngÜ©i nhìn biu tÜ®ng ít
vÆt chÃt và tÜ®ng trÜng hÖn. Ngày mai, có th trên m¶t bình din cao hÖn mà h Çåt ÇÜ®c,
chÌ do khä næng trØu tÜ®ng, h së tìm hiu ÇÜ®c ÇÃng TÓi Cao trong bän th cûa Ngài và së
ng¡m nhìn Ngài ÇÓi din trong mi vÈ hào quang, không cÀn phäi có ngh thuÆt con ngÜ©i
tô Çim vì tÃt cä nh»ng sáng tåo cûa con ngÜ©i, tØ nh»ng hình n¶m quái g« ª Phi châu Çn
các tác phÄm h¶i ha cûa nn ngh thuÆt hin Çåi Çu, không nhiu thì ít, phän änh hình
tÜ®ng cûa Ngài m¶t cách không trung th¿c...
Bây gi©, chúng ta hãy trª låi v§i lÜ®c sº Cao ñài giáo.

A- NH»NG S¿ KIN BAN ñU- CÁC MÔN ñ ñU TIÊN
TrÜ§c tiên, không nên quan nim r¢ng Çåo Cao ñài Çã lÃy m¶t phÀn cûa m¶t c¿u giáo nào
hay Cao ñài giáo là m¶t giáo phái cûa m¶t nhân vÆt muÓn d¿ng nên m¶t phong trào chính
trÎ hay c¿c Çoan nh¢m khuynh hÜ§ng chÓng låi chính sách cai trÎ cûa th¿c dân Pháp th©i bÃy
gi© hay m¶t loåi tà thuyt nguy him hin nay.
ñiu này có nghïa r¢ng lÎch sº nhân loåi Çã cho thÃy s¿ suy thoái væn hoá träi qua bao th k
mà ngÜ©i ta tìm thÃy trong nhân s¿ dÜ§i trång thái væn minh sa Ça Çã có tØ th©i c° Çåi Çn
nay...
ñåo Cao ñài hay ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶ là s¿ tip nÓi cûa hai th©i kÿ Ph° ñ¶ trÜ§c mà
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ThÜ®ng ñ Çã giáng phàm v§i nn væn minh thÙ nhÙt cách Çây trên dÜ§i 4000 næm v§i các
nn c¿u giáo nhÜ Ai CÆp giáo, Trung Hoa giáo, Do Thái giáo và n Ç¶ giáo tùy theo cu¶c
sÓng cûa các quÓc gia dân t¶c liên h và v§i nn væn minh thÙ nhì cách Çây trên dÜ§i hai
mÜÖi th k v§i các tôn giáo nhÜ PhÆt giáo, Lão giáo, Kh°ng giáo, HÒi giáo và ThÀn giáo tåi
Á Çông và CÖ ÇÓc giáo tåi Âu châu Ç cÙu v§t chúng sanh bao gÒm các s¡c chûng t¶c trên
các løc ÇÎa khác nhau.
Và bây gi©, nn Tam kÿ Ph° ñ¶ nhÆn lãnh sÙ mång cÙu v§t toàn th nhân loåi vào ngày vÆt
cùng th tÆn mà các tôn giáo trÜ§c Çã tiên Çoán.
ThÆt vÆy, cä hai nguÒn tâm linh, m¶t phát xuÃt tØ Thông linh hc Tây phÜÖng ( s¿ khám phá
bän chÃt cûa linh hÒn con ngÜ©i vÓn chÜa ÇÜ®c bit chính xác tØ các tôn giáo trÜ§c), m¶t
phát nguÒn tØ ThÀn linh hc ñông phÜÖng( s¿ khám phá bän th cûa Tâm linh VÛ trø =
ThÜ®ng ñ Çã bÎ hiu phin din ho¥c bÎ chÓi bÕ nÖi các c¿u giáo) Çã ÇÜ®c cø th hoá b¢ng
m¶t nhÆn ÇÎnh v th gi§i vô hình cho Çn nay vÅn chÜa ÇÜ®c bit bªi nn væn minh vÆt
chÃt, m¶t cæn bnh nan y cûa th©i Çåi hin nay.
Bªi th cho nên, ThÜ®ng ñ phäi cÃp th©i giáng hin Ç cÙu v§t nhân loài trÜ§c thm thiên
niên k thÙ ba mà loài ngÜ©i Çang khao khát m¶t nn hòa bình êm ÇËp toàn din.
NhÜ chúng tôi Çã nói, vào ÇÀu næm Bính DÀn (1926) Cao ñài giáo Çã thành hình. NhÜng
trÜ§c Çó 6 næm,Çã có m¶t ngÜ©i th© dÙc Cao ñài rÒi: quan phû Ngô væn Chiêu, hin phøc vø
tåi phòng nhì là phòng ThÜÖng måi (chÙ không phäi phòng công an nhÜ thÜ©ng hiu) cûa
Soái phû Nam kÿ.
Næm 1920, làm chû quÆn ª Phú QuÓc, m¶t hòn Çäo trong vÎnh Thái Lan, ông Ngô væn Chiêu
Çã sÓng cu¶c Ç©i Çåo ÇÙc cao siêu xem không khác ngÜ©i theo qui luÆt Lão giáo. ThÌnh
thoäng, nÖi hòn Çäo rÃt thích Ùng v§i s¿ tu hc này, ông hay cÀu Tiên Ç nhÆn s¿ giáo hóa
cho vic tu hc cûa mình, mà không qua m¶t cá nhân hay m¶t mÅu m¿c tôn giáo nào. Ông
chû tâm vào vic này nh© các ÇÒng tº nhÕ tu°i , Ç¥c bit anh Lê NgÜng m§i 8 tu°i tØ Nha
Trang( Trung Vit) vào. V§i phÜÖng tin cûa ThÀn linh hc ñông phÜÖng ( ngc cÖ), ông nhÆn
ÇÜ®c nhiu s¿ dåy d° tu tin. Trong các vÎ ThÀn Tiên giáng cÖ, ông låi g¥p låi ÇÙc Cao ñài vÓn
Çã giáng hin lÀn ÇÀu tåi Tân An trong m¶t bu°i cÀu Tiên tåi Çây næm 1919 v§i s¿ hin din
cûa ông và m¶t sÓ bån Çåo khác. VÎ Tiên Cao ñài låi chú  Ç¥c bit Çn ông phû Chiêu.
CÛng nhÜ hÒi ª Tân an, vÎ Tiên Ông Cao ñài Çã làm nhiu ngÜ©i ngåc nhiên bªi không có
kinh sách nào trÜ§c Çó có danh xÜng nhÜ Ngài.. Tuy vÆy, quan phû Chiêu, v§i mÙc Ç¶ mÅn
tip Çã làm cho các bån kính n, tin r¢ng Çó là ÇÙc ThÜ®ng ñ nhÜ ông Çã có ª Tân An trÜ§c
khi ông Çn Phú QuÓc bªi nh»ng lÀn khäi ng¶ và nh»ng l©i giáo huÃn siêu phàm mà ông Çã
nhÆn lãnh trÜ§c Çó. Khi xin phép ÇÜ®c th© ÇÙc Cao ñài thì ông låi ÇÜ®c hai lÀn Ùng hin biu
tÜ®ng Thiên Nhãn khi ông Çang n¢m nghÌ trên m¶t chic vÕng Ç th© Ngài.
ñó là s¿ ng¶ Çåo cûa ngÜ©i tín ÇÒ Cao ñài ÇÀu tiên mà sáu næm sau,nn tôn giáo m§i ÇÜ®c
d¿ng nên tåi Sàigòn. Ch£ng bao lâu, chÙc vø hành chánh cûa ông phû Chiêu gi ông v
Sàigòn, nÖi Çây ông låi g¥p vài ngÜ©i cÀu Çåo m§i. NhÜng chúng ta hãy tåm gát låi Çây v
nh»ng môn Ç m§i này Ç giúp bån Çc bit cách thÙc mà Tôn SÜ Çã chn các ÇÒng tº.
Chính vào gi»a næm t Sºu(1925), m¶t nhóm nhÕ các công chÙc Vit Nam thu¶c các ngành
hành chánh ª Sàigòn -v sau gi là nhóm phò loan- mi chiu giäi trí b¢ng cách xây bàn theo
Thông linh hc Tây phÜÖng. Các bu°i cÀu ÇÀu tiên không kt quä. NhÜng nh© kiên tâm và cÓ
g¡ng tÆp dÜ®t, h Çã thu lÜ®m kt quä cø th. V§i nh»ng câu hÕi Ç¥t cho ThÀn linh, ho¥c
b¢ng thÖ, ho¥c b¢ng væn, h nhÆn ÇÜ®c nh»ng câu giäi Çáp rÃt Çáng ngåc nhiên. Nhiu bÆc
cha mË và tiên nhân Çã cht cûa h nhÆp bàn nói v chuyn gia Çình, ÇÒng th©i khuyên h
tìm ÇÜ©ng tu hc. VÎ ThÀn linh này dÜ§i Än danh A  Â không muÓn cho ai bit mình, dù các
ông có cÀu khÄn. Ch£ng bao lâu, nhiu viên chÙc thÜ k Vit Nam khác Çn kt h®p v§i
nhóm trÜ§c tåo thành nhóm phò loan không lành ngh l¡m. TØ Çó, các bu°i cÀu Çàn ÇÜ®c
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thÜ©ng xuyên và cÄn mÆt hÖn. Vì s¿ xây bàn không còn thích nghi, m¶t Tiên nÜÖng Çã
truyn dåy vic sº døng ngc cÖ. PhÜÖng tin này vÓn vit thành ch» nên mau hÖn và ít gây
mt mÕi cho nhóm phò loan.
Ngày 24-12-1925, nh¢m ngày Noel, vÎ ThÀn hÜ§ng dÅn vÓn Çã Än danh nay giáng cÖ cho
nhóm phò loan bit Ngài là vÎ TÓi Cao Çã giáng hin dÜ§i danh hiu CAO ñI GIÁO ñåO
NAM PHÐ÷NG và dåy Çåi khái mÃy câu: "Hôm nay phäi vui mØng vì là ngày cûa Ta giáng
trÀn dåy Çåo bên Thái Tây, Ta rÃt vui lòng mà Ç¥ng thÃy Ç tº kính mn Ta nhÜ vÆy. Nhà này
së Çày ân Ta. Ngày gi© gÀn Çn, Ç®i lÎnh nÖi Ta. Ta së làm cho thÃy huyn diu Ç¥ng kính
mn Ta hÖn nÜã.." (Çàn tåi nhà ông Cao quÿnh CÜ) . ñó là s¿ lÆp hành nhóm phò loan trong
cÖ Ph° ñ¶.
S¿ ng¶ Çåo cûa ông Lê væn Trung, c¿u H¶i ÇÒng Thu¶c ÇÎa và H¶i ÇÒng chính phû ñông
dÜÖng, Çang hành ngh thÀu khoán các công s¿ nhà nÜ§c.
CÛng vào næm 1925, ông Lê væn Trung Çang sÓng tåi Ch® l§n. TØ giã hoån l¶, v§i ngh thÀu
khoán, ông Çang xây d¿ng nhiu công trình trong m¶t khung cänh xã h¶i kinh tài hÖn ht.
Ông Çang sÓng cu¶c Ç©i quá xa Çåo ÇÙc nhÜ th thì m¶t bu°i chiu, theo l©i m©i cûa ngÜ©i
bà con vÓn cùng là nhà thông linh hc thu¶c chi Minh L tåi Sàigòn, ông Çã Çn d¿ bu°i cÀu
cÖ tåi Çàn Ch® Gåo.
Trong bu°i Çàn này, ÇÙc L thái Båch giáng cÖ. Ngài gi riêng ông Trung và cho ông bit ông
có Çåi cæn và sÙ mång tÜÖng lai v nn Çåo m§i và khuyên ông nên theo gi§i luÆt cûa nn
Çåo m§i này. Cäm kích bªi ân hu làm sáng c¥p m¡t m© cûa ông sau Çó, ông dÃn thân vào
nn Çåo m§i. Nh© có ÇÙc tin mãnh lit, ông bèn tØ bÕ vic dùng thuÓc phin và Çã æn chay
trÜ©ng, ÇÒng th©i không hành ngh thÀu khoán n»a Ç tham gia vào công cu¶c sinh hoåt
Çåo giáo m§i. S¿ ng¶ Çåo cûa ông Lê væn Trung v§i s¿ tØ bÕ cu¶c Ç©i sa Ça gây nhiu kinh
ngåc Çn n°i nh»ng bu°i Çàn Ch® gåo chÌ th hin qua s¿ ng¶ dåo cûa ông mà thôi. ThÆt
vÆy, sau khi ông Trung tuân thû nn giáo l m§i thì cÖ Çàn tåi Çây cÛng ÇÜ®c lÎnh Çình chÌ
làm cho nh»ng ngÜ©i trong Çàn rÃt Ç°i ngåc nhiên.
Tåi Sàigòn, ÇÃng Tôn sÜ xét thÃy Çã Çn lúc Çem nhóm phò loan Çn v§i ông Trung, Ngài
bèn truyn cho hai ông Cao quÿnh CÜ, Phåm công T¡c Çn tåi nhà ông Trung v§i lÎnh thit
Çàn cÖ Ç Ngài dåy vic.
Ông Trung, dù không bit nhóm phò loan, nhÜng cÛng chÃp nhÆn l©i thÌnh cÀu khi ông bit
l do cûa h. M¶t bu°i cÀu Çàn Çã diÍn ra. ñÃng Tôn SÜ, trong l©i chÌ dåy, Çã cho ông Trung
bit ông có sÙ mång l§n trong nn tôn giáo mà Ngài m§i lÆp ra Ç cÙu th. S¿ khäi ng¶ này
xác ÇÎnh nh»ng Çiu các vÎ ThÀn linh Çã dåy ông tåi Çàn Ch® gåo và Çã khin ông càng dÃn
thân vào nim tin tôn giáo m§i ngày m¶t hæng say.
Th©i gian sau Çó, ÇÙc Cao ñài låi Çem các ông Trung, CÜ,T¡c låi g¥p ông phû Chiêu- cÛng
trong trÜ©ng h®p h không h quen bit nhau nhÜ ông Trung v§i nhóm phò loan trÜ§c Çóvà dåy ông Chiêu phäi hÜ§ng dÅn các ông trên ÇÜ©ng Çåo m§i nhÜ ngÜ©i anh cä.
V phÀn ông phû Chiêu vÓn Çã ÇÜ®c ÇÙc Cao ñài chÌ dåy tØ trÜ§c Çã tip xúc các ông m¶t
cách thân mÆt và gi§i thiu h v§i các ngÜ©i theo ông trÜ§c Çó. ñó là nhóm môn ÇÒ ÇÀu tiên
gÒm 12 ngÜ©i, tÃt cä Çu có væn hoá Pháp, phÀn l§n làm vic tåi các công tÜ sª Sàigòn.
M¶t sº liu vô cùng quí giá mà ông NguyÍn trung HÆu, m¶t trong 12 môn Ç ÇÀu tiên trong
nhóm phò loan, Çã lÜu gi» trong th©i kÿ phôi thai này, Çó là bài Thánh ngôn mà ÇÙc Cao ñài
Çã chÌ dåy cho tØng ngÜ©i m¶t tåi tÜ gia mi ngÜ©i và cho cä nhóm tåi nhà ông Trung nhân
dÎp tt Bính DÀn (2-1926)
DÜ§i Çây là hai phÀn Thánh ngôn mà ông HÆu Çå giao tÆn tay cho ñÒng Tân næm 1959 Ç
làm sº liu, mà theo l©i ông thì do ông Chiêu làm chû Çàn, hai ông CÜ T¡c phò loan, phÀn
ÇÀu Çi tØ nhà này sang nhà khác, Çoån sau thì tåi nhà ông Trung, nguyên væn nhÜ sau:
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ñàn ngày 12 -2- 1926
ngày thÙ sáu 30 tt t sºu qua Bính DÀn.
Tåi nhà ông Sang:
Tân niên hÌ kin Ç¡c tân niên,
Ph° Ç¶ Tam kÿ bá th truyn
NhÙt tÎnh chû tâm chÖn Çåo l
Thæng thiên hu®t ÇÎa, chÌ nhÜ nhiên.
Tåi nhà ông CÜ:
S¡p út thÜÖng hÖn cÛng th thÜ©ng,
Cái yêu cái dåy Ãy là thÜÖng
ThÜÖng không nghiêm trÎ là thÜÖng dÓi
DÓi då vì chÜng yu då thÜÖng!
Tåi nhà ông Kÿ :
Nh¿t nh¿t tân h nh¿t nh¿t tân,
Tân Çáo tân h Çåo tÓi tân
Vô lao công quä tu ÇÜÖng tác
Niên quá tân h, Çåo tÓi tân !
Tåi nhà ông Giäng:
TrÀn tøc là nÖi ch bin buÒn.
Nghe nÖi ñåi ñåo ráng nghe luôn
 trong nhà s¤n ThÀy ÇÜa khó
Ách nån chi chi cÛng chäy luôn !
Tåi nhà ông ThuÀn ñÙc( HÆu):
ThuÀn phong mÏ tøc giáo nhÖn sanh
ñÙc hoà thÜ©ng lao måc vÎ danh!
HÆu th lÜu truyn gia pháp quí
Giáo dân bÃt lÆu tán th©i manh !
Tåi nhà ông Hoài :
Vô vi tÓi yu dåo ÇÜÖng cÀu
ñ tº tâm thành yÃt viÍn Üu
Th s¿ vo duyên vô th s¿
Tiên tu bÃt xuÃt ngoåi giang ÇÀu !
Tåi nhà ông T¡c:
T¡c! Con muÓn xin thi không?
Ngao ngáo không phân lë thit không,
ThÃy th¢ng áp út quá buÒn lòng.
MuÓn giàu ThÀy húa Çem cho cûa,
Cái cûa cái công, phäi trä ÇÒng! Nghe con!
Ráng hc Çåo không ThÀy biu Chiêu Çánh!
Tåi nhà ông Bän:
ThÜÖng thay trung tín m¶t lòng thành,
Ch£ng kÈ quan mà ch£ng k danh!
Thit thòi bÃy phÆn không con nÓi
ThÃy rÙa lòng Ta cÛng ch£ng Çành!
Tåi nhà bà già ông ñ¡c:
BÒng lai hà tåi vÃn hà nhÖn
T¿ ngã tri cÖ luyn dÜ«ng chÖn
Måc ng¶ nan cÀu tâm thÓi phÃn
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Tiên thiên dï ÇÎnh tåc linh sÖn!
Tåi nhà ông Trung:
ñã thÃy ven mây lÓ m¥t dÜÖng,
Cùng nhau xúm xít dÅn lên ÇÜ©ng.
ñåo cao phó có tay cao Ç¶,
GÀn gûi sau ra vån d¥m trÜ©ng!
Tåi nhà ông Qúi:
Lª m¶t bÜ§c lÜ§t m¶t ngày
M¶t lòng thành thÆt,ch§ ÇÖn sai!
Li xÜa bu°i trÜ§c nhiu ân xá
LÃp lºng ÇØng làm t¶i bÜã nay !
Kÿ Çàn thÙ nhì tåi nhà ông Lê væn Trung:
ChÜ Ç tº nghe!
Chiêu bu°i trÜ§c hÙa l©i truyn Çåo cÙu v§t chúng sanh, nay phäi y l©i mà làm chû, dìu
d¡t cä môn Ç Ta vào ÇÜ©ng Çåo ÇÙc Çn bu°i chúng nó lÆp thành, ch£ng nên thÓi thút.
Phäi thay m¥t cho Ta mà dåy d° chúng nó!
Ông Chiêu nói:" Qua Çn næm 1933 thì Çåo m§i lÆp thành .....Phäi!
Trung, Kÿ, Hoài! Ba con phäi lo thay m¥t cho Chiêu mà Çi Ç¶ ngÜ©i. Nghe và tuân theo
.
Bän, Sang, Giäng, Qúi! lo dn mình Çåo ÇÙc Ç¥ng truyn bá cho chúng sanh. Nghe và
tuân theo.
ñ¡c! Con phäi hip m¶t vào Çây Ç¥ng giúp Ç«b Trung. Nghe và tuân theo.
Ông ñ¡c: ThÜa Thày, con m¡c vun trÒng h¶i Minh L
CÛng m¶t gÓc, tùy  con ÇÎnh, sau ch§ trách ThÀy.
HÆu, tÆp cÖ
ñÙc, tÆp cÖ, sau theo mÃy anh con Ç¥ng Ç¶ ngÜ©i! Nghe và tuân theo ."
Bài cÖ trên Çây phän änh nh»ng ngày ÇÀu êm ÇËp ÇÜ®c gi» kÏ do nh»ng bÃt ÇÒng chính kin
gi»a các môn Ç ÇÀu tiên mà không ÇÜ®c Çem ra ph° bin nguyên væn trong các Thánh
Ngôn, cÛng có khi ÇÜ®c trích ra v§i døng  gì giÜã h bªi trong Çây cho thÃy rõ vai trò
NGÔI HAI cûa ÇÙc Ngô minh Chiêu, ngu©i môn Ç ban sÖ, không chÓi cäi.
Sau Çó, trong bÀu không khí gia Çình th©i phôi thai, ngày 20-2-1926, (9-1-Bính DÀn, ngày
Viá Tr©i),trong m¶t Çàn cÖ, ÇÙc Ngô,v§i tÜ cách chû Çàn, Çã xin ÇÙc Cao ñài lÃy tên 12 môn
dÒ làm bài thi k nim :
"CHIÊU, K², TRUNG Ç¶ dÅn HOI sanh
BN Çåo khai SANG, QU´, GING thành.
HÆU, ñC, TC, CÐ thiên Çiå cänh,
Qu©n, Minh, Mân Çáo thû Çài danh!"
( Qu©n, Minh, Mân, là tên ba ngÜ©i hÀu Çàn)
Lòng m¶ Çåo và vô vø l®i cûa nhóm môn ÇÒ Cao ñài ÇÀu tiên Çã lôi cuÓn rÃt nhiu tín h»u
m§i chÌ trong m¶t th©i gian ng¡n. ñåo Cao ñài tØ Çây Çã thoát ra ngoài nhóm thiu sÓ Ç Çi
månh vào quÀn chúng k tØ ÇÀu næm Bính DÀn( 1926)
Ông phû Chiêu vÓn Çã quen v§i s¿ yên tïnh cô Ç¶c, låi không khÙng nåp v§i sÓ tín ÇÒ ngày
càng gia tæng. S¿ kin này khin ông không th tip xúc thÜ©ng xuyên v§i Çám Çông. VÓn
là công chÙc rÃt liêm khit, ông quyt ÇÎnh tách ra khÕi h, Do Çó, vÎ Tôn SÜ Çã chÌ ÇÎnh ông
Trung tåm thay ÇÎa vÎ Anh cä cûa ông Chiêu.
( Bài này gÒm m¶t phÀn bài báo b¢ng ting Pháp Lhistorique du Caodaisme có Çæng trong
Revue caodaiste sÓ 2&3 tháng 8&9 næm 1930)
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B-

S¿ THNH HµNH HAI PHN VÔ VI V PH ñ¶

TØ s¿ tách r©i gi»a ÇÙc Ngô minh Chiêu và Ông Lê væn Trung cùng nhóm phò loan, Cao ñài
giáo Çã t¿ hình thành hai phÀn khác nhau cùng xuÃt phát tØ m¶t ÇÃng Giáo chû Cao ñài, v§i
phÜÖng pháp cÙu Ç¶ không nhÜ các tôn giáo trÜ§c mà gÒm hai phÀn riêng bit tuy cùng m¶t
Çích chung là giäi cÙu toàn th nhân loåi, dù h là ai trong hin tình cûa th gi§i.
ñÓi v§i Ça sÓ nhân loåi lÜÖng hay giáo hin muÓn có m¶t hÜ§ng tu m§i thì có phÀn Ngoåi
giáo công truyn hay phÀn Ph° ñô. Còn nh»ng ngÜ©i không muÓn Çi vào s¡c tÜ§ng cûa c¿u
giáo hay chÜa có tôn giáo nào mà muÓn có m¶t lÓi thoát tøc thích nghi hÖn- Çiu này chÙng
tÕ h là ngÜ©i có cæn tu- thì låi có phÀn N¶i giáo tâm truyn hay phÀn Vô Vi.
ñây là m¶t ÇÜ©ng hÜ§ng tu tÆp khác v§i các c¿u giáo
là vØa hành Çåo vØa tÎnh luyn vÓn chÌ là lÓi luyn thÀn tÎnh trí mà thôi, chÙ không Ç¡c quä
Tiên PhÆt bªi không làm sao dÙt ÇÜ®c n® trÀn dù dÜ§i hình thÙc nào. Nói cách khác, dù ª tÎnh
thÃt hay các nhà kín mà còn dùng cûa chúng sanh thì cÛng còn m¡c n® th gian thôi.
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TIT TH HAI
PHN PH ñ¶ hay NGOåI GIÁO CÔNG TRUYN
Ông Lê væn Trung và nhóm phò loan Çã læn xã vào công cu¶c truyn bá nn tôn giáo m§i.
Tách r©i khÕi ÇÙc Ngô, các ông Çã liên h v§i m¶t môn Ç Minh sÜ PhÆt ÇÜ©ng là ông Lê væn
LÎch tåi Vïnh Nguyên T¿. Ông này là ngÜ©i hÜ§ng dÅn Çåo pháp cho các ông, vÓn là con cûa
nhà sÜ Ç¡c Çåo ÇÜ®c phong là NhÜ Ý ñåo Thoàn ChÖn NhÖn mà các ông Çã nhÆn bit qua cÖ
bút.

A-

CÁC THÁNH THT ñU TIÊN

XuÃt phát tØ Thánh Th¡t CÀu Kho, các bu°i cÀu Çàn tip tøc sao Çó taÎ Vïnh Nguyên t¿ và các
chùa hay tÜ gia ª các vùng Ch® l§n,CÀn Giu¶c, L¶c giang, Tân ÇÎnh và Thû ñÙc. Mi nÖi có
m¥t hai ngÜ©i ÇÒng tº Ç nhÆn nh»ng l©i chÌ dåy cûa Tôn sÜ. Các tín ÇÒ m§i cÛng ÇÜ®c thu
nhÆn tåi dây rÃt Çông Çäo, có Çn hàng ngàn ngÜ©i ghi danh vào nn tôn giáo m§i sau khi
ÇÜ®c Vô hình chÃp thuÆn qua m¶t bu°i Çàn.

B-

T KHAI ñåO

Nn tôn giáo m§i truyn bá rÃt hiu quä, nhÃt là gi§i bình dân rÃt hoan nghênh. Luôn luôn
nghï r¢ng phäi công khai s§m nn Çåo và gi» trong vòng pháo luÆt tÓi thiu, các nhá lãnh
Çåo Çã Ç t© khai Çåo v§i ch» k cûa 28 ngÜ©i tín h»u lên ThÓng ÇÓc Nam Kÿ Le Fol ngày 710-1926. T© Khai Çåo có kèm theo m¶t tÎch Çåo gÒm 247 vÎ có m¥t trong m¶t Çåi h¶i Çêm
23-8-Bính DÀn (1926) tåi tÜ gia ông Võ væn TÜ©ng.
T© Khai Çåo nguyên væn b¢ng ting Pháp Çã ÇÜ®c ông NguyÍn trung HÆu dÎch ra nhÜ sau :
Sài gòn, ngày 7 tháng MÜ©i næm 1926
Kính cùng Ông ThÓng ñÓc Nam Kÿ, Sàigòn.
Chúng tôi, ÇÒng k tên dÜ§i Çây, kính cho Quan L§n rõ :
VÓn tØ trÜ§c, tåi cõi ñông Pháp này có ba nn Tôn giáo là Thích giáo, Lão giáo và Kh°ng
giáo. Tiên nhân chúng tôi sùng bái cä ba ñåo Ãy, låi nh© do theo tôn chÌ quí báu cûa các
ChÜªng giáo truyn låi m§i ÇÜ®c an cÜ låc nghip, trong sº còn ghi câu:" Gia vô b h¶, l¶ bÃt
thÆp di" chÌ nghiã là con ngÜ©i thuª Ãy an nhàn cho Çn ban Çêm ngû không Çóng cºa nhà,
còn ngoài ÇÜ©ng thÃy cûa rÖi không ai thèm lÜ®m.
NhÜng buÒn thay cho Ç©i thái bình phäi mÃt vì mÃy duyên c§ sau Çây:
Nh»ng ngÜ©i tu hành Çu phân chia ra nhiu phe, nhiu phái mà kích bát lÅn nhau, ch§ tôn
chÌ cûa Tam giáo Çu nhÜ m¶t là làm lành lánh d» và kïnh th© ÇÃng Tåo Hoá.
Låi canh cäi mÓi chánh truyn cûa các Çåo Ãy làm cho thÃt chân truyn.
Nh»ng dÜ luÆn phän ÇÓi nhau v tôn giáo mà ta thÃy h¢ng ngày cÛng tåi bä vinh hoa và lòng
tham lam cûa nhân loåi mà ra. Nên chi ngÜ©i An Nam bÃy gi© Çu bÕ ht nh»ng tøc l tÆn
thin tÆn mÏ ngày xÜa.
ThÃy tình th nhÜ vÆy mà Çau lòng, cho nên, nhiu ngÜ©i An Nam, vì cæn b°n, vì tôn giáo, Çã
tìm phÜÖng th hip Tam giáo làm m¶t (qui nguyên phøc nhÙt) gi là Çåo Cao ñài hay ñåi
ñåo.
May m¡n thay cho chúng sanh, Thiên tùng nhÖn nguyn, ÇÙc Ngc Hoàng ThÜ®ng ñ h¢ng
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giáng Çàn dåy Çåo và hip Tam giáo lÆp ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶ tåi cõi Nam này.
Tam Kÿ Ph° ñ¶ là ñåi ân xá lÀn thÙ ba. Nh»ng l©i cûa ÇÙc Ngc Hoàng ThÜ®ng ñ giáng cÖ
dåy cho chúng tôi Çu cÓt Ç truyn bá tôn chÌ tôn giáo.
ñåo Cao ñài dåy cho bit :
Luân l cao thÜ®ng cûa Kh°ng phu tº.
ñåo ÇÙc cûa PhÆt giáo và Tiên giáo là làm lành lánh d», thÜÖng yêu nhân loåi, cÜ xº thuÆn
hoà mà lánh cu¶c loån ly gi¥c giä.
Chúng tôi gªi theo Çây cho Quan L§n nghiêm xét:
Bän sao løc Thánh ngôn cûa ÇÙc Ngc Hoàng ThÜ®ng ñ.
M¶t b°n phiên dÎch Thánh kinh.
Chû  cûa chúng tôi là muÓn làm sao cho nhÖn loåi ÇÜ®c cng hÜªng cu¶c hoà bình nhÜ bu°i
trÜ§c. ñÜ®c nhÜ vÆy, chúng sanh së thÃy Ç¥ng th©i kÿ m§i mÈ, c¿c kÿ hånh phúc, không th
nào tä ra Ç¥ng.
Chúng tôi thay m¥t cho nhiu ngÜ©i An Nam mà Çã nhìn nhÆn sª hành cûa chúng tôi và Çã
k tên vào t© tÎch Çåo ghim theo Çây, Çn khai cho Quan L§n bit r¢ng k tØ ngày nay,
chúng tôi Çi ph° thông chÖn Çåo kh¡p cä hoàn cÀu.
Chúng tôi xin Quan L§n công nhÆn t© khai Çåo cûa chúng tôi.
K tên,
Bà Lâm ngc Thanh, nghip chû ª VÛng Liêm.
Ông Lê væn Trung, C¿u ThÜ®ng nghÎ viên, thÜªng th NgÛ Ç£ng bºu tinh, Ch® l§n.
Ông Lê væn LÎch, thÀy tu làng Long an, Ch® l§n.
Ông TrÀn Çåo Quang, thÀy tu, làng Hånh thông Tây,Gia ÇÎnh.
Ông NguyÍn ngc TÜÖng, Tri phû, chû quÆn CÀn giu¶c.
Ông NguyÍn ngc ThÖ, nghip chû Sài gòn.
Ông Lê bá Trang, ñÓc phû sÙ, Ch® l§n.
Ông VÜÖng quan Kÿ, Tri phû, sª thu thân, Sài gòn.
Ông NguyÍn væn Kinh, thÀy tu, Bình l thôn,Gia ÇÎnh.
Ông Ngô tÜ©ng Vân, thông phán sª tåo tác Sàigòn.
Ông NguyÍn væn ñåt, nghip chû Sài gòn
Ông Ngô væn Kim, Çin chû, Çåi hÜÖng cä, CÀn giu¶c.
Ông ñoàn væn Bän, ÇÓc hc trÜ©ng CÀu kho.
Ông Lê væn Giäng, thÖ toán häng Ippolito Sài gòn.
Ông Huÿnh væn GiÕi, thông phán sª Tân Çáo Sài gòn.
Ông NguyÍn væn TÜ©ng, thông ngôn sª TuÀn cänh Sài gòn.
Ông Cao quÿnh CÜ, thÜ k sª hoä xa Sài gòn.
Ông Phåm công T¡c, thÜ k sª thÜÖng chánh Sài gòn
Ông Cao hoài Sang, thÜ k sª thÜÖng chánh Sài gòn.
Ông NguyÍn trung HÆu, Çóc hc trÜ©ng tÜ thøc Dakao.
Ông TrÜÖng h»u ñÙc, thÜ k sª hoä xa Sài gòn.
Ông Huÿnh trung TuÃt, nghip chû, Ch® Çûi, Sài gòn.
Ông NguyÍn væn ChÙc, cai t°ng Ch® l§n.
Ông Låi væn Hành, hÜÖng cä Ch® l§n
Ông NguyÍn væn Trò, giáo viên Sài gòn
Ông NguyÍn væn HÜÖng, giáo viên Dakao.
Ông NguyÍn væn Kïnh, giáo tÆp CÀn giu¶c.
Ông Phåm væn TÌ, giáo tÆp CÀn giu¶c.
( trích ñåi ñåo Cæn Nguyên trang 23-24-25)
Ta cÛng nên bit trong sÓ 12 môn Ç ÇÀu tiên, chÌ có 9 vÎ hin din trong khi ba vÎ khác là
NguyÍn væn Hoài, L trng Quí và Võ væn Sang thì theo ÇÙc Ngô lo phÀn Vô Vi.
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C-

S¿ TRUYN BÁ

Sau khi Ç trình t© khai Çåo lên chính phû v§i s¿ tip nhÆn lÎch s¿ cûa ông ThÓng ñÓc Nam
kÿ Le Fol, các nhà lãnh Çåo lin t° chÙc nh»ng phÀn hành truyn bá trong n¶i b¶. Có ba nÖi
: m¶t ª các tÌnh min ñông, m¶t ª các tÌnh min Tây và m¶t ª các tÌnh min Trung Nam kÿ.
Không quá hai tháng Çã có 20.000 ngu©i theo Çåo trong sÓ Çó có rÃt nhiu viên chÙc các
làng xã .ñó là nh© cÖ bút và nhÃt là do lòng tØ bi cûa ThÜ®ng ñ thÜ©ng giáng hin nÖi Çàn
mà nh»ng l©i giáo huÃn rÃt hiu quä nÖi các ngÜ©i hÀu Çàn, có khi là cä m¶t tÆp th l§n.
S¿ thành công này m¶t phÀn còn do hình thÙc cûa mÓi Çåo, ban ÇÀu trông không khác các
tôn giáo xÜa, nhÃt là tam giáo Çã ÇÜ®c nhân gian truyn tøng.

D- L KHAI ñåO : RM THÁNG MÐI B´NH DN (11-1926)
TØ ngày 10-10-Bính DÀn (14-11-1926) ngÜng ht công cu¶c truyn Çåo. TÃt cä mi cÓ g¡ng
cûa các nhà lãnh Çåo Çu dÒn vào ngày lÍ Khai Çåo vào nh»ng ngày 14-15 và 16 tháng 10
Bính DÀn ( 18-19 và 20 tháng 10 næm 1926 tåi ngôi TØ Lâm t¿ ª Gò Kén Tây Ninh. VÎ Toàn
Quyn ñông DÜÖng cÛng nhÜ ThÓng ñÓc Nam kÿ và các viên chÙc cao cÃp Pháp Nam ª
Nam kÿ Çu ÇÜ®c m©i d¿.
ñÜÖc t° chÙc rÃt long trng, bu°i lÍ Çã h¶i tø m¶t sÓ rÃt l§n tín h»u tØ kh¡p các tÌnh Nam kÿ.
Nó cÛng hÃp dÅn m¶t sÓ rÃt Çông nh»ng ngÜ©i hiu kÿ ngoåi Çåo cùng sÓ quan sát viên. S¿
hin din cûa Çåi úy Monet, m¶t nhà thông linh hc Pháp cÛng là m¶t s¿ kin Ç¥c bit.
Chính trong bu°i lÍ này, Giáo h¶i Cao ñài ÇÜ®c thành lÆp v§i hai nn täng giáo pháp công
truyn gÒm: Pháp Chánh Truyn do ÇÙc Cao ñài chÌ dåy v các giáo phÄm H¶i Thánh và Tân
LuÆt do các nhà khai Çåo lÆp ra theo lÎnh cûa Ngài.( xin xem sau )

E-

ñN THÁNH CAO ñI

TØ Lâm t¿ là ngôi chùa PhÆt m§i lÆp do Hoà ThÜ®ng NhÜ Nhãn t¿ nguyn hin cúng cho nn
tôn giáo m§i mà ông vØa qui hip. NhÜng sau cu¶c lÍ, m¶t sÓ tín ÇÒ PhÆt giáo trÜ§c Çây Çã
hin công quä tåo tác ngôi chùa låi không ÇÜ®c ông NhÜ Nhãn h¶i  nên không b¢ng lòng
vic hin cúng và Çòi chùa låi.
Vä låi, kinh nghim cho thÃy ngôi chùa ta lån trên m¶t gò gi»a cánh ÇÒng ru¶ng quá hËp
nên không th thành lÆp các cÖ sª Çn Çài to l§n theo s¿ Çòi hÕi cûa tÜÖng lai nn tôn giáo
m§i.
Th nên, sao Çó, theo l©i chÌ dÅn cûa ThÀn Linh, ngôi ñn Thánh tåm th©i ÇÜ®c thit lÆp trên
m¶t khoäng mua låi gÒm 100 mÅu tây ta låc tåi làng Long Thành, cách Çó không xa cÛng
tÌnh Tây Ninh.
S¿ thiên di tØ Gò Kén v Long Thành th¿c hin vào tháng 3 næm 1927. SÓ môn ÇÒ tæng lên
rÃt l§n. Phong trào hành hÜÖng nÖi ngôi ñn Thánh tåm thÆt là m¶t s¿ kin Çáng ghi: mi
ngày tip nhÆn có Çn hàng ngàn ngÜ©i.
CÛng nhÜ tÃt cä các tôn giáo m§i bu°i ban ÇÀu,Cao ñài giáo Çã có nh»ng ngÜ©i chÌ trích
thÜÖòng rÃt g¡t gao, nhÜng không phäi là không thiu khách quan. Tuy nhiên, các nhà lãnh
Çåo theo l©i dåy cÛa ÇÙc Cao ñài, luôn luôn cÓ gi» lòng tu tâm lÆp ÇÙc Ç chÌ mÜu cÀu cÙu
nhân Ç¶ th. ñó chính là s¿ trä l©i cho nh»ng kÈ phän ÇÓi bªi vì ngÜ©i tín h»u Cao ñài chân
chính luôn luôn thÆn trng trong tinh thÀn Çåo pháp.
CuÓi cùng, cho Çn nay, sau bÓn næm truyn bá, Cao ñài giáo Çã có ÇÜ®c nºa triu tín ÇÒ. Và
m¥c dù có rÃt nhiu chÜ§ng ngåi trên bÜ§c l¶ trình khai giáo, h luôn luôn Çi t§i møc Çích
mà ThÜ®ng ñ Çã chÌ dåy : thÙc tïnh nhân loåi trong nn an låc Çåi ÇÒng.

F-

MøC ñ´CH- TÔNG CH· CAO ñI GIÁO
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ñI ñO TAM K² PH ñÔ còn gi Cao ñài giáo là m¶t nn tôn giáo ÇÜ®c xây d¿ng trên giáo
Çiu do ÇÙc NGOC HONG THÐ÷NG ñ tá danh CAO ñI là GIÁO CHÑ cûa nn tôn giáo
m§i.
Ngài truyn giäng s¿ th¿c hành tông chÌ canh tân phÀn l§n tØ s¿ dung h®p ba nn c¿u giáo
ñông phÜÖng: PhÆt giáo, Kh°ng giáo và Lão giáo.
Trong m¶t Thánh ngôn ngày 13-1-1927, có m¥t m¶t sÓ ngÜ©i Pháp hÀu Çàn, ÇÙc L thái
Båch Çã nói v§i ngÜ©i Vit:" ñÙc Chí Tôn Çã bäo ta ban vài Çiu giáo hoá v ñåi ñåo cho môn
Ç cûa Ngài vÓn là nh»ng huynh Ç cûa các ngÜ©i và Çang hin din nÖi Çây" rÒi ngài nói v§i
ngÜ©i Pháp:" Không phäi ta muÓn l®i døng lòng ngây ngô cûa các ngÜ©i Ç bày ra nh»ng trò
tà thuÆt, nhÜ các ngÜ©i Çã nghï. Ta Çn Ç chÌ bäo cho các bån hiu v nn tôn giáo m§i. ChÌ
có nó m§i Çem låi nn hoà bình hånh phúc chung.
Chû nghiã cûa tôn giáo này Çã có ª kh¡p nÖi trên th gi§i dÜ§i nhiu hình thÙc khác nhau.
ChÓng låi tà Çåo, gieo vào lòng dân chúng s¿ thÜÖng yêu Çåo ÇÙc, khuyên h làm lành lánh
d», dåy s¿ công bình và nhÅn nhøc, cho bit nh»ng hÆu quä cûa vic mình làm, dÒi luyn
tâm hÒn trong såch. ñó là chánh l cûa ñåi ñåo. Các tông chÌ thiêng liêng cûa các c¿u giáo
Çã bÎ sai låc. TrÆt t¿ và hoà bình cûa th©i xa xÜa không còn n»a. Nhân quyn bÎ chà Çåp. ñÓi
v§i nh»ng ngÜ©i kém suy nghï và hay nghi ho¥c,ThÜ®ng ñ chÌ có trên tØ ng». H không
bit r¢ng nÖi ThÜ®ng ñ Chí Tôn có m¶t ñåi Nhân VÆt là Cha và ThÀy cûa muôn loài, cûa mi
hin tÜ®ng vÛ trø và sinh mnh cûa con ngÜ©i. H mù quáng Çi theo con ÇÜ©ng t¶i li
không h bit có s¿ trØng phåt sau Çó.
"Các bån thân mn! ñÃng Ki Tô bác ái Çã giáng hin trong Çám các bån Ç våch ra m¶t ÇÜ©ng
Çåo ÇÙc. Hãy cÓ g¡ng theo Ngài Ç có ÇÜ®c s¿ yên tïnh cûa tâm hÒn. Hãy Çi t§i, mi ngày
m¶t bÜ§c trong tình thÜÖng cûa Chúa.
"Trên m¥t ÇÃt này, nÖi mà mi ngÜ©i phäi chÎu s¿ thº thách nu h chÌ bit có danh l®i cá
nhân, nu h cÙ tìm cách gieo r¡t nghèo nàn và Çau kh°, h së phäi chÎu Çày xuÓng HÕa
ngøc, nÖi Çó h së tan nát tÃm thân và hoen Ó linh hÒn."
M¥t khác, muÓn th¿c hin s¿ phøc nhÙt vån giáo,Cao ñài giáo th¿c hành s¿ khoan dung ÇÓi
vói các hình thái tín ngÜ«ng Ç ch© ÇÖi s¿ qui nguyên tÃt cä v m¶t mÓi. Chính vì møc Çích
này mà ÇÙc Chí Tôn tØ ngày khai Çåo, Çã dung h®p ba nn tôn giáo Nho,Thích,ñåo mà Ngài
dåy phäi tôn th© các giáo chû Ãy cÛng nhÜ ÇÙc Moise. ñây là l©i chÌ dåy cûa Çúc Cao ñài v
vic này :
"VÓn tØ trÜ§c, ThÀy lÆp ra ngÛ chi ñåi ñåo là :
NhÖn Çåo,
ThÀn Çåo,
Thánh Çåo,
Tiên Çåo,
PhÆt Çåo,
Tùy theo phong hoá cûa nhân loåi mà gÀy chánh giáo là vì khi trÜ§c Càn vô Ç¡c khán, Khôn
vô Ç¡c duyt thì nhân loåi duy có hành Çåo tåi tÜ phÜÖng mình mà thôi.
Còn nay thì nhân loåi Çã hip ÇÒng, Càn Khôn dï tÆn thÙc, thì låi bÎ phÀn nhiu Çåo Ãy mà
nhân loåi nghÎch lÅn nhau nên ThÀy m§i nhÙt ÇÎnh qui nguyên phøc nhÙt. Låi n»a,trÜ§c ThÀy
Çã giao chánh giáo cho tay phàm càng ngày låi càng xa Thánh giáo mà làm ra phàm giáo...ThÀy
nhÙt ÇÎnh Çn chính mình ThÀy Ç¶ r°i các con, ch£ng chÎu giao chánh giáo cho tay phàm
nÜã.."
NhÜ th, tông chÌ cûa ñaÎ ñåo Çã ÇÜ®c truyn giäi cø th và së ÇÜ®c tìm hiu nhiu hÖn sau
này.
ñã hÖn bÓn næm dÃn thân không ngØng nghÌ vào s¿ truyn bá nn Çåo m§i, träi qua nh»ng
chÜ§ng ngåi v mi m¥t, chúng tôi Çã thÙc tÌnh ÇÜ®c nºa triu ngÜ©i gÒm Çû mi s¡c t¶c
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lãnh th° Á Âu. ñó là Çiu mà chúng tôi cäm nhÆn ân ÇÙc cûa ÇÙc Cao ñài v§i lòng Çåi Ç¶ cûa
ÇÃng ThÀy Tr©i và Cha chung nhân loåi.
( Bài này nguyên væn b¢ng ting Pháp có Çæng trong Revue Caodaiste sÓ 1 tháng 7 næm
1930)

G- NGUYÊN LÝ CN BN cûa CAO ñI GIÁO
CAO ñI là danh xÜng tÜ®ng trÜng cûa ÇÃng TÓi Cao lÀn thÙ ba giáng trÀn giáo Çåo tåi ñông
phÜÖng.
ñáng lë nhÜ hai lÀn trÜ§c giáng trÀn dÜ§i hình th con ngÜ©i, ThÜ®ng ñ muÓn thích nghi
giáo l cûa mình theo dà tin hóa cûa nhân loåi m¶t cách sâu s¡c hÖn xÜa, nay Çã t¿ giáng
trÀn qua phÜÖng tin cÖ bút mà không giao cho ngÜ©i phàm- dù là m¶t Hin trit hay m¶t
Thánh nhân- quyn làm giáo chû cûa Cao ñài giáo. ThÆt vÆy, bÃt kÿ tôn giáo nào chÎu dÜ§i
quyn m¶t giáo chû hình ngÜ©i thì t¿ nhiên không th mang tính Çåi ÇÒng ÇÜ®c, bªi vì môn
ÇÒ cûa h, g¡n bó v§i cá tính cûa giáo chû, së phû nhÆn tÃt cä tín Çiu cûa các giáo chû khác,
dÍ thÜ©ng ÇÜa Çn nh»ng kÿ thÎ nhÜ Çã và Çang có trên vÛ Çài quÓc t khó b giäi tÕa ÇÜ®c
bªi tính chû quan cûa mi m¶t tôn giáo t¿ cho mình là cao siêu hÖn...
Nu giáo l Cao ñài có phÀn g®i låi tính chÃt cûa các tôn giáo xÜa ª ñông phÜÖng, chÌ tåi
muÓn phøc nhÙt các tôn giáo thì phäi suy diÍn tØ nguÒn c¶i Ç ÇÒng hoá các nguyên l ÇÜ®c
bit nhÜ là nh»ng chân l vïnh cºu vÓn tØ m¶t luÆt Thiên Çiu, Cao ñài giáo chÌ làm thích
nghi các gi§i luÆt và nguyên l cûa nó. CÛng nhÜ, nh»ng tôn giáo nào bÎ thÃt låc chÖn truyn
bªi nh»ng khái nim mê tín mù quáng thì Cao ñài giáo có b°n phÆn làm phøc sinh phÀn tín
ngÜ«ng chân chính Ç không còn sÜ mê lÀm n»a b¢ng nh»ng khäi thÎ Çích th¿c.
NhÜ th, giáo l Cao ñài nh¢m tin t§i không chÌ nh»ng liên hip các ÇÙc tin tôn giáo mà còn
s¿ thích nghi vào các trình Ç¶ tin hoá cûa trí tu.
V phÜÖng din luân l, giáo l Cao ñài nh¡c nhª loài ngÜ©i có b°n phÆn ÇÓi v§i cá nhân h,
v§i gia Çình h, ÇÓi v§i xã h¶i là m¶t Çåi gia Çình, phäi tôn trng thuÀn phong mÏ tøc cûa
quÓc gia vÓn là môt ân hu thiêng liêng ÇÜ®c bÓ hoá cho nhân loåi trong cu¶c sÓng chung
có n np trÆt t¿ tØ nghìn xÜa Ç Çi Çn m¶t np sÓng chung nhân loåi là m¶t nhà Çåi ÇÒng.
V phÜÖng din trit l, giáo l Cao ñài truyn giäng s¿ xem thÜ©ng tin tài danh vng, vÆt
chÃt xa hoa, nói chung là nh»ng khoái cäm nhÙt th©i Ç Çi tìm s¿ yên tïnh cûa tâm hÒn b¢ng
s¿ tu hc. Còn v nn trit hc thuÀn túy, Cao ñài giáo nêu lên m¶t h thÓng trit hc th
gi§i, làm sÓng låi tính chÃt cao ÇËp cûa nn trit hc nhân bän và qui hoàn
tÃt cä các quan Çim vÛ trø hc kim c° ñông Tây b¢ng m¶t diÍn Çåt thông suÓt bao gÒm hai
vÛ trø vô hình cÛng nhÜ h»u hình mà tØ nghìn xÜa Çã bÎ hiu lch låc theo mi ÇÎa phÜÖng
và th©i Çåi khác nhau.
V phÜÖng din th© phøng, giáo l Cao ñài truyn dåy s¿ tôn th© ÇÃng ThÜ®ng ñ, ÇÃng
Cha chung, ÇÒng th©i, tôn trng các vÎ ThÀn linh cao tr°i Çã góp công trong s¿ giáo hoá nhân
loåi tØ nghìn xÜa và ª mi nÖi. ChÃp nhÆn s¿ th© cúng t° tiên là nn täng cûa s¿ th© Tr©i, Cao
ñài giáo không dâng các lÍ phÄm và các hình thù b¢ng giÃy hay các loåi giÃy t© vàng båc
cÛng không chÃp nhÆn s¿ th© hình tÜ®ng hay thú vÆt xem nhÜ ThÀn linh có tính cách Çi
ngÜ®c trào lÜu tin hoá cûa nhân loåi hin nay.
V phÜÖng din tâm linh, giáo l Cao ñài xác nhÆn s¿ hin h»u cûa linh hÒn bÃt dit m¶t
cách cø th không mÖ hÒ nhÜ các tôn giáo xÜa, ÇÒng th©i tin tÜªng vào luÆt quä báo luân hÒi
xem nhÜ hiu Ùng tÃt nhiên cûa luÆt Thiên Çiu do ThÜ®ng ñ Çã có tØ nghin xÜa.
V phÜÖng din tu hc, giáo l Cao ñài truyn Çåt cho các tín h»u chân tu nh»ng l©i chÌ dåy
cûa ThÀn Linh mà theo Çó, h có th tìm hiu và Çåt ÇÜ®c khä næng trí tu Ç tåo nên cänh
Çåi ÇÒng nhân th m¶t phÀn ( Ph° ñ¶), phÀn khác(Vô Vi)h có th Ç¡c Çåo nhim mÀu Ç
tåo nên cu¶c sÓng thanh thän vïnh c»u nÖi cõi vô hình theo m¶t phÜÖng pháp tâm truyn
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riêng, không tØ bÃt cÙ tôn giáo nào Çã có trÜ§c.
V§i Çôi nét trên Çây, chúng tôi cÛng Çã nói lên phÀn nào Çåi cÜÖng cûa giáo l Cao ñài,
mong bån Çc thông cäm cho.
( Bài này gÒm m¶t phÀn bài báo cûa ông Bäo pháp Çã Çæng trong Revue Caodaiste sÓ 3
tháng 9 næm 1930)

H- T CHC H¶I THÁNH và T´N ñ
a- T CHÚC H¶I THÁNH
Trong bu°i lÍ Khai Çåo tåi Gò Kén, Çêm 16-10-Bính DÀn (20-11-1926), ÇÙc Cao ñài có dåy
nhÜ sau:
"ChÜ môn Ç nghe ThÀy lÆp pháp :
GIÁO TÔNG nghiã là Anh cä các con, có quyn thay m¥t ThÀy mà dìu d¡t các con trong
ÇÜ©ng Çåo và ÇÜ©ng Ç©i. Nó có quyn v phÀn xác ch§ không có quyn v phÀn hÒn. Nó
Ç¥ng phép thông công cùng Tam thÆp løc Thiên và thÃt thÆp nhÎ ÇÎa gi§i Ç¥ng cÀu r°i cho các
con, nghe à ! ChÜ môn Ç tuân mång!
CHÐNG PHÁP cûa ba phái là ñåo, Nho, Thích. Pháp luÆt Tam giáo tuy phân bit nhau song
trÜ§c m¥t ThÀy v¤n coi nhÜ m¶t. Chúng nó có quyn xem xét luÆt l trÜ§c bu°i thi hành ho¥c
là nÖi Giáo Tông truyn xuÓng, hay là nÖi ñÀu sÜ dâng lên. NhÜ hai Çàng ch£ng thuÆn thì
chúng nó phäi dâng lên cho Hô Pháp Çn Hip Thiên Çài cÀu ThÀy giáng xuÓng sºa låi hay là
tùy  lÆp luÆt låi. VÆy chúng nó có quyn xem xét kinh Çin trÜ§c lúc ph° thông. NhÜ thoäng
có kinh luÆt chi làm håi phong hoá thì chúng nó phäi trØ bÕ ch£ng cho xuÃt bän. Bu¶c cä tín
ÇÒ phäi vØa sÙc mà hành s¿ tru§c m¥t luÆt Ç©i.. ThÀy khuyên các con ráng xúm nhau mà
giúp chúng nó. Mi ChÜªng Pháp có Ãn riêng. Ba Ãn phäi có Çû trên mi luÆt m§i Ç¥ng thi
hành. ChÜ môn Ç tuân mång.
ñU SÐ có quyn cai trÎ phÀn Çåo và phÀn Ç©i cûa chÜ môn Ç. Nó Ç¥ng quyn lÆp luÆt,
song phäi dâng lên cho Giáo Tông phê chuÄn. LuÆt l Ãy phäi xem xét m¶t cách nghiêm
ng¥t, coi phäi có ích cho nhân sanh chæng. Giáo Tông bu¶c phäi giao cho ChÜªng Pháp xét
nét trÜ§c khi phê chuÄn. Chúng nó phäi tuân mång lÎnh Giáo Tông, làm y nhÜ luÆt l Giáo
Tông khuyên dåy. NhÜ khoän luÆt l nào nghÎch v§i s¿ sinh hoåt cûa nhÖn sanh thì chúng nó
ÇÜ®c phép nài xin hûy bÕ. ThÀy khuyên các con phäi thÜÖng yêu và giúp Ç« lÃy nó. ThÀy låi
khuyên các con nhÜ có Çiu chi cÀn yu thì khá nài xin nÖi nó.
Ba chi tuy khác, ch§ quyn luÆt nhÜ nhau. NhÜ luÆt l nào Giáo Tông Çã truyn dåy mà cä ba
Çu k tên không tuân mång thì luÆt l Ãy phäi trä låi cho Giáo Tông. Giáo Tông truyn lÎnh
ChÜªng Pháp xét nét låi nÜã. Chúng nó có ba cái Ãn riêng nhau, mi t© giÃy chi chi phäi có
Ãn m§i thi hành, nghe à. ChÜ môn Ç tuân mång.
PHI SÐ mi phái là 12 ngÜ©i, c¶ng låi là 36 ngÜ©i; trong 36 vÎ Ãy có ba vÎ Chánh PhÓi SÜ.
Ba vÎ Ãy Ç¥ng th quyn cho ñÀu SÜ mà hành s¿, song ch£ng quyn cÀu phá luÆt l, nghe à
...ChÜ môn Ç tuân mång.
GIÁO SÐ có 72 ngÜ©i trong mi phái là 24 ngÜ©i. Giáo sÜ là ngÜ©i Ç dåy d chÜ môn Ç
trong ÇÜ©ng Çåo v§i ÇÜ©ng Ç©i. Bu¶c chúng nó lo l¡ng cho các con nhÜ anh ru¶t lo cho em.
Chúng nó cÀm s° b¶ cûa cä tín ÇÒ. Chúng nó phäi chæm nom v s¿ tang hôn cûa mi ÇÙa.
NhÜ tåi châu thành l§n thì mi chúng nó Ç¥ng quyn cai quän cúng t ThÀy nhÜ th ñÀu SÜ
và PhÓi sÜ. Chúng nó Ç¥ng quyn dâng s§ cÀu nài v luÆt l là h¶i nhÖn sanh, hay là cÀu xin
Ç ch giäm luÆt l Ãy. Chúng nó phäi thân cÆn v§i mi môn Ç nhÜ anh em m¶t nhà cÀn lo
giúp Ç«, nghe à...ChÜ môn Ç tuân mång.
GIÁO HU là ngÜ©i Ç ph° thông chÖn Çåo cûa Thày. Chúng nó Ç¥ng quyn xin ch giäm luÆt
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l Çåo. Ba ngàn Giáo h»u chia ra Çu mi phái 1000, ch£ng Ç¥ng tæng thêm hay là giäm b§t.
Chúng nó Ç¥ng phép hành lÍ khi làm chû các chùa trong mÃy tÌnh nhÕ. ñiu chi chúng nó xin
thì bu¶c Giáo Tông cÀn mÅn xét nét hÖn ht. NhÜ Çiu gì mÖ hÒ thì chúng nó là kÈ sai Çi
kim duyt.
L SANH là ngÜ©i có hånh, l¿a chn trong chÜ môn Ç mà hành lÍ. Chúng nó Ç¥ng quyn Çi
khai Çàn cho mi tín ÇÒ. ThÀy d¥n các con hiu rõ r¢ng LÍ sanh là ngÜªi ThÀy yêu mn,
ch£ng nên hip Çáp chúng nó. NhÜ vào Ç¥ng hàng LÍ sanh m§i mong bÜ§c qua hàng chÙc
s¡c; kÿ dÜ ThÀy phong thÜªng riêng m§i Çi khÕi ngä Ãy mà thôi. Nghe à..ChÜ môn Ç tuân
mång."
Tái cÀu ngày 17-10-Bính DÀn:
"ñÀu SÜ muÓn lên ChÜªng Pháp thì nhª ba vÎ công cû nhau.
PhÓi sÜ muÓn lên ñÀu sÜ thì nh© 36 vÎ kia công cº
Giáo sÜ muÓn lên Phói sÜ thì nh© 72 vÎ kia xúm nhau công cº.
Giáo h»u muÓn lên Giáo sÜ thì nh© 3000 vÎ kia xúm nhau công cº.
LÍ sanh muÓn lên Giáo h»u thì nh© cä LÍ sanh xúm nhau công cº
Môn Ç muÓn lên LÍ sanh thì nh© cä môn Ç xúm nhau công cº
Kÿ dÜ ThÀy giáng cÖ phong cho ngÜ©i nào thì m§i ra khÕi luÆt l Ãy mà thôi.
Còn Giáo Tông thì hai phÄm ChÜªng Pháp và ñÀu SÜ tranh Ç¥ng song phäi chÎu cho toàn
môn Ç công cº m§i Ç¥ng, kÿ dÜ ThÀy giáng cÖ ban thÜªng m§i ra khÕi luÆt l Ãy mà thôi.
ChÜ môn Ç tuân mång.
ThÃy ban Ön các con."
Trên Çây là tinh chÃt làm mô hình cho m¶t t° chÙc H¶i Thánh, nu có th, cûa s¿ thÓng nhÙt
các tôn giáo trong tÜÖng lai nhân loåi Không còn tính cách m¶t h thÓng giáo phÄm Ç¶c tôn
Çã thÓng trÎ trong các c¿u giáo. NgÜ©i ta thÃy rõ trong Çây m¶t không khí m§i mÈ cûa tình
huynh Ç thích nghi v§i th©i Çåi tân tin ngày nay khi mà tinh thÀn dân chû và bình Ç£ng là
nguÒn sÓng cûa nhân loåi. Ngôi Giáo Tông gÒm Ùng viên là 6 vÎ ChÜªng Pháp và ñÀu SÜ do
m¶t cu¶c t°ng tuyn cº cûa tÃt cä môn ÇÒ, chÙ không do m¶t nhóm ngÜ©i dù h là ai. HÖn
n»a, ngoåi trØ ngôi Giáo Tông ÇÜ®c xem nhÜ là Anh Cä, các hàng giáo phÄm ÇÜ®c tuyn
chn không phân bit nam n», Çiu mà chÜa có m¶t c¿u giáo nào dám th¿c hin bªi quan
nim còn ÇÜ®m màu kÿ thÎ phái tính cûa h. CÛng nhÜ các giáo phÄm chÌ ÇÜ®c tuyn chn
trong m¶t nhim kÿ qui ÇÎnh, nu không do Ç¥c ân phong thÜªng cûa Vô hình, chÙ không
phäi suÓt Ç©i.
Ông Phåm công T¡c, t¿ nhÆn là giáo chû cûa phái Tây ninh, cùng v§i ông Gabriel Gobron,
m¶t tác gÌ ngÜ©i Pháp Çã dÎch sai các chÙc phÄm cûa H¶i Thánh Cºu trùng ñài b¢ng nh»ng
chÙc phÄm cûa giáo h¶i Gia Tô giáo vÓn Çã sän xuÃt tØ th©i Çåi phong kin nhÜ Giáo Tông =
Pape, ñÀu sÜ = Cardinal, Chánh phÓi sÜ = Archevêque, PhÓi sÜ = Évêque, Giáo sÜ = Prêtre
v.v.. , bªi vic này không có nghïa gì cä v tØ ng» và cÛng v nguyên  cûa nó. Tinh thÀn dân
chû thích nghi v§i th©i hin Çåi cûa t° chÙc H¶i Thánh Cao ñài vÓn xem Giáo Tông chÌ là
ngÜ©i Anh cä mà hàng chÙc s¡c ÇÓi v§i nhau cÛng nhÜ ÇÓi v§i hàng tín ÇÒ Çu xem nhau
nhÜ anh em m¶t nhà mà Çãi nhau trong mi trÜ©ng h®p chÙ không có tính trÎch thÜ®ng cao
ngåo t¿ xÜng mình là cha ông rÒi cÓ n¡m ÇÀu con chiên . Låi n»a, Giáo Tông chÌ dìu d¡t nhÖn
sanh v phÀn xác chÙ không có quyn v phÀn hÒn nhÜ vÎ Giáo Hoàng kia toàn quyn cai trÎ
con chiên khi sÓng mà cÛng còn sau khi cht mà phong thánh này n.
M¶t s¿ kin không Çâu : Næm 1970, tåi Sài gòn, ông Jeremy Davidson, ÇÜÖng kim giáo sÜ
tin sï thu¶c vin ñåi hc Luân ñôn v§i nhim vø nghiên cÙu væn hóa do vin Çài th Ç tìm
hiu v Cao ñài giáo tå Vit Nam sau khi m¶t ÇÒng nghip là Raphael Smith Çã xem cuÓn
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sách LÎch Sº Cao ñài ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶ - phÀn Vô Vi cûa ñÒng Tân xuÃt bän næm 1967
tåi Sàigòn - mà theo l©i Ç nghÎ cûa ông này m§i có chuyn công du cûa ông Davidson . Ông
Çã phÕng vÃn tôi tÃt cä 4 lÀn gÒm 200 câu hÕi trong Çó có m¶t câu liên h Çn các tØ chÌ
hàng giáo phÄm Cao ñài.

Tôi Çã v¶i vä vì không có danh tØ ngoåi quÓc tÜÖng ÇÜÖng nên Çã dùng cách dÎch ra Pháp
ng» cûa Gabriel Gobron mà ông Phåm công T¡c Çã dùng tåi Tây ninh. ñó là Çiu làm tôi ái
ngåi v s¿ cÄu thä cûa mình nhÜ Çã nêu trên. (Xin xem sách Tìm hiu Çåo Cao ñài cûa ñÒng
Tân xuÃt bän næm 1974 tåi Sài gòn, nhà XuÃt bän Cao Hiên häi ngoåi tái bän tåi Úc ñåi l®i
næm 1998)
Trên Çây là phÀn Pháp Chánh Truyn cûa Cºu Trùng ñài là phÀn cÖ quan hành pháp cûa ñåi
ñåo. Trong khi Çó thì Bát quái Çài là cÖ quan lÆp hin hay lÆp pháp, nÖi mà ÇÃng Chí Tôn Cao
ñài ng¿ tri và ban bÓ luÆt pháp khi cÀn...
Vä chæng, Çåo Cao ñài Çã không nhÜ các tôn giáo xÜa mà mi quyn hành Çu do các hàng
giáo phÄm t¿ xÜng là theo di ngôn cûa giáo chû mà tåo ra kinh Çin cÛng nhÜ luÆt pháp Çåo
nên không có phàn thông công v§i Vô hình, mà nu có thì có th chÌ có hàng giáo phÄm
thÜ®ng th¥ng m§i ÇÜ®c cái ân Çin Çó mà thôi.
Cho nên, trong hàng tín ÇÒ thì chÌ cÀu mong có phép lå , khi thì ÇÙc MË, khi thì PhÆt Quan
Ân giáng hin ch này ch n - mà vic này ÇÓi v§i ma qu có khó gì mà hin ra các ngài Ç
dø d theo phe mình, nh»ng ai bit th gi§i vô hình Çu nhìn nhÆn Çiu này.
Cho nên, v§i m¶t t° chÙc tân kÿ v phÜÖng din tâm linh vÓn Çã là Ç¶ng l¿c giúp cho s¿ tÃn
hoá nhân loåi tØ nghìn xÜa mà hai th©i kÿ væn minh nhân loåi trÜ§c Çây ( xin xem sách Cao
ñài giáo dÜ§i nh»ng khái nim sÖ khªi cûa ñÒng Tân næm 1978 tåi Sài gòn) Çã chÙng tÕ
b¢ng s¿ Ùng hin tØ th gi§i Vô hình qua m¶t nhân thân giáo chû nhÜ Moise, Jésus Christ,
Mahomet, hay Çåi hin trit nhÜ Pythagore, Socrate mà nh»ng âm thanh vng låi Çã tåo
thành ngôi vÎ cûa h còn Çn ngày nay . ñó là không k vào th©i ThÜ®ng C° , khi loài ngÜ©i
còn ban sÖ trong hoang dã, các hin tÜ®ng vu nghiÍn ª Trung Hoa mà lÎch sº còn ghi v
nh»ng ngÜ©i trai ho¥c gái trong dân chúng ÇÜ®c th gi§i vô hình nhÆp vào thân xác vÓn
thuÀn lÜÖng cûa h Ç hÜ§ng dÅn cho nhân loåi cu¶c sÓng ÇÜÖng th©i. S¿ vic v sau này
v§i Hy Låp, mà hin tÜ®ng m¶t cô gái Pythie tåi Çn Delphes Çã tåo nên m¶t phÀn kinh Çin
tåi Çây có khác gì sau Çó v§i các thÀn thi- rishìs- ª n ñ¶ Çã nh© có th gi§i vô hình mà tåo
nên các b¶ kinh V ñà.. mà lÎch sº trit hc tåi Çây Çã có giá trÎ không nhÕ.
CÛng trên tinh thÀn Çó, vào th©i hå nguÖn måt pháp này, ThÜ®ng ñ Çã không giao chánh
giáo cho tay phàm Ç t¿ Ngài giáng hin ban bÓ luÆt pháp và giáo hoá nhân loåi Ç cänh tÌnh
h t¿ cÙu lÃy mình trong cÖn nÜ§c sôi lºa bÕng này. ñó là cÖ quan Hip Thiên ñài, v§i danh
hiu cûa nó cÛng Çã nêu lên ÇÜ®c quyn næng thông công v§i th gi§i vô hình vÓn là nguÒn
sinh Ç¶ng giáo hoá nhân loåi tØ nghìn xÜa cûa ÇÃng Chúa T VÛ trø.
CÖ quan này gÒm thành phÀn là các ngÜ©i ÇÒng tº v§i nhim vø thông công v§i Vô hình khi
cÀn. Ngoài ra h còn có nhim vø bäo v luÆt pháp Çåo nên còn gi là cÖ quan tÜ pháp
ñây là l©i Thánh ngôn ngày 13-2-1927 (21-1-ñinh Mão) tåi Gò Kén:
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"ThÀy các con! Cä chÜ môn Ç nghe dåy.
HIP THIÊN ñI là nÖi ThÀy ng¿ cÀm quyn thiêng liêng mÓi ñåo. HÍ ñåo còn thì Hip Thiên
Çài vÅn còn.
ThÀy Çã nói NgÛ chi ñåi ñåo Çã bÎ qui phàm là vì khi trÜ§c ThÀy giao chánh giáo cho tay
phàm càng ngày càng xa Thánh giáo mà lÆp ra phàm giáo,nên ThÀy nhÙt ÇÎnh Çn chính
mình ThÀy Ç¥ng dåy d các con mà thôi, ch§ ch£ng chÎu giao Chánh giáo cho tay phàm n»a.
Låi n»a, Hip Thiên ñài là nÖi cûa Giáo Tông Çn thông công cùng Tam thÆp løc Thiên, Tam
thiên th gi§i, løc thâp thÃt ÇÎa cÀu, thÆp Çin Diêm cung mà cÀu siêu cho cä nhân loåi.
ThÀy Çã nói sª døng thiêng liêng, ThÀy cÛng nên nói sª døng phàm trÀn cûa nó nÜã.
Hip Thiên Çài dÜ§i quyn H¶ Pháp chÜªng quän, tä có ThÜ®ng Sanh, h»u có ThÜ®ng PhÄm.
ThÀy låi chn ThÆp nhÎ Th©i quân chia ra làm ba :
1-PhÀn cûa H¶ Pháp chÜªng quän thì có:
Bäo pháp
Hin pháp
Khai pháp
Tip pháp
lo bäo v luÆt Ç©i và luÆt Çåo, ch£ng ai qua luÆt mà Hip Thiên Çài ch£ng bit.
2-ThÜ®ng PhÄm thì quyn v phÀn ñåo. DÜ§i quyn có:
Bäo Çåo
Hin Çåo
Khai Çåo
Tip Çåo
lo v phÀn Çåo nÖi tÎnh thÃt, nÖi mÃy thánh thÃt Çn xem sóc chÜ môn Ç ThÀy, binh v¿c
ch£ng cho ai phåm luÆt Çn kh° kh¡c cho Ç¥ng.
3-ThÜ®ng Sanh thì lo v phÀn Ç©i. DÜ§i quyn có:
Bäo th
Hin th
Khai th
Tip th
ThÀy khuyên các con lÃy tánh vô tÜ mà hành Çåo.
ThÀy cho các con bit trÜ§c r¢ng : H trng quyn thì ¡t có trng phåt..."
Theo hai Pháp chánh truyn này. ÇÙc Cao ñài Çã ban bÓ m¶t h thÓng tín ngÜ«ng thích nghi
v§i np sÓng væn minh hin Çåi gÒm hai phÀn dân chû và bình Ç£ng. Th nê, Ngài Çã phân
ÇÎnh rõ rt ba phÀn riêng bit:
1- Quyn lÆp hin gìành cho Bát quái Çài nghiã cho ÇÙc Cao ñài mà các l©i chÌ dåy qua cÖ
bút.
2- Quyn hành chánh giành cho Cºu Trùng Çài cÛng có nghïa cho Giáo T¶ng
3- Quyn tÜ pháp giành cho Hip Thiên Çài cÛng có nghïa cho H¶ pháp së phÓi h®p v§i
Giáo Tông trong vic Çåo cÛng nhÜ Ç©i.
BÃt cÙ m¶t vi phåm nào cÛng mang theo m¶t hình phåt n¥ng n.
H£n các bån Çã thÃy rõ trên Çây là Çåo Cao ñài không mÜ®n m bÃt cÙ m¶t cÖ ch nào cûa
tôn giáo Çã có trÜóc mà ÇÃng Chí Tôn Çã giáng trÀn ban cho nhân loåi m¶t qui ch thích
døng làm tín ngÜ«ng cho nèn væn minh tinh thÀn Ç cÙu v§t nhân loåi Çang bÎ vÆt chÃt làm
løn båi vào thm thiên nhiên k thÙ ba này.
b- T´N ñ
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Tín ÇÒ Cao ñài phÀn Ph° ñ¶ gÒm hai cÃp: thÜ®ng thØa và hå thØa.
ThÜ®ng thØa là nh»ng ngÜ©itín ÇÒ thÆt s¿, h có th hin là chÙc s¡c hay tín ÇÒ bình thÜ©ng.
CÃp này có th Ç râu tóc, trÜ©ng trai tuyt døc. Cu¶c sÓng cûa h không l thu¶c vào nh»ng
Çòi hÕi vÆt chÃt, hoàn toàn hin dâng cho tôn giáo.
Hå thØa là nh»ng tín ÇÒ còn lo cho vic làm æn Ç¶ nhÆt nhÜ mi ngÜ©i. B°n phÆn tôn giáo
cûa h là cúng lÍ h¢ng ngày và th¿c thi theo Tân LuÆt. Phäi th¿c hành ngÛ gi§i cÃm :1- không
git håi sinh vÆt vô c§, 2- không tr¶n c¡p, 3- không tà dâm, 4- không rÜ®u thÎt bê tha ,5không lÜà dÓi phÌnh gåt.
V vic æn uÓng cûa ngÜ©i tu hå thØa thì h ÇÜ®c æn chay kÿ ho¥c 6 ho¥c 10 ngày mi tháng
phân phÓi nhÜ sau : nhÛng ngày 1,8,14,15,23,29 hay 30 cho løc trai, còn thÆp trai thì thêm
các ngày 18, 24, 27,28 hay 28,29 tùy tháng thiu hay Çû theo âm lÎch.
Cao ñài giáo chÃp nhÆn thin chí tu hc cûa mi ngÜ©i không phân bit chûng t¶c hay Ç£ng
cÃp xã h¶i, ngÜ©i dân thÜ©ng vÅn giao du thân mÆt v§i ông ÇÓc phû sÙ. NgÜ©i tín ÇÒ chÌ
phân bit mÙc Ç¶ tu hc cûa h Ç tin vic chæm nom cÀn thit cûa giáo h¶i mà thôi.

I-

S¿ TH PHøNG- NGHI L-BIU TÐ®NG

TØ  thÙc mà con ngÜ©i Çã có v b°n phÆn ÇÓi v§i ThÜ®ng ñ, ÇÃng Hoá Công cûa h, näy
sinh ra cäm tính v s¿ th© phøng. TÆp h®p các hành Ç¶ng theo Çó chúng ta Çã chÙng tÕ v§i
ThÜ®ng ñ, tåo thành cái mà chúng ta gi là s¿ th© phøng. S¿ th© phøng trong Cao ñài giáo
cÛng chÌ có th. S¿ kin này ÇÜ®c th¿c thi h¢ng ngày tåi Thánh thÃt cÛng nhÜ tåi tÜgia trong
bÓn th©i : 6 gi© sáng, 12 gi© trÜa, 6 gi© tÓi và 0 gi© khuya, quÿ trÜ§c Thiên bàn, trong s¿hÒi
hÜ§ng tâm hÒn v ThÜ®ng ñ, chúng ta b¡t ÇÀu lÍ tøng bài Nim hÜÖng, sau Çó tøng bài
Khai kinh nhÜ sau:
"Bin trÀn kh° vÖi vÖi tr©i nÜ§c,
Ánh Thái dÜÖng ri trÜ§c phÜÖng ñông,
T° SÜ Thái ThÜ®ng ÇÙc ông
Ra tay dÅn Ç¶ dày công giúp Ç©i..
Trong Tam giáo có l©i khuyn dåy
GÓc bªi lòng làm phäi làm lành
Trung Dung Kh°ng Thánh chÌ rành
TØ bi PhÆt dåy lòng thành lòng nhÖn.
Phép Tiên Çåo tu chÖn dÜ«ng tánh
M¶t c¶i sanh ba nhánh in nhau
Làm ngÜ©i rõ thÃu l sâu
Sºa lòng trong såch tøng cÀu Thánh kinh."
Sau Çó, chúng ta tøng kinh Ngc Hoàng ThÜ®ng ñ bºu cáo, rÒi tip tøng Tam giáo Thánh
nhân bºu cáo, rÒi dâng Tam bûu và cuÓi cùng là NgÛ nguyn. ñó là s¿ cúng kin h¢ng ngày
trong ÇÖn giän. Còn v nh»ng lÍ l§n nÖi Thánh thÃt thì có nghi thÙc trÎnh trng hÖn. Các chÙc
s¡c nam gi§i trong Çåo phøc mà màu s¡c tùy theo chi phái cûa mi ngÜ©i quì theo hàng
ngang trÜ§c Thiên bàn. V phía trái Thiên bàn, trÜ§c bàn th© Quan Thánh ñ Quân, quì các
tín ÇÒ phái nam v§i Çåo phøc tr¡ng, khæn Çen. V phía m¥t, trÜ§c bàn th© Quan Âm BÒ Tát,
quì tín ÇÒ phái n» cÛng v§i Çåo phøc toàn tr¡ng . NgÜ©i n» chÙc s¡c khác v§i tín n» chÌ b¢ng
Çåo phøc có mÛ ming tr¡ng mà thôi. Các bài kinh tøng theo nhÎp phách và trong Çåi lÍ có
nhåc Çm theo pháp Çåo.
Có ngÜ©i cho r¢ng chúng tôi Çã dùng nhiu thì gi© trong vc hành lÍ, nhÜng thì gi© này Çã
ÇÜ®c xº døng Çúng theo nghi lÍ.
Chúng tôi xin thành thÆt cám Ön tÃm thånh tình cûa qúi vÎ Çã cho r¢ng nh»ng bài kinh tøng
cûa chúng tôi chÌ là nh»ng bài hc thu¶c lòng vô vÎ gÒm nh»ng tØ ng» khó hiu. NhÜng khi
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ÇÜ®c xº døng b¢ng trí tu và thành tín, s¿ cÀu khÄn, m¶t hành Ç¶ng cûa ÇÙc tin, không chÌ
là m¶t cº chÌ tôn th© mà còn là s¿ nâng cao tâm hÒn, m¶t Çà tin cûa linh hÒn con ngÜ©i v
v§i ThÜ®ng ñ.
Trong tình trång hin th©i cûa trào lÜu phát trin tôn giáo, khÓi tín h»u Cao ñài cÀn nuôi
dÜ«ng m¶t  chí xa lánh nh»ng vÆt døc t¶i li trong mi trÜ©ng h®p và tåo nên m¶t tinh thÀn
thuÀn lÜÖng v»ng månh Ç không còn bÎ änh hÜªng cûa nh»ng  tÜªng xÃu xa thÃp hèn
chung quanh. Cho nên, nh»ng th©i cúng là nh»ng lÀn h làm tæng trÜÕng cái  chí Çó b¢ng
ÇÙc tin cao quí, cùng lúc, h ÇÜ®c ân hu nÖi cõi vô hình phò trì linh hÒn h ÇÜ®c trong sáng.
Vä låi, không có gì phÃn khªi và cao cä hÖn là s¿ phøc hÒi n¶i tâm mình Ç quên Çi, mi ngày
trong vài gi© cÀu nguyn chân thành, nh»ng thúc phÜ®c nÖi cu¶c sÓng th gian b¢ng cách
nâng mình lên ThÜ®ng ñ, khi tr¿c din v§i Ngài.
S¿ th© phøng cûa Cao ñài giáo, ngoài s¿ tåo nên m¶t nghi thÙc tôn th©, còn chÙa Ç¿ng m¶t
biu tÜ®ng ÇÖn giän, chúng tôi xin giäi thích v¡n t¡t nhÜ sau:
Ông Coulet, m¶t tác giä Pháp gi s¿ thit Thiên bàn là biu tÜ®ng cûa s¿ dung h®p næm tôn
giáo trong hàng ngÛ chi ñåi ñåo. NhÜng nh»ng lÍ vÆt, lÍ phÄm mang m¶t tính thÀn bí tÜ®ng
trÜng hÖn.
a- CÁC L VÆT
GiÜã Thiên bàn có m¶t ngn Çèn m© luôn luôn cháy b¢ng thûy tinh hình cÀu gi là Thái c¿c.
Ço Çó, hai ngn nn phiá trÜ§c tÜ®ng hình cho lÜ«ng nghi gi là LÜ«ng nghi quang.
b- CÁC L PH M
Các lÍ dâng hoa, rÜ®u ,trà tÜ®ng hình tam b»u: tinh,khí,thÀn.
Tinh,theo danh xÜng Çã có, là tinh chÃt cûa khÓi vÆt th, khÓi Thiên ÇÎnh, nu thiu Çi thì
không có s¿ sÓng trong VÛ trø. NÖi sinh vÆt, Çó là døc tính cûa con ngÜ©i và thú vÆt, mÀm
sÓng cûa thäo m¶c. Khi Tinh ÇÜ®c luyn thành Khí thì låi là thành phÀn cæn bän cûa ChÖn
thÀn, m¶t hin trång cûa linh hÒn cÛng nhÜ th xác là hin trång cûa thân th sinh vÆt.
Khí, là khí th, là sÙc khÕe,sÙc månh,nh¿a sÓng. Chính do s¿ phÓi h®p linh hÒn và th xác mà
Khí làm nên s¿ sÓng n¢m trong cái ChÖn thÀn.
ThÀn, nguyên l cûa trí tu,gÒm hai phÀn nÖi con ngÜ©i: dÜÖng thÀn hay hÒn là thÀn trí nÖi
h, âm thÀn hay phách là phÀn ngoåi vi cûa chÖn thÀn.
Luyn tinh hóa khí, luyn khí hóa ThÀn, luyn ThÀn
hu©n HÜ, Çó là tin trình tu luyn gÒm tam bºu nÖi con ngÜ©i.
Còn nhang mà chúng tôi th¡p trên Thiên bàn luôn luôn phäi dû næm cây biu thÎ cho 5 Ç®t
tu tin cûa ngÜ©i tu:
Gi§i hÜÖng
ñÎnh hÜÖng
Hu hÜÖng
Tri kin hÜÖng
Giäi thoát hÜÖng.
Ý nghiã sÖ lÜ®c nhÜ sau:
MuÓn Çi vào cºa Çåo, Çiu kin thÙ nhÙt cûa ngÜ©i tín ÇÒ là phäi gi» gi§i, dÒi luyn thân tâm
dÜ§i mi hình thÙc: th xác, hành vi, ngôn ng», tÜ duy. ñÜ®c nhÜ th, h có th Çi vào s¿
tÎnh luyn, së hÜ§ng linh hÒn v ÇÃng TÓi Cao, thân thin v§i ñåi Ngä. Các hin tÜ®ng chân
l së ÇÜ®c sáng soi trong tâm tÜªng cûa ngÜ©i tu hc. V§i mÙc Ç¶ cao hÖn, h së thÙc tïnh
bit ÇÜ®c chân l vïnh cºu ÇÀy mÀu nhim. TrÜ§c m¡t h mª ra con ÇÜ©ng cÙu r°i: s¿ giäi
thoát khÕi vòng luân hÒi sinh tº...
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TÜªng cÛng nên cho bit r¢ng, v Çim này, thay vì lÜ nhang Ç¥t chính gi»a ngang hàng hai
ngn Çèn phía trÜ§c thì trong phÀn Vô Vi, lÜ hÜÖng låi ÇÜ®c Ç¥t ngay gi»a Thiên bàn, sau các
lë phÄm rÜ®u trà v§i l do lÜ hÜÖng là trng tâm cûa s¿ tu hc.
( PhÀn sau cûa bài này theo bài báo Le culte caodaiste cûa ông Bäo pháp, có Çæng trong
Revue Caodaiste sÓ 4 tháng 10 næm 1930)
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C÷ CU TåO D¿NG NGÔI THÁNH ñÐNG CAO ñI GIÁO

Ngôi Thánh ÇÜ©ng Cao ñài,hiu theo nghiã th© phøng, gÒm có ba Çài rõ rt, tØ trÜ§c Çn
sau:
1- Hip Thiên Çài
2- Cºu Trùng Çài
3- Bát Quái Çài
1- Hip Thiên Çài là nÖi ÇÙc Giáo Tông Çn thông công cùng các ÇÃng ThÀn Linh Ç xin ân
hu cûa các ngài cho môn Ç. Do Çó, danh xÜng Hip Thiên Çài có nghïa là Çài h¶i hip
thiêng liêng.
Chính nÖi Çây, b¶ phÆn ÇÒng tº tø hp trong nh»ng kÿ Çàn l, dÜ§i s¿ chû ta cûa H¶ Pháp.
Th nên, v phÜÖng din quyn hån, Hip Thiên Çài chÌ b¶ phÆn ÇÒng tº v§i sÙ mång thông
công và nhim vø gi» gìn kim soát các luÆt l tôn giáo.
2- Cºu Trùng Çài là nÖi h¶i tø, trong nh»ng cu¶c Çåi lÍ, khÓi tín h»u và H¶i Thánh dÜ§i quyn
chû ta cûa Giáo Tông. CÛng theo danh xÜng chÌ ÇÎnh, Cºu Trùng Çài gÒm chín b¿c biu thÎ
9 cÃp cûa Giáo h¶i tØ TrÎ s¿, LÍ sanh, Giáo hÜÛ, Giáo sÜ, PhÓi sÜ, Chánh phÓi sÜ, ñÀu sÜ,
ChÜªng pháp và Giáo Tông.
V phÜÖng din quyn hån, Cºu Trùng Çài chÌ H¶i Thánh thi hành và gìn gi» luÆt l cûa Cao
ñài giáo.
3- Bát Quái Çài là nÖi Çin th©. Chính nÖi Çây th© phøng chÜ vÎ ThÀn Linh Cao ñài giáo dÜ§i
biu tÜ®ng Thiên Nhãn cûa ÇÙc ThÀy Tr©i.
V phÜÖng din quyn hån, Bát Quái Çài chÌ các vÎ ThÀn Linh mà trong th©i kÿ khai cÖ lÆp
pháp hin nay, nhÆn Thiên Mång hÜ§ng dÅn chÜ chÙc s¡c trong phÀn hành sÙ mång cûa h.
ñây ÇÜ®c xem nhÜ là cÖ quan lÆp pháp và lÆp hin qua Thánh ngôn Çã có.
CÛng cÀn thêm r¢ng trên tÃt cä ba Çài này là Çài TÓi Cao hay Cao ñài là nÖi ThÜ®ng ñ ng¿
trÎ Ç chû trì Cao ñài giáo. Do Çó danh xÜng Cao ñài cùng nghïa ThÜ®ng ñ theo nghiã Çen
cûa tØ ng» ñông phÜÖng.
Chúng tôi Çã nói ª chÜÖng trÜ§c r¢ng ÇÃng ThÀy Tr©i chúng tôi, thay vì giáng trÀn nhÜ hai kÿ
Ph° ñ¶ trÜ§c dÜ§i m¶t nhân thân thì kÿ này låi giáng trÀn qua phÜÖng tin cÖ bút mà thôi.
Do Çó, ba Çài cûa Cao ñài giáo còn có m¶t th hin tÜ®ng trÜng nhÜ sau:
1- Cºu Trùng Çài hay b¶ phÆn H¶i Thánh trong Cao ñài giáo biu thÎ xác th cûa ÇÙc ThÜ®ng
ñ. TÃt cä các phÀn hành cûa Cºu Trùng Çài là nh»ng t bào làm sÓng Ç¶ng các cÖ næng cûa
th xác này. H ÇÜ®c chn lc qua bÀu cº ho¥c qua Thiên phong cûa ÇÙc Cao ñài hay qua
ngä cÀu phong, không phân bit gi§i tính,quÓc tÎch hay chûng t¶c, chÌ v§i nhim vø làm vic
cÙu Ç¶ chung th gian.
2- Hip Thiên Çài hay b¶ phÆn ÇÒng tº biu thÎ hÒn th cûa ThÜ®ng ñ. Chính do th này mà
ÇÙc ThÀy Tr©i thông công v§i Cºu Trùng ñài. Th nên có s¿ phân ÇÎnh rõ rt các phÀn hành
cûa Hip Thiên Çài Ç theo lÎnh phò cÖ dåy Çåo khi cÀn.
3- Bát Quái Çài thì có m¶t nghïa mÀu nhim hÖn. Kinh DÎch có câu: "Thái C¿c sinh LÜ«ng
Nghi, LÜ«ng Nghi sinh TÙ TÜ®ng, TÙ TÜ®ng sinh Bát Quái, Bát Quái bin hoá vô cùng" Có th
xem Çây là Çim khªi ÇÀu vòng tÃn hoá cûa khÓi Linh Quang Ç thành các vòng luân chuyn
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vÛ trø. Khi Çã Çn mÙc cuÓi cùng cûa vòng luân chuyn này, nÖi mà khÓi Linh Quang Çã
Çem låi nguÒn sÓng cho mi sinh vÆt thì nó låi trª v Çim phát xuÃt là lúc mà các sinh vÆt
theo vòng tÃn hóa s¤n có phäi ÇÜ®c thanh lc Ç trª låi nguyên cæn cûa mình.
CÛng theo nghïa này, Bát Quái Çài biu thÎ Çin th© tÓi linh, nÖi mà linh hÒn tín h»u m¶t khi
Çã thoát ngoài vòng sinh tº, do m¶t cu¶c sÓng thánh thin, së ÇÜ®c tip tøc s¿ tu luyn nÖi
cõi vô hình, nu chÜa ng¶ ÇÜ®c chân pháp Vô Vi Ç trª v ngôi Çài TÓi Cao vÓn là nguÒn
sÓng thiêng liêng bÃt tº cûa h. Có nhÜ th thì møc Çích "dung h®p Tâm linh con ngÜ©i v§i
Tâm Linh VÛ Trø" m§i Ùng hin rõ nét trong Cao ñài giáo vÆy.
V m¥t hình hin, Çây là sÖ ÇÒ nn móng cûa ngôi ñn Thánh Cao ñài theo Thánh ngôn chÌ
dåy :
HIP
THIÊN
ÐÁI

HÒn th
cûa
ThÜ®ng ñ
B¶ phÆn
ÇÒng tº

C¼U

TRÙNG

ÐÀI

Xác th
cûa
ThÜ®ng ñ
H¶i Thánh

BÁT
QUÁI
ÐÀI

Thiên th
ñinth©

- SÖ ÇÒ ñn Thánh Cao ñài -

( Bài này là bài La constitution organique de lÉglise caodaique do tác giä NguyÍn trng Hin
có Çæng trong Revue Caodaiste sÓ 19 tháng 10 næm 1932.)

K-

TÂN LUÆT

B¶ Tân LuÆt này do các nhà khai Çåo ÇÀu tiên soån thäo theo lÎnh cûa Vô hình dÜ§i quyn
Çiu Ç¶ng cûa ông Lê væn Trung. B¶ luÆt này Çã ÇÜ®c Ç trình lên ÇÙc Chí Tôn xét duyt
trong dÎp lÍ Khai Çåo tåi Gò Kén, tháng 10 Bính DÀn ( 11-1926). N¶i dung nhÜ sau:
a- ñåO PHÁP
a.1- CHÐ÷NG M¶T : V CHC SC CAI TRÎ TRONG ñåO
ñiu thÙ nhÃt: Trên ht có m¶t phÄm Giáo Tông là Anh Cä có quyn thay m¥t cho ThÀy mà
dìu d¡t cä tín ÇÒ trong ÇÜ©ng ñåo và ÇÜ©ng ñ©i. ñúc Giáo Tông có quyn v phÀn xác, chÙ
không có quyn v phÀn hÒn. ñÙc Giáo Tông Ç¥ng phép thông công cùng Tam thÆp løc
Thiên và ThÃt thÆp nhÎ ÇÎa mà cÀu ri cho cä tín ÇÒ. ChÜ tín ÇÒ phäi tuân mång lÎnh phÄm Ãy.
ñiu thÙ nhì: K Çó ba vÎ ChÜªng Pháp cûa ba phái là Nho,Thích,ñåo. Ba vÎ Ãy có quyn xem
xét luÆt l trÜ§c bu°i thi hành, ho¥c cûa Giáo Tông truyn xuÓng ho¥c cûa ñÀu SÜ dâng lên.
NhÜ hai Çàng ch£ng thuÆn thì phäi dâng lên cho H¶ Pháp Çn Hip Thiên Çài cÀu ThÀy giáng
xuÓng mà s»a låi. Ba vÎ Ãy có quyn xem xét kinh Çin trÜ§c khi ph° thông, nhÜ có hình luÆt
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chi làm cho båi phong hoá thì ba vÎ Ãy phäi truÃt bÕ ch£ng cho xuÃt bän. Mi ChÜªng pháp
có Ãn riêng. Ba Ãn phäi có Çû trên mi luÆt m§i ÇÜ®c thi hành. ChÜªng pháp phäi can gián,
sºa li cûa Giáo Tông. Nu cä ba thÃy lë vô Çåo cûa Giáo Tông có quyn Çem ÇÖn kin nÖi
Tòa Thánh.
ñiu thÙ ba: Ba vÎ ñÀu SÜ cûa ba phái có quyn quän trÎ phÀn Çåo và phÀn Ç©i cûa tín ÇÒ. Ba
vÎ Ãy phäi tuân mång lÎnh Giáo Tông truyn dåy. NhÜ khoän luÆt l nào nghÎch v§i s¿ sinh
hoåt cûa nhÖn sanh thì ba vÎ Ãy ÇÜ®c nài xin hûy bÕ. NhÜ luÆt l nào Giáo Tông Çã truyn dåy
mà cä ba Çu k tên không tuân mång thì luÆt l Ãy phäi trä låi cho Giáo Tông, Giáo Tông
truyn lÎnh cho ChÜªng pháp xem xét låi. Ba vÎ có Ãn khác nhau: mi t© giÃy chi chi phäi có
Çû ba Ãn Ãy m§i thi hành.
ñiu thÙ tÜ: Ba mÜÖi sáu vÎ PhÓi sÜ chia ra mi phái là 12 vÎ trong Ãy có ba vÎ Chánh PhÓi sÜ.
Ba vÎ Ãy Ç¥ng th quyn cho ñÀu sÜ mà hành s¿ song ch£ng quyn cÀu phá luÆt l.
ñiu thÙ næm: Giáo sÜ có 72 ngÜ©i,trong mi pháicó 24 ngÜ©i. Giáo sÜ là ngÜ©i Ç dåy d°
tín ÇÒ trong ÇÜ©ng Çåo và ÇÜ©ng Ç©i. Giáo sÜ phäi lo l¡ng cho chÜ tín ÇÒ nhÜ anh ru¶t lo cho
em. Giáo sÜ cÀm s° b¶ cûa cä tín ÇÒ, phäi chæm nom v s¿ tang hôn cûa mi ngÜ©i. NhÜ tåi
châu thành l§n, Giáo sÜ ÇÜ®c quyn cai quän và cúng t ThÀy nhÜ th ñÀu sÜ và Phói sÜ. Giá
sÜ Ç¥ng quyn dâng s§ cÀu nài v luÆt l làm håi nhÖn sanh hay là cÀu ch giäm luÆt l Ãy.
Giáo sÜ phäi thân cÆn v§i tín ÇÒ nhÜ anh em ru¶t m¶t nhà cÀn lo giúp Ç«.
ñiu thÙ sáu: Giáo H»u là ngÜ©i Ç ph° thông chÖn Çåo cûa ThÀy, Ç¥ng quyn xin ch giäm
luÆt l Çåo, Çång phép hành lÍ khi làm chû nh»ng chùa nÖi các tÌnh nhÕ. Có ba ngàn Giáo
h»u, mi phái 1000, ch£ng nên tæng thêm hay giäm b§t.
ñiu thÙ bäy: LÍ Sanh là ngÜ©i có hånh, l¿a chn trong chÜ tín dÒ mà hành lÍ. LÍ sanh Ç¥ng
quyn Çi khai Çàn cho mi tín ÇÒ. Phäi vào hàng LÍ sanh rÒi m§i mong bÜ§c vào hàng chÙc
s¡c.
ñiu thÙ tám: ñÀu sÜ muÓn lên ChÜªng pháp thì ba vÎ công cº nhau. PhÓi sÜ muÓn lên ñÀu
sÜ thì 36 vÎ công cº nhau. Giáo sÜ muÓn lên PhÓi sÜ thì 72 vÎ công cº nhau. Giáo h»u muÓn
lên Giáo sÜ thì 3000 vÎ cùng nhau công cº. Ngôi Giáo Tông thì hai phÄm ChÜªng pháp và
ñÀu sÜ tranh Ç¥ng, song phäi do toàn tín ÇÒ công cº m§i thành. Kÿ dÜ, ThÀy giáng cÖ ban
thÜªng m§i ra khÕi luÆt l Ãy mà thôi.
LuÆt l lÆp H¶i Thánh này chiu theo Thánh ngôn mà ra.
a.2- CHÐ÷NG HAI : V NGÐI GI» ñåO
ñiu thÙ chín: MuÓn xin nhÆp môn phäi có hai ngÜ©i Çåo ÇÙc tiên tin hÜ§ng dÅn Çn ngÜ©i
làm ÇÀu trong h. Hai ngÜ©i tin dÅn phäi lo l¡ng chÌ biu và dìu d¡t ngÜ©i m§i cho hiu bit
Çåo l.
ñiu thÙ mÜ©i: Mi Thánh thÃt tØ Çây phäi lÆp minh th. Còn ai m§i vào Çåo, n¶i ngày Çem
tên vào s° phäi ra trÜ§c Çåi Çin minh th. Bu¶c phäi thu¶c kinh và thông hiu luÆt pháp cûa
ñåi ñåo truyn ra.
ñiu thÙ mÜ©i m¶t: NgÜ©i làm ÇÀu trong h hay là chÙc s¡c thay m¥t cho mình phäi Çn làm
lÍ cúng khai Çàn trÃn thÀn an vÎ cho ngÜ©i m§i vào Çåo.
ñiu thÙ mÜ©i hai: NhÆp môn rÒi gi là tín ÇÒ. Trong hàng tín dÒ có hai b¿c:
1-M¶t b¿c còn ª th, có v® chÒng, làm æn nhÜ thÜ©ng song bu¶c phäi gi» trai kÿ ho¥c 6 ho¥c
10 ngày trong tháng, phäi gi» ngÛ gi§i cÃm và tuân theo gi§i luÆt cûa ñåi ñåo truyn bá, B¿c
này gi là ngÜ©i gi» Çåo mà thôi, vào phÄm Hå thØa.
2-M¶t b¿c Çã gi» trÜ©ng trai, gi§i sát và TÙ Çåi Çiu qui gi là phÄm ThÜ®ng thÜà.
ñiu thÙ mÜ©i ba: Trong hàng hå thØa, ai gi» trai kÿ tØ 10 ngày trª lên ÇÜ®c th truyn bºu
pháp, vào tÎnh thÃt có ngÜ©i chÌ Çåo
ñiu thÙ mÜ©i bÓn: ChÙc s¡c cai trÎ trong Çåo tØ b¿c Giáo h»u trª lên phäi chn ngÜ©i trong
b¿c ThÜ®ng thÜà mà thôi.
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ñiu thÙ mÜ©i læm: B¿c ThÜ®ng thØa theo ñåi ñåo bu¶c phäi Ç râu tóc, æn m¥c thÜ©ng phäi
dùng toàn ÇÒ väi tr¡ng ho¥c màu theo phái mình, song phäi tùy tin ch£ng nên xa xÌ
a.3- CHÐ÷NG BA : V VIC LÆP H
ñiu thÙ mÜ©i sáu: NÖi nào có Çông tín ÇÒ chØng 500 ngÜ©i s¡p lên thì ÇÜ®c lÆp riêng m¶t
h, Ç¥t riêng m¶t Thánh thÃt có m¶t chÙc s¡c làm ÇÀu quän trÎ
ñièu thÙ mÜ©i bäy: S¿ lÆp h phäi có phép cûa ÇÙc Giáo Tông và phäi do nÖi quyn NgÜ©i
ñièu thÙ mÜ©i tám: B°n Çåo trong h phäi tuân mång lÎnh cûa chÙc s¡c làm ÇÀu trong h,
nhÙt nhÙt phäi do nÖi ngÜ©i, ch£ng Ç¥ng t¿ chuyên mà trái v§i luÆt Çåo.
ñiu thÙ mÜ©i chín: M¶t thánh hai ngày sóc vng, b°n Çåo phäi tø låi Thánh thÃt sª tåi mà
làm lÍ và nghe dåy. TrØ ra,ai có vic ÇÜ®c ch.
ñiu thÙ hai mÜÖi: ChÙc s¡c gi» Thánh thÃt mi ngày phäi làm tiu lÍ bÓn lÀn theo tÙ th©i
t,ng,mËo,dÆu. Mi th©i phäi cúng Çúng 6 giò sáng,12 gi© trÜa,6 gi© tÓ và 12 gi© khuya.
ñ m¶t hÒi chuông trÜ§c khi hành lÍ. B°n Çåo muÓn Çn tøng kinh thì tùy .
a.4- CHÐ÷NG BN: V NG¬ GII CM
ñiu thÙ hai mÜÖi mÓt: HÍ nhÆp môn rÒi phäi trau giÒi tánh hånh, cÀn gi» ngÛ gi§i cÃm là:
1- NhÙt bÃt sát sanh: ch£ng nên sát håi sinh vÆt.
2- NhÎ bÃt du Çåo: cÃm tr¶m cÜ§p lÃy ngang, lÜ©ng gåt cûa ngÜ©i,ho¥c mÜ®n vay không
trä, ho¥c chÙa ÇÒ gian, ho¥c lÜ®m lÃy cûa rÖi, ho¥c sinh lòng tham cûa quí, Ç  håi ngÜ©i mà
làm l®i cho mình, c© gian båc lÆn.
3- Tam bÃt tà dâm: cÃm lÃy v® ngÜ©i, buông tha Çàng Çim, xúi døc ngÜ©i làm loån luân
thÜ©ng, ho¥c thÃy s¡c dÆy lòng tà, ho¥c lÃy l©i gieo tình huê nguyt ( v® chÒng không gi là
tà dâm)
4- TÙ bÃt tºu nhøc: cÃm say mê rÜ®u thÎt, æn uÓng quá Ç¶, rÓi loån tâm thÀn, làm cho náo
Ç¶ng xóm làng, ho¥c ming Ü§c ÇÒ ngon, ho¥c mÖ ÇÒ mÏ vÎ.
5- NgÛ bÃt vng ng»: cÃm xäo trá láo xÜ®c, gåt gÄm ngÜ©i, khoe mình bày li ngÜ©i,
chuyn quÃy nói phäi,chuyn phäi thêu dt ra quÃy, nhåo báng chê bai, nói hành kÈ khác,
xúi giøc ngÜ©i h©n giÆn, kin thÜa xa cách, æn nói l mãn thô tøc, chºi rûa ngÜ©i, phÌ báng
tôn giáo, nói ra không gi» l©i hÙa.
a.5- CHÐ÷NG NM: V T ñåI ñIU QUI
ñiu thÙ hai mÜÖi hai: Bu¶c phäi trau giÒi ÇÙc hånh, gi» theo TÙ Çåi Çiu qui là :
1- Phäi tuân l©i dåy cûa B Trên, ch£ng h° chÎu cho b¿c thÃp hÖn Çiu Ç¶. Lãy lÍ hoà ngÜ©i.
L« lÀm li phäi æn næn chÎu thit.
2- Ch§ khoe tài, ÇØng cao ngåo, quên mình mà làm nên cho ngÜ©i, giúp ngÜ©i nên Çåo,
ÇØng nh§ cØu riêng. Ch§ che lÃp ngÜ©i hin.
3- Båc tin xuÃt nhÆp phân minh, ÇØng mÜ®n vay không trä. ñÓi v§i trên dÜ§i ÇØng l©n dÍ;
trên dåy dÜ§i lÃy lÍ, dÜ§i gián trên ÇØng mÃt khiêm cung.
4- TrÜ§c m¥t sau lÜng cÛng ÇÒng m¶t b¿c, ÇØng kính ngÜ©i trÜ§c rÒi khi sau. ñØng thÃy
ÇÒng Çåo tranh Çua ngÒi mà xem không Ç l©i hoà giäi. ñØng lÃy chung làm riêng, ÇØng vø
riêng mà bÕ vic chung. Pháp luÆt phäi tuân, ÇØng lÃy  riêng mà trái trên dÍ dÜ§i. ñØng cÆy
quyn mà yÍm tài ngÜ©i.
a.6- CHÐ÷NG SÁU : V GIÁO HUN
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ñiu thÙ hai mÜÖi ba: Trong Çåo së lÆp trÜòng Ç dåy ch» và dåy Çåo
ñiu hai mÜÖi bÓn: Cách dåy và các vic s¡p Ç¥t trong trÜ©ng së có th l riêng.
ñiu thÙ hai mÜÖi læm: Sau nh»ng ngÜ©i có giÃy tÓt nghip cûa nhà trÜ©ng cho m§i ÇÜ®c d¿
cº vào hàng chÙc s¡c trong Çåo.
a.7- CHÐ÷NG BY : V HµNH PHåT
ñiu thÙ hai mÜÖi sáu: Trong b°n Çåo, ai có phåm luÆt pháp v mÃy Çiu khoän nhË thì v
quyn ngÜ©i làm ÇÀu trong h phân xº và Ç¥ng ræn phåt quì hÜÖng tøng kinh sám hÓi.
ñiu thÙ hai mÜÖi bäy: NhÜ phåm t¶i trng hay là tái phåm thì phäi Ç lên cho h¶i Công
ÇÒng phán Çoán. H¶i Ãy có m¶t vÎ ñÀu sÜ hay là PhÓi sÜ phái mình làm ÇÀu và có hai vÎ chÙc
s¡c phái kia nghÎ án. H¶i này ÇÜ®c quyn trøc xuÃt.
ñiu thÙ hai mÜÖi tám: V ÇÜ©ng Ç©i b°n Çåo có xích mích nhau cÛng phäi Çn cho ngÜ©i
làm ÇÀu trong h phân giäi.
ñiu thÙ hai mÜÖi chín: ChÜ chÙc s¡c ai có phåm luÆt pháp trong Çåo thì Çem trÜ§c Toà Tam
giáo phân xº.
ñiu thÙ ba mÜÖi: Toà Tam giáo có ÇÙc Giáo Tông làm ÇÀu. Ba vÎ ChÜªng pháp nghÎ án. VÎ
ñÀu sÜ phái mình v phÀn dâng biu bu¶c t¶i. M¶t chÙc s¡c Hip Thiên Çài làm Trång sÜ.
ñiu thÙ ba mÜÖi mÓt: Tòa này có quyn xº giáng cÃp hay là trøc xuÃt.
a.8- CHÐ÷NG TÁM: V VIC BAN HNH LUÆT PHÁP
ñiu thÙ ba mÜÖi hai: Trong hån sáu tháng k tØ ngày ban hành luÆt pháp này , chÜ tín ÇÒ
phäi tuân y các Çiu l, ngoåi trØ:
Nh»ng ngÜ©i làm ngh nghip phåm nh¢m luÆt cÃm thì ÇÜ®c kÿ hån m¶t næm phäi giäi
ngh.
Nh»ng ngÜ©i chÙc s¡c chÜa trÜ©ng trai ÇÜ®c hai næm phäi tÆp theo cho kÎp.
Kÿ dÜ luÆt l ThÀy canh cäi phäi tuân theo, còn bao nhiêu phäi tùy c¿u luÆt.
b- TH LUÆT
NgÜ©i ÇÜ®c nhÆp môn hành Çåo phäi tuân y Th LuÆt nhÜ sau này:
ñiu thÙ nhÙt: HÍ th giáo v§i m¶t ThÀy thì tÌ nhÜ con m¶t Cha. Phäi thÜÖng yêu nhau, liên
låc nhau,giúp Ç« nhau, lÃy lòng thành thÆt mà ÇÓi Çãi nhau, dìu d¡t nhau trong ÇÜ©ng Çåo
và ÇÜ©ng Ç©i.
ñiu thÙ hai: NhÆp Çåo rÒi thì phäi quên nh»ng vic oán thù nhau khi trÜ§c; phäi tránh vic
ganh ghét tranh Çua và kin cáo; phäi nhÄn nhÎn và hoà thuÆn v§i nhau. Rûi có Çiu chi xích
mích, phäi vui nghe ngÜ©i làm ÇÀu trong h phân giäi.
ñiu thÙ ba: Phäi gi» tam cang ngÛ thÜ©ng là nguÒn c¶i cûa nhÖn Çåo,nam thì
hiu,ÇÍ,trung,tín,lÍ, nghiã,liêm,sï; n» thì tam tùng tÙ ÇÙc: tùng phø,tùng phu,tùng tº và
công dung ngôn hånh.
ñiu thÙ tÜ: Ra giao thip v§i Ç©i thì phäi tÆp và gì» tánh ôn,lÜÖng,cung,kim,nhÜ®ng.
ñiu thÙ næm: ñÓi v§i hàng Çåo h»u phäi nuôi nÃng cái tính thù tåc v§i nhau cho kh¡n khít
cái dây liên låc, Trong hàng tín ÇÒ còn ª th,phäi nh§ hai dÎp là tang và hôn.
ñiu thÙ sáu: Vic hôn là vic rÃt trng trong Ç©i ngÜ©i. Phäi chn hôn trong ngÜ©i ÇÒng
Çåo. TrØ ra khi nào ngÜ©i ngoài Üng thuÆn nhÆp môn thì m§i ÇÜ®c kt thành giai ngÅu.
ñiu thÙ bäy: Tám ngày trÜ§c lÍ sính, chû hôn trai phäi dán bÓ cáo nÖi Thánh thÃt s« tåi cho
trong b°n Çåo hay sau khÕi Çiu tr¡c trª.
ñiu thÙ tám: Làm lÍ sính rÒi, hai Çàng trai và gái phäi Çn Thánh thÃt mà cÀu lÍ "chÙng hôn"
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ñiu thÙ chín: CÃm ngÜ©i trong Çåo tØ ngày ban hành luÆt này v sau không ÇÜ®c cÜ§i hÀu
thip. Rûi có chích lÈ gi»a ÇÜ©ng thì ÇÜ®c ch¡p nÓi. Thoäng nhÜ phø n» kia không con nÓi
hÆu thì ThÀy cÛng r¶ng cho Ç¥ng phép cÜ§i thip song chính mình chính thê ÇÙng cÜ§i m§i
Ç¥ng.
ñiu thÙ mÜ©i: TrØ ra có ngoåi tình hay là thÃt hiu v§i công cô, v® chÒng ngÜ©i Çåo không
ÇÜ®c Ç bÕ nhau.
ñiu thÙ mÜ©i m¶t: Con nít m§i sinh phäi chn cha và mË Ç« ÇÀu cho nó, phòng sau bäo h¶
nó lúc rûi phäi thân côi.
ñiu thÙ mÜ©i hai: ñÙa con nít khi ÇÜ®c m¶t tháng s¡p lên phäi Çem Çn Thánh thÃt sª tåi
mà xin làm lÍ" T¡m Thánh" và ghi vào b¶ sanh cûa b°n Çåo.
ñiu thÙ mÜ©i ba: Bu¶c cha mË con nít tØ 6 tu°i chí 12 tu°i phäi cho con vào trÜ©ng hc ch»
hay là hc Çåo.
ñiu thÙ mÜ©i bÓn: Trong b°n Çåo xäy có ngÜ©i mãn phÀn qui vÎ thì chÜ tín ÇÒ trong h phäi
chung cùng Çn giúp và chia buÒn v§i tang chû. Mi h cÛng nên lÆp m¶t nghïa ÇÎa riêng.
ñiu thÙ mÜ©i læm: NgÜ©i làm ÇÀu trong h, khi tang chû m©i,phäi Çn hip v§i chÜ tín ÇÒ
trong h, làm lÍ cÀu siêu cho vong linh theo Tân LuÆt và ÇÜa xác Çn m¶ phÀn.
ñiu thÙ mÜ©i sáu: Trong cu¶c sÓng chung, không nên xa xÌ, không nên Ç lâu ngày, không
nên dùng ÇÒ âm công có màu s¡c lòe loËt, chÌ dùng toàn ÇÒ tr¡ng, không nên Çãi Ç¢ng rÀm
r¶ mà mÃt s¿ nghiêm tïnh và mÃt dÃu ai bi.
ñiu thÙ mÜ©i bäy: Trong vic cúng t vong linh, không nên dùng vÆt hy sinh, dùng toàn ÇÒ
chay thì ÇÜ®c phÜ§c hÖn; không cÃm lÍ nhåc, song phäi dùng lÍ nhåc theo Tân LuÆt. Tang
phøc thì y nhÜ xÜa.
ñiu thÙ mÜ©i tám: Vic cÀu siêu cho vong linh trong tuÀn cºu cºu và Çn lúc tiu, Çåi tÜ©ng
thì do nÖi Thánh thÃt sª tåi mà cÀu lÍ. B°n Çåo trong h, nu có m©i, phäi Çn mà cÀu
nguyn.
ñiu thÙ mÜ©i chín: M¶t ngÜ©i trong Çåo g¥p tai nàn thình lình thì b°n Çåo trong h hãy tùy
hÌ chung nhau, tÜÖng tr® cho qua lúc ng¥t nghèo.
ñiu thÙ hai mÜÖi: K tØ ngày ban hành luÆt này, ngÜ©i b°n Çåo ch£ng nên chuyên ngh gì
làm cho sát sinh håi vÆt, ch£ng ÇÜ®c làm ngh gì tÒi phong båi tøc; ch£ng ÇÜ®c soån hay là
Ãn hành nh»ng truyn phong tình huê nguyt, không ÇÜ®c buôn bán các thÙ rÜ®u månh và
á phin là vÆt Ç¶c làm cho giäm chÃt con ngÜ©i. NgÜ©i nào Çã lÀm l« rÒi hãy kim th mà
giäi ngh.
ñiu thÙ hai mÜÖi mÓt: NgÜ©i b°n Çåo æn m¥c phäi cÀn kim, tùy phÆn tùy duyên, cÛng nên
dùng ÇÒ väi bô và giäm b§t hàng løa.
ñiu thÙ hai mÜÖi hai: NgÜ©i nào trong Çåo phåm m¶t hay nhiu Çiu ræn cÃm trên Çây thì
mÃy ngÜ©i khác trong b°n Çåo hay bit phäi khuyên giäi. Nu ch£ng nghe, phäi Çn tÕ cho
ngÜ©i làm ÇÀu trong h hay cho ngÜ©i Ç l©i khuyên dåy.
ñiu thÙ hai mÜÖi ba: Nu tái phåm ho¥c không bÕ nt hÜ và nghip quÃy thì phäi trøc xuÃt,
trong b°n Çåo không ai ÇÜ®c nhÆn nhìn là Çåo h»u nÜã.
ñiu thÙ hai mÜÖi bÓn: H¶i Công ñÒng có ñÀu sÜ mi phái làm ÇÀu và hai chÙc s¡c hai phái
kia nghÎ s¿ phán Çoán v hình trøc xuÃt theo l©i cûa ngÜ©i làm ÇÀu trong h xin.
c- TÎNH THT
TÎnh ThÃt là nhà thanh tÎnh Ç cho các tín ÇÒ vào mà tu luyn. MuÓn vào nhà tÎnh thÃt phäi
tuân y nh»ng Çiu l nhÜ sau Çây:
ñiu thÙ nhÙt: Trong hàng tín ÇÒ, ai Çã xº tròn nhÖn Çåo và gi» trai gi§i tØ sáu tháng trª lên
thì xin vào tÎnh thÃt mà nhÆp ÇÎnh.
ñiu thÙ hai: Phäi có m¶t ngÜ©i Çåo ÇÙc hÖn mình tin dÅn và m¶t ngÜ©i Çåo h»u bäo h¶.
ñiu thÙ ba: CÃm không Ç¥ng thÜ tín vãng lai v§i ngÜ©i ngoài, trØ ra thân nhân, song phäi có
ngÜ©i tÎnh chû xem trÜ§c.
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ñiu thÙ tÜ: CÃm ngÜ©i ngoài không ÇÜ®c vào nhà tÎnh, ch£ng luÆn là viên quan chÙc s¡c
cùng thân t¶c tín ÇÒ.
ñiu thÙ næm: CÃm không ÇÜ®c chuyn vãn v§i ngÜ©i ngoài, trØ ra cha mË và con cháu Çn
thæm, song cÛng phäi có phép cûa ngÜ©i tÎnh chû cho.
ñiu thÙ sáu: NhÆp tÎnh thÃt rÒi, phäi trit trÀu thuÓc và không ÇÜ®c æn vÆt chi ngoài mÃy bÜã
cÖm.
ñiu thÙ bäy: Phäi gi» cho chÖn thÀn an tÎnh, ÇØng xao xuyn lÜÖng tâm. Phäi thuÆn hoà,
không ÇÜ®c ting l§n, phäi siêng næng giúp ích cho nhau và dìu d¡t nhau trên ÇÜ©ng Çåo.
ñiu thÙ tám: Phäi tuân mång lÎnh cûa tÎnh chû, phäi y theo gi© kh¡c Ãn ÇÎnh mà hành công
tu luyn.
Nói tóm låi, nh»ng tín ÇÒ thu¶c phÀn ngoåi giáo công truyn cÀn tìm hiu ngoài Pháp Chánh
truyn và Tân LuÆt còn m¶t bän Thánh ngôn chn lc gi là Thánh ngôn Hip tuyn tØ 1925
Çn 1929 Çã xuÃt bän trÜ§c 1930.
ñó là nh»ng gì Çã có trong phÀn ngoåi giáo công truyn trong th©i kÿ phôi thai nn Çåo
trong mi lïnh v¿c cá nhân, gia Çình và xã h¶i thích nghi v§i m¶t nn væn minh tinh thÀn vào
thiên niên k t§i mà tÃt cä các nguyên l v dân chû, v bình Ç£ng, v tình huynh Ç và v
tình thÜÖng, nói t°ng låi, v m¶t nn hoà bình phäi có Çã ÇÜ®c nêu ra trÜ§c m¡t bån.
TÃt cä mi ngÜ©i, dù giáo hay lÜÖng, cÛng së nhÆn thÃy trong Çây m¶t Çiu kin khä thi cho
s¿ yên tÎnh cá nhân trong nn hoà bình cûa gia t¶c cÛng nhÜ cûa xã h¶i.
Nói cách khác, m¶t tín ÇÒ Cao ñài phäi là Ç¶ng cÖ cho nn hoà bình tÜÖng lai nhân loåi theo
l©i Thánh ngôn sau Çây Çã có tåi Nam Vit trong næm 1940, ÇÙc Lê væn Duyt giáng cÖ tåi
m¶t Thánh thÃt thu¶c phái Tiên Thiên :
"Lo lÜ©ng thÃu Çáo Çåo huyn vi
TØ thuª næm xÜa ch£ng dám bì
M¶t nÜ§c nhÕ nhen trong vån quÓc,
Ngày sau làm chû m§i là kÿ..!"
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TIT TH BA
PHN VÔ VI hay N¶I GIÁO TÂM TRUYN
A- NN TNG
Trong m¶t bÙc thÜ mà ÇÙc Ngô minh Chiêu có gªi cho chÜ Ç tº cÃp nhÙt, có Çoån nhÜ sau:
"Sài gòn ,ngày 27-5-1927,
"ñåo h»u,
"...............................................
"ñåo cûa Cao Tiên Çây hiu là Thiên hoàng k tØ næm 1924 gi là næm thÙ nhÙt v cÖ ñåi ñåo
Çm t§i næm træm næm. TØ 501 Çn 1000 næm sau là ñÎa hoàng, rÒi næm 1001 t§i næm 1500
næm sau n»a là NhÖn hoàng:
"Thiên hoàng tØ 1924 t§i 2424 = 500 næm
"ñiå hoàng tØ 2424 t§i 2924 = 500 næm
"NhÖn hoàng tØ 2924 t§i 3424_=_500 næm________
1500 næm
"ñØng cho ai coi bit làm chi vì có ai tin, h còn nhåo báng thêm n»a..............................
"Tôi nguyn tu Ç¥ng Ç¶ các ñåo hÛu v BÒng lai và ñÎnh châu, tùy theo công ÇÙc, tôi ch£ng
nguyn cho tôi thành gì ht.
"CÀu xin ThÀy phê y l©i nguyn hÒi ÇÀu tôi minh th.
Nay kính,
CHIÊU "
Cho Çn nay, chÜ môn Ç phÀn Vô Vi cÛng không hiu câu trên, nhÜng Çiu thÃy rõ là giai
Çoån 500 næm gi»a các th©i kÿ Ãy. ñiu này cho ta nhÆn ÇÎnh ÇÜ®c r¢ng s¿ xuÃt hin các c¿u
giáo ª hai kÿ trÜ§c là NhÙt và NhÎ kÿ Ph° ñ¶ cÛng cùng m¶t tiu chu kÿ 500 næm nhÜ th qua
các Çåi chu kÿ 1500+500=2000 næm tåo nên các kÿ Ph° Ç¶ trÜ§c cho Çn nay là Tam kÿ Ph°
ñ¶ tØ 1924 mà ra.
NhÜ vÆy, ta có th xác minh r¢ng các tôn giáo ª NhÙt kÿ Ph° Ç¶ Çã có cách Çây trên dÜ§i
4000 næm và các tôn giáo ª NhÎ kÿ Ph° Ç¶ Çã có cách Çây trên dÜ§i 2000 næm và Tam kÿ Ph°
Ç¶ cuÓi cùng này cÛng theo ÇÎnh luÆt Thiên Çiu nhÜ vÆy Ç dÅn d¡t nhân loåi lÆp låi Ç©i
ThÜ®ng nguÖn Thánh ÇÙc trong 2000 næm t§i nhÜ các l©i Thánh ngôn Çã dåy nu nhân loåi
së ÇÜ®c giác ng¶ pháp môn Vô Vi.
Chính vào tháng tÜ 1926 , ÇÙc Ngô minh Chiêu Çã tách ra khÕi nhóm phò loan Ç trª låi v§i
vÎ trí ban ÇÀu mà ÇÙc Cao ñài dã dåy trÜ§c khi Ngài r©i Phú QuÓc næm 1924, khi mà Ngài Çã
thành Çåo tåi th mà không ai bit.
NhÜng, chúng ta hãy tåm gát vic này Ç tìm bit cu¶c sÓng thÀn bí cûa nhà tu kh° hånh này
trÜ§c ngày khai cÖ Ph° Ç¶ næm 1926.
Chính do s¿ cÀu tiên mà Ngài ÇÜ®c ng¶ Çåo dÜ§i s¿ dÅn d¡t cûa ÇÙc Cao ñài mà không d¿a
vào m¶t nguÒn Çåo nào Çã có trÜ§c. V§i ngÜ©i ÇÒng tº cûa mình, cÆu bé Lê NgÜng, Ngài
ÇÜ®c Çim Çåo v§i l©i nguyên ba næm trÜ©ng trai và nhÃt là v§i l©i th Ü§c nu ÇÙc Cao ñài
Ç¶ cho Ngài thành Çåo thì Ngài xin së ht lòng truyn bá mÓi Çåo Ç cÙu Ç¶ chúng sanh nhÜ
trong bÙc thÜ trên Ngài Çã nh¡c Çn. S¿ bin hin Thiên Nhãn ( Con M¡t Trái mª r¶ng sáng
chói) cho ÇÙc Ngô thÃy tåi dinh quÆn Phú QuÓc Çã cho ta bit Ngài không khác ÇÙc Moise
trên núi Sinai và k tØ 1921 Çn 1924, ÇÜÖng kim chû quÆn Phú QuÓc, Ngài Çã ÇÜ®c thÃm
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nhuÀn trong ÇÜ©ng Çåo mà ÇÙc Cao ñài Çã dÅn d¡t và Çn mÙc Çåt ÇÜ®c lë nhim mÀu.
Trong m¶t bài thÖ, Ngài có cho bit vic ÇÙc Cao Tiên dåy Çåo tØ næm Tân DÆu ( 1921) là:
"Tiên truyn Tân DÆu, phû Chiêu th"
Chính cu¶c Ç©i cûa ÇÙc Ngô minh Chiêu, ngÜ©i tín ÇÒ Cao ñài ÇÀu tiên, cho ta thÃy phÀn nào
nn täng giáo l m§i mÈ cûa Cao ñài giáo là "s¿ dung h®p Tâm linh con ngÜ©i v§i Tâm linh
VÛ trø "m¶t cách cø th qua s¿ th Ngài Çã làm v§i ThÜ®ng ñ ngay trong cu¶c sÓng cûa
Ngài tåi th gian.
Th nên, Cao ñài giáo xuÃt hin gÒm hai phÀn : phÀn ngoåi giáo hay Ph° ñ¶ nhÜ Çã k trên
và phÀn n¶i giáo tâm truyn hay Vô Vi thÆt s¿ là bÜ§c tu tin mà ÇÙc Ngô Çã th¿c thi v§i tÜ
cách ngÜ©i tín ÇÒ ÇÀu tiên Çã có tØ 1921, sáu næm trÜ§c khi có s¿ xuÃt hin cûa phÀn Ph° ñ¶
nhÜ Çã nói trÜ§c.
ThÆt vÆy, phÀn n¶i giáo tâm truyn này m§i chính là trung tâm Çåo pháp hay nói các khác là
nguÒn c¶i cûa Cao ñài giáo. Cái møc Çích cûa Cao ñài giáo là "s¿ dung h®p Tâm linh con
ngÜ©i v§i Tâm linh VÛ trø vÓn là ThÜ®ng ñ "là n¶i dung ÇÓi v§i phÀn Vô Vi thì ÇÓi v§i phÀn
Ph° ñ¶, møc Çích này chÌ là hình thÙc vÆy.
Ông Phåm công T¡c và phái Tây Ninh lit kê phÀn Vô Vi vào hàng chi phái gi là phái Chiu
Minh nhÜ các chi phái khác. ñây là m¶t thái Ç¶ chû quan mà phÀn l§n tín h»u Cao ñài không
chÃp nhÆn.
NhÜng phÀn Vô Vi khai diÍn ra làm sao, ta hãy xem sau Çây:

B-

S¿ TU HC

Nu các bån chÌ nhìn qua m¶t tín h»u Cao ñài phÀn Vô Vi thì các bån së không thÃy gì cä. H
không cÀn thánh thÃt, không cÀn thuyt giäng, không cÀn kinh Çin nhÜ phÀn Ph° ñ¶. H
chÌ Çn ngôi Çàn mi tháng hai lÀn vào ngày sóc vng Ç tu tÆp và cÀu nguyn trÜ§c Thiên
bàn theo nghi thÙc mà ÇÙc Ngô Çã ÇÜÖc chÌ dåy tØ 1921.
S¿ nhÆp Çåo không phäi dÍ. ChÌ có nh»ng ngÜ©i có cæn tu m§i ÇÜ®c nhÆp Çåo qua nh»ng
giai Çoån Çã ÇÜ®c chÃp nhÆn b¢ng cách xin keo cÛng có nghïa là dÜ§i s¿ chÌ Çåo tr¿c tip
cûa Vô hình chÙ không phäi do con ngÜ©i.
Giai Çoån ÇÀu là xin keo hÀu Çàn, nu ÇÜ®c chÃp thuÆn h phäi lo dn mình chay låc và th©
cúng ÇÙc Cao ñài theo nghi thÙc Çã có và cúng lÍ tÙ th©i trong 100 ngày.
Giai Çoån thÙ nhì, h së Çn Çàn cúng xin keo cÀu Çåo, nu ÇÜ®c h së do m¶t Ç tº ÇÜ®c
chn truyn pháp cho. Còn không ÇÜ®c thì phäi ch© 100 ngày sau m§i xin låi...
NgÜ©i dÅn d¡t cho ngÜ©i m§i tu ÇÜ®c chn qua cÖ bút gi là "ngÜ©i chÌ kiu", Ç tránh ting
là "sÜ phø "nhÜ các c¿u giáo vì chÌ có ÇÙc Cao ñài là ThÀy mà thôi.
Sau khi ÇÜ®c nhÆn, bÃt k ngÜ©i nào, dù trai hay gái -thÜ©ng v§i sÓ tu°i trên 30 Ç chín ch¡n
hÖn- ngÜ©i m§i tu së ÇÜ®c khÄu truyn- tÙc là tâm truyn - các giai Çoån tu tin theo chân
pháp cûa ÇÙc Cao ñài. Sau Çó,h chÌ cÀn tip tøc nh»ng bÜ§c Çåo Çã våch s¤n. H phäi làm
vic h¢ng ngày t¿ nuôi lÃy mình b¢ng chay låc và phäi tuyt døc dù là v® chÒng. H æn m¥c
nhÜ thÜ©ng dân, ngoài nh»ng gi© hành lÍ, h phäi bÆn Çåo phøc tr¡ng ( áo r¶ng và quÀn dài
v§i khæn Çóng Çen, nam cÛng nhÜ n» không phân bit )
Cao ñài giáo không chÃp nhÆn m¶t th xác b¢ng xÜÖng b¢ng thÎt làm ThÀy dåy Çåo siêu
hình. Nu có nhÜ th thì là phåm pháp.
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M¶t Çiu Ç¥c bit là m¶t môn Ç vô vi phäi h¢ng ngày t¿ tìm các sinh nhai -Ç không m¡c
n® kÈ khácvà ÇÒng th©i phäi tÙ th©i công phu tu luyn theo phÜÖng pháp ÇÜ®c truyn dåy vào nh»ng
gi© t, ng, mËo, dÆu không ngØng nghÌ trong suÓt cu¶c Ç©i tu k cûa mình. Cho Çn khi
liÍu, con m¡t trái cûa h vÅn mª ra nhÜ khi còn sÓng khi con m¡t phäi nh¡m kín låi thì Çó là
Ãn chÙng thành Çåo cûa h.
Các Çàn thì gÒm không quá 12 ngÜ©i trong m¶t bÀu không khí gia Çình hoåt Ç¶ng song
song v§i các thánh thÃt bên Ph° ñ¶. Tuy nhiên, hai phÀn hoåt Ç¶ng không h giÄm lên nhau
vì Çó là do Thiên mnh Çã có tØ næm 1926 qua s¿ tách r©i giÜã ÇÙc Ngô và ông Trung cùng
nhóm phò loan nhÜ Çã nói trÜ§c bªi Çó là ÇÜ©ng hÜ§ng tu hc m§i mÈ phäi nhÜ th. Nh»ng
ngÜ©i muÓn nhíp hai phÀn Vô Vi và Ph° ñ¶ låi làm m¶t gi là "hành Çåo tÎnh luyn "nhÜ các
c¿u giáo Çã làm thì h Çã Çi låc ÇÜ©ng lÓi Cao ñài giáo vÆy...
V§i hàng môn ÇÒ Vô Vi, , h chÌ theo "L©i Kim thåch" do ÇÙc Ngô truyn låi hay phÀn "ChÌnh
nguyên lÆp giáo" do các Ç tº cÃp nhÙt soån låi theo l©i Thánh huÃn ban ÇÀu mà thôi.

C-

NH»NG CH· DåY CN NOI THEO

CÛng nên bit sau khi ng¶ Çåo , môn Ç Vô Vi thÜ©ng ÇÜ®c lót ch» "minh" vào gi»a h và tên
cûa mình, Cho nên, ông phû Ngô væn Chiêu thÜ©ng gi là ÇÙc Ngô minh Chiêu theo  nghïa
này.( Minh ch» nho nghiã là sáng_)
Trong Ç©i tu hc, ngÜ©i môn Ç phÀn Vô Vi cÀn noi theo ÇÙc Ç¶ , tÜ cách cùng kiu tu cûa
ÇÙc Ngô minh Chiêu do các Ç tº cÃp nhÙt cûa Ngài ghi låi nhÜ sau:
V ÇÜ©ng lÓi tu,
Kiu tu cûa ThÀy là Tiên Çåo,NhÖn Çåo Çi m¶t lÜ®t
VÜà tu vØa làm vic Ç trä n® Ç©i
T§i ngày Çåo thành thì nhÖn Çåo cÛng dã mãn
Tu giÜã ch® mà không ai bit
Tºu khí tài s¡c không nhiÍm, cÜ trÀn bÃt nhiÍm trÀn.
- V np sÓng Ç©i,
Không trng cái danh làm quan
Không k xác thân. TU RI CÁI THÂN NHÐ CHT CHÐA CHÔN.
Ngài thÜ©ng nói:"Thân này ch£ng k, k chi danh".
Không ham s¿ sang trng.
Ngài thÜ©ng nói:" Ch§ ham sang trng khó theo ThÀy"
Ai nói xÃu không giÆn.
Ngài nói:" Vic thÎ phi coi nhÜ lông nhån, ai cÜ©i m¥c ai "
´t hay chÖi v§i kÈ giàu sang, hay mén kÈ thÃp hèn
Ngài thÜ©ng nói:" TÓ phú qúi hành hÒ phú qúi,tÓ bÀn tin hành hÒ bÀn tiên, tÓ nào theo tÓ
nÃy"
Thû phÆn an bÀn
Ngài nói:" Ai biu chÖi v§i kÈ sang làm chi cho bÎ nó khi"
Không hay rÜ§c khách
Tánh Üa tu Än: tuy ª chÓn thÎ thành mà ít ai bit ch ª cûa Ngài
Không thích tø h¶i, không Üa Çông Çäo
Không chÎu ai låy løc,không chÎu ai quá tôn trng
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NhÙt hào vô phåm
Không chÎu th lãnh lÍ vÆt gì cûa ai.
V np sÓng Çåo,
Ngài nói:  nhà cÛng có th©, Ç ª nhà cúng Çem t§i làm chi"
Ngài không chÎu phô bày vë viên
Ngài lÆp cái Çåo ra m¶t cách rë ròi cho mi ngÜ©i Çu tu ÇÜ®c
Không khoe khoang cái Çåo
NgÜ©i ta biét Ngài tu æn chay, mà không hiu Ngài tu làm sao.
Ngài hay hát câu: Kín ngoài rÒi låi kín trong...
Tánh Ngài ít nói và không xen vô vic cûa ai
Tánh Ngài tØ bi mà cÙng cÕi.
Ngài thÜ©ng nói:" ñåi hùng, Çåi l¿c, Çåi tØ bi"
Tánh Ngài vØa  mi ngÜ©i. Ngài nói: "Quân tº nhÜ thûy : "Cao ñài Ùng hoá theo lòng chúng
sanh,
ñÓ ai có bit cái danh Cao ñài?"
Ngài nói: "Mình tu mà ÇØng cho ngÜ©i ta bit mình tu, gi» b ngoài nhÜ ngÜ©i thÜ©ng"
Ngài dåy Ç tº r¢ng:" Mình ÇØng làm ra ngÜ©i ngu phÄm"
Tuy Õ chÓn phÒn hoa, các vic thÃy nhÜ không thÃy, nghe nhÜ không nghe.
Gi» tâm không xao Ç¶ng nhÜ nÜ§c Ç¿ng trong bÀu,các vic Çu không
Trong các vic Ngài làm hay dè d¥t, Ngài thÜ©ng nói:" Tiên bäo kÿ thân"
Ngài dåy trong Ç tº Ngài phäi hå mình nhÎn nhøc, làm nhÜ thÀy Tam Tång Çi t§i Çâu cÛng
låy hoài cho xuôi vic.
Ngài hay bit Ön và hay lo báo Ön Çáp nghiã
Ngài hay làm âm chÃt, hay bÓ thí thÀm
Ngài nói:" Mua ru¶ng trên Tr©i v»ng hÖn mua ru¶ng dÜ§i th gian" bªi vÆy nên tuy làm quan
mà không dÜ dû nhÜ ngÜ©i.
V np sÓng h¢ng ngày cûa Ngài,
Trn Ç©i Ngài gi» thanh bÀn
Ngài hay nói câu:" HÜªng phÜ§c bÃt khä hÜªng tÆn, mình có l¶c Tr©i cho ÇØng hÜªng ht,
phäi làm phÜ§c Ç¥ng Ç sau cho con cháu"
Bình sinh hÍ làm vic chi m¶t lÀn thì thôi, nên hÜ gì m¶t lÀn. Ngài không chÎu sºa Çi Ç°i
låi.Trong vic tu cÛng vÆy, Ngài không Ç°i .
ñó là Ngài làm gÜÖng "NhÙt tâm"
Còn vic æn uÓng rÃt thÜ©ng. Không hay æn ÇÒ chiên xào nhiu dÀu và không chÎu bày ÇÒ æn
nhiu cách. TÜÖng chao là gÓc.ChuÓi sÙ và ÇÜ©ng thÈ là món tráng ming thÜ©ng.Ngài nói:"
MiÍn æn no bøng thì thôi"
Ch Ngài ª không chÜng dn, miÍn cho såch së thì thôi. Ngài nói:" Ch nào cao trên bÓn
thÜ§c tây thì có thanh khí"
Ch Ngài ª Ç vài cái gh ngÒi tu, vài cái gh ngÒi ngû và bàn æn cÖm ÇÖn sÖ ít món vÆy
thôi, ho¥c 1 ho¥c 3 ch§ không thêm hay b§t.
Khi v nhà, Ngài hay m¥c ÇÒ bô väi
Khi Çi làm vic và Çi dåo thì Ngài æn m¥c khæn áo nhÜ thÜ©ng.
Trong vic æn m¥c và trong thân hình, Ngài gi» m¶t cách såch së. Ngài nói:"Thân cûa mình
Ç dÖ dáy và lèn xèn, Çi nói Çåo có ai thèm nghe."
Vä låi, theo ÇÎnh l, m¶t ngÜ©i tu phäi chÎu kh° hånh qua håi giai Çoån Ç Çn thành quä
mong muÓn:
th©i nhÙt b¶ trong ba næm
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th©i nhÎ b¶ trong 12 næm, k cä th©i nhÙt b¶
Mãn hai kÿ này mà h chÜa thành Çåo thì chÌ tåi h không gi» Çúng gi§i luÆt tu hc mà thôi
nên phäi tu thêm n»a.

D- NGÔI THÁNH THT ñU TIÊN
CuÓi cùng, v cÖ ngÖi th© phøng ÇÀu tiên trong th© kÿ phôi thai nn Çåo, ngÜ©i ta không th
quên công ÇÙc cûa m¶t trong 12 vÎ môn ÇÒ ÇÀu tiên, ông ñoàn væn Bän,ÇÜÖng kim ñÓc hc
trÜ©ng CÀu Kho, Çã hin dâng ngôi nhà cûa ông cho vic th© phøng ÇÙc Cao ñài sau m¶t
th©i gian th© tåi nhà Ông VÜÖng quan Kÿ
v§i Thiên Nhãn do ÇÙc Ngô ha. Chính tåi ngôi tiu thánh thÃt này mà qúi vÎ lãnh Çåo trong
sÓ 247 tín ÇÒ bu°i sÖ khai Çã Çn hp bàn Çåo s¿ trÜ§c tháng tÜ næm 1926 Ç xin dÜÖng
nn Çåo. Và khi tách r©i cÖ Ph° Ç¶, ÇÙc Ngô còn d¥n ông phû Kÿ:" Chú nó ch§ quên CÀu Kho
nghe!"
Hin nay, ngÜ©i ta có th tìm låi dÃu tích nÖi này qua Thánh ThÃt Nam Thành tÙc CÀu Kho tái
lÆp hin toå låc trên sÓ 122-124-126 ÇÜ©ng NguyÍn cÜ Trinh -QuÆn I- Sàigòn.
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TNG KT
Tác phÄm CAO ñI GIÁO DÐI S¿ TH HIN BAN ñU trình bày Çåi lÜ®c nh»ng s¿ kin
lÎch sº tØ 1919 Çn 1927.
Vòm tr©i Cao ñài giáo chÌ hin ra dÜói m¡t bån m¶t cách mÀu nhim vô tin khoán hÆu trong
lÎch sº nhân loåi, nói riêng tåi Vit Nam. Næm 1968, khi tôi m§i thành hình h¶i Væn Hoá Cao
ñài tåi Sàigòn, nhiu bÆc thÙc giä quÓc t nhÜ quí ông Raphael Smith, Jeremy Davidsom
thu¶c vin ñåi hc Luân ñôn, qúi ông Victor L. Oliver, Thomas E. Dutton thu¶c các vin ñåi
hc Hoa Kÿ næm 1970 và ông Sergei Blagov, thông tín viên Itar-Tass thu¶c viên ñåi hc Måc
tÜ khoa gÀn Çây cÛng Çã nghiên cúu trong lïnh v¿c tôn giáo nÖi xa xæm này.
Riêng phÀn tôi, sau khi h¶i kin v§i h, tôi tin r¢ng các bån Ãy chÌ thu nhÆn m¶t phÀn nào v
s¿ diÍn Çåt phÀn Ph° ñ¶ nu h không bi chi phÓi bªi các nhÆn thÙc chû quan và mÖ hÒ cûa
các nhà lãnh Çåo chi phái t¿ nhÆn mình là nh»ng Thánh nhân Çã sáng lÆp ra mÓi Çåo khi h
chÌ bit và muÓn cho h là tÃt cä trong th©i gian phôi thai này- mi ngÜ©i v§i mÜu ÇÒ giáo
chû - khi h Çang t¿ tåo th Ç¶c tôn dù các l©i Thánh ngôn tiên tri Çã cho thÃy rõ tØ trÜ§c cûa
ÇÙc Cao ñài...Tôi cÛng Çã hÜ§ng dÅn h Çi kh¡p các chi phái tØ Tây Ninh, Bn Tre , ñà
N¤ng..., cä Çn phÀn Vô Vi nhÜng rÃt khó cho h nghiên cÙu vì cánh cºa này luôn luôn khép
kín...
NhÜng Çó là, phÀn bí nhim cûa m¶t tôn giáo thÆt s¿ phäi không các bån? Các bån dù lÜÖng
hay giáo thº suy nghï Çi!
Xin Ça tå quí bån !
Khªi thäo tåi Sàigòn næm 1994,
Tu chÌnh låi dÜ§i bÀu tr©i lånh Melbourne, mùa Çông 1998.
ñNG TÂN.
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PHN PHø LUC
ñ hiu rõ hÖn v nn tôn giáo m§i, chúng tôi xin m©i quí bån Çc tham d¿ vào m¶t bu°i
thuyt trình cách Çây vØa Çúng m¶t hoa giáp (60 næm) nhân dÎp lÍ khánh thành m¶t Thánh
ThÃt ( Thánh ThÃt Trung thành) tåi ñà N¤ng ( Trung Vit) ÇÜÖng th©i nhÜ®ng ÇÎa Pháp næm
1938. ñây là bài diÍn væn b¢ng Pháp ng» do m¶t nhà trí thÙc Cao ñài, ÇÒng th©i là h¶i ÇÒng
thành phÓ Sàigòn, cÛng là chû nhim các t© báo Pháp nhÜ Echo Annamite và Contribution,
khi Çåo Cao ñài m§i 13 tu°i.
Các bån cÙ xem mình nhÜ là thính giä Ç nghe thuyt trình viên là ông NguyÍn phan Long,m¶t
tín ÇÒ Cao ñài chÜa quá 12 tu°i Çåo, ÇÜÖng kim H¶i TrÜÕng Liên Hoà T°ng h¶i Cao ñài, ÇÜ®c
phiên dÎch nhÜ dÜ§i Çây:

CAO DI GIÁO HAY S¿ TNG H®P CÁC TÔN GIÁO
Kính thÜa chÜ quí Quan khách Pháp Nam.
Kính thÜa chÜ quí Çåo h»u lÜªng phái,
1- ñåI ñåO
ñã lâu rÒi, có lë chÜ quí vÎ cÛng tØng nghe nói Çn mÃy ch» ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶. Væy
nên, nhÖn dÎp này, tôi xin giäi Çåi lÜ®c v  nghiã, lÎch sº và tôn chÌ cûa ñåi ñåo Tam Kÿ Ph°
ñ¶.
Ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶ hay là ñåi Ân Xá Kÿ Ba cûa Tr©i vÓn là m¶t tôn giáo m§i mÈ do ThÀn
cÖ diu bút hình thành giáo l cûa ÇÙc Ngc Hoàng ThÜng ñ lÆp ra. Nn tôn giáo m§i mÈ
này lÃy danh cûa ÇÙc Cao ñài là vÎ Giáo chû mà làm danh hiu. Hai chº Cao ñài có  nghiã là
cái Çài cao nhÃt là Båch Ngc kinh nÖi ThÜ®ng gi§i hay hiu r¶ng ra nÜã là ám chÌ ñÙc Chí
Tôn Chúa T Càn Khôn, ñÙc Ngc Hoàng ThÜ®ng ñ chÃp chÜªng Càn khôn, thÓng ng¿
vån vÆt trên cõi Huyn Khung cÛng gi là Thiên Çình.
2- CAO ñI
Danh tØ Cao ñài Çã có lâu Ç©i rÒi,ÇÜ®c ghi trong nh»ng bän tin tÓi c° cûa nhà PhÆt và nÖi
trang ÇÀu sách Thánh b¢ng ch» Hán do h¶i Truyn giáo cûa ngÜ©i Anh và ngoåi quÓc xuÃt
bän vào næm 1813 tåi ThÜ®ng Häi. NhÜng mãi Çn næm 1919, hai ch» Cao ñài m§i xuÃt hin
ÇÀu tiên tåi xÙ Nam kÿ trong m¶t bu°i cÀu tiên có ông Tri phû Ngô væn Chiêu tåi Tân An
trÜ§c khi ông ra trÃn nhÆm Çäo Phú QuÓc trong vÎnh Thái Lan.
Bän tánh thanh liêm, låi Ç¥ng dân chúng kính mn, quan phû Ngô væn Chiêu lúc Ãy Çã Çi vào
con ÇÜ©ng Çåo ÇÙc,h¢ng noi theo các qui luÆt tôn giáo xÜa tåi Á ñông. ThÌnh thoäng, trong
cänh hÈo lánh xa khÖi kia thuÆn tin cho s¿ trÀm tÜ m¥c tÜªng, quan phû låi Çam mê s¿ cÀu
tiên v§i ngÜòi ÇÒng tº trÈ vØa m§i Çn. Chính do nÖi các ÇÃng Thiêng liêng Ãy mà Ngài tip
Ç¥ng nhiu l©i khuyn dø cÀn ích v s¿ tin hoá linh hÒn cûa Ngài. Trong các ÇÃng Thiêng
liêng thÜ©ng giáng cÖ Ãy có m¶t vÎ xÜng danh là Cao ñài vÓn Ngài Çã bit tØ khi còn ª Tân
an,tÕ tình Ç¥c bit v§i quan phû Chiêu. Ngài m§i xin ÇÙc Cao ñài chÌ cho Ngài phÜÖng cách
th© phøng theo m¶t hình thÙc hin nhiên thì Ngài Ç¡c lÎnh th© ÇÙc Cao ñài dÜ§i biu hiu
cûa m¶t CON MT TRÁI có nhiu tia sáng chung quanh.
3- THIÊN NHN
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V vÃn Ç Thiên Nhãn hay là Con M¡t trái này mà có kÈ giu c®t hay không Üa Çåo Çem ra
mÌa mai, nói là "con m¡t thành Måc tÜ khoa "( ám chÌ là theo c¶ng sän ) Tôi xin ngÜng låi m¶t
chút Ç giäi rõ  nghiã cao thâm cûa Thiên Nhãn. Thiên Nhãn vØa nêu trên khêu g®i t¿ nhiên
trong tâm gi§i cûa ngÜ©i ta m¶t tÜ tÜªng v ÇÃng Tåo Hoá. Ngay nhÜ trong sách phÀn cûa
Çåo Thiên Chuá kêu là Cathéchisme album, do nhà in Saint Joseph xuÃt bän tåi Paris, ngÜ©i ta
Çã có in Thiên Nhãn và Ç l©i chú thích nhÜ sau:
"ñÃng Chúa Tr©i là ÇÃng Thiêng liêng, m¡t phàm không th thÃy Ç¥ng và vì th mà không th
miêu tä ra b¢ng m¶t hình änh gì. Thiên Nhãn chÌ cho chúng sanh rõ r¢ng ÇÃng Chúa Tr©i là
ÇÃng ThÀn thông vô lÜ®ng vô biên, vic chi cÛng soi thÃu, vÆt chi cÛng trông thÃy. NgÜ©i ta
vë chung quanh Thiên nhãn nh»ng tia n¡ng cûa m¥r tr©i Ç chÌ rõ m¥t tr©i là ngôi Thái dÜÖng
chân thÆt và chính Ngài soi sáng làm cho Ãm áp và Çem s¿ sÓng cho cä muôn loài. ñÃng
Chúa Tr©i thÆt là ánh quang trÜ©ng cºu."
Vä låi, trong m¶t bài Thánh giáo, ÇÙc Cao ñài có dåy r¢ng:" ChÜa phäi hÒi các con bit Ç¥ng
tåi sao vë Thán tÜ®ng Con M¡t mà th© ThÀy, song ThÀy nói sÖ lÜ®c co các con hiu chút ÇÌnh
:
Nhãn thÎ chû tâm,
LÜ«ng quang chû t,
Quang thÎ ThÀn,
ThÀn thÎ Thiên,
Thiên giä Ngä dã"
Ngày xÜa,hin trit kiêm khoa hc gia trÙ danh là ông Aristote nÜ§c Hy Låp cÛng nghï biu
hin ÇÃng Chúa T Càn Khôn ra nhÜ th nên khi ông Secundus hÕi quan nim cûa ông v
ÇÃng Chúa T Càn Khôn, ông trä l©i r¢ng:" Chính là ÇÃng Trn lành t¿ nhiên mà có,là ngôi Cao
thâm không sao trông thÃy Ç¥ng, là m¶t ñÃng mà ngÜ©i ta không hiu n°i, là m¶t ñÃng
thiêng liêng trÜ©ng cºu thông suÓt cä vån vÆt, là m¶t THIÊN NHN luôn luôn mª, là m¶t
tinh chÃt cûa muôn loài, là m¶t quyn næng có nhiu danh hiu, là m¶t bàn tay thÀn thông vô
c¿c : ÇÃng Chúa T Càn Khôn tÙc là khÓi Quang Næng, Trí Tu và ñ¶ng l¿c".
Nhân loåi, vào m¶t th©i gian trên con dÜ©ng tÃn hoá, låi tÜ®ng hÌnh ÇÃng Chúa T Càn Khôn
tÜÖng t® nhÜ mình Ç chÌ r¢ng quan nim nhÜ mình ÇÓi v§i ñÃng Ãy là th. Ngày nay,nh©
trình Ç¶ lên cao m¶t chút nên trí tÜªng cûa nhân loåi hiu ÇÃng Chúa T Càn Khôn m¶t cách
cao siêu hÖn, r¶ng rãi hÖn.
Có lë ngày kia, nhân loåi Ç¥ng tÃn hoá hÖn lên, së nh© vào khä næng cûa phÜÖng pháp trØu
tÜ®ng Ç hiu ÇÃng Chúa T Càn Khôn ª ch tinh túy Ç ng¡m xen Ngài m¶t cách tr¿c tip
gi»a s¿ vinh diu c¿c ÇËp cûa Ngài khÕi phäi cÆy Çn khoa mÏ thuÆt nhân gian mà s¿ ch tåo
tØ nh»ng hình tÜ®ng vøng v cûa dân Phi châu cho Çn nh»ng bÙc tranh và nhÛng pho
tÜ®ng kit tác cûa Ç©i nay, chÌ tÜªng tÜ®ng Ngài ra không thích Çáng chút nào.
4- NGC C÷
Tôi xin tå li cùng chÜ quí vÎ v câu chuyn không Çâu Ãy và xin bàn tip câu chuyn cûa
quan phû Ngô væn Chiêu là vÎ tín ÇÒ ÇÀu tiên cûa Çåo Cao ñài.
Sáu næm sau, vào khoäng 1925, m¶t nhóm thÜ k thu¶c v các ty, các sª cûa chính phû Nam
kÿ, cÜ ngø tåi Sài gòn ÇÒng hip nhau låi t° chÙc xây bàn mi bu°i chiu Ç tiêu khin. Kt
quä cûa bu°i ÇÀu cÛng tÀm thÜ©ng song nh© s¿ bn chí, nh© s¿ tÆp luyn nhuÀn nhä rÒi sau
m§i Ç¥ng kt quä tÓt ÇËp. MÃy vÎ Ãy tip ÇÜ®c nhiu bài rÃt hay, rÃt linh hin cûa ThÀn linh
trä l©i nh»ng câu hÕi ho¥c b¢ng væn xuôi ho¥c b¢ng væn vÀn theo các lÓi thi phú xÜa. Cha mË
và b¢ng h»u quá väng cûa các vÎ Ãy låi cÛng hin v nhÆp vào bàn Ç nói chuyn gia Çình và
Ç l©i chÌ bäo.
Trong các chÖn linh nhÆp cÖ có m¶t vÎ làm cho cä nhóm Ç  nhÃt là h¢ng giáng dåy nhiu
bài trit l rÃt cao siêu. VÎ Ãy không chÎu xÜng danh m¥c dÀu n¶i Çàn ht sÙc cÀu khÄn cÛng
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vÆy.
Ch£ng bao lâu có nhiu ngÜÖi rÃt Çông Çn hÀu Çàn. Lúc bÃy gi©, Çàn cÖ có vÈ nghiêm trang
và thÜ©ng xuyên hÖn. Vì cách xây bàn bÃt tin nên có vÎ Tiên nÜÖng dåy tìm ngc cÖ m§i
tip ÇÜ®c mÀu nhim cûa ÇÃng ChÖn linh Än danh kia.
5- S¿ NG HIN
ñêm 24 tháng chåp 1925, nh¢m ngày Noel, ÇÃng ChÖn linh kia thuª gi© không chÎu xÜng
danh, nay m§i cho bit r¢ng Ngài là Chúa T Càn Khôn là ÇÙc Ngc Hoàng ThÜ®ng ñ tá
danh Cao ñài Çn truyn chÖn Çåo tåi nÜ§c Vit Nam.
CÛng trong næm Ãy, ông Lê væn Trung, cÜ ngø tåi châu thành Ch® l§n ÇÜ®c m©i tham gia vào
nhóm xây bàn. VÓn là c¿u H¶i ÇÒng quän håt và h¶i ÇÒng ThÜ®ng nghÎ vin, ông Lê væn
Trung trÜ§c kia vÅn Çeo Çu°i theo tin tài và các cu¶c vui say cûa Ç©i, nay h£n nhit tâm theo
phong trào m§i.
Sau khi h¶i nhÆp vào nhóm phò loan và cùng h¶i kin ÇÙc Ngô væn Chiêu vài tháng, ông Lê
væn Trung Ç¡c lÎnh ÇÙc Chí Tôn thay m¥t ông Ngô væn Chiêu chû trÜÖng truyn bá mÓi Çåo
m§i. Nh© Çó mà m¶t nhóm ngÜ©i tín ÇÒ m§i ÇÜ®c thành lÆp. Nhóm này gÒm 12 ngÜ©i toàn
Âu hc và quan viên cûa chính phû Nam kÿ tåi Sài gòn.
S¿ hæng hái và tÃm lòng vô vø l®i bu°i ÇÀu cûa nh»ng vÎ tin khai Ãy qui tø sÓ tín h»u mi
ngày m¶t Çông. TØ Çó, Çåo Cao ñài bÜ§c qua khÕi phåm vi chÆt hËp mà lan truyn kh¡p
trong dân gian.
6- CAO ñI XUT TH
SÓ ngÜ©i nhÆp môn trùng trùng Çip Çip, nh© vÆy nên qua næm Bính DÀn, nh¢m ngày r¢m
tháng muªi( 19-11-1926) Çåo Cao ñài chào d©i b¢ng m¶t Çåi lÍ c¿c kÿ long trng gi»a
muôn ngán Çåo h»u kh¡p nÖi trong Nam kÿ qui tø tåi chùa TØ Lâm T¿( Gò kén-Tây Ninh) ñåo
Cao ñài Çã chính thÙc công khai sau t© khai Çåo
n¶p lên ThÓng soái Nam kÿ Le Fol ngày 7-10-1926 là vÆy. Næm nay là næm MÆu DÀn(1938),
Çåo Cao ñài Çã träi qua m¶t con giáp 12 næm và Çã ÇÜ®c 13 tu°i.
Trong khoäng th©i gian ng¡n ngûi Ãy, mÓi Çåo m§i mÈ này Çã ÇÜ®c trên mÃy træm ngàn tín
ÇÒ. Và nu không g¥p nh»ng s¿ hån ch khó khæn thì mÓi Çåo Çã lan tràn kh¡p cä ñông
DÜÖng và có gÃp mÃy triu tín ÇÒ.
7- CAO ñI ñåI ñNG
Thº hÕi Çåo Cao ñài có chi mà Ç¶ sanh chúng mau chóng Çn nhÜ th? Ch£ng có chi khác
hÖn là tính cách Çåi ÇÒng làm cho mÓi Çåo dù ª th©i bu°i nào, cänh ng¶ nào cÛng có th
thích h®p theo trình Ç¶ tÃn hoá cûa nhân loåi.
8- CAO ñI ñåI ñåO
TÙc là NgÛ giáo qui nguyên. NgÛ giáo k Çây tÙc là NgÛ chi ñåi ñåo:
NhÖn Çåo ( Nho giáo )
ThÀn Çåo ( ThÀn Çåo Nh¿t b°n )
Thánh Çåo ( Gia Tô giáo )
Tiên Çåo ( Lão giáo ) và
PhÆt Çåo ( PhÆt giáo )
V phÜÖng din luân l, Cao ñài ñåi ñåo nh¡c nhª ngÜ©i Ç©i nh»ng b°n phÆn ÇÓi v§i cá
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nhân mình, ÇÓi v§i gia Çình, ÇÓi v§i xã h¶i là m¶t gia Çình l§n, ÇÓi v§i nhân loåi là m¶t gia
Çình Çåi ÇÒng.
V phÜÖng din trit l, Cao ñài ñåi ñåo khuyên nên khinh rÈ nh»ng danh l®i quyn tÜ§c,
nh»ng s¿ xa hoa phù phim, tóm låi là giäi thoát nh»ng s¿ ràng bu¶c cûa xác thÎt Ç tìm s¿
hånh phúc hoàn toàn cûa linh hÒn trong cõi HÜ linh.
V phÜÖng din nghi lÍ, Cao ñài ñåi ñåo dåy th© Tr©i là ÇÃng ThÜ®ng ñ, Cha chung cä quÀn
linh, th© các ÇÃng Thiêng liêng cao thÜ®ng Çã lit vào Tam thÜà cºu phÄm siêu hình.Cao ñài
ñåi ñåo công nhÆn s¿ th© cúng t° tiên nhÜng cÃm cúng th¿c phÄm huyt nhøc, giÃy áo
quÀn, giÃy vãn sanh và giÃy tin vàng båc.
V phÜÖng din ThÀn linh, Cao ñài ñåi ñåo hip v§i các tôn giáo khác và nh»ng trit l duy
tâm và khoa tâm l hc mà công nhÆn r¢ng linh hÒn có trong con ngÜ©i và luôn luôn sÓng
còn khi th xác tiêu dit, cÖ tÃn hoá cûa linh hÒn vÅn có nh© s¿ luân hÒi chuyn kip và kt
quä v nh»ng hành vi cûa ngÜ©i Ç©i sau do luÆt nhân quä.
9- C÷ QUI NGUYÊN
L thuyt cûa Cao ñài ñåi ñåo phÀn nào rút tØ l thuyt cûa các tôn giáo ª Çim chân l vÓn
có m¶t Ç th¿c hành cÖ qui nguyên ngÛ giáo. Cho nên, Cao ñài ñåi ñåo phäi dung nåp
nh»ng l thuyt mà ai ai cÛng công nhÆn là Chân l trÜ©ng c»u,  nghiã cûa luÆt Thiên Çiu.
Chính do theo nh»ng chân l trÜ©ng cºu Ãy mà Cao ñài ñåi ñåo qui gÒm l thuyt cûa mình.
Trong khi ch nào mà m¶t sÓ chân l Çã bÎ ngÜ©i ta xuyên tåc ho¥c giäng giäi sai thù có tính
chû quan cho h thì Cao ñài ñåi ñåo phäi có trách nhim Çem các chân l Ãy trª v nguyên
bän.
Ngày xÜa, ÇÙc Gia Tô Çã ch£ng nói câu này sao : "Nhiu vic cûa Ta nói cho các ngÜÖi ngay
Çây các ngÜÖi không th hiu Ç¥ng và có lë Ta cÛng có nhiu vic phäi nói cho các ngÜÖi mà
có lë các ngÜÖi cÛng không hiu rõ, bªi th Ta chÌ nói v§i các ngÜÖi b¢ng nh»ng l©i nói bóng.
RÒi sau này, Ta së sai xuÓng cho các ngÜÖi VÎ ThÀn an ûi các ni kh°, VÎ ThÀn chân l, VÎ ThÀn
Ãy së lÆp låi và giäi rõ các vic."
Khi ÇÙc PhÆt Thích Ca vØa khªi thoát xác Ç nhÆp vào cõi Nát Bàn, Ç tº qúi nhÃt cûa Ngài là
Ananda rÖi lu mà hÕi Ngài r¢ng:" Tôn sÜ Çi rÒi còn ai dåy bäo chúng con?" ñÙc PhÆt m§i Çáp
r¢ng:" Ta ch£ng phäi là vÎ PhÆt ÇÀu tiên hay là vÎ PhÆt cuÓi cùng giáng trÀn. Th©i gi© Çn së có
m¶t vÎ PhÆt khác hin ra tái th, m¶t vÎ Chí Thánh, m¶t vÎ ñåi giác c¿c thÜ®ng, m¶t vÎ HÜ§ng
ñåo vô song cûa nhân loåi, m¶t vÎ Chuá T cä ThÀn Thánh và loài ngÜ©i.ñÃng Ãy së truyn
cho các ngÜ©i m¶t mÓi Çåo rÃt vinh diu v bu°i sÖ khai, rÃt vinh diu v bu°i thÎnh hành,rÃt
vinh diu v bu°i chung cøc, rÃt vinh diu ho¥c ª tinh thÀn cao cä ho¥c ª  nghiã cûa câu
væn. ñÃng Ãy së công bÓ m¶t kip Ç©i Çåo pháp hoàn toàn và tinh anh".
10- ñC TIN
ñ©i nay hÖn Ç©i nào ht, ñÃng an ûi các ni thÓng kh°, ThÀn Chân l, ÇÃng HÜ§ng Çåo quÀn
linh mà ÇÙc Gia Tô và ÇÙc Thích Ca Çã báo tin trÜ§c rÃt cÀn ích cho nhân loåi hin Çang lo s®
trong lúc ch© Ç®i nh»ng phong trào kinh khûng nay mai.
L luÆn và khoa hc mà ngÜ©i ta lÃy Çó làm t¿ Ç¡c v trí thông minh và s¿ hc thÙc cûa mình
Çã Çem thay th cho tôn giáo nay thÃy thÃt båi dÀn dÀn. Hin gi© nhân loåi vô phÜÖng Çang
ª trong s¿ khûng bÓ mi phút mi tæng, phäi có ª cänh ng¶ cûa kÈ bÎ tai nån và bÎ ni thÓng
kh° dÆp dÒn m§i tìm låi Ç¥ng cái ÇÙc tin cûa tu°i Ãu thÖ mà cÛng là ÇÙc tin v các th h
trÜ§c nhÃt cûa loài ngÜ©i bit tÜ tÜªng.
ñÙc tin kia vÅn bÃt di bÃt dÎch ª ch tinh túy nhÜng nó Çã bit bao lÀn bÎ hiu và bÎ giäi thích
m¶t cách sai lÀm. ñÙc tin Çã có m¶t lÀn chót kia chÌ bày cho các Thánh mà hình nhÜ các
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Thánh và bÃt luÆn là ai khác n»a cÛng không hiu Ç¥ng tÜÖm tÃt s¿ vic Ãy. Chân l Çâu có
Çem ra phô diÍn træm ngàn cách khác nhau, cÛng không sao phô diÍn tÜÖm tÃt Ç¥ng và cÀn
phäi có nhiu Giáo chû ra Ç©i Ç chÌ rõ cho chúng ta thÃy các m¥t cûa chân l Ãy.
11- SÐ TN HóA CÑA NHÂN LOåI
Nh© s¿ tÃn hoá cûa nhân loåi träi qua mÃy ngàn th k, trí khôn ta ÇÜÖc mª mang, lòng
thÜÖng ta ÇÜ®c mª r¶ng và thâm thúy hÖn nên ngày nay ta m§i Çû sÙc hiu rõ hÖn t° tiên ta
khi xÜa không làm Ç¥ng vÆy. Låi nÜã cái thích h®p cho s¿ cÀn thit cûa Ç©i tØ 2000 ho¥c
2500 næm v trÜ§c, tÃt nhiên không thích h®p v§i nh»ng cÀn thit và s¿ hiu bit m¶t cách
hoåt bát v vÛ trø cûa chúng ta ngày nay.
M¶t tôn giáo cÀn nhÙt phäi phù h®p v§i Çiu mà chúng ta thÃy chung quanh chúng ta. Bªi
th, chúng ta cÀn phäi có m¶t ChÜªng giáo m§i không phäi Ç dåy chúng ta nh»ng Çiu m§i
mà chính là Ç công bÓ m¶t lÀn nÜã nh»ng chân l tÓi c° kia Ç tô Çim nó ra vÈ m§i mÈ và
phô bày nó ra b¢ng m¶t ging nói ÇËp Çë hÀu làm cho lå tai và cäm hoá ÇÜ®c tâm hÒn ngÜ©i
Ç©i nay vÆy.
Các Thánh ThÖ truyn låi cho chúng ta nh»ng Çåo l cûa các ÇÃng ChÜªng giáo. NhÜng
chúng ta phäi hiu r¢ng các Thánh thÖ Ãy là nh»ng bài trÜ§c thuÆt nh»ng Çiu mà ngÜ©i ta
cho r¢ng các ÇÃng Ãy Çã có nói. PhÀn nhiu nh»ng Thánh thÖ Ãy vit ra, sau m¶t th©i gian khá
lâu khi các ÇÃng Ãy còn tåi tin, và vì tác giä Ç thêm màu mè hÜÖng vÎ, và tùy theo s¿ thông
minh và s¿ hc hÕi cûa h. M¶t tác giä truyn låi cho chúng ta, phäi chæng là nh»ng l©i cûa
ÇÃng ChÜªng giáo nói mà chính Çó là Çiu h hiu và còn nh§ trong giáo l cûa Tôn sÜ h
dåy. VÎ tác gia Ãy thÆt tình do k thuÆt thiu sót ho¥c suy diÍn sai låc các giáo l Ãy. ChÖn l
trÜ©ng cºu là bÃt di bÃt dÎch nên chúng ta không th sºa Ç°i cái tinh túy cûa nó Ç¥ng nhÜng
chúng ta có th duyt låi bài
trÜ§c thuÆt các chân l Ãy vì s¿ duyt låi này là phÀn cûa các nhân vÆt tr¿c din miÍn không
làm thÜÖng t°n cái nghiã chính cûa nó mà h có th phô bày các chân l Ãy b¢ng m¶t cách
giäi nghiã thích hp v§i tÀm nhÆn ÇÎnh cûa con ngÜ©i hin Çåi.
12- S¿ GII TH´CH
Tóm låi, m¶t cách giäi thích m§i mÈ các chân l Ãy thÆt rÃt cÀn yu, vì träi qua bao nhiêu th
k, các chân l Ãy Çã bÎ sºa Ç°i hình thÙc và sai låc cho Çn n°i ngày nay không th nào nhìn
nhÆn ÇÜ®c.Và cái  nghiã cûa chÖn l kia bÎ m© ám vì các l©i chú thích v nghi tit và lÍ h¶i
Çã chÒng chÃt lên, Çã Çäo ngÜ®c nhau ho¥c Çã sai thù khác Çi.
ThÆt ra, chúng ta vÓn chÜa b¡t ÇÀu Çem ra th¿c hành sÓng theo giáo l c° truyn dù giáo l
này bÃt luÆn vào th©i Çåi nào cÛng có th dùng ÇÜ®c.. Lë cÓ nhiên Çiu Ãy là Çiu chúng ta
trÓn tránh các trách nhim cûa chúng ta mà t¿ bin minh r¢ng khi các vÎ ChÜªng giáo Ãy còn
tåi tin các vÎ Ãy chÜa tØng nhÆn bit nh»ng ni khó khæn khúc khûyu cûa nn væn minh hin
th©i và chÜa g¥p dÎp Ç giäi quyt nh»ng Çiu khúc m¡c cûa Ç©i phÙc tåp hin Çåi và dÅu
r¢ng
l thuyt cûa các vÎ có ÇËp Çë Çn Çâu cÛng không th Çem ra th¿c hành giÜã cái Ç©i nhiu
s¿ xao xuyn nhÜ ngày nay ÇÜ®c. Låi n»a dÅu có nhiu kÈ Çã g¡ng kim ch Ç©i h Çúng
theo các Çåo l thiên nhiên Ãy cÛng không có th ÇÜ®c m¶t nÜ§c nào Çem nh»ng l©i Çó ra
thi hành trong s¿ giao t v§i các nÜóc khác.
13- L¼NG ñåI ñNG BÁC ÁI
V mi phÀn Ç£ng cÃp thì h chÓi h£n các l thuyt Ãy b¢ng nh»ng hành Ç¶ng cûa h chÌ gi»
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kë ngoài môi. MÃy næm sau này, ngÜ©i ta Çã bàn båc rÃt nhiu Çn s¿ chÃn hÜng xã h¶i, s¿
chÃn chÌnh nn væn minh. ThÆt vÆy, các khoa nhÜ lÎch sº, xã h¶i và trit l có th chÌ ÇÜ©ng
dÅn lÓi nhÜng không th tåo ra cái mãnh l¿c làm cho phong trào chÃn hÜng kia hoåt Ç¶ng
ÇÜ®c. Chúng ta không th tin cÆy nÖi chúng ta cái nghÎ l¿c và cái cäm hÙng rÃt cÀn yu cho
s¿ Ç°i l©i nói ra vic làm và kt quä cûa nó. Bªi vÆy, chúng ta cÀn có m¶t vÎ ChÜªng giáo Ç
chÌ rõ cho chúng ta phäi làm th nào th¿c hành các giáo l Ãy v§i nh»ng vÃn Ç và nhÛng
khúc m¡c cûa nó cho hin th©i, Ç ban bÓ cho chúng ta cái cäm hÙng bit lÃy cái chân l tÓi
c° kia làm tiêu chuÄn cho Ç©i chúng ta, Ç dåy chúng ta ÇÙc bác ái, Çåi dÒng, Ç công bÓ l©i
hoà bình và trit tiêu nh»ng mÓi bÃt hoà cûa các s¡c dân Ç Ç xÜ§ng nh»ng l©i bác ái hÀu
làm cho các giai cÃp Çang kình chÓng nhau hiu r¢ng cà thäy Çu là m¶t và th¿c hin s¿ hip
nhÃt, s¿ hoà bình, ÇÙc bác ái, không giÓng nhÜ s¿ hip nhÙt, hoà bình, bác ái mà ngày nay,
ngÜ©i ta còn thÃy trong nhÛng giáo phái m¶t lòng m¶t då nhÕ nhen vì m¶t chû nghïa, m¶t
tôn giáo mà là m¶t cu¶c hip tâm, hip trí gÒm cä các s¡c dân liên hip nhau và nâng tinh
thÀn cûa vån quÓc cùng các tôn giáo lên cao.
14- GIÁO LÝ
ñÙc ChÜªng giáo trong th©i Çåi này tÙc là ÇÙc Cao ñài là ÇÃng Chúa T Càn Khôn giáng trÀn
lÀn thÙ ba. ñÓi v§i m¶t nhân loåi mà trình Ç¶ Çã lên cao thì ÇÙc Cao ñài không cÀn phäi hin
ra m¶t cách h»u hình cho nhân loåi thÃy. Ngài chÌ giao tip v§i nhân loåi b¢ng cách giáng cÖ.
Nh© Ngài, ngÜ©i Ç©i m§i bit do Çâu mình sinh ra, mình së di v Çâu, tåi sao mình låi sanh
ra tåi cõi trÀn này, tåi sao mình phäi Çau Ç§n trong m¶t th©i gian, và mình thÃy Ç¥ng luÆt
công b¢ng cûa Tåo Hoá bûa kh¡p Çâu Çâu. Nh© Çó, ngÜ©i Ç©i m§i hiu r¢ng linh hÒn ngÜ©i
vÅn tin hoá träi qua bao ngàn kip rÃt cÀn ích cho s¿ vic Ãy.
NgÜòi Ç©i hiu rõ r¢ng các linh hÒn ÇÒng ª m¶t gÓc mà ra, phát sinh ÇÒng Ç£ng nhÜ nhau,
tÃt cä Çu có sÙc tin hoá giÓng nhau do theo s¿ t¿ do chû ÇÎnh cûa mình. NgÜ©i Ç©i bit
r¢ng các linh hÒn là ÇÒng th chÃt chÌ khác nhau ª s¿ tin hoá; các linh hÒn vÅn do sÓ Thiên
ÇÎnh giÓng nhau và sau rÒi së cùng chung Çi dn m¶t møc Çích. NgÜ©i Ç©i bit r¢ng không
có kÈ nào Tr©i ghét cÛng không có kÈ nào Tr©i thÜÖng hÖn kÈ khác; Tr©i không có sanh kÈ
này Ç ÇÜ®c sung sÜ§ng, kÈ hÜªng phÜ§c mi b mà kÈ kia låi bÎ tai nàn và Çau kh° luôn
luôn. NgÜ©i Ç©i bit r¢ng Çiu l tin hoá cûa mình là ª trong các l©i này:" Hãy yêu ÇÙc Chuá
T Càn Khôn trên vån vÆt và yêu ngÜ©i ÇÒng chûng nhÜ mình :" TÃt cä LuÆt Tr©i là Çó, tÃt cä
các ÇÃng Tiên Tri là Çó, không có LuÆt Tr©i và ÇÃng Tiên Tri nào n»a."
Cái ch làm cho Çåo Cao ñài tÓt ÇËp, m§i mÈ và Ç¥c s¡c là ÇÃng Chuá T Vô hình mà vÅn
hin din; ÇÓi v§i ngÜ©i Ç©i là m¶t ÇÃng dìu d¡t, dåy bäo khuyên lÖn nung chí, an ûi ngÜ©i
trong nh»ng cÖn khäo Çäo.
ñÙc Cao ñài có dåy cho mi ngÜ©i r¢ng:" Các con hãy Çn cùng ThÀy. ThÀy së an ûi các con,
ThÀy së tåo cho các con môt Ç©i sÓng êm th¡m hÖn và nh»ng cÖn khäo Çäo cûa các con së
ÇÜ®c dÍ chÎu hÖn. ThÀy së dùng Çin quang cûa ThÀy ri ÇÜ©ng tæm tÓi, quanh co mà các
con Çang Çi. Con nào chÎu Çau Ç§n, kh° não ÇÜ®c ThÀy ban cho hy vng; các con nào tÆm l
chÜa quang minh, con nào nghi k và chán nän, ThÀy së ban cho s¿ dõng mãnh và ÇÙc tin".
V§i m¶t ánh quang m§i mÈ, ÇÙc Cao ñài soi sáng nh»ng pha mª mang trí tu và dåy d°
nhân loåi: s¿ tín ngÜ«ng cûa Ç©i quá vãng, khoa hc, trit l, tôn giáo. Ngài giû tro bøi Çã
bao phû l§p vÕ bc ngoài cûa các khoa Ãy Ç nh¢m vào vào nh»ng sáng sûa và s¿ tÓt ÇËp
tân kÿ.
Chúng ta hãy l¡ng nghe nh»ng l©i huyn bí tiên tri cûa ÷n Trên. Các l©i Ãy Çem låi cho chúng
ta m¶t s¿ m§i mÈ cûa tÜ tÜªng qua nh»ng huyn bí cûa th gi§i vô hình mà ngÜÖi Ç©i cÀn
phäi hiu Ç ÇÜ®c sÓng hoàn thin hÖn, ÇÜ®c hành Ç¶ng Çúng Ç¡n hÖn và ÇÜ®c thoát trÀn
m¶t cách tÓt ÇËp hÖn.
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Chúng ta hãy Çi vào tÜÖng lai, vào Ç©i sÓng tÜÖi mÜÖi b¢ng con ÇÜ©ng vô lÜ®ng, vô biên mà
khoa tâm linh hc phøc sinh và cäi thin Çã mª toan cánh cºa
nhim mÀu cho ta ...!
Bän dÎch này Çåi  Çã ÇÜ®c Çæng trong tåp chí Cao ñài giáo l (Revue Caodaique) cûa cø
Phan trÜ©ng Månh tåi Sàigòn )
ñNG TÂN
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