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Năm 1925 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế (Trời) 
dùng huyền diệu cơ bút thâu nhận môn 

đệ chuẩn bị khai sinh ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. 
Sau một thời gian dạy đạo Ngài dạy môn sinh:

 ❒ Làm TỜ KHAI TỊCH ĐẠO gởi đến chánh phủ 
Pháp ngày 23–8–Bính Dần (29–9–1926).

 ❒ Làm TỜ KHAI ĐẠO gởi đến chánh phủ Pháp 
ngày 01–9–Bính Dần (07–10–1926).

 ❒ Tổ chức LỄ KHAI ĐẠO tại Chùa Gò Kén, Làng 
Long Thành, Tỉnh Tây Ninh. Nam Phần Việt 
Nam ngày 15–10–Bính Dần (19–11–1926).

Trời là Đấng tự hữu và hằng hữu đến Nam Phương 
giáo Đạo với danh hiệu CAO ĐÀI. Ngài xưng mình là Thầy, 
là Chí Tôn, là Đại Từ Phụ để dạy dỗ môn sinh gầy nên 
mối Đạo cho toàn nhân loại.

Từ khi nhân loại hiện sinh nơi địa cầu Đức Chí Tôn 
vẫn tùy theo phong hóa mà gầy chánh giáo. Nhân loại đi 
từ ăn lông ở lổ, rồi tiến đến săn bắt hái lượm, tiến đến 
văn minh nông nghiệp, văn minh công nghiệp, văn minh 
điện và điện tử... những khoản cách về văn hóa, địa lý tự 
nhiên và không gian bị thu hẹp dần dần... nên Đức Chí 
Tôn lại đến để giúp nhân loại tạo lập nền văn minh mới 
phù hợp với đà tấn hóa là nền Văn Minh Tâm Linh hay 
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Văn Minh Cao Đài Giáo.
Xưa nhân loại chỉ biết nơi tư phương của mình sống. 

Nay nhân loại tấn hóa nên biết vùng lãnh thổ, biết quốc 
gia, biết đến châu lục rồi cả địa cầu. Khoản không gian 
bao quanh địa cầu cũng không còn bí hiểm nên có sự giao 
lưu của những nền phong hóa khác nhau.

Một cộng đồng nhân loại dù lớn hay nhỏ mà có 
nhiều nền phong hóa khác nhau nên xung đột nhau là lẽ 
đương nhiên. Do vậy mà xãy ra những cuộc chiến tranh 
triền miên, cường độ mỗi ngày một tăng và phạm vi mỗi 
ngày một lớn... Đệ nhứt thế chiến (1914–1918) là một thảm 
họa toàn cầu điển hình.

Nhân loại tiến đến buổi năm châu chung chợ, bốn 
biển chung nhà nên muốn tồn tại và phát triễn phải dụng 
hòa bình thay cho chiến tranh về mọi phương diện (quân 
sự, chính trị, văn hóa, kinh tế và tôn giáo).

Do vậy mà Đức Chí Tôn đến dạy cho nhân loại chữ 
HÒA để tồn tại và phát triễn.

Chẳng quản đồng tông mới một nhà
Cùng nhau một Đạo tức cùng Cha,
Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi
Dạy lẫn cho nhau đặng CHỮ HÒA.

Ngay sau Lễ Khai Đạo ngày 15–10–Bính Dần (19–
11–1926) tại chùa Gò Kén Đức Chí Tôn ban cho Pháp 
Chánh Truyền. Pháp Chánh Truyền là hiến pháp là hòn 
đá tảng bất di bất dịch của Đạo.

Ngày 02–4–1931 Pháp Chánh Truyền chú giải được 
ban hành. Diễn văn trong Pháp Chánh Truyền chú giải 
thuyết rõ CHỮ HÒA.
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...Máy tạo bởi chữ hòa mà có, thì thế giái càn khôn cũng 
phải hòa mới vĩnh cửu. Địa cầu nầy cũng phải hòa mới toàn 
hảo, nhơn loại cũng phải hòa mới trường tồn, chẳng khác nào 
xác thịt phải hòa thuận cùng linh hồn mới mong đạt Đạo.

Lấy lớn mà định nhỏ, xem nhỏ mà tìm lớn, thi hài 
nầy nhờ hòa khí mà thành hình, thì linh hồn cũng phải tùng 
theo phép âm dương hòa hiệp mới qui hồi cựu bổn; linh hồn 
bởi chữ hòa khí mới có đến thì tức nhiên phải nương theo 
hòa khí mới có về.

Tuy pháp bửu của các Tôn Giáo đã đoạt đặng vẫn 
nhiều, chớ cơ mầu nhiệm chỉ có chữ hòa là đủ.

Thân thể cho mạnh mẽ tinh vi, đừng để sa đà vào lục 
dục thì là thuận cùng trí lự khôn ngoan.

Khí lực cho cường thạnh thanh bai đừng để đến đổi 
mê muội bởi thất tình, thì trí lự khôn ngoan thuận theo 
linh tâm mà nẩy nở.

Linh tâm phải định tĩnh từ hòa, đừng để đến đổi mờ 
ám bởi tội tình, thì thuận với lòng Trời, hiễn linh tại thế 
đặng đoạt phép huyền vi.

Thân là Tinh, lực là Khí, trí là Thần.
Nói rõ ra thì Tinh là thân thể; Khí là điển lực nghĩa 

là trí lự; Thần là linh hồn. Ba cái báu của mình ngày nào 
tương đắc, nghĩa là hòa hiệp cùng nhau, thì người mới 
mong đắc Đạo.

Cơ Đạo của Chí Tôn đến lập buổi Hạ ngươn Tam Kỳ 
Phổ Độ nầy duy lấy một chữ hòa làm tôn chỉ.

Có hòa mới có hiệp, có hiệp mới có thương, mà sự 
thuơng yêu là chìa khóa mở cửa Tam Thập Lục Thiên, Cực 
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Lạc Thế Giới và Bạch Ngọc Kinh y như lời Chí Tôn đã dạy, 
chỉ nghĩa là phải Từ Bi Bác Ái mới đắc đạo vô vi, phải hòa 
hiệp mới có qui nhứt.

Chí Tôn đã định khai đạo đặng thị chứng cho các Tôn 
Giáo biết nhìn nhau trong đường hành thiện, trừ tuyệt 
hại tranh đấu thù hiềm, làm cho Thế Giới đặng hòa bình, 
thoát cơ tận diệt.

Thể Đạo của Chí Tôn cũng phải nương theo chữ hòa 
mới toan thành lập....

* * *
Chúng ta suy nghĩ thì ắt hiểu được rằng cho dù một 

cá thể cũng cần chữ hòa (mới mạnh khỏe, thông minh). 
Cộng đồng lớn nhỏ rồi quốc gia xã hội cùng toàn thế 
giới cũng cần CHỮ HÒA mới khỏi tiêu diệt, mới tồn tại 
và phát triễn.

* * *
Đại Đạo hoằng khai thế cuộc tuyên... 13 năm sau 

(1939) chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra. Đệ nhị thế 
chiến là cuộc tàn sát kinh hoàng trong lịch sử. Kinh hoàng 
nhất là 02 quả bom nguyên tử của chánh phủ Mỹ ném 
xuống Nhật Bản để kết thúc cuộc chiến (1945).

Thống kê năm 1965 của Liên Hợp Quốc cho biết 
chỉ riêng số người thiệt mạng do chiến tranh ở Châu Âu 
đã lên đến 49.257.000 người. Phần còn lại của các nước 
khác trên thế giới hẳn nhiên phải trên con số 50.000.000 
người rất xa. Hơn 100 triệu (một trăm triệu) người chết 
tính được, còn bao nhiêu triệu người chết không tính 
được? Chết bằng súng đạn chỉ là một phần. Phần còn lại 
bị tàn sát bằng cách nào?
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Những thường dân vô tội đã bị tàn sát bằng các lò 
hơi ngạt của Đức Quốc Xã, bị đưa đi lao động khổ sai ở 
các công trường, các vùng băng giá (Liên Xô), bị bắt đi làm 
lao công chiến trường, nhiều triệu người khác bị chết vì 
đói khát, bệnh tật... khắp thế giới. Nhân loại ngày nay đã 
xác định rằng tham gia vào thảm trạng giết người kinh 
hoàng đó còn có sự đóng góp của một vài tôn giáo...Thịt da, 
xương máu, sinh mạng của những chiến sĩ, của dân lành 
vô tội được dùng để phục vụ cho bạo cường, cho tham 
vọng bạo tàn của một thiểu số cầm quyền cả đời lẫn đạo.

Nhất tướng danh thành vạn cốt khô là một nhận 
xét rất thực tế và đau khổ lẫn tuyệt vọng của nhân loại 
từ thời văn minh nông nghiệp. Những tướng tá của khối 
tư bản và cộng sản ngày nay không thể kể hết được thì 
đủ biết những núi xương sông máu, những đống xương 
vô định nhiều đến nhường nào. Những nắm mồ có tên 
và không tên mọc lên khắp nơi, những máu xương đồng 
loại rơi vãi trên khắp địa cầu để cho 02 khối tư bản và 
cộng sản trị vì thế giới.

Quyền lợi của hai khối tư bản và cộng sản phải 
được ăn đồng chia đủ từ Âu sang Á. Xương trắng máu 
đào trên bàn tiệc phải được phân chia đồng đều nên sau 
thế chiến thứ hai có 03 quốc gia bị chia cắt làm đôi: Đức, 
Triều Tiên và Việt Nam.

Hiệp Định Génève (1954) về Việt Nam đã chia đôi 
Việt Nam tại vĩ tuyến 17 (sông Bến Hải). Cái hiểm họa 
nồi da xáo thịt, đồng bào tàn sát lẫn nhau đã cận kề nên 
Giáo Chủ Đạo Cao Đài đưa ra chánh sách HÒA BÌNH 
CHUNG SỐNG (26–3–1956) kêu gọi người dân thức tỉnh, 
kêu gọi người đứng đầu chính phủ hai miền Nam, Bắc là 
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Ngô Đình Diệm và Hồ Chí Minh nên vì tương lai dân 
tộc, vì tiền đồ tổ quốc đừng làm con cờ của hai khối tư 
bản và cộng sản chém giết đồng bào.

Cờ của HÒA BÌNH CHUNG SỐNG (cờ Nhan Uyên) đã 
trương lên tại cầu Bến Hải ngày 11–5–1956 và hàng hàng 
lớp lớp người Đạo Cao Đài đã tham gia vào HBCS, thân 
hào nhân sĩ, trí thức trong xã hội, báo chí... đã hưởng ứng 
HBCS nhưng cuộc chiến tranh 20 năm vẫn nổ ra và sự thiệt 
hại của nó to lớn như thế nào chúng ta đã biết.

Sau ngày dứt tiếng súng 30–4–1975 thiệt hại vẫn 
tiếp tục khi trại cải tạo, nhà tù mọc lên từ Nam chí Bắc. 
Triệu triệu người dân lại phải bỏ nước ra đi để tìm tự do. 
Thuyền nhân Việt Nam là một trang sử đau thương của dân 
tộc Việt Nam và nhân loại. Tổng cộng công lao của cộng 
sản Việt Nam và thế giới là một con số âm cực kỳ to lớn.

Nhân loại muốn sống trong hòa bình nên Hòa Bình 
Chung Sống đang là một nhu cầu bức thiết của dân tộc 
Việt Nam và nhân loại.

Đạo Cao Đài lập quyền cho nhân loại nên 03 Hội 
Lập Quyền Vạn Linh sẽ thuận chiều dân vọng để tạo lập 
tượng đài Hòa Bình Chung Sống. Đạo của thiên hạ thì 
tượng đài Hòa Bình Chung Sống cũng mang giá trị phổ 
quát của nhơn loại đúng với qui luật cung cầu.

Nay kính.

* * *
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Chính sách Hòa Bình Chung Sống do Đức 
Hộ Pháp Phạm Công Tắc Giáo Chủ Đạo 

Cao Đài công bố tại Kiêm Biên (Nam Vang – Campuchia) 
ngày 26–3–1956 là giải pháp của Đạo Cao Đài để hóa giải 
mầm móng chiến tranh giữa hai khối: Tư Bản và Cộng 
Sản trên tổ quốc Việt Nam và thế giới. Đó là hườn thuốc 
phục sinh hòa bình hầu chung tay với nhân loại xây dựng 
xã hội hòa bình... trong Bác Ái Công Bằng.

Ngay từ ngày ban hành và thực hiện chính sánh 
HBCS thì chính quyền Ngô Đình Diệm đã thẳng tay đàn 
áp. Đã có vô số người Đạo hoạt động theo đường lối HBCS 
bị chính quyền Ngô Đình Diệm bắt giam cầm, tra tấn và 
hy sinh trong ngục thất. Cho đến sau ngày 30–4–1975 vẫn 
có người đạo Cao Đài bị chính quyền cộng sản bắt giam, 
bỏ tù vì chính sách HBCS (mà cụ Phan Đức Trọng là một 
điển hình). Những sự hy sinh cao cả đó do hoàn cảnh và 
áp lực của thời cuộc nên rất ít người biết được. Khảo cứu 
vụ cũng chưa công bố công trình nghiên cứu nào về HBCS 
để giúp người Đạo có cái nhìn căn cơ khi tiếp xúc với các 
văn bản hay sử liệu liên quan.

Do điều kiện khách quan như vậy nên lớp hậu tấn 
trong tôn giáo Cao Đài kính trọng chính sách HBCS thì 
nhiều mà hiểu được căn bản của HBCS lại hiếm. Với người 
trong tôn giáo còn gặp khó như vậy thì người ngoài tôn 
giáo Cao Đài làm sao rõ thấu.



LỜI THƯA TRƯỚC

20

Dưới sự lãnh đạo của Đức Hộ Pháp, sự chỉ huy của 
Ngài Hồ Bảo Đạo, những người truyền bá chính sách 
HBCS đã hành sự như những chiến binh xung trận đem 
tư tưởng hòa bình, thêm bạn bớt thù xây dựng xã hội tự 
do, dân chủ, nhân quyền đến gieo vào dòng đời sôi sục 
hận thù, phân chia tư tưởng và bạo lực (1956). Các vị đã 
chấp nhận hy sinh trong âm thầm để viết nên một trang 
sử bi hùng với giống nòi và tổ quốc... Tiếc thay diện mạo 
của HBCS chưa được trình bày một cách khoa học và biện 
chứng để hậu thế hiểu đúng. Sự hy sinh của những chiến 
binh HBCS hữu danh và vô danh chưa được phơi bày trước 
nòi giống và nhân loại.

Hội Thánh ĐĐTKPĐ bị chính quyền Ngô Đình Diệm 
khủng bố ráo riết và còn trách nhiệm về sự an nguy của 
mấy triệu tín đồ nên cam chịu lặng im với đường lối HBCS. 
Thậm chí đến ngày Đức Hộ Pháp bỏ xác phàm (1959) tại 
Nam Vang (Campuchia) Ngô Triều còn không cho thiết 
lễ cúng tế trong Nội Ô Tòa Thánh.

Đại Hội Nhơn Sanh năm Giáp Dần (1974) có long 
trọng định quyết rằng đường lối HBCS là giải pháp cứu thế 
chớ không phải là giải pháp chính trị (Vi bằng Hội Nhơn 
Sanh trang 237– Hội Ngánh Phái Thượng). Nhưng sau đó 
đến ngày 30–4–1975 nên Khảo Cứu Vụ cũng chưa cho ra 
được một công trình nghiên cứu nào về HBCS.

Chúng tôi tìm học nhận thấy HBCS là trang sử lớn 
lao, kỳ vĩ và rất cảm động. Ngưỡng mộ thì có thừa nhưng 
khả năng thể hiện cho đầy đủ và khoa học thì quá kém. 
Chúng Tôi cảm nhận rằng muốn viết nên trang sử HBCS 
phải là công trình của tập thể và có sự kiểm duyệt của Hội 
Thánh mới khỏi có sự sơ suất đáng tiếc.
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Do vậy chỉ dám kết tập văn bản lại theo lối biên niên 
để quí đạo tâm và chư vị hiền nhân quân tử quan tâm có 
sẳn tư liệu mà khai thác những bài học sâu xa trong tiến 
trình nâng cao dân trí, tự chủ để xây dựng xã hội dân chủ 
tự do: Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân.[1] (1)

Về phân chia thời gian để biên niên trong ĐĐTKPĐ 
lẽ ra phải phân theo năm Đạo nhưng e rằng những người 
ngoài tôn giáo Cao Đài không quen với cách ghi theo 
năm Đạo sẽ bở ngỡ khi tiếp cận. Nên chúng tôi mạo muội 
phân theo năm dương lịch cho hiền nhân quân tử ngoài 
tôn giáo dễ nhận ra mốc thời gian khi tiếp cận văn bản.

Như vậy cuốn sách HÒA BÌNH CHUNG SỐNG BIÊN NIÊN 
sẽ phân chia theo năm dương lịch: 1956; 1957; 1958 và 1959.

Chúng tôi biết chắc rằng sự tìm tư liệu còn thiếu sót 
nên kính mong quí vị đạo tâm hoan hỉ bổ xung để phần 
kết tập được đầy đủ.

[1] Về công thức Lập Quyền Dân.
Ngày nay có một vài trí thức “như ông Hà Sĩ Phu” viết bài đăng 

trên blog Nguyễn Tường Thụy rằng từ ngày thành lập Đảng Cộng 
Sản đến nay thì Đảng lúc nào cũng chủ trương Lập Quyền Dân.

Theo chúng tôi thì ông Hà Sĩ Phu đã nói oan cho Đảng 
Cộng Sản Việt Nam... nghĩa là công thức LẬP QUYỀN DÂN 
phát xuất từ chính sách HBCS chớ không phải từ Đảng Cộng 
Sản Việt Nam. Hơn nữa Đảng Cộng Sản Việt Nam chưa bao 
giờ chủ trương Lập Quyền Dân, chưa từng nói đến Lập quyền 
Dân dù chỉ một lần.

Ông Nguyễn Đức Thu khi còn sanh tiền đã có viết bài gởi 
đến Blog Nguyễn Tường Thụy để làm rõ vấn đề... nhưng bài viết 
đã không được Blog nầy cho đăng.

Chúng tôi rất trân trọng ý chí và tấm lòng đấu tranh vì sự 
nghiệp dân chủ, tự do cho Việt Nam của các vị trí thức trên đây, 
nhưng sự thật cần phải được tôn trọng.
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Có những văn bản chúng tôi biết chắc là không đầy 
đủ nhưng cũng mạnh dạn đưa vào và ghi rõ là không đầy 
đủ để sau nầy có dịp cùng nhau bổ xung.

Trong quá trình hợp tác đánh vi tính đưa lên internet 
chúng tôi ghi nhận được đôi điều nên cùng nhau thảo 
luận và thống nhất rằng:

 ❒ Cần nêu ra để chia xẽ là chính.
 ❒ Quan điểm của chúng tôi trong việc nêu ghi nhận 

xin thưa rõ là không nhằm thuyết phục bất cứ vị 
nào nghĩ khác với chúng tôi mà muốn hiệp tác 
với các vị để cùng nhau đi gần sát với toàn cục và 
gần sự thực hơn mà thôi.

 ❒ Chúng tôi kính trọng hết thảy những tấm lòng 
vì Thầy, vì Đạo của quí vị tiền bối, của quí bạn 
đồng sanh cho dù cách hiểu và nhận định về HBCS 
chưa đồng nhau.

TNHT Q2.:

Gìn-giữ về sau mối Đạo mầu,
Nương theo bước trước gắng tìm châu.
Thuyền chờ bến tục buồm truơng sẵn,
Đưa đến nguồn trong rửa bợn sầu.

* * *

1– LỜI TIÊN TRI VỀ NGÔ ĐÌNH DIỆM VÀ KIẾN HỌ NGÔ

Ngày nay rất nhiều văn bút viết về cái chết của anh 
em Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu ngày 
02–11–1963... họ lý giải cái chết anh em họ Ngô theo nhiều 
khía cạnh.... họ đi tìm câu trả lời:

Tại sao ông Diệm, ông Nhu bị giết, giết như thế nào...
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và đây sẽ là đề tài bất tận cho báo chí khai thác... Giống 
như chiến dịch khủng bố Đạo Cao Đài của Ngô Đình 
Diệm mở ra (1955) rồi giao cho Nguyễn Thành Phương 
thực hiện để khủng bố Đạo và Đức Hộ Pháp.

Nhưng khi tìm hiểu về HBCS chúng ta thấy rằng Đức 
Hộ Pháp đã cho biết về kiến họ Ngô trong Thánh Lịnh 
168 ngày 03–11–1956:

Bần Đạo tự lưu đày qua Miên Quốc là vì Bần Đạo 
muốn tránh cho giống dòng dân tộc Việt Nam tránh khỏi 
cái cảnh của giống dân Do Thái trước đây bị tiêu diệt mất 
nước chớ chẳng phải Bần Đạo hèn nhát không đủ quyền 
năng chống chỏi Diệm Nhu.

Bần Đạo để cho Thiên-Điều trừng trị đích đáng cả 
kiến họ Ngô, cả Diệm ai cũng thấy.

Đó là văn bản có Ấn Ký của Hộ Pháp chớ không 
phải lời nói.

Nghĩa là trước ngày 02–11–1963 đến 07 (bảy) năm, 
khi Ngô Triều còn say mê trên đỉnh cao quyền lực... ra sức 
vun vén cho chế độ độc tài gia đình trị, đổi bạn thành thù, 
giam cầm, hành hạ và khủng bố Đạo... Đức Hộ Pháp đã 
xác định dòng họ Ngô đã gieo gió nên sẽ gặt bão... Thánh 
Lịnh nói rõ là cả kiến họ Ngô, cả Diệm ai cũng thấy... nghĩa 
là diễn ra công khai...

Ghi nhận thực tế về Thiên-Điều trừng trị kiến họ 
Ngô theo lời Đức Hộ Pháp ta thấy không chỉ anh em ông 
Diệm, ông Nhu mà cả ông Ngô Đình Cẩn...

Ông bà Ngô Đình Nhu có 04 người con (hai trai 
hai gái). Hai người con gái là Ngô Đình Lệ Thủy “trưởng 
nữ” và Ngô Đình Lệ Quyên “con út” từ giả thế gian trong 
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những tai nạn giao thông rất thương tâm.
Ông Ngô Đình Cẩn và thân mẫu bị phe đảo chánh 

bắt đưa về Saigon ngày 05–11–1963. Ông Cẩn được đích 
thân Đại Sứ Mỹ can thiệp để đưa đi Mỹ nhưng không 
thành, ông bị ra Tòa Án quân sự ngày 20–4–1964. Ông 
Cẩn bị kết án tử hình. Tướng Dương Văn Minh bác đơn 
xin ân xá và cuối cùng bị xữ bắn tại pháp trường trong 
khám Chí Hòa lúc 18g30 ngày 09–5–1964.

Thố tử hồ bi (con thỏ chết, con chồn cũng buồn) 
loài vật còn có tình thương như thế huống lựa là người 
mà lại là người có Đạo lẽ nào lại vô tâm? Người có Đạo 
nhắc lại chuyện thương tâm của một người, một dòng 
họ là điều rất không nên về phương diện nhân đạo. Họ 
có lỗi là có lỗi với Trời Phật, với Thiên-Điều còn với ta 
vẫn là bạn đồng sanh thấy thương đau đến vậy thương 
không được thì để yên đó chớ có nở lòng nào buông lời 
mai mỉa. Thầy dạy không thương được thì cấm ghét. Họ 
có hành hạ người Đạo tàn nhẫn đến đâu đi nữa... người 
Đạo không thương đặng cũng không được oán ghét... cái 
chơn lý của Thầy dạy buộc ta phải theo để đáng là môn đệ 
Đấng Cao Đài chớ không phải lời giả dối...

Đức Hộ Pháp ký Thánh Lịnh 168 cho biết Thiên-
Điều trừng trị họ Ngô ngày 03–11–1956 thì ngày 12–11–1956 
Đức Hộ Pháp viết Tâm Thư rất dài gởi Tổng Thống Ngô 
Đình Diệm, mong cho họ Ngô ý thức tình hình, đừng 
nghe lời quấy, thức tỉnh lương tâm mà chỉnh sửa hành 
trình cho dân tộc được hưởng hạnh phúc: tự do, dân 
chủ.... Điều nầy chứng tỏ Ngài thi hành lời Thầy dạy: 
không ghét họ Ngô.

Chúng tôi rất ngại ngùng khi phải ghi lại những sự 
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kiện lịch sử liên quan đến đau thương của dòng họ Ngô 
nhưng để làm sáng tỏ lịch sử, sáng tỏ sự hy sinh âm thầm 
của những chiến binh HBCS không còn cách nào khác. 
Chúng ta phải thực thi luật công bằng.

Ghi nhận để soi sáng chân lý, để hậu thế thấy rõ 
đường đi nước bước của HBCS chớ không một hề có ý mỉa 
mai hay xúc phạm kiến họ Ngô. Chúng tôi muốn hậu thế 
nhìn vào sự thực như nó đã xãy ra, không tô hồng mà cũng 
chẳng bôi bẩn, để thấy và học được bài học dung hòa giữa 
quyền đời và quyền Đạo đem lại thái bình và hạnh phúc 
cho muôn dân chớ không phải để miệt thị những người 
đi trước... Các vị đó có lỗi là lỗi với Thiên-Điều còn chúng 
ta là người Đạo lấy bác ái làm gốc thì ghi nhận, đối chiếu 
mà lòng vẫn bi thương... Chúng tôi ghi nhận để những bậc 
có may duyên được quyền trị nước an dân nhận ra được 
con đường thế gian hằng sống hầu chu toàn nhiệm vụ cao 
quí của mình: Đức trị hay hơn pháp trị. Tốt nhất chăn 
dân theo là đức trị pháp quyền (lấy đạo đức làm căn bản, 
luật pháp thi hành cho cả nước không có ai ngoài luật).

Đối chiếu cốt yếu là để người Đạo hiểu thêm thiên 
lý mà răn mình trong cuộc sống và hậu thế hiểu giá trị lời 
nói của Đức Hộ Pháp.

Báo chí đã đưa những cái tít giật gân như lời nguyền 
bí ẩn... khi viết về những cái chết của kiến họ Ngô sau ngày 
01–11–1963... nhưng lần theo những trang sử về HBCS thì 
trước đó 07 năm Đức Hộ Pháp đã cho bổn đạo biết qua 
Thánh Lịnh 168 ngày 03–11–1956.

Bần Đạo để cho Thiên-Điều trừng trị đích đáng cả 
kiến họ Ngô, cả Diệm ai cũng thấy.
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Đó là sự thật và 07 năm sau nó đã xãy ra đúng như thế.

* * *
TNHT Q2.

Đường Đạo tìm vào mới rõ cơ,
Cơ mầu giải khổ chớ chần chờ.
Chờ cho trễ bước thuyền xa bến,
Bến tục thoát vòng hết ước mơ.

* * *

2– KHỔ NHỤC KẾ CỦA HỘI THÁNH CAO ĐÀI (1956)

Đọc Đông Châu Liệt Quốc nhiều người hẳn còn 
nhớ hình bìa có vẽ cảnh Yếu Ly đâm Khánh Kỵ... Khánh 
Kỵ sức mạnh vô song nên khi bị đâm rồi còn bắt Yếu Ly 
nhúng xuống sông ba lần và nói rằng thiên hạ có người 
dám đâm ta ư... quân sĩ định giết Yếu Ly, Khánh Kỵ mới 
nói hắn cũng là dũng sĩ... trong một ngày không nên để 
chết hai dũng sĩ của thiên hạ... rồi mới chết. Yếu Ly mới 
than rằng ta vì lãnh khổ nhục kế mà để gia đình bị giết, 
thân thể bị tàn phế... nay phải đâm một dũng sĩ... dẫu 
người tha chết nhưng ta không còn mặt mũi sống trên 
đời... rồi nhảy xuống sông tự vẫn.

Khi Kinh Kha từ nước Yên sang hành thích Tần 
Thủy Hoàng cũng có khổ nhục kế trong đó.

Đọc Tam Quốc Chí hẳn nhiều người còn nhớ một 
chiến dịch quân sự có thật trong lịch sử là trận Xích Bích. 
Trong trận Xích Bích liên quân Đông Ngô và Lưu Bị đối 
trận với quân của Táo Tháo, hai bên cách nhau con sông 
Trường Giang hiểm trở rất khó dọ thám đối phương. Do 
vậy mà cả hai bên đều tìm cách gài người vào hàng ngũ 
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đối phương để nắm tình hình. Muốn gài người phải thi 
hành khổ nhục kế. Thi hành khổ nhục kế thì người thực 
thi phải chịu hy sinh (đòn roi, thân tộc bị tù đày hay bị 
giết) để đối phương tin (Hoàng Cái của Đông Ngô, Thái 
Trung, Thái Hòa của Tào Tháo...).

Binh pháp của Tôn Tử mở đầu viết: Công tâm vi 
thượng, công thành vi hạ (đánh vào lòng người là thượng 
sách, đánh vào thành trì là hạ sách). Trong 36 thiên thì 
Khổ nhục kế là một trong những thiên nổi tiếng. Đó một 
trong những chiêu được các nhà quân sự và chính trị thực 
hiện thường xuyên.

Đức Lý Giáo Tông ĐĐTKPĐ dạy ngày 01–8–1931(Tân 
Mùi): ...trong trận trí binh nầy, nếu không đủ tài tình oai 
dõng thì chẳng hề thắng đặng… (TNHT. Q2. Tr 82. Bản 
in 1963).

ĐĐTKPĐ là một tôn giáo, tôn giáo là đạo đức; vậy đối 
trận với đạo đức hẳn nhiên là vô đạo đức. ĐĐTKPĐ phải 
thực thi nhiệm vụ: Công lý đánh đổ cường quyền. Cho 
nên trận chiến của Đạo Cao Đài với tàn ác và bất công chắc 
chắn phải diễn ra trong suốt chu kỳ của ĐĐTKPĐ (thất ức 
niên, 700 ngàn năm). Đã đối trận thì ắt phải có chiến lược, 
chiến thuật cho chiến binh xung trận chớ đâu thể là đoàn 
quân ô hợp chỉ biết hò reo chừng gặp việc thì dùng chiến 
thuật biển người thí mạng... Đức Lý Giáo Tông cầm binh 
thì hẳn phải có mưu lược hơn người phàm chớ bằng hay 
kém hơn thì làm sao Ngài lại chắc thắng đến vậy...

Vậy khổ nhục kế của Hội Thánh năm 1956 là gì?
Theo Âu Du Ký Ngài Hồ Bảo Đạo ghi chép phần 

có liên quan đến ông Ngô Đình Diệm và Đức Hộ Pháp 
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như sau:

 ▶ Ngày 16–6–1954 (16–5– Giáp-Ngọ).
... Bên Việt Nam Thủ-Tướng Bửu-Lộc từ-chức và 

ĐỨC-QUỐC-TRƯỞNG định đưa Ngô-Đình-Diệm lên thay 
thế.

 ▶ Ngày 17–6–1954 (17–5–Giáp-Ngọ):
04–30 chiều Vị Đại-diện của Đại-Sứ Mỹ 

(Ambassadeur) ở Paris đến viếng ĐỨC NGÀI, chúng tôi 
tiếp và giới-thiệu với ĐỨC NGÀI...

 ▶ Ngày 18–6–1954 (18–5–Giáp-Ngọ).
4g chiều có Ông Trần-Tấn-Thành là đại-diện của 

Ông Ngô-Đình-Diệm đến. ĐỨC HỘ-PHÁP tiếp Ông Trần-
Tấn-Thành tại phòng khách.

Đại-ý Ông Thành đến để thay mặt cho Ông Ngô-
Đình-Diệm chào ĐỨC HỘ-PHÁP và thỉnh ĐỨC NGÀI đến 
tại Hotel Royal Nalesberbe gặp cụ Tân Thủ-Tướng vào 9 
giờ sáng ngày mai. Đồng thời Cụ NGUYỄN-ĐỆ (Đổng-Lý 
Văn-Phòng ĐỨC QUỐC-TRƯỞNG) lại cho hay rằng ĐỨC 
QUỐC-TRƯỞNG ở Cannes vừa về Paris, sẽ tiếp ĐỨC NGÀI 
vào khoảng 10 giờ tại Plaza Hotel.

5 giờ chiều Ông Trần-Tấn-Thành ra về...

 ▶ Ngày 19–6–1954 (19–5–Giáp-Ngọ):
9 giờ sáng viếng tân Thủ-Tướng. Đúng giờ, xe đến 

tại chỗ hẹn có Ông Nguyễn-Đệ đón rước. ĐỨC HỘ-PHÁP 
và cụ Thủ-Tướng nói chuyện nơi phòng riêng,...

10 giờ sáng. Sau khi nói chuyện với Thủ-Tướng, ĐỨC 
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NGÀI đi viếng ĐỨC QUỐC-TRƯỞNG. Có ông Đổng-Lý-Văn-
Phòng là NGUYỄN-ĐỆ đưa đi. QUỐC-TRƯỞNG tiếp ĐỨC 
HỘ-PHÁP nơi phòng riêng còn Ông Đệ và chúng tôi chuyện 
vãn tại phòng bên cạnh. Câu chuyện kéo dài đến 11 giờ,...

 ▶ Ngày 20–6–1954 (20–5–Giáp-Ngọ):
Gần 8 giờ tối...
Thấy tình-cảnh nước nhà rối-rắm, ĐỨC NGÀI rất 

bực-trí về vụ thay đổi bất-ngờ, vì cớ nên trước khi ĐỨC 
NGÀI đi Dauville thì đã đọc cho tôi viết bức thư gởi về 
cho Hội-Thánh dạy hành-động theo sở-kiến của ĐỨC 
NGÀI, sau khi ĐỨC NGÀI ký tên thì liền Ông TUY, TẤT, và 
em CAO được lịnh sắm sửa ngày mai (21) trở về xứ gấp để 
lo việc tiếp rước Cụ NGÔ-ĐÌNH-DIỆM....

 ▶ Ngày 21–6–1954 (21–5–Giáp-Ngọ):
9 giờ sáng Sáng sớm, ĐỨC HỘ-PHÁP hối gọi điện-thoại 

lại Cao-Ủy Phủ Việt Nam xin làm giấy-tờ và xin giấy máy 
bay lấy chỗ cho ba Ông TUY, TẤT và CAO về Sai-Gon.

... 6 giờ chiều Theo lịnh ĐỨC HỘ-PHÁP phái chúng 
tôi đến Thủ-Tướng Phủ bàn về vụ tiếp đón tại SaiGon, ba 
Ông TUY, TẤT và MINH đi viếng Thủ-Tướng NGÔ-ĐÌNH-
DIỆM và được tiếp trong 10 phút.

 ▶ Ngày 22–6–1954 (22–5–Giáp-Ngọ):
3 giờ chiều Chúng tôi đưa ba Ông lên đường về Việt 

Nam.

 ▶ Ngày 23–6–1954 (23–5–Giáp-Ngọ):
X giờ chiều Ông Minh ra phi-trường đưa Thủ-Tướng 
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Ngô-Đình-Diệm lên phi-cơ về nước. Tôi bữa nay cũng còn 
phải đi hầu đàn tại nhà Ông Henri Renault. Nghe ra cuộc 
tiễn đưa Thủ-Tướng với số người lưa-thưa lắm.

* * *
Tóm lại:
Khi Quốc Trưởng Bảo Đại bổ nhiệm ông Ngô Đình 

Diệm làm Thủ Tướng tại Paris thì Quốc Trưởng có mời 
Đức Hộ Pháp (là cố vấn cho Quốc Trưởng) đến dự buổi 
lễ bổ nhiệm. Quốc Trưởng yêu cầu Đức Hộ Pháp là chỉ 
huy tối cao của Quân Đội Cao Đài (Thượng Tôn Quản 
Thế) ủng hộ tân Thủ Tướng Ngô Đình Diệm (thay cho 
Thủ Tướng Bữu Lộc).

Do vậy mà Đức Hộ Pháp mới đặc phái người lên phi 
cơ về saigon để hiệp với Hội Thánh và các vị hữu trách ở 
Việt Nam tổ chức lễ đón ông Diệm.[2](2).

[2] Liên quan đến khả năng ông Ngô Đình Diệm.
Theo GS Nguyễn Văn Trung viết trong Nhận Định thì khi 

ông Diệm từ Mỹ về Paris và được bổ nhiệm làm Thủ Tướng... 
trong khoản thời gian đó nhóm sinh viên VN du học ở Pháp 
và Bĩ... có mời ông Diệm đến nhà hàng ăn trưa. Trong buổi tiếp 
xúc đó ông Diệm tỏ ra rất tầm thường nên họ thất vọng. Đến 
khi ông Diệm về Việt Nam làm Thủ Tướng thì họ gởi hóa đơn 
buổi ăn trưa đó về yêu cầu ông Diệm trả lại tiền...

Đại Học Huế mở ra theo lịnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm. 
Linh Mục Cao Văn Luận làm Viện Trưởng. Giám Mục Ngô 
Đình Thục ra dự Lễ Khai Giảng thấy danh sách có tên Giáo 
Sư Nguyễn Văn Trung (Tiến sĩ triết học từ Bĩ về Việt Nam và 
là một trong những người gởi hóa đơn về cho Ông Diệm) thì 
Ngài Thục nói rằng không muốn thấy mặt GS Trung ở Đại Học 
Huế. Do vậy mà khi ông Diệm còn tại vị GS Trung mở lớp dạy 
mẫu giáo chờ thời..
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* * *
Lịch sử cho thấy các giáo phái ra đời trước khi ông 

Ngô Đình Diệm làm Thủ Tướng. Lẽ ra khi ông Diệm 
làm Thủ Tướng thì ông phải tạo sự đoàn kết với những 
lực lượng có trước ông (lập ra với mục đích đòi độc lập 
cho Việt Nam hay giử gìn miền Nam theo quốc gia, không 
chấp nhận cộng sản) để xây dựng quê hương đất nước sau 
những năm tháng đau thương thì ông Diệm lại quay súng 
bắn vào các giáo phái.

Sau khi Đức Hộ Pháp thống nhất với ông Diệm 
về một xã hội tự do, dân chủ... thì Ngài đi Đài Loan để 
quan sát tổ chức sinh hoạt của xã hội dân sự thế nào? tự 
do dân chủ được thể hiện ra sao nên ủy nhiệm cho phái 
đoàn của Mặt Trận Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia đến 
hội họp cùng Thủ Tướng Diệm để thống nhất chương 
trình hành động. Trong phiên họp đó ông Diệm từ chối 
không hợp tác. Đó là việc dọn đường để ông Diệm đánh 
lại các lực lượng: Bình Xuyên, Hòa Hảo và khủng bố Đức 
Hộ Pháp. (Xem các bài viết của ông Nguyễn Long Thành 
Nam là một nhân vật của Hòa Hảo được Ủy Nhiệm Thư 
của Đức Hộ Pháp đi trong phái đoàn đến gặp Ngô Đình 
Diệm trang web Phật Giáo Hòa Hảo).

Ngày 05–10–1955 Đức Hộ Pháp từ Trí Huệ Cung về 
Hộ Pháp đường ra lịnh cho tất cả cận vệ phải nạp vũ khí 
vào kho. Chừng vài tiếng đồng hồ sau thì Tướng Nguyễn 
Thành Phương theo lịnh Ngô Đình Diệm trong chiến dịch 
khủng bố Đạo Cao Đài đem binh vây Hộ Pháp Đường.

Mục đích việc vây Hộ Pháp Đường là để khủng bố 
Đức Hộ Pháp và bổn đạo chớ không dám sát hại Đức 
Hộ Pháp. Nếu muốn sát hại sinh mạng Đức Hộ Pháp thì 
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Ngô Đình Diệm thừa sức làm, song đó là hạ sách (nên ông 
Phương và ông Tất không dám bắn trực tiếp vào Đức Hộ 
Pháp mà bày ra việc chôn mìn ở Hộ Pháp Đường....). Nếu 
hạ sát Đức Hộ Pháp thì họ sẽ gặp sự chống đối mãnh liệt 
không sao lường được của bổn đạo và dư luận quốc tế. 
Nó đủ sức để làm cho họ Ngô tan tành sự nghiệp ngay 
tức khắc, không bao giờ thành Tổng Thống của Đệ Nhứt 
Cộng Hòa, đó là hạ sách. Họ Ngô bao vây, khủng bố và hạ 
uy tín của Đức Hộ Pháp mới là thượng sách. Chiến dịch 
bôi lọ tung tin xuyên tạc về đạo đức, về tài chánh của họ 
Ngô được liên tục tung ra, truyền đơn nói xấu Đức Hộ 
Pháp được rãi khắp Thánh Địa.[3] (3).
[3] Nhai lại và giải thiêng.
 Nhai lại:

Báo Xa Lộ Pháp Luật từ số 33 (07–8–2013) đến số 36 (17–8–
2013) đã đem mấy bài báo do ông Diệm chỉ đạo bôi lọ Đức Hộ 
Pháp trong chiến dịch khủng bố Đạo Cao Đài (1955) ra nhai lại..

Báo nầy đặc vấn đề rất buồn cười là:
Đến nay vẫn chưa đánh giá được mức độ kết quả của chiến 

dịch bôi xấu... (số 36, trang 16, cột 04, dòng 30).
Ô hay!!! Thưa mấy Ngài tiến sĩ thời cộng sản... người Đạo 

Cao Đài bình thường cũng biết rằng: Chiến dịch khủng bố Đạo 
Cao Đài là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của 
anh em Ngô Đình Diệm... Đức Hộ Pháp đã dạy rõ trong Thánh 
Lịnh 168 ngày 03–11–1956: Bần Đạo để cho thiên điều trừng trị 
đích đáng cả kiến họ Ngô, cả Diệm ai cũng thấy.

Người Đạo biết từ năm 1956 mà đến năm 2013 là 57 năm các 
tiến sĩ không biết...

Mấy bài báo thời ông Diệm đó có thấm vào đâu so với Bản 
Án Cao Đài của chính quyền Cộng Sản ban hành năm 1978 lên 
án Đức Hộ Pháp là tay sai thực dân, đế quốc... là phản bội tổ 
quốc... Rồi đến năm 2006 các đệ tử của ông Hồ Chí Minh lui 
cui tổ chức đi Campuchia rước liên đài của Ngài từ Campuchia 
về Tòa Thánh Tây Ninh...

(Chúng tôi nhấn mạnh rằng rước Liên đài là mấy tấm ván 
chớ không hề tin rằng có hài cốt Đức Hộ Pháp trong đó. Mấy 
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Đức Thượng Sanh và chư vị Thời Quân cùng Hội 
Thánh liên tiếp hội họp tìm giải pháp... kể cả việc hội họp 
với đại diện của Tướng Phương là Thiếu Tướng Lê Văn 
Tất. Điều lạ là Tướng Tất chẳng rõ do nội bộ mâu thuẩn 

tấm ván đó có sức mạnh để đưa VN ra khỏi danh sách CPC và 
gia nhập vào WTO).

 Giải thiêng:
GIẢI THIÊNG là chữ rất thời sự trên báo chí lề trái.
 Chữ GIẢI THIÊNG xuất phát từ những người yêu nước 

muốn làm rõ hình ảnh dối trá của ông Hồ Chí Minh về nhiều 
phương diện: tác phẩm văn học, tư tưởng chính trị, đời sống, 
đạo đức... để xóa bỏ thần tượng Hồ Chí Minh... Những người 
yêu nước muốn giải thiêng để làm rõ rằng Hồ Chí Minh là tay 
bịp bợm quốc tế. Họ muốn dẹp bỏ hình tượng Hồ Chí Minh 
mà Đảng Cộng Sản VN xem như ông Thánh...

Nhà văn Nhã Thuyên GIẢI THIÊNG viết về Hồ Chí Minh 
mà bị mất việc... và nhiều người khác cũng đồng số phận...

Báo Xa Lộ Pháp Luật số 36 trang 09 cột 02 dòng 28 viết: Giải 
Thiêng Bí Mật của Trí Huệ Cung, nơi hành lạc của một ông vua...

Vậy là báo lề phải đã học chữ GIẢI THIÊNG của báo lề trái. 
Báo lề trái dùng cho cá nhân ông Hồ Chí Minh; báo lề phải áp 
dụng cho một cơ sở tôn giáo.

Chữ giải thiêng được báo lề trái đem dùng với Hồ Chí Minh 
thì Đảng Cộng Sản Việt Nam sợ mất hồn (bởi vì ông Hồ là tay 
bài tráo thượng thặng)... nên mấy ông Tiến Sĩ cộng sản phong 
nầy tưởng nhầm rằng Đạo Cao Đài cũng sợ giải thiêng... Các vị 
không dè rằng:  vàng thật đâu sợ lửa.

Đức Hộ Pháp là bậc chân tu, Trí Huệ Cung là cơ ngơi rất quan 
trọng trong ĐĐTKPĐ. Vậy thì các vị cứ tiếp tục giải thiêng đi; 
người Đạo Cao Đài sẳn sàng chờ các đợt giải thiêng tiếp theo 
để làm rạng danh tôn giáo Cao Đài.

Dân đã thờ ai thì đó là chân lý.
Các vị tiến sĩ viết báo Xa Lộ Pháp Luật đến Trí Huệ Cung 

mà xem để biết rằng hàng ngày có vô số người Đạo và Đời hay 
tôn giáo bạn đến viếng thăm Trí Huệ Cung với lòng thành kính 
rất rõ ràng.

TRÍ HUỆ CUNG CÀNG GIẢI CÀNG THIÊNG là 
một sự thật.
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thế nào mà lại lưu vong sang Campuchia trước Đức Hộ 
Pháp? Miếng chanh Lê Văn Tất đã vắt xong thì phải bỏ 
vỏ chứ chẳng lẽ cầm hoài? Sau nầy miếng chanh Nguyễn 
Thành Phương cũng cùng một số phận.

 � Đêm 06–02–1956 (mùng 4 rạng mùng 5 tết Bính 
Thân) cánh chim bằng đã vỗ cánh bay sang Campuchia. 
Giống nòi bị chia cắt, tổ quốc chia đôi, ách độc tài đang 
tròng vào cổ dân chúng miền Nam, chính quyền cả hai 
miền Nam Bắc sẳn sàng làm tôi tớ cho ngoại bang (tư bản 
và cộng sản) để lấy khí tài quân sự bắn giết đồng bào thì 
Đức Hộ Pháp còn chống chỏi. Chim hồng, chim hộc đâu 
chịu trong lưới của Ngô Triều.
Chúng ta lưu ý rằng:

 � Ngày 02–5–1955 Đức Hộ Pháp ký Thánh Lịnh quốc 
gia hóa Quân Đội Cao Đài. Đây là công việc khởi sự từ 
thời Cựu Hoàng Bảo Đại làm Quốc Trưởng và mấy đời 
thủ tướng đến thời ông Diệm mới xong. (4).

 � Ngày 05–10–1955 (20–8– Ất Mùi) Nguyễn Thành 
Phương đem binh lính bao vây Hộ Pháp Đường. (5).

 � Ngày 10–10– 1955 (25–8–Ất Mùi) Hội Thánh họp với 
Thiếu Tướng Lê Văn Tất là đại diện của Nguyễn Thành 
Phương.

 � Ngày 23–10–1955 Thủ Tướng Diệm được bầu làm 
Tổng Thống.

 � Ngày 26–10–1955, chính thể Việt Nam Cộng Hoà 
được thành lập.

 � Ngày 16–02–1956 (05–01– Bính Thân) lúc 3 giờ Đức 
Hộ Pháp rời Toà Thánh đi Nam Vang.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%A1%C2%BB?t_Nam_C%C3%A1%C2%BB?ng_Ho%C3%83%C2%A0
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 � Ngày 26–3–1956 Đức Hộ Pháp công bố chính sách 
Hòa Bình Chung sống.

* * *
Từ Campuchia Đức Hộ Pháp công bố chính sách 

HBCS. Tại Tòa Thánh các vị Thời Quân và Đức Thượng 
sanh lần lượt hóa giải thùng thuốc súng của Ngô Triều. 
Hai việc song song như đường ray đưa toa tàu ĐĐTKPĐ 
thực hiện nhiệm vụ rất khó khăn: gánh cả hai gánh Đạo 
và Đời mà Đức Chí Tôn đã phú thác cho Đức Hộ Pháp. 
Đức Hộ Pháp là giáo chủ Đạo Cao Đài đã hành sự như 
vậy thì chỉ có kẻ thiếu hiểu chánh giáo của ĐĐTKPĐ mới 
im lặng trước sưu cao thuế nặng, trước bất công và tàn 
ác của quyền đời.(6).

Từ Campuchia Đức Hộ Pháp có nhiều văn bản quở 
trách Đức Thượng Sanh và Hội Thánh nặng nề như đó là 
Hội Thánh của Ngô Đình Diệm, Hội Thánh yếu ớt, bạc 
nhược.... Song song đó cũng có nhiều văn bản dạy mọi 
người phải ngầm giúp Thượng Sanh và Hội Thánh. Đức 
Ngài cũng từng có lời dạy rằng đừng có chống lại Hội 
Thánh; rằng không ai hiểu Thượng Sanh bằng Hộ Pháp 
và không ai hiểu Hộ Pháp bằng Thượng Sanh...

Hội Thánh phải bảo thủ mấy triệu tín đồ hiền lành, 
chơn chất trước mũi súng của Ngô Đình Diệm. Những 
họng súng nầy không dám bắn vào thể xác Đức Hộ Pháp 
nhưng sẳn sàng nhắm vào thể xác những người đạo trung 
thành với Đức Hộ Pháp mà xiếc cò. Việc bắt giam, tra tấn 
và hành hạ cho đến chết những chiến binh theo chính 
sách HBCS là bằng chứng cụ thể.

Đức Hộ Pháp phải công bố đường lối HBCS để cho 
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hậu thế thấy rằng Đạo phải chia xẽ sự an nguy với đồng 
bào chủng tộc và tổ quốc. Đạo xây đời thì Đạo phải gắn 
liền với xã hội.

Hai vai đạo đời tiến hành được song song dưới con 
mắt của chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm, Ngô 
Đình Nhu túc trí đa mưu và rất xão quyệt, tàn ác thì khổ 
nhục kế của Hội Thánh Cao Đài thực thi năm 1956 đã 
đến mực tuyệt hảo.

Đến hiện nay (2013) nhiều người đạo vẫn viết rằng 
Hội Thánh Cao Đài phản lại Đức Hộ Pháp sau khi Ngài 
đi Campuchia năm 1956 đến 02 lần:

 � Ngày 01–4–1957 (10–3–Đinh Dậu) Ngài Cao Tiếp 
Đạo mở phiên họp tại Giáo Tông Đường có sự tham dự 
của Đại Úy Trưởng Ty Công An Tây Ninh (đang chiếm 
đóng Nhàn Du Khách Sạn) truất phế Đức Hộ Pháp.

 � Ngày 17–5–1959 (10–4–Kỷ Hợi) Đức Thượng Sanh 
đang chủ trì một cuộc họp truất phế Đức Hộ Pháp đến 
lúc quyết liệt nhứt (là ký tên vừa xong chưa công bố) thì 
tin từ Nam Vang đưa tới là Đức Hộ Pháp triều Thiên... 
nên việc công bố không còn cần thiết...

* * *
Xét về tấm lòng thì các vị vẫn là người vì yêu mến, 

kính trọng Đức Hộ Pháp, muốn người đạo không phạm 
lổi, phạm thệ... nghĩa là một lòng vì Thầy vì Đạo. Điều nầy 
đáng trân trọng và cần được thông cảm... Do điều kiện 
khách quan vì các vị chưa nhìn thấu toàn cục các văn bản, 
hành động của Đức Hộ Pháp và Hội Thánh. Tóm lại nó 
không sai trong cục bộ nhưng chưa đúng trong toàn thể.

Ngày nay hậu tấn may duyên sống trong thời internet 
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tư liệu phong phú nên có điều kiện để nhìn nhận sự việc 
trong toàn thể, có đủ thời gian để quan sát hành tàng của 
Hội Thánh và kết quả các giai đoạn liên đới trong nền Đạo. 
Nhờ vậy mà chúng tôi phát hiện ra Khổ Nhục Kế của Hội 
Thánh rất biện chứng trong giai đoạn nầy.

Nếu không có sự chỉ bảo, xếp đặc của Thiêng liêng 
để thi hành Khổ Nhục Kế thì làm sao có việc:

 � Đức Hộ Pháp từ Trí Huệ Cung tức tốc về Hộ Pháp 
đường ra lịnh nộp vũ khí thì vài tiếng đồng hồ sau binh 
lính Tướng Phương ào áo kéo tới.

 � Đức Hộ Pháp rầy quở Đức Thượng Sanh và Hội Thánh, 
nhưng chưa bao giờ Ngài dạy tín đồ chống lại Hội Thánh 
đồng thời còn dạy ngầm giúp Hội Thánh không được chia 
rẽ làm suy yếu Đạo. Ta thấy cả Hội Thánh im lặng hành 
sự chớ chẳng hề có một văn bản trả lời hay chống đối lại 
Đức Hộ Pháp... (7)

 � Ngày 17–5–1959 ở Tòa Thánh đang vào giờ quyết định 
thì có tin Đức Hộ Pháp triều thiên.

Tóm lại:
Năm 1956 Hội Thánh ĐĐTKPĐ đã thực hiện khổ 

nhục kế rất hoàn hảo ngay trước họng súng của chính 
quyền độc tài, gia đình trị. Ngô Đình Diệm, Ngô Đình 
Nhu cho dù đa mưu túc trí, rất gian xão nhưng khổ nhục 
kế vẫn tiến hành rất thành công để phát triễn tôn giáo 
Cao Đài cả về mặt Đạo và Đời.

* * *
TNHT Q2.

Cậy kẻ dạy con cũng lẽ thường,
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Cho roi cho vọt mới là thương.
Nhơn-tình ví chẳng mưu thâu-phục,
Thế-giới mong chi phép độ-lường.
Nhỏ dại Thầy nuôi mùi đạo-hạnh,
Lớn khôn bây xứng mặt hiền-lương,
Vinh-hoa phẩm cũ ngôi xưa đó,
Khổ cực các con chớ bỏ trường.

3– ĐÔI ĐIỀU CƠ BẢN VỀ HBCS

Phần lớn những điều cơ bản về HBCS quí vị sẽ thấy 
rất rõ trong các văn bản. Chúng tôi xin gượng gạo trình 
bày đôi điều.

HBCS là chính sách phù hợp với các nước nhỏ trên 
thế giới liên kết lại để tồn tại và phát triển độc lập, tự chủ 
không lệ thuộc ngoại bang.

Việt Nam áp dụng trước như một minh chứng...

3�1– TÍNH THỜI SỰ CỦA HBCS�

Nhiều người nghĩ rằng HBCS đã bị vượt qua bởi sự 
kiện ngày 30–4–1975. Chúng tôi nhận định rằng: Người 
cộng sản đã chiến thắng trên chiến trường bằng súng đạn; 
nhưng họ đã thất bại trong việc thu phục lòng dân, thất 
bại trong việc xây dựng hạnh phúc cho muôn dân. Ngày 
nay người dân Việt Nam chán ghét chế độ cộng sản thối 
nát là điều ai cũng thấy; rất nhiều người cộng sản ngày 
nay cũng đã chán ngấy Đảng cộng sản. Cộng sản ngày 
nay tồn tại như ngọn đèn phập phù trước cơn bão đòi 
dân chủ, tự do tôn giáo và nhân quyền... nó chưa tắc lịm 
là do nơi trông cậy vào bạo lực và Tàu Cộng. Cách thức 
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tồn tại như vậy là đi vào hạ sách nên sẽ bị loại bỏ là tất yếu.
Việt Nam Cộng Hòa bại trận về súng đạn nhưng 

ngày nay ý thức về tự do, dân chủ, thể chế chính trị với 
tam quyền phân lập của họ đang được người dân yêu cầu 
phải thực thi rất quyết liệt.

Chế độ man dã đã thắng xã hội văn minh bằng súng 
đạn nhưng cuộc chiến để xây dựng xã hội Việt Nam theo 
đường hướng nhân văn, có hòa bình, dân chủ, tự do vẫn 
chưa kết thúc. Ngày tàn của chủ nghĩa cộng sản trên tổ 
quốc Việt Nam và trên thế giới đang tới. Cho nên rất 
nhiều Đảng viên cao cấp đang sợ hãi mà gom góp tài sản 
gởi ra ngoại quốc... chức vụ càng cao thì chuẩn bị cơ ngơi 
ở ngoại quốc càng nhiều...

Vậy giải pháp nào cho Việt Nam khi cộng sản tan rã?
HBCS nêu ra rằng: Trung lập vĩnh viễn cho Việt Nam 

là giải pháp tốt nhất cho dân tộc. Đó là thượng sách.
Khi người dân đã hiểu đâu là thượng sách thì một 

dân tộc thông minh, dũng cảm, gan gốc biết dùng nhân 
nghĩa để thắng hung tàn, đem chí nhân thay cho cường 
bạo... như Việt Nam tất yếu sẽ thực hiện thành công. Xin 
trình bày một vài yếu tố để chứng minh rằng sự tin tưởng 
trên đây là có cơ sở từ thực tế:

 � Do sự tàn ác và dốt nát của cộng sản mà mấy triệu 
người Việt bỏ nước ra đi... ngày nay họ đã tiếp thu được 
kiến thức về khoa học tự nhiên và xã hội trong thế giới 
văn minh kỷ thuật, tính nhân văn cao... thêm vào đó là 
sự vững chắc về kinh tế (năm 2012 kiều bào gởi về Việt 
Nam hơn 20 tỷ USD...nếu ta biết rằng năm 1975 Việt Nam 
Cộng Hòa chỉ cần chừng một tỷ USD để tồn tại thì con 
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số 20 tỷ USD có ý nghĩa thế nào..) đó là một lực lượng cần 
thiết cho cuộc ĐẠI CÁCH MẠNG ở Việt Nam.

 � Sự tuyên truyền dối trá của cộng sản đã thất bại... lòng 
dân ở Việt Nam ngày nay không còn tin vào chế độ cộng 
sản. Người dân Việt Nam mỗi ngày thấy mình bị nghèo đi 
bởi lợi ích nhóm, bởi tham nhũng... cuộc sống công nhân, 
nông dân bị bần cùng hóa, dân oan mỗi ngày một nhiều 
từ Nam chí Bắc... chủ nghĩa cộng sản càng ngày càng thối 
nát nên dân chúng nổi lên chống lại là điều đang diễn ra 
và ngày một lớn mạnh.

 � Các tôn giáo quốc doanh đang liên hiệp với Đảng cộng 
sản Việt Nam tàn phá đạo đức xã hội và truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc Việt Nam. Đạo đức và truyền thống đã 
và đang bị chủ nghĩa cộng sản hủy diệt.

 � Cái hiểm họa từ phương Bắc đang tới rất gần mà ngư 
dân là người bị ảnh hưởng trước nhất đang lay động lương 
tâm người Việt. Ảo tưởng về thế giới cộng sản đã và đang 
được Liên Xô, Tàu Cộng gở xuống rất rõ ràng. Những 
người yêu hòa bình trên thế giới đang trình ra bằng chứng 
rằng cộng sản là thảm họa kinh hoàng nhất của nhân loại.

 � Internet là phương tiện hữu hiệu để tiêu diệt độc tài 
trong mọi tổ chức và mọi hình thức. Không một hình 
thức độc tài nào, không một thể chế hay cá nhân độc tài 
nào là đối thủ của internet.

Với những điều kiện trên thì chuyện cộng sản sụp 
đổ là điều tất yếu. Vấn đề là sau khi cộng sản sụp đổ thì 
xã hội Việt Nam sẽ được thiết kế theo định chế nào để 
đem lại hạnh phúc cho Việt tộc.

Tóm lại bài toán xây dựng hạnh phúc cho dân Việt 
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vẫn còn đó.... và đáp số TRUNG LẬP VĨNH VIỄN theo HBCS 
là tốt nhất.

* * *

3�2– HOÀN CẢNH LỊCH SỬ�

Chính sách Hòa Bình Chung Sống công bố ngày 
26–3–1956 trong hoàn cảnh đất nước chia đôi sau hiệp 
định Geneve 1954. Miền Nam theo chế độ tư bản do ông 
Ngô Đình Diệm làm Tổng Thống. Miền Bắc theo chế độ 
cộng sản do ông Hồ Chí Minh làm chủ tịch.

Hòa Bình Chung Sống không chống đối chính quyền 
Ngô Đình Diệm hay Hồ Chí Minh mà kêu gọi cả hai đàng 
phải đặc quyền lợi của dân tộc lên trên, phải tôn trọng 
ý dân, phải thi đua nhơn nghĩa, phải có tổng tuyển cử 
dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc (theo Hiệp Định 
Geneve)....

Lá phiếu người dân sẽ quyết định thể chế chính 
trị đất nước.

Nếu như hai chế độ ở miền Nam và Bắc Việt Nam 
biết thực hiện việc LẬP QUYỀN DÂN thì đất nước đã tránh 
được 03 cuộc chiến tranh:

1954–1975: Nồi da xáo thịt. (20 năm).
1976–1986: Cuộc chiến tranh ở Campuchia. (10 năm).
1979–1989: Cuộc chiến tranh với Tàu Cộng. (10 năm).
Chính sách HBCS ra đời năm 1956 cũng có nhiều 

điểm tương đồng với CHUNG SỐNG HÒA BÌNH trước đó 
(Hội nghị Bandung ở Indonesia ngày 18–4–1955 “còn gọi 
là Hội Nghị phi liên kết Á-Phi”).
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Quan sát từ thực tế cuộc sống có thể nhận thấy 
Chung Sống Hòa Bình và Hòa Bình Chung Sống khác 
nhau ở khởi điểm là chọn vật chất hay chọn tinh thần 
để thiết kế.

 � CHUNG SỐNG HÒA BÌNH thì đem thực tế (vật chất: 
CHUNG SỐNG) làm nền tảng để đi đến HÒA BÌNH.

Chung sống thì nhân loại vẫn chung sống với nhau 
từ khi hiện sinh trên địa cầu nầy; sự chung sống từ thời 
ăn lông ở lỗ cho đến thời đại vi tính hiện nay. Lịch sử đã 
ghi nhận rằng chiến đấu và tranh chấp (chiến tranh) là 
một thực tế triền miên. Xã hội giàu có hay còn nghèo nàn 
đều có sự chung sống và chiến tranh... chẳng một xã hội 
nào CHUNG SỐNG với nhau mà có HÒA BÌNH kể cả các tổ 
chức tôn giáo...

Chúa Jésus dạy rằng: Ta đến không phải đem lại 
Hòa Bình mà là gươm giáo... nên con sẽ nghịch với cha, 
mẹ chồng nghịch với con dâu, anh em sẽ bất hòa... chính 
là đang dạy về sức mạnh và hậu quả của văn minh vật chất.

Xã hội ngày trước vật chất chưa thịnh hành như 
ngày nay mà việc chung sống đã dẫn đến sự chiến đấu và 
tranh chấp không ngừng. Chiến tranh thảm khốc đã xãy 
ra triền miên trong quá trình chung sống; vậy ngày nay 
với sự phát triển của khoa học kỷ thuật cuộc sống vật chất 
đã tiến rất xa thì lấy gì để bảo đảm rằng: CHUNG SỐNG có 
HÒA BÌNH? Quá khứ đã là những chuỗi dài thất bại thì xã 
hội có đủ quyền hoài nghi về sự thành công của Chung 
Sống Hòa Bình trong hiện tại và tương lai...

 � HÒA BÌNH CHUNG SỐNG thì đem tinh thần HÒA BÌNH 
làm nền tảng. Có tinh thần Hòa Bình đi trước để làm nội 
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lực thì việc chung sống sẽ giảm bớt chiến đấu và tranh 
chấp (chiến tranh). Có tinh thần Hòa Bình thì mới có thể 
đi đến việc triệt tiêu chiến tranh trong xã hội. Hòa Bình 
Chung Sống áp dụng nguyên lý tinh thần làm chủ vật chất. 
Hòa Bình (tinh thần) làm chủ việc chung sống (vật chất).

Có tinh thần hòa bình thì việc chung sống trong 
cộng đồng (Đời hay Đạo) cũng sẽ giảm bớt việc chiến 
đấu và tranh chấp. Đó là biện chứng từ lý luận đến thực 
tế cuộc sống.

Chung Sống Hòa Bình và Hòa Bình Chung Sống đã 
đồng sanh thì chuyện sau trước chưa phải là vấn đề quan 
trọng mà cái CHÁNH LÝ mới là quan trọng. Chánh lý cân 
chưa đúng thì dẫn đến bế tắc. Chánh lý phù hợp thì mới 
khai thông được bế tắc trong nhận thức và mở ngõ việc 
thực hiện đến viên mãn.

(Đức Hộ Pháp:...Chính sách HBCS của chúng ta 
theo bản cương lĩnh buộc ta phải trọn vẹn trung lập bất di 
bất dịch, dầu gặp cảnh ngộ nào cũng vậy. Ta không nghịch 
cùng chính phủ Ngô Đình Diệm hay là chính phủ Hồ Chí 
Minh dầu đã biết Ngô Đình Diệm đã ráo riết tìm phương 
gieo oán cho chúng ta theo Chính sách HBCS là theo cộng 
sản... —ngày 29–11– Đinh Dậu.).

* * *

3�3– HBCS LÀ GIẢI PHÁP CỦA ĐẠO�

Đức Chí Tôn hoằng khai ĐĐTKPĐ và ban cho đôi 
liễn Cửu Trùng Đài.

Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Hòa Bình Dân Chủ Mục.

Đài Tiền Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền.
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Đó là công thức xây dựng xã hội mới, mà Đạo Cao 
Đài là mô hình mẫu để các thể chế chính trị tham khảo 
và ứng dụng.

Dân chủ thì đã có cơ chế 03 Hội Lập Quyền Vạn 
Linh.

Tự do trong đạo đức là quyền chớ không phải xin cho.
Hòa bình thì có Hòa Bình Chung Sống.

* * *
ĐĐTKPĐ có Pháp Chánh Truyền làm căn bản.
Trong Pháp Chánh Truyền chú giải phần Quyền 

hành Chưởng Pháp có dạy rõ:
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: “Buộc cả Tín Đồ phải vùa sức 

mà hành sự trước mặt luật Đời”.
CHÚ GIẢI: Dầu cho luật lệ Đời mà làm cho thống khổ 

nhơn sanh thì Chưởng Pháp cũng liệu phương nài xin chế 
giảm. Cái quyền lực ấy phải nhờ nương Đạo quyền mới 
đủ mạnh, nghĩa là Đạo mạnh thì quyền người mới mạnh, 
mà Đạo mạnh thì mới mong tế độ nhơn sanh khỏi đường 
Đời thảm khổ;...

* * *
Theo chú giải trên đây thì phẩm Chưởng Pháp phải 

thay mặt cho cả nền Đạo để quan sát xem những đường 
lối, chính sách, thuế má của chính quyền đời có đem lại 
thịnh vượng và hạnh phúc cho dân chúng hay không. 
Nếu thấy nó làm cho nhơn sanh thống khổ thì phải kịp 
thời có ý kiến xin chế giảm thậm chí là đề nghị thay đổi 
chính sách chớ không đặng làm ngơ. Cả Hội Thánh và 
toàn đạo phải làm hậu thuẩn cho Chưởng Pháp để tiếng 
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nói của Ngài đủ sức mạnh.
Năm 1956 nhân sự phẩm Chưởng Pháp không có.
Đức Hộ Pháp cầm quyền Chưởng Quản Nhị Hữu 

Hình Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng là nắm quyền Chí 
Tôn tại thế. Do đó Ngài phải có trách nhiệm lên tiếng 
trước nỗi thống khổ mà dân tộc Việt Nam đang chịu và 
hiểm họa cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt sắp đến.

Ngài lên tiếng bằng chính sách HBCS; nên thực hiện 
HBCS không phải là làm chính trị mà chính là giải pháp 
của Đạo để chia xẽ nỗi đau khổ của giống nòi, cứu nguy 
cho tổ quốc Việt Nam và góp phần cứu vớt thế giới ra 
khỏi vòng chiến tranh tang tóc.

Nếu Ngài làm ngơ trước hiểm họa của dân tộc để 
đổi lấy sự bình an từ chính phủ Ngô Đình Diệm thì đó là 
chính là một trong những hình thức liên hiệp với chánh 
trị. Mà Đạo liên hiệp với chánh trị là vi phạm vào điều 
Thầy cấm.

Đến đây cần nói rõ rằng quan tâm đến nỗi thống 
khổ của đồng loại và lên tiếng ngăn chận những bất công 
xã hội không phải là làm chính trị, không phải là thái độ 
chính trị chi hết. Tham gia giải quyết và tiêu trừ bất công 
áp đặc lên người dân từ mọi thế lực là nhiệm vụ đích thực 
của nhà tu hành chân chính. Thầy chẳng từng dạy: Công 
lý đánh đổ cường quyền hay ngày nào còn bất công thì 
Đạo Cao Đài chưa thành đó hay sao? Nếu nhà tu hành 
không ra tay bênh vực người cô thế để mặc họ tự lo thì 
ai mới có nhiệm vụ đem công lý tới cho họ? Chẳng lẽ lời 
Thầy dạy chỉ để môn đệ đọc lên mà không thực hành?

Ngày nay 09 chi phái Cao Đài và các tổ chức Cao 
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Đài đều im lặng trước bất công xã hội để cho chính phủ 
VN móc túi người dân trên các mặt: giao thông, giáo dục, 
y tế và trơ mắt trước sự đau khổ của dân oan từ Nam chí 
Bắc... Đó chính là hành vi liên hiệp với chính trị.

Giáo lý tôn giáo nào cũng dạy thương yêu, dạy phải 
lo cho cái khổ của chúng sanh và giải khổ cho họ; vậy thì 
người tu hành làm ngơ trước nỗi đau khổ của người dân 
là hạng tu hành dối trá. Chi phái dối trá để trả ơn cộng 
sản đã ban cho họ pháp nhân... sự dối trá còn được che 
đậy bằng mỹ từ: tu hành thuần túy...

Vậy thì hóa ra tu hành thuần túy, đạo đức thuần túy 
của các chi phái Cao Đài hiện nay là làm ngơ trước nỗi 
đau khổ của đồng bào. Cao Đài quốc doanh đích thực là 
sàm biện và ngụy biện.

Trong văn bản số 12 ngày 08–04–1958 Đức Hộ Pháp 
viết:

Qua buộc mình phải nói rõ lý do của Qua trong giải 
pháp HBCS đặng cho mấy em khỏi mờ hồ khi chúng gắn 
cho mình là làm chính trị. Giải pháp ấy Qua đề xướng ra 
là chủ tâm vì Đạo chớ không phải chính trị hay quốc sự chi 
cả. Mục phiêu chánh của Đạo Cao Đài là lo cho toàn 
thiên hạ đặng tự do hạnh phúc. Có lẽ vì lý do đó mà chúng 
ta phải hy sinh trọn kiếp sống đặng giải ách lệ thuộc cho các 
chủng tộc lạc hậu.

 � Đại Hội Nhơn Sanh năm 1974 định quyết rằng HBCS 
là giải pháp của Đạo cứu đời chớ không phải là giải pháp 
chính trị.

Chúng tôi trình bày thêm rằng: chính sách HBCS 
phù hợp với Pháp Chánh Truyền chú giải.



 LỜI THƯA TRƯỚC

47

Nay kính.

* * *
TNHT Q2.

Nguồn đào lạc lối ấy duyên may,
Gặp Đạo nương theo bước dặm dài.
Nắng hạ héo khô vườn bá tánh,
Dắt nhau tìm núp bóng Cao-Đài.

PHẦN CHÚ THÍCH

1– VỀ CÔNG THỨC LẬP QUYỀN DÂN

Ngày nay có một vài trí thức “như ông Hà Sĩ Phu” 
viết bài đăng trên blog Nguyễn Tường Thụy rằng từ ngày 
thành lập Đảng Cộng Sản đến nay thì Đảng lúc nào cũng 
chủ trương Lập Quyền Dân.

Theo chúng tôi thì ông Hà Sĩ Phu đã nói oan cho 
Đảng Cộng Sản Việt Nam... nghĩa là công thức LẬP QUYỀN 
DÂN phát xuất từ chính sách HBCS chớ không phải từ Đảng 
Cộng Sản Việt Nam. Hơn nữa Đảng Cộng Sản Việt Nam 
chưa bao giờ chủ trương Lập Quyền Dân, chưa từng nói 
đến Lập quyền Dân dù chỉ một lần.

Ông Nguyễn Đức Thu khi còn sanh tiền đã có viết 
bài gởi đến Blog Nguyễn Tường Thụy để làm rõ vấn đề... 
nhưng bài viết đã không được Blog nầy cho đăng.

Chúng tôi rất trân trọng ý chí và tấm lòng đấu tranh 
vì sự nghiệp dân chủ, tự do cho Việt Nam của các vị trí 
thức trên đây, nhưng sự thật cần phải được tôn trọng.
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* * *

2– LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG ÔNG NGÔ ĐÌNH DIỆM

Theo GS Nguyễn Văn Trung viết trong Nhận Định 
thì khi ông Diệm từ Mỹ về Paris và được bổ nhiệm làm 
Thủ Tướng... trong khoản thời gian đó nhóm sinh viên 
VN du học ở Pháp và Bĩ... có mời ông Diệm đến nhà hàng 
ăn trưa. Trong buổi tiếp xúc đó ông Diệm tỏ ra rất tầm 
thường nên họ thất vọng. Đến khi ông Diệm về Việt Nam 
làm Thủ Tướng thì họ gởi hóa đơn buổi ăn trưa đó về yêu 
cầu ông Diệm trả lại tiền...

Đại Học Huế mở ra theo lịnh Tổng Thống Ngô Đình 
Diệm. Linh Mục Cao Văn Luận làm Viện Trưởng. Giám 
Mục Ngô Đình Thục ra dự Lễ Khai Giảng thấy danh sách 
có tên Giáo Sư Nguyễn Văn Trung (Tiến sĩ triết học từ 
Bĩ về Việt Nam và là một trong những người gởi hóa đơn 
về cho Ông Diệm) thì Ngài Thục nói rằng không muốn 
thấy mặt GS Trung ở Đại Học Huế. Do vậy mà khi ông 
Diệm còn tại vị GS Trung mở lớp dạy mẫu giáo chờ thời...

* * *

3– NHAI LẠI VÀ GIẢI THIÊNG

Nhai lại
Báo Xa Lộ Pháp Luật từ số 33 (07–8–2013) đến số 

36 (17–8–2013) đã đem mấy bài báo do ông Diệm chỉ đạo 
bôi lọ Đức Hộ Pháp trong chiến dịch khủng bố Đạo Cao 
Đài (1955) ra nhai lại..

Báo nầy đặc vấn đề rất buồn cười là:
Đến nay vẫn chưa đánh giá được mức độ kết quả 
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của chiến dịch bôi xấu... (số 36, trang 16, cột 04, dòng 30).
Ô hay!!! Thưa mấy Ngài tiến sĩ thời cộng sản... người 

Đạo Cao Đài bình thường cũng biết rằng: Chiến dịch 
khủng bố Đạo Cao Đài là một trong những nguyên nhân 
dẫn đến cái chết của anh em Ngô Đình Diệm... Đức Hộ 
Pháp đã dạy rõ trong Thánh Lịnh 168 ngày 03–11–1956: 
Bần Đạo để cho Thiên-Điều trừng trị đích đáng cả kiến họ 
Ngô, cả Diệm ai cũng thấy.

Người Đạo biết từ năm 1956 mà đến năm 2013 là 57 
năm các tiến sĩ không biết...

Mấy bài báo thời ông Diệm đó có thấm vào đâu 
so với Bản Án Cao Đài của chính quyền Cộng Sản ban 
hành năm 1978 lên án Đức Hộ Pháp là tay sai thực dân, đế 
quốc... là phản bội tổ quốc... Rồi đến năm 2006 các đệ tử 
của ông Hồ Chí Minh lui cui tổ chức đi Campuchia rước 
liên đài của Ngài từ Campuchia về Tòa Thánh Tây Ninh...

(Chúng tôi nhấn mạnh rằng rước liên đài là mấy tấm 
ván chớ không hề tin rằng có hài cốt Đức Hộ Pháp trong 
đó. Mấy tấm ván đó có sức mạnh để đưa VN ra khỏi danh 
sách CPC và gia nhập vào WTO).
Giải thiêng

GIẢI THIÊNG là chữ rất thời sự trên báo chí lề trái.
Chữ GIẢI THIÊNG xuất phát từ những người yêu nước 

muốn làm rõ hình ảnh dối trá của ông Hồ Chí Minh về 
nhiều phương diện: tác phẩm văn học, tư tưởng chính trị, 
đời sống, đạo đức... để xóa bỏ thần tượng Hồ Chí Minh... 
Những người yêu nước muốn giải thiêng để làm rõ rằng 
Hồ Chí Minh là tay bịp bợm quốc tế. Họ muốn dẹp bỏ 
hình tượng Hồ Chí Minh mà Đảng Cộng Sản VN xem 
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như ông Thánh...
Nhà văn Nhã Thuyên GIẢI THIÊNG về Hồ Chí Minh 

mà bị mất việc... và nhiều người khác cũng đồng số phận...
Báo Xa Lộ Pháp Luật số 36 trang 09 cột 02 dòng 28 

viết: Giải Thiêng Bí Mật của Trí Huệ Cung, nơi hành lạc 
của một ông vua...

Vậy là báo lề phải đã học chữ GIẢI THIÊNG của báo 
lề trái. Báo lề trái dùng cho cá nhân ông Hồ Chí Minh; 
báo lề phải áp dụng cho một cơ sở tôn giáo.

Chữ giải thiêng được báo lề trái đem dùng với Hồ 
Chí Minh thì Đảng Cộng Sản Việt Nam sợ mất hồn 
(bởi vì ông Hồ là tay bài tráo thượng thặng)... nên mấy 
ông Tiến Sĩ cộng sản phong nầy tưởng nhầm rằng Đạo 
Cao Đài cũng sợ giải thiêng... Các vị không dè rằng: vàng 
thật đâu sợ lửa.

Đức Hộ Pháp là bậc chân tu, Trí Huệ Cung là cơ 
ngơi rất quan trọng trong ĐĐTKPĐ. Vậy thì các vị cứ tiếp 
tục giải thiêng đi; người Đạo Cao Đài sẳn sàng chờ các đợt 
giải thiêng tiếp theo để làm rạng danh tôn giáo Cao Đài.

Dân đã thờ ai thì đó là chân lý.
Các vị tiến sĩ viết báo Xa Lộ Pháp Luật đến Trí Huệ 

Cung mà xem để biết rằng hàng ngày có vô số người Đạo 
và Đời hay tôn giáo bạn đến viếng thăm Trí Huệ Cung 
với lòng thành kính rất rõ ràng.

TRÍ HUỆ CUNG CÀNG GIẢI CÀNG THIÊNG 
là một sự thật.



 LỜI THƯA TRƯỚC

51

* * *

4– TƯỚNG TRÌNH MINH THẾ VÀ GS NGUYỄN VĂN TRUNG

 � Tướng Trình Minh Thế chết ngày 03–5–1955.
Như vậy là Tướng Thế chết dưới lá cờ của Việt Nam 

Cộng Hòa chớ không liên quan đến Quân Đội Cao Đài (vì 
đã hoàn tất việc quốc gia hóa trước đó 01 ngày: 02–5–1955).

Thực ra Tướng Thế đã về với Ngô Đình Diệm từ 
18–2–1955. Bằng cớ là trong KIẾN NGHỊ của Mặt Trận 
Thống Nhất Toàn Lực Quốc gia ngày 20–3–1955 Tướng 
Thế đã tự xác định là người của ông Diệm.

MẶT TRẬN THỐNG NHẤT TOÀN LỰC QUỐC GIA
CHỦ TỊCH ĐOÀN

KIẾN NGHỊ

Gởi ông Thủ Tướng Chánh Phủ Việt Nam.
– Xét vì tình thế nước nhà đang hồi nghiêm trọng 

cần đến sức chiến đấu của Toàn Lực Quốc Gia mới mong 
cứu nguy được Tổ Quốc.

– Xét vì nhân dân Việt Nam đang đòi hỏi một chánh 
quyền liên hiệp quốc gia dân chủ và lành mạnh để lãnh 
đạo dân tộc vượt qua khó khăn nầy.

– Xét vì ngồi điềm nhiên tọa thị trong lúc nước nhà 
nghiêng ngữa là một trọng tội đối với Tổ Quốc và tiền 
nhân.

CHÚNG TÔI QUYẾT ĐỊNH

1. Xây dựng một chánh quyền liên hiệp quốc gia và 
lành mạnh.
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2. Đề đạt ý kiến nầy lên Thủ Tướng Ngô Đình Diệm 
yêu cầu trong thời gian 4 ngày, cải tổ toàn diện nội 
các hiện hữu để thay thế vào một nội các mới với 
sự thỏa thuận của Mặt Trận Thống Nhất Toàn 
Lực Quốc Gia.

Tây Ninh ngày 20–3–1955
Ký tên:

Đức Hộ Pháp: Phạm Công Tắc
Trung Tướng: Trần Văn Soái
Trung Tướng: Nguyễn Thành Phương
Thiếu Tướng: Lâm Thành Nguyên
Thiếu Tướng: Lê Quang Vinh
Thiếu Tướng: Trình Minh Thế

(Ý kiến của Thiếu Tướng Trình Minh Thế:
Tôi là Thiếu Tướng Quân Đội Quốc Gia, cố nhiên 

không có quyền làm chánh trị. Nhưng vì nhận rõ nguy cơ 
của dân tộc, Tôi tán thành bản quyết nghị nầy).

* * *
 � GS Nguyễn Văn Trung đã viết sai.

GS Nguyễn Văn Trung là một vị GS uyên bác và 
đáng kính. Ông từng dạy tại Đại Học Cao Đài. Ông đã 
có nhiều tác phẩm về văn học, về triết học hay chính trị... 
nhưng khi viết về Đạo Cao Đài vẫn có sai sót.

Trong Lục Châu Học chương 05. CAO ĐÀI: ĐẠO Ở 
VÙNG ĐẤT MỚI. GS Nguyễn Văn Trung viết:

... sau 1954 hai ông Diệm Nhu đã liên minh với quân 
đội giáo phái Cao Đài để đánh bại đám “anh hùng thảo 
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khấu Bình Xuyên” ở Saigon.
Như vậy GS Trung đã viết sai với sự thật.
Tướng Thế có đánh với Bình Xuyên là với danh 

nghĩa và súng đạn của Ông Diệm (Việt Nam Cộng Hòa); 
không liên quan đến Quân Đội Cao Đài. Đức Hộ Pháp 
không bao giờ liên minh với Diệm Nhu và dùng súng đạn 
để đánh Bình Xuyên.

Giờ nầy GS Nguyễn Văn Trung còn sống (ở Canada) 
chúng Tôi hy vọng GS có dịp xem lại và sửa chữa cho đúng 
với sự thật.

* * *

5– NGÀY GIỔ CÁC PHỦ TỪ THÁNG 8 ÂM LỊCH HẰNG NĂM

Người Đạo Cao Đài hẳn biết Thánh Địa có mở Phủ 
Từ là nhà thờ chung cho từng họ như Lê Phủ Từ, Phan 
Phủ Từ, Võ Phủ Từ... những người không theo Đạo Cao 
Đài vẫn có đầy đủ quyền lui tới hay sinh hoạt nơi Phủ Từ...

Mổi Phủ Từ có 02 ngày cúng trong năm vào tháng 
Giêng (có lễ vía Đức Chí Tôn) và tháng Tám (có lễ vía 
Đức Phật Mẫu hay Hội Yến Diêu Trì Cung).

Vào tháng Giêng mỗi Phủ Từ chọn một ngày riêng 
cúng tông đường. Nhưng tháng Tám tất cả các Phủ Từ 
đều cúng vào ngày 20–8.

Nguyên do nào các Phủ Từ cúng cùng một ngày 
20–8?

Nó liên quan đến ngày Đạo Hận 20–8–Ất Mùi 
(05–10–1955). Là ngày Ngô Đình Diệm ra lịnh cho Tướng 
Nguyễn Thành Phương đem binh lính về vây Hộ Pháp 
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Đường.
Đức Hộ Pháp ra Thánh Lịnh lấy đó làm ngày Đạo 

hận.
Trong Đàn Cơ tại Cung Đạo 15–11–Tân Hợi (dl 

1–1–1972). Đức Hộ Pháp thâu hồi Thánh Lịnh ngày Đạo 
hận và Hội Thánh xin lấy ngày 20–8– Âm Lịch để làm 
ngày kỷ niệm tại các Tông Đường (theo sáng kiến của 
Ngài Khai Đạo). Như vậy ngày nào các Phủ Từ còn hoạt 
động thì người trong dòng họ đó còn dịp để nhớ đến 
ngày Đạo nạn.

Phủ Từ hiểu theo nghĩa thông thường trong truyền 
thống thì đó là nơi thờ cúng chung của từng họ tộc để 
hậu tấn biết nước có nguồn, cây có cội... và nâng đở nhau 
về vật chất hay tinh thần trong cuộc sống. Nhưng hiểu 
trong nghĩa của Đạo theo chánh tự ĐĐTKPĐ là Tiếng An 
Nam thì Phủ còn có nghĩa phủ dụ, Từ là từ ngữ là tiếng 
nói, là văn bản. Phủ Từ còn là nơi ban ra những lời phủ 
dụ cho tông tộc, họ hàng biết được cái chơn lý đời người 
hay chơn lý trong cuộc sống... Hiểu vậy để thấy rằng Đạo 
Cao Đài tiếp nhận truyền thống văn hóa của dân tộc, của 
nhân loại và đưa nó lên một tầm cao mới theo lẽ đạo, rất 
nhân văn phù hợp với qui luật phát triễn xã hội.

Ngày nào còn Đạo Cao Đài thì còn các Phủ Từ. Còn 
các Phủ Từ thì còn ôn cố tri tân để hiểu phần nào sự khó 
khăn của Hội Thánh Cao Đài vào năm 1956 và nhìn ra 
khổ nhục kế. Từ 1956 đến 2013 tính ra là 57 năm sau hậu 
tấn học đạo mới biên niên HBCS và mạnh dạn trình ra 
khổ nhục kế của Hội Thánh Cao Đài.
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* * *

6– ĐẠO XÂY ĐỜI THÌ PHẢI GẮN LIỀN VỚI XÃ HỘI

Xã hội Việt Nam ngày nay dân oan nơi nào cũng 
có, sưu cao, thuế nặng, phí chồng phí lợi ích nhóm chi 
phối cả đất nước để bần cùng hóa nhân dân mà 09 chi 
phái Cao Đài cùng các cơ quan, tổ chức Cao Đài không 
hề có một tiếng nói... để chia xẽ sự đau khổ với dân tộc; 
đó chính là hành vi liên hiệp với chính trị. Tại sao các 
chi phái liên hiệp với chánh trị? Họ liên hiệp là để trả ơn 
cộng sản đã ban pháp nhân cho họ. Đặc biệt với chi phái 
Nguyễn Thành Tám thì sự biết ơn ấy còn tăng lên nhiều 
lần vì chính quyền cộng sản đã lấy hết cơ ngơi và danh 
hiệu của ĐĐTKPĐ cho chi phái nầy sử dụng.

* * *
TNHT Q2.

Bắt ấn trừ yêu đã tới kỳ,
Ngọc-Hư định sửa mối Thiên-thi.
Cửu-Trùng không kế an thiên-hạ,
Phải để Hiệp-Thiên đứng trị vì.
Thành pháp dìu đời qua nẻo khổ,
Nên công giúp thế lánh cơn nguy.
Quyền-hành từ đấy về tay nắm,
Phải sửa cho nên đáng thế thì.

* * *

7– LÒNG TRUNG KIÊN VÀ SỰ KÍN ĐÁO CỦA ĐỨC THƯỢNG SANH

Ngày nay áp lực của thời cuộc đã qua... các văn bút của 
Đức Hộ Pháp cho hậu tấn cái nhìn đa chiều hơn. Chúng 
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tôi trưng ra văn bản của Đức Hộ Pháp và cách hành xữ 
của Đức Thượng Sanh để cũng cố thêm cho nhận định 
về Khổ Nhục Kế năm 1956.

a– Văn bản số 03. HP.HN ngày 13–11–1957 Đức Hộ 
Pháp dạy:

... Về tình hình của Hội Thánh.
Qua đoán biết rõ trước khi đặng phúc sự của mấy em. 

Thượng Sanh không đủ sức cầm quyền bởi không biết rõ 
tinh thần của Đạo, chỉ nương dựa nơi chánh quyền Ngô 
Đình Diệm đặng trị Đạo. Mà toàn Đạo lại thù ghét chánh 
quyền Diệm thì thế nào cũng ngấm ngầm chống lại, hoặc 
công khai hay gián tiếp. Nhưng mấy em nên hiểu rõ rằng 
mấy em chống lại Thượng Sanh là mấy em hại Đạo giúp 
hay cho mưu chước quỉ quyệt của Diệm. Chúng chỉ mơ ước 
điều ấy đặng hủy diệt, tàn sát Đạo Cao Đài. Nếu quyền 
Đạo bị mấy em vô tình hủy diệt trước khi chúng ra tay thì 
có chi vui sướng cho chúng bằng.

Qua khuyên mấy em phải khôn ngoan hơn, định rõ 
nên hư mọi điều rồi ngấm ngầm giúp cho Thượng Sanh giữ 
gìn cho toàn vẹn nghiệp Đạo.

...mấy em âm thầm và bí mật giúp Thượng Sanh hoàn 
thành trách vụ trong lúc Qua vắng mặt mới là thượng sách...

b– Văn bản số 62 HP.HN ngày 14–01–1958 (25–11– 
Đinh Dậu) Đức Hộ Pháp viết:

... Kể từ ngày Thượng Sanh về Tòa Thánh không còn 
liên lạc gì với Qua hết về Đạo. Về chánh sách HBCS họ cũng 
từ khước. Qua không dè những tay cầm giềng mối Đạo gọi 
là thay cho Qua hôm nay lại trở thành tay chơn, làm nhân 
viên đắc lực của chánh phủ Ngô Đình Diệm...
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Theo đây thì chính Đức Hộ Pháp quở trách Đức 
Thượng Sanh theo Ngô Đình Diệm...

Và ngày nay nhiều văn bút cũng khai thác theo hướng 
đó...

c– Văn bản số 10.HP.HN ngày 22–03–1958 Đức Hộ 
Pháp dạy:

...nếu số tiền 607.086$00 mà mấy em tìm không thấy 
số tiền ghi chú đó do nơi đâu mà có thì mấy em kiếm coi 
nó sẽ ở trong số tiền của Ngô Đình Diệm đã mua đạo với 
Hội Thánh...

* * *
Với các văn bản như vậy thì chúng ta cũng nên tự hỏi:

 � Nếu Đức Thượng Sanh theo Ngô Đình Diệm sao Ngài 
lại âm thầm về Tòa Thánh để làm nhiệm vụ vào một buổi 
chiều? Ngài không để Ngô Đình Diệm có dịp đưa về (để 
lấy lòng người Đạo sau khi đã khủng bố Đức Hộ Pháp...), 
không để Hội Thánh phải tổ chức lễ rước...

Sáng hôm sau đoàn công xa của Ngô Đình Nhu đến 
tư gia của Ngài để đưa về Tòa Thánh hành đạo mới hay 
rằng con hạc đạo (Lữ Đồng Tân, kiếp hiện sinh là Cao 
Hoài Sang) đã lặng lẽ bay về Tòa Thánh chiều hôm trước? 
Dây Thần Thông của Đức Thượng Sanh đã thể hiện, Thư 
Hùng Kiếm của Chi Thế đã được chính chủ nhân Chi 
Thế xuất chiêu:

Hạc vàng đã đến đất lành,
Họ Ngô thua trí dậm chân kêu Trời.
Trời rằng ngươi ở bất nhân,
Thay đen đổi trắng họa nầy ngươi gây...
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Nếu Đức Thượng Sanh phản lại Đức Hộ Pháp là 
phản Đạo. (Một số văn bút lưu hành đã và đang viết theo 
hướng đó, chúng tôi thấy không cần phải nêu tên cụ thể, 
bởi vì chúng ta cùng vì lẽ thật của Đạo chớ không phải 
bút chiến với nhau).

Đã phản đạo thì bữu tháp của Ngài có xứng đáng 
đứng ở vị trí hiện nay chăng? Đạo Thầy là công lý; nếu 
Đức Chí Tôn để cho con cái của Ngài bái lạy người phản 
Đạo thì còn gì là công lý? Đại Từ Phụ đâu nở để con cái 
chịu nghịch cảnh đến vậy.

Cái chơn lý của Đạo sẽ tiêu trừ mê tín, mà bái lạy 
người phản Đạo chính là mê tín, là trái chơn lý. Vậy thì 
Đức Thượng Sanh chắc chắn thể hiện được câu: Sứ mạng 
làm xong giữ trọn nguyền mới đáng cho hậu thế tôn thờ.

Hơn nữa Đức Chí Tôn dạy rằng: ...Tà quái nếu 
kiêng mặt là kiêng ba đứa con mà thôi... (Ba người đây là 
Thượng Phẩm, Hộ Pháp và Thượng Sanh). Điều quan 
trọng nhường ấy từ Thầy Trời dạy thì nó phải đúng chớ 
chẳng thể sai... có chi tiết nào chưa ổn là do môn đệ Thầy 
chưa hiểu đúng mức mà thôi.

Tự do trong đạo đức theo ĐĐTKPĐ là quyền chớ 
không phải xin cho. Nếu người đời căn cứ vào một số văn 
bản của Đức Hộ Pháp rồi nêu chất vấn rằng: ... Đức Hộ 
Pháp viết rõ Hội Thánh phản lại Ngài trong đó có Đức 
Thượng Sanh, có Cao Tiếp Đạo... thì người đạo phải trả 
lời sao? Hội Thánh phải trả lời sao?

Cái chánh lý của một tôn giáo hoàn cầu không cho 
phép người đạo trả lời rằng đó là chuyện nội bộ tôn giáo 
chúng tôi các anh không có quyền hỏi? Một tôn giáo hoàn 
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cầu phải minh bạch hóa mọi vấn đề, trả lời rõ ràng từng 
chất vấn. Thậm chí đến việc vì sao Đạo có Quân đội Cao 
Đài Đức Hộ Pháp cũng tiên liệu rằng có người đem ra 
trích điểm trước công luận nên Ngài đã chỉ dẫn cách trả 
lời tại Đại Hội Nhơn Sanh năm Tân Mão (1951).

Vậy thì người đạo cũng nên chuẩn bị để trả lời vấn 
nạn về những văn bản của Đức Hộ Pháp giai đoạn 1956–
1959 nói về mối tương quan rất khó hiểu giữa Hội Thánh 
ĐĐTKPĐ và Đức Hộ Pháp.

Báo Xa Lộ Pháp Luật từ số 33 (07–8–2013) đến số 36 
(17–8–2013) chỉ nhai lại chuyện củ từ chiến dịch khủng 
bố Đạo Cao Đài (do một vài tờ báo viết theo lệnh của ông 
Diệm) để nói xấu Đức Hộ Pháp, nói xấu Đạo Cao Đài... 
vậy thì trong tương lai chắc chắn sẽ có những tờ báo Xa 
Lộ Pháp Luật khác tung ra những lý luận vững chắc hơn 
(từ các văn bản của Giáo Chủ) khai thác đề tài quan hệ 
Hội Thánh và Đức Hộ Pháp... để công kích Đạo thì chúng 
ta phải tính sao?

Thiết tưởng người đạo phải cầu chứng chân lý (trường 
hợp nầy là khổ nhục kế) với chính mình và đồng đạo để 
minh lý. Đến khi cần thì đối phó sòng phẳng với những đợt 
dội bom đánh phá Đạo Cao Đài như Xa Lộ Pháp Luật....

Đức Hộ Pháp dạy rằng: ... Bằng cớ hiển nhiên là cả 
toàn chủng tộc ta đều thấy rõ là Bần Đạo dám can đảm 
nâng đỡ binh vực dạy dỗ những hạng cùng dân, nghèo hèn, 
dốt nát, đứng ra thi thố cùng đời,...

 � (Tâm thư gởi Tổng Thống Ngô Đình Diệm ngày 
12–11–1956).

Chúng tôi chỉ là người nhập môn hành đạo, không 
có học vị thạc sĩ, tiến sĩ, không có hàm là phó giáo sư, giáo 
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sư... nhưng có bậc Tôn Sư lẫm liệt dường ấy hun đúc nên 
chẳng có chi phải ngại ngùng khi thi thố để đối phó với 
những Tiến Sĩ trên báo Xa Lộ Pháp Luật hay tiến sĩ Trần 
Thu Dung để trình bày cái đúng của nền chánh giáo.(a)

Nói rõ hơn nữa là khi người đạo đủ lý lẽ và bằng cớ 
chắc chắn để tự cầu chứng về Khổ Nhục Kế năm 1956 
của Hội Thánh thì những đợt dội bom kiểu Xa Lộ Pháp 
Luật không dám khởi động về đề tài nầy. Đấy là bất chiến 
tự nhiên thành.

Các chi phái hay cơ quan (do cộng sản) lập ra để 
giết Đạo như Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý 171b Cống 
Quỳnh Saigon (nơi Vụ Phó vụ ngoại giao cơ quan nầy là 
Đạt Tường sản xuất ra đề nghị lui tượng Hộ Pháp, Thượng 
phẩm, Thượng Sanh trong Đền Thánh) cũng không dám 
khai thác đề tài nầy.

Đạo Cao Đài là một tôn giáo hoàn cầu thì hành xử rõ 
ràng, minh bạch chớ không lập lờ hay bá đạo như chi phái.

Nói có sách, mách có chứng...
Bằng cớ rõ ràng là CQPTGL xuất bản quyển Tìm 

hiểu Tôn Giáo Cao Đài năm 1994. (lúc nầy chi phái 1997 
chưa ra đời).

Trang 40 dòng 17 viết:
...với Đền Thánh Trung Ương kiến trúc cơ sở và hệ 

thống tổ chức hành chánh từ trung ương đến các tỉnh, quận 
và xã đạo, ban đầu Hội Thánh Tây Ninh là Hội Thánh 
thống nhất, duy nhất của toàn đạo, cai quản Tòa Thánh 
chớ không phải là chi phái.

Nhưng từ khi nội bộ phân hóa, một phần do các phái 
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đạo ly khai bành trướng thanh thế, một phần chịu ảnh 
hưởng của các biến cố thời cuộc Tòa Thánh mặc nhiên trở 
thành một phái đạo so hàng với các phái đạo khác...

Bằng hữu chúng tôi đã mang nội dung nầy đến tận 
nơi viết ra để làm rõ thì các vị né tránh và im lặng nhưng 
không cải chánh....

Bí lối... rồi im lặng không chịu nhìn nhận cái sai để 
sửa sai là cách hành xử rất bá đạo mà Cơ Quan Phổ Thông 
Giáo Lý là một điển hình.

* * *
[Ngày 10–3– Đinh Dậu (9–4–1957) Hội Thánh 

thống nhứt mời Đức Thượng Sanh cầm giếng mối Đạo. 
Đến ngày 15–4–Đinh Dậu (14–5–1957) Đức Thượng Sanh 
về Tòa Thánh hành đạo].

* * *

CHÚ THÍCH TRONG CHÚ THÍCH

(a)– Trần Thu Dung là tiến sĩ văn chương đang ở 
Pháp viết quyển Đạo Cao Đài và Victor Hugo “Nhà xuất 
bản Thời Đại in 2011”.

Bà tiến sĩ nầy làm theo kế hoạch Đảng Cộng Sản 
đánh phá Đạo Cao Đài trong vai trò nhà nghiên cứu.

Xin nêu vài điển hình: Nguyên văn tại các trang 57, 
77, 156, 172 và 174:

 ▶ trang 57:...Năm 1956 ông ẩn trốn sang Campuchia và 
mất tại đó (17–05–1959)....

 ▶ trang 77:...Vì lý do chính trị, ông ẩn trốn sang Campuchia 
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sống, nên các buổi thông linh với V. Hugo chấm dứt hoàn 
toàn.

 ▶ trang 156:... Thừa Sử Lê Quang Tấn người đã từng phò 
tá Phạm Công Tắc sang ẩn trốn ở Campuchia, cũng thừa 
nhận, chính quyền Khơmer đã phá hầu hết các nhà thờ 
của đạo Cao Đài....

(chữ ông trên đây tác giả chỉ Đức Hộ Pháp).

 ▶ trang 172:...các Tín đồ Cao Đài nên mạnh dạn duy trì 
và đứng ra thay đổi Đạo Luật....

 ▶ trang 173:... Tại sao các tín đồ Cao Đài trẻ không theo 
gương bậc chức sắc tiền bối, cách tân luật lệ để Đạo Cao 
Đài phát triễn và lan rộng?...

(Trần Thu Dung kêu gọi hậu duệ Đạo Cao Đài phá 
bỏ luật pháp đạo... mà không biết là chi phái 1997 đã làm 
rồi... vậy là nhà nghiên cứu không cập nhật tình hình Đạo 
Cao Đài hay không đủ hiểu để biết rằng chủ nhân Tòa 
Thánh Tây Ninh từ 1997 đến hiện nay “2013” là chi phái).

Ông Phạm Công Tắc có 02 người con gái tên Phạm 
Hồ Cầm lập gia đình với ông Bùi Cung Kỉnh. Cô Tư 
Phạm Tần Tranh Không có gia đình. Bà Tiến sĩ TTD dám 
bịa ra bà Phạm Thị Tốt là con ông Phạm Công Tắc làm 
Nữ Đầu Sư ở trang 151 & 152:

....Vidal càng trở nên thân tín và chỉ đạo Hộ Pháp 
Phạm Công Tắc, khi kết hôn Phạm Thị Tốt – con gái của 
Phạm Công Tắc. Phạm Thị Tốt vừa là thành viên của FB3 
vừa là Đầu Sư của Đạo Cao Đài. Chức Đầu Sư là chức 
sắc lớn nhất của phái Nữ trong Đạo Cao Đài. Bà đã biến 
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Phạm Môn thành nơi tập hợp kín của các thành viên FB3. 
Hộ Pháp Phạm Công Tắc chẳng nhẽ không có mặt ở Phạm 
Môn hàng ngày làm việc, không biết gì về hoạt động của tổ 
chức bí mật này......

Nguyễn Phan Long phụ trách liên hòa Tổng Hội – một 
chi nhánh của Đạo Cao Đài là nhân chứng cho đám cưới 
Vidal và Phạm Thị Tốt...

Bà tiến sĩ có khi nào tự vấn lương tâm xem vì sao 
nguyên cả quyển sách viết về Hội Tam Điểm của Bà xin 
xuất bản ở Việt Nam không được. Nhưng một chương 
trong cuốn sách đó được đặc hàng với cái tên trên đây 
được chính phủ Việt Nam cho xuất bản không?

Nếu nhà trí thức Trần Thu Dung thức cái trí của Bà 
thì sẽ có câu trả lời phù hợp. Còn như chưa thức được cái 
trí thì Bà chắc chắn sẽ bị lợi dụng tiếp.

* * *
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HBCSBN – Năm 1956

TÂN XUÂN KHAI BÚT

Đầu xuân Bính Thân (1956) Đức Hộ Pháp có gởi 
cho Chức Sắc Cửu Trùng Đài Nam Phái một bài thi nói 
rõ lập trường tranh đấu của Ngài.

THI:
Vẫn gánh non sông đến tuổi già,
Đồng tâm làm mạnh thế tài ba.
Đòi phen kiên nhẫn dìu hồn nước,
Lắm lúc truân chuyên giữ Đạo nhà.
Tín đức cổ truyền trừ giặc loạn,
Nghĩa nhân pháp bữu dẹp can qua.
Hồng Ân đã sẵn làm thao lược,
Ích nước an dân dụng chữ “Hòa”.

Đầu xuân Bính Thân
Hộ Pháp
(Ấn ký)

http://www-personal.usyd.edu.au/~cdao/booksv/hoabinhchungsong/hbchbn2.html
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TÓM LƯỢC CHUYẾN ĐI NAM VANG 
CỦA ĐỨC HỘ PHÁP (1956).

 ▶ Ngày 19–6–1954 Quốc Trưởng Bảo Đại phong ông Ngô 
Đình Diệm làm Thủ Tướng tại Paris thay cho ông Bửu 
Lộc (từ chức).

 ▶ Ngày 23–6–1954 (23–5–Giáp-Ngọ) Thủ-Tướng Ngô-
Đình-Diệm lên phi-cơ về Việt Nam.

 ▶ Ngày 20–7–1954 (ngày ký Hiệp Định Geneve về Việt 
Nam chia đôi đất nước) Đức Hộ Pháp và phái đoàn 
Cao Đài rời Paris về Việt Nam.

* * *

 ▶ Từ ngày 06/01—16/01–Ất Mùi (29/01 — 08/02– 1955) 
là thời gian tổ chức Lễ khánh thành Toà Thánh. (Thủ 
Tướng Ngô Đình Diệm đến dự vào ngày 31–01. Có tài 
liệu ghi Thủ Tướng dự vào ngày 01–02).

 ▶ Ngày 02–5–1955 Đức Hộ Pháp ra Thánh Lịnh số 70/ 
VP.HP. Hoàn tất việc quốc gia hóa Quân Đội Cao Đài; 
được xúc tiến từ thời Thủ Tướng Nguyễn Văn Tâm và 
Bữu Lộc đến nay mới xong.

 ▶ Ngày 05–10–1955 (20–8– Ất Mùi) Tướng Nguyễn Thành 
Phương tuân lịnh Ngô Đình Diệm đem binh lính bao 
vây Hộ Pháp Đường.

 ▶ Ngày 10–10– 1955 (25–8–Ất Mùi) Hội Thánh họp với 
Thiếu Tướng Lê Văn Tất là đại diện của Tướng Nguyễn 
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Thành Phương.

 ▶ Ngày 23–10–1955 Thủ Tướng Diệm được bầu làm Tổng 
Thống.

 ▶ Ngày 26–10–1955, chính thể Việt Nam Cộng Hoà được 
thành lập.

 ▶ Ngày 16–02–1956 (05–01– Bính Thân) lúc 3 giờ Đức 
Hộ Pháp rời Toà Thánh đi Nam Vang.

* * *
Lưu ý rằng do sự khủng bố quyết liệt của Ngô Đình 

Diệm suốt 04 tháng từ khi còn làm Thủ Tướng đến 
khi lên làm Tổng Thống (từ ngày 05–10–1955 đến ngày 
16–02–1956), nên Hội Thánh và Đức Hộ Pháp thấy rằng 
Ngài cần ra khỏi Việt Nam để tránh khủng bố.

Xem lại thì trước đó khoản 02 tháng Đức Hộ Pháp 
cũng có nói rõ rằng Ngài sắp xuất ngoại một phen nữa. (i)

* * *
Nhơn dịp tết nguyên đán, vào ngày mùng hai Giáo 

Hữu Thái Của Thanh từ Kiêm Biên về đảnh lễ Đức Chí 
Tôn, Đức Phật Mẫu... sau đó đến viếng Đức Hộ Pháp. 
Ngài mới hỏi đường đi Kiêm Biên thế nào?

Giáo Hữu Thái Của Thanh thưa rằng người đi lại 
nhiều lần nên đi rất dễ và lãnh mạng đưa Đức Hộ Pháp 
đi an toàn. Ngài mới cho Ông Giáo Hữu đưa hai người 
con là cô Ba và cô Tư... đi trước xem thể nào. Ngài Giáo 
Hữu đưa đi trót lọt và trở về phục lịnh trong ngày mùng ba.

Do vậy nên Đức Hộ Pháp dạy sắp xếp và chuẩn bị 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%A1%C2%BB?t_Nam_C%C3%A1%C2%BB?ng_Ho%C3%83%C2%A0
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đồ cần thiết chất lên xe để đêm mùng bốn rạng mùng 
năm lên đường.

Ngày 05–01– Bính Thân (16–02–1956) lúc 03 giờ 
khuya Đức Hộ Pháp rời Toà Thánh đi Nam Vang. Cùng 
đi trên xe có: Giáo Hữu Thái Của Thanh lái xe. Ông Ba 
Hiệu và Cô 2 Đạm (nhân sự băng trước đều mặc áo dài 
trắng). Băng sau có Đức Hộ Pháp ngồi giữa (mặc đạo 
phục) Ngài Hồ Bảo Đạo (mặc đạo phục) ngồi bên trái; 
Ông Thoại (mặc áo dài trắng) ngồi bên phải và Ông Hồ 
Thái Bạch (mặc đồ hướng đạo) ngồi trên gói đồ ở trước 
mặt Ông Thoại.

Theo Ngài Hồ Bảo Đạo viết trong Văn Tịch Pháp 
Nhơn Luân Chi Đạo thì chuyến đi nầy có một số chức sắc 
Phước Thiện và ông Trưởng Tộc Phạm Môn (Út) biết... 
Đức Hộ Pháp không chỉ định ai đi theo, chỉ có những 
người xin đi và được sự chấp thuận của Đức Hộ Pháp.

Xe từ Hộ Pháp Đường đi ra bằng cửa nhỏ. Tướng 
Phương có lập bót cho lính gác ở bên kia đường nhưng 
lính ngủ say không biết chi hết. Xe đi ngang Đền Thánh 
đến cửa Hòa Viện có Bảo Thể mở cửa, đi qua cửa số 02, đi 
theo đường Ca Bảo Đạo qua Nhàn Du khách sạn (có công 
an Ngô Đình Diệm đóng tại đó), đến cửa số bảy ngoại ô, 
rồi ra Mít Một quẹo trái (đi trên quốc lộ 22 ngày nay) qua 
Tổng Hành Dinh có lính vác súng gác cổng chánh đi qua 
đi lại nhưng không kêu xe lại hỏi chi hết...

Xe của Trưởng Tộc Phạm Môn theo đưa chạy cách 
một khoảng cũng đi suông sẽ.

Đến cầu Gò Dầu Hạ cổng cầu chưa mở. Ông Giáo 
Hữu Thái Của Thanh xuống xe giao thiệp với lính gác. 
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Lính đến rọi đèn pin vào xe xem sơ qua rồi mở cổng cho 
xe đi. Qua cổng đầu cầu bên kia lính gác cũng mở cổng 
cho đi không kiểm tra chi hết.

Xe qua 02 cổng ở cầu Gò Dầu Hạ thì đi thẳng một 
mạch đến biên giới Việt Miên. Trời vừa rạng sáng đến bót 
gác của lính Miên phải ghé đó trình giấy. Ông Giáo Hữu 
sắp xếp cho 03 người là Ông Hiệu, Ông Thoại, Ông Bạch 
xuống xe đi bộ qua trạm. Xe trình giấy xong, bót dở cổng 
cho xe qua... và rước 03 người đã xuống xe qua trạm...(mọi 
người mới nhẹ thở...) xe chạy thẳng đến Soài Riêng. Xe 
Trưởng tộc Phạm Môn theo đưa thấy xe Đức Hộ Pháp 
đã qua biên giới xong xuôi thì mới trở về.

Trước kia Đức Hộ Pháp có đến Miên, Thái tử 
Sihanouk từng quì xuống hôn chân Ngài. Nay thấy Đức 
Hộ Pháp đến thì kỷ luật toàn bộ lính gác ở biên giới vì 
đã để Đức Hộ Pháp đến Nam Vang. Sihanouk đối xữ với 
Đức Hộ Pháp như tội nhơn giết người cướp của... (xem 
Văn Tịch Pháp của Ngài Hồ Bảo Đạo).

* * *
(i)– Phần phụ lục ngày 24–12–Ất Mùi (1955). 
Đức Hộ Pháp dạy:
... Bởi Ngô Đình Diệm có hội tay ba tại Ba Lê (Paris) 

với Quốc Trưởng Bảo Đại cùng Qua. Người có tuyên thệ 
trước bàn thờ Tổ Quốc rằng: “Không phản Tổ Quốc chủng 
tộc Việt Nam, nếu bội ước sẽ chết trước mũi súng thần của 
dân tộc và linh hồn bị luật Thiên-Điều của Chúa hành phạt”. 
Do đó Đức Hoàng Đế Bảo Đại giao cho làm Thủ Tướng 
để thống nhất các khối quân lực trong các đảng phái để 
tránh nạn xô xác sanh mạng và trừ nạn chia đôi lãnh thổ....
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....Rồi đây Qua sẽ xuất ngoại, giao thiệp với Quốc 
Tế và các nước trung lập, dùng giải pháp mới mẻ để mưu 
cầu hòa bình, thống nhứt hoàng đồ chủng tộc Việt Nam.)

* * *
 	 Thánh Thư ngày 26–02–1956 gởi Tướng-sĩ, chiến binh Quân-đội 

Cao-Đài và Liên Minh. 

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
SỐ: /HP.HN

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

Đế-Thiên, ngày 15–01– Bính-Thân (26–02–1956)

HỘ-PHÁP
Gởi cho các Tướng-sĩ, chiến binh Quân-đội Cao-Đài 

và Liên Minh.
Các con,
Đồng bào của các con chịu gian-nan và đau khổ trót 

trên 10 năm chiến đấu giải ách nô-lệ ngoại bang cho đến 
hôm nay cũng vẫn còn tranh-đấu vì Quốc-dân chưa có 
hoàn toàn thắng lợi mỹ mãn. Các con cũng vẫn còn theo 
mục-phiêu trọng yếu là độc-lập và thống nhất hoàn đồ 
cùng chủng-tộc.

Thầy dư biết tâm-thành yêu nước thương dân của 
các con cũng giống như Thầy. Nhưng giai đoạn hôm nay 
Thầy đương đeo đuổi theo một đoạn đường lịch-sử rất 
nên khó khăn và yếu trọng. Đó là trong cơn nước nhà bị 
nạn phân đôi do hai khối Cộng sản và Thực-dân gây nên.

Muốn tránh nạn cốt nhục tương-tàn, nồi da xáo 
thịt nên Thầy xuất ngoại cốt đi tìm giải pháp đủ phương 
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thống-nhứt mà khỏi phải hy-sinh xương máu. Lập trường 
nầy võ-lực không cần ích, chỉ cần hành-động với tinh thần 
ái-quốc ưu dân của các con là đủ.

Vậy nên Thầy để lời phủ-dụ các con tùy phương tiện 
ra hợp-tác cùng chánh-phủ, bất-kỳ là chánh-phủ nào chớ 
chẳng kỵ nể gì chánh-phủ Ngô-Đình-Diệm.

Thật ra sự hợp tác hay là kháng-chiến của các con 
chẳng còn có ảnh-hưởng chi đến lập-trường của Thầy 
quyết-định.

Các con suy nghĩ rồi thì chọn quyền quyết-định. 
Thầy khuyên các con hợp tác với nhau là khí cụ giúp 
Thầy đắc-lực.

Thầy ban ơn cho các con./.
HỘ-PHÁP

(Ấn ký)
* * *

 	 Thánh Thư ngày 26–02–1956 gởi Tân Quốc Trưởng Ngô Đình Diệm

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
SỐ: /HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH

HỘ-PHÁP
Kính gởi nội-các Tân Quốc-Trưởng Ngô-Đình-Diệm.
Bần-Đạo tại sao rời khỏi Tòa-Thánh Tây-Ninh?
Nay Bần-Đạo cho nhà tai mắt rõ biết: Đạo Trời đã 

mở Tam-Thập-Niên rồi. Tại Tây Ninh ba đời chánh-phủ 
chưa được 10 tuổi mà chưa chánh-phủ nào dám phản 
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Đạo Trời. Cả dân-tộc Việt-Nam từ Pháp thuộc đến nay 
chưa có. Bần-Đạo nghe thấy rõ tiếng gọi Thiêng-Liêng là 
sự kiện toàn cả dân-tộc Việt-Nam.

Việc Trời không thấu đáo là tân chánh-phủ Ngô trào; 
mới hơn hai tuổi mà quá tự-do tự tác, phân chia dân-tộc 
từ Nam chí Bắc. Nào là đói khó, nào là đổ máu, cha xa con, 
vợ mất chồng, con phản cha, tớ phản thầy, dân đang khôn 
hóa ra ngây. Vì lẽ ấy mà Bần-Đạo cũng phải chịu luật-hình 
trên ba tháng để xong với quyền chánh-phủ khủng-bố.

Bần-Đạo và toàn cả nhơn-sanh trên ba triệu Tín-Đồ 
cũng bị khủng-bố nào là trộm cướp, nào là thuế cao phạt 
nặng, kẻ bực tức bỏ sự nghiệp ra rừng, dân đương yên 
làm hóa ra loạn, và phá hết tất cả căn bản đạo đức từ Lục 
Tỉnh cùng Trung, Nam, Bắc.

Ông là người Việt phản quốc, lập Đạo Mỹ-Châu. 
Ông giết cả bao nhiêu sanh-mạng dân-tộc Việt-Nam. Ông 
đem bán giống nòi cho Đạo Tin-Lành Mỹ-Quốc.

Ông lấy bao nhiêu vàng bạc của Mỹ đặng đem quyền 
lợi tư riêng cho kiến họ Ngô-Đình của Ông hạnh hưởng. 
Ông làm chết cả bao nhiêu sanh-mạng của đồng bào Nam, 
Trung, Bắc.

Vì lẽ đó Bần-Đạo không thể ngồi yên, mới cổi cà-sa 
mặc chiến bào, hiệp cùng thế-giới đặng đem quyền lợi về 
cho đất nước, cho toàn dân-tộc được an hưởng.

Bần-Đạo vâng mạng lịnh thiêng-liêng ra đi nhứt thân 
về ức vạn, đẹp tử-khí đông lai, quảng truyền đạo đức; lập 
nhơn nghĩa cho toàn dân an cư lạc nghiệp; như thế mới 
có hòa-bình trật tự kỳ ba.

Đế-Thiên, ngày 15–01– Bính-Thân.
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(26–02–1956).
HỘ-PHÁP. (Ấn -Ký)

Dân tộc Việt Nam đã hy sinh xương máu và tánh 
mạng để đánh đuổi thực dân Pháp. Quốc Trưởng Bảo 
Đại lập Ngô Đình Diệm làm Thủ Tướng vào tháng 
06–1954. Ông Diệm thừa hưởng thành quả đó để xây 
dựng chế độ GIA ĐÌNH TRỊ...

Nói đến 03 chữ GIA ĐÌNH TRỊ thì người ta biết 
ngay là chế độ Ngô Đình Diệm (1954–1963)...

* * *
 	 Bản Tuyên Ngôn ngày 23–03–1956 gởi toàn đạo (giử chủ quyền 

của Đạo...)

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
SỐ: /HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

BẢN TUYÊN NGÔN
Gởi cho:

 ❒ Toàn thể Chức Sắc Thiên Phong.
 ❒ Hội Thánh Nam Nữ Hiệp Thiên, Cửu Trùng 

Phước Thiện và Phạm Môn,
 ❒ Cùng cả con cái Đức CHÍ TÔN Nam Nữ Lưỡng 

phái.
Trong lúc lưu vong nương náu nơi nước người đặng 

thi hành mục đích thiêng liêng cứu dân cứu nước, Bần 
Đạo rất ân hận buộc mình phải phế vong phận sự đối 
với Đại Gia Đình Thiêng Liêng của Đại Từ Phụ đã giao 
phó. Bần Đạo chỉ cầu nguyện Ơn Trên ban bố hồng ân 
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cho cả con cái của Đạo biết trọng danh Đạo của mình 
trong khuôn luật của ĐỨC CHÍ TÔN đã lập giáo là “Bác Ái 
và Công Bình”.

Nền giáo lý cao siêu của ĐỨC CHÍ TÔN chính tay đã 
lập là ngọn cờ cứu khổ của Đời thì những hành vi nào 
phi ân bội nghĩa lẽ dĩ nhiên nghịch hẳn với Thánh Ý của 
Người, các phần tử của đại gia đình thiêng liêng ấy, dầu 
đôi ba triệu người, phải làm thế nào như một mới đảm 
nhiệm được phận sự tối yếu, tối trọng của Người đã giao 
phó là cứu thế độ đời.

Ta thử nghĩ, nếu trên không thuận dưới, dưới chẳng 
hòa trên thì số mạng của nền chơn giáo của Người mới 
ra sao dưới mắt thế gian dòm ngó.

Cái hại thường tình của một gia đình thì táng gia, 
của một nước thì táng quốc, của nền Đạo thì suy vi, do bởi 
phân tâm nghịch ý. Nạn bội phản của Đạo đã lắm phen 
làm cho chinh nghiêng pháp chánh; ô uế chơn truyền mà 
ta xem kỷ lại coi đã có phen nào làm cho mất uy danh của 
Đạo chăng? Bất quá là một luồng gió thoảng qua giữa Càn 
khôn vũ trụ vậy thôi.

Bần Đạo đã để trọn tín nhiệm nơi toàn con cái của 
Đạo đủ khôn ngoan, sáng suốt, nhận định thời thế, thế 
nào để liệu phương xoay trở vậy thôi.

Bần Đạo lấy làm đau đớn để lời thống thiết yêu cầu 
toàn con cái của Đạo nếu biết trọng danh giá của mình, 
phải biết trọng tinh thần danh giá của Đạo.

Chủ quyền của Đạo còn thì Đạo mới còn, chủ quyền 
của Đạo mất thì Đạo phải mất. Đức CHÍ TÔN đến để lập 
Thánh Thể của Ngài tức là Hội Thánh, cốt để thay hồn 
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thay xác của Ngài đặng làm Anh, làm Cha, làm Thầy của 
toàn con cái yêu dấu của Ngài, thì quyền hành ấy phải 
đặng tôn kính mới bảo thủ sanh tồn nơi cửa Đạo; ngược 
lại là ta vô tâm đeo đuổi uy quyền tìm phương diệt Đạo.

Nếu cả mấy bạn, mấy em, mấy con từ trên xuống dưới, 
biết thương Bần Đạo là một kẻ tượng trưng cái khối ưu 
ái vô biên của Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu thì Bần Đạo 
gởi cả sự ưu ái ấy nơi lòng của mỗi người hầu hòa thuận 
cùng nhau đặng đủ phương bảo tồn luật Đạo.

Trong khi vắng mặt, Bần Đạo đã phú thác toàn quyền 
cho Hội Thánh thì ai phạm tới quyền ấy, tức nhiên một 
cách gián tiếp phạm đến quyền của Bần Đạo, mà quyền ấy 
chỉ là quyền hành ưu ái vô biên của Bần Đạo đó mà thôi.

Thiếu Tướng Văn Thành Cao phải tiếp tục thi hành 
phận sự mà Bần Đạo đã giao phó.

Toàn bộ Hội Thánh Nam Nữ Lưỡng phái phải triệt 
để thi hành phận sự của Bần Đạo đã giao cho đến ngày 
Bần Đạo trở về cố quốc.

Cả Tín đồ Nam Nữ Lưỡng phái phải nhứt tâm nhứt 
đức tôn trọng chủ quyền của Đạo mới có thể giúp sức Bần 
Đạo trong phận sự cứu vãn tình thế nước nhà.

Sự trở về ấy mau hay chậm là do Đại Gia Đình Thiêng 
Liêng của Bần Đạo quyết định.

Kiêm Biên, Ngày 12– 2 Bính Thân
(23/ 3/ 1956).
HỘ PHÁP

PHẠM CÔNG TẮC
(Ấn Ký).
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TB: Hội Thánh phải ấn hành gởi Toàn Đạo.
* * *

 	 Cương Lĩnh Hòa Bình Chung Sống ngày 26–03–1956.

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
DO DÂN – PHỤC VỤ DÂN – LẬP QUYỀN DÂN

C Ư Ơ N G - L Ĩ N H

 ❒ Thống nhất lãnh thổ và khối dân tộc Việt Nam với 
phương pháp ôn hòa.

 ❒ Tránh mọi xâm phạm nội quyền Việt Nam.
 ❒ Xây dựng Hòa bình, Hạnh phúc và Tự do Dân chủ 

cho Toàn dân.
* * *

I– THỐNG NHẤT LÃNH THỔ VÀ KHỐI DÂN TỘC VIỆT NAM 
VỚI PHƯƠNG PHÁP ÔN HÒA�

A. Giai đoạn thứ nhứt:

1. Để hai chính phủ địa phương tạm giữ nguyên vẹn 
nền tự trị nội bộ mỗi Miền theo ranh giới vĩ tuyến 17.

2. Thành lập một “Ủy ban hòa giải dân tộc” gồm có các 
nhân sĩ trung lập và một số đại diện bằng nhau của 
chính phủ 2 miền để tìm những điểm dung hợp giữa 
2 miền.

3. Tổ chức nước Việt Nam thống nhất thành chế độ 
Liên Bang Trung Lập gồm có 2 phần liên kết (Nam 
và Bắc) theo hình thức Thụy Sĩ với một chính phủ 
Liên Bang lâm thời, để điều hòa nền kinh tế trong 
nước và để thay mặt cho nước Việt Nam thống nhất 
đối với Quốc Tế và Liên Hiệp Quốc.
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4. Bãi bỏ bức rào vĩ tuyến 17. Dân chúng được bảo đảm 
sự lưu thông tự do trên toàn lãnh thổ Việt Nam để so 
sánh và chọn lựa chế độ sở thích mà định cư.

* * *
B. Giai đoạn thứ nhì:

1. Đánh thức tinh thần dân tộc đến mức trưởng thành, 
đủ sức đảm nhiệm công việc nước theo nhịp tiến triển 
của thế giới trong khuôn khổ tự do và dân chủ.

2. Khi dân tộc đã trưởng thành và khối tinh thần đã 
thống nhất thì toàn dân Việt Nam sẽ tự giải quyết thể 
chế thiệt thọ theo nguyên tắc tự quyết bằng cách mở 
các cuộc Tổng Tuyển Cử thể theo hiệp định Genève 
tháng 7/1954, để thành lập Quốc hội duy nhất cho 
nước Việt Nam. Cuộc Tổng Tuyển Cử này sẽ tổ chức 
dưới sự kiểm soát và trách nhiệm trọn quyền của Liên 
Hiệp Quốc để ngăn ngừa điều áp bức dân chúng.

3. Quốc hội này sẽ định thể chế thiệt thọ và thành lập 
một chánh phủ trung ương nắm trọn quyền trong 
nước Việt Nam.

* * *
II– TRÁNH MỌI XÂM PHẠM NỘI QUYỀN VIỆT NAM�

1. Hữu dụng nền độc lập của mỗi Miền đã thu hồi do 
hai khối đã nhìn nhận (chính phủ Hồ Chí Minh ở 
miền Bắc và chính phủ Ngô Đình Diệm ở miền Nam).

2. Nương vào các nước Trung lập như: Ấn Độ, 
Anh, Miến Điện, A Phú Hãn.., để mở một đường lối 
thứ ba, gọi là “đường lối dân tộc” căn cứ trên khối dân 
tộc để làm trung gian dung hòa hai chế độ.

3. Tránh mọi hướng dẫn ảnh hưởng hoặc can thiệp của 
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một khối nào trong hai khối đối lập Nga Mỹ, vì đó là 
nguyên căn một cuộc tương tàn có thể gây nên trận 
thế giới chiến tranh thứ 3. Gia nhập vào một trong 
hai khối Nga hoặc Mỹ tức là chịu làm chư hầu cho 
khối ấy và tự nhiên là thù địch của khối kia. Như thế 
chánh sách “Hòa Bình Chung Sống” không thể thực 
hiện đặng; bằng chứng là tình trạng của Đức, Áo, 
Trung Hoa, Triều Tiên và Việt Nam hiện tại.

* * *
III– XÂY DỰNG HÒA BÌNH HẠNH PHÚC VÀ TỰ DO 

CHO TOÀN DÂN�

1. Kích thích và thúc đẩy cuộc “Thi đua Nhơn Nghĩa”, 
giữa 2 miền Bắc và Nam để thực hiện hạnh phúc cho 
nhân dân trong cảnh hòa bình xây dựng trên nguyên 
tắc bác ái, công bình và nhơn đạo.

2. Áp dụng và thực hiện Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền 
của Liên Hiệp Quốc, thực hiện tự do dân chủ trên 
toàn lãnh thổ Việt Nam.

3. Thâu thập tất cả mọi ý kiến, phát huy do tinh thần 
hiền triết cổ truyền của chủng tộc đưa lên và giao lại 
cho Liên Hiệp Quốc hòa giải để thi hành cho dân 
chúng nhờ.

4. Dùng tất cả các biện pháp để thống nhất tinh thần 
dân tộc trong việc xây dựng hạnh phúc với điều hay 
lẽ đẹp trên căn bản hy sinh và phụng sự.

5. Hai miền phải thành thật bãi bỏ mọi tuyên truyền 
ngụy biện và xuyên tạc lẫn nhau. Phải để cho nhân 
dân đứng trước sự thật tế mà nhận xét sự hành động 
của đôi bên rồi lần lần sẽ đi đền chỗ thống nhất ý kiến.
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6. Sự thực hiện “Chánh Sách Hòa Bình Chung Sống” 
trên đây sẽ đặng thi hành dưới sự ủng hộ và kiểm 
soát thường trực của Liên Hiệp Quốc và các phần 
tử Trung Lập trong nước và ngoài nước, hầu ngăn 
ngừa mọi áp bức nhân dân do nơi quyền độc tài của 
địa phương hay do áp lực của ngoại quyền xúi giục.

Nam Vang, ngày 26– 3– 1956
HỘ PHÁP

PHẠM CÔNG TẮC
(Ấn Ký).
* * *

 	 Thánh Thư số 20 ngày 26–03–1956 gởi TTK Liên Hiệp Quốc và các 
cường quốc

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỒ: 20 /HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

HỘ PHÁP
Phạm Công Tắc Giáo Chủ Đạo Cao Đài.

Kính gởi Quí Ngài:
 ❒ CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP QUỐC.
 ❒ và các Ngài THỦ TƯỚNG CHÁNH PHỦ CÁC 

CƯỜNG QUỐC.

Kính quý Ngài,
Sau 82 năm bị đô hộ dưới quyền Pháp thuộc, ngày 

9– 3–1945, toàn cả quốc dân Việt Nam quật cường giải 
ách nô lệ.
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Việc trọng đại ấy đã có tiếng dội khắp cả thế giới và 
các liệt cường quốc tế đều hiểu rõ.

Đã 11 năm tranh đấu không ngừng để định vững chủ 
quyền độc lập cho Tổ quốc, dân tộc Việt Nam đã chịu 
bao nhiêu thống khổ, tang tóc về tài sản cũng như sinh 
mạng, lại thêm bị hai ngoại quyền Cộng sản và Tư bản xen 
vào nội bộ, chia Quốc dân Việt Nam làm hai xu hướng.

Kể từ ngày quân đội Pháp thất trận ở Điện Biên Phủ 
lại thêm một tai hại lớn lao hơn nữa tròng lên đầu dân 
Việt Nam. Thật vậy 9 nước ở Hội Nghị Genève với hảo 
ý đem hòa bình lại cho xứ Việt Nam và chấm dứt chiến 
tranh giữa Pháp và Việt Minh đã vô tình mà không nhận 
định sự tai hại cho Việt Nam là thế nào, nên đã ký một 
hiệp định chia đôi lãnh thổ Việt Nam từ vĩ tuyến 17 rồi 
lại định cho Việt Nam phải tự tìm phương thống nhất.

Chúng ta nên nhớ rằng khi ký hiệp định Genève thì 
vĩ tuyến 17 chỉ có nghĩa là để chia đôi Quân đội của hai 
bên ra để tránh sự đụng chạm, nhưng về sau thì vĩ tuyến 17 
đã biến thành một cách thực tế ranh giới chia hẳn 2 Miền 
Nam Bắc, miền Bắc thì do Cụ Hồ Chí Minh với Chính 
phủ thân Nga và miền Nam thì Cụ Ngô Đình Diệm với 
Chánh phủ thân Mỹ.

Là nạn nhân của thời cuộc và của sự tranh chấp chủ 
nghĩa quốc tế, dân tộc vô phúc này thay vì đặng giúp đỡ 
và an ủi, phải thêm một vết đau thương do 9 nước đã vô 
tình xâm phạm quyền dân tộc tự quyết của họ.

Tình trạng đã hiển nhiên và không một ai có thể 
nào chối cãi. Việc cốt yếu hiện nay là phải tầm một diệu 
dược để cứu chữa bịnh trạng ấy.
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Bần Đạo rất hài lòng nhận nơi đây hảo ý và sự cố 
gắng dẻo dai của các cường quốc Trung Lập để tìm một 
giải pháp hòa bình mong giải quyết vấn đề Việt Nam.

Là Giáo Chủ một Tôn giáo tượng trưng tinh thần 
của một dân tộc đủ phong tục, đủ văn hiến do một nền 
văn minh tối cổ Khổng giáo, Bần Đạo không thể ngồi 
yên đặng nhìn sự thống khổ của họ vì lẽ bất công của xã 
hội nhơn quần.

Vì cớ nên Bần Đạo định góp sức mọn mình với sự 
cố gắng của các liệt cường để tìm phương pháp cứu vãn 
tình thế, giải nạn cho chủng tộc Việt Nam đặng bảo vệ 
hòa bình và hạnh phúc cho họ.

Hôm nay Bần Đạo phải xuất ngoại cốt yếu để bảo 
thủ tự do của cá nhân hầu có đủ phương tiện kêu gọi lòng 
nhân đạo của các liệt cường giúp sức cho Bần Đạo đủ 
phương hòa giải hầu tránh nạn cốt nhục tương tàn của 
sắc dân Việt sắp gây nội chiến vì đôi ảnh hưởng.

Nhơn đó Bần Đạo xin gửi theo đây một chương 
trình tối thiểu mà đại ý là một đường lối chung sống lập 
thành tại nước Việt Nam một Chính phủ Liên bang hầu 
có thể thực thi Thống Nhất theo như Hiệp định Genève 
đã đề nghị.

Chương trình này Bần Đạo đã định rõ trong bức 
điện văn gởi cho Tứ Cường trong buổi hội nghị Genève 
kỳ nhì vào ngày 21 tháng 7 năm 1955 và đã nhờ Thủ tướng 
EDGAR FAUREC chuyển đệ.

Bần Đạo chỉ xin Liên Hiệp Quốc và các liệt cường 
thật tâm ủng hộ và cương quyết bảo đảm cho Bần Đạo 
được tự do tuyên truyền giải pháp nầy khỏi sự khủng bố 
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của hai chính phủ đương quyền Hồ Chí Minh và Ngô 
Đình Diệm trong khi Bần Đạo thật hành sứ mạng hòa 
bình nầy.

Bần Đạo quả quyết rằng: Đồng bào Việt Nam luôn 
luôn yêu chuộng hòa bình sẽ hưởng ứng nhiệt liệt phong 
trào này nếu họ được tự do phát biểu ý chí của họ.

Bần Đạo tỏ lòng tri ân quý vị. (1).
Phnom Penh, ngày 26 tháng 3 năm 1956.

HỘ PHÁP
PHẠM CÔNG TẮC

(Ấn Ký).
* * *

Theo SỬ LƯỢC về HBCS của Ngài QUI TÂM biên soạn 
tại trang 48 thì thư nầy có đính kèm bản chính sách HBCS.

* * *
TNHT Q2.

Mạnh yếu rồi đây yếu được phần,
Được phần máy Tạo khéo cầm cân.
Cầm cân thăng-thưởng răn người thế,
Người thế sao cho hạnh chói ngần.

* * *
 	 Thánh Thư số 21 ngày 28–03–1956 gởi cụ Hồ và cụ Ngô

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỒ: 21 /HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC
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Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng.

GỞI CHO:
 ❒ CỤ HỒ CHÍ MINH Chủ Tịch chánh phủ 
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA.

 ❒ CỤ NGÔ ĐÌNH DIỆM Tổng Thống chánh 
phủ VIỆT NAM CỘNG HÒA.

Kính hai Cụ,
Cũng như Bần Đạo, có lẽ hai Cụ hiểu rõ hơn Bần 

Đạo nữa về tình thế nguy ngập cho Tổ Quốc và giống nòi 
Việt Nam ta đã trót chịu hơn 11 năm tang tóc vì cốt nhục 
tương tàn, nồi da xáo thịt.

Cái tai họa ấy do đâu?
Phải chăng vì đồng bào ta vô ý thức mà trở thành 

nạn nhơn của hai ảnh hưởng ngoại quyền gây loạn? Tình 
thế ấy phải chấm dứt mới thiệt hiện đặng phương pháp 
giải ách lệ thuộc ngoại bang và thâu hồi độc lập thật sự.

Bần Đạo đã có dịp viết thơ tỏ nỗi niềm nguy hại nếu 
hai Chánh phủ chẳng tìm phương thoát khỏi ngoại quyền 
xúi giục, thì nội chiến Nam Bắc sẽ phải không tránh khỏi.

Thoảng như tai hại ấy vẫn tiếp tục gây nạn cốt nhục 
tương tàn thì năng lực tranh đấu cách mạng giải phóng 
dân tộc sẽ tiêu hao mà trở thành bánh vẽ.

Vì khi phong trào cách mạng đã kiệt lực thì ách lệ 
thuộc sẽ tròng vào đầu cổ dân tộc còn nguy hại hơn Pháp 
thuộc nữa mà chớ.

Hội nghị Genève buổi nọ đã sanh sản ra Hiệp định 
20/7/1954, là món độc dược để đầu độc cho Quốc Dân 
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ta đi đến cảnh chết vô phương cứu chửa, là giam hãm ta 
vào giữa cuộc tranh đấu của hai ảnh hưởng quốc tế. Ta 
muốn thoát ly tức là ta tìm một giải pháp bảo thủ nội 
quyền đặng định vận mạng tương lai do nơi tay ta đào 
tạo, chớ chẳng chịu ngoại quyền nào làm chủ nội bộ của 
ta. Muốn đặng như thế, Bần Đạo xin gởi theo đây một 
chương trình thống nhất Tổ quốc giang sơn cho hai Cụ 
để trọn tâm nghiên cứu và tìm thêm những giải pháp hay, 
khéo bổ cứu vào mọi mặt khuyết điểm hầu có thể thi hành 
đặng y theo ước vọng thống nhất và hòa bình của dân tộc.

Bần Đạo đã lưu vong nơi nước ngoài, chỉ có mục 
đích là bảo thủ trọn vẹn tinh thần trung lập của Bần Đạo 
đặng kêu gọi tinh thần ái quốc chân chính nồng nàn của 
hai Cụ. Mong ước hai Cụ bỏ tư hiềm và thành kiến đặng 
đủ phương cứu quốc.

Bần Đạo, trân trọng gởi lời yêu mến kính phục của 
Bần Đạo luôn dịp gởi cả vận mạng số kiếp của Tổ quốc 
và Giống nòi cho hai Cụ định liệu.

Phnom Penh, ngày 28 – 3 – 1956
HỘ PHÁP

PHẠM CÔNG TẮC.
(Ấn Ký).
* * *

 	 Thư ngày 21–04–1956 của Ủy Hội Quốc Tế Cao Miên gởi ĐHP cho 
biết đã chuyển CSHBCS đến UHQTKS Việt Nam.

THƯ CỦA ỦY HỘI QUỐC TẾ KIỂM SOÁT CAO MIÊN 
GỞI ĐỨC HỘ PHÁP�

Ni IS/X/4 Phnom Penh, ngày 21.4.1956
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Gởi Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc 
Giáo Chủ Đạo Cao Đài.
135/MV.P.B.Nodidom Phuom Penh.

Kính Đức Ngài,
Để hồi đáp thư Đức Ngài số 29 /Hộ Pháp. MN ngày 

10 tháng 4 năm 1956 về sự đề nghị vãn hồi hòa bình và 
nối lại quan hệ cho Việt Nam, nhưng về vấn đề nầy lại là 
sai phận sự của Uỷ Hội.

Tôi hân hạnh cho Đức Ngài hay nội vụ đã chuyển 
đệ qua Uỷ Hội Kiểm Soát ở Việt Nam, Uỷ Hội nầy có 
nhiệm vụ cứu xét đến.

Đức Ngài nhận nơi đây lòng tôn kính của tôi.
Ký tên: S.C NANDY

Phó Tổng Thư Ký
(Dịch từ bản Pháp văn)

* * *
 	 Thư ngày 24–04–1956 của Hội Đồng Tổng Trưởng Pháp cho biết 

đã nhận được Cương Lĩnh HBCS.

THƯ CỦA HỘI ĐỒNG TỔNG TRƯỞNG PHÁP
GỞI ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC�

Hội Đồng 
Tổng Trưởng Ba lê ngày 24–4–1956
Thủ Tướng Gởi Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Phnom Penh

Kính Đức Ngài,
Ông Cao Uỷ ở Miên có gởi đến tôi thư của Ngài đề 

ngày 26–3–1956, trong đó Đức Ngài có nhã ý đề cập đến 
chương trình hành động về chánh trị cho sự hòa bình và 
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nối liền lãnh thổ ở Việt Nam mà Đức Ngài đã thảo ra.
Xin trân trọng cám ơn Ngài đã gởi đến tôi tài liệu 

khiến tôi rất quan tâm đến, tôi đã chuyển lại cho ông Bộ 
Trưởng Ngoại Giao để hiểu rõ những đề nghị của Ngài.

Đức Ngài thể nhận mối cảm tình nồng hậu của tôi.
Ký tên GUY MOLLET 
(Dịch từ bản Pháp văn)

* * *
 	 Thánh Thư ngày 01–04–1956 hướng dẫn các thành viên Ban Vận 

Động HBCS thể hiện DÂN MẠNH (Lập Quyền Dân)

.
HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
Số: /HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

LÃNH-ĐẠO ĐỨC HỘ-PHÁP
Ban Vận-Động Chính-Sách Hòa-Bình Quận X, Y, Z.

1. TRƯỞNG BAN.
2. TỔNG THƠ-KÝ.
3. ỦY-VIÊN TUYÊN-HUẤN.
4. ỦY-VIÊN TỔ-CHỨC.
5. ỦY-VIÊN TÀI-CHÁNH.
6. ỦY-VIÊN THANH-TRA, KIỂM-SOÁT.
7. ỦY-VIÊN LIÊN LẠC.

Một hay nhiều cố-vấn Pháp-Luật.
BAN VẬN-ĐỘNG CÁC CẤP BỘ CÓ NHIỆM-VỤ.
1. Phổ biến và tuyên-truyền mạnh mẽ Chính-Sách 

Hòa-Bình Chung-Sống trong toàn dân-chúng địa-
phương mình đảm-nhiệm.
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2. Tiếp-xúc với các từng lớp nhân-dân, đoàn-thể, đảng 
phái và tôn-giáo nhiệt-tâm bảo-vệ hòa bình và phản 
đối chiến tranh : nội bộ thanh-niên, phụ nữ, nông 
dân, công dân.
Các Tổng Công-Đoàn, Thương-Binh-Hội, Hội Mẹ 

Hòa-Bình, Hội Chị Hòa-Bình, Liên-Đoàn Chiến-Sĩ Việt 
Nam Bảo-Vệ Hòa-Bình, các Tôn-Giáo các Đảng Phái. v.v, 
để xúc tiến đến việc lập thành “LỰC LƯỢNG TINH-THẦN 
NHÂN-DÂN TOÀN QUỐC, BẢO-VỆ HÒA-BÌNH”. Phản-đối 
chiến-tranh Nội-Bộ, và để phát biểu ý kiến tự-do của toàn 
dân trong buổi Trưng-Cầu Dân-Ý, lập thành chánh thể 
thống-nhất theo như Cương-Lĩnh Hòa-Bình Chung-
Sống đã định rõ.

NHIỆM VỤ CÁC PHẬN-SỰ TRONG BAN VẬN ĐỘNG.
Mỗi ban vận-động dầu cấp-bộ nào cũng phải tìm có 

một hay nhiều Cố-Vấn pháp-luật cho phong-trào (Trưởng 
Tòa hay là Trạng-Sư) để giúp về mặt luật pháp.

Phong-trào hoạt-động chúng ta là phương-pháp minh 
bạch, công-khai luôn luôn vững tiến trên nền-tảng pháp lý.

1. Trưởng-Ban Vận-Động thay mặt cho Trung ương và 
chịu trách-nhiệm mọi mặt. Toàn-quyền hành-động 
trong địa-phương mình, đúng theo chỉ-thị của Trung 
ương và đường hướng của Chính-Sách Hòa-Bình 
Chung-Sống.

2. Tổng-thơ-ký thay mặt cho Trưởng-ban khi vắng mặt. 
Phụ-trách mọi công việc nội bộ, chịu trách-nhiệm về 
văn phòng, phân phối công-văn, làm biên bản các phiên 
hợp nội-bộ lưu-trữ hồ sơ, thay mặt cho Trưởng-ban 
xử lý thường-vụ.
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3. Ủy-viên tuyên-huấn đặt kế hoạch tuyên-truyền phổ-
biến trong các từng lớp nhân-dân, đường-lối bất bạo 
động của Chính-Sách Hòa-Bình Chung-Sống điều tra 
tình-hình dân chúng đối với phong trào và kết quả 
cuộc hoạt-động của các cấp bộ-dưới. Phần huấn-luyện 
thì lo mở trường cán-bộ hoạt-động.

4. Ủy-viên tổ-chức xúc-tiến sự thành-lập Ban Vận-Động 
các cấp dưới. Thúc đẩy sự thành-lập các đoàn thể 
Hòa-Bình.

5. Ủy-viên thanh-tra kiểm-soát: Có phận sự kiểm-
soát nội-bộ và các hệ thống dưới trong sự thi-hành 
nhiệm-vụ về mọi phương diện.

6. Ủy-viên tài chánh: Đặt kế hoạch xây-dựng nền tài 
chánh cấp-thời cho công-cuộc vận-động Chính-Sách 
Hòa-Bình Chung-Sống do những nhà hảo tâm hay 
tổ-chức về kinh-tế giúp đỡ.

7. Ủy-viên liên-lạc: Đặt kế hoạch liên-lạc chặc-chẽ 
với cấp bộ trên và các cấp bộ dưới bằng đủ mọi hình 
thức để giúp cho sự điều động và thông tin trong 
phong trào được mau chóng.[4].

Thanh-Tâm sao-lục ngày 01–4–1956.

* * *
Qua 02 văn bản về Hòa Bình Giáo Hội và cách tổ 

chức cấp bộ trên đây thiễn nghĩ khi Hội Thánh ĐĐTKPĐ 

[4] Về ngày sao lục ghi là 01–4–1956 như vậy văn bản gốc phải có 
trước ngày sao lục nhưng do không có bản gốc chúng tôi tạm 
tính ngày sao lục làm chuẩn để sắp xếp. Đối chiếu với chứng thư 
ban cho 07 vị Sĩ Tải ngày 22–7–1956 văn bản trên đây ra trước 
khoản 03 tháng. Khi biên niên thì chú ý thời gian để dễ hình 
dung được sự việc diễn tiến.
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cầm quyền hành chánh trở lại thì Khảo Cứu Vụ nghiên 
cứu cách tổ chức và đưa vào xã hội để tự quần chúng góp 
phần trừ bỏ chiến tranh cũng như kiến tạo và giử gìn hòa 
bình cho nhân loại. Tổ chức như thế chính là làm cho người 
dân mạnh mẽ lên trước cơ chế thượng tầng. Cái đẹp của 
quê hương anh phải do chính anh xây dựng mà có. Vậy khi 
chính người dân ra tay để xây dựng thế giới nầy thì không 
có gì cản trở họ nổi. Đức Chí Tôn thương yêu nhân loại mở 
Đạo để chỉ con đường kiến tạo cuộc sống an nhàn nơi thế 
gian nầy. Nhưng do luật công bằng nên Thầy không bồng 
ẩm ai vào địa vị nào hết.

Ngày 12–11–2013 Việt Nam được bầu vào Hội Đồng 
Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Đó là cái tát vào mặt dân 
tộc Việt Nam và những người yêu mến công lý trên hành 
tinh nầy. Đảng cai trị dân hết sức bất nhân, bị các tổ chức 
phi chánh phủ lên án, vậy mà các chánh phủ vẫn liên hiệp 
nhau để chia ghế cho chế độ phi nhân tính. Không còn cách 
gì để Liên Hiệp Quốc xây dựng thế giới hòa bình và có công 
lý. Tận thế là như vậy.

Bản hát chèo thuyền do Đức Hộ Pháp soạn mở đầu 
có câu: Tam kỳ vận chuyển, Thiên hạ thái bình... đạo cứu 
đời thì không thể nói suông mà phải có công thức, có cơ chế 
thể hiện: Ý DÂN LÀ Ý TRỜI. Đây là một trong những 
phương trình vận chuyển của ĐĐTKPĐ giúp nhân loại 
MẠNH LÊN để xây dựng thế giới mới trong tình thương 
và công lý....
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* * *
 	 Ngày 26–04–1956 gởi điện tín đến cụ Hồ và cụ Ngô

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
SỒ:... /HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

Kính Gởi:
 ❒ Tổng Thống Ngô Đình Diệm chánh phủ Việt 

Nam Cộng Hòa Saigon
 ❒ Chủ Tịch Hồ Chí Minh chánh phủ Việt Nam 

Dân Chủ Cộng Hòa Hà nội
Nhân danh hằng triệu tín đồ Cao Đài người Việt 

Nam và toàn quốc dân. Bần Đạo gởi lời cảm tạ thành 
thật hai chánh phủ về thiện chí Hòa Bình đối với vấn đề 
thống nhất Việt Nam cầu cho lưỡng đô ban hành cả tự 
do dân chủ hầu đi đến thỏa thuận hạnh phúc, toàn dân 
chỉ nguyện vọng tha thiết hòa bình và thống nhứt.

Xin nhận nơi đây sự cảm tình nồng hậu.(1)
Nam Vang, ngày 26–4–1956

Hộ Pháp
PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Chủ Đạo Cao Đài
135 Đường Saigon-Nam Vang

(Ấn Ký).
* * *

(*). Văn bản trên được gởi bằng điện tín.
1– Cùng ngày nầy có đàn cơ tại Báo Ân Đường Kiêm 

Biên, đêm 15–3–Bính Thân (dl 26–4–1956). Hợi thời.
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Nội dung đàn cơ thể hiện Ngài Hiến Pháp Trương 
Hữu Đức có mặt ở Nam Vang (từ mấy ngày trước đó: 
23–4–1956).

Đây là chứng cứ (cho Khổ Nhục Kế) giải thích vì 
sao Hội Thánh để yên cho các vị Sĩ Tải công khai hóa 
chánh sách HBCS vào dịp lễ Vía Đức Chí Tôn đầu năm 
Đinh Dậu (1957).

***: Cũng sáng tỏ luôn việc 02 người con của Kỳ Ngoại 
Hầu Cường Để là Tráng Cử và Tráng Liệt đến Tòa Thánh 
Tây Ninh vào năm 1956 xin lại tro cốt của Kỳ Ngoại Hầu. 
Hội Thánh ĐĐTKPĐ (lúc đó Ngài Hiến Pháp chủ trì) đã 
giao trả đàng hoàng (sau 02 vị nầy nhập môn vào ĐĐTKPĐ).

Tro cốt của Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để được 
chính tay Đức Hộ Pháp đem từ Nhựt Bản về Việt Nam 
vào năm 1954.

Trên đường từ Sài Gòn về Tòa Thánh Tây Ninh 
(ngày 20–9–Giáp Ngọ-1954) Đức Ngài có dừng lại tại 
Thánh Thất Củ Chi để cầu nguyện. Khi đó Ngài có dặn 
bổn đạo rằng:... Hãy gìn giữ Thánh Thất nầy, sau sẽ có 
người đến lo công việc.... Củ Chi là nơi giáp ranh Tỉnh 
Gia Định với Tỉnh Tây Ninh...

* * *
 	 Thánh Thư số 40 ngày 28–04–1956 gởi cụ Hồ và cụ Ngô

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỒ: 40 /HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

KÍNH GỞI:
 ❒ CỤ NGÔ ĐÌNH DIỆM, Tổng Thống Chánh 
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Phủ Việt Nam Cộng Hòa (Sài Gòn).
 ❒ CỤ HỒ CHÍ MINH, Chủ Tịch Chánh Phủ 
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Hà Nội).

Kính hai CỤ,
Từ ngày Bần Đạo kính gởi đến hai Cụ bức tâm thư 

số 21/ HP.HN, đề ngày 28– 8– 1956 thì Bần Đạo rất vui 
mừng nhận thấy hai Cụ đã tỏ thiện chí muốn xây dựng 
hòa bình và thống nhất lãnh thổ nước Việt Nam yêu quí 
của ta bằng biện pháp ôn hòa.

Phương ngôn tổ phụ lưu truyền có nói: “Vạn sự khởi 
đầu nan” và phương ngôn Pháp có câu: “Chỉ bước đầu là 
khó” thế mà hai Cụ hiện nay đã khởi bước một bước đầu 
tiên rồi. Thật là may mắn cho dân tộc Việt Nam.

Vậy Bần Đạo ước mong sao hai Cụ lần lượt tiến dần 
tới chỗ gặp gỡ và thỏa thuận để tự giải quyết vấn đề nội 
bộ giữa người Việt với người Việt, khỏi phải gây cảnh 
lưu huyết đau khổ cho giống nòi và khỏi để cho ngoại 
quyền bĩ xử.

Theo Bần Đạo nhận xét điều hiện tình khó giải 
quyết là vấn đề tín nhiệm giữa chính phủ hai Miền. Đài 
vô tuyến truyền thanh của đôi bên hằng ngày chỉ trích 
chánh sách độc tài tức là không có Tự Do Dân Chủ ở 
miền kia. Gần đây Cụ Ngô Tổng Thống và Cụ Đại Sứ 
Trần Văn Chương lại còn tuyên bố đòi hỏi cho có Tự Do 
Dân Chủ ở Bắc Việt mới mở cuộc Tổng Tuyển Cử được.

Nếu bầu không khí bất hòa ấy không giải quyết thì 
khó mà tiến đến bước thứ nhì cho đặng.

Bần Đạo vẫn biết thiện chí và lòng yêu nước thành 
thật nồng nàn của hai Cụ, nên Bần Đạo thiết tha yêu 
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cầu hai Cụ long trọng tuyên bố rằng: Hai Cụ bằng lòng 
tôn trọng và thật hành các quyền Tự do Dân Chủ, nhứt 
là quyền Tự Do Ngôn Luận trong vùng đất dưới chánh 
quyền cai trị của hai Cụ, cho phép báo chí hai Miền đặng 
lưu thông toàn quốc, đặng vậy thì hữu phước cho dân tộc 
Việt Nam biết bao nhiêu!

Bần Đạo tin tưởng quả quyết rằng lời yêu cầu nầy sẽ 
đặng hai Cụ vui lòng chấp thuận và cho ban hành.

Bần Đạo thân ái kính chào hai Cụ và kính cẩn xin 
hai Cụ nhận nơi đây lòng tri ân của Bần Đạo.

Phnom Phenh, ngày 18 tháng 3 
Bính Thân (dl 28– 4– 1956)

HỘ PHÁP
PHẠM CÔNG TẮC. 

(Ấn Ký)
* * *

 	 Bản Tuyên Ngôn ngày 30–04–1956 cho biết chuyển giai đoạn đấu 
tranh bằng vũ lực sang đấu tranh bằng hòa bình

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
SỒ:... /HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

BẢN TUYÊN NGÔN
Trót 10 năm khi trở về nước, sau 5 năm 2 tháng bị 

đồ lưu nơi hải ngoại, Bần Đạo đã để hết sức lực và tâm 
não đặng nghiên cứu và thi hành các phương pháp bảo 
vệ phong trào cách mạng và giải ách lệ thuộc của tổ quốc 
và giống nòi, lại tìm phương hay bảo thủ tinh thần dân 
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tộc hầu đủ phương thống nhất hoàng đồ, tránh nạn Nam 
Bắc phân tranh nồi da xáo thịt.

Rủi thay! Khi trở về nước Bần Đạo đã bị ở trong 
một cảnh ngộ khó khăn là sự chia rẽ của hai Miền: Nam 
thì Quốc Gia, Bắc thì Cộng Sản. Trong cuộc tranh đấu 
họ đã gây thù, kết oán với nhau rất nhiều mà khối Quân 
Lực của Cao Đài lại là tay mở màn cách mạng đã đảo 
chánh, chánh quyền Pháp Quốc. Bần Đạo, khi ấy không 
có ý định gìn giữ tồn tại Quân Lực Cao Đài, nhưng vì 
trường hợp tranh đấu đã gây hấn quá kịch liệt giữa khối 
Quốc Gia và Cộng Sản, nên cả Tín Đồ của Đạo đã bị 
khủng bố, tàn sát quá thê thảm và quá nhiều, vì hai lằn 
tên mũi đạn của Pháp và Việt Minh, nên buộc lòng Bần 
Đạo phải chấp thuận cho Quân Lực ấy còn tồn tại, vì nó 
đã đứng trong hàng ngũ của khối Quốc Gia và trong phận 
sự thiêng liêng tranh đấu đặng thực hiện độc lập.

Sau cuộc hội đàm cùng Bảo Đại và định cho Đức 
Ngài lãnh phận sự làm trung gian hòa giải đặng đem Hòa 
Bình và Hạnh Phúc lại cho nước nhà trong cuộc Hội Nghị 
tại Hồng Kông năm 1949, thì khi Đức Ngài về nước chính 
mình Bần Đạo đã giao trọn quyền sử dụng Quân Đội Cao 
Đài cho Đức Ngài điều khiển trong hàng ngũ Quân Lực 
Quốc Gia. Kịp khi Đức Ngài đi Pháp mới tạm giao Quân 
Lực ấy lại cho Bần Đạo, trong lúc vắng mặt, Đức Ngài đã 
ra lịnh cho hai chánh phủ của Thủ Tướng Nguyễn Văn 
Tâm và Bửu Lộc thi hành hợp pháp “Quốc Gia hóa Quân 
Đội Cao Đài”, nhưng sự thi hành ấy vẫn kéo dài cho tới 
ngày Chánh Phủ Ngô Đình Diệm thọ phong toàn quyền 
cũng chưa quyết định. Bần Đạo buộc phải nhắc nhở và 
cầu cho chánh phủ Ngô Đình Diệm Quốc Gia hóa Quân 
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Đội Cao Đài một cách hợp pháp.
Cốt ý Bần Đạo nói ra đây đặng tỏ cho cả toàn quốc 

dân hiểu biết rằng Bần Đạo không buổi nào muốn giải 
quyết vận mạng nước nhà với Quân Lực, mà chỉ dùng 
phương pháp Đạo Đức đặng đem Hòa Bình Hạnh Phúc 
lại cho giống nòi mà thôi.

Giai đoạn thứ nhất đã qua, đến giai đọan thứ nhì 
nầy, Bần Đạo buộc mình phải xuất ngoại đặng bảo thủ tự 
do cá nhân của Bần Đạo, hầu đem ra một giải pháp mới 
mẻ có thể thống nhất hoàng đồ và chủng tộc là phương 
pháp Hòa Bình và Chung Sống.

Vì cớ cho nên cả Quân lực nào ngoài Quân lực Quân 
Đội Quốc Gia chánh qui chẳng còn hữu ích chi trong cuộc 
tranh đấu mới mẻ của Bần Đạo đã đề xướng là phong trào 
tranh đấu chánh trị quốc tế mà thôi.

“Từ đây bất kỳ khối quân lực nào mượn danh Bần 
Đạo đặng tổ chức đều là giả dối”.

Vậy toàn cả Tín Đồ của Đạo và toàn Quốc Dân Việt 
Nam chú ý cho lắm, kẻo bị kẻ vô tâm mưu mô gạt gẫm. 
Bần Đạo cầu nguyện Đức CHÍ TÔN ban hồng ân cho toàn 
Đạo và toàn Quốc Dân đủ sáng suốt nhận định thời cuộc.

Bần Đạo để lời ưu ái nồng nàn cầu hòa bình và cầu 
hạnh phúc cho đồng bào và tổ quốc.

Phnom Penh, ngày 20 – 3 – Bính Thân
(dl 30/ 4/ 1956)

HỘ PHÁP
PHẠM CÔNG TẮC

(Ấn Ký).
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* * *

***: SỰ KIỆN BẾN HẢI: trương cờ Nhan Uyên 
(11–5–1956).

 	 Ngày 11–5–1956 Ngài Lê Văn Thoại (và quí ông Đinh Thành Kỳ, 
Ông Đại và Ông Lợi) lãnh sứ mạng trương cờ Nhan Uyên tại sông 
Bến Hải (vĩ tuyến 17).

Sau đó phái đoàn Bà Nguyễn Thị Đồng tiếp tục 
xung phong đi trương cờ ở Bến Hải và cũng bị bắt giam... 
Thánh thư ngày 26–5–1958 (08–4–Mậu Tuất) có nhắc đến.

Chúng tôi xin phép đưa vào phần PHỤ LỤC năm 1959 
để thuận tiện trong việc biên niên.

* * *
 	 Thánh Thư ngày 30–04–1956 gởi cho Hội Thánh nghiêm cấm việc 

lợi dụng danh nghĩa ĐHP để quyên góp tiền

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỐ:.... /HP.HN

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

HỘ-PHÁP
CHƯỞNG-QUẢN NHỊ-HỮU HÌNH-ĐÀI

HIỆP-THIÊN và CỬU-TRÙNG

Gởi cho Hội-Thánh Hành-Chánh và Phước-Thiện 
Nam Nữ.

Bần-Đạo hay tin rằng nhiều Chức-Sắc của Hội-
Thánh đã lợi dụng sự xuất dương của Bần-Đạo mà thâu 
góp của con cái Chí-Tôn quá nhiều trong khi họ đương 
bị nhiều kẻ đồ mưu cướp bóc và phá sản.

Bần-Đạo xin Hội-Thánh mở liền cuộc minh-tra và 
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đem các tội nhơn lường gạt Tín-Đồ lấy của ấy đem ra ánh 
sáng quyền Đời và quyền Đạo xử trị.

Bần-Đạo có đặng tờ phúc sự của Chí-Thiện Tân; 
mà chính Tân là đứa bán đứng Bần-Đạo đặng thâu góp 
nhiều hơn hết nói rằng:

Khâm-Châu Tây-Ninh Giáo-Hữu Vinh thâu đặng 
65.000$00 mà đã đích thân đem đến Nam-Vang cho Bần-
Đạo có 20.000$00 thôi. Bần-Đạo đã phê rằng từ đây không 
nên lấy của ai nữa, vì người Đạo đã quá nghèo khó rồi.

Hộ-Viện Phước-Thiện thâu 25.000$00.
Hội-Thánh mở cuộc điều tra rồi ra lịnh cấm toàn 

Đạo từ đây đừng góp cho ai nữa hết. Căn dặn kỷ lưỡng 
sự lợi dụng danh-nghĩa đối cùng Bần-Đạo.

Bần-Đạo đã bị đem ra đấu giá bán từ trước đến nay 
đã nhiều rồi./.

Ngày 20–3–Bính-Thân.
(30–4–1956).
HỘ-PHÁP

(Ấn Ký)
* * ** * *

 	 Thánh Thư số 44 ngày 30–04–1956 cho biết từ đây không còn Hội 
Thánh Hiệp Thiên Đài nữa.

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỐ: 44/HP.HN

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

HỘ-PHÁP
CHƯỞNG-QUẢN NHỊ-HỮU HÌNH-ĐÀI 
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HIỆP-THIÊN và CỬU-TRÙNG

Gởi cho Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài và Phước-Thiện hội nhau 
định phương pháp thi hành mạng lịnh nầy.

Nhơn dịp Ông Hiến-Pháp Hiệp-Thiên-Đài Trương 
Hữu Đức về Tòa Thánh, Bần-Đạo cậy người nhắc lại 
cho hai Hội-Thánh Hành-Chánh và Phước-Thiện để ý là 
Thánh–Lịnh của Bần-Đạo giao quyền trong khi vắng mặt 
cho ba vị Chánh Phối-Sư đủ mặt cầm quyền mới đặng 
nắm quyền Đầu-Sư.

Cũng như Hiệp-Thiên-Đài cũng phải đủ ba người 
cầm quyền mới thay thế cho Thượng-Sanh và Thượng-
Phẩm.

Theo ý định ấy thì trong ba người mà thiếu một dầu 
có hội-hiệp cùng nhau đặng nghị-quyết một điều gì (mà 
thiếu một) thì nghị-quyết ấy không có giá-trị chi cả.

Hôm nay Bần-Đạo hiểu rõ rằng, cả Chức-Sắc Hiệp-
Thiên-Đài đều vắng mặt chỉ còn một Tiếp-Pháp; lại có 
đặc quyền Pháp-Chánh thì Hiệp-Thiên-Đài chỉ còn có 
một mình Tiếp-Đạo, nghĩa là Hiệp-Thiên-Đài không 
còn là Hội-Thánh.

Vậy hai Hội-Thánh Hành-Chánh và Phước-Thiện từ 
đây coi như Hiệp-Thiên-Đài không còn quyền Hội-Thánh 
tại Tòa-Thánh nữa.

Bần-Đạo ủy quyền cho Hiến-Pháp TRƯƠNG HỮU 
ĐỨC thay mặt cho Bần-Đạo, chăm nom mọi điều hành 
động của Hội-Thánh Hành-Chánh và Phước-Thiện. Người 
thay mặt cho Bần-Đạo chỉ dẫn, dìu dắt Chức-Sắc Thiên-
Phong Nam Nữ Lưỡng-Phái hành-đạo theo đúng luật-pháp 
chơn-truyền của Đạo.
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Mọi hành vi bất hợp pháp; Người đặng trọn quyền 
phúc-sự cho Bần-Đạo định đoạt./.

Nam-Vang, ngày 20–03– Bính-Thân.
(30–4–1956).
HỘ-PHÁP. 

(Ấn Ký)
 � Cao Đài, nghĩa là đền thờ cao trọng hay là đức tin lớn 

của Chí Tôn:
L’ oeil mystique seul verra la religion nouvelle,
La grandwe foi gite dans la conscience universelle.

Có Thiên Nhãn mới tường chánh giáo,
Tín Cao Đài do đạo lương tâm.
Thờ Thiên Nhãn là thờ tánh mạng mình và Chí Tôn, 

nghĩa là thờ lương tâm của toàn thiên hạ.... 
 � (ĐHP: 04–10–1933).

* * *
 	 Ngày 30–04–1956 cung cấp thông tin về HBCS đến báo chí của 

Ngài Hồ Bảo Đạo...

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỐ: 45/HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

BẢO-ĐẠO HỒ-TẤN- KHOA
Kính gởi Ông chủ nhiệm báo……
Kính Ông.
Với tư cách thông-tin chúng tôi gởi đến quí báo-chí:
1. Bảng CƯƠNG-LĨNH Chánh-Sách Hòa-Bình 
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Chung-Sống.
2. Bức thơ số: 20/HP.HN ngày 25–3–1956, gởi cho 

Liên-Hiệp-Quốc với các cường-quốc và Ủy-Hội 
Quốc-Tế Đình-Chiến.

3. Bức thơ số: 21/HP.HN ngày 26 tháng 3 năm 
1956.

4. Bức điện-văn ngày 26–4–1956.
5. Bức thơ số: 40/HP.HN, ngày 28–4–1956. 

Gởi hai CỤ HỒ CHỦ TỊCH và NGÔ TỔNG 
THỐNG.

Mục đích cuộc vận động nầy là yêu cầu hai chánh 
phủ thiệt-hiện quyền công-dân, và quyền tự-do dân-chủ, 
nhứt là quyền tự-do ngôn-luận trên toàn lãnh thổ Việt 
Nam, ngoài Bắc cũng như trong Nam; cũng là tìm phương 
xây nền hòa-khí và hiểu biết lẫn nhau giữa hai Miền, hầu 
tiến lần sự thống-nhứt Dân-Tộc và lãnh thổ Việt Nam.

Hồ-sơ nầy đã có gởi cho Liên-Hiệp-Quốc, Ủy-Hội 
Quốc-Tế, các cường-quốc và báo-chí ngoại-quốc được 
hiểu biết.

Chúng tôi ước mong rằng: Báo-chí Việt Nam vì 
vận-mạng tiền-đồ tổ-quốc, vì việc công-ích sẽ chung-tâm 
hiệp-sức cùng chúng tôi phát-động mạnh-mẽ phong-trào 
Hòa-Bình Chung-Sống của Đức Hộ-Pháp chủ-trương. 
Trước để tự tranh-thủ quyền tự-do ngôn-luận và báo-chí 
của mình, sau góp sức cùng chúng tôi để đem lại hòa-bình 
và hạnh-phúc cho dân-tộc.

Đặng vậy thì rất hữu-phước cho giống Việt-Thường 
nầy.

Chúng tôi thân ái kính chào Ông và rất tin-tưởng 
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nơi tinh-thần cao quý của Ông.
Kiêm-Biên, ngày 20 tháng 3 năm Bính Thân

(Dl: 30–4–1956)
BẢO-ĐẠO HỒ TẤN KHOA

(Ấn Ký)
TNHT Q2.

Nợ nước hai vai nặng gánh-gồng,
Thần dân phận-sự phải lo xong.
Gắng công đạo-đức trau hằng bữa,
Chiu chít đừng quên giống Lạc-Hồng.

* * *
 	 Thánh Thư số 42 ngày 09–05–1956 cho biết chẳng ai diệt Đạo được

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỐ: 42/HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

HỘ PHÁP
CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI  

HIỆP THIÊN VÀ CỬU TRÙNG�

Gởi cho: 
 ❒ Thừa Sử Phước
 ❒ Trung Tá Mừng
 ❒ Đại Uý Vui
 ❒ Trung Uý Uyên
 ❒ Thiếu Uý Dư
 ❒ Và các chiến sỉ giải phóng nơi biên khu.

Các con,
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Chính mình Thầy đã viết mật lịnh khuyên bảo các 
con nên ra hợp tác cùng chánh phủ. Có lẽ các con đặng 
lịnh ấy, nhưng sở kiến của các con muốn giữ quyền Đạo, 
bảo vệ tín ngưỡng và quyền tự trị của Toà Thánh. Thầy 
nhìn nhận quyết định ấy có đôi phần chánh đáng và phải lẽ.

Nhưng các con lại quên rằng: Hoà ước Hội Thánh 
đã ký kết cùng chánh phủ, đối với Thầy chẳng thành vấn 
đề chi hết. Vì họ đã ký hoà ước ấy tạm thời lúc Thầy vắng 
mặt. Thầy còn phương giải quyết cùng chánh phủ một 
ngày kia khi Thầy trở về nước.

Các con nên nhớ rằng: Dầu cho vận mạng của Đạo là 
trọng hệ nhưng sự sinh tồn của nó bất di bất dịch. Chẳng 
ai làm phương nào cho nó phải chết đi mà các con phòng 
sợ. Sự đáng sợ trong buổi này là cái chết của Tổ Quốc và 
giống nòi của các con sẽ đến một ngày gần đây. Bởi cớ 
cho nên Thầy phải xuất dương để tìm phương giải quyết.

Các con nên suy nghĩ sâu xa hơn nữa rằng: Thoản 
như hai quyền lực của hai chánh phủ Hồ Chí Minh và 
Ngô Đình Diệm chênh lệch và bất đồng cùng nhau thì 
các con có thể nào giúp được Thầy giảng hoà, dung hợp 
với phương pháp hoà bình thông nhất lãnh thổ Việt Nam 
chăng.

Bằng cớ hiển nhiên là khi Thầy đi dự hội nghị Geneve 
Thầy đã khuyên nhủ Hồ Chí Minh tự giải quyết nội tình 
của mình khi đã thắng lợi trận Điện Biên Phủ. Nên bắt 
tay cùng chánh phủ quốc gia miền Nam để tránh chuyện 
nội loạn, cốt nhục tương tàn, nồi da xáo thịt.

Bằng cớ là do quá bị chê bỏ và khi rẻ mà chánh phủ 
quốc gia ra nông nổi.
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Thầy vì bởi muốn tăng cường và gia tăng uy quyền 
của chánh phủ quốc gia nên Thầy trò ta đã hy sinh biết 
bao nhiêu xương máu; dầu cho tuyệt vọng song Thầy cũng 
gắng gượng lập MẶT TRẬN THỐNG NHẤT TOÀN LỰC QUỐC 
GIA[5] cốt để tăng cường cho quân đội chánh qui đủ mạnh 
để đảm đương và làm hậu thuẩn cho chánh trị.

Lòng thầy đã tính vậy, nhưng Thiên cơ chẳng phải vậy. 
Nên thay vì giúp hay cho CSHB, mà ngược lại, lại đưa mưu 
cho ngoại quyền đủ phương giục loạn gây thành nội chiến.

Vậy Thầy thử hỏi các con, ta giử quân lực ấy để đánh 
ai?

Để đánh quân đội khối quốc gia của chánh phủ Ngô 
Đình Diệm chăng? Vậy thì các con tự mình chặc tay chơn 
của mình, đặng giúp hay cho khối cộng sản thâu chiếm 
hoàng đồ từ Nam chí Bắc trong lúc tổng tuyển cử chăng.

[5] Ngày nay lên Wiki gõ chữ Mặt Trận Thống Nhất Toàn Lực 
Quốc Gia chúng ta nhận được thì thông tin rất ít như do Đức 
Hộ Pháp Phạm Công Tắc lập ra năm 1955....

Theo LỜI TUYÊN BỐ ngày 21–03–1955 của Chủ Tịch Đoàn 
Mặt Trận Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia trong cuộc hội họp 
với báo chí tại 107 Trần Hưng Đạo Sài Gòn..(Thánh Thất 891 
Trần Hưng Đạo hiện nay).

Phiên họp nhằm phản đối Thông Báo của Thủ Tướng Ngô 
Đình Diệm ngày 19–03–1955. Trong đó ông Diệm gọi những 
cuộc đấu tranh từ 09 năm nay của nhân dân Việt Nam là cuộc 
tranh đấu của các bộ lạc mọi Châu Phi... và không chấp nhận 
GIA ĐÌNH TRỊ...

Văn bản có câu: ...Cách đây ba tuần lễ Mặt Trận Thống Nhất 
Toàn Lực Quốc Gia đã phát hành một BẢN TUYÊN NGÔN 
vạch rõ những chủ trương của Mặt Trận... Như vậy Mặt Trận 
TNTLQG ra đời vào đầu tháng 03 năm 1955... Chúng tôi sẽ biên 
niên các văn bản có được để quí đồng đạo giử gìn và bổ sung...
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Chẳng lẽ các con chẳng để trọn đức tin nơi Thầy 
mà giúp giáo cho giặc? Nước nhà chưa độc lập gì hết. Hai 
Chánh phủ đều bị lệ thuộc, ách tôi đòi họ mang trên cổ, 
các con nên tìm phương đặng gở, thay vì nhảy lên gông 
cùm ấy đè nặng hơn nữa.

Các con phải ra, ra đặng cứu quốc, các con đã biết 
rõ rằng, con người thật tâm thương nước, thương giống 
nòi, dầu làm một tên cùng đinh củng đủ phương phục vụ. 
Sự thật là khí giới trong tay của các con nó đã làm hại cho 
Tổ Quốc và giống nòi của các con hơn là hữu ích.

Bức thơ này do nơi Trung Tá Võ Minh Tá đem đến 
tận tay các con và nó sẽ giải bày cặn kẽ phương pháp Hoà 
Bình Chung Sống đặng thống nhất tổ quốc giang san làm 
thế nào cho các con thấu đáo.

Quân lực các con, nếu hiệp cùng khối Quốc Gia nó 
sẽ giúp hay cho phong trào cứu quốc của Thầy trò ta đã 
nhiều hy sinh lúc này mới thiệt hiện.

PHNOM PENH, ngày 29–3–Bính Thân.
(DL. 09–05–1956)

HỘ PHÁP
(Ấn Ký).
* * *

 	 Thánh Lịnh số 54 ngày 20–05–1956 xác định lại là không còn Hội 
Thánh HTĐ nữa...

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
SỒ:54/HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh
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HỘ PHÁP
CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI 

HIỆP THIÊN VÀ CỬU TRÙNG�

– Chiếu y Tân Luật và Pháp Chánh Truyền.
– Nghĩ vì theo chơn pháp, dùng cho danh từ Hội 

Thánh Hiệp Thiên Đài là khi có đủ mặt Hộ Pháp, Thượng 
Phẩm, Thượng Sanh, Thập Nhị Thời Quân và cả Chức 
Việc từ Luật Sự đến Tiếp Dẫn Đạo Nhơn hiệp đồng hội 
nghị mới gọi là Hội Thánh.

– Nghĩ vì Chức sắc đã hy sinh phế đời hành đạo từ 
thử đến giờ, chỉ trong địa vị phân quyền của Pháp Chánh 
và Hiến Pháp, thi hành phận sự với phẩm vị và chức vụ 
của mình mà thôi.

Trong cả Chức sắc Đại Thiên Phong ấy từ trước chỉ 
có: Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Tiếp Đạo, Bảo Đạo, Tiếp 
Pháp, Bảo Thế và Hiến Pháp sau nầy đã phế đời hành đạo, 
còn bao nhiêu chưa hề đảm đương quyền hành phận sự. 
Còn Khai Đạo đã nghỉ phép hơn sáu tháng nay mà chưa 
phúc sự cho Bần Đạo hay biết tái lãnh phận sự hay chăng?

– Nghĩ vì trong Hội Thánh Hiệp Thiên Đài chỉ còn 
có Hiến Pháp, Tiếp Pháp và Tiếp Đạo ở tại Tòa Thánh 
mà thôi.

Nên:

THÁNH LỊNH

 ? Điều thứ nhất: Không còn quyền Hội Thánh Hiệp 
Thiên Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh nữa, chỉ còn Chức 
Sắc Thiên Phong tùy phẩm vị quyền hành mình hành 
đạo mà thôi.
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 ? Điều thứ nhì: Thoảng có điều chi khẩn cấp buộc phải 
dùng quyền hành Hội Thánh Hiệp Thiên Đài thì cầu lịnh 
Hộ Pháp triệu tập đủ mặt Chức Sắc Thiên Phong từ trước, 
phải có mặt hội nghị thì quyền Hội Thánh Hiệp Thiên 
Đài mới có giá trị. Trái ngược lại, không còn một ai lợi 
dụng danh từ Hội Thánh Hiệp Thiên Đài nữa.

 ? Điều thứ ba: Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài, Hội Thánh 
Cửu Trùng Đài, Hội Thánh Phước Thiện và các Tịnh Thất, 
Phạm Môn triệt để thi hành Thánh Lịnh nầy.

Sau khi ban hành xong, các cơ quan phải phúc trình 
cho Bần Đạo rõ chi tiết thực hành.

Ngày 14 tháng 4 năm Bính Thân.
(DL 20/05/1956).

HỘ PHÁP
PHẠM CÔNG TẮC.

(Ấn Ký)
* * *

 	 Thánh Lịnh số 58 ngày 28–05–1956 ủy quyền cho Hiến Pháp thay 
mặt Hộ Pháp chăm lo việc đạo ở TTTN.

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỐ: 58/HP.HN

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

HỘ-PHÁP
CHƯỞNG-QUẢN NHỊ HỮU-HÌNH-ĐÀI 

HIỆP-THIÊN và CỬU-TRÙNG

Chiếu y Tân-Luật và Phap-Chánh-Truyền ban quyền 
hành cho Giáo-Tông và Hộ-Pháp..
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Chiếu y Đạo-Luật ngày 16 tháng Giêng năm Mậu-
Dần (15–2–1938) giao quyền thống-nhứt Chánh-Trị-Đạo 
cho Hộ-Pháp nắm giữ cho đến ngày có Đầu-Sư chánh vị.

Chiếu y Thánh-Huấn số: 64/HP.HN ngày 20 tháng 3 
năm Bính-Thân (DL; 30–4–1956) cho Hiến-Pháp nói trên.

NÊN:

THÁNH – LỊNH

 ? ĐIỀU THỨ NHỨT:
Ủy-quyền cho Hiến-Pháp Trương Hữu Đức thay mặt 

Bần-Đạo chăm nom mọi việc hành động của Hội-Thánh 
Hành-Chánh và Phước-Thiện chỉ dẫn dìu dắt Chức-Sắc 
Thiên-Phong Nam Nữ Lưỡng-Phái Hành-Đạo đúng theo 
chơn-truyền luật pháp của Đạo. Mọi hành vi bất hợp pháp 
Người đặng trọn quyền phúc-sự cho Bần-Đạo định đoạt.

 ? ĐIỀU THỨ NHÌ:
Tiếp-Pháp Chưởng-Quản Bộ-Pháp-Chánh Thái, 

Thượng, Ngọc Chánh Phối-Sư và Chơn-Nhơn Chưởng-
Quản Phước-Thiện tùy nhiệm vụ lãnh thi hành Thánh-
Lịnh nầy./.

Lập tại Kiêm-Biên, ngày 19–04–Bính-Thân
(DL: 28–5–1956)

HỘ – PHÁP
(Ấn Ký)
* * *



HBCSBN – NĂM 1956

108

1 …Còn Đại Từ Phụ đến tạo Đạo ngày nay thì tỉ 
như Thầy cầm nơi tay một ngọn đèn rực rỡ quang minh 
(là Chơn linh) mà soi vào mắt phàm tâm kêu định tỉnh.

Hại những nỗi tà vạy, xảo trá, gian ngược, hung bạo, 
tàn nhẫn, đã gây oán chác thù, vì tâm ác chất chứa tràn 
đời nên các đạo khó mong qui thiện.

Đại Từ Phụ đến mở mắt linh hồn của chúng ta rồi 
lại biểu ta xem coi thế sự đã thế nào, lại nhủ rằng, muốn 
trừ khổ của nhơn sanh, các con ráng qui nguyên bổn thiện, 
nên Thầy mới dụng bác ái từ bi làm cơ quan chuyển thế.... 

 � (ĐHP: 04–10–1933).

* * *
 	 Sắc Lịnh số 02 ngày 28–05–1956 của Ngài Hiến Pháp cho phép 

Ngài Tiếp Đạo nghĩ 06 tháng dưỡng bịnh

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỐ: 02 /HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

SẮC-LỊNH
HIẾN-PHÁP HIỆP-THIÊN-ĐÀI THAY MẶT ĐỨC HỘ-PHÁP 

CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU-HÌNH-ĐÀI
HIỆP-THIÊN VÀ CỬU-TRÙNG�

Chiếu Tân-Luật và Pháp-Chánh-Truyền ban quyền 
cho Giáo-Tông và Hộ-Pháp.

Chiếu Đạo-Luật ngày 16 tháng Giêng năm Mậu-Dần 
(15–02–1938) giao quyền thống-nhứt Chánh-Trị-Đạo cho 
Hộ-Pháp nắm giữ cho đến ngày có Đầu-Sư chánh-vị.

Chiếu Thánh-Huấn số 44/HP.HN. ngày 20 tháng 3 
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năm Bính-Thân 30–4–1956 của Đức Hộ-Pháp ủy-quyền 
cho Hiến-Pháp Trương-Hữu-Đức thay mặt Đức Ngài..

Chiếu thơ số: 245 ngày 20–05– 1956 của Hiền-Huynh 
Tiếp-Đạo xin nghĩ sáu tháng vì chứng bịnh nguy không 
thể làm việc đặng nữa.

Nên:
SẮC-LỊNH

 ? ĐIỀU THỨ NHỨT: cho phép Hiền-Huynh Tiếp-
Đạo nghĩ 6 tháng kể từ ngày ký Sắc-Lịnh nầy để dưỡng 
bịnh.

 ? ĐIỀU THỨ NHÌ: Thái, Thượng, Ngọc Chánh Phối-
Sư Chơn-Nhơn Chưởng-Quản Phước-Thiện và Hiền-
Huynh Tiếp-Pháp Chưởng-Quản Bộ Pháp-Chánh tùy 
nhiệm vụ ban hành Sắc-Lịnh nầy./.

Tòa-Thánh, ngày 19–4–Bính-Thân.
(DL,28–5–1956)

T.M HỘ-PHÁP
(ký tên và đóng dấu)

TRƯƠNG-HỮU-ĐỨC

1 …Bần Đạo xin tỏ rằng: Duy bậc phẩm hèn của 
Đạo mới dày công nghiệp với Chí Tôn, còn có công nghiệp 
thì có đủ quyền hành, có quyền hành thì có tự do ngôn luận. 
Cũng vì chư Đạo hữu trong Hội Nhơn Sanh chưa hiểu 
rõ quyền hành nên Chức Sắc Thiên Phong lộng phép. 
(Xin chư Đạo hữu lưỡng phái đọc luật cho thường, rồi kiếm 
hiểu)....

 � (ĐHP: 04–10–1933).
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 	 Thánh Thư ngày 28–05–1956 giải thích về Hòa Bình Giáo Hội

HBGH
VIỆT NAM

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

HÒA BÌNH GIÁO HỘI
Là cơ-quan gồm các nhà đạo đức không phân biệt 

tôn giáo có nhiệt tâm hòa-giải dân-tộc và nhân-loại, hợp 
thành những đoàn xung-phong tụng kinh cho Hòa-Bình, 
mang cờ Nhan-Quyên đi khắp trong nước và tha bang.

I– MỤC ĐÍCH:
1. Cầu nguyện hòa-bình cho nước Việt-Nam.
2. Cầu nguyện Hòa-Bình cho nhân-loại.
3. Cầu-siêu cho các vong-linh chiến-sĩ đã chết trong 

thời gian chiến tranh.
4. Kêu gọi quốc-dân đoàn-kết, Nam-Bắc hiệp-hòa 

và xóa bỏ ranh giới 17 chia đôi lãnh thổ Việt Nam.
5. Ủng hộ Chính-Sách Hòa-Bình Chung-Sống do 

Đức Hộ-Pháp chủ-trương và xung phong đến 
giữa nơi xung đột hai Miền và ngăn cản chiến-
tranh.

II– TỔ CHỨC:
a. Các tôn-giáo đều đặng cử một hoặc nhiều PHÁI 

HỘI để hưởng-ứng Chánh-Sách Hòa-Bình.
b. Mỗi PHÁI HỘI 18 vị. Có một vị PHÁI Hội-

Trưởng và hai vị PHÁI Hội Phó dẫn đầu. Chia 
ra làm ba đơn vị, mỗi đơn vị 6 người.

c. Bốn PHÁI HỘI hợp thành một GIÁO HỘI. Có 
một vị GIÁO HỘI TRƯỞNG và hai vị GIÁO 
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HỘI PHÓ lãnh đạo.
d. Các GIÁO HỘI đặc dưới sự lãnh đạo của 

Ban Chưởng-Quản Trung-Ương. Có ba vị, 1 
vị Chưởng-Quản và hai vị Phó Chưởng-Quản 
phụ-trách.

III– ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC PHÉP LÊN ĐƯỜNG:

Muốn được nhập vào Hòa-Bình Giáo-Hội phải ký 
tên vào tờ tình nguyện được Đức Hộ-Pháp chuẩn phê và 
định ngày lên đường.

IV– LUẬT CỦA HÒA-BÌNH GIÁO-HỘI:

Ngũ Giới Cấm và Tứ Đại Điều Qui.

V– NGÀY VỀ CỦA HÒA-BÌNH GIÁO-HỘI:
Là ngày Đức Hộ-Pháp trở về Tòa-Thánh Tây-Ninh.

VI– SẮC PHỤC CỦA HỘI-VIÊN:

Áo tràng trắng, quần trắng, nón trắng, khăn đóng 
trắng. Còn các Giáo-Phái và Tôn-Giáo khác thì mặt theo 
đạo phục của họ, phần Nữ phái sẽ định sau.

VII– CỜ CỦA HÒA-BÌNH GIÁO-HỘI:
Là cờ trắng trên đầu có hai chữ NHAN UYÊN ý nghĩa 

kêu gọi hòa-bình nhân-loại.
1. CỜ CỦA PHÁI-HỘI: (0m60 x 0m40).
2. CỜ CỦA GIÁO-HỘI: (0m90 x 1m20).

VIII– ĐỊA ĐIỂM VÀ CĂN BẢN CỦA HÒA-BÌNH GIÁO HỘI:
Là vĩ-tuyến 17 hai bên bờ sông Bến-Hải. (1)

Ngày 19 tháng 4 năm Bính-Thân.
(DL 28–5–1956)

HỘ PHÁP.
(Ấn Ký).
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CHÚ THÍCH (1).
– Ngày 26–03–1956 Đức Hộ Pháp công bố chánh 

sách Hòa Bình Chung Sống.
– Ngày 28–05–1956 hướng dẫn cách thành lập PHÁI 

HỘI và GIÁO HỘI HÒA BÌNH CHUNG SỐNG.
Nhưng trước đó đã có 02 phái đoàn đi trương cờ 

Nhan Uyên ở cầu Hiền Lương bắc ngang sông Bến Hải 
(vĩ tuyến 17).

PHÁI ĐOÀN THỨ NHẤT.
– Ngày 01–5–1956 (20–3–Bính Thân) 04 vị (Thoại, 

Kỳ, Đại, Lợi) khởi đi trương cờ HBCS ở Bến Hải (sắc phục 
và cờ của các vị giống như hướng dẫn trên đây).

– Ngày 18–5–1956 (08–4–Bính Thân) ông Thoại 
trương cờ HBCS ở cầu Hiền Lương (sông Bến Hải “Vĩ 
tuyến 17”) và bị chánh quyền Ngô Đình Diệm bắt giam 
(ngày 20–09–1959 “18–8 Kỷ-Hợi” 04 ông được thả).

PHÁI ĐOÀN THỨ HAI.
Xung phong đi Bến Hải ngày 26–5–1958 (08–4–Mậu 

Tuất). Đó phái đoàn bà Nguyễn Thị Đồng và bị bắt giam...

CẦU HIEN LƯƠNG PHÍA 
NAM NET

VNCH bên đây cầu Hiền 
Lương

CẦU HIỀN LƯƠNG PHÍA 
BẮC. NET

VNDCCH bên kia cầu 
Hiền Lương

 
Cùng một giống Lạc Hồng, một tổ quốc Việt Nam 

chánh phủ hai miền Nam Bắc làm nô lệ ngoại bang để tạo 
chiến tranh nồi da xáo thịt trong 20 năm. Ngày 30–4–1975 
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chấm dứt chiến tranh, cộng sản thắng trận xây dựng nước 
Việt Nam. Đến tháng 10–2013 TBT Nguyễn Phú Trọng 
công bố: Hết thế kỷ nầy chưa có chủ nghĩa xã hội... 
Nghĩa là cộng sản đã lừa dối cả dân tộc Việt Nam ngay 
từ khi thành lập (03–02–1930)....

* * *
 	 Thánh Lịnh ngày 14–06–1956 Bảo Thế thay quyền Thượng Sanh 

và Hiến Pháp thay mặt cho Hộ Pháp..

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
SỐ:.../HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

HỘ PHÁP
CHƯỞNG-QUẢN NHỊ HỮU-HÌNH-ĐÀI  

HIỆP-THIÊN và CỬU-TRÙNG

Chiếu y Tân-Luật và Pháp-Chánh-Truyền.
Chiếu y Đạo-Luật ngày 16 tháng Giêng năm Mậu-

Dần (15–2–1938) giao quyền thống-nhứt Chánh-Trị-Đạo, 
cho Hộ-Pháp nắm giữ cho đến ngày có Đầu-Sư chánh vị.

Nghĩ vì Hiệp-Thiên-Đài không có can dự vào các 
Cơ-Quan Hành-Pháp trừ khi nào Hội-Thánh bất lực đả 
đủ bằng cớ thì Hiệp-Thiên-Đài thâu quyền ấy một cách 
hợp pháp có Hội-Nghị Lưỡng-Đài thì Chức-Sắc Hiệp-
Thiên-Đài do mạng lịnh ban quyền-hành của Hộ-Pháp 
mới đặng quyền tham chánh.

Nghĩ vì Bảo-Thế là Thời Quân thuộc Chi-Thế có 
trọng quyền chỉ vẽ đến đường hành pháp bên Thế-Đạo y 
theo chơn-truyền đã định. Người thay mặt cho Thượng-
Sanh lúc Thượng-Sanh vắng mặt. Nếu có ủy-quyền Cửu-
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Trùng-Đài, Phước-Thiện và Phạm-Môn thì người đặng 
trọn quyền thi-hành phận-sự y như Hội-Thánh sở-cầu và 
do nơi người chấp-thuận, thì người đặng quyền-Hành-
Chánh với phẩm-tước và phận-sự của Hội-Thánh đã yêu 
cầu và quyết định.

NÊN:
THÁNH LỊNH

 ? ĐIỀU THỨ NHỨT:
Bảo-Thế Hiệp-Thiên-Đài thay quyền cho Thượng-

Sanh, giúp Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài, Phước-Thiện và 
Phạm-Môn về Thế-Đạo và Thế-Luật.

 ? ĐIỀU THỨ NHÌ:
Hiến-Pháp Hiệp-Thiên-Đài thay mặt Hộ-Pháp trong 

lúc vắng mặt.
Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài Hành-Chánh, Hội-

Thánh Phước-Thiện và Phạm-Môn Nam Nữ Lưỡng-Phái 
lãnh thi-hành Thánh-Lịnh nầy.

Kiêm-Biên, Ngày 26 tháng 5 năm Bính-Thân.
(Dl: 14–6–1956).

HỘ PHÁP.
(Ấn Ký)

TNHT Q2.

Dò theo đường chánh chớ sai lầm,
Biết đạo cần trau một chữ tâm.
Tiên Phật nơi mình đâu phải khó,
Khó do chẳng trọn tấm chơn-thành.

* * *
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 	 Điện Tín Của Hồ Chủ Tịch Gởi Đức Hộ Pháp ngày 21–06–1956.

Kính gởi Hộ Pháp Phạm Công Tắc
135 mvp le Norodom, Phnom Penh

Tôi trân trọng cảm ơn bức điện Cụ gởi cho tôi ngày 26 
tháng 4 năm 1956 và thành thật hoan nghinh Cụ đã tỏ ý[6]  
muốn nước Việt Nam ta được hòa bình thống nhất.

Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, toàn dân 
ta từ Bắc Chí Nam trong nước và ngoài nước đều đang kiên 
quyết và bền bỉ đấu tranh để thực hiện nguyện vọng tha 
thiết của dân tộc là làm cho nước Việt Nam ta được hòa 
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Cuộc đấu 
tranh hiện nay của nhân dân ta tuy phải khó khăn và phức 
tạp, song toàn dân đoàn kết một lòng, kiên quyết phấn đấu 
cho nên nhứt định phải thắng lợi.

Tôi xin gởi Cụ lời chào trân trọng.
Hà Nội ngày 21–6–1956

HỒ CHÍ MINH
Chủ Tịch

Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
* * *

 	 Ngày 22–07–1956 Chứng thư cho các vị Sĩ Tải....

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

[6] Sau nầy Báo Tây Ninh sửa chữ TỎ Ý thành ra chữ TỰ Ý để hạ 
thấp giá trị của Đức Hộ Pháp.
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HỘ PHÁP
CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI  

HIỆP THIÊN VÀ CỬU TRÙNG.

Gởi cho ông Phạm Duy Nhung.(1)

CHỨNG THƯ
Đã trót 15 năm tranh đấu, nghĩa là từ tháng 07–1941 

tới năm 1956 cả con cái của Đạo Cao Đài đã hy sinh không 
biết bao nhiêu xương máu cốt để giải ách lệ thuộc nước 
nhà cùng chủng tộc.

Từ lúc ở đảo Madagascar trở về tháng 10–1946 (dl) 
thì Bần Đạo chỉ theo đuổi một mục đích là thâu hồi độc 
lập và chủ quyền trọn vẹn cho dân tộc.

Thoảng như đã gặp nhiều nổi khó khăn trong lúc 
lập quyền cho Khối Quốc Gia; lúc ấy không phương hợp 
tác cùng Việt Minh. Vì lẽ mà Khối Quốc Gia đang chịu 
trong trường hợp rất nên nguy ngập là cô thế đứng giữa 
hai lằn tên mủi đạn: Một bên là Việt Minh, một bên là 
Pháp. Họ đã bị giết chóc cùng áp bức nên Bần Đạo không 
thể ngồi yên thấy trước mặt nạn tương tàn tương sát. Vì 
cớ nên phải nhận chịu quân lực của Cao Đài đã thành 
lập trong lúc Bần Đạo bị đồ lưu nơi hãi ngoại, cốt để dàn 
xếp cho đôi đàng hiểu biết lẫn nhau trong lúc tranh đấu 
cùng quân lực.

Khi Quốc Trưởng Bảo Đại về nước, cốt để lãnh một 
sứ mạng thiêng liêng cao cả là hòa giải các khối quân lực 
cách mạng thống nhất hầu đòi hỏi chủ quyền. Nên liền 
khi ấy Bần Đạo đã giao toàn quân lực Cao Đài cho Ngài 
sử dụng. Ý định là không đành dùng mủi súng ngọn gươm 
đặng di hại cho tổ quốc và giống nòi, gây họa tương tàn 
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tương sát.
Quốc Trưởng Bảo Đại không phương giải quyết 

đặng tình hình nguy ngập của nước nhà trong mấy trào 
Thủ Tướng của Ngài đã tấn phong cầm quyền lãnh đạo. 
Nhưng muốn làm hậu thuẫn đắc lực cho chánh phủ Quốc 
Gia đủ phương tiện bắt tay cùng Việt Minh đương kháng 
chiến buổi nọ thì Bần Đạo vẫn để Quốc Gia hóa trọn 
vẹn Quân Đội Cao Đài; kịp đến ngày nay cũng thế chớ 
không chịu gìn giử quân lực nơi cửa Đạo đặng đeo đuổi 
một đường lối duy nhứt là thống nhất lãnh thổ và thâu 
trọn chủ quyền.

Đã qua khỏi giai đoạn đấu tranh thứ nhất. Nay đến 
giai đoạn thứ nhì là dàn xếp ngoại quyền xông vào nội bộ 
sau Hiệp Định Genève 20–7–1954.

Bần Đạo đã quyết định tranh đấu giải phóng quốc 
dân khỏi lệ thuộc trực tiếp hay gián tiếp giữa hai khối thực 
dân và cộng sản. Vĩ tuyến 17 do quyền hành của ngoại 
bang lập thành, chia hai lãnh thổ Nam Bắc phân tranh, 
gây nên nội chiến không còn lý do tồn tại.

Những ai đã nhiệt thành ái quốc ưu hương để cứu 
vãn tình thế nguy ngập của nước nhà; xin đem cả năng lực 
hiệp cùng các đồng chí của Bần Đạo thọ lãnh UỶ NHIỆM 
THƯ nầy, hầu VÌ DÂN, PHỤC VỤ DÂN VÀ LẬP QUYỀN DÂN 
đặng cho toàn dân đủ thẩm quyền cứu nước.

Pnom-Penh 15–6–Bính Thân.
(22–7–1956)

Hộ Pháp.
Ấn Ký.
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* * *
(Theo HÒA BÌNH CHUNG SỐNG SỬ LƯỢC của Ngài 

Qui Tâm biên soạn:
(1)– Tại trang 63 cho biết Đức Hộ Pháp lập 01 Ủy 

Ban gồm 08 thành viên.
Trang 65 cho biết có 07 chứng thư như trên cho 07 vị 

Sĩ Tải (trong Ủy Ban ở trang 63; nhưng không nêu cụ thể.
Tại trang 67 thì: Luật Sư Trịnh Đình Thảo, Luật Sư 

Dương Quang Nhường, Luật Sư Lê Văn Hổ lãnh phận 
sự cố vấn cho Chánh Sách Hòa Bình Chung Sống).

– Còn Ngài Thừa Sử Lê Quang Tấn viết trong Tiểu 
Sử Đức Hộ Pháp tại trang 113 & 114 thì có đến 10 chứng 
thư mà ông Phạm Duy Nhung là một trong những người 
có chứng thư.

(Tìm hiểu tổ chức giai đoạn nầy ta thấy Đức Hộ 
Pháp lập một Ủy Ban gồm có 08 vị... thiễn nghĩ số 07 
chứng thư có lẽ phù hợp hơn).

* * *
 	 Ngày 08–08–1956� Trả lời cho các vị Đạo Núi xin tham gia 

HBCS

TRẢ LỜI CHO CÁC VỊ ĐẠO NÚI�

Ban Hòa Bình Giáo Hội chạy tờ lên Đức Hộ Pháp 
xin ban Đạo Núi đi Hòa Bình.

Đức Hộ Pháp dạy Ngài Hồ Bảo Đạo trả lời khoản 
thứ tư.

Các Bạn Đạo Núi muốn tham gia phong trào Hòa 
Bình, thì Đức Hộ Pháp dạy cho họ biết rằng:
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Họ không nên tham gia phong trào buổi nầy và 
phải lo tu luyện chờ ngày sau Đức Ngài sẽ có chỗ cần 
dùng đến họ.

03–7– Bính Thân (08–08–1956)
HỒ BẢO ĐẠO.TM

 � Nguồn: Lời Phê Đức Hộ Pháp.
* * *

 	 Thánh Thư 78 ngày 11–08–1956 trách nhiệm các chi...

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỐ: 78/HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

HỘ PHÁP
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài  

Hiệp Thiên và Cửu Trùng�

Kính gởi:
Hiền Huynh HIẾN-PHÁP HIỆP-THIÊN-ĐÀI.

Theo bức thơ của Hiền-Huynh gởi nói về Hạnh-
Đường bên Chi-Đạo không có ai đãm nhận nên xin để 
cho Tiếp-Pháp tiếp tục mở khóa thứ nhì.

Theo ý Bần-Đạo thì không có chi là trở ngại. Ta chỉ 
sợ e cho Chi-Pháp mà đảm-nhiệm trách vụ giáo huấn 
thì pháp chánh cho đó là thẩm-quyền của Chi-Đạo, nên 
buộc ta phải thi-hành đúng theo luật-Pháp mà thôi. Trái 
lại nay ta đã thiếu Chi-Đạo đảm-nhiệm lẽ cố nhiên ai 
gánh vác phận-sự Hộ-Pháp buộc mình phải cầu-khẩn kẻ 
khác đảm-nhiệm.

Vậy Hiền-Huynh cứ giao cho Tiếp-Pháp nếu người 
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trọn tâm chịu nhọc gánh-vác.
Hiền-Huynh mời Khai-Đạo vào chuyển lời của 

Bần-Đạo hỏi chắc lại, người có còn tiếp tục làm đạo hay 
xin nghĩ luôn, chớ chẳng nên để cho ra án phế phận rồi 
phải đi hầu Tiếp-Pháp ngưng chức là một điều nguy hại.

Bần-Đạo có đặng phúc-sự nói Công an quốc-gia đã 
đào sâu Cô-Nhi-Viện lấy đặng một số vũ-khí chôn dấu 
mà chính mình thiếu tá Bương là cựu Sĩ-quan Nguyễn 
Thành Phương đã phát-giác. Ngoài ra Bương nói rằng 
còn nhiều nơi chôn dấu nữa như dưới Thần-Linh-Đài 
(hầm) tại Bát-Quái-Đài Đền-Thánh. Dưới hai Khán Đài 
và Giáo-Tông-Đường vẫn còn dấu võ khí. Bương còn nói 
rằng trong hàng ngũ thợ hồ có 11 người của ông Phương 
tổ-chức để ở Tòa-Thánh bí-mật hành-sự cho Phương nên 
có lẽ những kẻ ấy chôn dấu võ khí. Bương lại còn nói thêm 
rằng Tổng-Lái của Ban Chèo-Thuyền có dấu một cây súng 
khi xét nhà lại lấy đặng.

Hiền-Huynh tức cấp cho minh-tra cho ra sự thật. 
Nếu cần Hiền-Huynh chính mình ra mời thiếu tá Hưng 
vào Nội-Ô Thánh-Địa tìm thâu cho sạch các võ khí chôn 
dấu. Nếu đủ tang cớ những kẻ vi-phạm chứa-chấp võ khí 
ấy thì giao nạp ngay cho chính-quyền định tội.

Về vụ các Sĩ-Tải đã lấy danh-dự hứa không có hoạt-
động về Chánh-Sách Hòa-Bình Chung-Sống theo phong-
trào của Bần-Đạo đã đưa ra đặng làm cho an lòng sợ sệt 
của Tiếp-Pháp.

Bần-Đạo cậy Hiền-Huynh thâu hồi các Ủy-Nhiệm 
Thơ lại hủy bỏ và trả trọn Chức-Sắc ấy lại cho Bộ-Pháp-
Chánh. Bần-Đạo quyết-định không muốn cho họ còn 



 HBCSBN – NĂM 1956

121

hành động gì về phương diện ấy nữa.
– Hiền-Huynh làm ơn hỏi lại Tiếp-Pháp coi người 

còn tùng quyền Bần-Đạo nữa hay chăng?
Cho Người hiểu rằng: Từ khi giao Bộ-Pháp-Chánh 

cho Người, theo thường lệ thì các cơ quan phải phúc-sự 
mỗi tháng cho Bần-Đạo hiểu hành-tàng của cơ-quan 
mình. Tiếp-Pháp chưa hề có phúc-sự ấy.

Hiền-Huynh quan-sát coi thời buổi nghiêm-trọng 
nầy Bộ-Pháp-Chánh đã làm chi và Tiếp-Pháp đã làm gì 
hay cho Đạo. Toàn Tín-Đồ trong lúc thống-khổ chưa 
đặng một điều chi an-ủi tinh-thần của họ do chính quyền 
hành Pháp-Chánh, hoặc bênh vực hoặc can-thiệp nâng 
đỡ khi họ bị cường quyền áp bức hoặc liệu lượng phương 
pháp đương đầu cùng mọi nỗi khổ não sanh sống của họ 
hoặc đối thủ cùng các luật-lệ quyền đời áp bức Đạo như 
Bần-Đạo đã thi-hành phận-sự buổi trước.

Xin nhờ Tiếp-Pháp làm ơn trả lời cho Bần-Đạo cả 
hành-vi của mình buổi Bần-Đạo vắng mặt.

Về các bác sĩ và chư vị y-tá của Thanh-Hương Hội 
hành-thiện nơi Thánh-Địa đã thiếu nơi ăn chỗ ở, thiếu 
mọi tiện nghi thì theo ý Bần Đạo định như vầy: Giao 
nhà Cô-Nhi-Viện trọn vẹn cho Thanh-Hương-Hội, dời 
Cô-Nhi vào ở với Đồng-Nhi.

Trước khi giao Cô-Nhi-Viện thì Hội-Thánh Cửu 
Trùng Đài và Phước-Thiện chung sức cùng nhau sửa sang 
lại cho sạch sẽ và đẹp đẽ phải cất thêm nhà tắm, nhà tiêu 
máy và có bàn ghế, tủ đặng cho đủ mọi sở dụng. Mấy căn 
phòng phải có giường ghế, tủ bàn cho mỗi vị Bác-Sĩ đều 
có nơi ăn chỗ ở.
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Cất thêm dưỡng đường hai dãy nữa liền theo cái 
dưỡng đường gần nền Khách-Đình củ. Sửa soạn cầu tiêu 
dưỡng-đường ấy lại cho có hầm tiêu có nước xả y như kiểu 
của trù phòng Trí-Huệ-Cung. Cất một dãy dài nhà tắm 
cho người bịnh có phương giặt-giệm tắm rửa. Phải đào 
thêm một cái giếng thật to lớn theo kiểu giống ở Trí-Huệ-
Cung cho đủ sức bơm nước lên hồ các nhà tiêu và nhà tắm..

Hiền-Huynh cho Bần-Đạo biết số sĩ-quan và binh-sĩ 
Thánh-Vệ còn lại bao nhiêu. Họ đang thi-hành phận-sự 
của họ về điều gì mà Bần-Đạo đã hay quả quyết rằng 
những kẻ ngoại nhân của Chánh-phủ là đám công an 
đã thường len lõi vào Nội-Ô Thánh-Địa, và các nơi khác 
ngoài Ngoại Ô, dùng mưu hâm dọa, áp bức tinh-thần bổn 
đạo. Xem kỷ lại như hữu ích thì để tồn tại, bằng chẳng 
thì giải tán đi cho rãnh.

Hiền-Huynh tiếp-xúc cùng Thiếu-Tá Hưng và nói 
với người rằng Bần-Đạo để lời thăm viếng và gởi gấm 
sự an ninh trật-tự của toàn đạo nơi Thánh-Địa nơi tay 
của người giúp đỡ. Xin người giúp sức cho Thánh-Vệ đủ 
phương thế giúp hay cho quân-đội quốc-gia trong sự gìn 
giữ Thánh-Địa. Nói với người rằng Bần-Đạo còn mong 
ước ngày kia ta còn vui gặp nhau nữa.

Ngày 6 tháng 7 năm Bính-Thân
(11–8– 1956)

HỘ – PHÁP
(Ấn Ký)
* * *
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 	 Thánh Lịnh 82 ngày 24–8–1956 gởi Ngài Hiến Pháp sắp xếp một 
số nhân sự hành đạo...

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỒ: 82/HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

HỘ PHÁP
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài  

Hiệp Thiên và Cửu Trùng�

Gởi cho: Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài.[7]

Hiền Huynh,
Về vụ Giáo Sư Mỹ, Bần Đạo muốn thuyên chuyển là 

vì lý do cả toàn Đạo không còn tín nhiệm nữa. Họ cho là 
bất lực, trong lúc Quân Đội thanh trừng, người không có 
mãi mai chi đủ can đảm binh vực quyền lợi của Đạo. Theo 
ý Bần Đạo thì những kẻ mà cả con cái Đức Chí Tôn đã 
lên án bất lực thì Hội Thánh chẳng nên cho họ cầm quyền 
của Đạo nữa. Ấy vậy phải thay mới từ Khâm Thành, Đầu 
Phận, Đầu Hương Đạo y như lời Bần Đạo đã căn dặn.

Còn về vụ của Giáo Hữu Cảnh, bởi lẻ Hương Nương 
là Giáo Sư Nữ Phái đã làm Phó Khâm Thành, nên chẳng 
lẽ giao quyền Phó Khâm Thành lại cho Cảnh, nên Bần 
Đạo để cho làm Tổng Thơ Viện (tổng dấu hỏi chớ không 

[7] Theo nội dung đàn cơ đêm 13–3–Bính Thân (dl 23–4–1956) thì 
Ngài Hiến Pháp có đến viếng Đức Hộ Pháp tại Báo Ân Đường 
Kiêm Biên.

Bài BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP ngày 03–10–1978 
của Ngài Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Hợi có cho biết:

...Ông Hiến Pháp trước đó có lên Nam Vang thăm Đức Hộ Pháp 
nên bị chánh phủ Diệm phạt cưởng bách cư trú tại Sài gòn 2 năm...
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phải dấu sắc). Nếu tiếng Tổng Thơ Viên ấy có trùng lại 
với Tống Thơ Viên thì để cho làm Tổng Bí Thư, như thế 
thì khỏi lộn gì hết.

Hiền Huynh hội các cơ quan chánh trị đạo và Phước 
Thiện, cả hai Hội Thánh đặng quyền tuyển chọn Chức 
Sắc Thiên Phong mới đặng thay thế cho toàn hết thảy 
các người củ, luôn cả về Châu, về Tộc Đạo. Căn dặn Hội 
Thánh Phước Thiện phải chỉnh đốn Thập Nhị Gia Liên 
Bảo lại cho tiêm tất. Lựa chọn Hành Thiện thuyên bổ cho 
đồng đều cả vùng Thánh Địa, Thi hành triệt để Thánh 
Lịnh của Bần Đạo về Thập Nhị Gia Liên Bảo.

Phải thông tri bức thư của Bần Đạo đây cho toàn 
cả Hội Thánh đều biết và thi hành thế nào, phúc sự cho 
Bần Đạo hiểu rõ.

Kiêm Biên, ngày 19–7–Bính Thân.
(24–8–1956)
HỘ PHÁP

(Ấn Ký)
* * *

 	 Thánh Lịnh 85 ngày 02–09–1956 chức sắc Hội Thánh Ngoại Giáo 
phải trở lại hành đạo....

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỒ: 85 /HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

HỘ PHÁP
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài  

Hiệp Thiên và Cửu Trùng�
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THÁNH LỊNH
Chiếu y Tân Luật Pháp Chánh Truyền,
Chiếu y Đạo Luật ngày 16 tháng giêng năm Mậu 

Dần (15–2–1938) giao quyền thống nhất chánh trị đạo 
cho Hộ Pháp nắm giữ cho đến ngày có Đầu Sư chánh vị.

Nghĩ vì khi Bần Đạo đến tại Miên Quốc, nơi Kim 
Biên mở Hội Thánh Ngoại Giáo do nơi Đức Thanh Sơn 
Đạo Sĩ và Nguyệt Tâm Chơn Nhơn cầu xin nơi Đức 
Chí Tôn và y theo sự chấp thuận của Bần Đạo độ rỗi các 
Chơn linh Bạch Vân Động đầu kiếp và cư trú năm bảy 
người nơi đó.

Nghĩ vì đã có hòa ước cùng hai Đấng ấy nên Bần 
Đạo thuận tùng tuyển chọn vô làm Chức Sắc do nơi cơ 
bút của hai Đấng đặng truyền giáo tha phương phổ độ 
ngoại quốc.

Nghĩ vì trong Chức Sắc cầu phong nơi Hội Thánh 
Ngoại Giáo buổi nọ phần nhiều đã giao kết tình nguyện 
ra hải ngoại, ngoài ra 3 kỳ của nước Việt Nam mới đặng 
phong vào hàng Chức Sắc, mà từ thử tới giờ họ chưa hề 
thi hành sứ mạng Thiêng Liêng của họ đã khấn hứa.

Nghĩ vì các chơn linh Bạch Vân Động đã đảm đương 
phận sự cầm quyền Hội Thánh Ngoại Giáo buổi nọ đã 
thất phận nên Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ và Đức Nguyệt 
Tâm Chơn Nhơn không còn nhìn nhận họ nữa. Chiếu 
y Thánh Giáo ngày 13–3 Bính Thân (13–4–1956) của Bần 
Đạo gởi theo đây.

Nghĩ gì Hội Thánh Ngoại Giáo không còn tồn tại 
nữa và Thánh Thất Kim Biên hôm nay đã điêu linh tan 
tát mà Bần Đạo đang thừa cơ có mặt nơi đây chỉnh đốn 
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mọi điều hầu cho hai Đấng ấy trở lại cầm quyền của Đạo 
nơi Hội Thánh Ngoại Giáo, nên:

THÁNH LỊNH

 ? Điều thứ nhứt: –Các Chức Sắc, dầu lớn, dầu nhỏ, 
đã thọ phong nơi Hội Thánh Ngoại Giáo Kim Biên buổi 
nọ phải đặng thâu hồi lại nơi địa phương của họ là Kim 
Biên Tông Đạo.

 ? Điều thứ hai: –Từ đây các Chức Sắc ấy không còn 
quyền đảm nhận một phận sự chi của Hội Thánh Cửu 
Trùng Đài giao phó cho tới ngày Hội Thánh Ngoại Giáo 
quyết định số phận của họ.

 ? Điều thứ ba: –Kể từ ngày ban hành Thánh Lịnh nầy, 
kỳ một hạng lệ là một tháng rưỡi, cả Chức Sắc ấy phải 
có mặt ở Kim Biên Tông Đạo đặng hiệp đại hội của Hội 
Thánh Ngoại Giáo mà định phận sự với họ.

Hễ quá thời hạn thì Hội Thánh Ngoại Giáo không 
còn kể họ là Chức Sắc Thiên Phong nữa.

 ? Điều thứ t: –Hiến Pháp, Bảo Thế Hiệp Thiên Đài, ba 
vị Chánh Phối Sư Hội Thánh Cửu Trùng Đài, Chưởng 
Quản Nam Nữ Hội Thánh Phước Thiện và toàn ban Kỳ 
Lão Chưởng Quản Phạm Môn, lãnh thi hành Thánh 
Lịnh nầy.

Kim Biên, ngày 28–7–Bính Thân (2–9–1956)
Hộ Pháp
(Ấn Ký)
* * *

TNHT Q2.
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Biến-chuyển trời Nam cuộc đảo-huyền,
Trả vay cho sạch vết oan-khiên.
Trường Đời đem thử gan anh-tuấn,
Cửa Đạo mới ra mặt Thánh-hiền.
Đau khổ rán gìn nhơn-nghĩa vẹn,
Tang thương chờ hưởng huệ-ân riêng,
Non sông Việt-chủng ngày êm-lặng,
Chung sức cùng nhau đức lập quyền.

* * *
 	 Thánh Thư 100 ngày 12–09–1956 sắp xếp... Thánh Thất Thái Hòa 

và 107 Trần Hưng Đạo và các cơ sở Đạo ở Sài Gòn....

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỐ: 100/HP.HN

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

HỘ-PHÁP
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài  

Hiệp Thiên và Cửu Trùng�

Gởi cho Chưởng-Quản Phước-Thiện Nam Nữ
Bần-Đạo đặng phúc-sự nói rằng: Từ ngày dời Thánh-

Thất Thái-Hòa về 107 thì bên hành-chánh không người 
điều khiển, trở nên đìu-hiu quạnh-quẻ chỉ có chứa đám 
học-sinh con cái của Chức-Sắc Thiên-Phong đến ở đi học. 
Vì cớ cho nên Bần-Đạo đã ra lịnh cho bên Hành-Chánh 
của Thánh-Thất Sài-gòn buổi trước nhập lại làm một với 
Thánh-Thất Chợ-Lớn. Còn nhà 107 thì giao lại cho cơ-
quan Phước-Thiện để làm căn cứ nơi đó. Hãy tức cấp xuống 
nhà 107 chỉnh đốn lại theo khuôn khổ của Phước-Thiện. 
Phải đem xuống căn-cứ 107 một chiếc Thuyền Bát-Nhã và 
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thuyên bổ Chức-Sắc chỉnh đốn Lễ, Nhạc, về mặt Quan, 
Hôn, Tang, Tế tươm tất rồi thông truyền cho toàn Đạo 
nơi Sài-Gòn Chợ-Lớn đều hiểu biết: đã có mở cơ-quan 
Phước-Thiện tại Sài-Gòn rồi. Chức-sắc Phước-Thiện ở 
trong Chợ-Lớn cũng phải về đó làm một, nghĩa là cơ-
quan Hành-Chánh ở Chợ-Lớn, cơ-quan Phước-Thiện ở 
Sài-Gòn; nói một cách rõ rệt.

Cho lịnh cả gia-đình thầy Hai Phạm-Trung-Hiếu 
phải dời nhà ra khỏi 107. Nói cho Nó rõ rằng: Bần-Đạo 
khuyên Nó: Trong khi không làm chi hữu ích cho Đạo thì 
chẳng nên ở nhà của Đạo. Dầu rằng nhà lầu nhỏ ấy Nó có 
tốn hao chút ít mà chính là Hội-Thánh Phước-Thiện tạo 
dựng. Nó nên trả lại cho Hội-Thánh Phước-Thiện. Còn 
mấy đứa nhỏ ở học, nếu Hội-Thánh liệu thế giúp nuôi 
cơm dùm chúng nó đặng thì làm, bằng không thì biểu 
chúng nó đi nơi khác.

Hội-Thánh Phước-Thiện phải cố gắng tái tạo lương-
điền, công-nghệ khắp các nơi lại y theo lời xin của Ban 
Thanh-Tra trong Tờ Phúc-Sự. Bằng chẳng vậy thì tấn-
tuồng “vận bố tời” như khi Bần-Đạo mới trở về nước sẽ 
tái diễn lại nữa.

Bần-Đạo còn nghe tin tại Tòa-Thánh mấy em hiến-
thân không đủ cơm ăn mà đã đến nạn ăn cháo trừ cơm 
như buổi nọ. Nếu Bần-Đạo còn níu nẩm nơi Miên-Quốc 
một thời gian lâu lắc hơn nữa thì Hội-Thánh không có 
cơm ăn và Tòa-Thánh sẽ bị vong phế đìu hiu quạnh quẻ 
như buổi trước.

Hai Hội-Thánh Hành-Chánh và Phước-Thiện phải 
hiệp sức nhau tìm phương hay chước khéo vay trở nuôi 
nấng Chức-Sắc và mấy em đừng để tình trạng thê thảm 
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ấy tái diễn tới ngày Bần-Đạo trở về là một điều làm cho 
Bần-Đạo thẹn-thuồng và đau-đớn hơn hết.

Hội-Thánh Phước-Thiện thông tư bức thơ nầy cho 
Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài hiểu rõ biết./.

Kim-Biên, ngày 08–8–Bính-Thân. (12–9–1956)
H Ộ P H Á P. 

(Ấn Ký)
* * *

 	 Thánh Lịnh 99 ngày 12–9–1956 quyết định lấy ngày 20–8–âm lịch 
làm ngày đạo nạn...

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỐ: 99/HP.HN

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

HỘ-PHÁP
CHƯỞNG-QUẢN NHỊ HỮU-HÌNH-ĐÀI 

HIỆP-THIÊN và CỬU-TRÙNG

Chiếu y Tân-Luật và Pháp-Chánh-Truyền.
Chiếu y Đạo-Luật ngày 16 tháng Giêng năm Mậu-

Dần (15–2–1938) giao quyền thống-nhứt Chánh-Trị-Đạo 
cho Hộ-Pháp nắm giữ cho đến ngày có Đầu-Sư chánh vị.

Nghĩ vì từ tháng 7 năm 1941 cho tới tháng 10 năm 
1946 Bần-Đạo bị đồ lưu nơi đão Madagascar, ở nhà Phối-
Sư Trần-Quang-Vinh hiệp cùng Chức-Sắc Thiên-Phong 
Cửu-Trùng-Đài lập Quân Đội Cao-Đài tới ngày 9 tháng 
3 năm 1945 đão-chánh Pháp.

Nghĩ vì trong thời gian ấy, Việt-Minh đã cướp chánh-
quyền kế tiếp Pháp trở lại làm cho Đạo phải chịu “lưỡng 
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đầu thọ địch” con cái của Đạo đã bị giết chóc một cách 
ác liệt tàn-nhẫn, Đạo gây thù giữa Pháp cùng Việt-Minh.

Nghĩ vì khi Pháp trở lại, thì Phối-Sư Trần-Quang-
Vinh và các Chức-Sắc Thiên-Phong đồng lõa cùng người, 
cũng đã tái lập quân-đội đặng chống Việt-Minh và đầu 
hàng Pháp, dưới quyền chỉ huy Tổng Tư Lịnh Phối-Sư 
Trần-Quang-Vinh.

Nghĩ vì các cơ thể quân-đội tạo thành hiển-nhiên 
nên Bần-Đạo buộc mình phải nhìn nhận quân-đội ấy 
đặng mà họ thi-hành sứ mạng thiêng-liêng của họ là dành 
quyền thống-nhứt và độc-lập cho nước nhà, nên phải đảm 
đương làm Thượng-Tôn Quản-Thế.

Nghĩ vì Trần-Quang-Vinh đã làm Tổng-Tư-Lịnh 
quân đội khi Bần-Đạo vắng mặt nên Bần-Đạo trấn phong 
cho làm chức Trung-Tướng quân-đội.

Nghĩ vì khi Nguyễn-Văn-Thành đồ mưu lật đổ quyền 
Tổng-Tư-Lịnh của Trần-Quang-Vinh thì Bần-Đạo giao 
cả quân-đội cho Đức Quốc-Trưởng Bảo-Đại sử dụng.

Nghĩ vì Nguyễn-Văn-Thành khi nắm chánh quyền 
Tổng-Tư-Lịnh quân-đội rồi lại toan mưu phản loạn, nên 
Bần-Đạo thâu quyền lại giao cho Đại-Tá Lê-Văn-Tất.

Nghĩ vì Nguyễn-Thành-Phương nhờ Trình-Minh-
Thế Quân-Đội Liên-Minh ở rừng làm hậu-thuẩn, đặng 
thâu đoạt cho kỳ đặng quyền Tổng-Tư-Lịnh quân-đội với 
bất cứ mọi mưu mô gian ác, hăm he ám sát Lê-Văn-Tất 
buộc phải nhường quyền ấy lại cho nó. Bất chấp sự chấp 
thuận của Hội-Thánh; vì trong số 38 vị Chức-Sắc Đại 
Thiên-Phong đầu phiếu thì Nguyễn-Thành-Phương chỉ 
đặng có mộ mà thôi.
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Nghĩ vì Nguyễn-Thành-Phương và Nguyễn-Thái 
là người ngoại Đạo chỉ có Lê-Văn-Tất là con của Lê-
Văn-Trung, Chí-Thiện Hội-Thánh Phước-Thiện cùng 
Bộ-Tham-Mưu Quân-Đội ấy đa số đều là những người 
không có Đạo.

Nghĩ vì Nguyễn-Thành-Phương đặng Bần-Đạo 
phong cho chức Trung-Tướng đã Quốc-Gia hóa hoàn 
toàn, mà trở lại khủng bố chiếm đoạt Tòa-Thánh, bắt bớ 
giam ngục Chức-Sắc Thiên-Phong và Tín-Đồ của Đạo 
với oai-quyền của quân-đội Quốc-Gia, cùng tổ chức Ban 
Ám-Sát đặng giết chóc con cái của Đạo.

NÊN:

THÁNH – LỊNH
 ? ĐIỀU THỨ NHỨT:

Cả Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài, Hiệp-Thiên-Đài, 
Phước-Thiện, Phạm-Môn cùng các cơ quan của Đạo đều 
tổ chức ngày Kỷ-niệm 20 tháng 8 âm-lịch, là ngày của 
Nguyễn-Thành-Phương nhơn danh Quân-Đội Quốc-Gia 
về chiếm Thánh-Địa.

 ? ĐIỀU THỨ HAI:
Từ đây Đạo không coi Quân-đội bất cứ với danh 

thể nào còn có chơn trong Đạo nữa.

 ? ĐIỀU THỨ BA:
Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài, Hiệp-Thiên-Đài, Cơ-

Quan Phước-Thiện, Phạm-Môn cùng các cơ-quan khác 
của Đạo, lãnh thi-hành Thánh-Lịnh nầy và truyền thông 
cho toàn đạo hiểu biết.
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Kim-Biên, Ngày 8 tháng 8 năm Bính-Thân
(DL: 12–9–1956)

HỘ – PHÁP
(Ấn Ký).
* * *

 	 Thánh Lịnh 108 ngày 15–09–1956 thâu quyền chức Giáo Hữu 
Thượng Phúc Thanh

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỐ: 108/HP.HN

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

HỘ-PHÁP
CHƯỞNG-QUẢN NHỊ-HỮU HÌNH-ĐÀI 

HIỆP-THIÊN và CỬU-TRÙNG�

Chiếu y Tân-Luật và Pháp-Chánh-Truyền ban quyền 
cho Giáo-Tông và Hộ-Pháp.

Chiếu y Đạo-Luật ngày 16 tháng Giêng năm Mậu-
Dần (15–2–1938) Điều thứ 16 và 17 Quyền Vạn-Linh tín-
nhiệm và giao quyền thống-nhứt Chánh-Trị-Đạo cho Hộ-
Pháp nắm giữ cho đến ngày có Đầu-Sư Nam Nữ chánh vị.

Do theo Phúc-Sự ngày 20–4–Bính-Thân (29–5–1956) 
của Luật-Sự Phan-Thanh-Liêm sau cuộc đi thăm viếng Đạo 
nơi Kratie về sự mất tín-nhiệm Giáo-Hữu Thượng-Phúc-
Thanh trong khi người cầm quyền Khâm-Châu-Đạo nơi ấy.

Do theo Phúc-Trình ngày 19–8– Bính-Thân của Cai-
Quản Hòa Viện Báo-Ân-Đường về việc rễ của Giáo-Hữu 
Thượng-Phúc-Thanh gạt gẫm và sang đoạt của người.

Nghĩ vì Giáo-Hữu Thượng-Phúc-Thanh trong lúc 
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hành-quyền Khâm-Châu-Đạo nơi Kratie, đã lợi dụng uy-
tín của mình để che dấu việc gian-xão của tên Dương là 
rễ của người. Đã lường gạt làm vàng giả tráo đổi lấy vàng 
thiệt của khách hàng, đem đến mướn làm ăn công, sang 
đoạt số vàng ấy rồi trốn đi với sự đảm bảo của Giáo-Hữu.

Nhưng khi hỏi Thượng-Phúc-Thanh về sự giả mạo 
sang đoạt ấy thì Thượng-Phúc-Thanh nói rằng vợ tên 
Dương không phải là con ruột của y. Khi biểu bắt tên 
Dương hay là chỉ chổ ở của nó đặng bắt giao nạp cho 
quyền đời thì Thượng-Phúc-Thanh nói không biết tên 
Dương ở đâu mà bắt.

Nghĩ vì Giáo-Hữu Thượng-Phúc-Thanh đã một lần 
như thế.

Nhưng chẳng tự sữa lại còn lợi dụng lòng tốt của 
Đạo-Hữu Lợp ở Châu-Thành Kim-Biên. Gởi gấm tên 
Dương cho Đạo-Hữu Lợp lo nơi ăn chỗ ở và đảm bảo 
cho tên Dương mượn tiền của Lợp 1.000$00 thì đã dối 
cùng Đạo và Hội-Thánh rằng không biết tên Dương ở 
nơi nào, giữ kín tên Dương đặng lường gạt Đạo-Hữu nữa.

Nghỉ vì các cớ trên Giáo-Hữu Thượng-Phúc-Thanh 
đã làm nhơ danh Đạo không còn xứng đáng mang Phẩm-
vị Chức-Sắc Thiên-Phong nữa. Nên:

THÁNH – LỊNH
 ? ĐIỀU THỨ NHỨT:

Quyền Chí-Tôn tại thế thâu hồi quyền chức của 
Giáo-Hữu Thượng-Phúc-Thanh (Dương Văn Phúc) quê 
quán ở Preksadey, Quận Kosthum, Tỉnh Kandal cho 
đến Tòa đời và Bộ Pháp-Chánh Hiệp-Thiên-Đài định án.
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 ? ĐIỀU THỨ NHÌ:
Kể từ ngày ký tên Thánh-Lịnh nầy cho đến ngày 

định án Thượng-Phúc-Thanh chỉ còn là hàng Tín-Đồ và 
không đặng phép tự xưng mình là Chức-Sắc Thiên-Phong 
của Đạo nữa.

 ? ĐIỀU THỨ BA:
Chư-Vị Tiếp-Pháp Bộ-Pháp-Chánh, Thái, Thượng, 

Ngọc-Chánh Phối-Sư, Khâm-Trấn Đạo Tần-Quốc, các 
tư kỳ phận lãnh thi hành và ban hành Thánh-Lịnh nầy./.

Kiêm-Biên, Ngày 11 tháng 8 Bính-Thân.
(Dl; 15.9.1956)
HỘ – PHÁP

(Ấn Ký)
* * *

Một trường náo nhiệt đua tranh, xem mặt Đạo còn 
hơn mặt thế.

Chúng ta đã chán ngán những xảo mị của đời nên 
quyết tầm chơn, nương theo Từ Phụ.

Bần Đạo thấy đặng một lẽ phi thường không phương 
hiểu, nghĩa là những trang đạo đức lại có sẵn tâm tu, đã 
hưởng mùi chánh giáo của Chí Tôn mà còn thối gót phục 
tùng tả đạo.

Thật là làm chủ không muốn, làm tớ lại vừa lòng, tâm 
lý nhơn sanh vốn không cùng đoán.

Thầy đã tuyển chọn các bậc lương sanh, lập nên Hội 
Thánh đặng làm hình thể của Thầy, ban cho đủ uy linh 
quyền thế, làm cho Hội Thánh đủ quí hóa cao trọng đặng 
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đáng mặt làm thầy, lập luật pháp, tuyển hiền tài, định 
quyền hành, phân đẳng cấp, nhứt là luật pháp thì thật là 
một cơ quan độc thiện làm cho hòa nhã liên lạc cả con cái 
của Thầy, hầu giảm hại chia phe lập phái.

(Thầy đã nói: Kẻ nào chia phe lập phái là kẻ thù nghịch 
của Thầy.) Hễ thù địch của Thầy tức là thù địch của nhơn 
sanh, mà thù địch của nhơn sanh ấy là thù địch của toàn 
Hội Thánh.

Đối với thù địch xưa nay, tâm phàm vốn ít hay thiện 
xử. Vậy thì sự thù oán nghịch lẫn của vài vị Thiên phong 
trong Hội Thánh gẫm cũng thường tình.

Xin mấy vị rộng nghe ráng hiểu.
 � (ĐHP: 04–10–1933)

* * *
 	 Thánh Lịnh 113 ngày 27–09–1956 giao Ngài Ngọc Non Thanh làm 

Ngọc Chánh Phối Sư

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỐ: 113/HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

HỘ-PHÁP
CHƯỞNG-QUẢN NHỊ HỮU-HÌNH-ĐÀI 

HIỆP-THIÊN và CỬU-TRÙNG

Chiếu y Tân-Luật và Pháp-Chánh-Truyền ban quyền 
hành cho Giáo-Tông và Hộ-Pháp.

Chiếu y Đạo-Luật ngày 16 tháng Giêng năm Mậu-
Dần (15–2–1938) điều thứ 16 và 17 quyền Vạn-Linh tín 
nhiệm và giao quyền thống nhứt Chánh-Trị-Đạo cho Hộ-
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Pháp nắm giữ cho đến ngày có Đầu-Sư Nam Nữ Chánh-Vị.
Nghĩ vì Phối-Sư Thượng-Tước-Thanh là Chức-Sắc 

Phái Thượng vì thiếu người nên quyền Chí-Tôn phải tạm 
bổ cầm quyền Ngọc-Chánh Phối-Sư là một điều trái với 
Pháp-Chánh-Truyền.

Nghĩ vì Phối-Sư Thượng-Tước-Thanh vẫn thường 
bịnh hoạn, nên đãm đương phận-sự ấy không đủ sức 
lực: Nên..

THÁNH – LỊNH

 ? ĐIỀU THỨ NHỨT:
Giao quyền hành Ngọc-Chánh Phối-Sư lại cho Phối-

Sư Ngọc-Non-Thanh là người trước kia đã đãm đương 
phận-sự ấy.

 ? ĐIỀU THỨ NHÌ:
Cho phép Phối-Sư Thượng-Tước-Thanh nghĩ dưỡng 

bịnh trong một thời gian vô hạn định cho đến ngày có 
lịnh mới định phận sự cho người.

 ? ĐIỀU THỨ BA:
Chánh Phối-Sư Ngọc-Non-Thanh phải chịu trực 

tiếp dưới mạng lịnh của Hiến-Pháp Hiệp-Thiên-Đài, thay 
mặt cho Hộ-Pháp nơi Tòa-Thánh trong mọi hành động vì 
phận sự. Chẳng đặng cải lịnh của Hiến-Pháp trong phận 
sự cầm quyền Chức-Sắc Thiên-Phong Cữu-Trùng-Đài.

 ? ĐIỀU THỨ TƯ:
Hiến-Pháp Hiệp-Thiên-Đài, toàn Hội-Thánh Cữu-

Trùng-Đài, Hội-Thánh Phước-Thiện, Ban Kỳ-lão Phạm-
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Môn và các cơ-quan Chánh-Trị-Đạo lãnh lịnh thi hành 
Thánh-Lịnh nầy lập tức kể từ ngày tiếp đặng Thánh-Lịnh.

Lập tại Hội-Thánh Ngoại-Giáo Kim-Biên.
Ngày 23 tháng 8 Bính-Thân.

(DL; 27/9/1956).
HỘ – PHÁP.

(Ấn Ký).
* * *

 	 Thánh Lịnh 134 ngày 28–10–1956 sắp xếp nhân sự bộ nhạc...

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỐ: 134/HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

HỘ-PHÁP
CHƯỞNG-QUẢN NHỊ HỮU-HÌNH-ĐÀI 

HIỆP-THIÊN và CỬU-TRÙNG�

Gởi cho Hiến-Pháp Hiệp-Thiên-Đài.
Hiền-Hữu,
Tiếp theo Phúc-Sự số: 277/HP.PS. của Hiền-Hữu 

về vụ tranh-chấp trong nội bộ giữa Chức-Sắc Bộ-nhạc. 
Bần-Đạo quyết định các khoản sau đây xin Hiền-Hữu 
lưu tâm cho thi-hành y lịnh.

1– Chuẩn-phê cho Tiếp-Lễ Nhạc-Quân Võ-Văn-
Chơ trở lại hành-sự lập-tức và sắp đặt trong nội bộ cho 
trang hoàng.

2– Vị Tiếp-Lễ Nhạc-Quân sau khi lãnh phận-sự phải 
lập Huấn-Lịnh thuyên-bổ Vị Đốc-Nhạc Trần-Văn-Ấn 
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đặng Huấn-Lịnh phải lập-tức lên đường đặng dễ bề xin 
giấy ở Kim-Biên lúc nầy.

3– Rút nhị vị Đội-Nhạc Nguyễn-Văn-Hưỡng, 
Huỳnh-Minh-Mẫn ra khỏi Bộ-Nhạc để cho hành-sự về 
Đoàn Trung-Kiên cho đến ngày Bần-Đạo trở về.

4– Vị Tiếp-Lễ Nhạc-Quân phải dời tất cả những 
người phế phận về trước mặt Hiền-Hữu đặng hỏi lý do 
từ người vì sao phế phận rồi phúc-sự cho Bần-Đạo biết và 
buộc họ tức cấp phải thi hành phận-sự lại liền.

5– Những vị đã bị Tam-Đầu-Chế trục ngoại như 
Quản-Nhạc Đinh-Văn-Ngộ và 11 vị bị ngưng quyền đều 
phải trở lại hành-sự, nhưng phải giao cho Pháp-Chánh 
minh tra đủ lẽ rồi gởi hồ-sơ lên Bần-Đạo quyết-định.

Bần-Đạo vì lòng từ-bi cho phép những vị nầy tạm 
trở lại hành-sự thì họ phải tận-tụy với trách vụ và phải 
cư xử từ nay đến sau cho đặng trên thuận dưới hòa hầu 
có chuộc tội trước và lập công với Đạo./.

Kiêm-Biên, ngày 25 tháng 9 năm Bính-Thân
(DL; 28–10–1956)

HỘ – PHÁP. 
(Ấn Ký).
* * *

CHIẾU THOÁI VỊ CỦA HĐ BẢO ĐẠI: ...Riêng về phần 
Trẫm, trong hai mươi năm ở ngôi, Trẫm đã trải qua bao 
nhiêu cay đắng. Trẫm muốn được làm Dân một nước tự do, 
hơn làm Vua một nước bị trị. Từ nay Trẫm lấy làm sung 
sướng được là dân tự do, trong một nước độc lập. Trẫm 
không để cho bất cứ ai được lợi dụng danh nghĩa Trẫm, 
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hay danh nghĩa hoàng gia để gieo rắc sự chia rẽ trong đồng 
bào của chúng ta.

Việt Nam độc lập muôn năm,
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa muôn năm,

Huế, điện Kiến Trung ngày 25 tháng 8 năm 1945.
* * *

 	 Tâm Thư 138 ngày 03–11–1956 gởi các tôn giáo bạn mời tham gia 
vận động hòa bình cho dân tộc...

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỒ: 138/HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

HỘ PHÁP
CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI  

HIỆP THIÊN VÀ CỬU TRÙNG�

TÂM THƯ
KÍNH GỞI: Chư Đại Đức toàn thể các Tôn Giáo.
Kính bạch Chư Đại Đức
Tiêm nhiễm các Đạo Giáo, Tổ Phụ ta từ trước bao 

phen đã chịu thống khổ vì kính trọng tôn sùng Tự Do 
Tín Ngưỡng, nếu không nói rằng: Chủng tộc của ta đã bị 
làm nạn nhân của tư tưởng Đạo Giáo hơn là cũng cố vận 
mạng Tổ Quốc giống nòi nghĩa là ta đã chịu không biết bao 
phen ngoại bang đã dùng tín ngưỡng ấy lệ thuộc Tổ Quốc 
và giống nòi. Vì cớ mà Đạo Cao Đài từ buổi xuất hiện thọ 
hưởng di truyền của Tổ Phụ để lại trong nền văn minh 
tối cổ của ta là Đạo Khổng Mạnh, nên các đối phương 
coi Đạo Cao Đài như kẻ thù địch, bởi cho rằng phương 
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pháp phục cựu. Hại nỗi khi nó mới sản xuất nên hình 
thì thời cuộc lại biến thiên làm cho nó phải tùng thế tùy 
thời bảo trọng tinh thần ái quốc đặng gìn giữ đại nghiệp 
của Tổ Phụ ta đã để lại về phần vật chất lẫn tinh thần.

Thời cuộc hôm nay lại đến một giai đoạn rất nên khắt 
khe và nguy hiểm cho tương lai số phận của Việt Nam là 
nước phân đôi chia hai chủng tộc dưới ảnh hưởng của hai 
khối đặng gây cuộc Nam Bắc phân tranh cốt nhục tương 
tàn, nồi da xáo thịt. Họ đã muốn lợi dụng xương máu của 
nòi giống ta đặng định quyền bá chủ của họ. Hiển nhiên 
giờ phút nầy, đồng bào ta đang bị lệ thuộc của hai khối 
chớ không Tự Do Độc Lập chi cả. Đây rồi nội chiến sẽ vì 
ngoại bang mà bùng nổ, mà ta không thể đề phòng.

Chúng ta là người tu hành, chư vị Đại Đức cũng thế, 
mà Bần Đạo đây cũng thế, không lẽ khoanh tay ngồi đợi 
và thấy cái thảm trạng ấy. Bởi chiều theo Thiên ý, chúng 
ta phải tìm một phương pháp hay, chấm dứt cuộc tương 
tàn tương sát. Đương nhiên thật ra ta là nạn nhân của hai 
tư tưởng, của hai quyền lực, đồng bào ta toàn quốc bị tiêm 
nhiễm mà xu thời theo hai chánh sách, dân tâm bất nhứt.

Bản CƯƠNG LĨNH của giải pháp HÒA BÌNH CHUNG 
SỐNG của Bần Đạo cốt để giác ngộ quốc dân đặng họ 
biết thiệt dụng quyền hành của họ. Bởi cớ có ba mục tiêu 
chánh yếu là:

VÌ DÂN, PHỤC VỤ DÂN, LẬP QUYỀN DÂN.
Chỉ do nơi Dân mới cứu vãn đặng tình thế nguy hại 

cho tương lai Tổ Quốc và giống nòi. Chúng ta phải làm 
thế nào bền vững hòa bình hạnh phúc dầu cho các nước 
liệt cường của quốc tế biến thiên thay đổi thế nào. Nếu ta 
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không khôn ngoan mà chung hợp, nhứt tâm, nhứt trí bảo 
vệ toàn vẹn hòa bình quốc nội của ta thì khi Đại Chiến 
Thứ Ba bùng nổ chủng tộc sẽ bị làm con vật hy sinh xương 
máu cho ngoại bang tranh quyền bá chủ của thế giới.

Xin chư Đại Đức và đạo tâm, vì lòng ái truất thương 
sanh, vì nước nhà nguy biến, chung sức bảo vệ hòa bình 
hạnh phúc cho Tổ Quốc giống nòi, dầu ta phải chịu muôn 
cay ngàn đắng, như thế mới là Đạo.

Xin kính trọng chào chư Đại Đức niệm tình suy đoán.
KIÊM BIÊN, ngày 1 tháng 10 Bính Thân.

(dl 03– 11– 1956)
HỘ PHÁP

PHẠM CÔNG TẮC
(Ấn Ký).

TNHT Q2.
Tìm Đạo mà chi khá hỏi mình,
Bến mê mới vững vớt quần-sinh.
Vun-trồng cội phúc ơn chan thấm,
Giong-ruổi đường Tiên nghĩa tạc gìn.
Tâm chánh nương nhau dìu lối chánh,
Lòng thanh nhờ lẫn lóng hơi thanh.
Thiên-cơ tuy hẳn nêu trưởng khảo,
Lướt khỏi, ngàn thu quả đắc thành.

* * *
(Những hình ảnh trong HBCS BIÊN NIÊN là 

lời bình luận về thực chất của cả 02 chế độ ở 02 miền 
Nam và Bắc Việt Nam)
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 	 Thánh Lịnh 168 ngày 03–11–1956 căn dặn người đạo tuân y chơn 
truyền và tiên tri về kiến họ Ngô...

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỒ: 168 /HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

HỘ PHÁP
CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI 

HIỆP THIÊN VÀ CỬU TRÙNG�

Bần Đạo để lời khen cả con cái của Đức Chí Tôn. Bần 
Đạo hài lòng vui thấy mấy đứa nhỏ mà biết đoàn kết để 
tìm sự sống cho nhau, lo cho tương lai sự nghiệp của Đạo.

Bần Đạo nhìn lại số chức sắc Thiên phong mão cao 
áo rộng lại chia rẽ, bài bác nhau, không ra thể thống chi cả. 
Họ tưởng Bần Đạo qua Cao Miên rồi chết luôn. Không đủ 
quyền năng cầm quyền nơi Tòa Thánh Tây Ninh. Họ mơ 
hồ quá lẽ. Họ không nhớ lại trước đây Bần Đạo bị chính 
phủ Pháp vu khống bắt Bần Đạo đày qua Phi Châu 05 
(năm) năm mấy tháng, sau khi trở về Bần Đạo đủ quyền 
năng chấn chỉnh đem lại cho Việt Nam có một Hội Thánh 
xứng đáng cầm quyền một tôn giáo Cao Đài ngang bằng 
như các tôn giáo khác. Họ quá dốt Đạo, không tìm hiểu 
Bí pháp các tôn giáo xa xưa đặng thấy.

Bần Đạo về Việt Nam kỳ nầy bằng một quyền năng 
phi thường để trừng trị, sửa đổi những kẻ lấp lững, mơ hồ, 
phá hoại sự nghiệp của Đức Chí Tôn. Bần Đạo tự lưu đày 
qua Miên Quốc là vì Bần Đạo muốn tránh cho giống dòng 
dân tộc Việt Nam tránh khỏi cái cảnh của giống dân Do 
Thái trước đây bị tiêu diệt mất nước chớ chẳng phải Bần 
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Đạo hèn nhát không đủ quyền năng chống chỏi Diệm Nhu.
Bần Đạo để cho Thiên-Điều trừng trị đích đáng 

cả kiến họ Ngô, cả Diệm ai cũng thấy. Bần Đạo nói cho 
cả thảy con cái Đức Chí Tôn biết đừng tưởng Bần Đạo 
đi đây rồi đi luôn mà tự tung tự tác, sửa cải theo phàm 
tâm, theo ý mơ hồ của họ làm cho một nền chánh giáo 
ra phàm giáo.

Đạo Cao Đài có Tân Luật Pháp Chánh Truyền, Đạo 
Nghị Định. Bần Đạo để lại một kho tàng quí báu, cho họ 
hành xử đạo pháp, đặng đắc thành quả vị chưa đủ hay sao 
mà còn muốn dẫm lên vết củ đó nữa chớ. Họ đừng tưởng 
họ khôn và họ không còn gặp lại Bần Đạo.

Bần Đạo cấm không có một chức sắc nào đủ quyền 
sửa đổi luật lệ của Đạo Cao Đài, chờ Bần Đạo trở lại Việt 
Nam định liệu hay chờ đến ngày nào có một Hội Thánh 
đầy đủ uy quyền, hiệp cùng nhơn sanh cầu nài, xin Chí 
Tôn sửa đổi mới hợp pháp.

Bằng không toàn cả con cái của Đức Chí Tôn bất 
tuân không thi hành việc sửa đổi của một người hay một 
nhóm nào nào đó. Bần Đạo ước vọng toàn cả con cái của 
Đức Chí Tôn khôn ngoan giữ Đạo như thế đó đặng bảo 
tồn mối Đạo Cao Đài đến thất ức niên không ra phàm giáo.

Một vị Tín đồ khôn như thế đó chớ không phải ai 
nói cũng nghe vâng vâng dạ dạ đi theo như thế đó là theo 
xuống Phong Đô cả lũ đó nghe.

Bần Đạo quả quyết như vậy. Đứng trước Thiên-Điều 
Bần Đạo hứa với con cái của Đức Chí Tôn: Từ đây đứa 
nào biết lo cho sự nghiệp của Đạo, yêu ái nhau, coi nhơn 
sanh là trọng, quên mình vì Đạo, vì danh thể của Đức 
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Chí Tôn. Bần Đạo nhân danh Hộ Pháp bảo tồn khen 
thưởng xứng đáng cho chư vị Thánh đó. Ngược lại những 
kẻ tham quyền cố vị, ganh hiền ghét bậc hiền tài phá hoại 
sự nghiệp của Đức Chí Tôn Bần Đạo lấy quyền Hộ Pháp 
trừng trị những kẻ đó tại mặt thế nầy.

Cả con cái Đức Chí Tôn yên tâm đủ đức tin, có Đức 
Đại Từ Phụ ở bên chúng ta, có chư Thần, Thánh, Tiên, 
Phật hỗ trợ cho mọi việc làm của chúng ta. Bằng không 
chúng ta không giử được sự nghiệp của Đức Chí Tôn đến 
giờ phút nầy. Vậy con cái Đức Chí Tôn yên tâm tiến hành 
tạo dựng sự nghiệp của Đức Chí Tôn.

Bần Đạo thấy một điều ngộ nghĩnh là Đức Đại Từ 
Phụ muốn đem con cái của Người về ngôi vị bằng cách 
ở nơi mặt thế nầy phải chịu đựng nhiều đau khổ, chịu 
nhục nhã đó vậy.

Bần Đạo ban ơn cho cả con cái Đức Chí Tôn.
Kiêm Biên ngày 01–10–Bính Thân.

(03–11–1956).
Hộ Pháp.
(Ấn Ký).
* * *

 ? Ghi nhận từ lịch sử:
Thánh Lịnh 168.HP.HN ký ngày 03–11–1956 có câu:
Bần Đạo để cho Thiên-Điều trừng trị đích đáng 

cả kiến họ Ngô, cả Diệm ai cũng thấy.
Bảy năm sau lịch sử ghi nhận:
Ngày 01–11–1963 Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị 

đảo chánh.
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Ngày 02–11–1963 Ông Diệm và Ông Nhu bị bắn chết 
trong xe tăng trên đường từ nhà Thờ Cha Tam (Chợ Lớn) 
về Bộ Tổng Tham Mưu.

Ngày 09–5–1964 ông Ngô Đình Cẩn bị xử bắn tại 
khám Chí Hòa.

* * *
Phần phụ chú: Ngày 24–12–Ất Mùi (1955). Đức Hộ 

Pháp dạy:

“… Bởi Ngô Đình Diệm có hội tay ba tại Ba Lê (Paris) 
với Quốc Trưởng Bảo Đại cùng Qua. Người có tuyên thệ 
trước bàn thờ Tổ Quốc rằng: “Không phản Tổ Quốc chủng 
tộc Việt Nam, nếu bội ước sẽ chết trước mũi súng thần 
của dân tộc và linh hồn bị luật Thiên-Điều của Chúa 
hành phạt”. Do đó Đức Hoàng Đế Bảo Đại giao cho làm 
Thủ Tướng để thống nhất các khối quân lực trong các đảng 
phái để tránh nạn xô xác sanh mạng và trừ nạn chia đôi 
lãnh thổ....”

* * *
 	 Tâm Thư 147 ngày 12–11–1956 gởi Cụ Ngô trình bày về lập trường, 

quan điểm... tình hình đất nước và kêu gọi nên sáng suốt nhận 
định phương hướng đi tới....

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỒ: 147 /HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

HỘ PHÁP
CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI  

HIỆP THIÊN VÀ CỬU TRÙNG�
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TÂM THƯ
Kính Ngài Ngô Đình Diệm Tổng Thống nước Việt 

Nam Cộng Hòa Sài Gòn.
Kính Ngài Tổng Thống,
Từ ngày Bần Đạo ra khỏi nước đến nay, Bần Đạo 

chưa hề gởi thơ cho Tổng Thống về mục đích của Bần 
Đạo muốn đạt đến chỗ nào? Bần Đạo tin nơi lòng đạo 
đức và trí thức cao thượng của Ngài nên để cho Ngài tìm 
hiểu và suy đoán.

Tổng Thống và Bần Đạo chẳng phải là người xa lạ với 
nhau về tinh thần ái quốc và vị chủng. Bần Đạo bỏ công 
chức hồi Pháp thuộc cũng như Ngài đã bỏ quan trường 
buổi ấy, hai tâm đức cũng như nhau, bởi đau khổ thấy 
giống nòi bị lệ thuộc làm tôi đòi thiên hạ và nước nhà chịu 
nạn thống trị của ngoại bang. Trường hợp tranh đấu của 
chúng ta dầu khác đường lối mà chí ý có lẽ cũng đồng. Vậy 
tinh thần đôi ta cũng vẫn một khuôn khổ, một ý chí. Ngài 
đã thấy rõ rằng Bần Đạo đã liệt Ngài vào hạng Đồng Chí. 
Chỉ có một điều, Ngài có thể phiền trách Bần Đạo đặng 
là mọi hành vi của Bần Đạo đối cùng Ngài từ thử Ngài 
nắm chánh quyền đến giờ đều là âm thầm kín đáo, chớ 
chẳng phải như ai kia, xưng hô công nghiệp đặng thân cận 
cùng Ngài. Muốn nói cho rõ hơn nữa là Bần Đạo muốn 
cho cả sự chi mà Bần Đạo đã thi thố giúp đỡ Ngài, Bần 
Đạo không muốn chính mình Ngài hiểu nữa mà chớ?

Hôm nay Bần Đạo viết bức tâm thơ nầy vì thấy đủ 
bằng cớ rằng chánh phủ của Ngài họa ảnh của Bần Đạo 
với một vẻ lầm lạc vụng về, thô kém, từ hình trạng lẫn 
tinh thần, dầu rằng đôi ta đã được dịp gặp nhau, hiểu biết 
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nhau từ lúc hội đàm tại Paris, cùng Đức Bảo Đại nơi một 
khách quán tại Paris trước khi Ngài về nước đảm nhiệm 
trọng quyền.

Thêm nữa, chúng ta đã có nhiều lúc mặt nhìn mặt, 
tay bắt tay, hội đàm cùng nhau mật thiết. Bởi cớ mà Bần 
Đạo lầm tưởng Ngài biết rõ tâm tình của Bần Đạo hơn 
ai hết mới thờ ơ như thế.

Ngài cũng nên hồi tưởng lại nhớ kỹ càng mọi lẽ 
tinh vi rồi định thử lại coi Bần Đạo là người ơn hay là 
người oán?

Vậy Bần Đạo xin tiếp tục tưởng rằng tại trạng thái 
bình thường của Bần Đạo chẳng phải chính tay của Ngài 
mà là tay của kẻ ngoại bang có lẻ, Bần Đạo xin nói rõ và 
thú thật Ngài rằng Bần Đạo không thể nào xem Tổ Quốc 
và nòi giống bị ngoại bang lệ thuộc một phen nữa, chẳng 
phải bị quyền lực ngoại ban của một nước mà bị hai khối 
đế quốc thực dân Tư Bản và Cộng Sản Quốc Tế đua nhau 
toan quyền bá chủ hoàn cầu.

Bần Đạo cốt yếu xuất ngoại để đủ quyền tự do của 
Bần Đạo đặng đầu cáo hội nghị Geneve đã chỉ định chia 
hai đất nước từ vĩ tuyến 17. Bần Đạo cho đó là một hành 
động áp bức, bất công xã hội như bức thư số 20/HP.HN 
ngày 26–3–1956 mà Bần Đạo đã gởi cho Liên Hiệp Quốc 
và các liệt cường Quốc Tế. Nếu Bần Đạo còn ở trong nước 
thì chắc Ngài không cho Bần Đạo làm điều ấy.

Việc làm nầy Ngài đã đặng biết trước vì khi hội nghị 
Genever dưới quyền Thủ Tướng của tứ cường. Bần Đạo 
đã đánh một bức điện văn mà bức điện văn ấy Bần Đạo 
đã cầu Ngài cùng ký với Bần Đạo.
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Ngài cho một lịnh nội bộ chánh phủ của Ngài trả 
lời rằng theo thủ tục Ngài không thể ký bức điện văn ấy 
chung cùng Bần Đạo, và biểu Bần Đạo cứ tùy tiện gởi 
đi bức điện văn ấy cốt để làm ngưng cuộc tổng tuyển cử 
ngày 20–7–1956 cho đến ngày toàn dân giác ngộ, biết rõ 
chủ quyền của họ, rồi mới định đoạt, nếu thi hành liền 
thì không thể nào tránh khỏi nội loạn.

Nghe ra Ngài đã trách Bần Đạo đã làm Chủ Tịch 
của Chủ Tịch Đoàn Mặt Trận Thống Nhất Toàn Lực 
Quốc Gia. Điều ấy là một điều mà Bần Đạo vẫn mãi còn 
ân hận. Khi ở Geneve sau khi Việt Minh đã thắng trận 
Điện Biên Phủ và hội nghị Geneve đã định chia đôi đất 
nước thì Bần Đạo đã biết trước rằng họ đã gieo một tai 
hại lớn lao cho tương lai Tổ Quốc, nên hội diện cùng phái 
đoàn Việt Minh cốt để tìm phương thế hiệp đồng tâm đức 
đặng thống nhứt nước nhà với phương pháp hòa bình hầu 
tránh nạn chiến tranh tàn khốc do ngoại bang xúi giục.

Nhưng Bần Đạo đã thất bại vì sự khinh rẻ khối 
quốc gia của Việt Minh cho rằng chánh phủ quốc gia là 
vô quyền hành, vô năng lực mà họ đã gọi là chánh phủ 
bù nhìn. Thật ra chánh quyền buổi nọ không căn bản, 
không năng lực vì nạn đảng phái tương tranh, nhơn tâm 
bất nhứt nên không thể đương đầu đối diện cùng họ. Các 
khuyết điểm trọng hệ hơn hết là chánh phủ Quốc Gia 
buổi nọ không Hiến Pháp và Quốc Hội làm hậu thuẫn. 
Không biết bao phen Bần Đạo đã than khổ cùng lịnh đệ 
của Ngài là Ngô Đình Nhu về lẽ ấy, Ngài có thể hỏi chứng 
nơi ông thì đủ rõ.

Bần Đạo đã cầu khẩn Quốc Trưởng Bảo Đại ban 
cho một khí cụ cần thiết, song Ngài vẫn chần chờ không 
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định quyết, lại ra lịnh cho chánh phủ Nguyễn Văn Tâm 
lập một hội bù nhìn như Ngài đã biết.

Năng lực tranh đấu cùng Việt Minh đã thất thế về 
mọi mặt và quân sự, khi họ thắng trận Điện Biên Phủ, 
đánh bại Pháp quân thời họ đã quá hãnh diện kiêu căng 
khinh khi quốc gia đáo để, không kể quyền hành chi cả. 
Họ quyết định ký thỏa ước với chánh phủ Pháp mà thôi 
chớ chẳng kể rằng ta có mặt. Bởi hổ nhục ấy nên Bần Đạo 
mới tìm phương thống nhất quân lực các đảng phái đặng 
hiệp một cùng Quân Lực Quốc Gia thành một lực lượng 
đáng kể đủ uy tín oai quyền hầu ăn nói với họ.

Hại nổi, trong khi Bần Đạo đã cầu nài cho Trung 
Tướng Nguyễn Văn Hinh buổi nọ là Tổng Tham Mưu 
Trưởng Quân Đội Quốc Gia cùng Trần Văn Soái, Nguyễn 
Thành Phương, Lê Văn Viễn hội hiệp cùng nhau liệu 
phương thống nhất, bởi tin tưởng rằng sở vọng ấy đạt 
thành nên mới xin phép chánh Ngài đi giao du Đài Loan, 
Nhựt Bổn và Triều Tiên đặng tìm hiểu rõ tình hình quốc 
tế. Khi trở về thì thấy sự nghiệp ấy đã bị tan vỡ bởi ngụy 
quyền tranh chấp uy tín, đã chia đôi họ trở thành thù địch, 
điều ấy có lẻ chẳng cần nói mà chính Ngài cũng đã đủ hiểu.

Có lẽ Ngài còn nhớ, khi Bần Đạo đến Geneve làm 
quan sát viên cho Ủy Ban do Đức Bảo Đại chỉ định. Khi 
đã hay biết quả quyết rằng: Hội Nghị đã quyết định chia 
nước làm hai không có sự chấp thuận của toàn dân Việt 
Nam thì ta phải chiến đấu cùng cả đôi bên hết thảy.[8] (1).
[8] Theo Âu Du Ký do Ngài Hồ Bảo Đạo ghi thì lời tuyên bố trên 

đây của Đức Hộ Pháp được báo chí loan tin trong tình thế rất 
đặc biệt: NGOÀI Ý MUỐN CỦA TÒA SOẠN. Nhờ vậy mà 
chúng ta có thêm bằng chứng về quan điểm, lập trường của 
Đức Hộ Pháp.
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Lời tuyên bố ấy của một người như Bần Đạo nghĩ 
ra cũng quá đáng, vì không lẻ Bần Đạo làm điều ấy đặng? 
Đến nay Bần Đạo đã nhìn nhận công nghiệp ấy đã về Ngài 
vì Ngài đã thắng Pháp với đường lối chánh trị hay khéo. 
Ước mong rằng Ngài sẽ thắng Việt Minh với đường lối ấy 
thì kỳ công của Ngài sẽ đặng hoàn toàn trọn vẹn.

Bần Đạo chỉ lo âu một điều là trên 80 năm bị Pháp 
thuộc, dân tộc ta quật cường với không biết bao nhiêu 
xương máu, mà ta lại e còn chịu nạn lưu huyết xảy ra 
một cách oan uổng, cốt nhục tương tàn, nồi da xáo thịt 
thêm nữa.

Chủng tộc ta dân số chẳng hơn ai mà trót trên 10 
năm tranh đấu hy sinh sanh mạng tài sản đã quá nhiều, 
quốc dân đã quá đau khổ với nạn chiến tranh nên trong 
bức thơ số 21/HP.HN ngày 26–3–1956 của Bần Đạo gởi 
cho Ngài và Hồ Chủ Tịch cầu khẩn với lòng ái quốc nồng 
nàn đã sẵn có của hai Ngài đặng tránh nạn diệt vong cho 
đồng bào và Tổ Quốc.

Kết luận,
Bần Đạo tưởng quả quyết rằng tại hành động của 

Bần Đạo đều là công khai và hợp pháp, chẳng có một điều 
chi bí mật, dối gian, vì các hành động ấy đều xuất hiện 
do nơi lòng ái quốc nồng nàn mà lương tâm Bần Đạo đã 
ra lịnh thi thố.

Ngài đừng nghe chi những lời xàm nịnh của kẻ hầu 
cận, cho là Bần Đạo mong mỏi đoạt thủ chánh quyền lập 
thành chánh phủ. Thoản như tình thế biến thiên thế nào 

ĐỨC HỘ PHÁP TUYÊN BỐ KHI ĐANG GẶP PHÁI 
ĐOÀN CỦA CỘNG SẢN Ở PARIS DO THỦ TƯỚNG 
PHẠM VĂN ĐỒNG LÀM TRƯỞNG PHÁI ĐOÀN...
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đi nữa thì cũng là tuồng cũ soạn lại mà thôi chớ không chi 
khác lạ cùng Bần Đạo hết. Sự hay khéo của ta là làm thế 
nào bảo thủ toàn vẹn cả các thắng lợi mà toàn thể chúng 
ta đã thu hoạch đặng mãi mún thành hình.

Một đường lụa đã dệt mà mỗi tay thợ thay đổi mỗi 
cắt đứt rồi khởi đầu lại nữa thì đường lụa ấy không thể 
nên hình, càng thay tay càng rối rấm. Bần Đạo đã hiểu 
rõ như thế nên định phận mình chỉ biết giúp đỡ cho mỗi 
chánh phủ từ trước đến giờ chớ rất gớm ghê những phen 
thay đổi. Thật ra nếu Bần Đạo có tham vọng chiếm 
đoạt chính quyền thì đã làm rồi, trước khi Đức Quốc 
Trưởng và Ngài về nước.

Trong Đạo Sử chúng ta chưa từng thấy một vị Giáo 
Chủ ra tranh đoạt đặng làm chủ quyền đời, ấy là điều 
đại kỵ của Bần Đạo, bởi vậy nên chính mình đi Hương 
Cảng hội đàm đặng rước Đức Bảo Đại về nước cầm quyền 
Quốc Trưởng trong buổi nước nhà nguy biến, chớ Bần 
Đạo không chịu mó tay vào nội bộ chánh quyền.

Cả đời của Bần Đạo đã nguyện hy sinh đặng làm bạn 
và làm tôi tớ cho những tâm hồn đau khổ, cho những kẻ 
dốt nát nghèo hèn, ngoài ra không có điều chi tham vọng. 
Không công danh, không quyền lợi, vậy mới sanh ra một 
tâm tình không nịnh hót, không bợ đỡ, không cầu thân, 
không xàm nịnh, dường như đã thành kiêu căng tự tín.

Với tánh đức ấy nên muốn cho kẻ hèn hạ đặng nên 
danh, người vinh hoa đặng công chánh. Bằng cớ hiển 
nhiên là cả toàn chủng tộc ta đều thấy rõ là Bần Đạo dám 
can đảm nâng đỡ binh vực dạy dỗ những hạng cùng dân, 
nghèo hèn, dốt nát, đứng ra thi thố cùng đời, không hơn 
không kém. Bần Đạo đã hy sinh cả kiếp sống tạo sự nghiệp 
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chung của họ nơi cửa Đạo, cho họ đủ sang trọng vinh hiển, 
chớ chẳng kể biết chi đến gia nghiệp riêng rẽ của mình.

Bắt chước HẠNH CHÚA là thương yêu, nuôi dưỡng 
kẻ nghèo khó, cơ hàn nhịn cơm chia áo cho họ. Tuy vào 
Đạo Cao Đài mà trước mặt cả tín đồ Bần Đạo chưa hề 
chối Đạo Công Giáo của Bần Đạo. Một điều có thể làm 
cho kẻ gian ác xảo trá tà tâm oán ghét hơn là bởi làm theo 
lời Chúa dạy: “Chẳng nên lấy bánh trẻ con đem cho chó, kẻ 
nghèo khó bần cùng là con yêu dấu của Chúa”.

Một điều đáng buồn cười hơn hết là những hạng dốt 
nát thường có tinh thần bội phản, khi nó đã lập nên danh 
nó coi mình là trọng, không biết nhơn nghĩa là gì. Bởi 
thiếu học nó trở lại phản phúc, là lẽ thường tình không 
chi làm lạ. Thường người ta vì từ bi mà bị làm nạn nhơn 
của kẻ gian hùng ấy là điều phiền hơn hết. Bần Đạo tiếc 
rằng Ngài không tìm hiểu rõ ràng Bần Đạo mà đã ra lịnh 
cho chánh phủ của Ngài làm điều không hay đối với Đạo 
và Bần Đạo, đã làm tình thâm giữa đôi ta một phen tiêu 
giảm quá nhiều, rất nên đáng tiếc.

Bần Đạo nhứt quyết ngày trở về nước là ngày thấy 
đủ bằng cớ là chánh phủ Quốc Gia khỏi bị lệ thuộc khối 
Mỹ và chánh quyền Miền Bắc khỏi bị lệ thuộc khối Nga 
bất cứ với phương pháp nào; một cách trực tiếp hay gián 
tiếp cũng vậy. Sự đòi hỏi nầy chắc Ngài cũng biết rằng 
Bần Đạo không có xin xỏ chi cho cá nhân của Bần Đạo 
mà chỉ là cho Ngài và cho cụ Hồ Chí Minh rõ rệt.

Nếu Bần Đạo muốn cầu danh lợi cho Đạo và riêng 
cho Bần Đạo thì chắc hẳn rằng không phải đường lối như 
thế. Không dám đủ can đảm ôm thù thiên hạ nơi mình 
đặng cứu vận mạng tổ quốc và giống nòi. Cử chỉ như thế 
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không lẽ bị Ngài ghét bỏ.
Trường hợp của Ngài cũng như của Bần Đạo, thời 

thế gây nên cái hại phân chia nhau, điều ấy do đâu mà 
đến chớ, chẳng phải do đôi ta đào tạo. Cổ tục ta có nói: 
Thời thế tạo anh hùng mà cũng không quên nhắc đến cái 
phản ảnh của nó là anh hùng tạo thời thế. Hai điều đó 
Ngài đủ sức lực, đủ can đảm, đủ quyền hành thi thố thực 
hiện đặng cả hai.

Bần Đạo ước mong và cầu khẩn Đức Chí Tôn và các 
Đấng Thiêng Liêng bảo hộ Ngài, giúp đỡ Ngài thành công 
trong sứ mạng cứu nước, cứu giống nòi trong lúc quốc gia 
nguy biến. Ta có ngày gặp gỡ nhau nữa.

Bần Đạo gởi lời thân ái chào Ngài.
Nam Vang ngày 10–10–Bính Thân (12–11–1956)

Giáo Chủ Đạo Cao Đài
HỘ PHÁP

(Ấn Ký)
* * *

 	 Chú thích về việc ĐHP gặp phái đoàn VNDCCH ở Geneve 1954 
trước ngày phân chia đất nước... cảnh báo cộng sản đừng đuổi 
Pháp để rước Tàu...

(1) CHÚ THÍCH:
Theo Âu Du Ký do Ngài Hồ Bảo Đạo ghi thì lời 

tuyên bố trên đây của Đức Hộ Pháp được báo chí loan 
tin trong tình thế rất đặc biệt: NGOÀI Ý MUỐN CỦA TÒA 
SOẠN. Nhờ vậy mà chúng ta có thêm bằng chứng về quan 
điểm, lập trường của Đức Hộ Pháp.

ĐỨC HỘ PHÁP TUYÊN BỐ KHI ĐANG GẶP PHÁI ĐOÀN 
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CỦA CỘNG SẢN Ở PARIS DO THỦ TƯỚNG PHẠM VĂN ĐỒNG 
LÀM TRƯỞNG PHÁI ĐOÀN...

LẦN GặP SAU ĐÓ 03 NGÀY ÔNG PHẠM VĂN ĐỒNG 
TRẢ LỜI ĐỨC HỘ PHÁP:

Ông Phạm-Văn-Đồng xây qua nói với ĐỨC HỘ-PHÁP 
như vầy:

‹ĐỨC HỘ-PHÁP thử nghĩ coi biểu tôi phải nhìn 
nhận Ngô-Đình-Diệm... thì làm sao đặng, vì họ không 
có đại-diện cho một thực-lực, cho một ai hết, chớ như Đạo 
Cao-Đài đây, có một thực-lực hơn mấy triệu tín-đồ và một 
quân-đội mấy chục ngàn người, thì chúng tôi sẵn-sàng tiếp 
đón và thảo-luận tất cả mọi vấn-đề›.

VÀ ĐÂY LÀ MỘT ĐOẠN ĐỐI THOẠI GIỮA ĐỨC HỘ PHÁP 
VỚI ÔNG PHẠM VĂN ĐỒNG.

Ông Phạm-Văn-Đồng cười và nói rằng: ‹Họ đã sợ 
mà còn có người hù nữa› và day qua ĐỨC HỘ-PHÁP hỏi, 

“ĐỨC NGÀI bị ai hù có sợ hay không?”
ĐỨC NGÀI nói rằng: ‹Nếu tôi sợ thì tôi không có đến 

đây›. Chúng tôi có nhắc cho Anh em Việt-Minh biết rằng cái 
công kháng-chiến của họ, quốc-dân không quên, nhưng họ 
phải làm thế nào cho cuộc giải-phóng dân-tộc cho trọn vẹn 
chớ đừng gở ách này rồi mang cái gông khác hay là đuổi cậu 
Pháp rồi rước chú Tàu về thì không ăn thua gì và quốc-dân 
sẽ phán-đoán việc đó. Anh em Việt-Minh nói rằng họ biết 
việc đó và không để xảy ra đâu.

Đức Hộ Pháp đã nhìn thấu rõ cái hiểm họa cộng sản 
của ông Hồ Chí Minh đuổi Pháp để rước Tàu (THEO KẾ 
HOẠCH CỦA TÀU CỘNG). Nên đã nói rõ tới gan ruột của 
người cộng sản. Do vậy bị họ căm thù nhưng không dám 
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có thái độ chi; mãi đến năm 1978 cộng sản mới ra BẢN ÁN 
CAO ĐÀI lên án Đức Hộ Pháp.

Còn trước khi có bản án chính phủ Cộng Sản chưa 
từng dám xúc phạm Đức Hộ Pháp MỘT LẦN NÀO.

Chính trị của cộng sản là như vậy nên khi họ GHÉP 
ĐỨC HỘ PHÁP LÀM CHÁNH TRỊ (theo kiểu cộng sản là TÀ 
TRỊ) thì lập tức một số chức sắc không chấp nhận..

* * *

 ? Nguyên nhân báo đăng.
Lời tuyên bố trong Âu Du Ký:
Ngày 3 tháng 6 năm Giáp-Ngọ (2 Juillet 1954):
Sáng ngày báo-chí Suisse đăng tin thất-thủ Bùi-Chu, 

Phát-Diệm. Quân-đội Pháp rút chạy xuống tàu độ-binh 
không kịp, phải lấy thêm ghe thuyền chở đi, còn quân 
Việt-Minh thì xả súng bắn theo. Binh Pháp-Việt chống cự 
yếu-ớt, chỉ có một vài đồn tự-vệ của Công-Giáo là chống 
cự mãnh-liệt, quyết tử-chiến, đến khi hết đạn phải đánh 
bằng dao găm cho đến tên lính cuối cùng mà chẳng có 
một viện-trợ võ khí nào do Phi-Cơ Hà-Nội đưa đến.

ĐỨC HỘ-PHÁP và chúng tôi đọc hết tin ấy rất bùi-ngùi 
vì cảnh người giết người.

10 giờ Có vị phóng-viên báo Agence France Press 
(A.F.P.) đến phỏng-vấn ĐỨC NGÀI về thời cuộc trong lúc 
ĐỨC NGÀI đang xúc-động. ĐỨC NGÀI có mấy lời tuyên-bố 
mà báo Journal d’Extrême Orient ở Sai-Gon đã đăng ngày 
3 Juillet, mà các báo ở Paris vẫn yên-lặng cũng là chuyện 
buồn cười. Số là vị phóng-viên AFP sau khi nói chuyện với 
ĐỨC HỘ-PHÁP xong liền đánh về cho Văn-Phòng Trung-
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Ương ở Paris. Ở đây có 3 phòng: 1.- Phòng Thông-Tin, 
2.- Phòng Tòa-Soạn, 3.- Phòng Chủ-Nhiệm và Quản-lý.

Khi bức điện ở Génève đánh về thì phòng Thông-tin 
tiếp đặng thay vì đưa phòng Tòa-soạn hay phòng Chủ-
nhiệm xem trước, lại sao lục gởi tuốt qua Sai-Gòn một 
bản, còn một bản mới đưa qua phòng Tòa-soạn. Chừng 
phòng Tòa-soạn xem thấy lời tuyên-bố của ĐỨC NGÀI, thì 
cho là quá khích nên ngăn lại không cho đăng báo, nhưng 
không ngăn kịp bên Sai-Gon, vì vậy mà lời tuyên-bố của 
ĐỨC NGÀI tại Génève làm chấn-động ở Sai-Gon, còn 
ở Paris chẵng có một ai hay biết. Theo lời tuyên-bố 
này, ĐỨC NGÀI phản-đối sự chia xẻ nước Việt Nam.

* * *
 	 Thánh Lịnh 148 ngày 15–11–1956 ngưng quyền chức Giáo Hữu 

Thượng Dự Thanh vì ăn xén và không minh bạch...

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỐ: 148/HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

HỘ-PHÁP
CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI  

HIỆP THIÊN VÀ CỬU TRÙNG�

Chiếu y Tân-Luật và Pháp-Chánh-Truyền ban quyền 
hành cho Giáo-Tông và Hộ-Pháp.

Chiếu theo Đạo-Luật ngày 16 tháng Giêng năm 
Mậu-Dần (15–2–1938) điều thứ 16 và 17 Quyền Vạn-Linh 
công nhận và giao quyền thống nhứt cho Hộ-Pháp nắm 
giữ cho đến ngày có Đầu-Sư chánh-vị.

Chiếu y Phúc-Sự số 224/HC, ngày 4 tháng 10 năm 
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Bính-Thân (6/11/1956) của Thái-Chánh Phối-Sư về vụ Giáo-
Hữu Thượng-Dự-Thanh, Phụ-Thống Công-Viện do nơi 
Ban Kiểm-Soát hỗn hợp Phúc-Sự thì người tự quyền dùng 
vật-liệu nơi kho Công-Viện một cách tự chuyên không do 
thượng-quyền định liệu, vì cớ ấy nên Hội-Thánh đã cho 
người có ý tham lạm của Đạo.

Nghĩ vì các công việc sửa chữa những dinh-thự Hội-
Thánh đã để ý thấy rằng, mỗi việc phải có tiền giao cho 
Giáo-Hữu Thượng-Dự-Thanh thì người mới thi-hành 
phận-sự, bằng không thì người không làm.

Nghĩ vì Hội-Thánh đã thấy rõ ràng mỗi phen ra lịnh 
cho Giáo-Hữu Thượng-Dự-Thanh, làm một điều gì thì 
người đòi một giá rất đắc mà khi Đạo-Nhơn Phạm-Văn-
Út lãnh cho thợ làm chỉ có 1/5 (một phần năm) với giá 
của Thượng-Dự-Thanh đã đòi hỏi.

Nghĩ vì Tài-Chánh Công-Viện do nơi Thượng-Dự-
Thanh xuất phát sổ sách không minh-bạch, mà Hội-Thánh 
nghi rằng người đã tham lạm của Đạo.

Nghĩ vì các vật-liệu nơi kho Công-Viện mà người 
đã tiêu xài sổ sách không minh bạch nên Hội-Thánh đã 
cho rằng người đã tham lam lấy những vật-liệu ấy làm của 
riêng cho mình. NÊN:

THÁNH – LỊNH

 ? ĐIỀU THỨ NHỨT: Ngưng quyền Giáo-Hữu 
Thượng-Dự-Thanh một hạn lệ vô định.

 ? ĐIỀU THỨ NHÌ: Bộ-Pháp-Chánh quan sát và 1 
minh-tra mọi hành vi của Giáo-Hữu Thượng-Dự-Thanh 
từ ngày người lãnh trách nhiệm Phụ-Thống Công-Viện 
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Hành-Chánh nhất là những tài vật người đã tạo tác nhà 
cửa và gia-nghiệp tư của người.

 ? ĐIỀU THỨ BA: Chư vị Hiến-Pháp thay mặt Hộ-
Pháp. Thái, Thượng và Ngọc-Chánh Phối-Sư, Chưởng-
Quản Bộ-Pháp-Chánh các tư kỳ phận lãnh thi hành 
Thánh-Lịnh nầy../.

Kiêm-Biên, Ngày 13 tháng 10 Năm Bính-Thân
(Dl; 15–11–1956)

HỘ – PHÁP 
(Ấn Ký)
* * *

 	 Thư của TTK LHQ gởi ĐHP cho biết đã nhân được cương lĩnh HBCS... 
Le Mai 1956

THƯ CỦA TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC 
GỞI CHO ĐỨC HỘ PHÁP

“Báo tin đã nhận được chính sách 
HÒA BÌNH CHUNG SỐNG”

UNITED NATION-NATIONS UNIES

New-york
Cablie Asresse: Nation New-york Asresse 

Telegraphique
File N0 P.O. 240/Ind/Cri/10 Le Mai 1956

Thưa Ngài,
Thay mặt cho Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, tôi có 

hân hạnh được bức thư của Ngài đề ngày 26–3–1956 gởi 
Chủ Tịch các cơ quan và Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc.

Tôi trân trọng cho Ngài hay rằng: những thông tư ấy 
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là Chánh Sách Hòa Bình Chung Sống ở Việt Nam ghim 
theo đó sẽ được dành để cho các nước hội viên Liên Hiệp 
Quốc định đoạt.

Xin Ngài nhận nơi đây sự tôn trọng đặc biệt của tôi.

Gởi đến: Hộ Pháp Chủ Sự Bộ Phận các Vấn Đề Chánh Trị
Giáo Chủ Đạo Cao Đài và Hội Đồng Công An Quốc Tế

Phnom Penh Ký tên: H.NCEL
 � (Dịch từ bản Pháp Văn).

***
 	 Thư năm 1956 của Ngài Hồ Bảo Đạo gởi Thủ Tướng Phạm Văn Đồng

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
Số: /HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

***
BAN VẬN ĐỘNG CHÍNH-SÁCH HÒA-BÌNH CHUNG-SỐNG�

BẢO-ĐẠO HỒ-TẤN-KHOA.
Kính gởi: Cụ Phạm-Văn-Đồng Thủ Tướng Chính-Phủ Việt-Nam 

Cộng-Hòa Hà-Nội.

Kính Cụ,
Thời-gian thấm-thoát từ khi gặp được Cụ và cả phái-

đoàn ở tại Geneve đến nay đã gần hai năm qua. Buổi ấy 
phái-đoàn Cao-Đài chúng tôi đã thiết-tha yêu-cầu quý 
Cụ bắt tay với phái-đoàn chánh-phủ Quốc-Gia để thật-
hiện thống-nhất lãnh-thổ Việt-Nam ngày 18 trong buổi 
ấy. Nhưng tiếc thay đề-nghị chúng tôi bất thành vì những 
lý do mà Cụ hiểu rõ hơn ai hết.

Nhớ lại buổi ấy; Cụ có nói với Đức Hộ-Pháp rằng: 
Quý Cụ đi đã đặng 9 phần đường rồi còn một phần nữa, 
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nhờ đường Hòa-Bình liệu tính. Lời ấy đã ghi trong trí não 
của Đức Hộ-Pháp và không giờ phút nào người quên đặng.

Hiện nay nạn Nam Bắc phân-tranh còn rõ-rệt, 
Chánh-Phủ hai Miền mỗi ngày trên đài vô-tuyến truyền-
thanh đã kích lẫn nhau dữ dội và nung-nấu tinh-thần dân 
chúng đến mức độ thù nghịch chế-độ miền-kia.

Trước thảm-họa cốt-nhục tương-tàn sắp diễn, Đức 
Hộ-Pháp gởi một số công văn để Cụ nghiên-cứu và định-
liệu.

Tôi xin mạng phép sao lục các công-văn ấy gởi đến Cụ 
nhờ Cụ quan-sát và cho chúng tôi biết ý định của Cụ thế 
nào. Tôi vẫn tin tưởng nơi ý-chí hòa-bình và lòng đại-độ 
của Cụ và quả quyết rằng bao giờ Cụ cũng tán thành và 
ủng-hộ cho phong-trào hòa-bình nầy để tránh một cuộc 
lưu-huyết giữa người Việt và người Việt.

Tôi xin thành thật kính chào thân ái và rất trong 
tin lành của Cụ.

Nay kính
PHNOM-PENH,…NĂM 1956.

BẢO-ĐẠO
(Ấn Ký)

HỒ-TẤN-KHOA
* * *

 	 Lời kêu gọi của Đức Hộ Pháp Gởi Hồ-Chủ-Tịch và Ngô-Tổng-Thống.

LỜI KÊU GỌI CỦA ĐỨC HỘ-PHÁP  
GIÁO-CHỦ ĐẠO CAO-ĐÀI.

Gởi Hồ-Chủ-Tịch và Ngô-Tổng-Thống trong thơ 
số: 21/HP.HN ngày 25 tháng 3 năm 1956.
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“Bần-Đạo đã lưu vong nước ngoài chỉ có mục đích là 
bảo-thủ toàn-vẹn tinh-thần trung-lập của Bần-Đạo, đặng 
kêu gọi tinh-thần ái-quốc chơn-chánh và nồng-nàn của hai 
Cụ, mong ước hai Cụ bỏ tư-hiềm và thành-kiến đặng đủ 
phương cứu-quốc.

Bần-Đạo trân-trọng gởi lời yêu mến kính-phục của 
Bần-Đạo và luôn dịp gởi cả vận-mạng số-kiếp của Tổ-Quốc 
và giống-nòi cho hai Cụ định-liệu!”

Và trong bức thơ của Đức Hộ-Pháp gởi cho hai Cụ 
số: 40/HP.HN ngày 26 tháng 4 năm 1956 có đoạn sau đây:

“Bần-Đạo vẫn biết thiện-chí và lòng yêu nước nồng-
nàn của hai Cụ, nên Bần-Đạo thiết-tha yêu-cầu hai Cụ 
long-trọng tuyên bố rằng:

Hai Cụ luôn luôn tôn-trọng và cho thành-thật các 
quyền tự-do dân-chủ, nhứt là quyền tự-do ngôn-luận trong 
vùng đặt quyền cai trị của hai Cụ và cho phép báo-chí hai 
miền được lưu thông toàn-quốc. Đặng vậy thì hữu-phước 
cho dân-tộc Việt-Nam biết bao nhiêu.

Bần-Đạo tin tưởng quả quyết rằng: lời yêu cầu nầy sẽ 
đặng hai Cụ vui lòng chấp-thuận và cho ban-hành.”

LỜI TUYÊN BỐ CỦA HỒ-CHỦ-TỊCH. 
Ngày 2 tháng 4 năm 1956 trên Đài phát thanh Hà Nội.
Việc thống-nhứt nước Việt-Nam, phải do Miền Bắc 

và Miền Nam bàn bạc với nhau để đi đến Tổng-Tuyển-Cử 
tự-do. Ai không muốn bàn bạc, không tôn-trọng ý muốn 
của nhân dân, tức là người đó đi sai với nguyện vọng và 
quyền-lợi của nhân dân, và sẽ bị nhân dân chống lại.

LỜI TUYẾN-BỐ CỦA NGÔ-ĐÌNH-DIỆM 
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Với dư-luận Quốc-Tế và Quốc-Dân ngày 6 tháng 4 năm 
1956 trên báo chí Thủ-Đô và trên Đài-Phát-Thanh Sài-Gòn.

Lập trường của Việt-Nam Cộng-Hòa:
1/. Về việc Quân-đội Viễn-Chinh Pháp thoái-triệt; 

không chấp thuận sự di-nhượng căn-cứ quân sự, và không 
gia nhập một liên-minh quân-sự nào..

2/. Về vấn-đề ranh giới tạm thời và khu giải binh, 
không xâm-phạm ranh giới, và đeo đuổi cuộc thống-nhứt 
lãnh-thổ bằng một phương diện hòa-bình.

3/. Đối với Ủy-Hội Quốc-Tế, tiếp tục công-tác thật-
sự và giúp Ủy-Hội Quốc-Tế bằng mọi phương-diện để 
thi-hành dễ dàng công-tác hòa-bình.
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HBCSBN – Năm 1957

* * *

LỜI TỰ SỰ

Khi chúng tôi bàn thảo và hiệp đồng nhau 
kết tập các văn bản để biên soạn HÒA 

BÌNH CHUNG SỐNG BIÊN NIÊN thì nhận thấy 
thiếu một số văn bản và một số đoạn. Trong tinh thần 
gìn giử tài sản chung của Đạo chúng tôi ghi rõ là thiếu 
để nhờ đồng đạo bổ sung.

Nhằm giúp cho quí đồng đạo được thuận lợi khi đọc 
nên chúng tôi có một số chú thích. Trong các chú thích đó 
có một vài đoạn nhận xét nhằm trình chánh Khổ Nhục 
Kế của Hội Thánh năm 1956.

Khi đánh vi tính sắp xong số văn bản có được thì 
đồng đạo có gởi tặng một tài liệu 205 trang và một số tờ 
rời (không đóng thành tập).

Chúng tôi họp nhau đọc và nhận thấy rằng phần 
ước đoán về Khổ Nhục Kế là chính xác. Chúng tôi phân 
công đánh vi tính để gởi đến quí đồng đạo và chư hiền 
nhân quân tử quan tâm đến Hòa Bình Thế Giới nói chung 
và chánh sách Hòa Bình Chung Sống nói riêng. Do vậy 
mà một số đoạn trong chú thích của chúng tôi trở thành 
không cần thiết. Nhưng chúng tôi vẫn giử nguyên để làm 
kỷ niệm những ngày cùng nhau học Đạo.

http://www-personal.usyd.edu.au/~cdao/booksv/hoabinhchungsong/hbchbn3.html
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Trong phần Mục Đích của Hòa Bình Giáo Hội 
khoản 03: Cầu-siêu cho các vong-linh chiến-sĩ đã chết trong 
thời gian chiến tranh.

Chúng tôi nhớ lại thì khoản năm 2006 Thiền Sư 
Thích Nhất Hạnh nhận được lời hứa từ ông chủ tịch nước 
Nguyễn Minh Triết nên Thiền Sư từ Pháp về làm một số 
việc nhưng đến mục cầu siêu cho những người chết trong 
chiến tranh thì Đảng cộng sản không cho thực hiện.

Ngày 28–10–2013 phóng viên Kính Hòa của Đài 
Phát Thanh RFA (Á Châu Tự Do) đưa tin về Lễ cầu siêu 
bên bờ Bến Hải.

Điều nầy cho thấy tầm nhìn của Đức Hộ Pháp sâu 
xa và phù hợp với tâm tư những người yêu hòa bình trên 
thế giới không phân biệt màu da sắc tóc. Tất cả đều là 
con chung của Thượng Đế. Tiếc vì Hội Thánh ĐĐTKPĐ 
không cầm quyền hành chánh để phát động HÒA BÌNH 
CHUNG SỐNG ra cho người đạo và nhân loại hợp tác nhau 
để thực thi... Thực tế xã hội ngày nay rất cần tinh thần 
HÒA BÌNH CHUNG SỐNG...

* * *
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 	 Thư Chúc Tết Đinh Dậu của ĐHP ngày 21–01–1957

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
SỐ: /HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

THƯ CHÚC TẾT
Nhơn dịp Xuân đến, cũng như thường lệ, cả toàn 

Đạo đều hướng về nơi Tổ Đình của Đại Gia Đình Thiêng 
Liêng do Đức Chí Tôn đến tạo dựng đặng thăm hỏi 
Thánh Thể của Ngài và vị Chưởng Quản bảo vệ sự nghiệp 
ấy trót một năm đã qua là thế nào và định tương lai của 
nó là dường bao.

Bần Đạo không đặng hân hạnh có mặt nơi Toà 
Thánh trót một năm đã qua, làm cho tình huynh đệ phải 
chia lìa khiến cho Bần Đạo phải ngậm ngùi thương nhớ.

Từ ngày Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu đến khai mở 
chơn truyền, giao phó ngọn cờ cứu khổ hầu độ dẫn con 
cái của hai Đấng vào con đường chí chơn chí thánh. Cái 
khó khăn cho sứ mạng thiêng liêng là Đại Từ Phụ và Đại 
Từ Mẫu buộc ta phải lấy căn bản nền văn minh tối cổ của 
Tổ Phụ ta đã lưu lại là triết lý Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ 
Chi Phục Nhứt.

Nếu ta cạn xét, ta ngó thấy với một Đạo Giáo mà 
bảo thủ với chơn truyền rất khó khăn quá sức của ta 
tưởng nghĩ. Huống chi cả triết lý của các nền Đạo Giáo 
đương nhiên hiện hữu tại mặt thế này thì nó đã quá sức 
với trí khôn ngoan tưởng tượng. Song ta phải xét đoán, 
nếu không như thế thì có phương chi khác để tạo dựng 
đại đồng thiên hạ và thống nhứt các tín ngưỡng chơn lý 
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lại làm một cho đặng. Ấy là mục tiêu trọng yếu của hai 
Đấng Phụ Mẫu tạo đoan muốn đạt đến. Còn nếu ta muốn 
xu hướng theo một triết lý Đạo Giáo nào làm căn bản 
thì nó sẽ trái hẳn với nghĩa lý tận độ của Đạo. Cái khó 
khăn của ta khi thi hành sứ mạng là do nơi lẽ ấy.

Khi Đại Từ Phụ đến giao phó cho đàn anh của chúng 
ta sứ mạng lập giáo thì tưởng rằng nền chơn truyền này 
nó sẽ đơn giản hơn các tôn giáo khác; chớ chưa hề tưởng 
tượng đến một sự mới mẻ khó khăn như thế. Chính mình 
Bần Đạo trước kia cũng nghĩ như vậy, mới có can đảm 
theo chơn Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu, chớ chưa dè là 
đảm nhiệm một trách vụ quá sức phàm của ta phải thi thố.

Thật ra ta chưa tìm đặng một nơi nào và đường lối 
nào đi cho đúng phận. Chính mình Bần Đạo mơ mộng 
rằng khi trả xong phận sự cùng xã hội nhơn quần với triết 
lý Tiên Nho đã định là xong phận sự đặng toại hưởng 
an nhàn, từ bi tự toại với triết lý Đạo Lão và Đạo Thích 
là đủ phận. Nào dè sứ mạng cao trọng chưa phải đến với 
mục phiêu ấy là đủ, mà lại phải dung hoà các tư tưởng 
đạo giáo, thống nhất các triết lí tinh thần làm một; ấy là 
một điều chưa hề có trí khôn ngoan nào làm đặng. Nó 
là một ảo vọng mà từ trước tới giờ chưa có một nhà triết 
học nào nghĩ đến.

Chính nơi yếu điểm này mà Bần Đạo vẫn ngồi xem 
quyền CHÍ TÔN vô đối của Đại Từ Phụ thiệt hiện nơi mặt 
thế này. Vì thầm hiểu rằng chỉ có tay quyền năng vô đối của 
Đức CHÍ TÔN mới làm đặng mà thôi. Tương lai của Đạo 
Cao Đài sẽ vạch rõ cho toàn thể nhơn sanh thấy điều ấy.

Trót 31 năm hành đạo, đi trên con đường nguy hiểm 
khó khăn, mà Bần Đạo đã đủ nghị lực, đủ kiên chí, đủ 
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can đảm là Bần Đạo ngó thấy rằng tướng diện phi thường 
của nó từ từ hiện tượng. Nhờ ơn Thiêng liêng và quyền 
năng vô đối của hai Đấng Phụ Mẫu vạn linh giúp sức và 
dìu đường dẩn nẽo mà chơn truyền của Đức CHÍ TÔN từ 
từ nhi tiến.

Ta càng bị cơ đời khảo đảo, thử thách nặng nề thì 
ta lại càng có dịp thấy quyền năng ấy thiệt hiện. Bởi cớ 
mà đức tin của Bần Đạo ngày càng kiên cố và bền vững. 
Nhiều khi tâm hồn của Bần Đạo còn dám cả gan liều lĩnh 
dấn thân vào nơi nguy hiểm khó khăn, dường như muốn 
đẩy thân mình vào tử lộ đặng bảo vệ toàn sanh mạng của 
nhơn sanh hầu thử cơ tạo hoá.

Ở mặt thế gian này, ai lại chẳng muốn an nhàn, tự 
toại bởi nó là một món thuốc trường sanh kia mà. Trái 
lại với nó là một hành vi điên rồ và ngu muội.

Đã biết như thế mà Bần Đạo lại quyết định đi ngược 
chiều để thử thách nhơn tâm và xem trình độ của đời đã 
đến một điểm nào cho biết. May ra cái điên rồ của Bần 
Đạo nó sẽ tạo nên cho cả con cái của Đức CHÍ TÔN một 
cây cân vô hình đặng đo lường tâm đức và tinh thần của 
các Đạo Giáo.

Bần Đạo nếu muốn cho Đạo đặng an nhàn tự toại 
như các tôn giáo khác, muốn thân danh của Bần Đạo 
đặng hưởng phúc hạnh cá nhân là một điều rất dễ làm. 
Nhưng tâm đạo của Bần Đạo nó không cho phép Bần Đạo 
hưởng điều ấy trong khi quốc dân cùng tổ quốc Việt Nam 
và toàn nhơn sanh đang thống khổ. Phải chăng giá trị của 
ngọn cờ cứu khổ sẽ do đó mà định trọng khinh của nó.

Bần Đạo quả quyết rằng từ trước đến giờ, suốt 31 
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năm dài đăng đẳng Hội Thánh và toàn con cái Đức CHÍ 
TÔN cũng tưởng nghĩ như thế, nên dám hy sinh; cương 
quyết đi trên con đường thánh đức ấy, mới bảo thủ đặng 
nghiệp Đạo đến ngày nay. Bằng chẳng vậy thì Đạo đã 
chết từ buổi sơ sanh của nó. Nó phải phi thường, giống 
tượng ảnh của Đấng phi thường đã tạo dựng nó mới phải 
lẽ. Đức CHÍ TÔN đã biểu con cái của Ngài thay thế hình 
ảnh của Ngài bên cạnh nhơn sanh thống khổ, tức nhiên 
biểu ta làm Ông Trời tại thế này, mà làm Ông Trời là điều 
không phải dễ.

Với con cái chơn thân của Ngài thì Bần Đạo nói 
là phải làm điều phi thường như Đại Từ Phụ đã làm phi 
thường cho kiếp sống của ta phi thường thì mới đáng 
sống. Còn với con cái chơn thành thật thà của Ngài thì 
Bần Đạo lại nói cứ noi bước của đàn anh, nhứt tâm nhứt 
đức. Họ không có quyền hành nào trong kiếp sống của 
họ mà dám cả gan dìu dắt con cái Thiêng liêng của Đức 
CHÍ TÔN đi lầm đường lạc ngõ.

Đài vinh diệu của Ngài đến lập sẽ vinh quang rực 
rỡ nơi bước hành trình tương lai của ta ngay trước mắt. 
Ta sẽ đặng hân hạnh thấy điều ấy.

Bần Đạo xin gởi cả tâm tình yêu ái vô đối cho mỗi 
đàn em trong cửa Đạo và ban phép lành cho cả toàn thể 
con cái Đức Chí Tôn y như Bí pháp của Ngài truyền dạy 
và cầu xin Đức Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu thường tại 
trong tâm trí của mỗi người.[9]

[9] Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức thay mặt Đức Hộ Pháp đọc 
THƯ XUÂN trong ngày lễ Vía Đức Chí Tôn. Đó cũng là ngày 
công khai ra mắt HÒA BÌNH CHUNG SỐNG. Sau đó Đức 
Hộ Pháp có lời tuyên dương cuộc lễ thành công rực rỡ...mà Ngô 
Triều không liệu được. Đây là bằng cớ vững chắc cho Khổ Nhục 
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KIÊM BIÊN, ngày 21 tháng 12 Bính Thân.
(DL, 21–1–1957)

HỘ PHÁP
Chưởng Quản Nhị Hửu Hình Đài

Hiệp Thiên và Cửu Trùng.
(Ấn Ký).

SAO Y BẢN CHÁNH.
Tòa Thánh ngày 30–12–Bính Thân.

Thái CPS
Ấn Ký

Thái Bộ Thanh

Thượng CPS
Ấn Ký

Thượng Sáng Thanh

Ngọc CPS
Ấn Ký

Ngọc Non Thanh

VÂNG LỆNH BAN HÀNH.
QU. THƯỢNG THỐNG LẠI VIỆN.

Giáo Sư 
Thượng Khương Thanh.

(Ấn Ký)
* * *

Kế năm 1956 của Hội Thánh ĐĐTKPĐ thực hiện ngay trước 
mắt Ngô triều. Chúng ta thấy Đức Hộ Pháp viết THƯ XUÂN 
TRƯỚC rồi mới ra THÁNH LỊNH dạy cách thực hiện rất chi 
tiết.... tiên liệu mọi tình huống... phá hoại từ mọi phía...
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 	 Thánh Lịnh 219 ngày 24–01–1957 sắp xếp từng chi tiết nhỏ đến 
tổng thể

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỐ: 219/HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

HỘ-PHÁP
CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI  

HIỆP THIÊN VÀ CỬU TRÙNG�

THÁNH-LỊNH
Các Cơ-Quan Chánh-Trị-Đạo nơi Tòa-Thánh

Vì muốn cho cuộc lễ ngày Vía của Đức Chí-Tôn 
mùng 9 tháng Giêng năm Đinh-Dậu tới đây đặng long 
trọng hơn lúc Bần-Đạo có mặt nơi nhà và muốn tránh cho 
mọi chướng-ngại có thể xảy ra nơi Tòa-Thánh đối cùng 
Chức-Sắc cầm quyền cùng toàn thể Tín-Đồ nơi Thánh-Địa.

Nên Bần-Đạo lập Thánh-Lịnh nầy sắp đặc cuộc lễ.
Hiến-Pháp Hiệp-Thiên-Đài thay mặt cho Bần-Đạo, 

đặng toàn quyền điều khiển cả Chức-Sắc Thiên-Phong và 
Chức-Việc trong cuộc lễ nầy. Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài 
và Phước-Thiện, Khâm-Thành Thánh-Địa cùng Thánh-Vệ 
Trưởng định phận-sự như dưới đây.

1– Thánh-Vệ và Khâm-Thành Thánh-Địa cùng các 
Bàn-Trị-Sự phải canh tuần chung quanh Nội-Ô Thánh-
Địa, chỉ để một cửa vô và một cửa ra mà thôi, nghĩa là 
vô thì cửa số 2, ra thì cửa số 6 phải tổng động viên cả 
nhân-viên Cơ-Thánh-Vệ phân ra từng nhóm đóng nơi 
hai bên rừng thiên nhiên. Dưới quyền các nhóm nầy thì 
có Cơ-Bảo-Thể và Tuần-Quân phải đạp xe máy vận hành 



 HBCSBN – NĂM 1957

171

liên lạc cùng các cửa bót khác.
Các cửa đều phải có nhân-viên canh giữ. Nếu cần 

thì xin Tỉnh Trưởng cho lính công an có mặt nơi các bót 
giúp sức giữ an-ninh trật-tự bằng không thì cũng chẳng 
hại gì. Hòa-Viện phải thường trực với một Nhiếp-Ảnh 
viên ở tại bót. Thoản như có chuyện náo động do nơi đám 
vô đạo thất phu, vào gây loạn thì Thánh-Vệ bắt liền, đem 
lại bót lập vi bằng, lấy hình ảnh của tên phạm nhơn rồi 
trước mặt lính công an của Đời hay tự ên mình cũng vô 
hại, đưa ra khỏi châu-vi Thánh-Địa.

Căn dặn không được phép đánh đập ai và hổn ẩu 
thô lổ với người nhưng gặp phải trường hợp bị một đứa 
du côn vô lễ hổn ẩu cường ngạnh thì hô lên cho bốn vị 
Đạo-Hữu khiên hai tay chơn đem liệng ra ngoài đường 
không cần rầy rà gây gổ. Còn vi bằng hình ảnh của nó thì 
ta sẽ đưa ra tòa Đời xử trị khi mãn lễ.

Một cuộc lễ vì đạo đức tinh-thần thì lẽ tự nhiên buộc 
những kẻ đến dự lễ hay đi coi cũng phải giữ lễ độ đạo đức 
lẽ dĩ nhiên vẫn vậy. Thoản như những kẻ phá rối cố tâm 
và gây loạn thì dầu cho một Tín-Đồ của Đạo cũng đủ 
thẩm quyền xua đuổi ra khỏi Thánh-Địa chẳng cần đợi 
thượng-quyền ra lịnh; nhưng cần yếu là mình thi thố với 
phương pháp lễ độ và đạo đức.

2– Phận Sự Chức Sắc: Chức-Sắc Hội-Thánh Cửu-
Trùng-Đài Hành-Chánh phải có mặt nơi Nội-Chánh 
trước lễ một ngày. Hiến-Pháp thay mặt cho Hộ-Pháp phải 
chung ở cùng CTĐ đặng điều khiển trực tiếp.

3–Phận Sự của các Cơ-quan Chánh-Trị-Đạo. Hội-
Thánh Hành-Chánh trọn quyền điều khiển cả cuộc lễ 
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khi các Cơ-Quan hội nhau lập chương trình duy nhứt.
4– Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài Nữ Phái lo về phòng 

trù và chiêu đải. Hội-Thánh Phước-Thiện Nam-Phái giữ 
gìn cả các dinh thự nơi Thánh-Địa đặng tiếp khách phục 
vụ và chiêu đãi cho các vị khách đến dự lễ. Nam thì theo 
Nam Phái, còn Nữ thì theo Nữ-Phái. Mùng, mền, chiếu, 
gối và nơi ở thì Hội-Thánh Phước-Thiện đều phải lo định 
trước. Thoản như nơi Trung-Tông Thánh-Địa không đủ 
dinh thự nhà cửa cho khách ở thì Hội-Thánh Phước-Thiện 
có thể dời xuống Trí-Giác-Cung và Trí-Huệ-Cung nghĩ 
ngơi cũng đặng. Nhưng phải sắp đặt trước và phải dự 
định cho có người ở sẳn, chiêu đãi và phục vụ.

Nếu có số Tín-Đồ về dự lễ đông đảo mà không đủ 
chỗ nghĩ ngơi thì Hội-Thánh Phước-Thiện có thể cho 
Nữ-Phái vào trú-ẩn nơi Báo-Ân-Từ của Đức Mẹ dưới nền 
plafond. Còn Nam-Phái thì tại Đền-Thánh. Chỉ cần yếu 
là phải có chiếu, gối, mền cho mỗi người đều đủ.

Bần-Đạo có hay tin phong phanh rằng: Ngoại quyền 
có thể tổ chức xúi giục chi phái về phá rối cuộc lễ. Thoản 
như tin ấy quả thật như thế thì thái độ của Thiên-Phong 
Chức-Sắc phải giữ gìn như thế nầy:

Bần-Đạo đã định cho Chức-Sắc ở Cửu-Trùng-Đài 
ở nơi Nội-Chánh cũng như Chức-Sắc Phước-Thiện ở tại 
Hộ-Pháp-Đường cửa vô ra của hai dinh thự ấy phải có 
người canh giữ nghiêm nhặt. Bất kỳ ai muốn vô có việc 
gì, phải có phép và có lịnh của vị Chức-Sắc mà họ muốn 
kiến diện mới vào đặng. Chính mình là người dẫn đường 
hoặc Nhân-Viên Cơ-Thánh-Vệ hay Bảo-Thể dẫn họ đến 
vị Chức-Sắc xin kiến diện mà thôi, không ngoài ra vị đó 
nữa. Hễ đôi bên bàn luận mà vị khách tỏ vẽ vô lễ với cử 
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chỉ hổn ẩu thiếu đạo-đức thì một người Tín-Đồ cũng 
có quyền mời ra khỏi cửa. Nếu cượng lý thì năm hay bảy 
người Tín-Đồ khiên ra khỏi vùng Nội-Ô Thánh-Địa.

Bần-Đạo căn dặn: bất kỳ một tay nào, dầu cho gọi 
mình là đạo-đức hay là giả đạo-đức vào nơi Thánh-Địa và 
phá rối Đạo chơn-truyền, thì một người Tín-Đồ cũng đủ 
thẩm-quyền xử định không đợi mạng lịnh của vị Chức-
Sắc cầm quyền. Nếu thoản như các chi phái về đặng liệu 
phương hiệp nhứt toan lo hành-đạo thì họ đặng tự-do 
vào ra thông thả. Song phải giữ lễ độ và giữ khuôn khổ 
chơn-truyền của nền chơn-giáo Cao-Đài. Trái lại nếu cử 
chỉ họ đã nghịch hẳn cùng chơn-truyền tức nhiên họ là 
giả Đạo, thì một Tín-Đồ cũng đủ quyền đuổi họ ra khỏi 
Thánh-Địa.

Cả các cơ-quan Chánh-Trị-Đạo hội nhau quan-soát 
và tìm kế thi hành Thánh-Lịnh nầy.[10]

Kiêm-Biên, Ngày 24 tháng 12 năm Bính-Thân.
(Dl: 24/1/1957).

HỘ PHÁP 
(Ấn Ký)

* * *

[10]Trước đây chúng tôi có đoán chắc rằng phải có mật lịnh của 
Đức Hộ Pháp. Nay có được Thánh Lịnh nầy thì sự việc đã rõ 
mười nươi...
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 	 Thánh Thư ngày 03–02–1957 gởi 02 ông Diệm và Nhu trình bày về 
quan điểm trước hiện tình đất nước.

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
SỐ:.../HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

HỘ PHÁP
CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI  

HIỆP THIÊN VÀ CỬU TRÙNG�

* * *

Kính gởi: Ngô Tổng Thống và ông Ngô Đình Nhu Cố vấn chính 
trị chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa. Sài gòn.

Kính hai Ngài,
Theo phúc báo của ông Nguyễn Văn Long tự Lê 

Minh cho Bần Đạo biết rằng: hai Ngài muốn biết rõ lập 
trường của Bần Đạo đối với tình trạng hiện tại của nước 
nhà. Bần Đạo tỏ ra sự nhận thức có lẽ là riêng biệt của 
Bần Đạo là tìm phương cứu vãn tình thế đương nhiên 
rắc rối, nếu không nói rằng rất nguy hiểm đến vận mạng 
tương lai Tổ Quốc giống nòi.

Sự nhận thức thời cuộc biến đổi trong nước.
Theo thiểu kiến của Bần Đạo về lập trường tranh 

đấu giải ách lệ thuộc và thâu hồi độc lập cho đất nước Việt 
Nam sau 80 năm bị Pháp đô hộ Ta phải nhìn nhận rằng: 
Tinh thần ta quật cường, không ai có thể nói là yếu hèn và 
bạc nhược cho dù là vũ khí thô sơ. Hai Ngài dư biết rằng 
toàn quốc dân ta chiến đấu với Pháp bằng khúc tầm vong 
vọt nhọn và tên ná mà dám đương đầu với súng đạn tối 
tân, từ Nam chí Bắc. Toàn quốc quật cường với phương 
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tiện thô sơ như thế nhưng không hề yếu ớt, bạc nhược 
nên mới đấu tranh dẻo dai bền bỉ cho đến khi quyết thắng. 
Quốc dân dũng cảm hy sinh xương máu và tài sản chẳng 
biết bao nhiêu lần để cổi ách lệ thuộc cho giống nòi. Trong 
hoàn cảnh đó bất cứ một phương pháp giúp đở như thế 
nào ta cũng coi ơn nghĩa ấy rất quý trọng. Mục đích tối 
yếu của ta là giải ách lệ thuộc mà thôi.

Hại thay! Vì căn số của một chủng tộc mà quyền 
Thiêng Liêng đã phạt phải chịu đau khổ nên trong lúc bần 
cùng lại gặp phải những vị ân nhân là những hạng người 
mong cướp quyền tự chủ của ta, chiếm đoạt kỳ được tinh 
thần dân tộc ta để tạo phương thế định bá đồ vương của họ.

Ta giải được ách nô lệ của Pháp thì miền Bắc bị khối 
Cộng Sản đặt tay vào nội quyền làm chủ vận mạng nước 
nhà một cách gián tiếp. Còn miền Nam Việt Nam thì Mỹ 
đã thay thế cho Pháp gián tiếp gọi rằng viện trợ kinh tế.

Kiến thức hiển nhiên của Bần Đạo là nước Việt 
Nam chẳng khác nào kẻ bị dính phong lao tìm phương 
cứu chữa chưa dứt thì phải bị dịch hạch là khối Cộng 
Sản và bịnh thiên thời là khối Tư Bản. Họ đương đe doạ 
sanh mạng nòi giống ta bằng óc não háo kỳ của họ thì 
nó nguy hại là dường nào? Đương nhiên họ cho rằng óc 
háo kỳ là phương pháp tự cứu rồi đầu độc tinh thần, trí 
não nòi giống ta. Quả nhiên ta nhiểm độc nặng nề không 
phương giải cứu. Việt Nam không khéo giữ nó sẽ bị thuyết 
duy vật ngoại lai mà lần lần tiêu diệt. Nếu dân tộc tánh 
không còn tinh thần ái quốc cũng mất, mà tinh thần ái 
quốc mất thì không thể nào tránh khỏi nạn lệ thuộc ngoại 
bang một lần nữa.

Vì cớ Bần Đạo mới sản xuất phương pháp Hoà Bình 
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Chung Sống để lập một Chánh phủ liên bang duy nhất 
giữa quyền tự trị Hành Chánh của hai miền. Như thế 
chẳng khác nào ta tạo dựng hai nhà dưỡng bịnh (Deux 
cliniques) đặng trị hai bệnh truyền nhiễm ấy trong óc 
não của giống nòi.

 ❒ Nhà thương miền Bắc để trị bịnh dịch hạch của 
Cộng Sản.

 ❒ Nhà thương miền Nam để trị bịnh thiên thời của 
thực dân Tư Bản.

Nói cho cùng nước nếu gặp những con bịnh quá 
nặng nề thì thà là để cho nó vào đó mà chết, hơn là để cho 
nó lây ra nhân dân hay toàn quốc. Nếu ta có ý định rằng 
ta phải tìm phương bảo vệ số nhân dân chưa bị truyền 
nhiểm. Bảo vệ hạng thơ sanh niên thiếu quí báu của ta 
tránh khỏi hai bịnh ngặt nghèo ấy; đặng cho toàn thể 
quốc dân đủ thời giờ và có phương pháp giác ngộ hầu tự 
cứu lấy thân mình.

Phương pháp của Bần Đạo là như thế thì dĩ nhiên 
nó khác phương pháp của hai Ngài là phương pháp trừ 
diệt các con bịnh đặng trừ tuyệt cái hại truyền nhiểm 
của nó. Bần Đạo cho nó là phương pháp quá đáng nếu ta 
để tâm suy xét rằng: Đồng bào ta trở thành bệnh nhơn 
của bịnh dịch hạch chớ không phải là tội nhơn đã sanh 
sản ra nó. Nếu lên án bệnh nhân như thế thì quá bất 
công và quá nghiêm khắc.

Xin hai Ngài suy đoán lại coi có phải vậy không?
Đương nhiên điều cần yếu là sửa đổi đặng cứu vãn 

tình thế nguy ngập nước nhà. Nếu Bần Đạo không làm 
thì hai Ngài đã thấy rõ trước mắt: Đối thủ của hai Ngài 
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với thủ đoạn xão trá, lanh lẹ khôn ngoan, họ sẽ không 
từ chối một phương pháp nào đem lại thắng lợi cho họ. 
Dầu phương pháp ấy trái hẳn với tâm lý Nho Đạo cùng 
là nghịch với tâm lý đạo đức tinh thần. Mục đích tối yếu, 
tối trọng của họ là chiến thắng mà thôi; còn mọi điều chi 
họ đều cho là phụ thuộc.

Hại thay cả quần chúng đang bị mê hoặc nên nghe 
họ hơn mình. Họ bị mê hoặc không biết cái hại khi chủng 
tộc bị chia đôi. Hoàng đồ phân nữa trong tay cộng sản, 
dân chúng đang sống trong sự sợ hãi và kinh khủng nhưng 
không thể nói lên. Nếu ta thức tỉnh được quần chúng thì 
ta không bao giờ thua sức trước sự xão trá dối gian của họ.

Bần Đạo dám quả quyết rằng: Sự chân thành và 
chân lý bao giờ cũng thắng. Ta phải lấy cả tâm tình đạo 
đức của ta làm quân khí đặng thắng giặc. Vì Đạo là sanh 
tồn, còn đời là tạm sống mà thôi.

Điều mà Bần Đạo ước mong cho Hai Ngài thi thố 
đặng thâu hoạch tín nhiệm của toàn thể quốc dân và 
toàn các đảng phái là lập thành Mặt Trận Hoà Giải Dân 
Tộc. Ta mở rộng cho những kẻ không thuận chiều hướng 
với ta lập thành đảng phái đối lập. Nghĩa là họ có quyền 
theo Mặt Trận Hoà Giải Dân Tộc của ta; hay là họ hiệp 
lại với nhau làm nên một đảng phái duy nhất đối chọi lại 
với ta. Như thế là ta có đảng phái đối lập. Ta cầm quyền 
phát động để duy trì cuộc Tổng Tuyển Cử, thời gian lâu 
chừng nào hay chừng nấy, đặng cho toàn thể quốc dân ta 
đủ thời giờ giác ngộ mà định quyền sở hửu của họ trong 
cuộc Tổng Tuyển Cử thống nhất chủng tộc, nước nhà; 
khỏi ai dùng cường quyền áp bức.

Những điều Bần Đạo xin hai Ngài cấp thời thi thố là:
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1. Giải tán các cơ quan quân sự phụ thuộc đặng dành 
để ngân quỷ nuôi phu phỉ quân sỉ của quốc phòng và 
công chức mà thôi. Nhứt là kinh tế trong đang sắp 
khủng hoảng tới đây.

2. Trả lại tự do cho người trong các đảng phái chánh 
trị đã bị giam cầm với quyền độc tài. Quyền độc tài 
chỉ có hiệu quả và năng lực khi dùng dẹp an các đảng 
phái quân sự gây loạn trong nước. Còn nay nó đã hết 
hiệu lực trong đường lối chánh trị đối cùng toàn thể 
quốc dân.

3. Ra chỉ dụ cho trọn vẹn quyền tự do báo chí và tự do 
ngôn luận. Chỉ cần cấm không được tiết lộ bí mật 
quốc phòng và các quyết nghị kín đáo mà chánh phủ 
chưa cho phép đăng tải thông truyền mà thôi. Ai đã 
phạm vào các khoản này đều do quyền toà án sửa trị.

4. Bỏ dứt các phương pháp tố cộng, phương pháp bắt bớ 
giam cầm và thù nghịch do thực dân phong kiến để 
lại. Chính vì theo cách thù nghịch của thực dân, tư 
bản hay tố cộng theo ý ngoại bang đã làm cho quốc 
dân ta bị khổ sở. Ta phải tìm phương nào cho toàn 
cả thảy quốc dân thức tỉnh rồi họ tố cộng ngoại lai 
và đã đão thực dân ngoại quốc mới là thiệt mục tiêu 
chính đáng.

5. Phải làm thế nào cho tất cả đảng phái chánh trị đều 
cộng sự với mình cho đặng đa số nơi Mặt Trận Hoà 
Giải Dân Tộc để thành lập một Chánh Phủ Quốc Gia 
Liên Hiệp. Dầu có sản xuất ra đảng phái đối lập ta 
cũng phải can đãm nhận định rõ rệt lập trường của họ.

6. Chung hiệp tinh thần đạo đức quốc dân thành một 
khối cứng rắn làm căn bản vững chắc cho lập trường 
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tranh đấu bằng đạo đức tinh thần của ta. Hoàng thiên 
bất phụ hảo tâm nhơn; Chí Tôn là Đại Từ Phụ sẽ giúp 
đở chúng ta thắng nổi tà quyền.

Đó là đại lược sử về phương thức riêng của Bần Đạo. 
Mong cho hai Ngài tìm phương hay chước khéo để bổ cứu 
vào đó cho dễ bề thi thố.

Vì lẽ ta chẳng rõ thấu tâm tình nhau mà trể bước 
đường tranh đấu cho tổ quốc và giống nòi; song nếu ta cố 
gắng có thể cướp lại thời gian trể nãi ấy.

Xin để yên Bần Đạo ở xứ người, Bần Đạo đứng trung 
lập đặng nên hửu dụng trong cuộc hiệp thương Tổng 
Tuyển Cử và xây trở về mặt kinh tế hai miền thống hợp, 
đặng tránh cho kỳ đặng ngoại quyền thôn tính.

Bần Đạo xin để cả tinh thần chờ đợi hành vi của hai 
Ngài; thoản như hai Ngài thi thố hoàn tất các điều cầu 
xin của Bần Đạo trên đây đặng trọn vẹn mỹ mãn thì ta 
sẽ tấn công hoà bình y theo chương trình của bản Cương 
Lĩnh Hoà Bình Chung Sống của Bần Đạo.

KIÊM BIÊN, ngày 04 tháng 01 Đinh Dậu  
(DL, 3/2/1957)

HỘ PHÁP. (Ấn Ký).
* * *

 	 Thánh Thư 256 ngày 10–02–1957. Buồn vì con cái Đức Chí Tôn bị 
khảo dượt...

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỒ:256/HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhị Niên)
Tòa Thánh Tây Ninh
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HỘ PHÁP
CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỬU HÌNH ĐÀI 

HIỆP THIÊN VÀ CỬU TRÙNG

Gởi cho Chức Sắc Thiên Phong và Tín Đồ của Đạo nơi Tòa Thánh.

Mấy em và mấy con.
Bần Đạo lấy làm đau đớn tâm hồn mà từ trước đến 

giờ Bần Đạo chưa hề bị khảo dượt lần nào như thế; khi 
đặng hay tin rằng mấy em đã bị chính phủ Ngô Đình 
Diệm khủng bố bắt đạo và cả mấy em cùng Chức Sắc 
Thiên Phong. Mưu toan phá Đạo Cao Đài của Ngô Đình 
Diệm đã đủ bằng cớ một cách trắng trợn. Bằng cớ ấy đủ 
cho Qua thi thố đối cùng mặt luật quốc tế mà Qua đã 
ngồi đợi thâu hoạch cho được.

Sau khi mấy em đã chiến thắng một cách oai quyền 
và vinh diệu trong cuộc lễ ngày 09 tháng giêng vừa qua[11] 
(1) thì là uy danh của Đạo về mặt tinh thần đã có một giá 
trị rất cao đối với vạn quốc. Mấy em nên suy xét lại, mấy 
em không có thế chi làm một lần như thế nữa. Cái hay, 
cái khéo của Đạo làm cho thiên hạ lấy làm ngạc nhiên là 
năng lực tinh thần của mấy em nó phát động một cách tình 
cờ không ai đề phòng trước đặng. Dầu cho đối phương 
có mưu mô xão trá, đầy đủ sự gian ác của họ cũng tự hỏi: 
Đạo Cao Đài sẽ làm gì nữa đây?

Nó sẽ phát động trong tương lai của nó dường nào, 
họ tự hỏi mà không thể trả lời được?

Qua biết quả nhiên rằng họ đương hồi họp sợ sệt 
tự hỏi rằng năng lực của Đạo sẽ bao trùm lên đầu họ giờ 
phút nào; ấy là một thắng lợi nhứt.

[11] Cuộc Lễ ngày 09–01– Đinh Dậu (1957).
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Thứ nhì là nước nhà và nòi giống Việt Nam từ bấy lâu 
nay đã chịu ảnh hưởng tai hại về mặt tinh thần quyền thế 
của Công Giáo nặng nề hơn hết. Công Giáo đương tranh 
đấu với ta địa vị Quốc Đạo mà ta là một đối phương nguy 
hiểm của họ. Vì họ đã hiểu rằng chủ quyền đã về ta, dầu 
muốn dầu không đối cùng toàn thể quốc dân Việt. Họ 
không thể chiếm đoạt địa vị ấy đặng, dầu rằng không có 
buổi nào ta nghịch cùng họ; bởi mạng lịnh của Đức Chí 
Tôn đã định vậy trong chơn truyền của Ngài.

Vậy ta tự hỏi, ta thuận với họ, phục vụ với họ, kết 
tình hữu nghị với họ cho thuận thảo với chiều hướng 
mơ vọng của tâm lý giống nòi hay là phải đương đầu với 
họ? Dầu rằng không buổi nào ta muốn làm kẻ thù địch 
của họ. Còn họ thì vẫn liệt ta vào hạng thù địch số một 
của họ. Ấy vậy hành vi phá Đạo của họ là lẽ dĩ nhiên mà 
Ngô Đình Diệm hôm nay đứng làm đầu dọc. Ta đã may 
duyên gặp cảnh thuận tiện là họ tuyên chiến với ta trước 
thì tội tình ấy về họ chịu.

Hội-Thánh và cả mấy em nên nhớ rằng Ngô Đình 
Diệm chưa làm chúa của toàn thiên hạ được. Năng lực 
đương đầu với nó và bênh vực ta vẫn còn mạnh mẽ là năng 
lực tự chủ của các sắc dân yêu chuộng hòa bình đặng bảo 
vệ tự do tín ngưỡng. Hội-Thánh và mấy em có biết đâu, 
chiến lược tinh thần vừa qua đã toàn thắng làm cho sôi 
nỗi cả dư luận Quốc Tế bội phần hơn so với khi Qua bị 
đồ lưu 5 năm 2 tháng nơi hải ngoại; bấy nhiêu là đủ. Qua 
dám tin tưởng quả quyết như lời Qua đã nói là mấy em 
không thể làm lại một lần như thế nữa được.

Nếu Qua chấp thuận theo chương trình của mấy em 
thì chắc hẳn không đem lại thắng lợi như kỳ rồi mà trái 
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lại sẽ làm cho mất giá trị cuộc chiến thắng ấy.
Qua đã chịu 5 năm 2 tháng nơi lao lý ngục hình, 

thân tù đày nơi hải ngoại với không biết bao nhiêu cam 
khổ mà Qua chưa hề nói đặng. Thì Qua tin tưởng cương 
quyết rằng cả thảy con-cái Đức Chí-Tôn cũng đã can 
đảm chịu tù tội, ngục hình khổ hạnh cùng Đạo trong 
một thời gian ngắn hơn Qua đã chịu, có lẽ sự tin tưởng 
ấy Qua không lầm.

Mấy em bây giờ ngoan ngoãn như người vô tội. Ta 
vì đạo đức hễ chúng nó bắt thì vào tù ngồi đừng tìm 
phương đối phó; để mạng lịnh thiêng liêng của Đức Chí 
Tôn định liệu. Mấy em nên nhớ rằng khổ hạnh của mấy 
em trong buổi nầy là vinh dự của mấy em đối cùng toàn 
Đạo. Thân danh của mấy em nên hư trong cửa Đạo là do 
công nghiệp phi thường của mấy em trong buổi nầy vậy.

Lấy lời thường tình mà nói theo thói đời của họ: Mấy 
em có thể chiếm đặng cả một khuê bài danh dự để đeo 
nơi mình của mấy em và nơi linh hồn của mấy em đặng 
chăng là gặp trường hợp và dịp may buổi nầy vậy.

Ý định của Qua như thế, mà phần nhiều các vị anh 
hùng lưu vong của Đạo không tin quả quyết nên họ đã 
cầu cơ riêng, cầu các Đấng Thiêng Liêng dạy bảo thì các 
Đấng cũng nói như Qua vậy.

Mấy em cũng chẳng nên quá nghe Qua; song nên lấy 
lý trí đặng dịnh sự hay khéo hay là vụng về của sự quyết 
định nầy. Nếu mấy em cho rằng hữu lý thì thi hành triệt 
để như Qua đã định.

Hòa Bình, Qua có nghe nói rằng mấy em định lấy 
tiền để lo việc nầy Qua rất buồn và giận lắm đó.
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Kiêm Biên. Ngày 09–02– Đinh Dậu.
(10–02–1957).

Hộ Pháp
Ấn Ký.
* * *

 	 Chú thích chi tiết cuộc lễ và Khổ Nhục kế của Hội Thánh năm 1956...
về con hạc hòa bình. Toàn đạo (Hội Thánh và ĐHP...) đều phải gánh 
cả 02 gánh Đạo và Đời....

CHÚ THÍCH:
(1)– Cuộc Lễ ngày 09–01– Đinh Dậu (1957).
Trong Hòa Bình Chung Sống Sử Lược Ngài Qui Tâm 

có viết từ trang 74 đến 87 chúng tôi xin tóm lược như sau:

* * *
Đức Hộ Pháp đưa lịnh về cho Hội Thánh tổ chức 

cuộc lễ trọng thể. Ngài Hiến Pháp (Chưởng Quản Bộ Pháp 
Chánh) phải thay mặt Ngài đọc THÔNG ĐIỆP đầu năm 
trong cuộc lễ. Song song đó Đức Ngài ra lịnh cho nhân 
sự HBCS chuẩn bị để nhân dịp đó công khai hóa HBCS. (a)
1– PHẦN KẾ HOẠCH.

Chương trình dự kiến ngày 01–01–Đinh Dậu. (31–
01–1957).

Thành phần dự lễ ngoài người Đạo (các ban bộ và 
các Tộc, Châu, Trấn...) còn mời Chánh Phủ Việt Nam 
Cộng Hòa, Tôn Giáo bạn, Các Đảng Phái chánh Trị và 
Ngoại giao đoàn các nước...

– Riêng ban bộ HBCS bí mật chuẩn bị số biểu ngữ từ 
Nam Vang gởi về để trương ra trong dịp lễ. Sau khi cúng 
vía Đức Chí Tôn xong các vị ở lại phân phối số biểu ngữ từ 
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Nam Vang gởi về (tổng cộng số biểu ngữ lên đến mấy trăm).
1.a– Các cửa ra vô Tòa Thánh đều được mở hết.
1.b– Phần xe cộ chỉ có xe của quan khách được vào 

còn lại đều phải gởi bên ngoài.
1.c– Bổn đạo dự lễ phân ra Nam Nữ riêng biệt.
Nam chia làm 04 khu vực và Nữ cũng 04 khu vực 

như sau:
 ❒ Phái Nam đứng trong rừng thiên nhiên :

Phái Nam (đạo hữu; không nắm trước số lượng) 
trong rừng thiên nhiên chia làm 02 đội (bên phải và bên 
trái Đông Khán Đài) đứng quay mặt về Đại Đồng Xã.

 ❒ Phái Nam đứng trong Đại Đồng Xã :
Đại Đồng Xã được phân ra hai bên theo chiều Đông 

Tây. Phái Nam ở hướng Nam và Nữ ở hướng Bắc (trong 
Đền Thánh ngó ra thì Nam tả, Nữ hữu).

Phái Nam chia làm 02 đội (mỗi đội 18 hàng; tùy số 
người của mỗi đơn vị mà phân bổ số hàng cho hợp lý) 
đứng quay mặt vào nhau để một khoản trống trước 02 
khán đài. Mổi đầu hàng đều có biểu ngữ hay khẩu hiệu. 
Như vậy một toán quay mặt về hướng Đông và một toán 
quay mặt về hướng Tây.

 ❒ Phần Phái Nữ cũng bố trí y như thế.
1.d– Hướng Đạo Đoàn và Học Sinh.
Đứng dài trên Bình Dương Lộ (Nam một bên, Nữ 

một bên). Hướng Đạo Đoàn đứng từ Đền Thánh trở ra 
Giáo Tông Đường (chiều Bắc Nam). Học Sinh đứng từ 
Giáo Tông Đường trở vô Đền Thánh (chiều Nam Bắc).
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1.đ– Ban Trật Tự.
Cơ Thánh Vệ và Bảo Thể chịu trách nhiệm trật tự. 

Nhưng theo lịnh Đức Hộ Pháp thì nhân sự HBCS bổ 
sung trật tự viên ở mỗi ngã tư và khu vực bố trí người dự 
lễ đều có trật tự viên (đề phòng kẻ phá rối hay hặm dọa 
hoặc khiêu khích).

1.e– Diễn hành và hô khẩu hiệu.
Sau khi đọc diễn văn ở Đại Đồng Xã xong... thì 

xướng ngôn viên trực ở Hiệp Thiên Đài (Đền Thánh) ra 
lịnh: Học Sinh Diễn Hành. Hướng Đạo Đoàn đi trước, 
Học sinh đi sau (Nam đi trước, Nữ đi sau).

Kế tới: Toàn Đạo Diễn Hành.
Bổn đạo ở Đại Đồng Xã khởi đi tới trước Đền 

Thánh, qua Đông Khán Đài (Phái Nam), đến Tây Khán 
Đài (Phái Nữ) vòng ra phía hậu Đền Thánh, trở ra Bình 
Dương Lộ đến Giáo Tông Đường, Hộ Pháp Đường, Báo 
Ân Từ (đi một bên Bình Dương Lộ, còn một bên dành 
cho cộ Bông biểu diễn).

Bổn đạo ở hai bên khán Đài cũng khởi đi sau đó.
Khi đi Học Sinh tới Đông Khán Đài thì bắt đầu 

hô khẩu hiệu và đồng đạo hô theo....(theo hướng dẫn của 
xướng ngôn viên...).

Các khẩu hiệu được hô rất nhiều lần như:
 ❒ Vạn tuế Đức Hộ Pháp và Hội Thánh (vạn tuế)
 ❒ Hội Thánh và Tín Đồ triệt để ủng hộ Đức Giáo 

Chủ (ủng hộ).
 ❒ Hoan hô chủ trương Hòa Bình của Đức Hộ Pháp 

(hoan hô).
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 ❒ Xin rước Đức Hộ Pháp hồi loan (mong mỏi).
1.ê– Giải tán.
Khi toán đi đầu đến Báo Ân Từ thì dừng lại. Trước 

khi giải tán hô to mỗi khẩu hiệu 03 lần.
1.g– Treo Biểu Ngữ.
Sau cuộc diễn hành các trật tự viên có bổn phận nhắc 

nhở treo các biểu ngữ đã cầm đi ở Giáo Tông Đường, Hộ 
Pháp Đường, xung quanh chổ nghĩ của các phái đoàn, 
Bình Dương Lộ và Đại Đồng Xã...

Tính ra có 34 khẩu hiệu và 25 Cộ Hoa diễn hành.

* * *
2– PHẦN THỰC HIỆN.

Ngày 09–01–Đinh Dậu (08–02–1957).
Theo Ngài Qui Tâm thì do các vị HBCS thực hiện 

sau khi cúng thời Tý nên Hội Thánh đành chấp nhận 
sự đã rồi. (b)

Chương trình tiến hành hầu như đúng với dự kiến 
trước mắt chánh quyền Ngô Đình Diệm nhưng vì có các 
phái đoàn quốc tế nên họ ngậm bồ hòn cho qua buổi lễ.

* * *
3– PHẦN BỊ BẮT SAU LỄ.

«500 người đạo bị bắt”
Vài ngày sau các vị trong HBCS đến nhận lỗi với Hội 

Thánh và xin chịu trách nhiệm trước chánh quyền.
Đến ngày 15–01–Đinh Dậu (14–02–1957) Công an 

của Ngô Đình Diệm đã bắt hơn 500 người đạo từ Châu 



 HBCSBN – NĂM 1957

187

Thành Thánh Địa và các địa phương về dự lễ. Trong 
đó bao gồm chức sắc, chức việc và đạo hữu Nam Nữ.

* * *
(Một sự kiện chấn động như vậy mà hầu hết các nhà 

viết sử về thời Ngô Đình Điệm không đề cập đến là do đâu?
Do thiếu sự nhiệt tình của người viết sử hay do dính 

líu với Ngô Đình Diệm nên không muốn viết ra.
Chúng tôi thấy có nhiều người phê bình rằng những 

nhà viết sử thời Ngô Đình Diệm chỉ quanh quẩn bên bà 
Ngô Đình Nhu... kể ra cũng có phần chính xác)

* * *
Chú thích a và b trong chú thích 1.
(a)– Chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai ĐĐTKPĐ 

sẽ còn tổ chức nhiều cuộc lễ như vậy nên ghi rõ cách bố 
trí để cùng nhau tham khảo

Về lý âm dương thì phân chia như thế theo thể hiện 
Thái Cực (là cuộc lễ), đến Lưỡng Nghi (phân ra Nam, Nữ) 
đến (Tứ Tượng 04 Nam; 4 Nữ) hiệp lại thành Bát Quái 
(08) có đủ Nam Nữ. Cho nên chánh sách HBCS tồn tại và 
phát triễn trong suốt chu kỳ của ĐĐTKPĐ.

HBCS bắt nguồn từ công thức xây đời của ĐĐTKPĐ:

Cao Thượng Chí Tôn Đại đạo Hòa Bình Dân Chủ Mục.
Đài Tiền Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền.

* * *
Hòa Bình thể hiện trong ĐĐTKPĐ qua 02 diện:

 ❒ Với đạo:
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Chúng ta có thể tìm hiểu qua 03 phương diện: giáo 
lý, pháp luật và thể pháp qua kiến trúc.

– Thầy dạy:
Chẳng quản đồng tông mới một nhà,
Cùng nhau một Đạo tức cùng Cha.
Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,
Dạy lẫn cho nhau đặng chữ hòa.

– PCT chú giải. (CỘNG YÊU HÒA ÁI).
Máy tạo bởi chữ hòa mà có, thì Thế giái Càn Khôn 

cũng phải hòa mới vĩnh cửu. Địa cầu nầy cũng phải hòa 
mới toàn hảo, nhơn loại cũng phải hòa mới trường tồn, 
chẳng khác nào xác thịt phải hòa thuận cùng linh hồn mới 
mong đạt Đạo.

Lấy lớn mà định nhỏ, xem nhỏ mà tìm lớn, thi hài 
nầy nhờ hòa khí mà thành hình, thì linh hồn cũng phải tùng 
theo phép âm dương hòa hiệp mới qui hồi cựu bổn; linh hồn 
bởi chữ hòa khí mới có đến thì tức nhiên phải nương theo 
hòa khí mới có về.

Tuy pháp bửu của các Tôn Giáo đã đoạt đặng vẫn 
nhiều, chớ cơ mầu nhiệm chỉ có chữ hòa là đủ.

Thân thể cho mạnh mẽ tinh vi, đừng để sa đà vào lục 
dục thì là thuận cùng trí lự khôn ngoan.

Khí lực cho cường thạnh thanh bai đừng để đến đổi 
mê muội bởi thất tình, thì trí lự khôn ngoan thuận theo 
linh tâm mà nẩy nở.

Linh tâm phải định tĩnh từ hòa, đừng để đến đổi mờ 
ám bởi tội tình, thì thuận với lòng Trời, hiễn linh tại thế 
đặng đoạt phép huyền vi.
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Thân là Tinh, lực là Khí, trí là Thần.
Nói rõ ra thì Tinh là thân thể; Khí là điễn lực nghĩa 

là trí lự; Thần là linh hồn; ba cái báu của mình ngày nào 
tương đắc, nghĩa là hòa hiệp cùng nhau, thì người mới 
mong đắc Đạo.

Cơ Đạo của Chí Tôn đến lập buổi Hạ ngươn Tam Kỳ 
Phổ Độ nầy duy lấy một chữ hòa làm tôn chỉ.

Có hòa mới có hiệp, có hiệp mới có thương, mà sự 
thuơng yêu là chìa khóa mở cửa Tam Thập Lục Thiên, Cực 
Lạc Thế Giới và Bạch Ngọc Kinh y như lời Chí Tôn đã dạy, 
chỉ nghĩa là phải Từ Bi Bác Ái mới đắc đạo vô vi, phải hòa 
hiệp mới có qui nhứt.

Chí Tôn đã định khai Đạo đặng thị chứng cho các 
Tôn Giáo biết nhìn nhau trong đường hành thiện, trừ tuyệt 
hại tranh đấu thù hiềm, làm cho Thế Giới đặng hòa bình, 
thoát cơ tận diệt.

Thể Đạo của Chí Tôn cũng phải nương theo chữ hòa 
mới toan thành lập,...

Cái oai quyền ấy có ảnh hưởng cho nền Đạo biết làm 
bao. Thầy dùng: phép là lương tâm, quyền là tình ái, mà 
làm cho cả nhơn loại thấy rõ mặt Thầy, hầu nhìn lẫn nhau 
trong Thánh Đức của Thầy, mà cộng yêu hòa ái.

Cộng Hòa! Cộng Hòa! Ấy là hai lời châu ngọc của Thầy 
để vào lòng của mỗi người. Mình biết Cộng Hòa mới làm cho 
cả xã hội quốc dân đặng cộng hòa, rồi làm gương cho rực rỡ 
quang minh mà truyền bá cả tư tưởng cao thượng ấy ra khắp 
toàn cầu, cho cả nhơn loại đặng cộng hòa đại đồng thế giái.

....Xúm xít nhau mạnh yếu tùy phương, bảo thủ cây 
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cờ Đạo của Thầy là Tòa Thánh, lại gắng tạo thành sừng 
sựng tại miền Cực Đông nơi Nam Việt nầy một cái Cao 
Đài, đặng làm ngọn đèn soi sáng đến cảnh Cộng Hòa của 
toàn thế giới.

– Thể pháp trong tôn giáo
Mổi người nhập môn hành đạo là một chiến sĩ đi xây 

dựng hòa bình cho nhân loại. Người Đạo đi xây dựng hòa 
bình được Đức Hộ Pháp dạy rõ trong LỜI PHỦ DỤ ngày 
01–01–Ất Mùi- 1955 của Đức Hộ Pháp:

“…Chúng ta chỉ có hy sinh một kiếp sống đặng làm 
con hạc vô tội, con hạc hòa bình, biết đâu Đức Chí Tôn 
đem con hạc của Ngài để thế cho con bồ câu trắng mà 
thiên hạ gọi là con bồ câu hòa bình; nhưng không hòa 
bình gì hết. Thân làm con hạc thiêng liêng ấy buộc ta phải 
chở Đạo đi toàn khắp mặt địa cầu. Nếu một chủng tộc nào, 
một sắc dân nào ở nơi mặt địa cầu nầy chưa biết Đạo là 
cái lỗi do nơi ta đó vậy.”

* * *
Theo lời dạy trên thì biểu tượng hòa bình của Đạo 

là Con Hạc.
Đức Hộ Pháp dạy rằng mỗi kiến trúc trong tôn giáo 

đều là Thể pháp. Trong Thể pháp có ẩn tàng Bí pháp. Vậy 
thể pháp CON HẠC HÒA BÌNH được thể hiện ở đâu?

Hạc HÒA BÌNH ở Tòa Thánh.

Ngay trong Tòa Thánh Tòa Thánh Tây Ninh có 27 
khuôn hình con hạc hòa bình. Con hạc hòa bình được 
bố trí trong khuôn hình bầu dục đứng sát với mái ngói 
Đền Thánh.
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Đứng bên hông Tòa Thánh nhìn lên sát mái ta thấy 
mỗi khuôn có 02 con hạc bay trên mặt nước. Mặt nước 
nhấp nhô sóng cho ta hình ảnh của biển cả. Mặt trời vừa 
mọc lên khỏi mặt nước một nữa (có 09 tia sáng). Có 03 
vầng mây trên bầu trời.

Con hạc bên dưới bay từ Tây sang Đông (về phía mặt 
trời). Con hạc bên trên, bay từ Đông sang Tây.

Phần bên Nam phái có 12 khuôn hình con hạc.
Phần bên Nữ phái cũng có 12 khuôn.
Phần ở Bát Quái Đài có 03 khuôn.
Cộng chung là 27 khuôn hình có con hạc.
Hòa bình thể hiện trong tôn giáo là Con Hạc Đạo.
Trong tương lai biểu tượng Con Hạc hòa bình sẽ 

thay thế cho biểu tượng Bồ Câu hòa bình trước đó.

* * *
 ❒ Về mặt đời:

Hòa bình thể hiện qua chánh sách HBCS. Từ khi 
ban hành chánh sách HBCS (26–03–1956) Đức Hộ Pháp 
đã thông báo đến chánh quyền Ngô Đình Diệm, Hồ Chí 
Minh và thế giới... đến ngày 09– 01– Đinh Đậu Đức Ngài 
dạy tổ chức ra mắt công khai trước xã hội.

Nhân dịp Lễ Khánh Thành Tân Dân Thị ngày 20–11–
Giáp Ngọ Đức Hộ Pháp có Lời Phủ Dụ:

“…Đức Chí Tôn đến với họ một cách riêng biệt thế 
nào Qua không hiểu. Qua chỉ biết phận sự của Qua là Đại 
Từ Phụ giao phó một lời yếu thiết như thế nầy:

Tắc Đời quá khổ chẳng phải khổ về xác thịt mà thôi 
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mà lại khổ đến tinh thần nữa; nạn của nhơn loại tương 
tàn tương sát sắp đến.

Thầy giao cho con một cây cờ cứu khổ, chẳng phải cứu 
khổ tinh thần mà thôi lại lẫn cả thể xác nữa. Trọng hệ hơn 
hết là điều ấy Thầy giao phó cho con. Nhưng mà con phải 
hiểu có khổ về tinh thần mới biến sanh ra khổ của thể xác. 
Thầy nói rõ Thầy giao cho con một gánh Đạo và Đời 

“Thật sự ra Bần Đạo xin thú thật; gánh của Đạo chẳng 
hề làm cho Bần Đạo khủng khiếp. Duy có gánh của Đời 
Ngài giao nó nặng nề hơn hết”….”

* * *
Theo Lời Phủ Dụ trên chúng ta thấy Đức Chí Tôn 

giao cho Ngài 02 gánh là GÁNH ĐẠO & GÁNH ĐỜI.
Cho nên ĐĐTKPĐ luôn luôn thể hiện qua 02 diện: 

Đạo và Đời.
Chánh sách HBCS chính là GÁNH ĐỜI mà Đức Hộ 

Pháp phải gánh vác.
Còn về dân chủ?
Trong tôn giáo là lập quyền cho nhơn sanh.
Trong thế giới là lập quyền cho nhân loại.
Vậy tự do như thế nào?
Tự do là quyền mà Thượng đế ban cho con người 

chớ chẳng phải xin cho. Với ĐĐTKPĐ thì tự do là tự do 
trong đạo đức (tự do của mình không xâm hại hay mâu 
thuẩn với cá nhân khác hay cộng đồng xã hội).

* * *
Tại Đền Thánh đêm 15–5 Ất Mùi ĐỨC HỘ PHÁP giảng:
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Đêm nay Bần Đạo giảng đặc biệt cho Hội Thánh Nam 
Nữ Lưỡng Phái và Hiệp Thiên Đài....

....Khổ não thay Thánh Thể Đức Chí Tôn vì lãnh nơi 
mạng lịnh của Ngài, đến làm tôi con của Ngài cho toàn vẹn, 
thế gian của Ngài hỏi vậy chớ Đại Từ Phụ đã giao cho ta có 
phải giao Thánh hay là giao Phàm, nếu ta lấy theo sự suy 
gẫm của ta, ta phải nhìn rằng Đại Từ Phụ đã giao cho ta 
Phàm nhiều hơn Thánh, lẽ dĩ nhiên trước mắt ta đã ngó thấy.

Tự thuở nay, con người dầu sức lực mạnh mẽ thế nào 
gánh một vai mà thôi. Đại Từ Phụ lại buộc cả Thánh Thể 
của Ngài phải gánh hai vai Đời và Đạo. Cái kiểu vở hai 
Tôn Giáo trước mắt ta, ta ngó thấy Phật Giáo thì nghiêng 
cái gánh bên Đạo, Công Giáo lại nghiêng cái gánh bên Đời, 
Đời Đạo Phàm Thánh.

Đức Chí Tôn đến lập Thánh Thể của Ngài, Ngài biểu 
phải đứng ngay chính giữa của nó. Luận ra cho cùng lý, thì 
Hội Thánh của Ngài, buộc không Đời mà cũng không Đạo 
ở giữa cái mức trung tim của Đời và Đạo....

* * *
(b)– Thêm bằng cớ về Khổ Nhục Kế do Hội Thánh 

Cao Đài thực hiện từ năm 1956.
Nhưng theo chúng tôi thì đó là một phần trong Khổ 

Nhục Kế của Hội Thánh để chánh sách HÒA BÌNH CHUNG 
SỐNG ĐƯỢC CÔNG KHAI TRƯỚC NHÂN LOẠI.

Bằng cớ đâu mà nghĩ vậy?
Từ Thánh Thư số 82/HP.HN ngày 19–7–Bính Thân 

(24–8–1956) Đức Hộ Pháp gởi cho Hiến Pháp Hiệp Thiên 
Đài. Chúng tôi tra cứu theo nội dung đàn cơ đêm 13–3–
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Bính Thân (dl 23–4–1956) thì Ngài Hiến Pháp có đến 
viếng Đức Hộ Pháp tại Báo Ân Đường Kiêm Biên.

Khi đó chắc chắn là Đức Hộ Pháp có sắp đặc những 
việc quan trọng cho Ngài Hiến Pháp. Trong đó có chương 
trình tổ chức cuộc lễ ngày 09–01–Đinh Dậu thật long 
trọng “trong hoàn cảnh ĐĐTKPĐ đang gặp rất nhiều 
khó khăn do sự khủng bố của chánh quyền Ngô Đình 
Diệm” nên Đức Hộ Pháp mới giao cho Ngài Trương Hiến 
Pháp đọc THÔNG ĐIỆP.... và mời quan khách....

Thiễn nghĩ Hội Thánh đã tổ chức cuộc lễ mời thành 
phần quan khách như thế thì đâu thể đơn giản đến nỗi 
không dự kiến được những điều phát sinh; không bố trí 
lực lượng Thánh Vệ, Bảo Thể bám sát nơi tổ chức? Hội 
Thánh Cao Đài mà non yếu vậy thì ĐĐTKPĐ làm sao tồn 
tại và phát triễn trước bao nhiêu sóng gió? Bao nhiêu 
bão tố phong ba, lấy một ví dụ điển hình là khi Đức Hộ 
Pháp bị thực dân Pháp bắt đày đi Madagascar năm 1941 
thì Hội Thánh vẫn đủ sáng suốt và dũng khí lập ra Nội 
Ứng Nghĩa Binh....

Còn như phát sinh đột ngột thì với lực lượng Thánh 
Vệ, Bảo Thể trong tay chỉ cần thời gian rất ngắn “không 
đầy 60 phút” là Hội Thánh dẹp hết những biểu ngữ mà 
Hội Thánh không chấp nhận.

Thiễn nghĩ các vị Thời Quân là tướng soái của Đức 
Chí Tôn để truyền Đạo thì tâm linh có thừa nhạy bén 
và đủ tài thao lược ứng phó với mọi tình huống bất ngờ... 
Rồi còn các vị chức sắc Cửu Trùng Đài cũng từng xông 
pha nơi khổ hải, từng chịu tù tội vì sự nghiệp ĐĐTKPĐ 
hẳn phải dày dạn kinh nghiệm thừa sức giải quyết những 
tình huống đột ngột như vậy...
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Tóm lại: Với lực lượng Thánh Vệ, Bảo Thể và quyền 
hạn trong tay Hội Thánh thừa sức giải quyết những tình 
huống trong Nội Ô Tòa Thánh nhưng đã thực thi Khổ 
Nhục Kế nên để cho chánh sách HBCS được công khai 
trước nhân loại.

* * *
Bài BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP ngày 03–10–1978 

của Ngài Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Hợi có cho 
biết: ... Ông Hiến Pháp trước đó có lên Nam Vang thăm 
Đức Hộ Pháp nên bị chánh phủ Diệm phạt cưỡng bách cư 
trú tại Sài gòn 2 năm...

Nhưng theo chúng tôi thì chính do SỰ KIỆN ngày 
09–01–Đinh Dậu mà Ngài Hiến Pháp (LÀ NGƯỜI ĐỌC 
THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC HỘ PHÁP TRONG CUỘC LỄ; Thánh 
Lịnh 257 cũng cho thấy vai trò của Ngài Hiến Pháp trong 
thời điểm nầy) nên bị chánh quyền Ngô Đình Diệm giam 
lõng 02 năm. Do đâu mà nghĩ vậy?

Xin thưa rằng Ngài Khai Đạo Phạm Tấn Đãi cũng 
có lên Nam Vang thăm Đức Hộ Pháp mà không bị giam 
lõng ngày nào hết. Điều đó chứng tỏ Chánh quyền Ngô 
Đình Diệm thua trước Khổ Nhục Kế của Hội Thánh 
nên trả thù.

Trong Khổ Nhục Kế hẳn nhiên phải có những người 
chịu hy sinh đó chính là hơn 500 người đạo bị bắt sau 
cuộc lễ.

* * *
Theo nhận định của chúng tôi thì chánh sách HBCS 

đã trãi qua 03 giai đoạn:
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 � Giai đoạn một: là đề ra cương lĩnh và thông 
báo bằng văn bản đến các nơi cần thiết (1956). 
Song song đó cũng có những động tác thể hiện 
bản lĩnh như tổ chức trương cờ HBCS ở Bến Hải 
(18–05–1956)

 � Giai đoạn thứ hai: là công khai hóa trước xã 
hội (1957).

 � Giai đoạn thứ ba: là tổ chức thực thi (giai 
đoạn nầy kéo dài suốt trong chu kỳ của ĐĐTKPĐ 
và khai triễn qua nhiều phương diện...).

* * *
(Trong quá trình biên soạn chúng tôi nhận được một 

số văn bản do Ngài Giáo Hữu Thượng Nguyên Thanh lưu 
giử có nhiều bài liên quan đến HBCS làm sáng rõ những 
nhận định về khổ nhục kế năm 1956 của Hội Thánh 
ĐĐTKPĐ thực thi ngay trước mắt Ngô triều...).

* * *
 	 Thánh Lịnh 257 ngày 10–2–1957 dạy người đạo thừa kế trách nhiệm 

thượng quyền khi bị cường quyền bắt giam

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỒ:257/HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhị Niên)
Tòa Thánh Tây Ninh

HỘ PHÁP
CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỬU HÌNH ĐÀI 

HIỆP THIÊN VÀ CỬU TRÙNG�
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THÁNH LỊNH
Gởi cho Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài 

và Ba Chánh Phối Sư Cửu Trùng Đài.
Chư Hiền Huynh và Chư Hiền Hữu.
Theo chơn truyền luật pháp của Đạo thì Thánh thể 

của Đức Chí Tôn từ Tín Đồ dĩ chí Giáo Tông và Hộ 
Pháp thì nó chỉ làm một với nhau mà các bạn đã ngó thấy.

Trên thì có Giáo Tông Hộ Pháp và Đầu Sư còn dưới 
thì có Chánh, Phó Trị Sự và Thông Sự là Giáo Tông, Hộ 
Pháp và Đầu Sư Em.

Vậy thì dù cho cội Đạo bị cốt từ trên tới gốc đi nữa 
thì nó vẫn nẫy chồi, biến thành năm bảy cây khác. Đó đã 
chỉ rõ rằng Hội Thánh của Đạo Cao Đài chẳng hề bị tuyệt.

Ấy vậy chiếu theo khuôn luật trên: Hễ quyền trên 
của ai đã bị quỉ quyền truất phế thì dưới phải tiếp tục 
cầm quyền Thiêng liêng của Đạo.

Có lẽ Chính quyền Ngô Đình Diệm sẽ bắt những 
Chức Sắc trọng yếu của Hội Thánh Cửu Trùng Đài và 
Phước Thiện thì tức cấp giờ nầy công cử người thay thế 
để đặng đương đầu cùng thời cuộc.

Nói cho cùng nước: Chức sắc Thiên Phong mà bị 
bắt đi nữa thì dưới nầy các Bàn Tri Sự và Tín Đồ cùng 
công cử người thay thế cho họ.

Chức Sắc Thiên Phong đương cầm quyền của hai 
Hội Thánh phải dự định sẳn người thay thế cho mình 
trước khi bị bắt.

Phải triệt để tuân y và thi hành Thánh Lịnh nầy.
Kiêm Biên Ngày 11–01–Đinh Dậu.
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(DL. 10–02–1957)
Hộ Pháp
(Ấn Ký).

***CHÚ Ý:
Chúng ta thấy từ khi ra Thánh Lịnh số 54 ngày 

14–4–Bính Thân (20–5–1956) nội dung: Không còn quyền 
Hội Thánh Hiệp Thiên Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh nữa, 
chỉ còn Chức Sắc Thiên Phong tùy phẩm vị quyền hành 
mình hành đạo mà thôi.

Thì các văn bản sau đó Đức Ngài viết hai Hội Thánh: 
Cửu Trùng Đài và Phước Thiện (không viết Hội Thánh 
Hiệp Thiên Đài nữa).

***
 	 Bản Kiến Nghị ủng hộ Ngô Đình Diệm sát nhân và phản đối hòa 

bình... của phái Mỹ Tho (ông Ca) ngày 13–7–1957

BẢN KIẾN NGHỊ 
CỦA CAO ĐÀI PHÚ MỸ ĐỊNH TƯỜNG

(Mỹ Tho –Phái Ông Ca)
Xét vì hiệp ước ký kết giữa chánh phủ Cộng Hòa 

Việt Nam và Tòa Thánh Tây Ninh đã hoàn toàn đúng 
theo nguyện vọng của tín đồ Cao Đài.

Xét vì ông Phạm Công Tắc đã phản Đạo, phản dân, 
phản nước, đã chủ trương mặt trận Sống Chung Hòa Bình 
là một hình thức trá hình của Việt Cộng.

Xét vì bổn phận của một tín đồ Cao Đài chỉ là để lo 
tu hành theo định luật của Đức Chí Tôn.

Chúng tôi toàn thể Đạo Hữu, Chức Sắc Cao Đài 
xã Phú Mỹ đồng thanh quyết nghị:
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1) Triệt để ly khai với ông Phạm Công Tắc, tay sai 
của Việt Cộng.

2) Cương quyết thanh trừng những phần tử phá hoại 
đã len lỏi trong hàng ngũ Cao Đài đã tuyên truyền cho 
chủ trương Sống Chung Hòa Bình của Phạm Công Tắc.

3) Nguyện siết chặt hàng ngũ sau lưng Ngô Tổng 
Thống và triệt để tuân theo mạng lịnh của chánh phủ 
Việt Nam Cộng Hòa.

Phú Mỹ, ngày 15–3–1957
Ký tên:

Lê Văn Tiết Lê Văn Đại
Phạm Văn Đô Nguyễn Văn Chất
Võ Văn Chiêm Lê Văn Thêm
Lê Văn Thiệt Nguyễn Văn Tân
Châu Văn Vinh Đặng Văn Cửu
Phạm Văn Mạnh Trần Văn Thượng
Hồ Văn Ân. 

* * *
 	 Thánh Thư 238 ngày 20–03–1957 gởi Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát 

đình chiến ở Việt Nam...

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỒ:238/HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhị Niên)
Tòa Thánh Tây Ninh

HỘ PHÁP 
PHẠM-CÔNG-TẮC

Gởi cho Chủ Tịch Ủy Hội Quốc Tế 
Kiểm Soát Đình Chiến tại Việt Nam
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Kính thưa Ông Chủ Tịch
Tôi rất lấy làm vinh dự được báo cáo cho ông hay 

biết về việc tham gia đóng góp vào sự thống nhất đất nước 
Việt Nam, do bởi những phương pháp hòa bình. Tôi có 
thiết lập một chương trình hoạt động Hòa Bình Chung 
Sống vào ngày 26 tháng 3 năm 1956, giữa hai miền Nam 
Bắc Việt Nam.

Tôi đã gửi đến ông Chương Trình ấy cùng lúc như 
tôi đã gửi cho hai cụ Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Tổng 
Thống Ngô ĐìnhDiệm, cùng các ông Chủ Tịch và Tổng 
Thư Ký Liên-Hiệp-Quốc, cũng như đồng Chủ Tịch Hội 
Nghị ở Genève và tất cả các cường quốc thế giới, và tất cả 
những nước Đông Nam Á, Âu.

Cũng như ông nhận thấy chương trình nầy không 
có xu hướng phá hoại, mà còn có thể hòa hợp với quan 
niệm đúng theo tinh thần hiệp định Gènève, đã được 
biết đó là một giải pháp của một tình trạng phức tạp về 
vấn đề thống nhất nước Việt Nam bằng những phương 
thức Hòa Bình.

Nhưng chẳng may, chánh phủ Ngô Đình Diệm 
không muốn nhìn thấy vấn đề nầy cùng với một góc độ, 
và lại bác bỏ, giam cầm nhiều người, mà họ không có 
phạm tội trạng, mà họ thẳng thắng bày tỏ sự tham gia 
vào chương trình hoạt động Hòa Bình Chung Sống nầy 
và họ đã gắn liền với người cầm đầu Giáo Hội tinh thần.

Những sự bắt bớ và giam giữ tùy tiện này đã mắc phải 
là do chánh phủ Ngô Đình Diệm đã vi phạm luật pháp 
trắng trợn về mặc nguyên tắc nhân quyền của Liên Hiệp 
Quốc đã ban hành, những sự thỏa ước hiệp định Gènève 
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đã tham gia vào sự biểu lộ ý chí rộng rãi trong nhân dân 
trong việc thực thi chánh sách Hòa Bình Chung Sống và 
hòa giải giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam.

Tôi yêu cầu ông Chủ Tịch cho mở cuộc điều tra tận 
chổ và xin can thiệp trả tự do gấp cho những người đã 
bị giam giữ.

“Vị Sĩ Tải Lê Quang Tấn tự Trường, chức sắc Cao Đài, 
hiện ở tại Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh (miền Nam Việt 
Nam), là người đại diện chánh thức của Tôi, bên cạnh ủy 
Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đình Chiến tại Việt Nam, để cung 
cấp những chi tiết chính xác cần thiết giúp việc tiến hành 
điều tra được dễ dàng”.

Xin đính kèm theo đây danh sách những người bị 
bắt giữ và giam cầm của chánh phủ Ngô Đình Diệm dính 
liền với chương trình Hòa Bình Chung Sống.

Danh sách này không có sự hạn chế và vị Sĩ Tải Lê 
Quang Tấn tự Trường sẽ đại diện cho chúng tôi, có đủ 
khả năng cung cấp lần lượt danh sách những người khác 
bị bắt bớ và giam cầm cùng một nguyên do giống nhau.

Tôi tin tưởng vào sự can thiệp cao cả và khẩn cấp 
của Ông, nhân danh luật pháp và sự công bằng đã làm cho 
chánh phủ Ngô Đình Diệm phải tôn trọng đến mức tối 
đa những nguyên tắc, những điều cơ bản nhất là quyền 
tự do cá nhân.

Kính xin ông Chủ Tịch tin lòng kính trọng của Tôi.
Phnom Penh, ngày 20 tháng 3 năm 1957
226 yohani Thei Preag Bet Norodom

Hộ Pháp.
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Phạm Công Tắc.
(Ấn Ký)

(Bản dịch từ tiếng Anh).
* * *

 ❒ (Hình) Thuyền nhân Việt Nam đi trốn cộng sản 
hàng triệu người chết trên biển cả... 

 ❒ (Hình) Những người may mắn sống sót đến trại 
tỵ nạn.

Những người ca ngợi chiến thắng của cộng sản hãy 
nhìn những tấm ảnh[12] nầy rồi tự vấn lương tâm mình 
xem do đâu mà nòi giống Lạc Hồng chịu kinh hoàng trong 
chiến tranh rồi tới cảnh kinh hoàng sau chiến tranh...
Phải chăng do chính phủ cả hai miền làm nô lệ cho ngoại 
bang mà gây ra thảm trạng??? Vậy nhận xét rằng: thống 
nhất lãnh thổ nhưng chưa thống nhất được nhân tâm 
có đúng không?

* * *
 	 Thánh Thư 01 ngày 21–03–1957 gởi Ngọc Chánh Phối Sư...

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỒ: 01/HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhị Niên)
Tòa Thánh Tây Ninh

HỘ PHÁP
CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI  

HIỆP THIÊN VÀ CỬU TRÙNG

[12] Chẳng may những tấm ảnh được đề cập đã bị sót mất không có 
trong bản tài phổ biến trên Internet mà chúng tôi dùng để làm 
nên quyển ebook này! TN.
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Gởi cho Ngọc Chánh Phối Sư[13],
Hiền Huynh,
Hiền Huynh nên hội riêng biệt với Thượng Chánh 

Phối Sư Thượng Sáng Thanh và Thái Chánh Phối Sư Thái 
Bộ Thanh một cách kín đáo, hỏi hai người đủ can đảm 
để đảm đương phận sự Chánh Phối Sư hay chăng? Rồi 
chính họ viết thư ngay cho Bần Đạo biết ý định.

Bần Đạo không tin rằng: Đã từng tuổi như hai vị 
lão thành, không pháp luật quyền đời nào uy hiếp tinh 
thần cho đặng, mà lại cũng là người đứng ký thỏa ước 
với Chánh Phủ Ngô Đình Diệm. Đã là người quyền lực 
bất khả xâm phạm mà lại rụt rè sợ sệt chánh quyền Miền 
Nam của Ngô Đình Diệm.

Nói cho cùng đi nữa, chúng dụng cường quyền, tù 
đày hay giết chết cũng chẳng phải lẽ đến mức nhúc nhát sợ 
sệt như thế ấy. Đã gặp dịp làm phận sự đàn anh cho xứng 
đáng đặng ngồi trên đầu trên cổ của con cái Đức Chí Tôn 
mà nay gặp dịp may lập nên giá trị với chúng mà không 
tròn phận sự thì thật là oan uổng, là rất hổ thẹn dành để 
cho tương lai mình đó.

Hôm nay Đạo đã hiển nhiên biến thành nạn nhân 
của thuyết Hòa Bình Chung Sống trước mặt quốc tế và 
nhân loại thì dầu đến nước tử Đạo đi nữa cũng là Thánh 
Tử Đạo của toàn thiên hạ. Giá trị ấy không lẽ mình không 
đủ can đảm tử Đạo.

[13] Ngọc Chánh Phối Sư lúc ấy là Ngài Ngọc Non Thanh.
Khi Đức Hộ Pháp đi Nam Vang 1956 thì Ngài Thượng Tước 

Thanh cầm quyền Ngọc Chánh Phối Sư. Đến ngày 27–9–1956 
Đức Ngài ký thánh lịnh 113/ HP.HN bổ nhiệm Ngài Ngọc Non 
Thanh thay thế.
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Coi chừng kỳ khảo dượt đặng định giá mình buổi 
nầy là kỳ gắt gao không dễ luận. Hơn triệu cặp mắt đang 
dòm ngó hành vi của chúng ta buổi nầy đó vậy.

Hiền Huynh lại còn làm ơn dùm cho Bần Đạo mời 
riêng biệt chư vị Đại Thiên Phong của Hiệp Thiên Đài là 
Bảo Thế Lê Thiện Phước; Khai Đạo Phạm Tấn Đãi; Tiếp 
Pháp Trương Văn Tràng; Tiếp Đạo Cao Đức Trọng.[14].

Hội hiệp cùng nhau đặng cho Bần Đạo hiểu rõ ràng 
hai lẽ: một là hành Đạo, hai là không; đặng Bần Đạo 
quyết định.

Còn theo sự dự tính của Bần Đạo về tuyển chọn kẻ 
cầm quyền thay thế cho chư vị Đại Thiên Phong thì: Hễ 
tuyển chọn hàng Thiên Phong cầm quyền thì cả chức sắc 
Thiên Phong hội cùng nhau định cử.

Nếu Đạo không may, cả chức sắc Thiên Phong bị bắt 
tù đày hết thì chừng ấy cả toàn thể tín đồ công cử nhau 
đặng cầm quyền của Đạo.

Cấp thời chư vị Thiên Phong đã nắm giữ chủ quyền 
phải hội cả Thiên Phong tuyển chọn người phụ với mình 
cho sẵn. Thoảng như có bị chánh quyền bắt thì người thừa 
quyền đó lên thế. Còn người thừa quyền ấy cũng tiếp tục 
chọn người sẵn thay thế cho mình khi bị bắt, tức cấp giờ 
phút nầy phải có sẵn người thay quyền chấp chánh cho 

[14] Sau văn bản trên chúng ta thấy có 02 sự kiện:
Ngày 10–3– Đinh Dậu (9–4–1957) Ngài Tiếp Đạo Cao Đức 

Trọng mở phiên họp có Hội Thánh Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên 
Đài và Phước Thiện Nam Nữ thống nhứt mời Đức Thượng Sanh 
về Toà Thánh Tây Ninh cầm giếng mối Đạo.

Đến ngày 15–4–Đinh Dậu (14–5–1957) Đức Thượng Sanh 
về Tòa Thánh hành đạo.
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chư vị Đại Thiên Phong.
Bần Đạo trông đợi bức thư của Hiền Huynh hồi âm 

về kết liễu của sự hội nhóm rồi sẽ ban toàn quyền cho 3 vị 
Chánh Phối Sư làm chủ đại nghiệp của Đạo, dưới quyền 
trực tiếp của Bần Đạo chớ không tùng quyền ai nữa hết.

Về những vị đã bị bắt giam tù, Hiền Huynh nên lập 
tờ ban khen cho cả chức sắc Thiên Phong của Đạo mà bị 
chánh phủ Ngô Đình Diệm bắt cầm tù, rồi dâng lên cho 
Bần Đạo phê chuẩn.[15]

Riêng về vụ chánh quyền buộc triệt hạ tấm bản 
“Thánh Thị Vô Phòng Thủ”. Hiền Huynh nên gởi công văn 
của chánh phủ buộc Hội Thánh gởi bản ấy lên cho Bần 
Đạo định liệu.[16]

Kiêm Biên ngày 20 tháng 2 Đinh Dậu.
(21–3–1957)
Hộ Pháp
(Ấn Ký)
* * *

[15] Theo Đạo Luật Mậu Dần (1938) Chương I. Điều thứ nhất. Số 
II. Mục số 4:

“Những vị nào hết tâm vì Đạo mà phải chịu khổ hạnh, hoặc bị 
tù tội ngục hình, hoặc bị khổ sở tai họa, cũng đặng Hội Thánh cho 
dự vào sổ cầu phong, ngoài luật định 5 năm công nghiệp.”

[16] Tham khảo các đàn cơ và đối chiếu thời gian ta thấy:
Sau khi Đức Hộ Pháp ra văn bản trên 06 hôm thì có đàn cơ 

ngày 26–3– Đinh Dậu “27–3–1927” Đức Cao Thượng Phẩm tỏ 
ý lo lắng về sức khoẻ của Đức Hộ Pháp.

Thời gian nầy Đức Ngài đã bị tai biến nhẹ…. Sau khi ngồi ghế 
xích đu dặn dò công việc cho ông Ngọc lái xe... (lần bịnh thứ nhì)...
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 	 Thánh Lịnh 02 ngày 22–03–1957 Hiến Pháp không còn cầm 
quyền thay mặt cho Hộ Pháp từ đây các cơ quan chánh trị đạo 
đều tùng quyền trực tiếp với Bần Đạo. Thuyên bổ Hiến Pháp cầm 
quyền Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh thay thế cho Tiếp Pháp Trương 
Văn Tràng.

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỒ: 02/HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

HỘ PHÁP
CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỬU HÌNH ĐÀI 

HIỆP THIÊN VÀ CỬU TRÙNG�

Chiếu y Tân Luật và Pháp Chánh Truyền ban quyền 
hành cho Giáo Tông và Hộ Pháp.

Chiếu y Đạo Luật ngày 16–01– Mậu Dần (15–2–38). 
Điều thứ 16 và 17 Quyền Vạn Linh công nhận và giao 
quyền thống nhứt Chánh Trị Đạo cho Hộ Pháp nắm giử 
cho đến ngày có Đầu Sư Nam Nữ chánh vị.

Chiếu y Thánh Lịnh số: 58/HP.HN ngày 19–4–Bính 
Thân (28–5–56) về việc uỷ quyền cho Hiến Pháp Hiệp 
Thiên Đài Trương Hữu Đức thay mặt Hộ Pháp tại Toà 
Thánh.

Nghỉ vì có thơ ngày 06–02–Đinh Dậu (07–05–57) 
của Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài xin nghĩ không làm đại 
diện cho Hộ Pháp nơi Toà Thánh nữa.

NÊN:

THÁNH LỊNH

 ? Điều Thứ Nhất: Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài Trương 
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Hữu Đức không còn cầm quyền thay mặt cho Bần Đạo 
nơi Toà Thánh nữa, và từ đây các cơ quan chánh trị đạo 
đều tùng quyền trực tiếp với Bần Đạo.

 ? Điều Thứ Nhì: Thuyên bổ Hiến Pháp Hiệp Thiên 
Đài Trương Hữu Đức cầm quyền Chưởng Quản Bộ 
Pháp Chánh thay thế cho Tiếp Pháp Trương Văn Tràng.

 ? Điều Thứ Ba: Tiếp Pháp Trương Văn Tràng được nghỉ 
một thời hạn vô định cho tới ngày Bần Đạo trở về nước.

 ? Điều Thứ Tư: Thánh Lịnh số 58/HP.HN ngày 19–04– 
Bính Thân (28–5–56) về việc ủy quyền cho Hiến Pháp 
Hiệp Thiên Đài thay mặt cho Hộ Pháp tại Toà Thánh kể 
từ ngày nay đã hết hiệu lực.

 ? Điều Thứ Năm: Chư vị Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài, 
Thái, Thượng và Ngọc Chánh Phối Sư, Hội Thánh Phước 
Thiện, Ban Kỳ Lão Phạm Môn các tư kỳ phận lãnh thi 
hành Thánh Lịnh này./.

Kim Biên, ngày 21–02– Đinh Dậu
(DL, 22/3/57)
HỘ PHÁP

(Ấn Ký)
* * *
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 	 Thánh Thư ngày 03–06–1957 dạy về mục đích CS HBCS và tiên 
tri về cộng sản Việt Nam và cộng sản thế giới. Chú thích về cộng 
sản Việt Nam và thế giới để thấy sự việc diễn ra đúng như tiên tri 
của ĐHP... Tây Hồ chật hẹp có bao sâu...

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
Số: /HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

 ▶ VĂN BẢN NẦY THIẾU ĐOẠN ĐẦU
...“Chánh sách Hoà Bình Chung Sống được đề xướng 

để dung hòa hai khối Cộng Sản và Tư Bản. Tất cả đều 
là con cái của Thượng Đế, phải sớm biết thương nhau và 
tương nhượng nhau trong tình huynh đệ.

Bần Đạo lúc nào cũng không muốn giải quyết vận 
mạng nước nhà bằng quân lực, mà phải dùng phương pháp 
đạo đức đặng đem hoà bình hạnh phúc lại cho giống nòi.

Tôn giáo Cao Đài không thể làm công cụ, không thể 
làm con cờ cho bất cứ một ai. Cái thế của tôn giáo Cao 
Đài phải là cái thế trường tồn, trường cửu, đứng trên và 
đứng trước để hướng dẫn đời, hướng dẫn nhân sanh theo 
ba tiêu chuẩn:

TỪ BI – BÁC ÁI – CÔNG BẰNG
“Việc thống nhất quốc gia Việt Nam sau này cũng 

sẽ kỳ diệu như việc thống nhất nền Đạo tại Bắc Hà như 
trước kia.

Thống nhất nền lãnh thổ Việt Nam chưa thể coi 
là thống nhất thật sự nếu chưa thống nhất được nhân 
tâm”.

“Bần Đạo xin thành khẩn cầu nguyện Đức CHÍ TÔN 
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của chúng ta để cho nhơn loại sang năm mới sẽ thoát qua 
giấc triền miên, hướng thẳng vào ánh hào quang chói lọi 
và chân lý của Thượng Đế đặng lựa chọn lấy con đường 
hạnh phúc.

Cuộc đấu tranh để sinh tồn sẽ đưa đến binh đao, gây 
nên khổ não, tàn phế và chết chóc. Trái lại, sự hỗ tương 
để sinh tồn bằng cách thương yêu trong tình huynh đệ, 
đoàn kết trong hoà bình tương nhượng nhau.

Rồi đây cả Chức Sắc, các con phải chịu thúc phược 
dưới quyền cộng sản một thời gian nữa…”

“Các em sẽ còn gặp cộng sản nhưng các em đừng sợ 
vì lúc đó họ sẽ thay đổi hẳn chính sách. Ngày cộng sản 
chiếm được miền Nam Việt Nam nói riêng và khối Quốc 
Tế cộng sản nói chung là thời cực thịnh của cộng sản… (1)

Còn Đức Chí Tôn cho họ hưởng, mà nếu họ không 
đạo đức, lại còn tàn bạo quá thì sẽ bị lấy lại sớm!

Tất cả chủ nghĩa cơ chế cũng như tôn giáo đều 
chịu luật “vô thường” nghĩa là sẽ đi đến chỗ không. 
Duy có một điều, chủ nghĩa nào thuận THIÊN, tức 
là thuận nhơn tâm sẽ bền hơn loại nghịch THIÊN.”.

Nam Vang 3–6–1957
(06–05– Đinh Dậu)

Hộ Pháp.
(Ấn Ký)

CHÚ THÍCH:
(1)– Thánh Lịnh 168 ngày 03–11–1956 Đức Hộ Pháp 

tiên tri về kiến họ Ngô đến ngày 02–11–1963 nó đã diễn 
ra đúng y như thế... Văn bản trên đây Đức Hộ Pháp tiên 
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tri về cộng sản ở Việt Nam và cộng sản thế giới.
a– Cho cộng sản Việt Nam:

“Rồi đây cả Chức Sắc, các con phải chịu thúc phược 
dưới quyền cộng sản một thời gian nữa… Các em sẽ còn 
gặp cộng sản nhưng các em đừng sợ vì lúc đó họ sẽ thay đổi 
hẳn chính sách”.

Quả nhiên ngày 30–4–1975 cộng sản đã làm chủ cả 
đất nước từ Ải Nam Quan đến Mủi Cà Mau. Từ năm 
1945 cộng sản đã thẳng tay tàn sát người theo Đạo Cao 
Đài (sau khi Nội Ứng Nghĩa Binh rút về không hợp tác 
với cộng sản). Nhưng sau ngày 30–4–1975 thì cộng sản 
không dám tàn sát NGƯỜI Đạo Cao Đài mà chuyển sang 
tàn sát HỘI THÁNH Cao Đài.

Mà khởi đầu là Bản Án Cao Đài (1978) sau đó đở 
đầu cho Hội Đồng Chưởng Quản lập ra chi phái năm 
1997.... để diệt cái gốc ĐĐTKPĐ.

Ngày nay cộng sản Việt Nam với bộ máy tham nhũng 
thối nát, lợi ích nhóm tràn lan, ngân sách cạn kiệt, nợ nần 
đầm đìa, kinh tế suy sụp, xã hội băng hoại về đạo đức, dân 
oan khắp nơi và chiêu bài xã hội chủ nghĩa không còn gạt 
dân được nữa nên họ đang tan rã...

b– Lãnh thổ và nhân tâm.
“Thống nhất nền lãnh thổ Việt Nam chưa thể 

coi là thống nhất thật sự nếu chưa thống nhất được 
nhân tâm”.

Lãnh thổ vô tri giác (vật chất). Nhân tâm có tri giác 
(tinh thần).

Quan sát các triều đại ta thấy họ có được lãnh thổ là 
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nhờ biết thu phục nhân tâm. Thí dụ những cuộc kháng 
chiến chống ngoại xâm nếu không thu phục được nhân 
tâm thì người đâu mà làm chiến binh cho họ, lương thảo, 
khí giới cũng nhờ nhân tâm mà có. Họ khởi đi từ việc 
thu phục nhân tâm, thành công cũng nhờ thu phục nhân 
tâm nhưng khi đã thành công thì họ ích kỷ vong ơn trở 
lại coi thường nhân tâm. Bày ra đủ trò để chèn ép người 
dân... họ chỉ còn thấy uy quyền và giàu sang mà không 
nghĩ về nguồn cội nên dần dà suy tàn.

Sang thời hiện đại đủ thứ nhãn hiệu dân chủ, đủ 
thứ chủ thuyết: cộng sản, tư bản, liên bang, quân chủ lập 
hiến.... tuy có cải thiện nhưng chưa một chủ thuyết nào 
đủ minh bạch để:

 ❒ Lập quyền cho dân bằng những cơ chế rõ rệt.
 ❒ Chưa dám công khai cho dân biết bộ máy cầm 

quyền có bao nhiêu người; chưa dám đem người 
cầm quyền ra trình diện trước dân (như chức 
sắc Cao Đài phải ra trước 03 Hội mỗi khi thăng 
phẩm).

 ❒ Chưa dám để cho dân nắm cơ chế thanh tra bộ 
máy chánh quyền.

Nên người dân sẽ đòi hỏi cho bằng được những 
điều cơ bản trên.

ĐĐTKPĐ là một tôn giáo có đủ 03 yếu tố trên rất 
minh bạch, nên hiền nhân bốn phương sẽ quan sát cách 
tổ chức của Đạo đem về áp dụng cho quê hương của họ.

Còn riêng với Việt Nam thì ngày 30–04–1975 là một 
điển hình cho việc thống nhất lãnh thổ nhưng chưa thống 
nhất được nhân tâm. Muốn thống nhất được nhân tâm 
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phải thực thi 03 điều trên.
Bất cứ chế độ nào chưa đi tới 03 điều cơ bản trên sẽ 

bị nhân dân xô ngã hay đạp đổ.
Đạo hướng đời vận nước mới an là như vậy.
c– Với cộng sản thế giới.
Ngày cộng sản chiếm được miền Nam Việt Nam 

nói riêng và khối Quốc Tế cộng sản nói chung là thời cực 
thịnh của cộng sản… Ghi nhận diễn tiến cộng sản thế giới 
sau ngày 30–4–1975:

 ❒ Cộng sản Việt Nam đánh với cộng sản Campuchia 
1975–1989 và cộng sản Việt Nam sa lầy ở đó đến 1990.

 ❒ Cộng sản Việt Nam đánh với cộng sản Tàu (1979–
1989).

 ❒ Sự kiện Thiên An Môn : Ngày 20–5–1989 cộng sản 
Tàu tuyên bố thiết quân luật. Đêm 3–6 rạng sáng ngày 
4–6–1989 xe tăng và bộ binh tàn sát hơn 5.000 (năm 
ngàn) và gây thương tích hơn 10.000 người biểu tình.

 ❒ Phong trào Công Đoàn Đoàn Kết thắng cử ngày 
4–6–1989 người dân Ba Lan xô ngã Đảng cộng sản 
Ba Lan. Chính phủ không cộng sản lần đầu tiên ra 
mắt tại Đông Âu vào tháng 9–1989.

 ❒ Cộng sản Đông Đức sụp đổ, bức tường Berlin bị xô 
ngã ngày 9–11–1989 (xây ngày 13–8– 1961).

 ❒ Cộng sản tiếp tục sụp đổ ở Hungary, Bungary, Tiệp 
Khắc và Romania....

 ❒ Thành trì xã hội chủ nghĩa Liên Xô tan rã ngày 26–12– 
1991.

 ❒ Ngày nay cộng sản thế giới đang phập phù như đèn 

http://vi.wikipedia.org/wiki/20_th%C3%83%C2%A1ng_5
http://vi.wikipedia.org/wiki/3_th%C3%83%C2%A1ng_6
http://vi.wikipedia.org/wiki/4_th%C3%83%C2%A1ng_6
http://vi.wikipedia.org/wiki/9_th%C3%83%C2%A1ng_11
http://vi.wikipedia.org/wiki/1989
http://vi.wikipedia.org/wiki/13_th%C3%83%C2%A1ng_8
http://vi.wikipedia.org/wiki/1961
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hungary
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%A1%C2%BB?p_Kh%C3%A1%C2%BA%C2%AFc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%A1%C2%BB?p_Kh%C3%A1%C2%BA%C2%AFc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Romania
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trước cơn bão của tự do, dân chủ...
Tóm lại: Lời tiên tri của giáo chủ Đạo Cao Đài đã 

diễn ra đúng cho Ngô Đình Diệm, cho cộng sản Việt Nam 
và cộng sản thế giới. Chữ Apothése mà Đức Nguyệt Tâm 
Chơn Nhơn cho sẽ thể hiện ở cả 02 nghĩa. Chính sách 
HBCS cũng sẽ thành công.

* * *
 	 Lịnh của ĐHP về tổ chức Lễ Hội Yến tháng 08– Đinh Dậu...

LỊNH CỦA ĐỨC HỘ PHÁP
Từ Nam Vang gởi về.

Tháng 8– Đinh Dậu.
Qua hay tin Hội Thánh ngày nay làm lễ Đức Chí 

Tôn và Đức Phật Mẫu đìu hiu quạnh hơn khi Qua còn 
ở nhà. Thoảng như hai mươi mấy cái cộ có thể cũng còn 
biến chế được còn riêng Cộ Hội Yến phải có.

Nếu Chức Sắc Hiệp Thiên Đài đã cầm quyền Đạo 
ngày nay mà Cộ Hội Yến không có thì Thiên-Điều sẽ đem 
họ về sớm không thể tránh khỏi.

HỘ PHÁP
(Ấn Ký)

(NGUỒN: Lời Phê Đức Hộ Pháp).
* * *

 	 Thánh Thư ngày 07–8 Đinh Dậu (1957) cho biết chánh phủ Miên 
cấm xây Đền Thờ....

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
3èmeAMNISTIE DE DIEU D’ORIENT

SAINT SIÈGE CAODAIQUE DE TAY NINH
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HO PHAP PHAM CONG TAC, SUPÉRIEUR DU CAODAISME�

Gởi cho:
 ❒ Chức sắc các cơ quan và toàn đạo Nam Nữ.
 ❒ Nam và Trung Tông Đạo.

Những tin đồn đãi nói Qua đã đi nơi khác là thất 
thiệt.

Em nói lại với mấy em rằng: Qua sẽ lo trở về Tòa 
Thánh trong thời gian gần đây, nên họ yên tâm chờ ngày 
qua về.

Qua đang hồi lo lắng về vụ Đền Thờ đình công lại; 
vì chánh phủ Miên không cho làm. Mấy em không nên 
hùn vào đó một số tiền chi nữa vì công việc đã đình lại hết.

Nếu thật với Qua mấy em giúp Qua sửa xe vì mấy 
người đạo theo đưa mấy đứa thợ hồ bị phóng trục lật hư 
quá nhiều.

Qua gởi lời thăm toàn mấy em hết.
Thầy trò sẽ hội ngộ nhau.(1).

Ngày 07–8–Đinh Dậu. (1957).
Hộ Pháp. 
(Ấn Ký).

NHẬN XÉT.
(1)– Thư nầy Đức Hộ Pháp trình bày tiêu đề bên trên 

bằng Pháp Văn. Di ngôn gởi Thái Tử Sihanouk bản gốc 
viết bằng Pháp Văn cũng trình bày tiêu đề như thế. Thư 
nầy còn giống di ngôn ở khoản nói rằng Đức Ngài sẽ về Tòa 
Thánh... và những tin đồn thất thiệt về sự trở về Tòa Thánh 
của Đức Ngài.
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Vì sao Đức Ngài không viết bằng Việt ngữ?
Trong Thể pháp thì chữ PHÁP hàm chứa nhiều vấn 

đề sâu xa trong đó mà ta gọi là Bí pháp. Vậy ngày trở về của 
Đức Hộ Pháp có ý nghĩa gì?

Thứ nhất: Năm 1978 cộng sản Việt Nam ra bản án Cao 
Đài. Trong đó kết tội Đức Hộ Pháp là phản quốc, chống cộng 
sản.... Nhưng đến năm 2006 cộng sản không xóa bỏ bản án 
hợp tác với chi phái 1997 lo rước liên đài mà hài cốt không 
rõ ràng đem về Tòa Thánh. Điều nầy tố cáo bản chất gian 
trá xão quyệt của cộng sản trước công luận.

Thứ nhì: Khi Hội Thánh cầm quyền hành chánh lại 
thì hài cốt Đức Hộ Pháp sẽ được giải quyết bằng 02 phương 
tiện: Cơ bút và khoa học.

Hội Thánh cầu cơ xin Ngài chỉ rõ hài cốt. Khoa học 
tham gia xác định ADN. Đó là giao điểm của Tôn giáo và 
khoa học để khoa học thấy được huyền diệu cơ bút khác nới 
mấy nhà ngoại cảm đi tìm hài cốt hiện nay như thế nào.

Về chiếc xe bị lật khi chạy theo xem công an bắt các vị 
thợ hồ đi đâu (khi chưa được văn bản nầy) chúng tôi đã có 
chú thích ở Thánh Thư ngày 26–12–1957.

* * *
 	 Thánh Thư 01 ngày 22–11–1957 hủy bỏ việc đi vĩ tuyến 17 tụng 

kinh và từ đây ĐHP trực tiếp chỉ đạo...

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỒ: 01/HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân- Lập Quyền Dân

***

Gởi cho mấy em trong HBGH Tòa Thánh.
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Qua có đặng thư số 118/GHTƯ của mấy em gởi cho 
Bần Đạo và cho Bảo Đạo nói về có lịnh của Bảo Đạo dạy 
mấy em đi tụng kinh cầu nguyện cho Hòa Bình nơi vĩ 
tuyến 17 mà mấy em ngần ngại khó nổi thi hành. Mấy em 
tưởng như thế là đúng chơn lý vì HBGH cốt để trương cây 
cờ Nhan Uyên khi Nam Bắc đồng bào của mấy em dùng 
võ lực tương tàn tương sát thì phận sự của mấy em ra cứu 
khổ cho thiên hạ. (1) Muốn thi hành điều ấy ít nữa mấy 
em phải có một năng lực quốc tế làm hậu thuẩn cho mấy 
em. Năng lực ấy Bần Đạo đương lưu vong ra hãi ngoại 
tìm kiếm mà hôm nay vẫn chưa có đủ điều kiện.

Trái lại nếu dạy mấy em ra vĩ tuyến 17 để cầu kinh 
buổi nầy là một chuyện điên rồ và vô nghĩa lý. Gây một trò 
cười cho thiên hạ lại thêm bị bắt, bị khổ hạnh bị khủng 
bố nhiều điều mà không bổ ích vào đâu tất cả. Nên việc 
ấy mấy em đình đãi không chịu thi hành là phải và Bần 
Đạo có lời khen mấy em đó vậy.

Từ đây mấy em phải đợi mạng lịnh của chính mình 
Bần Đạo truyền dạy dầu chuyện lớn hay nhỏ cũng vậy và 
xem xét kỷ lưỡng nghĩa lý mọi hành vi của mình rồi mới 
thi hành bằng trái lại có điều chi mà mấy em ngờ vực với 
tính chất phi lý thì nhẫn nại chờ đợi, hỏi lịnh Bần Đạo 
rồi mới thi thố như hiện giờ mấy em đã làm đó vậy.

Mấy em bị bắt trước và sau 13 người, cộng là 21 người 
cả thảy thì đã nhiều quá rồi, không nên hy sinh khổ hạnh 
một cách vô lối. Hơn nữa sự tổ chức HBGH của mấy em 
để thi thố từ thử đến giờ trong khuôn khổ đó rồi đã quen 
chiều hướng của toàn thể mấy em. Mấy em chẳng nên 
sửa cãi mới lạ hơn mà làm cho mấy em dưới của mấy em 
hoang mang vô ích, nên để y từ trước đến giờ, chớ nên 
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sữa cải vô ích mà thêm rắc rối.
Hạn định ngày 15 thi hành mạng lịnh của Bảo Đạo 

đã bị Bần Đạo hủy bỏ không còn hiệu quả nữa. Mấy em 
nên chỉnh đốn lại chỉnh tề rồi lần lượt đi từ GH một; đi 
khắp các nơi khuyên nhũ cả các tôn giáo khác đồng tâm 
tụng niệm, cầu xin Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu cùng 
các Đấng Thiêng Liêng cho toàn nhơn loại đặng hòa bình 
hạnh phúc, chấm dứt nạn loạn lạc chiến tranh là hay hơn 
và có nghĩa lý hơn là đi ra vĩ tuyến 17 làm một việc vô ý 
thức và buồn cười cho đời nhạo biếm.

Trước khi dứt lời Bần Đạo chúc mấy em sáng suốt 
hơn nữa và cầu xin Đức Chí Tôn cùng Đức Phật Mẫu 
ban ơn riêng cho mấy em đủ thông minh đặng quan sát 
sở hành cho chính đáng phòng cứu khổ chúng sanh đang 
lúc đời nguy biến.

Kiêm Biên Ngày 02–10– Đinh Dậu.
(22–11–1957)

Hộ Pháp. 
(Ấn ký).

Thủ bút của Đức Hộ Pháp dạy thêm:
Mấy em làm thế nào mỗi tháng phải có hai kỳ liên lạc.

(Ấn ký).
***

GHI CHÚ:
(1)– Theo Ngài Lê Văn Thoại là người đi trương cờ 

Nhan Uyên ở Bến Hải năm 1956 cho biết gốc tích và ý nghĩa 
cờ Nhan Uyên như sau:

Ông Nhan Uyên tên là Hồi, học trò cao đệ và được sự 



HBCSBN – NĂM 1957

218

thương yêu của Đức Khổng Phu Tử.
Đức Khổng Phu Tử dạy môn đệ thì đông, nhưng tuyển 

chọn lại thì còn Thất Thập Nhị Hiền. Môn đồ của Ngài 
phần nhiều được các vua chúa trọng dụng, kẻ thì ở nước Tề, 
Lương, Lổ, Tống…

Một ngày kia, Đức Khổng Phu Tử nói với môn đệ rằng: 
Thoản như trường hợp nước nọ chẳng hòa với nước kia, đến 
đổi phải gây chiến tranh với nhau thì chư môn đệ mới nghĩ 
sao? Chư môn đệ lần luợt trả lời cũng không ngoài ý nghĩ 
thường tình “ai vì chúa nấy” cất binh đánh nhau. Duy 
chỉ có ông Nhan Hồi trả lời rằng: nếu gặp trường hợp 
ấy tôi nguyện cầm cờ trắng, xông ra giữa làng binh để 
giải hòa hầu giải nạn tương tàn tương sát.

(Chúng tôi sẽ có phụ lục về việc trương cờ Nhan Uyên 
ở Bến Hải năm 1956)

* * *
Theo Hòa Bình Chung Sống Sử Lược của Ngài Qui 

Tâm biên soạn thì văn bản số 01 trên đây là Thánh Thư số 
51/ HP.HN. (trang 102).

Ngài Qui Tâm gọi Thánh Thư số 51 có lẽ là theo thứ 
tự toàn bộ văn bản của Đức Hộ Pháp khi lên Nam Vang.

Gọi số 01 có lẽ là căn cứ vào năm Đạo và nội dung 
văn bản.

Cùng một văn bản mà có 02 tên gọi là do cách sắp 
xếp mà ra.

Điều nầy cũng chứng tỏ có nhiều nguồn ghi chép về 
chánh sách Hòa Bình Chung Sống.
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* * *
Trong HÒA BÌNH CHUNG SỐNG BIÊN NIÊN 

phân chia theo năm dương lịch (không theo cách ghi năm 
Đạo như đã trình bày) nên trong năm 1957 đã có văn bản 01 
giờ cũng lại có văn bản 01 nhưng khác nhau về ngày tháng.... 
và còn nhiều Thánh Thư khác cũng trùng số...

Thiễn nghĩ sau nầy Khảo Cứu Vụ của Hội Thánh 
ĐĐTKPĐ sẽ biên soạn lại rồi thống nhất một tên chung.

* * *
 	 Thánh Thư 02 ngày 12–12–1957��� 

Khoản một: vui mừng thấy tinh thần đoàn kết, tương thân tương 
ái... Khoản hai: buồn vì người hoạt động HBCS bị bắt mà ĐHP không 
bênh vực đặng. Khoản thứ ba: Ngô Đình Diệm đã có ý định diệt 
Đạo Cao Đài để chấn hưng Thiên Chúa Giáo phải cẩn thận... giử y 
tổ chức không lập thêm.... Khoản thứ tư: lập nhân sự thay cho số 
người bị bắt... và cho biết việc đạo ở Cao Miên...

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
SỒ:02/HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân- Lập Quyền Dân

***

Gởi Cho Mấy Em 
Trong Ban Trung Ương HBGH Tòa Thánh
Mấy em,
Qua có đọc Phúc Trình của mấy em số 134/ GHTƯ, 

ngày 15–10 Đinh Dậu (6–12–1957) và em Lê Thành Đẩu 
thuật chuyện tình hình của mấy em và sau đây Qua trả 
lời từng đoạn theo phúc sự của mấy em.

 ❒ Khoản thứ nhất:

Mấy em nói rằng tinh thần toàn cả mấy em đều phục 
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lại, hết hoang mang và trở nên phấn khởi như xưa do tình 
đoàn kết tương thân tương ái của toàn thể mấy em.

– Qua lấy làm vui mừng; duy có năng lực đoàn kết, 
tương thân tương ái của mấy em mới thắng nổi quỉ quyền 
và bảo thủ lập trường phục vụ tổ quốc và giống nòi của 
mấy em đặng mà thôi.

 ❒ Khoản thứ hai:

Mấy em cho biết ban Miền Trung Việt vì chính quyền 
Ngô Đình Diệm nên cả mấy em phải hoạt động ngầm bí 
mật, chìu theo thời thế và đã lập thành 4 Giáo Hội trong 
6 Tỉnh. Chính quyền nơi ấy rất gắt gao, chặc chẽ, chăm 
nom theo dõi hằng ngày để phá rối các em. Trưởng Ban 
Miền Trung là Thiện Mỹ và Phó Trưởng Ban là Chí Tâm 
đều bị bắt với một số hội viên. Trong số này, ông Nguyển 
Văn Ở là một hội viên bị mất tích dọc đường từ Tây Ninh 
về Trung Việt, mấy em có gạch rõ là có lẽ bị bắt. Mấy em 
cũng có hay tin trong đầu tháng 9 vừa qua trong Giáo 
Hội số 3 ở Đà Lạt đã bị bắt hơn 46 người nhưng chưa rõ 
danh sách. Mấy em lại than rằng những người ấy không 
giữ Đạo một cách chặc chẽ về trai giới nên bị khảo đạo 
một cách nặng nề như thế; và khi hay tin như vậy mấy 
em rất lấy làm đau khổ trong lòng.

Khi đặng hay tin này Qua cũng khổ não tâm hồn như 
mấy em. Qua ân hận có một điều là Qua không có mặt 
nơi Tòa Thánh đặng đương đầu cùng Ngô Đình Diệm, 
dù phải bị nó tù đày thì cũng đặng chung chịu đau khổ 
cùng mấy em. Mấy em có lẽ cũng đã hiểu rằng từ khi mở 
Đạo đến nay, mọi điều bức sách của chánh quyền Qua 
vẫn một mình đối thủ. Qua không để các em chung chịu; 
duy có buổi này Qua mới để cho các em đơn thân độc mã, 
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một mình côi cút mà thôi.
 ❒ Khoản thứ ba:

Mấy em có cho hay rằng chánh quyền Ngô Đình 
Diệm đã ngưng bớt bắt bớ theo dõi HBGH hơn HBCS, 
mà chính quyền lúc nào cũng luôn luôn theo dõi những 
người hoạt động bên HBCS. Về phần Trung Việt cũng vậy 
nhưng ngưng bắt hổm rày. Mấy em cũng cho biêt thêm 
Tiếp Đạo đã ra lịnh cho mấy em về hiệp cùng Hội Thánh, 
nhưng mấy em ngần ngại nhiều lý do mà không ra mặt.

Điều ấy Qua cho mấy em là phải. Mấy em đã chán 
thấy rằng cả Chức Sắc Thiên Phong Hội Thánh Hiệp Thiên 
Đài giờ này chẵng còn kể chi Đạo của Đức Chí Tôn mà 
lại để cho chính quyền Ngô Đình Diệm cầm quyền mà 
thôi. Ngô Đình Diệm đã có ý định diệt Đạo Cao Đài để 
chấn hưng Thiên Chúa Giáo thì bao giờ họ cũng không 
thể trung thành cùng Đạo đặng; chỉ dùng mâu thuẩn 
mưu mô dụ dổ mấy em, đặng mưu hại mà thôi. Mấy em 
dè dặt là phải.

Thà là chúng ta có kẻ nghịch bên ngoài mà còn dể 
đương đầu hơn là bị người tâm phúc của mình mưu hại lại 
mình. Mấy em đủ thấy bằng cớ thì phải giữ mình, đừng 
quá tin mà lầm mưu sâu độc của chúng.

Trong tháng 6 vừa qua có Phúc trình của Ái Thiện 
Phó Hội Trưởng Ban Trung Ương tạm kiêm Trrưởng Ban 
Miền Nam HBGH gửi lên Bảo Đạo và Bảo Đạo đã phó lịnh 
cho HBGH được phép lập thêm ba ban: Tổ Chức, Y Khoa, 
Bảo Trợ và sang đầu tháng 8 Đinh Dậu, Ái Thiện đã thành 
lập ba ban rồi. Từ ấy đến nay ba ban ấy vẫn nằm yên chưa 
thành lập tiểu ban hạ cấp, ba ban này theo ý nghĩa của Ái 
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Thiện là để ủng hộ hàng ngũ khi GH lên đường.
Qua nhắc lại một lần nữa rằng mấy em nên giữ hàng 

ngũ y như trước đừng tổ chức thêm mà khó gìn giữ cho 
kín đáo và chỉ thêm hại.

Nhưng Qua chỉ chấp thuận cho mấy em giữ gìn tiểu 
ban bảo trợ và tổ chức lập thành một ngân quỷ sẳn sàng có 
đủ thế nuôi nấng và giúp đở những gia đình bị bắt. Qua 
chịu chấp nhận cho Ban Bảo Trợ còn tồn tại mà thôi và tổ 
chức thêm tiểu ban chi ngánh để làm cho kham phận sự.

 ❒ Khoản thứ tư: 
Qua chấp thuận cho:

 ❒ Thanh Tâm Thứ Trưởng Ban Miền Nam thay thế 
cho Ái Thiện đã bị bắt.

 ❒ Văn Công Hướng tự Thiện Nhơn thay thế làm 
Phó Trưởng Ban.

 ❒ Thanh Châu đổi lại là Hòa Tâm đảm nhiệm 
Trưởng Ban Miền Trung Việt thay thế cho Thiện 
Mỹ đã bị bắt.

 ❒ Đặng Phước Hào tự Hảo Tâm đảm nhiệm Thứ 
Trưởng Ban Miền Trung thay cho Hòa Tâm.

 ❒ Võ Văn Ngọc tự Tùng Sơn đảm nhiệm Trưởng 
Ban Tuyên Huấn miền Trung Việt thay thế cho 
Thanh Châu.

 ❒ Nguyễn Văn Diệm tạm đảm nhiệm Thứ Trưởng 
Ban Tuyên Huấn miền Trung Việt.

Ban Trung ương của mấy em nhơn danh Qua cho 
mấy vị này ủy nhiệm thơ để họ đủ uy tín mà hành sự.
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 ❒ Khoản thứ năm:

Mấy em cho hay rằng số tiền 90.000 $ để gửi cho 
Qua mấy em còn giữ, số tiền ấy Qua định như vầy:

 ❒ Phân nửa mấy em gởi lên cho Qua để chung hiệp 
với Hội Thánh trên nầy mua cho đặng một chiếc 
xe Cammionnette để kéo Thuyền Bát Nhã.

 ❒ Còn phân nửa thì mấy em làm ngân quỷ để bảo 
trợ cho những em đã bị bắt cùng gia đình vợ con 
của họ.

Nơi Miên Quốc này, kiều bào chúng ta, nhất là mấy 
em nơi cửa Đạo đều sống một cách chật vật, tay làm hàm 
nhai, hễ không làm thì đói. Nổi vợ con khốn khổ từ thử 
đến giờ chưa hề biết nhờ Đạo. Qua phải buộc mình ra tay 
chỉnh đốn cả cơ quan Phước Thiện đặng có phương bảo 
bọc họ về mặt Quan hôn tang tế. Mọi điều Qua phải tạo 
dựng ra mới, cho đến Thuyền Bát Nhã cũng phải chỉnh 
đốn sửa đương lại vì nó đã hư bể hết, phải tổ chức đóng 
hòm để bố thí cho kẻ nghèo nàn cùng khổ.

Kiêm Biên có cơ quan Phước Thiện mà cơ quan ấy 
làm ra dường như tổ chức Âm Công ở Sài Gòn, Chợ 
Lớn, đến nổi Thuyền Bác Nhã cũng chỉ mướn như nhà 
VÀNG kia vậy. Vì Cơ Đạo nơi đây dường như đã bị điêu 
linh tan nát. Nhờ có mặt Qua nơi đây đương lo chỉnh 
đốn nên Qua định số tiền của mấy em đã giúp đở để mua 
xe cammionnette đặng lo về mặt Tang cho ra vẽ được 
thành tựu. Còn mặt Tế thì đã có cất đặng Khách Đình 
rồi, người chết đều được vào đó tế tự chôn cất. Về mặt 
Quan Hôn Qua chỉ đợi ngày nào cho phép làm Báo Ân 
Đường rồi thì nơi Hậu Điện Đền Thờ ấy sẽ dùng về mặt 
Quan và Hôn y như nơi Tòa Thánh.
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Riêng về phần em Lê Thành Đẩu đã lãnh phận sự 
liên lạc thì theo ý Qua tưởng nên để ở ngoài đừng lãnh 
phận sự chi nơi cơ quan nào cả thảy đặng nó liên lạc cùng 
Qua khi hữu sự hơn là để Em nó đứng trong hàng ngủ 
thì phận sự liên lạc của nó khó giải quyết được bền vững.

Trước khi dứt, Qua cầu xin Đại Từ Phụ, Đại Từ 
Mẫu giúp đở bênh vực cho mấy em thoát khỏi cường 
quyền ép bức và đặng đủ đầy hạnh phúc như khi Qua ở 
tại Tòa Thánh cùng mấy em, và cầu nguyện Đại Từ Phụ, 
Đại Từ Mẩu và các Đấng Thiêng Liêng ban ân cho các 
em và gia đình mấy em luôn luôn hạnh phúc cho tới ngày 
Qua trở về nước.

Kim Biên, ngày 21 tháng 10 Đinh Dậu.
(dl: 12–12–1957)

HỘ PHÁP
(Ấn Ký).
* * *

Hữu vân hữu vũ, hữu phong ba,
Nhựt-Nguyệt, âm-dương tứ quí hòa.
Thiên-Địa Càn-Khôn kiêm vạn lọai,
Nhơn-quần, thảo mộc cập chư hoa.
Ly-kỳ cảnh vật cao-nhơn thưởng,
Đáo để san hà thượng khách ca.
Ngã vấn chư nhu hà thủ tạo?
Kỉnh ngô vi chủ, Đạo như hà?

 � (TNHT Q1)
* * *



 HBCSBN – NĂM 1957

225

 	 Thánh Thư 03 ngày 13–12–1957�

Ngài Hồ Bảo Đạo rất trung thành với Đạo không 
nên nghi ngờ... Hội Thánh không bảo vệ người Đạo. Vụ 
Lê Phước Lành mạo danh ĐHP. Chợ Long Hoa giao chánh 
phủ... Sỉ Tải Hợi chết tại khám đường. Bà Tư đuổi Giáo Sư 
Hương Còn và Hương Kiếm ra khỏi Nữ Đầu Sư Đường. 
Công an Nhàn Du khách sạn khủng bố. Ủy lạo các nạn 
nhơn. Tuyên truyền về vấn đề quân dịch. Nước nhà chưa 
hưởng được tự do gì cả. Toàn quốc đã bị lệ thuộc. Tai 
nạn ở cầu Thị Nghè. Tình hình của Hội Thánh. Nên âm 
thầm và bí mật giúp Thượng Sanh hoàn thành trách vụ. 
Đối với tình thế nước nhà thì mấy em nên giữ hoàn toàn 
trung lập... đừng lầm nghe việc ĐHP trở về. Việc Chơn 
linh nhập xác... Vụ ở Chợ Mới (Long Xuyên).

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
SỒ:03/HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân- Lập Quyền Dân

***

GỞI CHO: MẤY EM TRONG CHÁNH SÁCH HBCS Miền Nam

Mấy em,
Qua cho mấy em hiểu tình thế Đạo nơi Kim Biên này, 

Qua vì công bình đã chỉnh đốn lại y theo Chơn truyền luật 
pháp, định cho các Cơ quan trở về nắm quyền của mình 
tỷ như Cửu Trùng Đài nắm quyền hành chánh, Phước 
Thiện thì phước thiện, còn Hiệp Thiên Đài về luật pháp 
của Hiệp Thiên Đài, không còn lộn xộn như trước nữa 
mà gây nên rắc rối vì tranh chấp quyền hạn lẫn nhau. Hại 
nỗi, thế tình bao giờ cũng vậy, khi đã hưởng đặng mùi vị 
thì lẽ tự nhiên phải thèm thuồng tranh chấp, gây ra bất 
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mãn một phần nào giữa các Chức Sắc của các cơ quan ấy.
Chú Bảo Đạo từ khi đến Kim Biên đến nay vẫn 

nương ngụ nơi Báo Ân Đường với Qua, tức là dưới sự 
bảo vệ của Giám Đạo Huỳnh Hữu Lợi và Đạo Nhơn Võ 
Hương Nhâm. Trót gần hai năm nay, Qua đã ngó thấy 
hai vợ chồng Giám Đạo Lợi hành đạo thất nhơn tâm, 
không điều gì trúng với luật pháp của Đạo, lại thêm có 
tính khinh miệt người đời đến nổi cả Chức Sắc Thiên 
Phong Cửu Trùng Đài không phương chịu nổi.

Vì cớ mà Qua buộc mình phải chung sống với họ nơi 
Chùa mới đặng tìm phương an ủi và bênh vực họ. Thành 
thử chú Bảo Đạo ở một nơi còn Qua thì một ngã. Thêm 
nỗi gây nên đôi bên toàn tìm phương một cách gián tiếp 
hại lẫn nhau. Vì vậy mà cả thơ từ và phúc sự của mấy em 
bên chánh sách HBCS hay là HBGH Qua không thể chuyển 
giao cho Bảo Đạo biết hết. Vì nơi Báo Ân Đường cũng có 
nhiều người không kín miệng, đem chuyện nội bộ ra mật 
báo cho công an bổn quốc hầu gây khó dể cho Qua. Mấy 
em cũng chán biết trong Đạo không bao giờ giữ gìn một 
điều gì kín đáo đặng hoặc vì hữu tình hay vô ý. Những 
điều bí nhiệm đều bị thổ lộ cho người ngoài biết.

Qua chẳng hề buổi nào cố tâm nghi ngờ gì cho 
Bảo Đạo (1) mà Qua chỉ sợ những kẽ mật thám ở ngoài 
cố phương hại Đạo. Vậy từ đây cho đến ngày tình thế 
ổn định, Qua buộc mình phải trực tiếp điều khiển mấy 
em, chỉ buộc mấy em phải thừa lịnh bí mật trong đôi lúc 
không ai hiểu thấu được.

Qua đặng phúc sự của mấy em cho biết rằng trong vụ 
bắt bớ ngày 21–8–Đinh Dậu của công an Ngô Đình Diệm 
còn sót lại 7 người nay mới rõ rệt danh tánh: 1.- Nguyễn 
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Văn Tình. 2. Nguyễn Văn Bồng. 3. Mai Hữu Xuân. (Cả 
ba đều ở bên HBCS). 4. Nguyễn Văn Được. 5. Nguyễn 
Văn Xinh. 6. Bùi Văn Đoàn. 7. Võ Văn Hương. (4 người 
nầy bên HBGH).

Qua nghe tin ấy lại thêm đau lòng xót dạ, vì bỏ mấy 
em côi cút không ai bênh vực nên thiên hạ mới chà đạp 
mấy em như thế. Lẽ ấy làm cho Qua ngó thấy rõ ràng 
rằng Hội Thánh không có năng lực bảo bọc, bào chữa 
mấy em đặng.

Vụ Lê Phước Lành, mấy em cũng đã biết nó là một 
thằng “điếm” láo khoét, gian hùng. Nó đã giựt tiền, lường 
gạt các trại cưa Toà Thánh về vụ bán cây nên nhiều em đã 
kiện nó ra toà đời. Lại thêm đốn cây rừng cấm mà chánh 
phủ Ngô Đình Diệm đương truy nã nên nó lên Kiêm 
Biên lập mưu xin Qua ra lập chiến khu đặng có nơi ẩn 
trú. Qua đã biết mặt nó quá nhiều, vì đã lắm phen nó gạt 
Hội Thánh Phước Thiện và giựt vải mặc với danh nghĩa 
tổ chức quân đội.

Thật sự mấy em đã biết rõ rằng Lê Phước Lành có 
làm điều gì nên thân mà qua tín nhiệm giao trọng trách 
lập Quân Đội cho nó. Hơn nữa Qua đã tuyên bố rằng từ 
đây Qua không biết quân đội là gì. Bởi sự phản bội của 
chúng mà Đạo phải khốn khổ đến ngày hôm nay, thì không 
có lý do gì mà Qua cho Lê Phước Lành tái lập quân đội.

Qua từ khước hẳn và không cho nó đến trước mặt 
Qua xin xỏ điều chi. Với một số lính là 3 đứa, nó tự phong 
lấy nó là Thiếu Tướng Lê Tài Lợi để gạt thiên hạ. Nó cả 
gan dám nói rằng nó đã thọ phong nơi Qua để làm tiền 
trong Đạo.
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Qua nghe rõ rằng nó đã dùng thủ đoạn Sơn Vương 
viết một bức thư có kèm theo trái lựu đạn gửi cho một 
chủ hãng nước đá ở chợ Long Hoa đòi 100.000 $00 đặng 
nuôi quân sĩ của nó; chỉ có hai ba đứa và một nữ binh là 
Lễ Sanh Hương Vi mà nó đã dụ dỗ theo nó lên trên này.

Nó dám cả gan đến một nhà thương gia tại Swayrieng 
lấy danh Qua mà xin tiền cũng nói rằng nuôi binh lính. 
Người ấy biết âm mưu của nó nên khi đã cho nó tiền rồi 
liền cậy người đến thông tin cho Qua hay mánh khoé 
lường gạt của Lê Phước Lành. Qua phải ra lệnh cho Khâm 
Châu Đạo Swayrieng cho cả toàn Đạo đều được hay biết 
để đừng bị lầm mưu của nó nữa.

Khi nó bị bắt nó cũng khai rằng nó đã thọ phong 
chức Thiếu tướng nơi Qua gọi rằng Thiếu Tướng Lê Tài 
Lợi cho nhà báo ở Sài Gòn đăng tin như thế. Mấy em mới 
nghĩ coi ai mà không biết Lê Phước Lành mà làm tướng 
tá gì... lại tự xưng là Thiếu Tướng Lê Tài Lợi.

Qua cậy mấy em nơi hai cơ quan HBCS và HBGH khi 
có dịp nên đính chính điều ấy. Nó lại mạo hiểm toan kiếm 
thế dụ dỗ Lê Văn Tất là con của Lê Văn Trung với đám 
sát nhơn: Vui, Xinh, Tước, Nhị Lang, Phú theo làm nha 
trảo cho nó. Nhưng nó bị mấy ông điếm tổ nầy thi hành 
mưu phản gián lợi dụng lại nó, vì vậy nên mưu kế bị ăn 
trợt và đã thấu đến tai Qua.

Qua căn dặn mấy em phải gìn giữ đừng cho nó héo 
lánh đến mấy em đặng thi hành mưu gian ngược của nó 
như Ba Xã đã bị, như xã Thai cũng đã bị nó khai gian với 
công an rằng Xã Thai cậy nó liên lạc với Qua, nên buộc 
xã Thai phải trốn. Qua nhờ mấy em chuyển giao cho toàn 
cấp cơ quan HBCS và HBGH đều biết tin tức của Qua gửi 
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cho mấy em đây.
Qua nghe tin nơi Toà Thánh Chức Sắc Thiên Phong 

cầm quyền Đạo vì bị cường quyền áp bức nên không thi 
hành phận sự đặng, tài chánh của Hội Thánh bị kiệt quệ, 
trại đường thiếu gạo, mấy em công quả phải bị bữa đói, 
bữa no. Tin ấy làm cho Qua rất buồn và thêm thê thảm 
cho mấy em. Khi Qua ở nơi Toà Thánh, Qua nói chắc 
rằng Qua chưa hề thấy tình trạng như thế ấy. Chợ Long 
Hoa sắp giao cho chánh phủ trong tháng tới, các dụng cụ 
để làm Chợ Mới đều bị sở công chánh Tây Ninh chở tất 
cả về Tây Ninh như các ống cống và sắt v.v…

 � Vụ Sỉ Tải Hợi chết tại khám đường vì bệnh.
Qua đã có ra lệnh cầu siêu và cầu cửu cùng Thánh 

Lịnh truy thăng vào phẩm Truyền Trạng theo lời cầu 
xin của chức sắc Hiệp Thiên Đài đương hành sự với Qua 
trên đây.[17]

[17] Về ông Trần Tấn Hợi.
Theo ông Quang Minh viết trong 19 Chức sắc Pháp Chánh 

thì ông Trần Tấn Hợi quê ở Soài Riêng (Campuchia). Ông đậu 
Luật Sự, được thuyên bổ Pháp Chánh Bạc Liêu, Mỹ Tho rồi Đà 
Lạt. Sau về trung ương giữ hồ sơ (Archivister).

Qui vị ngày 28–09 Đinh Dậu (1957).
Ông được Đức Hộ Pháp thăng một phẩm là Truyền Trạng.
Nguyên văn như sau:

Anh được đề cữ đi Nam Vang chúc tết Đức Hộ Pháp hồi năm 
1957 và đem nhiều tài liệu trình đức Ngài. Sự tiến triển của đường 
lối Hòa Bình Chung Sống. Anh trở về thăm gia đình trên đường 
về Thánh Địa, nhưng khi đến biên giới Miên-Việt anh bị bắt và 
an trí tại trại giam Biên Hòa. Nơi khám đường anh đi tiêu ra máu, 
có lẻ vì đứt dây chỉ của vết thương mổ ruột của anh. Vì thiếu thuốc 
men, anh ốm dần và chết tại khám. Nghe nói lại là họ bỏ vào cái 
hòm cây khiêng tới huyệt, rồi đem xác anh ra bỏ vào lòng đất lấp 
lại, còn hòm họ đem về.

Sau đó gia đình Hiệp Thiên Đài đã lấy hài cốt ông đem về 
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 � Qua hay tin thêm: Bà Tư đã đuổi hai vị Giáo Sư 
Hương Còn và Hương Kiếm ra khỏi Nữ Đầu Sư Đường 
vì bà nghi cho hai người này làm việc cho CSHBCS sợ liên 
quan đến người. Hai vị Giáo Sư hiện giờ lẩn trốn theo 
nhà Đạo Hửu nơi Thánh Địa. Qua cậy mấy em tới lui 
thăm viếng họ cho tới ngày Qua trở về Toà Thánh, Qua 
nhờ mấy em bênh vực và an ủi dùm.

 � Mấy em đã cho hay rằng khoản 10 giờ đêm mùng 
7 rạng mùng 8 tháng 10 Đinh Dậu, công an Nhàn Du 
khách sạn khảo tra cô Hương Tám và buộc lên xe jeep vô 
xóm Tà Mun nơi lộ Bình Dương điềm chỉ cho chúng đi 
bắt đặng hai gia đình mà mấy em chưa biết ai. Vậy khi 
rõ biết mấy em cho Qua hay. Mấy em không nên cố giận 
bà Hương Tám có lẽ bà bị chúng đánh khảo đã nhiều rồi 
buộc đi chỉ điểm, chính Bà cũng là nạn nhân của sự áp 
bức khủng bố của chánh quyền Ngô Đình Diệm.

 � Về sự ủy lạo các nạn nhơn.
Mấy em nói rằng số tiền phỏng định của Văn Hoà 

trước khi bị bắt đã gói lại không biết gởi cho ai giữ. Mấy 
em hứa sẽ hỏi lại rồi sẽ báo cáo cho Qua biết. Khi số tiền 
ấy tìm được mấy em sẽ gởi liên lạc mang về Kim Biên. Mấy 
em chẳng cần mang số tiền ấy đến đây mà để uỷ lạo cho 
mấy em đã bị cầm tù hoặc bị giam giữ.

Mấy em lại thêm rằng còn 70.000 $00 của Giáo 
Hội gởi cho Giáo Hửu Dự và một vài cơ quan nào khác 
nữa đó. Sau cuộc bắt ông Dự bị động ông mới gởi cho 
tài chánh Miền Nam là Thắng Tâm bị động vào ngày 24 
tháng 9 Đinh Dậu nên đã lẩn trốn, mấy em chưa bắt liên 
lạc đặng. Mấy em chưa nối liên lạc với Thắng Tâm vì do 

Cực Lạc Thái Bình (khu đất dành cho Hiệp Thiên Đài).
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ông cắt đứt trong khi mấy em đã dè dặt đặc hộp thơ cho 
Ông mà mấy em không hiểu lý do nào Ông không cho 
mấy em gặp, kết liểu thế nào mấy em cho Qua biết.

Hai số tiền ấy có trên 100.000$. Mấy em hứa rằng 
lần lượt kiếm đặng thâu về gởi cho Qua sau. Nếu mấy em 
thâu số tiền ấy lại đặng, mấy em không cần gởi đến cho 
chính Qua mà mấy em nên để lại làm ngân quỷ để uỷ lạo 
cho mấy em nạn nhơn bị tù đày, giam cầm mà thôi.

Mấy em thâu lại đặng 20.370 $00 xong lại xuất 5.500 
$00 chỉ tồn giữ lại miền Nam 14.070 $00 mà thôi, thì 
tình hình khó khăn mấy em không thể thi hành mau lẹ 
việc uỷ lạo và trợ cấp cho gia đình bị câu lưu theo lịnh 
Trung Ương đã dạy. Các em đề nghị với T.Ư cho xuất 
thêm 15.900$ 00 cộng với số xuất 4.100$ 00 là 20.000$ 
00 để thi thành châu cấp cho gia đình bị câu lưu nói trên, 
người nghèo giúp nhiều, người giàu giúp ít.

Qua y phê điều ấy, song theo ý Qua thì nên châu cấp 
đồng đều mà thôi, không nên để có kẻ nhiều người ít. Tất 
cả nhưng người bị câu lưu lên đến 78 vị nội trong Tỉnh 
Tây Ninh và Châu Thành Thánh Địa còn các Tỉnh kia 
chưa kể. Qua hay tin rằng Tỉnh Trưởng Tây Ninh vào chợ 
Long Hoa hội nhơn sanh đặng tổ chức các nghiệp đoàn, 
tổ chức kết liểu ra sao, mấy em cho Qua biết.

 � Còn vụ tuyên truyền về vấn đề quân dịch.
Thật sự chánh quyền Ngô Đình Diệm gặp phải phản 

động lực của Việt Minh chống bất thình lình nên họ đẩy 
mạnh tuyên truyền như thế. Nội Tỉnh Tây Ninh mà bắt 
tới 500 người thì thật là một con số rất lớn. Một Tỉnh nhỏ 
như Tây Ninh mà bắt vậy vì sợ chúng ở lại theo vô rừng.
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Chánh sách chánh quyền Ngô Đình Diệm lúc nào 
cũng căng thẳng với CSHBCS vì nếu nghe ta thì mới lấy 
ai mà đánh giặc mướn cho Mỹ. Chúng vẫn tiếp tục tìm 
bắt cán bộ của ta là lẽ tự nhiên. Mấy em cũng vẫn còn bị 
khủng bố vì mấy em thương nòi giống và tổ quốc. Mấy 
em phải chịu vất vã vì đi ngược chiều với chính sách bán 
xương máu đồng bào cho Mỹ. Mấy em có lẽ là người thù 
số một của họ. Cho nên Qua tự thân đồ lưu đặng cứu 
sanh mạng đồng bào và vận mạng tiền đồ tổ quốc.

Mấy em đã hiểu rõ Qua không ưa chi Việt Minh 
Cộng Sản. Qua đã kháng chiến với chúng từ trước tới giờ. 
Nhưng rủi đồng bào đã theo họ rất nhiều nên Qua chỉ 
sợ cốt nhục tương tàn nên mới nhẫn nhục liệu phương 
làm cho chánh sách Cộng Sản và Thực Dân Mỹ ra khỏi 
nước, đặng thực hiện tự do độc lập cho mấy em sau hơn 
80 năm bị Pháp thuộc.

Thât sự ra như Qua thường nói với mấy em rằng 
nước nhà của mấy em chưa hưởng được tự do gì cả. Bắc 
thì Cộng sản, Nam thì Thực Dân, toàn quốc đã bị lệ 
thuộc chia thành hai khối. Chỉ bịa miệng rằng độc lập và 
tự do chứ thật sự là gạt gẫm mấy em đặng lệ thuộc một 
cách gián tiếp.

Dầu Diệm khủng bố thế nào thì Việt Minh cũng 
đứng dậy vì chúng còn lẫn lộn nơi miền Nam rất nhiều 
từ ngoài tới trong. Chúng lẫn lộn vào chánh quyền hùn 
vốn với Ngô Đình Diệm đặng làm cho Quốc Dân lệ thuộc 
khối Cộng Sản. Qua lo sợ tình trạng thế này Cộng Sản 
sẽ thôn chiếm từ Nam chí Bắc.

 � Về tai nạn ở cầu Thị Nghè.
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Tai nạn trong dịp hội chợ triển lãm là do nhơn viên 
chánh quyền Ngô Đình Diệm ganh ăn tổ chức phá hoại 
mà ra nông nổi. Sanh mạng của nhân dân là đồ bỏ đối 
với bọn độc tài, điều ấy ai cũng đều biết, chúng ta không 
cần bàn luận.[18]

– Vụ chống bắt lính là do Việt Minh tổ chức chúng 
ta không cần làm thầy bói giỏi cũng biết đặng điều ấy.

 � Về tình hình của Hội Thánh.
Qua đoán biết rõ trước khi đặng phúc sự của mấy 

em. Thượng Sanh không đủ sức cầm quyền bởi không biết 
rõ tinh thần của Đạo, chỉ nương dựa nơi chánh quyền 
Ngô Đình Diệm đặng trị Đạo. Mà toàn Đạo lại thù ghét 
chánh quyền Diệm thì thế nào cũng ngấm ngầm chống lại, 
hoặc công khai hay gián tiếp. Nhưng mấy em nên hiểu rõ 
rằng mấy em chống lại Thượng Sanh là mấy em hại Đạo 
giúp hay cho mưu chước quỉ quyệt của Diệm. Chúng chỉ 
mơ ước điều ấy đặng huỷ diệt, tàn sát Đạo Cao Đài. Nếu 
quyền Đạo bị mấy em vô tình huỷ diệt trước khi chúng 

[18] Nhận xét nầy ngày nay còn nguyên tính chất thời sự của nó... độc 
tài ở Châu Âu, Châu Phi, Châu Á... cũng đều coi rẽ sinh mạng 
người dân. Cộng sản Việt Nam đánh trận Điện Biên Phủ dùng 
chiến thuật biển người và sau đó chiến thuật nầy được dùng suốt 
trong cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn từ 1954 đến 1975.

Cộng sản giết người Việt Nam không theo cộng sản còn 
nhiều hơn là thực dân Pháp giết những người chống lại thực dân.

Cộng sản đã giết mấy triệu người Việt Nam để xây dựng 
nên xã hội tham nhũng thối nát như chúng ta đang chứng kiến.

Điều buồn nôn là có nhiều nhà sử học, nhà nghiên cứu lại cho 
rằng cách dùng chiến thuật biển người để có được chiến thắng là 
khuôn mẫu cho chiến thắng... đó là bọn sát nhân bằng ngòi bút.

Xã hội loạn lạc cũng do văn bút của những trí thức thiếu đạo 
đức, lưu manh có bằng cấp như vậy tạo ra.
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ra tay thì có chi vui sướng cho chúng bằng.
Qua khuyên mấy em phải khôn ngoan hơn, định rõ 

nên hư mọi điều rồi ngấm ngầm giúp cho Thượng Sanh 
giữ gìn cho toàn vẹn nghiệp Đạo. Nếu có điều chi sơ thất 
là tại nơi Tiếp Đạo cầm quyền mà thôi chớ không phải lỗi 
ở Thượng Sanh. Mấy em nên âm thầm và bí mật giúp 
Thượng Sanh hoàn thành trách vụ trong lúc Qua vắng 
mặt mới là thượng sách.[19]

Đối với tình thế nước nhà thì mấy em nên giữ hoàn 
toàn trung lập, đừng để bên nào chi phối. Mấy em đừng 
muội tánh mà theo Việt Minh Cộng Sản và cũng không 
ngu xuẩn mà theo Thực Dân Mỹ.

Mấy em làm ơn chuyển lời dùm cho Lập Bửu là 
Trưởng Ban Chấp Hành Hoà Bình Thương Binh Hội là 
Qua chấp thuận về vụ đấu giá chợ Long Hoa. Nó phải 
xin phép trước với chánh phủ coi chịu cho hay chăng rồi 
mới làm. Khi xin phép được rồi gởi lên cho Qua xem xét 
lại rồi quyết định. Còn về Uỷ Nhiệm Thơ của Lập Bửu 
và mấy người khác thì mấy em làm thông qui đặng ký tên 
[19] Đức Hộ Pháp dạy rõ rằng:

Nhưng mấy em nên hiểu rõ rằng mấy em chống lại Thượng 
Sanh là mấy em hại Đạo giúp hay cho mưu chước quỉ quyệt của 
Diệm. Chúng chỉ mơ ước điều ấy đặng huỷ diệt, tàn sát Đạo 
Cao Đài. Nếu quyền Đạo bị mấy em vô tình huỷ diệt trước khi 
chúng ra tay thì có chi vui sướng cho chúng bằng.

Qua khuyên mấy em phải khôn ngoan hơn, định rõ nên hư 
mọi điều rồi ngấm ngầm giúp cho Thượng Sanh giữ gìn cho toàn 
vẹn nghiệp Đạo. Nếu có điều chi sơ thất là tại nơi Tiếp Đạo cầm 
quyền mà thôi chớ không phải lỗi ở Thượng Sanh. Mấy em nên 
âm thầm và bí mật giúp Thượng Sanh hoàn thành trách vụ trong 
lúc Qua vắng mặt mới là thượng sách.

Đây là một trong những bằng chứng cho việc thi hành Khổ 
Nhục Kế của Hội Thánh ĐĐTKPĐ.
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rồi gởi lên Qua đặng Qua theo đó mà lập. Qua chỉ khuyên 
mấy em trong buổi khó khăn này nếu chúng bội phản thì 
là nguy hại cho lập trường của chúng ta nữa.

Mấy em chuyển lời đến Chơn Kim là Trưởng Ban 
Nữ phái HBCS rằng Qua đã đọc đặng bức thư của nó gửi 
cho Bảo Đạo than phiền hành vi của Nam phái đã hại 
nó. Làm nó lầm nghe mà tổ chức cuộc tiếp rước Qua trở 
về với một cách buồn cười và thâu tiền của thiên hạ. Qua 
tự hỏi rằng Lễ Sanh Cớt do tin tức nơi nào mà làm một 
điều phi nghĩa, phi luân như thế. Nếu ta dám nói sự thật 
thì là mưu chước lấy tiền của thiên hạ với một phương 
pháp vô nghì và tiểu nhơn quá thể. Khi Lễ Sanh Cớt lên 
Qua, mỗi phen muốn nói chuyện với Qua đều có chứng. 
Qua chưa hề nói riêng gì với nó cả thì không lẽ gì nó nói 
do lịnh nơi Qua đặng làm việc ấy.

Qua biết rằng mấy em đương thống khổ vì phương 
pháp áp bức kinh tế nơi Toà Thánh của Diệm. Thế nào 
mấy em cũng nghi ngờ rằng Qua túng thiếu. Buổi này 
chẳng phải như buổi khi Qua còn ở tại Toà Thánh đủ 
phương bênh vực cho mấy em đặng gây hạnh phúc cho 
mỗi gia đình của mấy em, thì thà là Qua sống chật vật 
nơi xứ người hơn là gây thêm khổ não và nghèo hèn cho 
mấy em hơn nữa. Lại còn thêm hại cho những đứa vì Qua 
quyên góp số tiền không hợp pháp cho chánh quyền Ngô 
Đình Diệm khủng bố. Người có lương tâm như Qua thì 
chẳng hề khi nào làm điều ấy.

Còn nói Qua về thì Qua phải có phận sự cho mấy 
em hay trước vì Qua biết mấy em ngưỡng vọng điều ấy và 
chính Qua cũng mong mõi cho ngày hội hiệp cùng mấy 
em sớm đặng ngày nào hay ngày nấy. Nếu thoản chúng 
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dùng mưu lừa gạt mấy em là do chúng biết sự thèm thuồng 
mong mỏi của mấy em. Qua nói thiệt với mấy em là ngày 
về của Qua là chừng nào nhà nước của mấy em đặng hoàn 
toàn độc lập, còn mấy em đặng tự do hanh phúc, tránh 
đặng nạn cốt nhục nhục tương tàn nồi da xáo thịt.

Tình trạng ấy khiến Qua rất đau lòng và thương xót 
mấy em không giới hạn. Có như thế mới có tâm tình với 
nhau dầu chuyện ấy nó là dở mà thật sự nó đã quá hay. Mấy 
em khuyên dứt Chơn Kim đừng phiền muộn vì hành vi 
đau khổ của nó đã thấm vào óc não của Qua với một nét 
không hề xóa bỏ đặng. Mấy em nên sao lục bức thư này 
của Qua đặng gởi cho tất cả các cấp Bộ, Tỉnh, Quận và Xã.

 � Còn tờ ban khen mấy em viết như vầy là đủ :
Trưởng Ban Miền Nam HBCS và HBGH
Vâng lịnh Đức Giáo Chủ Hộ Pháp Phạm Công Tắc 

để lời ban khen vị………............................... về công nghiệp 
phi thường đã đem lại thắng lợi HBCS (hay HBGH) trong 

……............................. (kể công nghiệp…)
 � Về vụ Cương Bình đã hỏi nguyên do Trần Thị Đặng 

có Chơn linh nào nhập xác xưng là em của Bần Đạo và 
Đức Di Lạc, việc ấy là huyền diệu vô vi Qua khó phân 
giải được. Nếu nó làm đặng Bí pháp bên Thiên Chúa 
gọi là phép lạ là làm phép dưới giếng mà nước sôi lộn đã 
có người thấy đặng thì mấy em nên lập vi bằng dưng lên 
Hội Thánh định xử. Qua tưởng chính mình Hội Thánh 
cũng không biết sao giải rõ được vì nó là huyền diệu pháp 
vô vi chúng ta không thể phán đoán được. Qua chỉ hiểu 
rằng đương nhiên Hội Thánh đã làm điều chi không tùng 
Thiên ý nên có Đấng Chơn Linh nào cao trọng đến thức 
tỉnh họ trong khi Qua vắng mặt không chi là lạ. Mấy em 
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cũng vậy, đã được may phước thấy đặng điều huyền bí ấy 
nên tịnh tâm tưởng niệm và cầu an cho Hội Thánh trước 
mặt của người đồng huyền diệu ấy.

 � Còn vụ ở Chợ Mới (Long Xuyên) là một điều độ 
rỗi của linh hồn hai ông bà thức tỉnh con cháu đặng dìu 
dẫn họ vào đường chánh đạo ấy là nhờ hữu căn hữu kiếp. 
Mấy em nên để tâm nâng đở an ủi cho họ được thông hiểu 
Đạo thì mấy em giúp nên ước vọng của hai ông bà đã về 
cảnh Thiêng liêng hằng sống.

Qua ban phép lành cho mấy em và cầu nguyện Đức 
Chí Tôn gìn giữ tâm đạo của mấy em thêm bền chắc đặng 
đương đầu trong buổi chịu khảo đạo nơi cửa Đạo.

Kim Biên, ngày 22 tháng 10 Đinh Dậu.
(13–12–1957)
HỘ PHÁP

(Ấn Ký)
* * *

 	 Chú thích về tượng đài HÒA BÌNH CHUNG SỐNG.

Cộng sản giết người Việt Nam nhiều hơn là thực dân 
Pháp giết. Chống lại Thượng Sanh là hại Đạo giúp hay cho 
mưu chước quỉ quyệt của Diệm. Về ông Trần Tấn Hợi.
GHI CHÚ:

(1)– Đức Hộ Pháp đã giải thích lý do vì sao mà Ngài 
Hồ Bảo Đạo không ở chung. Việc không ở chung một chổ 
là do hoàn cảnh bắt buộc như Đức Hộ Pháp đã viết rõ....

Nhưng không hiểu do đâu mà xuất hiện một số văn 
bút viết rằng Đức Hộ Pháp không tin Ngài Hồ Bảo Đạo 
nên không cho ở chung.
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Thứ nữa Đức Hộ Pháp viết rõ ràng rằng: Qua chẳng 
hề buổi nào cố tâm nghi ngờ gì cho Bảo Đạo...

Vậy mà cũng có những văn bút viết rằng Ngài Hồ 
Bảo Đạo phản lại Đức Hộ Pháp.... trong thời gian ở Kiêm 
Biên... gây ra hiểu lầm cho hậu tấn khi chưa được đọc lời 
ĐHP dạy trên đây.

Pháp điều của ĐĐTKPĐ là thực thi tam lập: Lập Công, 
Lập Đức, Lập Ngôn mà lập ngôn chính là lời nói (KINH 
VÔ TỰ) và văn bút (HỮU TỰ). Lập Ngôn thì phải nhớ lời 
Đức Hộ Pháp dạy:

“ Học đạo ngôn ngữ của Thánh Hiền phải cẩn ngôn 
cẩn hạnh, trước khi nói phải suy nghĩ điều nào phải, điều 
nào lợi rồi sẽ nói. Một là chơn chánh, hai là dễ thương, 
ba là hữu ích.

Nhược bằng không được ba điều trên thì nên giới khẩu, 
làm thinh là tốt hơn nói.”

 � (Bài nói chuyện với công quả ngày 16–10–Bính Tý 
“ dl 29–11–1936”).

Thời Nhị Kỳ Phổ Độ Đức Thích Ca bổ sung SANH ĐỀ 
vào 03 đề có trước là: LÃO, BỊNH, TỬ để tạo ra TỨ DIỆU ĐỀ.

Tam Kỳ Phổ Độ khai ngươn chuyển thế. Khai ngươn 
là khai ra ngươn Thánh đức cho chu kỳ mới của nhân 
loại. Chuyển thế là chuyển từ Hạ ngươn tự diệt (do tranh 
sống) sang Thượng ngươn Thánh đức (tương nhượng 
nhau để sống).

Tranh nhau để sống có nhiều diện mà rõ nhất là trong 
chiến tranh qua các thời kỳ. Thời kỳ chiến đấu và tranh 
chấp bằng vũ khí cổ điển (gươm giáo, súng đạn) hễ bắn 
chết đối phương là sống nên tranh nhau bắn trước: Đứng 
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lại không tao bắn chết. (Nên không cần tương nhượng).
Đến thời vũ khí hóa học, nguyên tử hay hạt nhân 

thì bắn chết đối phương chưa phải là an toàn vì trước khi 
chết đối phương có thể bấm nút cho nổ kho vũ khí hóa 
học hay cho vũ khí nguyên tử ra khỏi bệ phóng... Vũ khí 
hạt nhân mà nhân loại đang có đủ sức để hủy diệt hằng 
trăm quả địa cầu nhân loại đang sống. Đối phương có 
thể gây thảm họa cho đối phương trước khi chết. Chiến 
tranh nguyên tử khác chiến tranh cổ điển ở chổ: Đứng lại 
không tao bắn ra thì cùng chết. (Nên phải tương nhượng).

Nên mới nẫy ra chiến tranh giữa các vì sao (đánh 
chận đầu đạn đối phương từ trên không trung) nhưng 
trong buổi năm châu chung chợ bốn biển chung nhà, vũ 
khí hóa học với độc chất và vi trùng rất đa dạng thì không 
một chính quyền nào có thể bảo đảm sinh mạng cho toàn 
thể dân chúng... chính quyền chỉ đủ sức để xây hầm trú ẩn 
tránh thảm họa nguyên tử, hạt nhân cho một bộ phận tối 
cao của chính quyền... còn dân chúng thì tự bơi nên dân 
chúng phải tự đứng lên để bảo vệ chính mình.

Do vậy mà HBCS mới đề ra công thức LẬP QUYỀN 
DÂN để chính người dân có đủ quyền kiểm soát chính 
quyền buộc chính quyền phải coi sinh mạng người dân 
làm trọng (ở cả hai phía tư bản và cộng sản) mà giảm lần 
chiến tranh và đi đến triệt tiêu chiến tranh thể hiện Ý 
DÂN LÀ Ý TRỜI. Đó là nhượng nhau để sống.

Nhượng nhau để sống chính là Hòa Bình Chung 
Sống.

Dân trí của nhân loại đã lên cao do vậy mà Tam Kỳ 
Phổ Độ mới đưa ra Tam Lập (Lập Công, Lập Đức, Lập 
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Ngôn) đó là Tam Diệu Tam Bồ Đề thời ĐĐTKPĐ.
Dù cho người không theo Đạo Cao Đài, hay không 

theo một tôn giáo nào mà biết thực thi tam lập phụng 
sự nhân loại được vạn linh nhìn nhận thì đều được Đức 
Chí Tôn nhìn nhận.

Cho nên tượng đài HÒA BÌNH CHUNG SỐNG của 
ĐĐTKPĐ cũng sẽ có phần xứng đáng để vinh danh những 
cá nhân hay đoàn thể trên thế giới đã phụng sự nhân loại 
theo tam lập.

* * *
 	 Lời phê về con mang vào Nội Chánh...ngày 21–12–1957

LỜI PHÊ ĐỨC HỘ PHÁP:
Con Mang đem tin vào Nội Chánh đã rõ ràng:
CƠ KHẢO ĐẠO DO CĂN NGUYÊN NƠI NỘI CHÁNH.
Nếu ta tin bởi quyền Thiêng liêng thì ta có thể nói 

rằng:
Nếu ta không có quyền năng vô đối của Đức Chí 

Tôn thì chức sắc Cửu Trùng Đài nơi nội chánh bị nạn 
tiêu diệt mà chớ chẳng phải như thế mà thôi.

Vậy Bần Đạo nói:
Cơ khảo đạo ngưng cả quyền tước Chức sắc Thiên 

phong là cốt để trừ cái nạn diệt vong của Nội Chánh. Bần 
Đạo khuyên họ rán chịu cho đến ngày Bần Đạo trở về.

Ngày 01–11– Đinh Dậu.
(21–12–1957).
HỘ PHÁP. 

(Ấn Ký).



 HBCSBN – NĂM 1957

241

* * *
 	 Thánh Thư 04 ngày 26–12–1957. 

Vui thấy chí khí cương quyết đàn em. Phẩm vị Thiên Phong Chức 
Sắc ắt biết giử thanh danh. Tài sản của Minh Tánh đã bị sung công. 
Thợ hồ bị đuổi về nước bị giam cầm...chú thích về xe chạy theo các 
thợ hồ bị bắt nổ bánh nên lật xuống ruộng...

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
SỒ:04/HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

KIÊM BIÊN, Ngày mùng 6 tháng 11 Đinh Dậu.
Gởi Cho Mấy Em trong HBGH.

Qua có đặng thơ số 3/GHTƯ đề ngày 22 tháng 12 
–1957 (02–11–Đinh Dậu) của Minh Tâm vừa gửi cho Qua 
kèm theo Thánh Giáo của Nhứt Trấn Oai Nghiêm nói 
về hành tàng của HBCS, phải đương đầu với chánh quyền 
Ngô Đình Diệm.

Qua lấy làm vui lòng thấy chí khí cương quyết của 
mấy em dầu phải gặp nhiều điều nguy hiểm khó khăn 
mà hàng ngủ của mấy em vẫn còn bền vững và vững chắc 
cho đến ngày đoạt thành sở vọng duy nhất của chúng ta 
là tránh nạn cốt nhục tương tàn nồi da xáo thịt, giải ách 
lệ thuộc của cộng sản và thực dân Mỹ đặng đưa lại thống 
nhất hoàng đồ và thiệt hiện độc lập chớ không phải là bánh 
vẽ như hôm nay mà cả Quốc Dân Việt Nam bị lừa bịp.

Các em tiếp tục tìm phương pháp giúp đở những 
người đã bị chánh quyền Ngô Đình Diệm bắt bớ tù đày 
và cả gia đình của họ như lời Qua đã dạy biểu.

Trong bức thơ Minh Tâm lại cho biết rằng các chức 
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sắc Thiên Phong không về phục vụ cho Hội Thánh đã 
bị nạp thông qui tên tuổi của họ cho chánh quyền Ngô 
Đình Diệm nên chỉ còn lại một phần ít số người trong 
hàng ngũ của họ phục vụ cho HBGH mà thôi.

Mấy em đừng lo ngại điều ấy, kỳ dư ra năm ba người 
nhác nhúa và đã sẳn lòng mưu phản từ trước đến giờ; còn 
lại thì trọn tâm nương theo Hội Thánh. Chỉ có một số ít 
vì bả công danh, quyền lợi mới làm cho vừa lòng chánh 
quyền Ngô Đình Diệm mà thôi.

Qua dám quả quyết rằng đã mang nơi mình một 
phẩm vị Thiên Phong Chức Sắc thì không lẽ gì họ lại ngu 
dại hơn mấy em mà không xét đoán điều hơn lẽ thiệt, nẽo 
chánh đường tà. Không lẽ họ còn có thú tâm toan đem 
xương máu của toàn đồng bào và tổ quốc của họ đặng bán 
đứng cho Mỹ như Nguyễn Thành Phương đã làm buổi 
trước là bán Đạo cho Mỹ và Ngô Đình Diệm với số tiền 
là 30 triệu. Nguyễn Thành Phương còn có lý do tha thứ 
được vì nó phải nuôi binh sĩ của nó, không tiền không 
được, bởi đồng tiền là phương vốn của chúng. Còn hàng 
phẩm chức sắc Thiên Phong mà bán Đạo là độc thiện kỳ 
thân mà thôi, việc đó thì không tha thứ được.

Mấy em phải biết rằng nòi giống Việt Nam ta từ Nam 
chí Bắc đã bị chia đôi, kẻ theo khối này, người theo khối 
nọ thì nghịch lẫn nhau. Nếu làm một vị Thiên Phong mà 
theo một trong hai khối tức là gây thù với cả đồng bào 
trong nửa nước, họ không thể hưởng trường cửu công 
danh phú quí của họ đã mạo hiểm toan chiếm đoạt cho 
kỳ được như hôm nay vậy.

Trong bức thơ đã cho hay rằng tài sản của Minh Tánh 
đã bị sung công và đã làm biên bản. Cả tài sản của Minh 
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Tánh và Lê Sinh Cung, các em sợ mất của ấy chăng? Qua 
nói thật với mấy em nếu Qua sợ mất của thì Qua chưa 
hề dám cả gan bỏ Toà Thánh mà lưu vong ở Miên Quốc.

Của mấy em đã đáng giá là thế nào một ngày kia toàn 
quốc dân Việt Nam sẽ đòi một thường hai cho chúng. Hân 
hạnh thay cho họ trong kiếp sanh mà đặng may duyên như 
thế. Thoản như đòi chánh quyền Ngô Đình Diệm không 
thể trả thì toàn quốc sẽ vì nạn mất của của họ mà trả lại 
một cách gián tiếp còn hơn số hằng sản của họ nữa mà chớ.

Mấy em lại cho Qua biết Bạch Tuyết ái nữ của Minh 
Tâm, Nguyễn Thị Ba vợ của Hồ Ngọc Kiếm, Võ Thị Lan 
và một đứa con hai tuổi đã đặng chánh quyền Ngô Đình 
Diệm trả lại tự do sau khi cầm giam tra khảo một cách 
vô nhơn đạo và họ bị nằm nhà thương đặng dưỡng bịnh.

Qua có đặng số tiền 30.000 $00 (ba chục ngàn đồng) 
tiền Việt Nam của mấy em gửi, nhưng liên lạc viên sợ đem 
tiền Việt theo, nhà cầm quyền Miên gặp sẽ bị tịch thu hết 
nên đã đổi đặng 24.000 ricls đem lên cho Qua. Số tiền ấy 
Qua để dành mua Cammion đặng kéo Thuyền Bát Nhã. 
Toàn Đạo nơi đây đã để tâm tìm xe với số tiền 40.000 
ricls. Với số tiền ấy không thể mua xe tốt được. Nếu mua 
xe xài đặng bền vững thì phải có ít nữa 60 hoặc 70.000 
$00. Qua đương toan tính kiếm thêm cho đủ số tiền ấy.

Liên lạc viên có than thở với Qua rằng có khi đường 
đi nước bước phải gặp nhiều điều trở ngại, nên xin giữ lại 
trong người mình 5.000 $00 để sẳn đặng có rủi gặp nguy 
hiểm có thể xoay trở, lo lót đặng tránh tai nạn. Số tiền ấy 
chỉ cho mượn do mấy em đồng ý mà thôi. Một ngày kia 
nếu cần thì sẽ thối hồi lại cho Qua hay là cho mấy em.
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Mấy em cho hay rằng mấy đứa thợ hồ bị đuổi về 
dưới đã bị giam cầm trong mấy tháng qua và đã một lần 
giải xuống Sài Gòn, nhưng Ty Công An SG không công 
nhận vì thiếu điều kiện. Đến nay mấy đứa nó bị buộc ký 
tên nhận rằng chúng nó đã theo Qua làm chánh trị nên 
đến ngày mùng 3 tháng 11 Đinh Dậu chúng nó bị giải đi 
Saigon một lần nữa. Chưa biết Ty Công An Saigon nhận 
lãnh hay không.[20]

[20] Theo trang 05 quyển NHỮNG VUI BUỒN CỦA ĐOÀN 
CHỨC SẮC CÙNG LƯU VONG VỚI ĐỨC HỘ PHÁP 
TRÊN ĐẤT CAMPUCHIA của Ngài Sĩ Tải Nguyễn Hữu 
Khỏe Pháp Chánh Trấn Đạo Tần Quốc (Cao Miên) viết năm 
2006 (sách in trên giấy A4 dày 44 trang) thì việc bắt các vị thợ 
hồ diễn ra như sau:

...Công quả và thợ hồ từ Tòa Thánh Tây Ninh vượt biên giới 
để lên Cao Miên xây dựng ngôi Thánh Thất tại Toul Sway Prey 
(nay là đại lộ Mao Trạch Đông) hơn 40 vị nên Chánh Phủ Hoàng 
Gia không cấp giấy Tỵ nạn Chính trị nữa (vì sự bang giáo của 2 
nước Việt Nam và Cao Miên).

Đang xây dựng ngôi Thánh Thất được hai phần ba (2/3) Công 
Thợ Hồ đang làm việc tại công trường (tại ngôi Thánh Thất đều 
bị Cảnh Sát Hoàng Gia đưa xe vận tải đến bao vây ngôi Thánh 
Thất vào lúc 9 giờ, bắt hết Công Quả và Thợ Hồ đang làm trên 
lầu Thánh Thất) đưa lên xe “trục xuất” về Sài Gòn (đưa về đồn 
biên giới BA-VẾT).

Rất may mắn và lanh lẹ ông Tổng Giám VÕ VĂN KHUÊ 
cùng một ít vị Thợ Hồ kịp thời trốn khỏi bị Cảnh Sát bắt đưa 
lên xe giải về Sài Gòn.

Còn ông Phó Tổng Giám VÕ VĂN NHỚ và hơn 50 vị Công 
quả Thợ hồ bị bắt đưa lên xe vận tải trục xuất số Công Thợ nầy 
và ông Phó Tổng Giám VÕ VĂN NHỚ về Đồn Cảnh Sát tại 
biên giới Cao Miên Việt Nam.

Số Công Thợ nầy đều bị cảnh Sát biên giới (do Cao Miên 
trao trả) cho Cảnh Sát chế độ NGÔ ĐÌNH DIỆM đưa thẳng 
về trại giam Bình Lợi giam cầm trên 2 năm mới trả tự do.

Những Công Thợ bị chế độ NGÔ ĐÌNH DIỆM bắt giam 
đều ốm gầy bịnh hoạn trở về Tổ Đình Tòa Thánh Tây Ninh 
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Qua hay tin ấy rất buồn cười, những các tay thợ ấy 
lên đây chỉ tuân lịnh Qua lên đây đặng cất Đền Thờ Báo 
Ân Đường, đương nhiên sẽ sừng sững nơi Miên Quốc 
một Đền Thờ mà chúng ta đã tạo thành đủ bằng chứng 
mà chúng lại hiển nhiên đã trở thành tù chánh trị phạm. 
Các em nên mừng cho chúng nó vì chúng đã mua danh 
thể một cách rất rẽ do chánh quyền mù quáng của Ngô 
Đình Diệm đã ban cho là một tù chánh trị phạm.

Qua công nhận cho Ngô Minh Tư đảm nhiệm phận 
sự Phó Hội Trưởng HBGHTƯ thay thế cho Ái Thiện đã bị 
bắt. Mấy em làm Uỷ Nhiệm Thơ ban cho người rồi đưa 
lên cho Qua phê nhận và sau khi xong sẽ giao hồi trở lại.

Trước khi dứt, Qua cầu nguyện Đức Chí Tôn ban 
ân riêng cho mấy em đủ sáng suốt, đủ can đảm đặng chịu 
khổ hạnh hầu cứu vãn tình thế nguy ngập của Tổ Quốc 
và giống nòi của mấy em.

Qua ban phước lành cho mấy em./.
Kiêm Biên 06–11–Đinh Dậu.

(26–12–1957)
HỘ PHÁP

trong niềm uất hận.
Đức HỘ PHÁP bảo lấy xe của Đức NGÀI để chạy theo 2 

chiếc xe vận tải để biết rõ bắt đi đâu.
Vì Bắc bị kẹt phà nên phải chờ chuyến phà sau. Khi xe ST 

KHỎE qua khỏi Tỉnh Sway Riêng của Cao Miên thì bánh xe 
trước nổ và lật xuống ruộng. Nên không chạy theo kịp 2 xe vận 
tải, nhưng các bạn công thợ hồ đều nghe rõ là chiếc xe của Đức 
HỘ PHÁP chạy theo sau nổ bánh trước và lật xuống ruộng 
(một vị Chức Việc bị thương nặng phải đưa về Ty Y Tế tỉnh 
Sway Riêng băng bó.

Bao nổi khổ tâm dồn dập đến với Đức NGÀI trong lúc đang 
bị bịnh hoạn không đi đứng được....
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(Ấn Ký).
TB: Về vụ lập thệ cho các nhơn viên của HBGH mấy 

em phải thi hành triệt để đặng đủ tín nhiệm với nhau và 
tránh những kẻ dã tâm phản phúc len lỏi vào giữa mấy 
em để toan mưu hại mấy em như tên Nuôi và tên Lành[21] 
kia đó vậy.

HỘ PHÁP
(Ấn Ký).
* * *

TNHT Q1.
Thanh thanh Nhựt Nguyệt Cửu Trùng Thiên,
Hiện xuất cao nhơn tại nhãn tiền.
Bất quản hổ tranh thâu Bắc-Cực,
Chỉ nguy long đấu đoạt Nam-Uyên.
Sanh tồn cụ phép vô công trác,
Tử hậu cung đồ uổng lộ diên.
Hữu đạo, hữu công du tự khả,
Vô công, vô đạo tổng đồ nhiên.

* * *
Lựa dèo lựa thế độ nhơn-sanh,
Khó dễ Thầy cho hiểu ngọn ngành.
Ám muội thì nhiều mưu trí ít,
Đường Tiên chẳng bước, đọa thì đành.

[21] Lành là Lê Phước Lành một tay điếm tổ mượn danh Đức Hộ 
Pháp xưng là Thiếu Tướng Lê Tài Lợi... trong văn bản số 03 ngày 
13–11– 1957 Đức Hộ Pháp có viết rõ.
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HBCSBN – Năm 1958

 	 Thánh Thư 62 ngày 14–01–1958 gởi cho bà Hương Phán. Chức việc, 
Chức sắc đều phải từ chức mới tham gia HBCS

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỒ: 62/HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân- Lập Quyền Dân

***

Kiêm Biên ngày 25–11– Đinh Dậu.
GỞI CHO:

EM HƯƠNG PHÁN Nữ Khâm Châu Phước 
Thiện Châu Đốc và Mấy em.

Qua có đặng Phúc Sự số 15 ngày 10–11– Đinh Dậu 
và TỜ THỈNH GIÁO của mấy em về Chánh Sách Hòa Bình 
Chung Sống.

 � Có phải Hội Thánh Hiệp Thiên Đài lãnh lịnh nơi 
Qua hay là Hội Thánh Cửu Trùng Đài mà rất nhiều 
người đi trong các Tỉnh tổ chức tin thất thiệt, nhứt 
là tiền bạc làm cho Đạo hoang mang.

Điều mà Qua đã nói rõ trong lịnh số 4: Hễ Chức Sắc 
dầu cầm quyền Hội Thánh cũng phải gửi chức mới lãnh 
lịnh nơi Qua đặng làm phận sự công dân trong chánh 
sách HBCS. Nếu không vậy là lợi dụng đường lối của Qua. 
Từ Chức việc đến Chức sắc Đại Thiên Phong cũng vậy 
đều phải từ chức mới tham gia vào đường lối Hòa Bình. 
Vậy khi nào có giấy ủy nhiệm của Qua mới đặng tin.

Từ đây Qua không nhận số tiền gì của ai gởi cho Qua, 
mấy em ngưng tất cả hoạt động về tiền; vì đó mà sanh ra 
việc bắt bớ mấy em ở Tòa Thánh khổ vì Qua.

http://www-personal.usyd.edu.au/~cdao/booksv/hoabinhchungsong/hbchbn4.html
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 � Phần mấy vị Chức sắc lớn đang cầm quyền Đạo 
trong Hội Thánh.

Kể từ ngày Thượng Sanh về Tòa Thánh không còn 
liên lạc gì với Qua hết về Đạo[22]. Về chánh sách HBCS họ 
cũng từ khước. Qua không dè những tay cầm giềng mối 
Đạo gọi là thay cho Qua hôm nay lại trở thành tay chơn, 
làm nhân viên đắc lực của chánh phủ Ngô Đình Diệm.

Công trình Qua đào tạo từ 30 năm qua, từ thử đến 
giờ, họ không làm điều gì, dù nhỏ hay lớn, đặng giúp ích 
cho xã hội nhơn quần. Giờ phút này đồng bào đang lâm 
vào nạn chia đôi đất nước. Chiến tranh nội chiến, cốt 
nhục tương tàn, nồi da xáo thịt, không phương cứu chữa 
vì đôi ảnh hưởng. Nên Qua mở giải pháp “thêm bạn bớt 
thù”, đặng có cơ hội cho cả con cái Đức Chí Tôn trong 
cửa Đạo lãnh lịnh nơi Qua thực thi chánh sách cứu dân, 

[22] Đức Thượng Sanh về Toà Thánh hành đạo ngày 15–4–Đinh Dậu 
(14–5–1957), do vi bằng ngày 10–3– Đinh Dậu (9/4/1957) của 
Hội-Thánh CTĐ và Phước Thiện nam nữ yêu cầu.

Khi Đức Thượng Sanh cầm giềng mối Đạo có thâu hồi phẩm 
tước một số vị hoạt động cho HBCS. Có lẽ đó là một phần làm 
cho nhiều người nghĩ rằng Đức Ngài phản lại Đức Hộ Pháp 
(một phần nữa là do các văn bản của Đức Hộ Pháp quở trách 
Đức Thượng Sanh...).

Riêng việc Đức Thượng Sanh thâu hồi chức phẩm một số vị 
theo chúng tôi chính là làm theo lịnh Đức Hộ Pháp trong văn 
bản trên đây:

Từ Chức việc đến Chức sắc Đại Thiên Phong cũng vậy đều 
phải từ chức mới tham gia vào đường lối Hòa Bình.

Ngay trong văn bản trên Đức Hộ Pháp cũng dạy:
Hễ Chức Sắc dầu cầm quyền Hội Thánh cũng phải gửi chức 

mới lãnh lịnh nơi Qua đặng làm phận sự công dân trong chánh 
sách HBCS.

Đức Ngài dạy rõ: Phải gởi chức hay từ chức khi tham gia 
HBCS.
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cứu nước cho toàn thể quốc dân Viêt Nam thấy cái “Nhơn 
nghĩa” của Đạo Cao Đài đối với Tổ Quốc và chủng tộc 
Việt Nam… Giải pháp ấy hôm nay trở thành bánh vẽ.

Qua dám quả quyết rằng: Nếu một ngày nào gần đây 
do chế độ tàn bạo của Ngô Đình Diệm nó làm sức mạnh 
cho Mặt Trận kháng chiến có nhiều lính và họ đủ năng 
lực thôn tính từ Bắc chí Nam. Rồi mấy anh lớn của mấy 
em ăn làm sao, nói làm sao với thành tích nào giúp ích 
cho tổ quốc và giống nòi Việt Nam.[23]

Giờ phút nầy Qua chỉ còn trông cậy nơi mấy em 
Nam Nữ trong cửa Đạo cố gắng làm Nhơn Nghĩa đeo 
đuổi chánh sách thêm bạn bớt thù cho đến ngày thống 
nhất đất nước chấm dứt nạn sanh sát giữa tình huynh đệ 
ruột thịt của mấy em.

[23] Lời quả quyết của Đức Hộ Pháp năm 1958 đến 30–4–1975 thì 
thành hiện thực.

Ngày nay cả dân tộc Việt Nam đang chịu sống trong chế độ 
độc đảng thối nát của cộng sản.

Xét ra cộng sản Việt Nam đã làm tôi tớ cho cộng sản Tàu từ 
năm 1954 khi Tàu cộng buộc Võ Nguyên Giáp phải dùng chiến 
thuật BIỂN NGƯỜI đánh trận Điện Biên Phủ. Càng chết nhiều 
thì càng suy yếu. Càng suy yếu thì càng lệ thuộc Tàu Cộng. Cộng 
sản Tàu muốn cộng sản Việt Nam chết đến người cuối cùng là 
cho chủ nghĩa cộng sản một đòn rất thâm hiểm.

Thực chất việc đề cao lý tưởng cộng sản là để cộng sản Việt 
Nam mỗi ngày một lệ thuộc vào Tàu cộng. Nên sau ngày 30–4–
1975 chúng ta thấy cộng sản Việt Nam dâng Hoàng Sa, Trường 
Sa và nhiều vùng đất ở biên giới như (Ải Nam Quan và thác Bản 
Giốc...) để trả nợ cho Tàu.

Trước khi dâng Ải Nam Quan cho Tàu ông Hồ Chí Minh 
đã chuẩn bị trước nên đổi tên thành Hữu Nghị Quan.... là một 
thủ đoạn lừa dối dân tộc điển hình.

Chúng tôi tin rằng những nhà viết sử chân chính sẽ làm rõ 
để trả lại sự công bằng cho lịch sử.
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Kể từ đây các ban HBCS và HBGH chung hiệp ở Tòa 
Thánh và mấy em làm việc trực tiếp với Qua. Lịnh 15 lên 
đường của Bảo Đạo dạy đi ra vĩ tuyến 17 qua đã hủy bỏ 
trong thơ số... Qua đã gởi cho ban Trung Ương và Ban 
Miền Nam ở Tòa Thánh. Qua sẽ ban Ủy nhiệm thơ cho 
mấy em.

Nếu nơi nào dầu chức sắc nhỏ lớn hoặc bất cứ người 
nào cũng vậy đi tổ chức hòa bình mà không có mạng lịnh 
của Qua là giả dối để lường gạt chúng sanh mà thôi. Mấy 
em phải sáng suốt để bảo vệ chánh sách của Qua tồn tại 
cho đến ngày thống nhất đất nước Thầy Trò ta hội hiệp 
nơi Tổ Đình.

 � Về phần Phối Sư Trần Quang Vinh.
Từ ngày Qua lên Nam Vang đến nay, Người không 

có đến gặp Qua lần nào. Việc người tổ chức hiệp với Ngô 
Đình Diệm Qua không có một dính líu mảy may nào trong 
tổ chức đó và Người không có lãnh lịnh gì của Qua. Mấy 
em nên phổ biến cho cả thảy đều hay biết.[24]

Em nói lại với mấy em Nam Nữ ở Châu Đốc rằng 

[24] Đức Hộ Pháp có 02 lần viết về Phối Sư Thượng Vinh Thanh 
trong khoản thời gian lên Nam Vang (1956–1959)

Ngày 14–01–1958 (62.HP.HN):
Về phần Phối Sư Trần Quang Vinh.
Từ ngày Qua lên Nam Vang đến nay, Người không có đến 

gặp Qua lần nào....
Ngày 26–5–1958 (Văn bản 15.HP.HN):
Các em nên tuyên bố cho thiên hạ biết rằng:
Những hành vi của Trần Quang Vinh hiệp tác cùng Ngô 

Đình Diệm, không có một mảy may nào dính líu đến Qua cả. 
Mấy em chán biết nếu Qua muốn hợp tác cùng Ngô Đình Diệm 
thì có cần chi Qua xa lánh Tòa Thánh đến xứ Nam Vang trót trên 
hai năm nay.
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Qua để lời cảm ơn cả thảy. Từ ngày Qua lên Nam Vang 
mấy em cực khổ với Qua.

Trước khi dứt lời Qua cầu nguyện Đại Từ Phụ, Đại 
Từ Mẫu ban đầy đủ ân huệ cho cả thảy mấy em nơi Tỉnh 
Châu Đốc đầy đủ tinh thần lo việc Đạo cứu dân cứu nước.

Kiêm Biên ngày 25–11– Đinh Dậu.
14–01–1958

Hộ Pháp
(Ấn Ký)
* * *

 	 Hồi ký Ngài PS ghi lý lịch phần Đạo và Đời...

Chúng tôi tra cứu một số sự việc theo thời gian Đức 
Hộ Pháp nêu ra thì ghi nhận được một số việc sau:

a– Hồi ký Ngài Trần Quang Vinh ghi lý lịch 02 
phần như sau:

LÝ LỊCH VỀ PHẦN ĐẠO

 ❒ Chí Tôn giáng cơ tại Nam Vang (Cao Miên) do 
Đức Hộ-Pháp và ngài Cao Tiếp Đạo phò loan, 
thâu vào hàng môn đệ (tháng 6 năm 1927).

 ❒ Ân phong Lễ Sanh ngày 27–7–1927 (âl. 29–6 Đinh 
Mão).

 ❒ Thăng Giáo Hữu ngày 2–4–1930 (âl. 4–3 Canh 
Ngọ).

 ❒ Thăng Giáo Sư ngày 21–3–1932 (âl. 15–2 Nhâm 
Thìn).

 ❒ Thăng Phối Sư ngày 15–2–1948 (âl. 7–4 Mậu Tý).

KHỔ HẠNH VÌ ĐẠO�
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 ❒ Bị Việt-Minh bắt: 9–10–1945 (âl. 4–9 Ất Dậu).
 ❒ Phá khám tự do: 26–1–1946 (ÂL. 24–12 Ất 

Dậu)... 107 ngày.
 ❒ Về tới Saigon: 11–2–1946 (âl. 10–1 Bính Tuất)... 
15 ngày.

 ❒ Công An Pháp bắt: 8–5–1946 (âl. 8–4 Bính 
Tuất).

 ❒ Trả tự do: 30–5–1946 (âl. 30–4 Bính Tuất)... 
22 ngày.

 ❒ Liên Minh bắt: 1–11–1953 (âl. 25–9 Quí Tỵ).
 ❒ Trả tự do: 18–4–1954 (âl. 16–4 Giáp Ngọ)... 
168 ngày.

 ❒ Tổng cộng những ngày khổ hạnh vì Đạo... 312 
ngày (10 tháng lẻ 12 ngày).

CÔNG NGHIỆP TẠI HỘI THÁNH NGOẠI GIÁO�

Từ ngày Đức Chí-Tôn giáng cơ phong chức Lễ Sanh, 
ngày 29 tháng Năm Đinh Mão (dl. 27–7–1927), chuyên 
lo hành Đạo tại Kim Biên và tạo dựng Hội Thánh Ngoại 
Giáo.

Ngày 2–4–1930, thăng Giáo Hữu, trách nhiệm Quản 
Lý Nội Viện.

Năm 1931, sang Pháp Quốc mở Đạo, phổ độ được 
tất cả 15 người, trong số này có nhiều vị được tân phong 
vào hàng Chức Sắc năm 1932 kể tên sau đây:

 ❒ Tiếp Dẫn Đạo Nhơn: Ông Gabriel Gobron.
 ❒ Nữ Giáo Sư: Bà Felicien Challaye.
 ❒ Giáo Hữu: Ông Charles Bellan.
 ❒ Giáo Hữu: Ông Gabriel Abadie de Lestrac.
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 ❒ Nữ Lễ Sanh: Bà Gabriel Gobron, sau thăng 
Giáo Hữu.

Ngoài việc phổ thông, còn lo binh vực Đạo Cao-Đài 
được kết quả mỹ mãn: tự do tín ngưỡng được Chánh Phủ 
Pháp nhìn nhận. Lúc Giáo Hữu Thượng Vinh Thanh 
sang Pháp trở về, nhân ngày vía Đức Chí Tôn năm 1932, 
sau thời cúng Đại Đàn, được Anh Cả Quyền Giáo Tông, 
Đức Hộ-Pháp, các Chức Sắc và toàn cả Đàn hoan nghênh 
nhiệt liệt.

Ngày 21–3–1932, thăng Giáo Sư, trách nhiệm Phó 
Chủ Trưởng Hội Thánh Ngoại Giáo.

Năm 1937, lãnh trách nhiệm Chủ Trưởng Hội Thánh 
Ngoại Giáo.

Từ năm 1942 tới năm 1952, trở về Nam Kỳ, tuân lịnh 
Đức Lý Đại Tiên và Đức Quyền Giáo Tông, hiệp tác với 
Quân Đội Thiên Hoàng, đảo chánh Pháp ngày 9–3–1945.

PHỔ THÔNG NGOẠI QUỐC�

Pháp Quốc: Do nơi sự can thiệp của Phối Sư THƯỢNG 
VINH THANH, nên ngày 3–5–1967 (âl. 24–4 Đinh Mùi) Hội 
Thánh Hiệp Thiên Đài biểu quyết ban phẩm Lễ Sanh 
tạm phong cho bà Lê Kim Huê và từ đây tại Paris (Pháp 
Quốc) đã có tiểu Thánh Thất ở số 12 đường Francois 
Xavier, Paris 5è.

Congo (Phi Châu): Ngày 22–3–1966 (âl. 1–3 Bính 
Ngọ) Phối Sư THƯỢNG VINH THANH đã phổ thông tại 
đây được 32 đạo hữu nam nữ.

Ngày 7–2–1972, có tin Bàn Trị Sự Congo cho hay 
rằng số tín đồ đã lên 100.
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Bàn Trị Sự Congo đã thành lập ngày 1–4–1967 (âl. 
22–2 Đinh Mùi) gồm 8 Chức Việc nam phái và 2 Chức 
Việc nữ phái.

Chánh Trị Sự tên Mata Georges, địa chỉ: B.P. 1371, 
Kinshasa (R.D. du Congo).

CÔNG NGHIỆP TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH�

Ngày 12–2–1952 (âl. 17–1 Nhâm Thìn), trong phiên 
nhóm Đại Hội các Cơ Quan Đạo dưới quyền chủ tọa của 
Đức Hộ-Pháp, được ủy quyền: Phối Sư Cố Vấn Hành 
Chánh Đạo kiêm Thượng Thống Hộ Viện.

Thánh lịnh số 59 ngày 12–3–1952 (âl. 17–2 Nhâm 
Thìn) Cố Vấn Cho Chỉ Huy Cơ Thánh Vệ.

Thánh lịnh số 76 ngày 25–4–1952 (âl. 2–4 Nhâm 
Thìn) Trưởng Ban Kinh Tế.

Thánh lịnh số 95 ngày 28–6–1952 (âl. 7–5 Nhuần 
Nhâm Thìn) Nghị Trưởng Hội Đồng Tối Cao.

Thánh lịnh số 41 VPHP ngày 25–1–1953 (âl. 12–1 Quí 
Tỵ) Tổng Giám Đốc Ban Kinh Tế Trung Ương.

Thánh lịnh số 65 ngày 26–3–1953 (âl. 12–2 Quí Tỵ) 
Tải Thơ Lịnh Hành Chánh Đạo: Thay quyền 3 Chánh 
Phối Sư tiếp quan khách và đi dự các Hội nhóm ngoài 
Đời khi có thư mời.

Thánh lịnh số 30/TL ngày 20–1–1964 (âl. 6–12 Quí 
Mão) Trưởng Ban Phổ Tế Hải Ngoại.

Ngoài ra còn lảnh trách nhiệm:
Đại Biểu Đạo Cao-Đài (1942–1946).
Đại Diện Đức Hộ Pháp về mặt Quân Sự (1947–1951).
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Ngày 1–11–1953 (âl. 25–9 Quí Tỵ), bị tai nạn Liên-
Minh nên việc hành Đạo đứt đoạn một thời gian.

Ngày 30–10–1961 (âl. 21–9 Tân Sửu), trở về Tòa 
Thánh hành Đạo, lãnh trách nhiệm sau đây:

Phối Sư Đặc Nhiệm: Giao thiệp với Chánh Phủ và 
Chánh Quyền địa phương, giao thiệp với Quốc Tế, giao 
thiệp với Chi Phái.

Trưởng Ban Huấn Đạo: Cố vấn cho ba vị Chánh 
Phối Sư (Cố Vấn Hành Chánh Đạo).

Nhiệm vụ trên đây chấm dứt do bài Thánh Giáo của 
Đức Lý Giáo Tông giáng tại Cung Đạo Tòa Thánh Tây 
Ninh đêm rằm tháng Tư năm Giáp Thìn (dl. 26–3–1964).

LÝ LỊCH VỀ PHẦN ĐỜI�

Trần Quang Vinh, sanh tại Long Xuyên ngày 8–9–
1897.

 ◆ Cựu sinh viên tốt nghiệp trường Chasseloup-Laubat, 
Saigon.

 ◆ Công Chức: Thông Phán ngạch Chánh Phủ Pháp Bảo 
Hộ tại Nam Vang (Cao Miên).

 ◆ Công Cán tại Pháp Quốc nhân dịp Đấu Xảo Quốc Tế 
tại Vincennes (Paris) năm 1931.

 ◆ Sáng lập Quân Đội Cao Đài năm 1943 Đệ Nhứt Tổng 
Tư Lịnh.

 ◆ Bộ Trưởng Quốc Phòng trong Chánh Phủ Nguyễn Văn 
Xuân từ 1–6–1948 đến 30–6–1949 và trong Chánh Phủ 
Bảo Đại từ ngày 1–7–1949 đến 31–1–1950.

 ◆ Tổng Trưởng Bộ Quân Lực trong Chánh Phủ Trần 



HBCSBN – NĂM 1958

256

Văn Hữu từ ngày 6–5–1950 đến 28–2–1951.
 ◆ Công Cán Chánh Phủ về Quân Sự tại Pháp Quốc trong 

thời gian 6 tháng kể từ 9–3–1951.
 ◆ Phó Chủ Tịch Thượng Hội Đồng Quốc Gia từ ngày 
24–9–1964 đến ngày 19–12–1964.

 ◆ Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Gia Lập Pháp từ ngày 
17–2–1965 đến ngày 19–6–1965.

Tòa Thánh Tây Ninh.
Ngày rằm tháng 4 năm Nhâm Tý (dl. 27–5–1972).

TRẦN QUANG VINH.
Đạo Hiệu HIỂN TRUNG.

* * *
 	 Tìm Hiểu Từ Hồi Ký

1– Ghi lại mốc thời gian:
a– Phần Đạo (từ 1953 đến khi bị ngưng quyền chức 

1964):
Ngày 1–11–1953 (âl. 25–9 Quí Tỵ), bị tai nạn Liên-

Minh nên việc hành Đạo đứt đoạn một thời gian.
Ngày 30–10–1961 (âl. 21–9 Tân Sửu), trở về Tòa 

Thánh hành Đạo, lãnh trách nhiệm sau đây:
Phối Sư Đặc Nhiệm: Giao thiệp với Chánh Phủ và 

Chánh Quyền địa phương, giao thiệp với Quốc Tế, giao 
thiệp với Chi Phái.

Trưởng Ban Huấn Đạo: Cố vấn cho ba vị Chánh 
Phối Sư (Cố Vấn Hành Chánh Đạo).

Nhiệm vụ trên đây chấm dứt do bài Thánh Giáo của 
Đức Lý Giáo Tông giáng tại Cung Đạo Tòa Thánh Tây 
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Ninh đêm rằm tháng Tư năm Giáp Thìn (dl. 26–3–1964).
b– Phần đời: (từ 1951 đến 1965).

 ❒ Tổng Trưởng Bộ Quân Lực trong Chánh Phủ Trần 
Văn Hữu từ ngày 6–5–1950 đến 28–2–1951.

 ❒ Công Cán Chánh Phủ về Quân Sự tại Pháp Quốc 
trong thời gian 6 tháng kể từ 9–3–1951.

 ❒ Phó Chủ Tịch Thượng Hội Đồng Quốc Gia từ ngày 
24–9–1964 đến ngày 19–12–1964.

 ❒ Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Gia Lập Pháp từ ngày 
17–2–1965 đến ngày 19–6–1965.

* * *
2– Đối chiếu và ghi nhận:

2.1.– Với Thánh Lịnh Quốc Gia hóa Quân Đội 
Cao Đài.

Đức Hộ Pháp ký Thánh Lịnh Quốc Gia hóa Quân 
Đội Cao Đài ngày 02–5–1955:

Điều thứ nhứt.
– Từ đây Quân Đội Cao Đài đã quốc gia hóa tức là 

thành Quân Đội Quốc Gia dưới quyền chánh phủ Việt Nam 
điều khiển, nên Hộ Pháp không còn làm Thượng Tôn Quản 
Thế cho Quân Đội nữa.

Điều thứ nhì:
– Các chiến sĩ đã dày công hạn mã thâu hồi độc lập 

cho Tổ Quốc Việt Nam đã trót 10 năm chinh chiến đặng 
trọn quyền lựa chọn hoặc vào hàng ngũ Quân Đội Quốc 
Gia Việt Nam hay là trở về cùng Đạo.
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* * *
a– Đức Hộ Pháp thực hiện Thánh Lịnh: chọn đường 

Đạo.
Nơi điều thứ nhứt Thánh Lịnh viết:
Hộ Pháp không còn làm Thượng Tôn Quản Thế cho 

Quân Đội nữa.
Chúng ta thấy rõ chính Đức Hộ Pháp đã gương mẫu 

thực hiện Thánh Lịnh.

* * *
b– Ngài Phối Sư chọn đường Đời:
Ngài Thượng Vinh Thanh còn tham gia vào chánh 

quyền Việt Nam Cộng Hòa sau khi Thánh Lịnh ban hành 
(02–5–1955) đến ngày 30–10–1961 (âl. 21–9 Tân Sửu) mới 
trở về Tòa Thánh hành Đạo.

Tính ra hơn 06 năm sau Ngài Phối Sư mới về hành 
đạo.

(Tháng 11–1954 Ngài Phối Sư đã về Việt Nam. Trong 
khoản thời gian nầy lý lịch để trống).

* * *
Lưu ý rằng điều 02 Thánh Lịnh viết rõ: đặng trọn 

quyền lựa chọn hoặc vào hàng ngũ Quân Đội Quốc Gia 
Việt Nam hay là trở về cùng Đạo.

Nghĩa là Thánh Lịnh cho phép các chiến sĩ Cao Đài 
được tự quyền chọn một trong hai con đường:

 ❒ Trở về cùng Đạo.
 ❒ Tiếp tục binh nghiệp thì theo quốc gia hành sự.

Nên người tiếp tục theo binh nghiệp vẫn là người thi 
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hành Thánh Lịnh. Nếu hiểu các chiến sĩ Cao Đài tiếp tục 
theo binh nghiệp phục vụ cho quốc gia không thi hành 
thánh lịnh là không công bằng, là hiểu sai.

Bởi vì Thánh Lịnh cho phép các chiến sĩ chọn một 
trong hai con đường. Mổi con đường dĩ nhiên có khuôn 
luật định rõ.

Kết luận 1:
Ngài Thượng Vinh Thanh TỰ Ý chọn con đường tiếp 

tục binh nghiệp, theo quyền đời như lý lịch Ngài đã viết.

* * *
Hồi Ký không viết rõ:
Sau khi quốc gia hóa (02–5–1955) Ngài làm nhiệm vụ 

gì trong chế độ Ngô Đình Diệm cho đến ngày 30–10–1961 
(âl. 21–9 Tân Sửu) là ngày trở về Tòa Thánh hành Đạo.

Khoản thời gian hơn 06 năm nầy Hồi Ký để trống.
Thực tế thì Ngài Phối Sư đã làm gì? Có cộng tác với 

Chính Phủ Ngô Đình Diệm như sự phản ánh của Bà 
Nữ Khâm Châu Phước Thiện Châu Đốc cùng bổn đạo 
hay không?

Đức Hộ Pháp viết rõ 03 việc:
 ❒ Ngài Phối Sư có hợp tác với chế độ Ngô Đình 

Diệm.
 ❒ Từ năm 1956 đến 26–5–1958 Ngài không có lên 

Kiêm Biên gặp Đức Hộ Pháp lần nào hết.
 ❒ Ngài Phối Sư TỰ Ý hợp tác với Ngô Đình Diệm 

chớ Đức Hộ Pháp không hề cho phép.
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* * *
Để cho sự việc được rõ ràng trong lẽ công bằng chúng 

ta cũng nên tự hỏi: Ngài Phối Sư có lãnh khổ nhục kế để 
thi hành hay không?

Nếu có thì vì sao Ngài không thố lộ trong Hồi Ký? 
(Thời gian viết Hồi Ký thì chế độ Ngô Đình Diệm đã 
sụp đổ).

Trong văn bản 10.HP.HN ngày 22–02–1958 Đức Hộ 
Pháp viết:

Mấy em có cho Qua biết rằng mấy em đã gặp Hiến 
Pháp ở Saigon những lời căn dặn của người về vụ can thiệp 
của Phối Sư Trần Quang Vinh và 96 người được thả trong 
lúc đã bị cường quyền NĐD bắt giam cầm trót năm nay 
không tội tình và án tiết chi....

* * *
Bấy nhiêu đó có đủ sức cho một khổ nhục kế hay 

không?
Theo chúng tôi là cần thêm tư liệu. Phần biên niên 

chúng tôi không có tư liệu nào thêm. Còn như có quí vị 
nào tìm thấy xin công bố cho mọi người cùng biết. Lưu 
ý rằng chúng tôi chỉ nêu sự kiện mà chưa hề kết luận chi. 
Đây là việc vô cùng hệ trọng nên chắc là chỉ có Khảo Cứu 
Vụ của Hội Thánh mới đủ điều kiện làm sáng tỏ.

Đức Lý Giáo Tông có dạy chuyện thưởng phạt của 
Thiêng Liêng thì cấm luận nhãm bàn khùng... mà mang 
tội rất uổng...

Chúng tôi BIÊN NIÊN thì ghi chép và đối chiếu rồi 
nêu lên để cùng nhau làm cho sáng tỏ chớ chẳng hề dám 
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kết luận về chuyện quan trọng như vậy. Vì không có 
mạng lịnh Hội Thánh nên tự kết luận CÔNG TỘI là sai ở 
chổ quá quyền.

Những chữ kết luận mà chúng tôi dùng chỉ là kết luận 
có đúng với pháp luật đạo hay không chớ chẳng phải dám 
đề cập đến công hay tội, thưởng hay phạt của Thiêng liêng.

Phải hiểu đúng mức rằng phân tích xem có đúng 
pháp luật hay không là chuyện Đạo vẫn dạy người đạo 
nên làm và Đức Hộ Pháp cũng dạy rõ phải đọc luật cho 
thường rồi kiếm hiểu. Bởi không phân tích hay tìm hiểu 
thì làm sao biết điều đúng để theo và biết điều sai để tránh?

Đức Lý cấm là cấm bàn chuyện thưởng phạt. Minh 
định rõ điều đó để khỏi sanh ra những dư luận không hay...

* * *
2.2– PHẦN MỞ RỘNG (NHẬN XÉT RIÊNG):
Năm 1941 thực dân Pháp bắt Đức Hộ Pháp và một 

số chức sắc đày đi Madagascar, nhiều chức sắc khác cũng 
bị bắt vào ngục thất trong nước hay đày đi côn đảo... Tòa 
Thánh bị chiếm làm chuồng ngựa, gạch nền trong Đền 
Thánh Pháp cho cạy lên đem về lót chợ cá... Pháp bắt người 
đạo vào đào hầm hố làm công sự chiến đấu trong Nội 
Ô Tòa Thánh... hầu như toàn bộ cơ sở của Đạo ở Đông 
Dương đều bị tịch thâu. Số chức sắc còn lại hiệp nhau 
hợp tác với Nhật lập ra Nội Ứng Nghĩa Binh (trong đó 
Ngài Thượng Vinh Thanh đóng vai trò rất quan trọng).

Điều nầy có sai với Pháp Luật Đạo hay không?
Xin thưa rằng KHÔNG SAI.
Căn cứ vào đâu mà viết không sai?
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Xin thưa rằng căn cứ vào Pháp Chánh Truyền chú 
giải phần Hiệp Thiên Đài có dạy rõ:

... Đức Lý Giáo Tông xin buộc cả Chức Sắc Hiệp Thiên 
Đài phải Minh Thệ giữa Hội Thánh rằng: Lấy dạ vô tư mà 
hành Đạo, lại muốn tỏ ra rằng: Chức Sắc Hiệp Thiên Đài 
thật trọng quyền, Ngài mới ban dây sắc lịnh, buộc cả Tín 
Đồ và cả Chức Sắc Thiên Phong, hễ mỗi Chức Sắc Hiệp 
Thiên Đài mang dây sắc lịnh vào mình mà hành chánh 
nơi nào, thì phải tuân mạng, dầu lỗi quấy cũng phải 
chìu theo, chỉ để cho Hội Thánh có quyền định tội,...

* * *
Việc lập ra Nội Ứng Nghĩa Binh có Ngài Tiếp Đạo 

Cao Đức Trọng tham gia từ buổi đầu. Ngài Tiếp Đạo 
được ban dây sắc lịnh nên đủ quyền làm điều đó. Về sau 
Hội Thánh ĐĐTKPĐ đã nhìn nhận việc đó là đúng.

Rồi khi Đức Hộ Pháp hồi loan (1946) với tư cách 
Giáo Chủ Đạo Cao Đài cũng đã nhìn nhận Nội Ứng 
Nghĩa Binh và lấy lực lượng nầy lập ra Quân Đội Cao Đài.

* * *
Chúng tôi làm rõ điều nầy để tự cầu chứng với pháp 

luật đạo và trả lời với những người muốn chỉ trích rằng:
Sao lúc lập Nội Ứng Nghĩa Binh (1941) vừa làm đạo 

vừa cầm súng không bảo sai đến khi Đức Hộ Pháp ký 
Thánh Lịnh quốc gia hóa lại buộc phải chọn một trong 
hai đường.

Đức Hộ Pháp là Giáo Chủ và được ban dây sắc lịnh 
nên khi Ngài ký Thánh Lịnh quốc gia hóa thì mọi người 
đạo phải tuân y. Các vị được ban dây sắc lịnh khác cũng 
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tuân y. Đó là căn cứ vào quyền hạn của dây sắc lịnh từ 
PCT chú giải làm khuôn thước.

* * *
Thực ra việc lập ra Nội Ứng Nghĩa Binh có sự chỉ 

dẫn của Thiêng Liêng (Đức Lý Giáo Tông và Đức Quyền 
Giáo Tông Thượng Trung Nhựt) qua cơ bút rất rõ ràng. 
Nhưng trong bài nầy chúng tôi chỉ nói về phần hữu hình 
để trả lời với những người xuyên tạc việc lập ra Nội Ứng 
Nghĩa Binh là sai với pháp luật đạo...

Chúng tôi trả lời rõ rằng: Việc lập Nội Ứng Nghĩa 
Binh đúng với Pháp Chánh Truyền chú giải.

Còn với những chi phái ĐĐTKPĐ không nhìn Pháp 
Chánh Truyền chú giải thì không có gì để thảo luận với 
họ. Bởi vì không căn cứ vào PCT chú giải thì không có cái 
gì làm khuôn thước rồi họ tự tung tự tác... làm cho nhơn 
sanh mờ hồ đặng lợi dụng.

Một số chi phái hay cơ quan liên quan đến ĐĐTKPĐ 
như (Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý 171/b Cống Quỳnh) 
đang ra sức cổ vũ cho việc chỉ nhìn PCT gốc mà chối bỏ 
phần chú giải. Họ dụ cho người đạo trở về với con số 0 to 
tướng để họ lên đầu lên cổ nhơn sanh mà kinh doanh đạo 
đức... họ đang làm Aladin dụ ông thần đèn vào trong cái 
chai để đóng nút lại và chịu làm nô lệ mãi mãi... Ngày nay 
họ được chính quyền Việt Nam dựng lên 09 chi phái và 
mấy chục cơ sở đạo rồi muốn dìm chết cái gốc là ĐĐTKPĐ. 
Nhưng Đức Chí Tôn đã giao cho quyền cho nhơn sanh 
tham gia vào việc giử gìn chánh giáo thì không ai diệt được 
ĐDTKPĐ hết. Thậm chí Thầy còn cho quyền của Vạn Linh 
mạnh hơn quyền của Chí Linh tại thế.
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Thầy dạy rõ rằng dù ai có quyền phép tiêu diệt Càn 
Khôn thế giới cũng khó ngăn được đạo Thầy.

Vậy chúng ta hiểu sao về việc chi phái ông Nguyễn 
Thành Tám chiếm Tòa Thánh?

Thầy cũng dạy: Thảng như có kẻ dùng cường quyền 
đóng cửa chùa các con cứ tuân mạng chờ ngày kia các sắc 
con cái Thầy về sẽ hay...

Các sắc con cái của Thầy về không chỉ bằng xương 
bằng thịt mà còn về bằng cách bắt buộc cường quyền phải 
thực thi nhân quyền và tự do tôn giáo. Quan sát xem có 
phải cả thế giới đang yêu cầu Việt Nam phải thực thi nhân 
quyền và tự do tôn giáo đó chăng?

Tháng 05–2013 chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi 
Mỹ để xin vào TPP Tổng Thống Mỹ xác định: Phải cải 
thiện nhân quyền và tự do tôn giáo. Châu Âu và các tổ 
chức phi chánh phủ cũng đều yêu cầu như thế....

Thời Pháp thuộc Đạo không bị diệt.
Thời Ngô Đình Diệm khủng bố đến vậy mà Đạo 

vẫn lớn mạnh.
Thời cộng sản không cho Hội Thánh ĐĐTKPĐ hành 

chánh, xóa trắng hành chánh đạo tôn giáo, triệt tiêu cả 
danh hiệu và cơ ngơi ĐĐTKPĐ... Thêm nỗi các chức sắc Đại 
Thiên Phong buổi đầu đã về Thiêng liêng vị. Một phần lớn 
các chức sắc buổi sau đã thành người của chi phái Nguyễn 
Thành Tám tại Nội Ô Tòa Thánh. Đó là bài thi rất khó 
khăn cho việc phục hồi cơ Đạo.

Nhưng Đức Chí Tôn sắp xếp cho internet ra đời. 
Internet là một trợ thủ mạnh mẽ cho chân lý đạo và đời. 
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Các thể chế độc tài ở mọi Châu lục thi nhau gục ngã dưới 
sức mạnh internet và những thể chế độc tài còn lại đang 
run sợ nên ra sức đàn áp... nhưng Thượng Đế lòng lành 
đã ban cho nhân loại vũ khí internet nên tự do tôn giáo 
và nhân quyền sẽ chiến thắng.

Ngày cơ đạo phục hồi lại không còn xa xôi chi nữa, 
nó đang đến rất rõ ràng. Nhơn sanh đang chuẩn bị các 
căn cứ pháp lý của Hội Thánh ĐĐTKPĐ đã ban hành để 
giải quyết rõ ràng với 09 chi phái Cao Đài và mấy chục 
cơ sở liên quan đến ĐĐTKPĐ trong những ngày sắp tới.

Khai thông cơ đạo lần nầy sẽ căn cứ vào khuôn vàng 
thước ngọc của Hội Thánh để lại hầu giải quyết sạch sẽ 
các chi phái xuất phát từ ĐĐTKPĐ mà không có mạng 
lịnh của Hội Thánh.

Đạo Thầy là công lý. Công lý đánh đổ cường quyền 
mới đáng là Đạo của Trời lập. Thầy đã tuyên bố: Hòa 
Bình, Dân Chủ, Tự Do là nền tảng của xã hội Thánh đức 
thì Thầy cũng chỉ ra công thức, mô hình, phương án và 
bộ máy thực thi. Internet chính là năng lượng cho nguồn 
máy ĐĐTKPĐ và nhơn sanh là người kiểm tra chánh trị 
đạo thì thiệt tướng của Đạo phải nên hình.

Một chương trình toàn cầu vĩ đại như thế đương 
nhiên không thể thực hiện trong một thời gian ngắn; 
thêm nữa là thời điểm hiện nay Hội Thánh không cầm 
quyền hành chánh cho nên Báo Xa Lộ Pháp Luật mới 
dám mạnh miệng mĩa mai Đạo trong 04 số báo liên tiếp 
(từ số 33 ngày 07–8–2013 đến số 36) cũng là dễ hiểu chẳng 
có chi rằng lạ.

Cái lạ và mạnh mẽ ở đây là trong thời internet nên 
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đồng đạo theo chơn truyền từ quốc nội đến quốc ngoại 
đã phản ứng tức thời và quyết liệt. Có người còn mua vé 
máy bay đi ra tận Hà Nội để nói chuyện với mấy xếp của 
tờ báo nầy cho ra nhẽ... Cái chiêu núp gò mối huýt sáo của 
mấy tay tiến sĩ nầy... bị lôi ra và bị đập tơi tã.

Đến khi báo ra số 42 ngày 07–8–2013 đã phải có bài 
xin lỗi nơi trang 20. Tính ra mất đúng một tháng. Bởi 
vì Hội Thánh ĐĐTKPĐ không được quyền hành chánh 
nên người đạo phản đối với tư cách cá nhân; chớ nếu có 
Hội Thánh thì chắc chắn tờ báo nầy không dám; mà nếu 
dám thì Hội Thánh sẽ đứng ra giải quyết không đợi đến 
người đạo.

Cái giá trị trong mấy bài báo đó nằm ở số 36 ra ngày 
17/8/2013 trang 16 cột bốn dòng 26 viết:

...Hiện nay, Cao Đài Tây Ninh được nhà nước 
công nhận là một trong chín chi phái Cao Đài hoạt 
động hợp pháp ở Việt Nam.

* * *
Ô hay!!!.... chi phái ông Nguyễn Thành Tám bị mấy 

tay Tiến Sĩ nầy bắn ngay cổ họng rồi.... sống làm sao nổi.... 
Chính quyền cộng sản dấu rất kín việc ÔNG TÁM LÀ CHI 
PHÁI bằng trò chơi chữ nghĩa (chỉ trong văn bản mật và 
tối mật họ mới viết CHI PHÁI TÂY NINH) mà mấy tay Tiến 
Sĩ nầy làm lộ ra nên đang bị khiển trách nặng nề.

Điều buồn cười là ông Đầu Sư Nguyễn Thành Tám 
Chưởng Quản Hội Thánh chi phái 1997 định đánh trống 
lãng việc BÁO VIẾT CAO ĐÀI TÂY NINH LÀ CHI PHÁI và tranh 
công nên cũng lên tiếng phản đối trên trang web caodai.
net.vn rồi bị quan chức rầy mắng té tát và ra lịnh rút bài 
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xuống trước khi báo Xa Lộ Pháp Luật xin lỗi.
Báo Xa Lộ Pháp Luật xin lỗi vì đã nói sai với người 

theo chơn truyền. Còn với chi phái ông Nguyễn Thành 
Tám báo nói đúng rằng: CAO ĐÀI TÂY NINH LÀ MỘT CHI 
PHÁI trong 09 chi phái nên nhà báo chẳng có gì phải xin 
lỗi. Họ lịnh cho ông Tám phải rút bài xuống trước giờ 
báo xin lỗi.

Sau đó Ban Tôn Giáo Trung Ương tức tốc cử người 
vào Tòa Thánh RÚT KINH NGHIỆM ông Nguyễn Thành 
Tám về vụ dám ra văn bản khi chưa được Ban Tôn Giáo 
cho phép.

Chi phái 1997 mang ơn chính phủ cấp pháp nhân rồi 
giúp cho họ chiếm cứ cơ ngơi và danh hiệu ĐĐTKPĐ nên 
phải tuyệt đối vâng lời Ban Tôn Giáo. Muốn nói gì trước 
công luận phải xin phép Ban Tôn Giáo. Tướng Công An 
về làm Trưởng Ban Tôn Giáo nên quản lý Ông Nguyễn 
Thành Tám rất hiệu quả.

Rốt lại từ khi mấy bài báo đó đăng lên thì người 
Đạo theo chơn truyền lập tức nắm lấy và phân tích làm 
rõ khiến cho mấy Tiến Sĩ viết bài bị kỷ luật. Ông Nguyễn 
Thành Tám bị rút kinh nghiệm.

Ý chí, trí tuệ cùng với sự gan gốc của Tín Đồ ĐĐTKPĐ 
trong và ngoài nước được internet hổ trợ đã tạo ra sức 
mạnh kỳ diệu buộc tờ báo phải viết bài chịu lỗi ở số 42 
trang 22.

Cho nên việc phục hồi cơ Đạo là điều tất yếu.

* * *
3– ÂU DU KÝ & HỒI KÝ.
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Theo Hồi ký Ngài Phối Sư thì sau khi bị Tướng Trình 
Minh Thế bắt giam. Đức Hộ Pháp can thiệp mạnh mẽ nên 
ông được thả về trước khi Đức Hộ Pháp đi Paris năm 1954.

Đến ngày 04–7–1954 Ngài Phối Sư sang Pháp và có 
gặp Đức Hộ Pháp ở Paris 02 lần.

Âu Du Ký của Ngài Hồ Bảo Đạo ghi như sau:
Ngày 7 tháng 6 năm Giáp-Ngọ (6 Juillet 1954):
....4 g chiều ĐỨC HỘ-PHÁP và phái-đoàn ra phi-trường 

đáp phi-cơ trở về Paris. Bữa nay hội-nghị bế-mạc sớm, 
nên (5g30) trước khi chúng tôi lên phi-cơ, Ông Bảo-Thế 
và mấy vị Đại-diện phái-đoàn Việt Nam theo đưa ĐỨC 
HỘ-PHÁP, thuật chuyện gặp phái-đoàn Việt-Minh với sự 
niềm-nỡ ân-cần.

6g chiều Phi-cơ cất cánh bay và một giờ sau đáp 
xuống phi-trường Orly. Trời mưa và lạnh, nhưng anh 
em đến rước ĐỨC NGÀI rất đông, có Thiếu-Tướng Lê-
Văn-Viễn (Bình-Xuyên), Ông Trần-Vinh (Trưởng Ban 
Nghi-Lễ), Ông Trần-Văn-Ân, ông Trần-Quang-Vinh và 
nhiều nhơn-vật khác.

(Theo Âu Du ký cũng trong ngày nầy ĐỨC NGÀI nói 
với Ông Chauvel một câu rất lý thú là: ‘Ne mettez pas vos 
doigts dans le panier de crabes. (Nghĩa là: xin Ông đừng 
để tay vào giõ đựng cua).

ĐỨC NGÀI muốn cho Ông Chauvel biết rằng: Việc 
nước Nhà tôi khó lắm, nếu Ông xía vào thì chẵng khác 
nào Ông thọc tay vào một giõ đựng đầy cua, không thể 
tránh khỏi bị cua kẹp, không rút tay ra đặng.

[Xuất xứ câu: xin Ông đừng để tay vào giõ đựng cua 



 HBCSBN – NĂM 1958

269

mà nhiều văn bút trích dẫn có nguồn gốc như vậy].
Ngày 8 tháng 6 năm Giáp-Ngọ (7 Juillet 1954):
Phái-đoàn về xe, ghé nghỉ đêm tại Dijon, sáng ngày 

sau về đến Paris.
11 g trưa Thiếu-Tướng Lê-Văn-Viễn viếng ĐỨC HỘ-

PHÁP để báo cáo tình-hình nước nhà và cuộc tiếp-xúc của 
Ông với ĐỨC-QUỐC-TRƯỞNG. ĐỨC HỘ-PHÁP mời riêng 
Ông vào phòng tư nói chuyện và có mật lịnh cho Thiếu-
Tướng về trước sắp đặt công việc.

12 g ĐỨC HỘ-PHÁP mời Thiếu-Tướng Lê Văn Viễn 
đến dùng cơm tại nhà hàng. Bữa tiệc có Quí Ông: Thiếu-
Tướng Lê-Văn-Viễn, Trần-Văn-Ân, Đỗ-Hữu-Tấn, Trần-
Quang-Vinh và trọn phái-đoàn tùy-tùng ĐỨC HỘ-PHÁP.

* * *
Ngày 20–7–1954 ký Hiệp Định Geneve cũng là ngày 

Đức Hộ Pháp rời Paris về Việt Nam.
Ông Phối Sư còn ở lại thăm 02 người con trai đang 

du học.
Đến 04–11–1954 ông mới trở về Việt Nam.
Ngài Phối Sư viết Hồi ký ngày 29–3–1972 tại Tòa 

Thánh Tây Ninh.

* * *
LƯU Ý: Hồi ký của Ngài Phối Sư Thượng Vinh Thanh 

trên internet hiện nay có 02: bản pdf (gốc) và bản đánh 
vi tính.

Bản vi tính trên trang web caodai.net trước đây thiếu 
một số đoạn so với bản pdf. Hiện nay (10–10–2013) bản 
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vi tính đã thêm vào nhiều đoạn so với trước đó.
Bản pdf trang 104 dòng 19 (đoạn viết về lý lịch phần 

đời) có câu: SANG PHÁP QUỐC DƯỠNG BỊNH TỪ NGÀY 
05–7–1954 ĐẾN 04–11–1954 VỀ SÀI GÒN.

Bản vi tính vẫn còn thiếu câu nầy, chưa thêm vào 
cho đầy đủ.

* * *
4– Về việc Ngài Phối Sư Thượng Vinh Thanh hoạt 

động HBCS Ngài Thanh Minh tác giả quyển ĐẠO ÁN TÔN 
GIÁO viết tại trang 109 đến 110 chúng tôi tóm lược như sau:

MƯỢN DANH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG CỦA ĐỨC HỘ 
PHÁP ĐỂ THEO NGÔ ĐÌNH DIỆM.

Từ năm Bính Thân đến Đinh Dậu (1956–1957), chánh 
phủ Ngô Đình Diệm lùng bắt ráo riết những người làm 
Hòa Bình Chung Sống do Đức Hộ Pháp lãnh đạo. Thế mà 
ông Trần Quang Vinh lại mở văn phòng công khai hoạt 
động HBCS tại Sài Gòn và tuyên bố rằng: “Người vâng lệnh 
Đức Hộ Pháp làm HBCS mà chính phủ Ngô Đình Diệm 
không bắt bớ gì”. Thấy vậy, đa số Chức sắc Khâm Châu, 
Đầu Tộc rủ nhau đến ký tên hưởng ứng rất đông, có thể 
nói gồm toàn bộ các địa phương (Nam phần).

Thấy chuyện lạ và lạ thật – Hòa Bình nào đang bị bắt 
giam cầm, đày ải, Hòa Bình nào làm trước chánh quyền 
Diệm mà không bị bắt?

Trước diễn cảnh lạ mắt này, vị Nữ Khâm Châu Đạo 
Châu Đốc bà Hương Phán dâng Phúc sự thỉnh giáo lên 
Đức hộ Pháp, do Phúc sự số 15 ngày 10–11–Đinh Dậu (1957):

“Kính Bạch Đức Thầy
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Chánh sách Hòa Bình Chung Sống có phải Hội Thánh 
HTĐ và CTĐ lãnh chịu nơi Đức Hộ Pháp, mà có nhiều vị 
Chức sắc đi các tỉnh tổ chức, đưa tin thất thiệt, nhứt là thâu 
góp tiền bạc làm cho bổn đạo hoang mang, không biết đâu 
là thiệt, đâu là giả.”...

(Nhưng phần trả lời của Đức Hộ Pháp trong quyển 
ĐẠO ÁN TÔN GIÁO có một vài đoạn không giống quyển 
THÁNH THƠ HÃI NGOẠI. Chúng tôi theo bản TTHN).

* * *
(Lưu ý rằng Ngài Phối Sư về Saigon ngày 04–11–1954 

thì các sự việc như quốc gia hóa Quân Đội Cao Đài. Sau 
đó Thủ Tướng Ngô Đình Diệm mở ra chiến dịch khủng 
bố Đức Hộ Pháp giao cho Tướng Nguyễn Thành Phương 
thực hiện dẫn đến việc Đức Hộ Pháp đi Nam Vang 1956 
Ngài Phối Sư đều ở Việt Nam.

Nhiều văn bút viết rằng Tướng Nguyễn Thành 
Phương mở chiến dịch thanh trừng... Chúng tôi nghĩ 
rằng viết như thế chưa đúng với bản chất và mức độ sự 
việc. Chính Đức Hộ Pháp viết rõ là KHỦNG BỐ).

* * *
5– Đối chiếu với quyển Cao Triều Phát Lâm 
Lụy Trần.

Đầu năm 2013 chúng tôi được Ngài Thừa Sử Lê 
Quang Tấn biếu quyển sách Cao Triều Phát Lâm Lụy 
Trần. Sách in theo khổ giấy A4 dày 81 trang. Tác phẩm 
biên khảo của Ngài Huỳnh Tâm (Lễ Sanh) ở Paris. Xuất 
bản tháng 07 năm 1990.

Trang 41 cho biết ngày 20–5–1956 Ngài Cao Triều 
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Phát đáp phi cơ đến Nam Vang.... nhận mật lịnh ám sát 
Đức Hộ Pháp. Ngày 22–5–1956 ông thâm nhập vào Báo 
Ân Đường.... gặp Đức Hộ Pháp.... thú nhận mật lệnh và 
ở lại Báo Ân Đường...

Trang 55 tác giả viết: Ông Cao Triều Phát gặp các ông 
Trần Quang Vinh, Phan Khắc Sữu và Trần Văn Hương 
tại Báo Ân Đường....

Trang 74: Ông Trần Quang Vinh từ giả Đức Hộ 
Pháp (và Ngài Cao Triều Phát) về Tòa Thánh sáng ngày 
26–5–1956. (ở Kiêm Biên 04 ngày).

Trang 78: ngày 30–6–1956 ngài Cao Triều Phát từ 
biệt Đức Hộ Pháp để hôm sau về Bắc (01–7–1956).

Trang 80: ngày 09–09–1956 ông Cao Triều Phát 
mất ở Hà Nội.

* * *
Chính Đức Hộ Pháp viết: Ngày 14–01–1958 (62.

HP.HN). Về phần Phối Sư Trần Quang Vinh: Từ ngày 
Qua lên Nam Vang đến nay, Người không có đến gặp 
Qua lần nào....

Trong khi nguồn của hiền huynh Lễ Sanh Huỳnh 
Tâm tham khảo lại có việc ông Phối Sư Trần Quang Vinh 
gặp Đức Hộ Pháp ở Báo Ân Đường 04 ngày vào tháng 
05–1956.

Vậy nguồn nào đáng tin cậy hơn?
Theo chúng tôi nguồn từ Đức Hộ Pháp là chính xác.

* * *
***: Trong quyển Cao Triều Phát Lâm Lụy Trần trang 
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01 có LỜI TRÌNH DẪN của Ngài Giáo Sư Gustave Meillon 
TM Hội Thánh Ngoại Giáo Cao Đài Châu Âu viết tại 
Paris ngày 05–8–1990.

Chúng tôi xin (Mượn Hoa Hiến Phật) giới thiệu 
về vị Giáo Sư người Pháp đã đến thăm Đức Hộ Pháp 
vào ngày 29–5–1954 khi sang Paris cố vấn cho Đức Quốc 
Trưởng Bảo Đại về Hội Nghị Geneve 1954.

Âu Du Ký của Ngài Hồ Bảo Đạo ghi như sau:
Ngày 29 Mai 1954:
..... 04g00 chiều Ông Giáo-Sư Gustave Meillon đến 

thăm ĐỨC NGÀI, có vẻ hiền-hậu và khiêm-tốn. Ông này 
đang nghiên-cứu về Đạo và đang viết một quyển sách bằng 
Pháp-Văn về Đạo Cao-Đài. Ông rất chăm-chỉ từng câu 
khi ĐỨC NGÀI giải-thích về Đạo và hứa sẽ cố-gắng viết 
cuốn sách này cho đầy-đủ. Hỏi Ô. chừng nào xuất-bản, 
thì Ô. trả lời rằng cần một năm nữa mới có thể xuất-bản, 
vì viết rồi còn phải xem đi xem lại năm mười lần và phải 
cần tìm tài-liệu khảo-cứu cho thiệt châu-đáo để cuốn sách 
ấy có thể đưa vào HÀN-LÂM-VIỆN (Académie) vì Ông cho 
rằng sáng-tác một tác-phẩm là trọng-hệ lắm, nếu sơ-sót 
thì không làm sao lấy lại đặng.

05g00 chiều Đại-Úy Jansson đến viếng, Ô. Meillon 
kiếu-từ....

* * *
Như vậy Giáo Sư Gustave Meillon là một người có 

lòng và rất tâm huyết với Đạo. TƯ CÁCH và Quan niệm 
của Ngài về cách viết sách thật đáng cho chúng ta kính 
phục và noi theo trên con đường thực thi Tam Lập.
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Chúng tôi ước sao được đọc sách của Ngài Giáo-Sư 
Gustave Meillon viết ra.... Quí vị nào biết xin vui lòng giới 
thiệu và phổ biến, chúng tôi xin cảm ơn trước.

* * *
TNHT Q2.

Gắng sức trau-giồi một chữ tâm,
Đạo đời muôn việc khỏi sai lầm.
Tâm thành ắt đạt đường tu vững,
Tâm chánh mới mong mối Đạo cầm.
Tâm ái nhân-sanh an bốn biển,
Tâm hòa thiên-hạ trị muôn năm.
Đường tâm cửa Thánh dầu chưa vẹn,
Có buổi hoài công bước Đạo tầm.

 	 Thánh Thư 06 ngày 18–01–1958

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỒ: 06/HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân- Lập Quyền Dân

***

Gởi cho mấy em trong ban HBGH và HBCS.
Qua có đặng giấy tờ y theo trong bản kê khai đã gởi 

cho Qua. Qua đã ký tên nhận lãnh và giao hồi lại cho 
mấy em. Kỳ dư ra có bức thư của Đỗ Công Khanh, thơ 
của Trần Thiện Dũng và bản danh sách số 12/DS của ban 
V.13 trong thời kỳ tam cá nguyệt từ 15 tháng 12 Đinh Dậu 
tới tháng 03 Mậu Tuất không có ghi vào bản kê khai của 
mấy em mà thôi.

Trước khi viết phủ dụ cho mấy em Qua xin nói rành 
rẽ đường lối của Thầy trò ta đeo đuổi từ trước đến giờ mà 
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nó đã gây nên nhiều nỗi gian lao khó nhọc cho thầy trò 
chúng ta. Thầy Trò chúng ta lúc nầy đương ở vào tình 
trạng của nội phản và ngoại phản của chính quyền Ngô 
Đình Diệm đã gây thành. Thầy Trò chúng ta chịu nhiều 
nổi thương tâm cho tiền đồ của tổ quốc và nòi giống. Thật 
ra chúng ta vì xã hội nhơn quần của tổ quốc Việt Nam 
mà mấy em đã đau khổ và hy sinh không biết bao nhiêu, 
còn Qua thì phải bỏ Hội Thánh lưu vong để tìm phương 
thống nhất hoàn đồ, tránh nạn tương tàn cốt nhục nồi 
da xáo thịt.

Qua tưởng mấy em còn nhớ khi Qua bị đồ lưu nơi 
hãi ngoại trở về cùng Hội Thánh thì đất nước đã bị Pháp 
tái chiếm phân nữa, còn Việt Minh phân nửa. Quân Đội 
Cao Đài đã lập thành. Thay vì giúp ích cho Đạo, cho Đồng 
Bào lại gây nên thù oán cả đôi bên dường như lưỡng đầu 
thọ địch. Hễ theo Pháp thì Việt Minh cộng sản thù hiềm 
chém giết, còn theo Việt Minh thì Pháp cựu thù đảo chánh 
ngày 09–3–1945 tìm đủ phương trả oán.

Trong thời gian ấy ta chịu hy sinh không biết bao 
nhiêu xương máu của anh em mấy em mà phần nhiều là 
kẻ vô tội hiền lương. Không biết bao nhiêu người đã bị 
cộng sản tàn sát một cách bất ngờ, vì vậy mà Qua mới 
đương đầu với họ. Chỉ mong một điều là trừ cho đặng 
tuyệt nọc những kẻ bạo tàn hung ác giết đồng bào của họ 
với một phương pháp dã man nên phải đương đầu cùng 
Việt Minh với võ lực của Quân Đội.

Lẽ dĩ nhiên bởi Quân Đội gây thù thì tự nhiên Quân 
Đội có phận sự giải thoát cho họ, vì cớ mà còn buộc phải 
giử gìn tồn tại Quân Đội trong thời kỳ ấy.

Ngặc nỗi hễ gọi là Quân Đội Cao Đài thì phần nhiều 
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là con cái của Đạo phải nhập vào đó làm quân sĩ, vì cớ 
mà trong Đạo đã hy sinh xương máu quá nhiều. Tưởng là 
trừ tuyệt được Việt Minh cộng sản, nào dè đã trót mười 
năm tranh đấu vì tình thế biến thiên đã không trừ được 
cộng sản lại làm cho chúng chiếm phân nửa hoàn đồ miền 
Bắc. Hiển nhiên quyền hành của chúng đã định vững vì 
đã đặng nắm trong tay một nửa nước. Đồng bào của Lạc 
Hồng vì đó mà chia làm hai, phân nửa đã về tay chúng.

Pháp khi thất trận Điện Biên Phủ thì cắt nước Việt 
Nam làm đôi. Phân nửa từ vĩ tuyến 17 đỗ ra giao cho Việt 
Minh còn phân nữa vĩ tuyến 17 đổ vô lại giao trong tay 
của Mỹ. Thành thử nước Việt Nam chúng ta vào tay 
của hai kẻ thù. Một là cộng sản, hai là thực dân tư bản 
Mỹ. Thật ra mấy em đã thấy hiển nhiên, trước mắt rằng 
tổ quốc của mấy em hôm nay đã thành lệ thuộc của hai 
khối: Mỹ và Cộng sản chớ không có độc lập tự do chi cả.

Những danh từ độc lập tự do là những danh từ để hồ 
mỵ dối mắt mấy em với đồng bào của mấy em chớ không 
có thật sự chút nào hết. Vì đã bị lệ thuộc của hai khối 
còn nặng nề nguy hiểm hơn lệ thuộc của Pháp buổi 
trước quá nhiều. Vì cớ mà Qua phải lưu vong đặng tìm 
thế giải nguy cho tổ quốc và cho nòi giống. Bởi cớ ấy mà 
Qua phải đề ra giải pháp HBCS đặng tự giải thoát cho mình 
khỏi vòng xiềng xích của ngoại bang lệ thuộc.

Dầu rằng Đạo Cao Đài là của toàn thể chúng sanh 
không phải của riêng nước Việt Nam. Nó là của toàn 
thiên hạ nhưng hôm nay thì nó liên quan mật thiết với 
vận mạng Việt Nam. Vì nó đã sản xuất ra nơi nước Việt 
Nam và do nền văn minh tối cổ của Nho Tông xuất hiện. 
Việt Nam phải làm gương mẫu về sở năng của nó đặng 
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các chủng tộc khác xem và noi theo. Đạo Cao Đài đặng 
bành trướng hay đủ uy tín cùng quốc tế hay chăng là do 
năng lực của nước Việt Nam trước cả.

Qua cốt ý nói cho mấy em hiểu biết rõ đường lối của 
Thầy Trò chúng ta phải đi là một đường lối khó khăn nguy 
hiểm. Ai đời năng lực không có mà dám đương đầu cùng 
hai khối. Họ có đủ quyền hành mạnh mẽ mới chia hai 
toàn cầu và làm bá chủ: khối thực dân tư bản và cộng sản 
quốc tế. Vậy nên đương nhiên ta bị cô lập mà còn e cho 
những đầu óc không đủ sáng suốt cho ta là khùng mà chớ.

Thật sự lúc nầy Thầy Trò chúng ta đương phế vong 
cả sự nghiệp và tương lai của Đạo đặng hy sinh trọn vẹn 
cho nhân dân nên ta đã gánh chịu nhiều điều oan khổ. 
Ta phải đủ can đảm thú thật rằng: Ta đã vì tiền đồ tổ 
quốc và giống nòi Việt Nam hơn vì tương lai sự nghiệp 
của Đạo. Điều ấy Qua đã cho mấy em suy nghĩ đặng hiểu 
nghĩa lý sự hy sinh ấy.

Nếu có lời trích điểm của quần chúng Việt Nam 
là ta đã bỏ rơi họ; nghĩa là không cho họ phương thế để 
hưởng ứng đặng thi hành phận sự chính nghĩa thì sự trích 
điểm ấy cũng là phải. Mấy em đã thấy Thầy Trò chúng ta 
bị không biết bao nhiêu khổ hạnh vì sự mù quáng của 
chính phủ Ngô Đình Diệm đã liệt cho chúng ta vào hàng 
ngủ cộng sản mà tìm phương khủng bố.

Nói rõ ra thì chính phủ Ngô Đình Diệm đã lấy thân 
làm thù và phục vụ một cách gián tiếp mạnh mẽ cho khối 
cộng sản. Không khéo sự độc tài của Ngô Đình Diệm sẽ 
hiến dưng miền Nam nầy cho cộng sản thâu chiếm. Dân 
chúng đã chịu đau khổ, chịu áp bức mọi điều về tinh thần 
và hình thể: nào là khủng bố, nào là tù đày, nào là sưu cao 
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thuế nặng, thất nghiệp vô phương sanh sống. Các điều 
tệ đàn áp ấy sẽ giục dân chúng tìm phương thoát ách 
rồi hướng theo cộng sản một cách mù quáng, không 
phân lợi hại, nên hư; chạy ô rồ mắc ô mã sa vào độc 
tài của cộng sản.

Thật ra Qua rất vui lòng thấy đặng hành vi tranh đấu 
của mấy em với chí trung kiên và hy sinh tuyệt đối. Qua 
lấy làm ngạc nhiên sự tổ chức tuyên bố của mấy em nhứt 
là trong Phúc Sự số 213 mấy em đã truyền lịnh cho các ban 
vận động CSHBCS phải phúc sự cho mấy em theo như mấy 
vấn đề đã hỏi. Nếu như toàn thể mấy em thi hành đúng 
y như Bản Báo Cáo thì cuộc đấu tranh của mấy em mới 
có đặng gương mẫu, từ từ nhi tiến.

Khi Qua đọc xong Qua mừng, nhưng chỉ sợ có một 
điều là lo cho mấy em sẽ bị Việt Minh len lõi vào nơi nội 
bộ. Mấy em đã hay khéo không thua Việt Minh buổi trước. 
Nếu mấy em đồ theo kiểu vở ấy tự tạo phương pháp đấu 
tranh của mấy em thì là may mắn cho cuộc đấu tranh của 
Thầy trò mình lắm. Còn trái lại nếu có Việt Minh thâm 
nhập vào nội bộ của mấy em mà chỉ vẽ hay điều khiển 
mấy em thì cái nạn lùi hột mít cho kẻ khác ăn là không 
hay cho chúng ta lắm vậy.

Vậy thì về vụ tổ chức HBCS mà người ngoài đời 
muốn cộng tác thì mấy em nên cho họ đủ tài liệu đặng 
họ tổ chức riêng biệt ra. Đừng cho họ đứng chung tổ chức 
với mấy em. Mấy em nên nói lại với họ rằng họ đặng tự 
do hoạt động. Qua không ràng buộc về điều kiện gì hết. 
Nhưng Qua chỉ xin một điều không nên bạo động, y theo 
chính sách của Gandhi trong lúc người đấu tranh cùng 
đế quốc Anh buổi nọ mà Qua đang noi theo. Nó cũng 
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y như lời tiên nho của chúng ta đã định (dĩ nhu nhược 
thắng cang cường).

Nếu họ đủ can đảm chịu khổ hạnh tù đày như mấy 
em đã chịu thì họ tự tổ chức lấy mà tranh đấu. Vì tiền 
đồ vận mạng của tổ quốc, vì tương lai của nòi giống Việt 
Nam thì chẳng phải một mình Qua cám ơn tình tri ngộ 
của họ, mà họ sẽ trở thành ân nhân của toàn nòi giống 
Việt Thường đó vậy.

Lịnh án binh bất động chẳng phải là vì Qua nhát 
nhúa hay nghi ngờ cho mấy em không đủ tinh thần phục 
vụ cho chính nghĩa. Nhưng khi thấy mấy em bị chính 
quyền Ngô Đình Diệm bắt bớ tù đày còn Qua thì an 
thân nơi hãi ngoại nên đau lòng mà ra lịnh ấy cho mấy em, 
hầu làm giảm khổ cho mấy em. Hôm nay vì lời luận của 
mấy em rất nên xác đáng trong Tờ Báo Cáo bất thường 
số 01/TC nên Qua buộc lòng phải cho mấy em tổ chức 
tranh đấu. Nhưng cũng xin mấy em không nên bạo động 
y như lời Qua căn dặn các nhơn sĩ ở trên là theo thuyết 
của Gandhi đã để lại.

Còn vụ ông Bảo Đạo mà các em cho tin rằng chính 
phủ Ngô Đình Diệm đã tuyên bố rằng hai cha con đã xin 
hàng phục và xin trở về miền Nam là một điều mà Qua 
chẳng hề tin rằng có thật.

Sự thật như vầy: Báo Hồn Việt có đăng mấy điều 
kiện của chính phủ Ngô Đình Diệm đã ra cho chính phủ 
miền Bắc đều giống y như bản cương lĩnh của mình rằng: 
Nếu chính phủ Hồ Chí Minh đừng lệ thuộc hoàn toàn 
vào khối cộng sản và hoàn toàn dân chủ thì miền Nam 
mới chịu hiệp thương cùng miền Bắc.
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Nên Qua mới biểu Hồ Thái Bạch liên lạc cùng Bác 
Sĩ Thọ để hỏi lại cho quả quyết coi có phải lời tuyên bố 
ấy thật là của chính phủ Ngô Đình Diệm ở miền Nam 
hay chăng?

Nếu quả như thế thì chính phủ Ngô Đình Diệm đã 
đi cùng đường lối của ta trong CSHBCS; và giải nghĩa cho 
họ Ngô. Trong miền Bắc đường lối của chúng ta từ trước 
đến giờ vẫn theo chiều hướng ấy. Nghĩa là không thân 
cộng và cũng không thân tư bản thực dân Mỹ.

Qua đã có viết một bức thư gởi cho chính phủ Ngô 
Đình Diệm đặng hỏi điều ấy, nhưng hắn không trả lời. 
Ngô Trọng Hiếu lại mời ông Bảo Đạo hội đàm, hai cha 
con đã có gặp mặt Ngô Trọng Hiếu. Qua không biết đã 
nói chi cùng nhau, song Qua quả quyết rằng hai cha con 
không nói chi ngoài việc ấy.

Qua cho mấy em hiểu rằng ông Bảo Đạo là người đã 
hy sinh vì nòi giống, vì tổ quốc nên mới ưng thuận theo 
chia khổ cùng Qua. Người chỉ có mục đích là hòa giải dân 
tộc cho khỏi bị chia rẽ và cốt nhục khỏi tương tàn nên 
người đã nguyện cùng Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và 
các Đấng Thiêng Liêng nếu như quả có kiếp phải hy sinh 
tánh mạng đặng cứu vãn tình thế của Tổ Quốc và đồng 
bào thì người chịu hy sinh chết thế.

Người trở lại sợ Qua rằng, quá khổ hạnh rồi ngã lòng 
trở về miền Nam mà hiệp tác cùng Diệm nên vẫn theo Qua 
khuyên nhũ, an ủi. Vậy thì không thế nào có tình trạng 
hai cha con xin Ngô Đình Diệm trở về để phụ lòng Qua 
cùng mấy em và hủy bỏ trong hai năm đã tự tù đày nơi hãi 
ngoại. Thoảng như điều đó mà đã có phóng tin ra là do 
mưu chước của chính quyền Ngô Đình Diệm muốn làm 
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giảm tinh thần tranh đấu của mấy em, bởi chúng không 
từ một mưu chước quỉ quyệt nào dầu bạo tàn, xão trá, gian 
dối miễn đặng cũng cố địa vị của chúng thôi.

Mấy em đã sáng suốt nhận định điều ấy trước khi 
có lời phủ dụ của Qua và không cho ai bàn luận điều đó. 
CSHBCS của chúng ta theo bản cương lĩnh buộc ta phải 
trọn vẹn trung lập bất di bất dịch, dầu gặp cảnh ngộ nào 
cũng vậy. Ta không nghịch cùng chính phủ Ngô Đình 
Diệm hay là chính phủ Hồ Chí Minh.

Ngô Đình Diệm đã ráo riết tìm phương gieo oán cho 
rằng CSHBCS là theo cộng sản. Ta có thể không cần đính 
chính với văn từ. Hành tàng chúng ta bỏ Tòa Thánh xuất 
ngoại nơi ngoại quốc chớ không phải ra Bắc Việt theo 
Hồ Chí Minh thì những lời vu oan ấy đã làm cho quần 
chúng Việt Nam suy nghĩ và biết rõ nghĩa lý của ta rõ ràng.

Không ai có thể từ chối đường lối chơn thật của 
ta là vì chánh nghĩa dám hy sinh tánh mạng của mình. 
Điều ấy để cho toàn quốc dân Việt Nam xử trí và thấu 
đáo nghĩa lý của nó.

Cũng trong Tờ Báo Cáo bất thường số 01/TC mấy 
em có yêu cầu trung ương các miền được phép giải quyết 
các vấn đề nội bộ.

 ❒ Đối cùng Phương.[1]

[1] Tướng Nguyễn Thành Phương về Cực Lạc Thái Bình...
Sau khi miếng chanh Nguyễn Thành Phương bị Ngô Đình Diệm vắt 

hết nước thì vất cái vỏ chanh về biệt thự 113 Yên Đỗ. Biệt thự 
nầy nguồn gốc là của Quân Đội Cao Đài tạo ra (cùng với biệt 
thự 55 Trương Minh Giảng).

Chúng ta thấy sau khi Ông Diệm phản lại Quốc Trưởng Bảo 
Đại thì triệt luôn về kinh tế nên tịch thâu hết tài sản ở Huế, Đà 
Lạt, Buôn Mê Thuộc và Sài Gòn... nhưng ông Diệm cho ông 
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Qua chẳng cần gì vạch rõ hành tàng phản Đạo và 
bán Đạo của Phương thì mấy em cũng hiểu nó thế nào 
rồi. Nếu hôm nay cả Thánh địa bị thống khổ cũng do tay 
Phương mà ra. Qua đã trọn quyền quyết định phương 
cách đương đầu với nó.

Mấy em đã thấy chán chường rằng: Nếu hôm nay 
mà Ngô Đình Diệm còn giữ Phương lại không cho pháp 
luật trị nó vì mọi điều tàn ác của nó đã thi hành là nhờ nó 

Phương sống ở 113 Yên Đỗ là để trả công Tướng Phương đã 
phản Đạo triệt để...

Sau 30–4–1975 thì chính quyền cộng sản đuổi ông Nguyễn 
Thành Phương ra khỏi biệt thự 113 Yên Đỗ. Chính quyền lấy biệt 
thự nầy cấp cho một ông sĩ quan công an cấp tá.

Ông sĩ quan cộng sản nầy tìm hiểu gốc gác tài sản nên biết 
có liên quan đến Đạo Cao Đài. Cuối cùng biết được tài sản do 
Trung Tướng Nguyễn Văn Thành đứng tên. Ông cậy Tướng Lê 
Văn Tất làm trung gian để các thừa kế là gồm bà Ngộ (vợ Ông 
Nguyễn Văn Thành) và các con ký giấy bán đứt với giá hơn một 
trăm cây vàng (trước năm 1997).

Bà Ngộ là chức sắc Đạo Cao Đài thánh danh Hương Ngộ. 
Theo HĐCQ lập chi phái 1997 tại Nội Ô Tòa Thánh. Là Đầu 
Sư của chi phái.

Phần ông Nguyễn Thành Phương sau khi bị đuổi ra khỏi 
biệt thự 113 Yên Đổ thì sống ở TP Hồ Chí Minh. Thập niên 
80 của thế kỷ 20 ông Phương mất gia đình đem về chôn ở Cực 
Lạc Thái Bình.

Ngày đưa tang về Tây Ninh xe chở quan tài ông chạy đến Hốc 
Môn thì bị cháy. Xe của nhà vàng không cách chi chạy được phải 
chuyển qua loại xe chở khách đi tiếp nên về tới Tòa Thánh rất 
trễ. Gia đình đưa linh cửu vào Nội Ô Tòa Thánh, cầu nguyện ở 
Báo Ân Từ, Đền Thánh rồi đưa đi an táng ở Cực Lạc Thái Bình.

Khi chúng tôi tìm hiểu về Quân Đội Cao Đài và Hòa Bình 
Chung Sống có gặp các ông Võ Thanh Liêm, Võ Hiếu Nghĩa (Sĩ 
Quan Cao Đài cấp Tá) và một số vị khác nên ghi chép các sự việc 
trên nhưng về thời gian các vị không nhớ chính xác nên chúng 
tôi ghi thập niên như trên.
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phản Đạo một cách triệt để và bán đứng Tòa Thánh cho 
chánh phủ Ngô Đình Diệm. Hôm nay nó đã trở thành 
một con chó săn nguy hiểm và Ngô Đình Diệm đương 
tính phương thế lừa nó trở lại Tòa Thánh đặng thi hành 
kế hoạch của Diệm chi nữa đây.

Diệm đã chán biết rằng Phương chỉ nương theo Phục 
Quốc Hội làm mạnh, còn thiệt lực của nó về quân lực thì 
đã bị Diệm mua đứt rồi. Bây giờ Diệm muốn phục quyền 
của Phương trong Phục Quốc Hội thì cũng không đáng 
lo sợ gì, chỉ sợ e nó thi hành mưu kế chi khác nữa mà thôi. 
Lại nữa Phục Quốc Hội đã đào thải nó ra do tay của Bửu 
Đà thì sự phục quyền của nó trong Phục Quốc Hội trọn 
vẹn như buổi trước không phải là điều dễ làm.

Huống chi lại có thêm việc Các tùng theo mạng 
lịnh Ngô Đình Nhu trở về lập cựu quân sĩ Cao Đài Hội 
thì thấy Phương đã có một tay đối thủ chẳng dễ cho nó 
thắng nổi. Nhưng theo ý Qua tưởng thì hành vi của Quân 
Đội đối với Đạo từ trước thế nào mấy em đã rõ. Cái phản 
phúc ghê gớm của chúng buộc chúng ta phải gìn giử cho 
lắm mới được.

Mấy em nên tìm phương giác ngộ dùm cho Đạo hiểu 
rõ điều đó đặng khỏi cho chúng mua chuộc rồi đem đi bán 
đứng như trước nữa. Qua đã có tuyên ngôn không nhìn 
Quân Đội trong cửa Đạo Cao Đài nữa, điều ấy là sự thật.

Phương không phải là người Đạo, em của Danh đã 
đặng Phối Sư Trần Quang Vinh trọng dụng nên lôi nó 
vào quân đội chớ nó không có Đạo chi hết. Nghe rằng nó 
đã là người chi phái Chiếu Minh Đàn lẫn núp vào đặng 
phá hoại Tòa Thánh là một chánh sách chúng ta đã định 
từ trước đến giờ.
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Mấy em xin bổ chức sắc và cán bộ tại miền Bắc để tổ 
chức và phát động phong trào HBCS miền Bắc cũng như 
miền Nam vậy. Đi ra Bắc buổi nầy không phải là một việc 
dễ làm. Mấy em nên tìm người miền Bắc một cách quả 
quyết rằng họ đủ tinh thần phục quốc và cứu quốc rồi 
giao phó cho họ tổ chức. Cho họ đủ tư liệu về CSHBCS để 
tự họ tổ chức theo phương pháp thuận tiện của họ cũng 
như đối cùng các nhóm chính trị và các Đảng phái trong 
miền Nam vậy. Để cho họ trọn quyền hoạt động xin miễn 
đừng bạo động mà làm đổ máu đồng bào là đủ.

Từ đây về sau Trung ương sẽ để cho mấy em trọn 
quyền hành động nhưng phải cho kỷ lưỡng trong hành 
vi, tránh cho kỳ đặng sự khủng bố của Diệm cho khỏi tù 
đày tra tấn như trước kia vậy.

Mấy em nói lại với em Khanh rằng Qua đã lưu vong 
nơi đây, có đủ ăn ngày nay chưa biết ngày mai nó ra thế 
nào? Thân lưu vong vất vã có dư đâu mà cho ai mượn. 
Người cốt đồng nói theo ông ứng bà giáng chớ có tiền nào 
Chí Tôn gởi cho nó trước mà lại giao cho Qua giữ cho 
nó. Hỏi nó thoảng như có thì làm sao Qua gởi về dưới ấy. 
Biểu Khanh nói lại với cô cốt đó như thế.

Mấy em nói lại cùng Trần Thiện Dũng rằng Qua rất 
vui lòng đặng tin tức của nó. Nó phải giử gìn hành tàng 
của nó chớ chẳng hề chi, chẳng khi nào phe của Diệm 
quên ngó nó. Nó đã bị chúng bắt một phen, nên chúng 
nó đã để ý.

Nó phải khuyên lơn bạn thương binh của nó phải 
giử mình kẻo bị Các với đồng bọn lừa phỉnh mà lợi dụng 
nó làm tay sai phá Đạo. Việc giử gìn thương binh cho khỏi 
tay của Các và đồng bọn chi phối thì Trần Thiện Dũng 
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đủ sức làm. Nếu nó cố tâm theo dõi thì bạn thương binh 
thật ra là nhơn viên của nó.

Trước khi dứt lời Qua ban phép lành cho mấy em 
và cầu nguyện Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu cùng các 
Đấng Thiêng Liêng giúp quyền năng vô hình cho mấy em 
thi hành đắc lực phương pháp cứu khổ đồng bào cùng 
giải nguy cho tổ quốc.

Kiêm Biên ngày 29–11–Đinh Dậu.
(18–01–1958)

Hộ Pháp
(Ấn Ký).
* * *

 	 Thánh Thư 07 ngày 31–01–1958 gởi HBGH

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
Số 07/HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

***

Gởi cho mấy em trung ương HBGH.
Qua có đặng phúc sự 12/GHTƯ và tờ ủy nhiệm của 

Phạm Thị Văn số 9/GHTƯ có kèm theo bức thư của Võ 
Văn Kỵ và bài thánh giáo của Phối Thánh Phạm Văn Màng. 
Nhưng khi đến Kiêm Biên nghe ra thì Phạm Thị Văn đã 
bị bắt giam giữ trong vài tiếng đồng hồ vì giấy tờ không 
hợp pháp nên đặng trở lại Tòa Thánh rồi giao giấy tờ ấy 
cho một người bà con tức là con của bà GS Hương Cúc 
đưa lại cho Qua. Đứa nhỏ đưa giấy tờ nầy lên phải cuốn 
dấu, nên trong 19 tờ Ủy Nhiệm Thư của mấy em gởi cho 
Qua để phê kiến có một tờ hư rách. Qua cho đánh máy 
lại Qua đã ký sẳn và gởi luôn theo đây trả lại cho mấy em 
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đặng phát lại cho các em đảm nhiệm phận sự.
Trong bản phúc sự mấy em cho Qua biết rằng số tiền 

57.000$ của Ái Thiện giữ mấy em đã lấy lại rồi.
Còn vụ liên lạc viên Lê Thành Đấu đã nói với Qua 

thế nào nay lại trở nói khác lại, nên mấy em nghi mà thay 
cho Phạm Thị Văn đi liên lạc với Qua. Xin mấy em không 
nên coi là trọng hệ, nhứt là vụ giấy tờ của Qua đã gởi bị 
khán trước là điều thường sự, bởi liên lạc viên phải mở 
ra tìm phương dấu đúc nên bị bào nhào hư rách hết. Cả 
những giấy tờ của mấy em bên HBCS gởi đến Qua cũng 
bị tình trạng ấy.

Về vụ ông Bảo Đạo bên HBCS cũng có cho Qua hay 
và Qua đã trả lời cho họ hiểu sự thật rồi. Nếu hôm nay 
Qua phải điều đình trực tiếp với mấy em thì cũng vì lý lẽ 
khác, còn sự loan tin thất thiệt ấy là mưu mẹo của chính 
quyền Ngô Đình Diệm toan hạ uy tín của Người mấy em 
nên để ý điều đó.

Những người di cư Bắc Việt mà hưởng ứng theo mấy 
em là điều dĩ nhiên phải vậy. Nếu họ nhát nhúa không 
dám hoạt động vì sự khủng bố của chính quyền Ngô 
Đình Diệm thì tương lai thế nào cũng buộc họ phải đi 
đường lối ấy. Bởi vì là đường lối duy nhất của họ, mở ra 
cũng vì họ thì họ không thể còn đường lối nào khác nữa 
đặng thỏa mãn đem họ trở về phía Bắc là nơi chôn nhao 
cắt rốn của họ. Chính mình Qua ngày giờ nào không thể 
đem họ trở về quê của họ thì Qua tự nguyện lưu đày nơi 
hãi ngoại đặng chung chịu khổ cùng họ.

Qua đã tuyên ngôn rõ rệt điều ấy là: Ngày giờ nào 
những người di cư vào Nam mà không trở về Bắc với 
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quyền tự do sở hữu của mình và người ở Nam tập kết ra 
Bắc không trở về xứ sở của họ thì Qua nhứt định tự đồ 
lưu hãi ngoại chớ không trở về nước.

Qua lấy làm cám ơn mấy em cho Qua biết Giáo Hội 
số 7 ở Bình Định (Quận Hoài Ân) không bị bắt chi hết, 
chỉ có 08 người bị bắt mà thôi mà mấy em đã cho Qua 
biết danh sách của họ. Sự phúc sự hiểu lầm của mấy em 
không chi là trọng hệ. Mấy em an tâm điều ấy.

Qua ký 18 tờ ủy nhiệm thư và bản thông qui danh 
sách đặng giao hồi cho mấy em phân phát cho họ. Không 
có người trở lại liên lạc cùng mấy em vì Thị Văn đã trở về 
dưới nên Qua sai cô của nó là GS Hương Cúc về Soairiêng 
để chuyển giao tờ giấy lại cho mấy em. Như mấy em có 
tính gởi số tiền 40.000$ lên cho Qua thì mấy em nên lập 
tức đem lên giao cho GS Hương Cúc, giao cho nó đem về 
trao lại cho Qua. Số tiền còn lại là 18.435$ mấy em định 
để cấp tế mấy em cứ thi hành nếu đủ thì thôi, bằng không 
thì lấy bớt số tiền ấy lại.

Mấy em nói rõ với Võ Văn Kỵ biểu nó tiếp tục độ 
mấy chơn hồn đã lỡ bước không ngộ Đạo trong kỳ ân xá 
của Đức Chí Tôn, nay về nơi cõi Thiêng liêng nên cậy nhờ 
tay của nó độ rỗi các chơn hồn ấy. Vậy mỗi chơn hồn nó 
độ dẫn rồi thì phải kêu em Chọn về hỏi lại cho rõ đặng 
hiểu họ nhập môn đủ lễ chưa? Nếu có thiếu sót thì cậy em 
Chọn chỉ bảo dùm sửa đương lại. Mọi sự chi đến người 
cốt tình cờ nói bậy nói bạ thì hồn ma bóng quế quấy nhiễu 
là thường sự. Từ trước đến giờ vẫn vậy, ta phải sáng suốt 
và nghe kỷ lưỡng từ lời ăn tiếng nói đặng tìm sự thật và 
bỏ ra ngoài sự lãng mạn của nó.

Hễ độ các chơn hồn xong thì mỗi đêm phải tụng Di 
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Lạc Chơn Kinh rồi mượn chơn linh em Chọn mời các 
chơn hồn về nghe kinh đặng hưởng quyền tự giác, tự siêu 
độ. Mấy em nói lại với Kỵ rằng vấn đề của nó làm càn mà 
lại trúng mới kỳ dị. Chắc là các Đấng Thiêng Liêng có 
giáng tâm cho nó nên mới làm trúng như thế đó. Biểu nó 
tiếp tục làm y như tự thử đến giờ.

Còn vụ lập Anh Linh Miếu (1) thì biểu Kỵ đợi Qua 
về sẽ làm.

Trước khi dứt lời Qua cầu xin Đại Từ Phụ, Đại Từ 
Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban đủ huyền diệu pháp 
cho mấy em để thi hành phận sự và Qua ban phép lành 
cho mấy em./.

Kiêm Biên ngày 12–12–Đinh Dậu.
(31–1–1958).

Hộ Pháp.
(Ấn Ký).
* * *

(1)– CHÚ THÍCH.
Là người biên niên chúng tôi phải đọc và đánh vi 

tính nhiều văn bản... nhờ vậy nhận thấy có một số văn 
bản của Đức Hộ Pháp liên quan đến ông Võ Văn Kỵ xin 
ghi lại để giúp quí vị tiện theo dõi qua chú thích.

Chú thích có 03 phần: Đối chiếu thời gian 04 văn 
bản. Anh Linh Miếu xưa và nay. Liên Quan đến Ngài 
Võ Văn Đợi.

PHẦN MỘT.
“Đối chiếu thời gian 04 văn bản”.
Anh Linh Miếu để thờ các Chơn linh nhập môn sau 
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khi đã bỏ xác phàm. Đó là những chơn hồn đã lỡ bước 
không ngộ Đạo trong kỳ ân xá, nay nhập môn để hưởng 
hồng ân của Đại Từ Phụ.

 ❒ Văn bản số 06 ngày 29–11–Đinh Dậu (18–01–1958) 
không có chi tiết nào về Anh Linh Miếu.

 ❒ Theo văn bản số 07 ngày 12–12– Đinh Dậu (31–01–
1958) ĐHP dạy : Còn vụ lập Anh Linh Miếu thì biểu 
Kỵ đợi Qua về sẽ làm.

 ❒ Văn bản số 09 ngày 18–12–Đinh Dậu (06–02–1958) 
ĐHP viết :
...Mấy em cũng cho Qua biết rằng mấy em đã chuyển 

lời chỉ giáo của Qua cho Kỵ (Ban Đạo Núi) nhưng nó đã 
vâng lệnh Phối Thánh Màng nên đã cất Anh Linh Miếu để 
thờ Chơn linh các vị nhập môn. Nó đã khánh thành hôm 
Rằm tháng chạp có chèo thuyền do phép Cao Tiếp Đạo cho.

 � Đối chiếu thời gian ta thấy ngày 15–12–Đinh Dậu 
khánh thành Anh Linh Miếu. Ngày 18–12– Đinh Dậu 
Đức Hộ Pháp được tin và trả lời (trong 03 ngày) như vậy 
năm 1958 mà thông tin liên lạc rất tốt và nhanh.

Nội dung 02 văn bản cho thấy Ông Kỵ dùng cơ bút 
học hỏi với Phối Thánh Màng rồi làm Anh Linh Miếu. 
Điều ghi nhận ở đây là Ngài Phối Thánh trong cơ bút 
trên đây lại dạy làm Anh Linh Miếu trái với dự tính (chờ 
ĐHP về hẳn làm). Đây là một điều rất hiếm thấy vì khi đắc 
phẩm Ngài Phối Thánh vẫn gọi Đức Hộ Pháp là Sư Phụ.

Nhưng việc lập Anh Linh Miếu được Ngài Tiếp 
Đạo Cao Đức Trọng cho phép. Mà Ngài Cao Tiếp Đạo 
được Đức Chí Tôn ban cho dây sắc lịnh. Quyền năng 
dây sắc lịnh cho phép (theo PCT chú giải) thì chỉ có Hội 
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Thánh mới có quyền phán quyết đúng hay sai. Vậy nên 
chúng ta cũng nên chờ sau nầy Hội Thánh định lẽ nào 
về Anh Linh Miếu...

 ❒ Văn bản số 26 ngày 28–12–Mậu Tuất Đức Hộ Pháp 
rầy ông Kỵ về việc dùng cơ bút học hỏi riêng rất nặng...

 ❒ Văn bản số 29 ngày 13–3–Kỷ Hợi cho thấy ông Kỵ bị 
Đấng Thiêng về cơ rầy (ĐHP không viết rõ Đấng Thiêng 
nào rầy). Chính ĐHP cũng rầy ông Kỵ rất nặng và cấm 
tuyệt ông Kỵ dùng cơ bút học hỏi riêng.

Qua đây xin nhắc các Thánh Lịnh Đức Hộ Pháp 
dạy về cơ bút:

 ❒ Chỉ nhìn nhận cơ bút tại Cung Đạo.
 ❒ Cơ bút phải do Thập Nhị Thời Quân cầm.
 ❒ Cơ bút được tự do học hỏi nhưng không được 

truyền bá. Nó có thể giúp người Đạo lập công 
mà cũng có thể gây ra sai phạm....

PHẦN HAI.
“Anh Linh Miếu xưa và nay”
Đức Hộ Pháp dạy về Anh Linh Miếu: ĐỢI QUA VỀ 

SẼ LẬP. Nhưng các vị ở Vạn Pháp Cung đã lập Anh Linh 
Miếu mà không đợi...

a– Anh Linh Miếu xưa.
Anh Linh Miếu khi xưa được lập trên đất của sở 

chánh Vạn Pháp Cung, ở cạnh con suối dưới chân Núi Bà. 
Lễ Khánh Thành tổ chức ngày 15–12– Đinh Dậu (1959), 
có chèo thuyền... được Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng 
cho phép. Sau 30–4–1975 Công Ty Du Lịch Tây Ninh lấy 
số đất có Anh Linh Miếu làm Bến Xe Khách ở chân Núi 
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Bà ngày nay. Nên Anh Linh Miếu bị dẹp một thời gian.
b– Anh Linh Miếu ngày nay.
Đến thập niên 90 của thế kỷ 20 một số vị chức sắc 

Hiệp Thiên Đài hiệp với một số vị ở Vạn Pháp Cung tái 
lập Anh Linh Miếu trên phần đất còn lại của sở chánh 
Vạn Pháp Cung ở vị trí hiện nay.

Ngày nay đường đi đến Anh Linh Miếu như sau:
Đi theo đường lên Núi Bà khi gần đến chân núi bên 

tay trái có Nghĩa Trang Liệt Sĩ Huyện Hòa Thành (lấy đất 
sở chánh Vạn Pháp Cung lập ra). Vừa hết Nghĩa Trang 
Liệt Sĩ có con đường rồi mới tới Bến Xe Khách Núi Bà. 
Đi theo con đường giữa Nghĩa Trang và Bến Xe Khách là 
đến phần đất còn lại của sở chánh Vạn Pháp Cung.

Đất còn lại của sở chánh Vạn Pháp Cung có nơi thờ 
Đức Chí Tôn và bên tay phải (tính từ đường vào) có nơi 
thờ Đức Phật Mẫu.

Đi theo con đường giáp ranh phía sau bến xe khách 
Núi Bà thì đến Anh Linh Miếu.

Mặt tiền quay ra hàng rào bến xe khách.
Mặt hậu của Anh Linh Miếu có đường đi đến Hang 

Gạo trên núi Bà (đi bình thường khoản 15 phút). (i).
Từ Hang Gạo đi về bên phải khoản 15 phút thì đến 

Hàm Rồng. Tiếp tục đi khoản 15 phút nữa là đến vị trí 
khi xưa Đức Hộ Pháp chọn để xây dựng Vạn Pháp Cung. 
Từ đó đi tiếp khoản 20 phút nữa là đến Chùa Bà.

Đức Hộ Pháp đi tìm vị trí xây Vạn Pháp Cung khi 
đến Hang Gạo có mắc võng nghĩ trưa nơi đó.

PHẦN BA.
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“Liên quan đến Ngài Võ Văn Đợi”
Ngài Võ Văn Đợi là nhân sự công quả bên Phước 

Thiện... Ngài là người tận tụy với Đạo... (Rất đáng kính 
trọng). Còn con đường công quả của Ngài vẫn có nhiều 
nghị luận... chúng tôi thật tình không dám lạm bàn chỉ 
trình ra vài văn bản liên quan.

Lời phê của Đức Hộ Pháp về ông Võ Văn Đợi...
 ❒ Tờ Xin Tội và Lời Phê khi bệnh:

Chùa Cao Đài, ngày 22 tháng 4 năm Đinh Hợi.
TỜ XIN TỘI

Cúi bạch Sư Phụ,
Con là Võ Văn Đợi, 50 tuổi, cúi đầu trăm lạy Sư Phụ 

xá tội giùm con. Kể từ ngày con hiến thân làm đạo đến nay 
tính 17 năm có lẻ. Đến nay con đau nặng, không thể mạnh 
được, mà lại gần rốt kiếp sống rồi.

Nên nay con cúi đầu trăm lạy Sư Phụ xá tội cãi thầy, 
cãi bạn của con.

Xin Sư Phụ xá tội cho con.
Cúi bạch.

Võ Văn Đợi
(ký tên)

LỜI PHÊ ĐỨC HỘ PHÁP:
Làm Thầy như ai thì khác còn Qua đây vẫn khác.
Với Qua, Thầy chỉ biết thương trò, tha thứ là phận Thầy.
Em chẳng vì Đời mà phạm, nếu có phạm là vì Đạo 

mà chẳng rõ mầu nhiệm của Thầy. Em về trước rồi mấy 
Qua cũng lục thục về sau.
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Chúng ta sẽ hội hiệp vĩnh viễn nơi cõi Hư linh là 
quê hương thiệt. Thầy trò sẽ thiệt. Cảnh nầy chẳng phải 
của chúng ta vì nó là cảnh dành để cho kiếp trái oan khiên. 
Em an lòng.

Thầy chỉ thầm khen em chớ chưa biết em đã có tội gì hết.
Ngày 22–4– Đinh Hợi (10–5–1947)

HỘ PHÁP 
(Ấn Ký)

 ❒ Đức Hộ Pháp phục chức Giáo Thiện cho Ngài Võ 
Văn Đợi.

Thánh lịnh số 58/TL đề ngày 23–4–Đinh Hợi (dl 
11–5–1947):

“Cho phục phẩm Giáo Thiện (Phước Thiện) kể từ ngày 
22–4–Đinh Hợi, vị Đạo hữu Võ Văn Đợi 50 tuổi, khi còn tại 
thế ở làng Gia Lộc (Tây Ninh). Lễ cất táng người được dùng 
theo hàng Giáo Thiện và linh vị được đem vào Báo Ân Từ.”

 ❒ Lời phê sau khi mất.
Tờ đề ngày 3–11– Canh Dần của Nguyễn Văn Thế và 

16 vị nữa đồng đứng dâng công quả của mấy vị ấy để chuộc 
tội cho Ông Võ Văn Đợi là Sư huynh của họ ở Đạo Núi.

LỜI PHÊ ĐỨC HỘ PHÁP:
Đợi bị phế vị là do nó dám chối Thập Nhị Đẳng Cấp 

Thiêng Liêng.
Ngày nay theo Thiên-Điều thì nó phải tái kiếp mà 

hành đạo lại.
Nếu nó đặng ở Thanh Tịnh Đại Hải mà tu hành nơi 

cõi Hư linh cũng là may phước cho nó.
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Còn quyền Thiêng liêng thưởng phạt là do nơi quyền 
Ngọc Hư Cung có phải của Bần Đạo đâu mà xin Bần Đạo.

Còn dâng công quả cho Đợi chỉ có vợ con Đợi mới đặng; 
còn mấy em ai thèm đâu mà dâng.

HỘ PHÁP 
(Ấn Ký)

 ❒ Lời phê về việc xin thiêu xác.
Tờ đề ngày 25–01–Ất Mùi (17–2–1955).
Của Đạo Nhơn Út cầu xin thỉnh giáo về việc thiêu 

xác của Võ Văn Đợi vào ngày nào làm tháp kiểu nào?
LỜI PHÊ ĐỨC HỘ PHÁP:
HỘ PHÁP ĐƯỜNG.

Số 588/VP.HP
Đợi khi thiêu xác của:

– Ngài Khai Pháp.
– Chánh Thái Đầu Sư Thái Thơ Thanh sẽ làm một 

lượt
Ngày 22–2– Ất Mùi

HỘ PHÁP
(Ấn Ký)

NGƯỜI SOẠN BIÊN NIÊN XIN LƯU Ý:
 ❒ Tờ Thỉnh Giáo có đề cập đến việc xây tháp thờ 

kiểu nào?
 ❒ Phần trả lời Đức Hộ Pháp không đề cập đến việc 

xây tháp kiểu nào và ở đâu. Như vậy nếu hiểu rằng 
Đức Hộ Pháp cho phép xây tháp thờ thì thiễn 
nghĩ là không đúng với lời phê.
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Bởi vì nếu cho phép xây tháp thì Ngài sẽ nói rõ 
kiểu và vị trí.

Đối chiếu lời dạy của Đức Chí Tôn khi dạy xây tháp 
Ngài Ca Bảo Đạo và Cao Thượng Phẩm chúng ta thấy Thầy 
dạy việc xây tháp thì phải căn cứ vào phẩm tước rất chi ly...

Còn về pháp lý tôn giáo (Quan Hôn Tang Tế) thì 
chỉ có những phẩm được liệm bằng Liên Đài và hành tang 
lễ tại Cửu Trùng Thiên mới được xây tháp. Cụ thể bên 
Cửu Trùng Đài từ phẩm Đầu Sư trở lên và Hiệp Thiên 
Đài từ phẩm Thập Nhị Thời Quân trở lên.

Trong tương lai không biết Thiêng liêng có chỉ dạy 
điều chi mới hay không còn như với hiện trạng pháp lý 
của ĐĐTKPĐ (cho đến ngày Hội Thánh giải thể hành 
chánh tôn giáo 1979) thì không dạy về việc xây tháp cho 
các vị tu chơn....

* * *
SƠ SÓT HAY THIÊN Ý?

Theo lời phê của ĐHP thì xác của 03 vị nầy sẽ thiêu 
một lượt.

Nhưng khi Hội Thánh tổ chức lễ thiêu xác Ngài Thái 
Đầu Sư Thái Thơ Thanh (sau ngày 30–4–1975) thì không 
có thiêu xác Ngài Khai Pháp và xác Ngài Võ Văn Đợi. 
Chẳng biết vì sao các vị ở Vạn Pháp Cung không đem lời 
phê của Đức Hộ Pháp ra xin thi hành. Đó là một sự thật.

Do vậy ngày 18–4–Tân Dậu (21–5–1981) Ngài Phó 
Ban Cai Quản tu chơn Võ Văn Danh có làm TỜ THỈNH 
GIÁO VỚI SƯ THÚC HỒ BẢO ĐẠO QUYỀN CHƯỞNG QUẢN 
HIỆP THIÊN ĐÀI về việc ngày kỷ niệm của Ngài Võ Văn 
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Đợi hành lễ theo hàng phẩm nào:
Phẩm Thần, Phẩm Thánh hay Phẩm Trọn Lành 

(Tiên Vị)?

* * *
Ngài Bảo Đạo có bút phê nguyên văn như sau:
Mấy Em ở Vạn Pháp Cung.
1– Về việc thiêu xác Ngài Khai Pháp không rõ phần 

huyền linh vô vi định lẽ nào mà khi Hội Thánh định thiêu 
xác Ngài Thái Đầu Sư lại quên hẳn việc thiêu xác Ngài 
Khai Pháp một lược.

Có lẽ khiến vậy để chờ ngày Thánh hài Đức Hộ Pháp 
được thiêu sẽ thiêu luôn Thánh xác của Ngài Khai Pháp 
và vị Ân Sư của mấy em.

2– Về phần Lễ Kỷ Niệm tới đây của vị Ân Sư của 
mấy em (22–4) thì Qua không có ý kiến gì khác hơn là 
thuở nay làm sao thì nay cũng làm vậy. Vì buổi nầy là buổi 
khó khăn, nếu sửa đổi chẳng may có xãy ra sự việc không 
hay thì không sao tránh khỏi điều chỉ trích.

Nói về mặt pháp lý thì bên tu chơn không có thọ 
phẩm tước của Hội Thánh tức là của Chí Tôn. Vì Hội 
Thánh là hình thể của Chí Tôn tại thế. Về phần công lao 
của mấy em về mặt Thế mà trái lại công lao đó để Thế công 
nhận tức là Thế Tôn.

Một khi cả nhơn sanh tức là mặt Thế công nhận 
như Đức Phật Thích Ca thì phần thiêng liêng Đức Chí 
Tôn cũng công nhận.

Tòa Thánh ngày 18–02–Tân Dậu. (22–5–1981).
Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa.
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(Ấn Ký).
* * *

Trong TỜ XIN THỈNH GIÁO năm 1981 có 02 khoản 
cần lưu ý:

 ❒ Các vị viết Ngài Võ Văn Đợi là Đệ Nhứt Cố Chưởng 
Quản Ban Tu Chơn. Không biết danh xưng nầy từ 
đâu mà có?

 ❒ Theo TỜ THỈNH GIÁO (1981) thì Ngài Võ Linh Đoán 
được thiêu xác và xây tháp thờ....

 ❒ Nhưng đối chiếu với lời phê chúng ta thấy trong lời phê 
không có khoản nào Đức Hộ Pháp dạy xây tháp thờ.

* * *
CHÚ THÍCH TRONG CHÚ THÍCH.
(i)– Sao gọi đó là Hang Gạo? Khi Chúa Nguyễn 

Ánh còn đánh nhau với nhà Tây Sơn thì có lên vùng đất 
Tây Ninh đóng binh. Từ sông Vàm Cỏ Đông nhà Chúa 
đi theo Rạch Tây Ninh đến vùng Lâm Vồ. Lâm Vồ là một 
ngã ba cách Tỉnh Lỵ Tây Ninh ngày nay khoản 04 Km 
(về hướng Bắc).

[Trước ngày 30–4–1975 muốn đi Lâm Vồ thì tại đầu 
Cầu Quan (Cầu Tây Ninh) có con đường đi lên ngã ba 
Lâm Vồ. Sau 30–4–1975 chánh phủ mới mở con đường 
lớn 30–4– đi ngã ba Lâm Vồ]

Từ Lâm Vồ nhà Chúa đến Núi Bà tìm thấy một hang 
động kín đáo nên nhà Chúa mới trú ngụ và đem gạo chứa 
trong Hang. Danh từ Hang Gạo có từ đó. Theo sử sách 
ghi lại thì thời gian nầy Chúa Nguyễn Ánh được bà Lý 
Thị Thiên Hương báo mộng là sẽ khôi phục cơ nghiệp của 
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tổ tiên. Nên sau khi thắng được vua Quang Toản (con 
vua Quang Trung) lên ngôi Hoàng Đế năm 1802 lấy niên 
hiệu là Gia Long. Đặt tên nước là Nam Việt. Trong thời 
gian trị vì vua Gia Long đã có sắc phong bà Lý Thị Thiên 
Hương là Linh Sơn Thánh Mẫu.

Nguồn gốc quốc hiệu Việt Nam
i.1.– Vua Gia Long cử đại thần Lê Quang Định làm 

chánh sứ sang dâng biểu xưng thần với vua Nhân Tông 
nhà Thanh. Vua Nhân Tông nhà Thanh nghị rằng tên 
Nam Việt trùng tên nước Việt thời Triệu Đà (bao gồm 
cả Quảng Đông Quảng Tây “hay Đông Việt và Tây Việt” 
nên đổi tên lại là Việt Nam- Nhà Thanh sợ người Việt 
dùng tên Nam Việt rồi đòi lại Lưỡng Quảng).

Quốc hiệu Việt Nam là do nhà Thanh bên Tàu đặt 
cho chớ không phải xuất phát từ ý muốn của một triều 
đại nào ở nước ta hết. (Còn chữ Việt Nam có xuất hiện 
sớm hơn cũng không phải là quốc hiệu. Một số người 
đang chứng minh rằng quốc hiệu Việt Nam từng có trước 
kia... nhưng theo chúng tôi là vô vọng vì nó chẳng hề có).

Quốc hiệu Việt Nam do nhà Thanh ban cho nên 
nhân khi nhà thanh suy yếu vua Minh Mạng mới đổi 
tên nước ta thành ĐẠI NAM. Khi người Pháp xâm chiếm 
nước ta thì quốc hiệu đang là ĐẠI NAM.

Khi Đức Chí Tôn đến giáo đạo Nam Phương và 
hoằng khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thì Thầy có dạy 
vào tháng 7 năm 1927:

... Thầy có hội chư Tiên Phật lại mà thương nghị về sự 
lập đạo tại ĐẠI NAM VIỆT QUỐC....

 � (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q1. Trang 111 dòng 14. 
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Bản in 1973).
Ông Hồ Chí Minh năm 1945 lấy lại quốc hiệu Việt 

Nam là quốc hiệu mà vua Minh Mạng đã từ bỏ. Một 
quốc gia tự cho rằng mình có văn hiến 4000 năm có nên 
dùng quốc hiệu do một nước lớn ở kế cạnh mình ban cho 
không? Theo chúng tôi là không.

Tại sao không?
Bởi bao nhiêu thế hệ tổ tiên ta đã tốn biết bao xương 

máu, biết bao nhiêu gian khó để giử vững cơ đồ Việt Tộc. 
Dù nước Việt rất nhỏ so với Tàu (về dân số và diện tích) 
nhưng tinh thần độc lập rất cao (mới không bị thôn tính 
sau 1000 năm nô lệ giặc Tàu và 80 năm đô hộ giặc Tây) thì 
không lý gì chúng ta nhận quốc hiệu do ngoại bang áp đặt.

Vậy dùng tên gì?
Đức Chí Tôn đã có hội chư Tiên Phật lại mà thương 

nghị về sự lập Đạo tại ĐẠI NAM VIỆT QUỐC. Vậy thì quốc 
hiệu ĐẠI NAM VIỆT QUỐC đã có bộ sổ ở Thiên đình cứ lấy 
đó mà xài là hay hơn hết.

i.2– Chúa Nguyễn Ánh khi đến Tây Ninh còn để 
lại mấy di tích:

 ❒ Bến Tầm Long.
Tương truyền rằng khi Chúa Nguyễn Ánh bị quân 

Tây Sơn đánh đuổi chạy đến từ miền Tây theo sông Vàm 
Cỏ Đông để lên Tây Ninh.

Khi lên đến một bến sông nhà Chúa bị lạc quần thần 
đi tìm nên đặc tên là Tầm Long (Tìm Chúa).

Bến Tầm Long cách thị xã Tây Ninh khoản 10 km 
(về hướng Tây). Đi từ Thị Xã theo đường Liên Tỉnh Lộ 
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13 về phía biên giới Campuchia đi khoản 07 km thì đến 
ngã tư Huyện Châu Thành. Đi thẳng thêm 03 km nữa là 
đến Bến Tầm Long trên sông Vàm Cỏ Đông.

Tại Bến Tầm Long nhìn qua bên kia sông Vàm Cỏ 
Đông chếch về tay trái một chút hơn 01km có một gò 
đất cao tên Gò Tháp. Tương truyền vị anh hùng dân tộc 
Trương Công Định nổi lên chống giặc Pháp có liên kết với 
lực lượng Campuchia do ông Pucampo làm đầu đóng ở đó.

(Liên Tỉnh Lộ 13 còn gọi Con Đường Sứ vì khi xưa 
sứ thần Cao Miên, Thái Lan đến triều đình Huế đi bằng 
con đường nầy “không biết ngày nay có đổi tên đường hay 
không còn xưa là vậy...”)

Sông Vàm Cỏ Đông bắt nguồn từ Mimot 
(Campuchia) chạy qua Xã Biên Giới, Hòa Hiệp, Hòa 
Hội... thuộc huyện Châu Thành Tây Ninh rồi qua các 
huyện Bến Cầu, Hòa Thành, Gò Dầu, Trảng Bàng (đều 
thuộc Tây Ninh). Sau đó đi vào địa phận tỉnh Long An 
qua các huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức, Cần Đước 
và kết hợp với sông Vàm Cỏ Tây (ở Tân Trụ cũng thuộc 
Long An) tạo nên sông Vàm Cỏ rồi chảy ra biển Đông 
bằng cửa Xoài Rạp. Từ Sài Gòn đi trên quốc lộ 01 về miền 
Tây thì đi qua sông Vàm Cỏ Đông bằng cầu Bến Lức. Đi 
qua sông Vàm Cỏ Tây bằng cầu Tân An.

Sông Vàm Cỏ Đông có một số chi lưu trong đó có 
sông Nhật Tảo. (Người anh hùng Nguyễn Trung Trực 
đánh và đốt tàu Espérance “Hy Vọng” của giặc Pháp tại 
Vàm Nhựt Tảo, thuộc xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, 
Tỉnh Long An ngày 10–12–1861.

Nhà thơ Huỳnh Mẫn Đạt đã ca ngợi chiến công 

http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1%C2%BA%C2%BFn_C%C3%A1%C2%BA%C2%A7u
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%83%C2%B2a_Th%C3%83%C2%A0nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%83%C2%B2_D%C3%A1%C2%BA%C2%A7u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1%C2%BA%C2%A3ng_B%C3%83%C2%A0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%83%C2%A2y_Ninh
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%B4ng_Nh%E1%BA%ADt_T%E1%BA%A3o&action=edit&redlink=1
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oanh liệt của vị anh hùng Nguyễn Trung Trực bằng hai 
câu thơ bất hủ:

Hỏa hồng Nhựt Tảo oanh Thiên địa;
Kiếm bạc Kiên Giang khấp quỷ thần

Thời nhà Nguyễn, Vàm Cỏ Đông có tên là sông 
Quang Hóa

 ❒ Trái Mừng Quân.
Nhà Chúa Nguyễn Ánh đi lạc và đói... gặp được loại 

cây không cao lắm, có trái lớn hơn ngón tay cái một chút, 
vỏ có màu nâu rất bắt mắt, bên trong màu hồng mọng nước, 
trái cây hơi chát nhưng vò mềm thì có vị ngọt... trong cơn 
thắt ngặt nhà Chúa dùng qua bữa... thấy rất ngon... quần 
thần đặc tên Mừng Quân. Trái cây thì hẳn nhiên có trước 
khi nhà Chúa đến; chẳng rõ trước kia gọi là gì nhưng từ 
khi nhà Chúa dùng thì có tên mới rất đẹp. Mừng Quân 
là CHÚA MỪNG hay MỪNG CHÚA?

Theo chúng tôi hiểu từ thực tế thì trái cây vốn đã 
có từ xưa ai dùng cũng vậy, nó vốn vô tư chẳng phải thấy 
Chúa dùng mà mừng; thấy người bình dân, nghèo khó 
dùng mà buồn... Dù rằng thảo mộc vẫn có hồn nhưng 
cảm nhận về sự vui buồn của thảo mộc hồn còn chưa biểu 
lộ rõ nét về sợ hãi hay mừng vui nên Thầy mới cho phép 
người ăn chay dùng. Chớ nếu cái hồn của nó lớn và rõ 
như thú cầm hồn, biết biểu lộ tình cảm (như sợ hãi nên 
kêu gào khi bị giết) thì Thầy đã cấm người ăn chay dùng.

Tóm lại theo chúng tôi hiểu MỪNG QUÂN: Nhà Chúa 
đói bụng gặp trái cây ngon ăn vào đở đói thì mừng.

Miên man lý sự đã nhiều... hao giấy, tốn thời gian sợ 
có người phiền; vậy kính xin dứt chú thích nầy.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%83%C2%A0_Nguy%C3%A1%C2%BB?n
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* * *
TNHT Q2.

Thông biết thế thời mới gọi thông,
Thông minh học đạo vẹn trau lòng.
Lòng trần dầu muốn phong-ba dứt,
Độ chúng tu nhơn chí nả-nong.

***
 	  Thánh Thư 09 ngày 06–02–1958

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
Số 09/HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

Gởi cho mấy em trong Ủy Ban TƯ. HBGH.
Qua mới tiếp đặng Tờ Phúc Sự số 19/ GHTƯ và số tiền 

VN là 40.000$ do liên lạc viên chuyển giao có GS Hương 
Cúc thị chứng. Trong Tờ Phúc Sự ấy mấy em cũng có cho 
Qua biết rằng số tiền còn lại: 18.435$ mấy em để lại đặng 
tiếp tế xong cho mấy em nạn nhân trong HBGH bị chính 
quyền Ngô Đình Diệm bắt giam tù tội ngục hình và đã 
cho hiểu rằng tiền ấy của Qua gởi về ban cho họ.

Qua lấy làm cám cảnh cử chỉ của mấy em vì Qua 
đã biết rõ rằng mấy em có thâm tâm giử vững tình cảm 
của Qua đối với họ. Qua rất thê lương cho mấy em còn 
bị giam cầm nơi ngục thất mà không phương đem họ ra 
cho sum hiệp với vợ con trong ba ngày Tết Nguyên Đán. 
Điều ấy lại thêm cho Qua một nổi ân hận đối cùng chính 
quyền Ngô Đình Diệm không nhân đạo bắt giam toàn 
kẻ vô tội một cách vô lối và phi pháp trong khi mình đã 
tự xưng là dân chủ.
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Số tiền phân phát có đủ vào đâu đối với Tết Nguyên 
Đán là ngày của mấy em phải tương hội cùng nhau cúng 
kiến, tế tự ông bà và kỷ niệm các người đã quá vãng.

Theo lời mấy em nói lại rằng Sĩ Tải Nguyên bị giam 
nơi Thủ Đức cậy ban T.Ư cầu xin qua một bức thư cho 
các bạn Sĩ Tải hiểu biết tin chính thức của Qua.

Vậy chính mình Qua viết thư gởi theo đây cho mấy 
em đưa lại cho vợ con nó đem đến tận tay nó trau lại. Mấy 
em cho Qua biết rằng Nguyên đã được làm thơ ký cho 
Giám đốc khám đường nên được thông thả tự do hội hiệp 
cùng các bạn Sĩ Tải của nó. Vợ Nguyên hứa chắc rằng 
thư sẽ đến nó một cách dễ dàng khi vợ nó đến thăm vì 
nó đặng thông thả, tự do chuyện vãn cùng các bạn đồng 
khổ cùng nó.[2]

Mấy em cũng cho qua biết rằng mấy em đã chuyển 
lời chỉ giáo của Qua cho Kỵ (Ban Đạo Núi) nhưng nó đã 
vâng lệnh Phối Thánh Màng nên đã cất Anh Linh Miếu 
để thờ Chơn linh các vị nhập môn. Nó đã khánh thành 
hôm Rằm tháng chạp có chèo thuyền do phép Cao Tiếp 
Đạo cho.

Liên lạc viên nói rằng mấy em biểu nó phải trở xuống 

[2] Theo Ngài Qui Tâm biên soạn sách in Hòa Bình Chung Sống 
Sử Lược ngày 21–5–1975 tại trang 103 có nguyên văn lá thư Đức 
Hộ Pháp viết cho Ngài Sĩ Tải Nguyên.

Ngài Qui Tâm không ghi ngày tháng nhưng căn cứ vào văn 
bản 09 (06–02–1958) trên đây thì thư gởi Ngài Sĩ Tải Nguyên 
viết cùng ngày. Do vậy chúng tôi xin phép điền vào cho đầy đủ.

Trên internet (TỦ SÁCH CAO ĐÀI / TỦ SÁCH ĐẠI 
ĐẠO – www.daotam.info) sách nầy có tên DƯỚI BÓNG CỜ 
CỨU KHỔ. Nếu in bằng giấy A4 font chữ Times New Roman 
size 14 thì sách dày 210 trang. Nguyên văn lá thư nầy ở trang 67.
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đặng mấy em gởi thơ cho Qua nữa, nên hồi Phúc nầy Qua 
đưa nơi tay của nó đem xuống cho mấy em.

Trước khi dứt lời Qua ban phép lành cho mấy em và 
cầu xin Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu cùng các Đấng Thiêng 
Liêng ban ơn riêng cho mấy em đặng hạnh phúc, cả toàn 
các bạn đồng chí của mấy em đủ đầy khả năng làm phận 
sự sứ giả hòa bình cho cả toàn nhơn loại và đồng bào 
chủng tộc của các em.

18–12–Đinh Dậu. (06–02–1958).
Hộ Pháp. 
(Ấn Ký).
***

 	 Thánh Thư ngày 06–02–1958 gởi ông Sĩ Tải Nguyên.

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
Số /HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

Em Sĩ Tải.
Qua đặng Phúc Sự của Hoà Bình Giáo Hội Trung 

Ương tin cho Qua hay rằng mấy em vẫn còn bị giam cầm 
nơi Thủ Đức mà ước mong thấy đặng tin tức của Qua. 
Nên Qua viết thư này do nơi tay của bạn Em đem đến 
giao tận tay cho vợ Em đặng trao lại.

Qua mong ước rằng bức thư sẽ thay mặt cho Qua 
đến viếng mấy em nơi ngục thất. Qua vẫn an ổn và mạnh 
khoẻ như thường. Già có hơi yếu một chút chớ không 
bệnh hoạn chi lắm. Có thể còn sức lực chịu khổ hạnh cùng 
Đạo kỳ này cũng như kỳ trước đặng. Mấy em cứ an lòng.
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Ở thế gian này không có chi tội hơn là làm cho trở 
ngại sự thương yêu, nhưng chỉ là hành vi vô ích. Kết cuộc 
là làm cho sự thương yêu của bất cứ nạn nhân nào đều 
thêm nồng nàn và tình yêu thêm mạnh mẽ hơn nữa mà 
thôi. Ngày sum họp của ta ngày kia sẽ chỉ rõ điều ấy. Mấy 
em ráng chịu khổ hạnh ít lâu nữa rồi quyền Thiêng Liêng 
sẽ định đoạt. Ta thấy cả hành vi của ta là thuận nhân tâm 
thuận Thiên ý là đủ.[3] 

18–12–Đinh Dậu.
(06–02–1958).

Hộ Pháp.
(Ấn-Ký).
* * *

Về sức khỏe Đức Hộ Pháp.
Qua vẫn an ổn và mạnh khoẻ như thường. Già có hơi 

yếu một chút chớ không bệnh hoạn chi lắm. Có thể còn sức 
lực chịu khổ hạnh cùng Đạo kỳ này cũng như kỳ trước đặng. 
Mấy em cứ an lòng.

Là sau khi bịnh lần thứ hai (khi ngồi trên ghế xích 
đu với ông Ngọc) đã phục hồi... hơn một tháng sau Đức 
Hộ Pháp bịnh lần thứ ba.

[3] Theo Ngài Qui Tâm biên soạn sách in Hòa Bình Chung Sống 
Sử Lược ngày 21–5–1975 tại trang 103 có nguyên văn lá thư Đức 
Hộ Pháp viết cho Ngài Sĩ Tải Nguyên.

Ngài Qui Tâm không ghi ngày tháng nhưng căn cứ vào văn 
bản 09 (06–02–1958) trên đây thì thư gởi Ngài Sĩ Tải Nguyên 
viết cùng ngày. Do vậy chúng tôi xin phép điền vào cho đầy đủ.

Trên internet (TỦ SÁCH CAO ĐÀI / TỦ SÁCH ĐẠI 
ĐẠO – www.daotam.info) sách nầy có tên DƯỚI BÓNG CỜ 
CỨU KHỔ. Nếu in bằng giấy A4 font chữ Times New Roman 
size 14 thì sách dày 210 trang. Nguyên văn lá thư nầy ở trang 67.
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TÂN XUÂN ĐỀ BÚT

THI

Khuất mắt không nhìn nước rẽ hai,
Nên cam thân khổ chịu lưu đày.
Biên thùy binh cách còn đe dọa,
Quốc nội chủ quyền lắm đổi thay.
Trị loạn những nhờ người dị chủng,
An dân lại cậy kẻ tay ngoài.
Cơ đồ nếu có ngày vinh hiển,
Cứu nước toàn dân phải trổ tài.

Xuân Mậu Tuất (1958).
Hộ Pháp. 
(Ấn Ký).
* * *

ĐHP HỌA THI
Của mấy em trong Ban HBCS và HBGH.

Vì Đạo trọn dâng một tấc thành,
Đặng lo phục vụ cả nhơn sanh.
Chuyển xây thế sự đang hung bạo,
Day trở thời gian với tánh lành.
Tạo dựng cơ đồ cho chánh nghĩa,
Rưới chan hạnh phúc bởi lòng tin.
Dở hay thời cuộc dầu thay đổi,
Chỉ nguyện Việt Nam hưởng thái bình.

ĐHP Họa bài thi của Chơn Kim�

Ai xuôi nên nổi tớ xa Thầy,
Vì thế chuyển luân phải đổi xoay.
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Nổi Đạo phân chia nơi đất Bắc,
Như Đời chia rẽ tại trời Nam.
Chia đôi Việt Quốc là chia Đạo,
Xẽ mối sơn hà tức xẽ thây.
Vâng mạng Chí Tôn đà chỉ dạy,
Chủ quyền chơn đạo một mình THẦY.

***
 	 Thánh Thư 10 ngày 22–02–1958

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
Số 10/HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

Gởi cho mấy em trong Ban HBCS và HBGH TƯ.
Qua có được thơ chúc tân Xuân của mấy em kèm 

theo có những trái cây lễ Tết của mấy em và một cây viết 
Paker. Còn cái kiếng mát thì Lễ Sanh liên lạc viên đi dọc 
đường đã bị ăn cắp mất.

Qua có được sao lục bản sớ chung niên Hội Thánh 
Phước Thiện của mấy em sao lục gởi cho Qua; luôn về Tờ 
Phúc Trình tình hình của Hội Thánh Cửu Trùng Đài và 
Hiệp Thiên Đài. Có Thánh giáo của Đức Quyền Giáo 
Tông giáng dạy đạo cho chư chức sắc Cửu Trùng Đài và 
Hiệp Thiên Đài.

Qua lại có được bản thông qui danh sách những 
nạn nhân của chính phủ Ngô Đình Diệm phóng thích. 
Số người đã lên 96 người. Lại có bản kê khai giá biên tiền 
chợ Long Hoa, Long Vân, Quan Âm Các và Từ Thiện.

Bảng giá biểu ấy quá nặng nề cho mấy em mua bán 
nơi các chợ ấy mà chính mình Qua không thể tưởng 
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tượng được. Nội bao nhiêu đó đã làm cho Qua thấy rõ 
ràng trước mắt sự sanh sống của mấy em nơi Tòa Thánh 
vì phương chước sưu cao thuế nặng của chính phủ Ngô 
Đình Diệm. Qua buộc phải nhận xét với bằng cớ hiển 
nhiên rằng sự dư luận nói về việc thống khổ của toàn thể 
quốc dân là hiển nhiên đúng vậy. Sự nghèo khổ nơi Tòa 
Thánh từ đây không lấy chi là lạ với Qua hết. Với hơn 2 
triệu bạc Qua để lại trong ngân quỷ của Hội Thánh Qua 
e cho rằng hôm nay vì ngồi không mà xài Hội Thánh trở 
nên kiệt quệ.

Mấy em có cho Qua biết rằng mấy em đã gặp Hiến 
Pháp ở Saigon những lời căn dặn của người về vụ can 
thiệp của Phối Sư Trần Quang Vinh và 96 người được 
thả trong lúc đã bị cường quyền NĐD bắt giam cầm trót 
năm nay không tội tình và án tiết chi. Chỉ vì cường quyền 
và áp bức của Ngô Đình Diệm mà Đạo sử sẽ ghi công 
nghiệp vĩ đại của mấy em lưu lại đời đời cho hậu tấn. 
[4]Cường quyền có thể áp bức mà ta cũng có thể trả thù 
[4] Thiễn nghĩ khi Hội Thánh ĐĐTKPĐ cầm quyền hành chánh trở 

lại thì nhơn sanh sẽ căn cứ vào những lời dạy trên đây để đề xuất 
nguyện vọng xây dựng TƯỢNG ĐÀI HÒA BÌNH CHUNG 
SỐNG lên 03 Hội Lập Quyền Vạn Linh. Nơi tượng đài sẽ bố trí:

 ◆ Cờ Nhan Uyên.
 ◆ Biểu tượng hòa bình của ĐĐTKPĐ (CON HẠC HÒA 

BÌNH).
 ◆ Tượng đài có tên và ảnh những chiến binh CSHBCS.
 ◆ Những chiến binh HBCS mà bị tù tội sẽ có dấu hiệu để biết.
 ◆ Chiến binh hy sinh trong ngục, bị thủ tiêu cũng có dấu hiệu...
 ◆ Hiền nhân đấu tranh cho hòa bình nhân loại cũng được 

tôn vinh.
Thủ đô tôn giáo 40 cây số vuông hẳn nhiên có nơi xứng đáng 

xây dựng tượng đài để nhớ ơn những người đã hy sinh cho đại 
nghiệp đạo, hun đúc ý chí đoàn hậu tấn và nói lên khát vọng hòa 
bình của nhân loại. Vị trí có thể đối diện với Động Đình Hồ 
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bằng cách ghi tội ác của chúng trong Đạo sử. Chúng sẽ 
trả với giá mắc mỏ cho tương lai của Đạo. Nếu Đạo Cao 
Đài vẫn tồn tại, nếu chúng không phương tiêu diệt nó.

Nếu số tiền 607.086$ 00 mà mấy em tìm không thấy 
số tiền ghi chú đó do nơi đâu mà có thì mấy em kiếm coi 
nó sẽ ở trong số tiền của Ngô Đình Diệm đã mua Đạo 
với Hội Thánh.

Về vụ Bà Hương Kiếm và bà Hương Còn đã bị Bà 
phối sư Hương Hiếu và Thượng Sanh mượn quyền Ngô 
Đình Diệm đào thải là một điều đáng tiếc. Qua có thể 
đem ra Tòa Lương Tâm của Quyền Vạn Linh xử định 
khi Qua trở về nước. Qua cho mấy em hiểu rằng từ phẩm 
Giáo Hữu đổ lên là hàng phẩm Thánh Thể, không ai có 
quyền hành truất phế nếu không phải là Quyền Chí Tôn 
hay là Quyền Vạn Linh lên án. Mấy em thử hỏi trong sự 
việc truất phế Hương Kiếm và Hương Còn cùng nhiều 
người nữa trong hàng phẩm Giáo Hữu cùng Giáo Sư... thì 
Thượng Sanh và Bà Phối Sư Hương Hiếu do quyền hạn 
nào và do lịnh của ai mà làm điều ấy. Cũng như đối với 
Giáo Hữu Châu Liềng[5] thì Thượng Sanh lấy quyền gì và 

qua Lộ Chánh Môn chăng? Dĩ nhiên sẽ có chương trình chung 
còn đây chỉ là ý kiến cá nhân.

[5] Theo HBCS sử lược trang 117 & 118... Ngài Qui Tâm viết:
Đến ngày sau cùng của cuộc đời, Đức Hộ Pháp vẫn còn bị phản 

phúc cho đến nỗi trong dòng họ Đức Hộ Pháp có người cháu là Phạm 
Trung Hiếu cũng phản Ngài luôn. Nguyên do Đức Hộ Pháp từ 
Nam Vang gởi một bức thư cho Phạm Trung Hiếu ở Chợ Lớn nhờ 
ông Sĩ Tải Ngời ở Toà Thánh đem đến. Nhưng vì không biết nhà 
nên mới nhờ ông Giáo Hữu Thượng Liềng Thanh Khâm Châu 
Đạo Chợ Lớn hướng dẫn. Khi được thư, ông Hiếu xem với vẻ giận 
dữ và không cho hai ông này ra khỏi nhà đồng thời báo cho công an 
của Ngô Đình Diệm biết và bắt hai ông. Ông Giáo Hữu Thượng 
Liềng Thanh (Châu Liềng) bị giam và chết luôn trong khám....
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do nơi án tiết nào mà dám hạ xuống hàng phẩm Lễ Sanh. 
Nếu Qua buộc phải lập Thánh Lịnh tiêu hủy mạng lịnh 
của Thượng Sanh hườn chức Giáo Hữu cho Châu Liềng 
lại; khi Qua về Tòa Thánh Qua sẽ đem nội vụ ra Quyền 
Vạn Linh xử định cầu thăng cho người.

 � Mấy em có cho Qua biết rằng quân đội của Ngô 
Đình Diệm gặp với quân đội của kháng chiến giải phóng 
nơi bưng biền.

Điều ấy Qua không lấy chi làm lạ, ngày nào Ngô 
Đình Diệm còn có quyền độc tài áp bức của nó thì Qua 
dám quả quyết rằng nó không thể nào yên thân toại hưởng. 
Qua chỉ sợ một điều là với chính sách độc tài của nó, nó 
sẽ hiến nạp miền Nam cho cộng sản thôn chiếm. Mấy 
em phải nhớ mãi rằng Việt Minh buổi nầy cũng tìm 
phương thôn tính mấy em với đủ mọi phương pháp. 
Chúng muốn lật đổ Ngô Đình Diệm với danh hiệu của 
các giáo phái để trụ các lực lượng kháng chiến của chúng 
lại với danh hiệu: Cao Thiên Hòa Bình hầu đánh Diệm.

Qua dặn mấy em phải gìn giử thế nào đừng cho 
chúng lợi dụng mấy em là phương hay hơn hết. Ta không 
nghịch với họ mà Ta chỉ tìm phương đặng công khai hiệp 
tác với họ mới tránh khỏi phương châm xão trá lợi dụng 
của họ.

 � Mấy em mới được trả tự do hỏi Qua đặng tái lãnh 
phận sự.

Theo Qua tưởng nên cho họ an nghĩ ít lâu đặng 
dưỡng sức khi gần trót năm bị tù tội ngục hình. Thế nào 
cũng bị tiều tụy vì bị đánh đập trong lúc giam cầm. Nếu 
họ không bị bịnh hoạn thì họ cũng bị nhọc sức lao thân 
trong trường khổ hạnh. Chính mình Qua đã trót bị đồ 
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lưu nên đủ kinh nghiệm biết điều ấy. Nếu chính quyền 
Ngô Đình Diệm bắt họ một phen nữa thì họ sẽ bị nó hành 
hạ một cách tàn ác và dã man mà họ chịu không nỗi nữa. 
Trường tranh đấu cách mạng dạy ta phép ẩn thân hay hơn 
là tù tội ngục hình.

Kẻ nào đặng rèn trui cứng rắn chịu đặng mọi gian 
lao thì họ thêm năng lực dạn dĩ tranh đấu không có một 
quyền lực cường bạo nào làm cho lay động tinh thần họ 
nổi, nên họ trở thành nhà cách mạng hoàn toàn. Còn 
như kẻ thường tình khi họ bị tù tội ngục hình thì họ trở 
thành nhác nhúa, yếu hèn nên mềm như chuối. Mấy em 
để tâm quan sát coi ai còn can đảm ai đã yếu hèn rồi báo 
riêng cho Qua biết đặng Qua liệu phương sử dụng.

 �  Về vụ Khai Đạo nói với Sĩ Tải Hiểu rằng Giám Đạo 
Lợi hiệp với Thiếu Tướng Tất, Thiếu Tá Phú và Nhị Lang 
xin với Ngô Trọng Hiếu lập Đảng chính trị hãi ngoại 
đặng chống lại Qua ở Nam Vang. Ngô Trọng Hiếu đã 
chấp thuận và Ngô Đình Diệm cũng đồng ý.

Điều đó mấy em yên tâm vì chính phủ Ngô Đình 
Diệm chắc là khác hẳn với chính phủ Miên, chẳng phải 
Ngô Đình Diệm muốn làm chi nơi đây thì làm. Khi Chu 
Ân Lai đến viếng thăm Cao Miên thì cả Ngô Trọng Hiếu 
và những tay nha trão của nó đều bị chính phủ Miên bắt 
bỏ lên xe cây đặng cho đi hứng gió ở Kẹp. Chúng bị bắt 
làm cho cơ quan đại diện của chính phủ Ngô Đình Diệm 
đã bị mất mặt với Việt Minh cộng sản nơi đây quá nhiều.

Qua nói thật cho mấy em hiểu rằng: Chính phủ Miên 
bao giờ cũng tự coi mình rằng Trung Lập mà kỳ trung là 
họ có chính sách riêng biệt của họ. Tỷ như Qua qua đây 
từ khi ở xứ Cao Miên đến nay thì ngoài mặt vì sự tuyên 
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truyền của Ngô Đình Diệm gọi rằng Qua đã xu hướng 
theo cộng sản VM... rồi cho chính phủ Miên biết điều ấy...

Họ viết thư cho Qua phiền trách rằng Qua đã phá 
hoại lập trường trung lập của họ. Còn như theo Ngô 
Đình Diệm thì họ lại cho rằng đến nơi đây cư ngụ đặng 
làm gián điệp cho Ngô Đình Diệm.

Nếu có sự tổ chức như mấy em đã nói thì họ sẽ bị lực 
lượng của chánh phủ Miên đối phó với chính quyền Ngô 
Đình Diệm, chắc họ cũng không làm chi đặng mà hòng 
ái ngại. Qua còn sợ e cho các tay tổ chức ấy sẽ bị chính 
quyền Miên tìm phương khủng bố là khác nữa. Mấy em 
không ngại về vụ đó.

Đường lối Qua đi là con đường duy nhất.
Đạo chúng ta có vui chịu thấy trước mặt nạn cốt 

nhục tương tàn nồi da xáo thịt chăng?
Chúng ta vui chịu thấy tổ quốc chia hai, phân đôi 

chủng tộc chăng?
Đạo có vui thấy thiên hạ loạn ly quốc dân đau khổ 

chăng?
Đạo có vui chịu thấy ngoại bang xâm chiếm làm cho 

quốc dân và tổ quốc Việt Nam lệ thuộc một lần nữa chăng?
Bần Đạo tranh đấu có phải vì tư lợi, tư quyền mà 

đã can đảm khổ hạnh chăng? Ai tự hỏi mấy câu ấy thì đủ 
cho họ trả lời với họ rồi không cần luận đến nữa.

Qua đã hy sinh Đạo đặng cứu vãn tình thế cho tổ 
quốc và giống nòi Việt Nam. Vì Qua đã hiểu rõ rằng nếu 
phân chia chủng tộc và nước nhà làm hai, kỳ trung chia 
Đạo làm hai. Ta nhận định như thế rồi Ta có nên ngồi 
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yên cầu an cho mình, mặc cho Đạo bị chia hai Nam Bắc 
rồi ai mới vào đó để tìm phương hiệp nhứt lại đặng?

Dầu cho từ vĩ tuyến mười bảy (17) đỗ ra miền Bắc, 
người Đạo không đông như miền Nam nhưng có nên để 
cho số con cái Đức Chí Tôn dẫu là thiểu số nguyền rũa 
chăng? Họ đã bị Việt Minh thôn chiếm lệ thuộc, lấy họ 
làm tay sai thì họ sẽ bị Việt Minh xúi dục nghịch hẳn lại 
chính phủ Ngô Đình Diệm.

Nếu Bần Đạo muốn cầu an đặng an thân nơi Tòa 
Thánh thì chi cho khỏi chánh quyền Ngô Đình Diệm 
dùng cách gián tiếp chi phối nghịch lại cùng chính phủ 
miền Bắc; mà Hồ Chí Minh đương nhiên là ông Thánh 
sống của họ.

Nếu thoảng như có tình trạng như thế thì chính 
mình Bần Đạo không bảo toàn đủ trọn uy tín đặng khéo 
xữ dung hòa với họ mà chớ?

Đạo sẽ bị chia phôi vĩnh viễn từ Nam chí Bắc. Hỏi 
vậy chớ ai đã đảm nhiệm gánh vác cơ nghiệp Đạo ngồi 
xem tương lai của Đạo như thế chăng?

Nên Bần Đạo cho sự đi khỏi Tòa Thánh của Bần 
Đạo là thượng sách về mặt Đạo lẫn mặt Đời; với mục đích 
làm cho đồng bào đủ thế chung sống cùng nhau trong hòa 
bình và hạnh phúc.

Thuyết HBCS của Bần Đạo đem ra cho nước Việt 
Nam làm cho quốc tế cảm động. Vì quốc tế hiểu rõ rằng 
ngoài phương pháp ấy Đạo Cao Đài không có đường lối 
nào khác hơn nữa.

Thuyết ấy rồi đây các nước nhược tiểu đứng về Trung 
Lập phải noi theo đặng cứu nước họ.
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Giải pháp ấy càng ngày càng sáng tỏ đặng hiệp các 
tiểu nhược quốc lại làm một. Do hội nghị Bangdoong và 
Le Caire họ trở thành khối đệ tam lực lượng ở giữa khối 
Nga và khối Mỹ đặng bảo vệ hòa bình cho toàn thiên hạ. 
Đừng thấy cộng sản đã phổng tay trên bằng cách gia nhập 
vào thuyết CHUNG SỐNG HÒA BÌNH mà gọi rằng khối ấy 
đã bị cộng sản chi phối.

Điều ấy là một điều lầm lạc lớn.
Bởi đệ tam lực lượng là do nơi hai lực lượng vĩ đại nơi 

mặt địa cầu nầy là khối Nga cộng sản và khối Mỹ tư bản 
thực dân đấu tranh với nhau làm cho họ quá khổ nên mới 
sản xuất ra đệ tam lực lượng. Như vậy thì không thể nào 
cộng sản chi phối CHUNG SỐNG HÒA BÌNH quốc tế đặng.

 � Chánh phủ Ngô Đình Diệm đem sự tố cộng của 
nó ra làm phương văn hóa hiện tại. Tố cộng tới chừng 
nào nó lấy trọn cả nước Việt Nam rồi thôi. Thì cũng vì 
tố cộng mà mất hết phân nữa nước, tiếp tục tố cộng cho 
nó lấy trọn nước. Tố cộng sản đâu chẳng thấy... chỉ thấy 
làm khổ não giết chốc đồng bào mà thôi. Hễ càng tố thì 
thiên hạ càng theo một cách dữ dội hơn nữa. Nghe ra 
những phương thế ấy là những phương tuyên truyền cho 
cộng sản càng thêm mạnh mẽ hơn nữa. Thật ra thiên hạ 
đều nói rằng : từ thử không ai Việt Minh mạnh mẽ bằng 
Ngô Đình Diệm vậy.

Chính giờ phút nầy cộng sản ở sau lưng Ngô Đình 
Diệm. Những tay cộng sản mượn màu cờ quốc gia theo 
Ngô Đình Diệm còn tố cộng ráo riết và mạnh hơn Ngô 
Đình Diệm nữa.

Nó mượn phương tố cộng đặng tố lại quốc gia, 
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làm cho khối quốc gia phải thù hận Ngô Đình Diệm 
đặng theo chúng nó. Kẻ phản gián ấy nó hay, khéo 
đáng kinh sợ. Rồi đây các em sẽ thấy các tay sát hại Ngô 
Đình Diệm sẽ là những tay tố cộng mạnh mẽ ở sau lưng 
Ngô Đình Diệm; như thế thì ngày tàn tạ của Ngô Đình 
Diệm cũng gần chớ không còn xa xuôi nữa. Mấy em nhẫn 
nại chờ xem điều ấy.

Qua rất buồn cười về tên Tỉnh Trưởng Tây Ninh 
đem bức thơ của Lê Văn Tất gởi cho Qua đặng đọc cho 
mấy em được thả ra nghe. Trong ấy có Hưởng, Giảm, 
Nhung, Nguyên. Bức thơ ấy của Lê Văn Tất gởi cho 
Qua vì ganh ghét con Ba và con Tư con của Qua. Đại ý 
nó muốn cho Qua bỏ hai đứa con của Qua đặng làm tôi 
mọi cho chúng nó hưởng chưa đủ, chúng còn muốn con 
gái của Qua phải bị chúng nó lệ thuộc mới vừa lòng. Điều 
sở vọng vô lương, vô nghĩa ấy, trọn đời của chúng chưa 
chắc đặng thỏa mãn bao giờ.

Qua tưởng mấy đứa được trả tự do về nhà nó suy nghĩ 
về Qua cùng kẻ vô nhơn đạo đã hành hạ, đày đọa chúng 
nó trót năm nay với nhiều phương pháp tàn nhẫn; thì ai 
là phải còn ai là quấy chúng đủ trí thức suy luận điều đó. 
Thành ra phương pháp tuyên truyền của chúng mong làm 
mất uy tín của Qua đã trở lại thành tuyên truyền thêm 
hay cho Qua.

 � Lời cảm tạ của mấy đứa nó Qua dám quả quyết rằng 
không phải của chúng nó viết; mà là của chính phủ Ngô 
Đình Diệm bắt buộc chúng nó làm mà thôi. Bởi đọc qua 
Qua biết chắc rằng toàn thể con cái của Đạo cho dù ở 
đâu cũng không đến nỗi hạ mình một cách đê tiện trước 
mặt cường quyền áp chế mà có thái độ và cử chỉ hèn mạc 
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ấy bao giờ. Đối với Qua bài cảm tạ ấy là giả dối không có 
giá trị gì cả.

Nhơn dịp cuộc lễ Xuân nên liên lạc viên ở lại cho 
đến mãn lễ Qua mới cho về, điều ấy tại Qua chớ không 
phải tại nó.

Trước khi dứt lời, Qua cầu xin Đức Chí Tôn, Đức 
Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban ơn cho mấy em 
đặng trí thức thông minh, phân minh tà chánh, tinh thần 
tráng kiện đặng bảo đảm phận sự thiêng liêng bền vững 
cho tới ngày Qua trở về nước.

Qua ban phép lành cho mấy em.
Kiêm Biên ngày 05–01–Mậu Tuất.

(22–02–1958)
Hộ Pháp. 
(Ấn Ký).
* * *

 � Về ông Phạm Trung Hiếu.
Trong Lời Thuyết Đạo Q1 của Đức Hộ Pháp khi 

giảng nghĩa về Phật Mẫu Chơn Kinh tại Ðài Cửu Long 
(Báo Ân Từ) 4 giờ chiều ngày 15–8 Đinh Hợi (1947) Ngài 
có đoạn nhắc đến Ông Hiếu như sau:

...Muốn biết quyền hành ấy Bần Đạo phải thuyết 
minh và giải nghĩa bài Kinh Ðức Phật Mẫu mà chúng ta 
thường tụng niệm hằng ngày đó. Trước khi giải nghĩa, Bần 
Ðạo cũng nên nói rõ ai đến cho bài Kinh ấy? Cho hồi nào? 
Và tại nơi đâu?

Kinh Ðức Phật Mẫu cho tại Kim Biên Tông Ðạo (Cao 
Miên Quốc) nơi Báo Ân Ðường của hai vợ chồng Thừa Sử 
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Huỳnh hữu Lợi. Lúc trước chưa có Kinh Phật Mẫu, chúng 
ta chỉ biết Phật Mẫu, đến Hiệp Thiên Ðài khai Ðạo Cao 
Ðài, nhờ thi phú văn tự của Cửu Vị Tiên Nương cho biết 
nguyên do đến khai Ðạo, chớ chúng ta chưa biết quyền hành 
của Người. Nơi Kim Biên cả Chức Sắc Hội Thánh Ngoại 
Giáo đều cầu kinh, khiến khi đó Bần Ðạo đến nhằm lúc 
cúng Vía Phật Mẫu. Bát Nương đến cầm cơ viết, chính 
mình Bần Ðạo phò loan nơi Ðại Ðiện, có nhiều người làm 
chứng. Có chư Ðạo Hữu và một người không biết Ðạo là 
gì là ông Hiếu (kêu Bần Ðạo bằng chú) ngồi trước sân chơi, 
thấy tứ phía đều có hào quang giáng hạ xẹt xuống rất ngay 
Báo Ân Ðường. Tới chừng trọn bài Kinh rồi, cả thảy đều 
nói lại không biết cái gì xẹt khi nãy như sao xẹt qua xẹt lại 
vậy, không dè trong nhà đương phò loan. Có cháu của Bần 
Ðạo và nhiều Ðạo Hữu ở ngoài đều làm chứng quả quyết 
như vậy....

* * *
Dưới ánh sáng ĐĐTKPĐ chúng ta biết rằng được đầu 

kiếp trong thời kỳ Đức Chí Tôn mở Đạo là một duyên 
lành. Như được sanh trong gia đình có Đạo là phúc đức 
từ vô lượng kiếp. Còn như kiếp sinh là thân tộc với bậc 
Tiên Thiên mở Đạo là cả một kỳ duyên.

Một người cháu được Đức Hộ Pháp quan tâm và 
thương mến như vậy hẳn nhiên Ngài cũng ghe phen dạy 
dỗ mà vì áp lực của bạo quyền, trong cơn sợ hãi lại cư xữ 
như thế làm cho bao nhiêu người đau khổ. (Cũng có thể 
do Thánh Thư 100 ngày 13–9–1956 chăng?) Thiễn nghĩ 
đây cũng là bài học thiết thân cho chúng ta trên đường 
Đạo và đường đời...

***
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 	 Thánh thư 11 ngày 09–03–1958 gởi cho Ban HBGH và HBCS

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
Số 11/ HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

Gởi cho mấy em trong Ban HBGH và HBCS.
Qua nghe Em liên lạc viên nói lại rằng mấy em đã 

nhóm hội cùng nhau rồi nhưng chưa kịp Phúc Sự mà 
Em liên lạc viên phải về gấp chỉ có đem đặng bức thơ viết 
tay của Thiện gởi cho Qua Phúc sự tình hình nơi Tòa 
Thánh mà thôi.

Qua trích điểm trong bức thư ấy có tin tức của bà 
Phối Sư T nói về việc có nhận đặng thư của con T và 03 
tấm hình. Qua lấy làm vui lòng nghe đặng những tin thiết 
yếu của mấy em về Giáo Sư Ngọ, Lễ Sanh Hạnh, Lễ Sanh 
Cớt, Lễ Sanh Tiến và Hành Thiện Bồng.

Qua rất mừng hay tin Lễ Sanh Quảng được chính 
phủ Ngô Đình Diệm thả. Qua nghe rằng giáo hội đã tiếp 
tế cho gia đình của 34 thợ hồ ở trên nầy về rồi bị Ngô Đình 
Diệm cầm ngục cho đến hôm nay. Mấy em làm đặng một 
việc mà chính Qua cũng rất nên cảm động; vì Qua rất 
thương yêu và tội nghiệp 34 đứa ấy. Có lẽ qua cơn khảo 
đảo của đạo phải chịu khổ hạnh đối với tổ quốc và giống 
nòi Việt Nam chúng nó sẽ có đặng phúc hạnh làm người 
ân của nòi giống Việt Nam trong tương lai sau nầy đó vậy.

Qua hay đặng tin Việt Minh đã trở lại vận động đối 
cùng chính phủ Ngô Đình Diệm như chúng đã đối cùng 
quân đội Pháp buổi trước. Chúng sợ về mặt quốc tế nên 
không dám hành động chính qui với danh thể Việt Minh 
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nên mới mượn Đảng Cao Thiên Hòa Bình đặng làm biểu 
ngữ và truyền đơn. Không khéo chúng sẽ thôn chiếm từ 
Nam chí Bắc với phương hướng chúng đã đánh bại Pháp 
hồi trước. Qua đã thường nói với mấy em rằng từ trước 
đến giờ Qua chưa hề thấy ai phục vụ Việt Minh một cách 
đắc lực cho bằng Ngô Đình Diệm. Thì cũng vì ghét Ngô 
Đình Diệm nên cả quốc dân nơi miền Nam đều theo Việt 
Minh cộng sản mà chớ.

Qua lại còn hay tin Hội Thánh nơi Tòa Thánh đã 
nghe theo lời Ngô Đình Diệm tu chỉnh bộ Đạo lại. Qua 
thử hỏi mấy em trong cơn khảo đảo nầy Hội Thánh có thể 
tu chỉnh bộ Đạo lại mà không mất bổn đạo hay chăng? 
Họ có thể thâu tên tuổi của một phần ba (1/3) số tín đồ 
của Đạo mà thôi.

Qua lại hỏi mấy em thoảng như số tín đồ bị mất 
bớt thì chính phủ Ngô Đình Diệm nó có thế khinh rẽ 
Hội Thánh hay chăng? Ngô Đình Diệm đã miệt sát Tòa 
Thánh nay nó lại biểu đem bằng cớ giao nơi tay của nó 
đặng nó chà đạp Hội Thánh chớ không có mục đích chi 
khác hơn nữa.

Qua chỉ tức cười cho người thay thế cho Qua đặng 
cầm vận mạng của Đạo mà lại thua trí Ngô Đình Diệm 
như thế. Trong hàng chức sắc gọi là lớn nơi Tòa Thánh 
hôm nay thì có mấy tay trọng yếu có thể cầm quyền chủ 
mưu là Cao Tiếp Đạo, Phạm Khai Đạo, Giáo Sư Đến, 
Giáo Sư Hào bên phái Nam. Còn bên phái Nữ thì bà 
Phối sư Hương Hiếu là những tay quyết tâm đảo chánh 
Qua đặng đoạt quyền của Đạo; mà họ cầm giềng mối của 
Đạo như thế.

Mấy em phải đề phòng kẻo Đạo của mấy em sẽ bị 
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bán một phen nữa như Nguyễn Thành Phương buổi trước. 
Cái tài hay của họ chỉ biết phá chớ không biết tạo, tương 
lai sẽ nói rõ cho mấy em điều ấy.

Khi bước ra đi Qua đã để lại cho họ gần ba triệu bạc. 
Qua căn dặn mấy em coi chừng kẻo họ làm hết của ấy rồi 
bắt mấy em phải nuôi họ thêm nữa mà chớ. Qua nghe 
hôm nay đã bị kiệt quệ vì số tiền ấy đã bị họ xới bớt hay 
phung phí hết rồi. Hôm nay mấy em nên ngó chừng nồi 
gạo của mấy em kẻo họ bòn chẹt của mấy em thêm nữa.

Qua hay rằng lễ Vía Đức Chí Tôn rất nên đìu hiu là 
vì kiệt quệ chớ không duyên cớ chi khác.

Tiền đâu mà Qua đã làm buổi trước?
Vậy cho mấy em ngó thấy đủ bằng cớ rằng họ chỉ biết 

xài của, chớ họ không phải là tay làm ra của. Tất nhiên là 
họ có phương pháp hại Đạo chớ chẳng làm nên cho Đạo. 
Qua sợ e cho ngày về của Qua nó sẽ còn nặng nề hơn ngày 
ở Madagascar về buổi nọ. Vì khi ấy cả toàn quốc dân Việt 
Nam cho chí đến Saigon Chợ Lớn đều là cùng khổ chỉ 
bận bố tời chớ không đủ vải mặc.

Mấy em cho Qua biết thêm chính phủ Ngô Đình 
Diệm đã trả tự do thêm cho 30 người mà trong danh 
sách của Thiện có nói. Mấy em cho Qua nguyên danh 
sách của họ đặng Qua để dành có sự hữu dụng về ngày 
sau nầy. Năm (05) người của mình là Lễ Sanh Trọng, Bà 
Giáo Hữu Hoa, Em Huỳnh Thị Liễu, cựu Thiếu Tá Son 
cùng bà Bắc Việt di cư ở tại chợ Long Hoa mà mấy em 
không nói rõ tên. Hôm nay họ về ở tại đâu? Mấy em cũng 
cho Qua biết.

Mấy em len lõi vào Hộ Pháp Đường nói lại với bà 
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Tám rằng Qua, con Ba, con Tư và Thuận, Hòa đều mạnh. 
Nói với Chí Thiện Hiếm coi thằng Suông bây giờ không 
còn ở Hộ Pháp Đường và nó ra ngoài làm gì. Nói với Tá 
Lý Cung rằng Qua để lời khen nó. Dặn nó nên ra vô thăm 
viếng cho đến ngày Qua về. Nói với con Tám Thấy và Ba 
Đê[6] rằng Qua nghe chúng nó còn ở với cô Tám, Qua rất 
cám ơn chúng nó. Hỏi thăm Tư Điều bây giờ ở đâu và nó 
có mạnh giỏi thế nào cho Qua biết.

[6] Ông Ba Đê tên đầy đủ là Phạm Văn Đê. Ông vóc người nhỏ 
nhắn, tánh tình hiền hậu, nụ cười luôn nở trên môi, nói chuyện 
nhỏ nhẹ rất dễ mến. Song đấu tranh cho chân lý tôn giáo theo 
lẽ công bằng thì rất cương quyết, sẳn sàng hy sinh vì đạo nghiệp.

Sau 30–4–1975 ông là một trong những người cảm tử giử Sở 
cao su ở Trí Huệ Cung lại; không cho Công ty cao su Tây Ninh 
khai thác trắng để lấy đất cấp cho cán bộ.

Công ty được công an hổ trợ đem máy cưa, xe ủi... đến. Ông 
Đê hiệp cùng mấy chục người nữa như quí ông Trần Văn Chương 
(Ba Chương), Cô Phạm Thị Xuyến, Cô Bảy... cầm mỗi người 
một bình xăng và bật lửa... cản đầu máy ủi.... tử thủ... công an 
thấy sự quyết tâm của các vị nên lui binh.... Sở cao su hai bên 
Trí Huệ Cung không bị san phẳng chính là nhờ sự hy sinh vô 
bờ bến của các vị.

Năm 1995 ông Ba Đê, ông Ba Chương, Bà Xuyến, Bà Bảy... là 
những người nồng cốt yêu cầu Hội Đồng Chưởng Quản phải 
thực thi điều số 04 Đạo Lịnh 01/1979: Mở Đại Hội Hội Thánh 
để chấn chỉnh cơ đạo.

Các vị từng đi đến Trung Ương 02 tại số 07 Lê Duẫn (TP 
HCM) để làm rõ vì sao 16 năm rồi không mở hội.

Trước sự đấu trí rất dũng cảm của nhơn sanh chính quyền 
đánh giá: Đây là những người dùng Đạo Lịnh 01 để phá Đạo 
Lịnh 01 xây dựng lại Hội Thánh phá thành quả của cách mạng.

Công an đã dùng xã hội đen để đàn áp nhiều lần nhưng lửa 
đấu tranh lan rộng cuối cùng là Hội Đồng Chưởng Quản của 
Ông Phối Sư Thơ phải hiện hình là một chi phái vào năm 1997.

Ông Ba Đê là một đàn anh trung kiên với Đạo, đã để lại gương 
sáng trên đường phụng sự cho hậu tấn noi theo vậy.
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Căn dặn từ đây tới ngày Qua về, mấy em bên cơ 
quan Phước Thiện có qui liễu thì tiếp tục chôn tại đất tư 
của Qua đặng khi về Qua biết mồ mã của chúng nó, chớ 
đừng chôn nơi nào khác.

Qua gởi theo đây mấy bài thi của Qua họa lại của 
mấy em và bản chương trình của Thương Phế Binh mà 
Qua đã cho đánh máy sạch sẽ lại đặng mấy em giao lại 
cho Lập Bữu. Còn thi thì giao lại cho Chơn Kim HBGH 
và HBCS. Qua cũng gởi theo đây bài Tân Xuân đề bút của 
Qua cũng như Qua đã gởi cho cả chức sắc Thiên phong 
nơi đây để họ họa lại.

Trước khi dứt lời, Qua cầu xin Đại Từ Phụ, Đại Từ 
Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng phù hộ mấy em đủ phương 
thế và huyền diệu đặng thi hành phận sự thi ân cho tổ 
quốc và giống nòi Việt Nam y như lời Đức Chí Tôn đã 
căn dặn là: Đạo phải cứu đời trong cơn khổ não và gặp 
hồi nguy biến.

Ta vì lời hứa của Đức Chí Tôn là buộc mình phải 
làm đầu, phải chịu muôn điều khổ hạnh, ngậm đắng nuốt 
cay, sự khổ hạnh càng lớn lao chừng nào thì công của Đạo 
đối với Đời thêm hay chừng nấy.

Qua ban phép lành cho tất cả mấy em.
Kiêm Biên ngày 30–01–Mậu Tuất.

(19–03–1958)
Hộ Pháp. 
(Ấn Ký).

PS: Qua cũng gởi theo đây 02 bổn sớ:
1– Trần Văn Thược.
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2– Quách thị Hui.
Đặng mấy em giao lại cho Võ Văn Kỵ nơi Vạn Pháp 

Cung y như lời của nó đã cầu xin cho hai đứa bịnh ấy.

***
 	 Thánh Thư 12 ngày 08–04–1958 gởi HBCS và HBGH

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
Số: 12/HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

Gởi cho mấy em trong HBCS và HBGH.
Qua có tiếp đặng giấy tờ của mấy em kể sau đây:
....................
Sau đây Qua tiếp tục trả lời các vấn đề các em đã hỏi.

 � Về phần đời.
Chính quyền Ngô Đình Diệm thì lẽ dĩ nhiên sự khó 

khăn của chúng Qua đã đoán biết trước nên không lấy 
chi làm lạ cho Qua hết.

Qua chỉ lo sợ cho kẻ cầm quyền Đạo vì không viễn 
kiến mà lưu lại hậu quả không hay cho toàn con cái của 
Đạo. Việc phải tới nó sẽ tới trong một thời gian ngắn ngủi, 
sau đây rồi chưa biết họ sẽ xử trí đối với mấy em thế nào? 
Điều ấy tương lai sẽ chỉ rõ.

 � Về phần Đạo.
Vụ các chi phái sắp sửa về Tòa Thánh.
Qua buộc phải nói với mấy em vài dòng về triết lý 

của Đại Đạo và chơn truyền y theo Pháp Chánh đã định.
Mấy em biết cơ tận độ của Đức Chí Tôn nơi mặt thế 
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nầy, Đại Từ Phụ đến lập giáo không giống triết lý đạo giáo 
nào tất cả. Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu là cha mẹ của Vạn 
Linh từ thử đến giờ đã giao con cái của hai Đấng cho các vị 
Giáo Chủ Đạo Giáo như là cho các vị giáo sư giáo huấn...

Nhưng các môn học và các học thuyết không có phù 
hợp và điều hòa lẫn nhau làm cho các tôn giáo nơi mặt 
thế nầy biến thành các cơ quan đối lập, làm cho thiên hạ 
bất hòa, sanh ra thù hận nên mới diễn ra giặc giã chiến 
tranh tương tàn tương sát.

Bởi cớ cho nên Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu dường 
như không tín nhiệm các vị Giáo Sư ấy nữa nên chính 
mình đến giáo hóa lấy con cái. Trong sự giáo hóa ấy có 
mục phiêu tối trọng yếu là dạy dỗ cho cả con cái của mình 
thành nhân, nên vị tại mặt thế nầy. Đặng Đại Từ Phụ và 
Đại Từ Mẫu đem quyền năng sở hữu của mình chia lại 
cho họ đồng quyền, đồng trị. Nghĩa là một triết thiết tối 
yếu tối trọng của Đạo Cao Đài là: TRỜI NGƯỜI HIỆP MỘT 
(Thiên Thượng Thiên Hạ đồng trị). Bởi vậy nên nơi cửa 
Đạo phân ra rõ rệt hai quyền: Quyền Chí Tôn và Quyền 
Vạn Linh.

Ai cầm hai quyền ấy tại thế nầy khi Đại Từ Phụ và 
Đại Từ Mẫu đã phú thác? Pháp Chánh Truyền đã phân 
rành hai quyền ấy trong chú giải về ba Đài là Bát Quái 
Đài, Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài.

 ❒ Bát Quái Đài thì có Chí Tôn làm chủ.
 ❒ Cửu Trùng Đài thì có Giáo Tông Chưởng Quản.
 ❒ Hiệp Thiên Đài thì Hộ Pháp Chưởng Quản.

Cầm quyền Chí Tôn tại thế là hai vị Chưởng Quản 
Nhị Hữu Hình Đài là Giáo Tông và Hộ Pháp hiệp một.
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Còn cầm quyền Vạn Linh thì Hội Thánh và toàn 
thể tín đồ con cái của Đạo lưỡng phái.

Toàn Đạo có lẽ còn nhớ cây Cơ Phong Thánh của 
Hiệp Thiên Đài là cây cơ Đạo Pháp hiệp một. Đạo thì có 
Thượng Phẩm, Pháp thì có Hộ Pháp. Khi lập giáo vừa 
xong là tuyển phong Thánh rồi, thì cây Cơ Phong Thánh 
ấy đã gãy khi Thượng Phẩm đã qui vị.

Còn cây cơ Thế là cây Cơ Phổ Độ thì chúng ta không 
hiểu vì lẽ gì mà Đức Chí Tôn đã cấm hẳn. Cơ bút chỉ để 
dạy Đạo mà thôi. Do nơi Thập Nhị Thời Quân phò loan 
chớ không ai khác thế hết.

Nên cơ bút Bần Đạo chỉ công nhận cơ bút Thập Nhị 
Thời Quân, chớ chưa đặng lịnh công nhận cơ nào khác 
nữa. Nghĩa là ngoài cơ Thập Nhị Thời Quân giáo đạo ra 
thì không còn Cơ Phổ Tế và Cơ Phong Thánh nữa. Ta 
suy nghĩ coi phải chăng vì lẽ ấy đã làm cho loạn đạo, trổ 
sanh chi phái mà hôm nay có Hội Thánh Tiên Thiên về 
mong đoạt Tòa Thánh.

Phải chăng vì lẽ ấy mà khi lập giáo vừa xong thì 
Thượng Phẩm đã qui vị mà Cơ Phổ Tế của Chi Thế thì 
đã cấm hẳn, chỉ còn cơ giáo đạo của Thập Nhị Thời Quân 
mà thôi. Như thế mà Đạo cũng không tránh khỏi nạn 
quỉ quyền nhập nội như buổi khai đạo Từ Lâm Tự buổi 
trước. Ấy là điều Đức Chí Tôn đã cho biết trước đó vậy.

Trước kia mấy vị Thời Quân chưa về Tòa Thánh hành 
đạo thì chính mình Bần Đạo đã cầu khẩn cùng Đức Lý 
Giáo Tông cho phép Chi Phái trở về Tòa Thánh. Nhờ sự 
cầu khẩn của Bần Đạo Đức Lý Giáo Tông đã cho Bữu 
Tài tự Thiện Pháp trở về Tòa Thánh với địa vị là Phối Sư 
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thay vì Đầu Sư của ông ta đã thọ lãnh nơi Phái Tiên Thiên. 
Đức Lý Giáo Tông khi ấy hiệp cùng Hộ Pháp đặng đủ 
quyền Chí Tôn tại thế mới quyết định như thế được. (1).

Song chính Đức Lý Giáo Tông đã đồng tính cùng 
Bần Đạo phải đem họ ra Quyền Vạn Linh công nhận mới 
được. Nhưng điều ấy họ chưa có làm nên Quyền Vạn Linh 
cũng chưa công nhận. Ta thử hỏi như thế ông Tài trở về 
Tòa Thánh với danh vị Giáo Tông có ai một mình dám 
công nhận cùng không?

Điều ấy Bần Đạo để cho toàn đạo xử trí với họ và 
đối đầu cùng chức sắc Thời Quân và Thượng Sanh đương 
cầm quyền Đạo nơi Tòa Thánh. Qua nói thiệt cùng mấy 
em Qua lấy làm vui mừng mà thấy kết quả của Thượng 
Sanh và chư vị Thời Quân giải quyết phương nào cho ổn 
thỏa. Trên không nghịch với thiên ý, dưới không nghịch 
với tín đồ là Qua vui mừng hơn hết.

 � Về vụ tái lập quân đội của chính phủ Ngô Đình Diệm 
đã phú thác cho Phương thì sự hiểu biết của Qua như vầy :

Nguyễn Thành Phương cũng là người đeo bùa của Mỹ 
như Phan Quang Đán. Ngô Đình Diệm đã mua Phương 
với 30 triệu đồng về chiếm đoạt Tòa Thánh đặng giao cho 
nó. Thay vì coi Phương là người ơn của nó đã mua chuộc, 
nó lại khủng bố Phương. Điều ấy đã làm cho dư luận thấy 
rõ sự phản bội của ngụy quyền Ngô Đình Diệm. Nên có 
lẽ vì lẽ ấy Mỹ đã can thiệp cùng Ngô Đình Diệm cốt yếu 
võ trang cho Phương đặng làm gì?

Đặng trả thù Ngô Đình Diệm hay là biểu Phương 
phản bội lại Đạo một phen nữa là tái chiếm Tòa Thánh, 
bắt bớ tù đày chức sắc Thiên phong và Tín Đồ của Đạo 
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như nó đã thi thố lúc trước đó vậy.
Hay là vì Việt Minh phát động phong trào giải phóng 

mà Ngô Đình Diệm không thể dàn xếp được đặng tránh 
khỏi lưu huyết nên Ngô Đình Diệm tái võ trang lại cho 
Quân Đội của Phương cho toàn thanh niên con cái của 
Đạo đứng ra làm bia đở đạn cho nó.

Hai mục phiêu ấy cần cho.... quan sát coi nó chú 
trọng về mục phiêu nào rồi mới liệu được.

Mấy em cho.... biết biết điều ấy đặng nó khỏi thắc 
mắc vấn nạn nơi Qua.

Chính quyền Ngô Đình Diệm đa mưu túc trí, gian 
xão dối gian dặn... phải đề phòng cho lắm đừng vội nghe 
mà mắc phải mưu của chúng một phen nữa. Nó đã ngó 
thấy chán chường cùng các bạn đồng chí của nó đã bị mưu 
phản của Phương như thế nào thì nay liệu lấy mà giử gìn.

Tỷ như giải pháp HBCS của Qua đã đưa ra ngoài quốc 
tế. Mấy em nên nhắc nó rằng nó đã treo danh cộng sản 
cho thuyết HBCS nhưng nó chỉ có quên một điều là thuyết 
ấy là do sự tranh bá của hai khối Nga Mỹ mà xuất hiện tại 
Bangdoong. Khi ấy cộng sản muốn đem thuyết cộng sản 
ra phô bày nơi hội nghị nhưng chúng đã bị các nước Hội 
Viên đều phản đối, không cho phép đem thuyết cộng sản 
vào Hội Nghị. Nên chúng buộc thừa cơ phỏng tay trên 
xin nhập vào làm Hội Viên. Nơi hội nghị Bangdoong mới 
bị nó nhúng tay vào làm cho Hội ấy mất lập trường trung 
lập đệ tam lực lượng của quốc tế.

Thuyết ấy do nơi Neru đề xướng, Chu Ân Lai là tay 
bón vào, đứng lấy vị đặng tuyên truyền quốc tế là ngón 
sở trường của cộng sản.
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Ngô Đình Diệm muốn gắn cho HBCS danh từ cộng 
sản đặng khi cộng sản đã bị liệt vào hàng ngoài luật pháp 
thì Ngô Đình Diệm mưu hại ta cho dễ. Ngô Đình Diệm 
dùng phương pháp tố cộng đặng tố luôn ta.

Qua buộc mình phải nói rõ lý do của Qua trong giải 
pháp HBCS đặng cho mấy em khỏi mờ hồ khi chúng gắn 
cho mình là làm chính trị. Giải pháp ấy Qua đề xướng ra 
là chủ tâm vì Đạo chớ không phải chính trị hay quốc sự 
chi cả. Mục phiêu chánh của Đạo Cao Đài là lo cho toàn 
thiên hạ đặng tự do hạnh phúc. Có lẽ vì lý do đó mà chúng 
ta phải hy sinh trọn kiếp sống đặng giải ách lệ thuộc cho 
các chủng tộc lạc hậu.

Vì lẽ bất công đương nhiên của xã hội mà chính mình 
Đức Chí Tôn đã nói và Đức Lý có lập lại: “Ngày nào còn 
tồn tại một lẽ bất công nơi mặt thế nầy thì Đạo Cao Đài 
chưa thành Đạo”.

Ta cũng vì hạnh phúc của nhơn sanh mà hy sinh cả 
gia nghiệp của ta đặng tạo hạnh phúc ấy cho toàn thiên 
hạ. Mấy em biết nếu không có tinh thần cao thượng ấy 
thì con người bao giờ cũng có mục tiêu là vinh thân phì 
gia, đeo đuổi theo thuyết duy vật và thuyết vị ngã (Egoise) 
chớ không dại gì phải hy sinh đặng làm tôi tớ cho toàn 
thiên hạ. Ta theo Đức Chí Tôn là theo thuyết cao thượng 
ấy. Ta buộc mình phải làm việc ấy đối với dân Việt Nam 
ta trước rồi mới rộng ra cho toàn thiên hạ.

Qua lập lại một lần nữa rằng Đạo Cao Đài có mục 
phiêu chánh đáng là chúng ta phải làm cho kỳ được bác 
ái, công bằng, vị tha, ưu nhơn ái vật, cải thiện dân sinh, 
làm cho đại đồng thiên hạ. Ta đã hy sinh không biết bao 
nhiêu xương máu từ thử đến giờ cũng vì muốn đạt cho 
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được cái mục phiêu ấy. Muốn cho Đạo Cao Đài có giá 
trị nơi mặt thế nầy mà đi chưa đến mục đích ấy tức công 
trình của ta cấy lúa trên đá.

Qua chỉ sống gượng đặng xem coi các bạn gọi là đồng 
chí của Qua thi thố lẽ nào cho nên Đạo, cho đáng kiếp 
sống chớ không ăn gởi nằm nhờ, ngồi không toại hưởng 
công nghiệp của kẻ khác. Dầu vô phước thế nào, hay bị 
bội bạc phản phúc đến đâu mà trong kiếp sống mình có 
phương thế làm nên cho Đạo, cho Đời là một phần thưởng 
cho tâm hồn rất nên đáng giá.

Chơn lý chánh đáng của ta phải theo đuổi và đoạt 
cho kỳ được là muốn nên cho mình trước phải nên cho 
người. Muốn tạo hạnh phúc cho mình cố gắng tạo hạnh 
phúc cho người. Chớ còn kiếp sống mà ra ký sinh trùng 
thì không nên sống.

Các bạn của ta có để ý thi thố điều ấy chăng?
Bằng chẳng vậy thì không nên xưng mình là người 

Đạo. Bởi vì ngoài phương pháp ấy chẳng còn danh giá của 
con người giữa chợ đời thống khổ.

Mặc dù họ cố tình xuyên tạc nói chi thì nói, ta chỉ 
biết mình là Đạo đặng thi thố cho phải Đạo là đủ.

Trước khi dứt lời Qua ban phép lành cho toàn cả 
mấy em và cầu nguyện cùng Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu 
ban ơn riêng cho mấy em đủ tinh thần nghị lực chịu khổ 
hạnh đặng cứu nước và nòi giống Việt Nam hầu lưu ơn 
của Đạo lại cho Đời đặng cho Đạo Cao Đài đáng phận 
sự Quốc Đạo của mình. Điều ấy là điều hằng ngày Qua 
cầu nguyện và trọn hy sinh thi thố cho thành tựu.

Qua tưởng mấy em và Hồ Bảo Đạo cũng vì lẽ đó 
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mà đương chịu khổ hạnh, chia khổ với Qua hằng ngày. 
Chính Qua hằng cầu nguyện cho mấy em đủ can đảm, 
đủ năng lực, đủ nhẫn nại, đủ vững tâm cho đến ngày kết 
liễu, thắng mọi trở lực. Danh giá tương lai của chúng ta 
sở dĩ có cùng chăng là giá trị của sự hy sinh của chúng ta 
trong buổi nầy.

Mấy em làm thế nào cho ra câu văn của Đức Lý: Đời 
hằng đổi nước non không đổi... là mục phiêu chánh đáng 
của chúng ta phải đeo đuổi cho đến ngày kết liễu.

Kiêm Biên ngày 20–2–Mậu Tuất.
(08–04–1958).

Hộ Pháp. 
(Ấn Ký).

(1)– CHÚ THÍCH.
Diễn tiến và rốt lại về việc qui nhứt chi phái ĐĐTKPĐ.

a– Pháp luật định việc qui nhứt điễn tiến như sau:
a.1. Đạo Nghị Định thứ 8. (1934).
a.2. Đạo Luật Mậu Dần (1938).
ĐIỀU THỨ MƯỜI BỐN: Phương Cách Đối Phó Cùng 

Các Chi Phái Phản Đạo
LUẬT. Chiếu theo Thánh Giáo của Đức Chí Tôn và 

Đạo Nghị Định số 8 của Đức Lý Giáo Tông, thì toàn cả 
Chúng Sanh nhứt định không nhìn nhận các Chi Phái 
phản Đạo và phải định quyết là Bàn Môn Tả Đạo.

PHƯƠNG PHÁP THẬT HÀNH
4– Đối với các Chi Phái do Đại Đạo lập thành mà 

phản loạn Chơn Truyền, ngày nay đã lỗi thệ cùng Thầy, 
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thì xin Hội Thánh thể lòng đại từ đại bi của Đức Chí Tôn, 
mở kỳ ân xá cho họ đặng nhập môn tái thệ y theo Châu 
Tri số 31 đề ngày 18 tháng 9 năm Bính Tý, duy trong Châu 
Thành Tòa Thánh, những kẻ phản Đạo không đặng nhập 
môn trở lại mà thôi.

5– Hiện thời đương lo tạo tác Tòa Thánh, cấm nhặt 
các Chi Phái vào Thánh Địa toan mưu khuấy rối. Chừng 
nào Toà Thánh lập xong, dầu Chức Sắc các Chi Phái muốn 
nhập môn làm Tín Đồ đi nữa, thì cũng phải có Quyền Vạn 
Linh và Quyền Chí Tôn công nhận mới đặng.

a.3. Đức Hộ Pháp (khi cầm quyền Thượng Tôn 
Quản Thế) (i) ký Huấn Lịnh 380 ngày 22–06–Kỷ Sửu 
(19–4–1949) ân xá cho chi phái.

Bần-Đạo đã ân xá cho toàn cả Chi Phái, bất cứ là ai, 
nếu nhập môn lại và vâng y Luật Pháp Tòa-Thánh sẽ là 
Tín-đồ chánh-thức của Đạo Cao-Đài. Danh từ Ban Chỉnh 
Đạo hay là Tiên Thiên đều là phụ thuộc thì chẳng nên vì 
danh từ ấy mà gọi là chia rẽ rồi hẹp lượng khinh thường 
buộc ràng khổ khắc, ấy là đi ngược dòng trào lưu đoàn kết 
qui hiệp....

a.4. Hạnh Đường Giáo Hữu khóa năm 1972 môn 
Hành Chánh Hội Thánh ĐĐTKPĐ có rút 02 lời dạy của 
Đức Lý Giáo Tông (tại Cung Đạo) và Đức Hộ Pháp (tại 
Giáo Tông Đường) để cho quí chức sắc học như sau:

a.4.1– Đàn cơ tại Cung-Đạo Đền Thánh đêm 17 
tháng 10 năm Đinh-Dậu (8.12.1957), Đức Lý-Bạch có dạy:

“Chư Hiền-hữu Hiệp-Thiên-Đài! về Đạo Nghị-Định 
của Lão đối với Chi Phái là phương pháp lúc trước để phổ-
độ nhơn-sanh mà thôi. Hiện giờ cửa Đạo đã mở rộng thì 
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cơ qui nhứt thế nào cũng thực hiện được.”
a.4.2– Đàn cơ tại Giáo-Tông Đường đêm mồng 10 

tháng 04 năm Giáp-Thìn (1964, vía Đức Phạm Hộ-Pháp), 
có Đức Thượng-Sanh, chư chức sắc Hiệp-Thiên-Đài, Cửu 
Trùng Đài hầu đàn, Đức Hộ-Pháp giáng dạy có khoản 
như vầy:

“Ngày giờ đã đến, Bần-Đạo để lời khuyên cả chức-sắc và 
toàn Đạo ráng thế nào thống nhất nền Đạo cho được, mới 
có đủ sức mạnh để làm gương cho vạn quốc.”

a.5. Hội Thánh ĐĐTKPĐ sau đó họp với các chi phái 
nhiều lần thể hiện ở 05 vi bằng.

Vi bằng thứ 05 ngày 08–01–Kỷ Dậu (24–02–1969) 
Hội Thánh và các chi phái thống nhứt 09 điều kiện qui 
nhứt.

Trong 09 điều kiện nầy HỘI THÁNH ÂN XÁ 
LUÔN KHOẢN NHẬP MÔN.

Trong 09 điều kiện không có điều nào qui định 
phải nhập môn.

***: Ngày 22 tháng 4 năm Nhâm Tý (1972) phái đạo 
TỪ VÂN ở Phú Nhuận Saigon qui về Tòa Thánh. Ngài 
Thượng Chánh Phối Sư Thượng Nhã Thanh thay mặt 
Hội Thánh đến dự Lễ Qui Nhứt...

Sau ngày 30–4–1975 Chánh phủ cộng sản Việt Nam 
lấy một phần Hợp Tác xã Mành Trúc xuất khẩu....

Thập niên 90 của của thế kỷ 20 Hội Thánh Trung 
Hưng Bữu Tòa tham gia đòi phần Hợp Tác Xã lấy lại 
rồi thừa cơ hội lấy luôn cả phần còn lại. Thời gian nầy cô 
Đầu Tộc do Hội Thánh bổ nhiệm còn tại Thánh Thất. 
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Dù bịnh nhưng cô nhất định không trở về Tòa Thánh 
khiến chi phái Trung Hưng Bữu Tòa rất khó xữ. Họ cầu 
viện một số Hiền Tài, nhân sĩ ở Tòa Thánh Tây Ninh đến 
vận động Cô Đầu Tộc về Trí Giác Cung dưỡng bệnh rồi 
họ trợ cấp hàng tháng.... nhưng mưu sâu nầy thất bại....

Sau khi chiếm được hết cả khuôn viên Thánh Thất 
chi phái Trung Hưng Bữu Tòa lên kế hoạch trưng bày 
mẫu xây dựng: theo mẫu Thánh Thất của Tòa Thánh. 
Nhưng thực tế chi phái Hội Thánh Truyền Giáo Miền 
Trung xây cả Nghinh Phong Đài.

Cái kế Mượn đường Diệt Quấc nầy che mắt được 
ai nhĩ? Vậy mà họ còn âm mưu RÌNH ĂN HỘT MÍT 
LÙI....

Sự dối trá từng bước của chi phái Trung Hưng Bữu 
Tòa rành rành ra đó vậy mà năm 2013 họ mời họp nữa kín 
nữa hở (che đậy bằng Lễ Khánh Thành Thánh Tịnh hay 
dựng Bia Kỷ Niệm những người bị Việt Cộng giết...) lén 
tuyên bố chuẩn bị về Tòa Thánh để qui hiệp.

Chi phái nầy trước khi có pháp nhân luôn luôn ra 
văn bản nói rằng giử phận đàn em chờ qui hiệp về Tòa 
Thánh... nhưng bên trong chính họ là một trong những 
chi phái lấy Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo về thêm bớt để 
tạo KINH TẬN ĐỘ xài riêng. Mười bài Kinh Thế Đạo của 
Đức Hộ Pháp viết họ bỏ tên Đức Hộ Pháp ra hẳn. Đến 
nay họ có pháp nhân riêng.

Họ chú tâm quan sát công cuộc phục hồi cơ Đạo 
(phục quyền hành chánh của Hội Thánh ĐĐTKPĐ) nhưng 
không tham gia, ngấm ngầm chờ cơ hội nhảy vào làm chủ 
tình thế chiếm luôn Tòa Thánh... Những người nhiệt tâm 
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với công cuộc phục hồi cơ đạo nên cảnh giác đến cái mẹo 
RÌNH ĂN HỘT MÍT LÙI của chi phái Trung Hưng Bữu Tòa.

b– Nguyên văn 09 điều như sau.
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

(Tứ Thập Tứ Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH.

ĐIỀU KIỆN QUI NHỨT VỀ 
TOÀ THÁNH TÂY NINH.

I– Nhìn nhận Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cùng một 
pháp nhân với sự thờ phượng cúng kiến duy nhứt.

A– Thờ Thiên Nhãn
B– Kinh Lễ Tân Kinh (Thiên Đạo Thế Đạo).
C– Tuân y Tân luật và Pháp Chánh Truyền.
II– Thống nhất các danh từ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 

Độ gồm có:
a– Một Toà Thánh duy nhất tại Tây Ninh, còn các 

nơi khác gọi là Thánh Thất và Thánh Tịnh.
b– Một Hội Thánh duy nhất tại TÒA THÁNH TÂY 

NINH cầm quyền Chưởng Quản nền Đạo.
III– Để tiến đến sự Thống Nhất toàn vẹn, tạm thời 

tôn trọng hệ thống tổ chức địa phương và chức phẩm 
của mỗi Chi, chờ ngày quyền Thiêng liêng quyết định 
tại Cung Đạo TÒA THÁNH TÂY NINH do Hiệp Thiên Đài 
Toà Thánh phò loan.

A– Đứng vào hàng chức sắc Thánh Thể Đức Chí 
Tôn phải tùng y Đạo pháp, phế đời hành Đạo.

B– Chức sắc các Chi về TÒA THÁNH tạm thời hành 
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sự dưới quyền Hội Thánh Hiệp Thiên Đài tối thiểu là 
một năm mới được dâng lên quyền Thiêng liêng định vị 
tại cung Đạo.

C– Khi hành lễ mặc áo tràng trắng, khăn đen, sắp 
ngôi thứ trên từng lầu Hiệp Thiên Đài.

IV– Mỗi tam cá nguyệt có một phiên họp thường lệ 
liên chi tại TÒA THÁNH, mỗi phái đoàn gồm năm (05) vị 
đại diện để chung lo phổ biến giáo lý Đại Đạo phát huy 
cơ Qui Nhứt

V– Mỗi Chi cần đề cử một vị Chức sắc Đại Diện có 
đủ thẩm quyền thường trực tại TÒA THÁNH TÂY NINH để 
giao tiếp với Hội Thánh.

VI– Trong khi điều hành việc Đạo nếu gặp phải một 
vấn đề nào khó khăn mà trí phàm không quyết đoán được 
muốn thỉnh giáo các Đấng Thiêng Liêng tại Cung Đạo 
để Chức sắc Hiệp Thiên Đài TÒA THÁNH TÂY NINH phò 
loan, còn cơ bút Chi chỉ để học hỏi riêng mà thôi, không 
được ban hành chung.

VII– Thường niên lập một phái đoàn hỗn hợp gọi 
là Phái Đoàn Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ TÒA 
THÁNH TÂY NINH, mỗi chi hai vị để viếng thăm các Thánh 
Thất, Thánh Tịnh và bổn Đạo trong toàn quốc.

VIII– Cần lập danh sách Chức sắc, Chức việc và Tín 
hữu Nam Nữ mỗi Chi gửi về TÒA THÁNH TÂY NINH để 
biết số thống kê chư tín hữu Cao Đài trong quốc nội và 
quốc ngoại.

IX– Lập trường chung toàn Đạo là phải thực hành 
thuần tuý đạo đức./.
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TÒA THÁNH TÂY NINH
Ngày mùng 8 -01 – Kỷ Dậu (1969)

(DL: 24–02–1969).
* * *

(i): Chú thích trong chú thích.
Về trách nhiệm của Đức Hộ Pháp chúng ta thấy 

như sau:
i.1– Thiên phong Hộ Pháp.

Theo Đạo Sử Q1 thì ngày 25–4–1926 (14–03– Bính 
Dần) Thầy sắp đặc việc thiên phong.

Ngày 26–04–1926 (15–3–Bính Dần) Thiên phong 
lần nhứt:

 � Ðức, Hậu: Phong vi Tiên Ðạo Phò Cơ Ðạo Sĩ.
 � Phong Cư: Tá Cơ Tiên Hạc Ðạo Sĩ.
 � Phong Tắc: Hộ Giá Tiên Ðồng Tá Cơ Ðạo Sĩ.
 � Trung, Lịch: Ðã thọ sắc, cứ tước vị mà theo 

lịnh sắc mạng Ta.
 � Kỳ: Phong vi Tiên Sắc Lang Quân Nhậm Thuyết 

Ðạo Giáo Sư.
 � Bản: Phong vi Tiên Ðạo Công Thần Thuyết 

Ðạo Sư.
 � Trung: Xin phẩm vị để như cũ và xin đừng cho 

chư Môn Ðệ lạy.
* * *

Đạo sử không viết rõ đàn cơ tại đâu.
Nhưng theo ông Nguyễn Thế Phương (Nam Đình: 

Nhà báo, ký giả) trong thư ngày 02–02–1955 gởi Đức 
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Hộ Pháp thì đàn cơ nầy tại nhà Đức Quyền Giáo Tông 
Thượng Trung Nhựt. Ông Nam Đình có quyển Hồi Ký 
Nam Đình (sách in tặng không bán) nên rất hiếm trên 
thị trường sách cổ ở Saigon hiện nay rao giá 3.500.000$. 
Nguyên văn:

Ba mươi năm qua hôm nay Tôi mới dám trịnh trọng 
để nhắc lại đêm đàn long trọng, không tiền khoán hậu, tại 
nhà ông Quyền Giáo Tông đường Tổng Đốc Phương trong 
Chợ Lớn. Đêm ấy tất cả là 19 người, Tôi lấy làm vinh hạnh 
được dự đàn cơ ấy.

Sau khi Thầy xuống cơ trục xuất Ông Phủ Chiêu rồi 
Thầy nhập vào người Ông Cao Thượng Phẩm, Tôi còn nhớ 
rõ ràng như mới đêm rồi, mặc dầu đã 30 năm qua.

Sau khi Thầy nhập vào Ông Cao Thượng Phẩm rồi 
Thầy cầm nhang bước lên bàn thờ và khánh thờ Thiên Nhãn. 
Lúc bấy giờ, xin lỗi Ngài, Ngài đứng sau không nhằm chổ. 
Thầy cầm nhang dầu không nói ra lời nhưng Thầy đã dùng 
huyền diệu của Thầy mà nói ra cho Ngài biết rằng: “Chổ 
của Ngài là chính bàn thờ đối diện với bàn thờ Thầy”. Ngài 
bước lên đứng ở chổ Đức Hộ Pháp phải đứng từ đây mỗi 
lần có đại lễ.

Thưa Ngài,
Đêm đàn long trọng và tôn nghiêm ấy Thầy thâu tất cả 

19 người: chính Thầy cầm nhang vẽ bùa trên đầu mỗi người 
quì xuống tuyên thệ. Tôi được danh dự tuyên thệ trong đêm 
ấy; dầu đến chết tôi cũng không quên.

Thưa Ngài,
Trước khi Thầy thâu nhận lời tuyên thệ của 19 người, 

có bao nhiêu Đấng Thiêng Liêng xin cho Ông Phủ Chiêu, 
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Thầy không cho.
Thầy “đi” với 02 Bạch Hạc đồng tử mê… không biết 

gì lúc đó. Quang cảnh đêm đàn ấy giờ nầy Tôi viết lại, Tôi 
cảm thấy lạnh lùng sợ hãi làm sao.

Quan Thế Âm Bồ Tát nhập vào một người quì xuống 
van lạy Thầy, xin Thầy tha thứ cho Ông Phủ Chiêu. Rồi 
tiếp tục bao nhiêu Đấng Thiêng Liêng xuống trần đêm đàn 
ấy trở thành đêm đàn lịch sử của Đạo.

Thưa Ngài Chưởng Quản,
Chính đêm ấy sau khi tôi tuyên thệ rồi, Tôi cảm thấy 

như Tôi được phúc đức thế nào mới được chứng kiến Thầy 
xuống trần

Bảy hôm sau nhằm đêm đàn lệ cũng tại nhà Ông 
Quyền Giáo Tông, Ngài và Cao Thượng Phẩm phò loan 
Thầy xuống cơ không biết Ông Quyền Giáo Tông bạch với 
Thầy làm sao không biết mà Thầy cho Tôi một bài thơ, chừng 
mãn đàn tất cả các bài thơ khác ai cũng giãi thích được hết, 
riêng bài của Tôi chính Ngài và Cao Thượng Phẩm phải 
thắc mắc rất lâu mới tìm hiểu được bốn câu thơ ấy rằng: 

“Phương ở ngoài giúp Đạo đắc lực hơn ở trong. Sau rồi các 
con sẽ biết rõ hơn”.

Thưa Ngài,
Sau đó, Tôi tình nguyện theo Ngài Quyền Giáo Tông 

làm bí thơ cho Ngài hai năm trường đi khắp lục tỉnh trong 
thời gian ấy việc làm có ý thức nhứt của Tôi là viết tất cả 
ba chục bài diễn văn cho Ngài Quyền Giáo Tông, một bài 
quan trọng nhứt là khai trương Ban Kiểm Duyệt Kinh Sách 
Đạo nhóm tại Thánh Thất Cầu Kho và sáu bức thơ lịch sử 
gởi các nước cho hay Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chánh thức 
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thành lập ở Việt Nam.
Thưa Ngài Chưởng Quản.
Một đêm nọ Ngài Quyền Giáo Tông đem tôi theo, lên 

Tây Ninh, ghé Phạm Môn vào lúc 02 giờ khuya chính Ngài 
chấp bút, Đức Lý Thái Bạch giao tờ báo BẢO AN cho Tôi 
làm chủ bút, và ban cho 02 câu thơ, cũng nói rằng: Đến Ất 
Mùi…

(lá thư bày tỏ ý định hiệp với ĐHP làm công quả...).

* * *
Đến ngày 12–01– Ðinh Mão (13–02– 1927) Ðức Chí 

Tôn lập PCT Hiệp Thiên Ðài mới dạy rõ nhiệm vụ của Hộ 
Pháp là Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài...

i.2– Kiêm nhiệm Chưởng Quản Cửu Trùng Đài 
lần thứ nhất.

– Ngày 29–01–1934. Đức Quyền Giáo Tông Thượng 
Trung Nhựt làm tờ giao quyền Giáo Tông cho Đức Hộ 
Pháp.

Tờ số 24 TỜ GIAO QUYỀN.
– Ngày 22–2–1934 (09–01–Giáp Tuất (lễ vía Đức 

Chí Tôn) Đức Hộ Pháp tuyên bố: Không kham trách 
nhiệm chấp chưởng cả hai đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng, 
nên giao trả quyền hành Giáo Tông lại cho Ngài Thượng 
Trung Nhựt.

i.3– Chưởng Quản Cửu Trùng Đài lần thứ nhì.
– Ngày 13–10–Giáp Tuất (19–11–1934) Đức Quyền 

Giáo Tông triều Thiên.
Liên Đài nhập bửu tháp sáng ngày 26–10– Giáp 
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Tuất (02–12–1934).
Ngay chiều ngày đó Hội Thánh có mở phiên họp 

quyết định giao cho Đức Hộ Pháp kiêm nhiệm Quyền 
Chưởng Quản Cửu Trùng Đài.

– Ngày 06–11– Giáp Tuất (12–12–1934) Ngài ký Đạo 
Nghị Định thứ 28 bổ nhiệm Ngài Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh 
cầm quyền Đầu Sư.

Hộ Pháp
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài 

Hiệp Thiên và Cửu Trùng.
Phạm Công Tắc. 

(Ấn Ký)
– Ngày 10–11–G.Tuất (16–12–1934)VP Nội Chánh 

ra Châu Tri 21:
Chiếu theo tờ vi bằng kỳ nhóm Hiệp Thiên Đài và 

Cửu Trùng Đài tại Toà Thánh ngày 26–10–Giáp Tuất 
(dl:02–12–1934) thì quyền hành Chưởng Quản Nhị Hữu 
Hình Đài đều giao cho Đức Hộ Pháp cầm, ấy là tuân theo 
Thể pháp định cho Hộ Pháp phải kiêm quyền hành Giáo 
Tông khi Giáo Tông qui vị, cũng như Giáo Tông phải 
kiêm quyền hành Hộ Pháp khi Hộ Pháp qui vị.

….Sự xây trở trong nền Chánh Trị của Đạo chẳng qua 
là vì Thiên Thơ tiền định, đến lúc Chí Tôn chuyển thế thì 
tức nhiên phải có chuyển pháp, điều ấy nếu ráng kiếm hiểu 
thì cũng không chi lạ.

* * *
Châu tri đã chỉ rõ muốn kiếm hiểu việc Đức Hộ Pháp 

cầm quyền Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài thì phải 
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vào thiên thơ mà kiếm chớ không phải tìm kiếm trong PCT.
Đức Hộ Pháp dạy: Thiên thơ là Thánh Ngôn Hiệp 

Tuyển. (BNS Thông Tin số 77).
Một số Chức Sắc cho rằng Phước Thiện không có 

trong Pháp Chánh Truyền… các vị định đến Hội năm 
1952 thì đưa ra 03 Hội lập quyền vạn linh để không nhìn 
nhận Phước Thiện… Ngài Thừa Sử Phạm Ngọc Trấn và 
Chơn Nhơn Trịnh Phong Cương vào Hộ Pháp Đường 
trình lại với Đức Hộ Pháp và được dạy: 

“Phước Thiện không có trong PCT nên họ trích điểm 
là đúng. Ngày nay các con có xin Thầy cũng không đem nó 
vào PCT. Nhưng thử hỏi PCT ở đâu mà ra.

PCT trong Thiên thơ mà ra vậy thì Phước Thiện cũng 
trong Thiên thơ mà ra. Và sau nầy còn nhiều cơ quan trọng 
yếu khác của Đạo cũng trong Thiên thơ mà ra.

Thiên Thơ là Thánh Ngôn Hiệp Tuyển đó.
Ngày sau còn nhiều cơ quan trọng yếu nữa của Đạo 

cũng xuất phát từ Thiên Thơ mà ra.”
* * *

Câu trả lời của Đức Hộ Pháp được Ngài Thừa Sữ 
Trấn ghi lại và Hội Thánh nhìn nhận (xem Thông tin số 
77). Vậy Thiên thơ là nguồn xuất phát ra PCT. PCT chỉ là 
một phần trong Thiên Thơ.

i.4– Thượng Tôn Quản Thế.
Thành lập Quân Đội Cao Đài Đức Ngài nắm quyền 

lãnh đạo tối cao. Cộng với quyền Chưởng Quản Nhị Hữu 
Hình Đài gọi là Thượng Tôn Quản Thế.

i.5– Không làm Thượng Tôn Quản Thế.
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Kể từ ngày 02–05–1955 (ký Thánh Lịnh quốc gia 
hóa quân đội Cao Đài).

Điều thứ nhứt. –Từ đây Quân Đội Cao Đài đã quốc 
gia hóa tức là thành Quân Đội Quốc Gia dưới quyền chánh 
phủ Việt Nam điều khiển, nên Hộ Pháp không còn làm 
Thượng Tôn Quản Thế cho Quân Đội nữa.

* * *
Trong Hồi Ký của Ngài Phối Sư Trần Quang Vinh 

(bản vi tính phần sáu) nêu việc: THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ 
không có trong PCT:

LÝ LẼ CỦA BA VỊ CHÁNH PHỐI SƯ
Điều Thứ 5: Trách nhiệm Cố Vấn là do nơi Hội 

Thánh lưỡng đài trạch cử, mặc dầu là ngoài Pháp Chánh 
Truyền, nhưng đây chính là do nơi Đức Hộ Pháp Chưởng 
Quản nhị hữu hình đài ân tứ cho. Điển hình, hỏi vậy chứ 
trong Đạo Luật, trong Pháp Chánh Truyền, có khoản nào 
nói đến Quân Đội Cao Đài, có khoản nào nói đến địa vị 
Thượng Tôn Quản Thế hay chăng mà Đức Hộ Pháp vẫn là 
Thượng Tôn Quản Thế?

* * *
Ngày 15–4– Giáp Thìn (dl.27–5–1964). Đàn cơ tại 

Cung Đạo, Đức Lý Đại Tiên Nhứt Trấn Oai Nghiêm 
kiêm Giáo Tông ĐĐTKPĐ dạy:

– Ba vị Phối Sư Thượng Vinh Thanh, Thái Đến Thanh 
và Thái Hào Thanh bị ngưng quyền chức cho đến ngày 
có lịnh mới.

* * *
Chúng tôi sẽ tìm hiểu phân tích Điều Thứ 5 về 
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Thượng Tôn Quản Thế.... và những vấn đề liên quan 
bằng một bài riêng... Tự cầu chứng rõ việc nầy sẽ giải quyết 
nhiều vấn nạn khác từ các chi phái hay người ngoại đạo... 
là rất cần thiết.

***: Ngày 01–2–Mậu Tuất (20–3–1058) Đức Hộ Pháp 
bịnh lần thứ ba (Thánh Thư 20 ngày 25–7–Mậu Tuất 

“08–09–1958”).

* * *
 	 Thánh Thư 13 ngày 29–4–1958 gởi Bắc Tông Đạo

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
SỒ: 13/HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Tam Niên)
Tòa Thánh Tây Ninh

HỘ PHÁP
CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI  

HIỆP THIÊN VÀ CỬU TRÙNG

Gởi cho:
 ❒ Chư Chức Sắc Thiên Phong.
 ❒ Chư Chức Việc.
 ❒ Và Tín Hữu Nam Nữ Đạo Cao Đài 

tại Bắc Tông Đạo.
Mấy em,
Qua tưởng mấy em đã hay tin Qua phải lìa Tòa 

Thánh lên cư trú tại Nam Vang đã trót hơn hai năm nay. 
Qua tưởng cũng nên cần cho mấy em biết lý do mà Qua 
phải bỏ Tòa Thánh đến cư ngụ nơi nước người, chịu đủ 
mọi điều cam khổ. Còn tại Tòa Thánh Hội Thánh và cả 
Tín Đồ ở Thánh Địa đều bị cường quyền Ngô Đình Diệm 
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áp bức và làm khổ mọi điều. Dầu cho sở hành vô nhân 
Đạo đến đâu chúng cũng không từ nan để làm khổ cho 
Đạo. Của cải tư của Qua đều bị chúng chiếm đoạt, nào 
sưu cao, thuế nặng... chúng toan phương phá sự trọn vẹn 
của Đạo và con cái Đức Chí Tôn.

Qua cho mấy em biết rằng: kể từ hội nghị Genève 
Qua đã đặng Quốc Trưởng Bảo Đại đề cử lập một phái 
đoàn đi quan sát hội nghị thì chính mình Qua làm chủ 
phái đoàn ấy.

Khi Qua hay tin quả quyết rằng nước Pháp và Việt 
Minh định phân chia nước nhà làm hai lãnh thổ thì Qua 
đã thấy rõ nước nhà sẽ mang một tai họa lớn vì chia đôi 
dân tộc, có thể đến nạn cốt nhục tương tàn, nồi da xáo thịt.

Nên một đêm nọ Qua có đến tại tư dinh của phái 
đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hội đàm cùng Thủ 
Tướng Phạm Văn Đồng để tính toán cho 2 chánh phủ 
hiệp đồng cùng nhau thống nhất lập thành chánh phủ 
duy nhất. Đừng để cho hội nghị quốc tế thỏa ước chia 
đôi lãnh thổ.(1)

Lúc ấy mới thắng trận Điện Biên Phủ nên chánh 
phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ỷ thắng. Nhứt định 
không ký kết với chánh phủ miền Nam mà họ bảo rằng 

“bù nhìn”, lại từ khước luôn không cho phái đoàn của họ 
ký vào hiệp định của Hội Nghị.

Nên chánh phủ Cộng Hòa Miền Nam mới có thể từ 
khước không thi hành Hiệp Định và cho rằng họ không 
bị trói buộc vào đó. Họ lại dựa vào sức mạnh của Mỹ mà 
lập riêng một chánh phủ có Quốc Hội, chịu ảnh hưởng 
quyền năng của Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm đắc 
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thế khi dùng phương pháp dối gian truất phế Bảo Đại lên 
nắm quyền Tổng Thống. Họ đã gọi mình rằng đủ pháp 
luật do cuộc trưng cầu dân ý để làm chúa cả Miền Nam 
dưới chánh thể Cộng Hòa mà tự họ đã tạo dựng. (2)

Tình trạng đã ra như thế, thử hỏi lỗi tại nơi ai?
Hôm nay Qua cũng chưa trả lời điều ấy đặng.
Nhưng Qua chỉ hiểu rõ rằng: Đối với Đạo thì chia 2 

dân tộc tức là chia Đạo, thì tấn tuồng của Pháp đối cùng 
Đạo lúc mới phôi thai lại tái diễn một phen nữa.

Qua nên nói rõ cho mấy em biết rằng:
Pháp thấy anh Cả (là Đức Quyền Giáo Tông) chúng 

ta làm Thượng Nghị Viện của chánh phủ Pháp ở Đông 
Dương. Người thay mặt cho cả quốc dân tại Miền Nam, 
thì Pháp đã ghê sợ quyền hành tinh thần của Người về 
dĩ vãng đối với chánh phủ Pháp.

Anh Cả từ trước đến ngày đó nghịch hẳn lại chính 
hướng của Pháp. Pháp muốn giữ nền thống trị toàn cõi 
Đông Dương, nên chính Anh Cả là người trở thành 
chướng ngại nhứt cho Pháp.

Dĩ vãng của Người lúc đó là Hội Đồng Thuộc Địa 
(Conseiller Colonial) do dân đề cử đã đối đầu với việc 
Thống Đốc Cognac tính sấp hạng lại điền thổ đặng định 
tăng thuế. Nên Anh và các đồng chí của Người đứng ra 
đương đầu phản đối Cognac. Việc phản đối tăng thuế 
không thành công Người và các đồng chí từ chức.

Khi tái công cử Hội Đồng mới thì toàn thể quốc 
dân tại Miền Nam lại đồng lòng công cử họ lại lần thứ 
nhì. Duy bỏ ra ngoài có một vị là Nguyễn Lân Hoài, Hội 
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Đồng của Tỉnh Bến Tre, vì ông ấy có tính chần chờ không 
cương quyết.

Khi đặng tái đắc cử Anh Cả vận động thế nào không 
biết, mà làm cho các đồng chí của Anh kiên quyết lên; 
kịch liệt phản đối làm cho vụ tăng thuế điền địa phải bãi 
bỏ, không còn thành vấn đề nữa.

Bởi cuộc tranh đấu đó mà Pháp cho Anh là một 
người nguy hiểm đối với lập trường của chúng nơi Đông 
Dương. Nên họ để tâm nghi kỵ. Anh Cả không phải là 
người tín nhiệm của Pháp nữa.

Khi mới mở Đạo thì mấy anh lớn đều do nơi trường 
quan lại của Pháp trong hàng Phủ và Đốc Phủ mà họ đang 
cầm quyền Chủ Quận hay là Phó Chủ Tỉnh. Vì cớ mà 
Pháp đã ra lịnh cho mấy anh ấy phải từ khước, không 
được hiệp tác cùng Anh Lê Văn Trung là tay nghịch hẳn 
cùng Pháp đã rõ ràng bằng cớ.

Pháp lại hứa cùng mấy anh lớn ấy rằng: Họ muốn 
theo Đạo Cao Đài thì tự do lập chi phái rồi họ sẽ được bảo 
vệ đặc biệt của Pháp. Còn theo Anh Lê Văn Trung thì họ 
sẽ bị khủng bố không cho họ làm quan lại của Pháp nữa.

Điều ấy mấy anh lớn cũng không phải đủ sợ, vì 
công danh quyền lợi của mình mà nhảy ra thành chi 
phái. Nhưng tới khi Pháp hâm rằng: Sẽ khủng bố đến 
con cái của họ đương du học tại Pháp, tiền cấp học bổng 
sẽ bị thu lại và không cho cha mẹ có phương thế gởi tiền 
sang nữa đặng tiếp tục sự học hành. Điều đó làm cho họ 
kinh khủng hơn hết.

Thật ra thì cả con cái của mấy anh đang du học tại 
Pháp và tương lai của chúng rất nên sáng lạng sẽ bị đổ vỡ 
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vì sự trả thù của Pháp. Bởi cớ cho nên họ lén trở về hội 
đàm cùng Anh Quyền Giáo Tông liệu phương gở rối.

Buổi họp ấy có mặt Qua và chính mình Qua khuyên 
họ nên nghe lời Pháp lập chi phái dưới quyền bảo hộ của 
họ, miễn là Đạo đặng truyền bá là đủ.

Nguyên do lập chi phái là như thế.
Hôm nay Qua cầu xin mấy em khi hiểu rõ căn do nguy 

hiểm ấy rồi thì mấy em không nên phân phe chia phái, tránh 
làm tai hại cho kẻ nghịch Đạo lợi dụng mấy em hại lại Đạo. 
Phải tìm phương thống nhất cả khối đức tin của mấy em nơi 
Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng 
thì Đạo mới đặng bền vững, bằng chẳng vậy, nếu mấy em 
còn chia rẽ nhau tức là mấy em tự mình diệt Đạo.

Nếu mấy em nhứt tâm nhứt đức như buổi ban sơ 
thì thân thể của Qua không ra đến nông nổi nầy. Mấy 
em phải nhớ rõ rằng Ngô Đình Diệm là Công Giáo. Rồi 
mấy em so sánh hai lẽ mạnh yếu của đôi đàng thì mấy em 
tự hiểu rằng chính Qua hôm nay bị áp bức và Đạo bị tàn 
phá là do nhiều cớ chớ không có chi lạ. Qua cho mấy em 
hiểu rằng, chẳng phải toàn thể Công Giáo là người như 
Diệm. Song số đông rất ít tình cảm với Đạo Cao Đài, nên 
chúng ta rất ít có người binh vực.

Tình trạng khắc khe của Qua.
Nếu Qua an nhàn nơi Tòa Thánh. Qua sẽ bị chánh 

quyền Ngô Đình Diệm chi phối triệt để hoặc nghịch lại 
với Miền Bắc đặng nghịch lại với mấy em cùng đồng bào 
máu mũ của Qua, thì cái hại phân chia Đạo buổi trước 
của Pháp đã tái diễn không thể tránh khỏi.

Còn như Qua theo các em ra Miền Bắc thì phải từ 
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chối Tòa Thánh và cả đôi triệu tín đồ của Đạo, gây thêm 
thống khổ cho Hội Thánh vì nạn áp bức của chánh quyền 
Ngô Đình Diệm.

Nên Qua coi sự lưu vong của Qua nơi đất Miên là 
lưỡng toàn kỳ mỹ hay là thượng sách vì khỏi lệ thuộc ai. 
Dầu rằng lưu trú nơi nước ngoài Qua phải chịu muôn 
điều cam khổ, chánh quyền không từ khước một mâu 
thuẫn nào mà không truy tố.

Chúng đã mướn Nguyễn Thành Phương và mua 
đứt sự phản Đạo của Nó với số tiền là ba chục triệu đồng 
(30.000.000$) đặng Nó trở lại bôi nhọ cho Qua tức là bôi 
nhọ Đạo. Juda bán Chúa Jesus Christ với ba chục ngươn 
bạc, còn Nguyễn Thành Phương bán Qua tới 30 triệu. 
Qua có thể tự cao cho rằng, giá trị của Qua hơi mắc hơn 
của Chúa Jesus chút đỉnh. Ấy là điều Qua an ủi tâm hồn, 
Qua tưởng mấy em cũng thế.

Mấy em ở xa Tòa Thánh mấy em có biết chăng, giờ 
phút nầy có bao nhiêu Chức Sắc Thiên Phong đã bị mua 
chuộc với công danh quyền lợi đặng phản lại chính sách 
Hòa Bình Chung Sống của Qua đề xướng ra để cầu sự 
sống còn của mấy em và toàn đồng chủng của họ.

Lịch sử và tương lai sẽ làm cho họ thấy rõ điều ấy. 
Đạo phải đi đôi cùng lịch sử. Qua phải sợ lịch sử mà 
đương đầu cùng thời cuộc chớ Qua không biết sợ người.

Đã 70 năm sống trong vòng lệ thuộc, (3) nếm đủ mùi 
mặn lạc. Sự thay đổi đương nhiên của Ngô Đình Diệm 
so sánh với muôn ngàn mùi thú vị của Qua đã hưởng từ 
trước, nó chua cay đắng mặn chỉ một phần mười. Vậy thì 
không lý do gì làm cho Qua phải sợ Ngô Đình Diệm mà 
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buộc mình đủ can đảm đứng ra nghịch cùng lịch sử và 
nghịch cùng Đạo.

Tên tuổi của đời mình cũng như tên tuổi của ai, 
không phải nơi thế gian nầy có tên Tắc là đặc biệt. Biết 
đâu còn muôn muôn ngàn tên Tắc khác nữa. Tên Tắc 
cũng như tên Mít, Xoài, Ổi kia vậy chớ chẳng chi rằng 
phân biệt. Nếu nó đặng nêu tên tuổi là do trong kiếp sống 
nó không bị đồng sanh chửi bới, nguyền rũa và liệt vào 
hàng thất đức, bất nhơn, lưu xú vạn niên. Cho nên Qua 
tưởng rằng nếu sống mà để lại danh nhơ thì tốt hơn là 
đừng sanh ra nơi cõi thế nầy.

Con đường về Nam và về Tòa Thánh của Qua thì 
Qua cho mấy em biết trước: Ngày giờ nào đồng bào ở Bắc 
bị chúng buộc phải di cư vào Nam đang chịu cô quạnh, khổ 
sở và áp bức mọi điều; cũng như thanh niên Miền Nam tập 
kết ra Bắc không đặng phép hồi hương về nơi chôn nhau 
cắt rốn của họ; cả hai chưa được trọn quyền sở hữu tự do 
định mạng của họ thì Qua lưu vong nơi nước người chớ 
không hồi cố.

Qua rất may mắn thấy nước Việt Nam Dân Chủ 
Cộng Hòa, có mãy may tình cảm cùng Qua đối cùng chánh 
sách độc tài cưỡng bức của Ngô Đình Diệm cũng cho là 
sự an ủi đáng kể trong buổi lưu vong của Qua.

Qua đã đặng thơ mời của Mặt Trận Tổ Quốc ra Hà 
Nội. Song Qua đương bịnh hoạn, nên Qua định gởi phái 
đoàn đi. Nhưng sự xuất ngoại của xứ Cao Miên chưa đặng 
ổn thỏa nên còn đình đãi. Qua nhớ mấy em lắm, Qua 
muốn phái đoàn do chính Qua điều khiển.

Qua bị mang danh là thân Cộng do Ngô Đình Diệm 
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lên án.
Diệm mưu định đem ra giữa Quốc Hội đặng nghị 

quyết để Cộng Sản ra ngoài luật pháp. Chánh phủ ngụy 
quyền Ngô Đình Diệm kèm Đạo Cao Đài vào đó đặng 
thẳng tay trừng trị. Như chúng đã lên án và đày đọa 
không biết bao nhiêu người cùng chủng tộc bằng danh 
từ Cộng Sản.

Từ khi Qua xuất ngoại, chúng đã lên án rằng Qua 
thân Cộng đặng chiếm đoạt cả nhà cửa, đất đai, vườn 
tược của Đạo lẫn của Qua cũng vì danh từ thân Cộng. 
Qua chỉ buồn cười có một điều là ngụy quyền Diệm giống 
ngụy quyền Pháp trong khi thống trị. Nên đối với Qua 
cũng chẳng lạ gì sự giống nhau như thế đó.

Mấy em có biết chăng? Khi nước Pháp đã lên án 
Cao Đài là phục cựu, cốt là nói Đạo Cao Đài sản xuất 
ra để giải ách lệ thuộc của Việt Nam khỏi tay thống trị 
Pháp. Pháp lại gài cho ta phục hồi Nho Giáo là nền văn 
minh đã cầm vận mệnh của thiên hạ để đổ tội cho Đạo 
Cao Đài gánh chịu.

Sự thật có thế nào? Trước kia Tổ Phụ ta không dung 
nạp văn minh Công Giáo và cố gắng phục cựu đặng gìn 
nền quốc Đạo của mình là Đạo Nho của Khổng Tử. Nên 
khi Công Giáo lén lúc tuyên truyền trong nước đặng thu 
hút tín ngưỡng của khối nhân dân Việt Nam biến nên 
một khối việt gian của họ.

Các nhà vua Việt Nam như Minh Mạng và Tự Đức 
đã hiểu rõ tiền đồ của các nước bên Âu Châu, nhứt là mấy 
ngai vàng đã bị phản ứng của Công Giáo mà tiêu diệt như 
thế nào, nên mới cấm Đạo và bắt Đạo.
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Hại thay trong lúc hổn độn ấy, triều đình đã đi quá 
mức thiên lương qui định. Nên họ đã chém giết, tù đày 
một phần quốc dân vì tinh thần tín ngưỡng. Vì quá khốn 
khổ họ phải tìm phương giải thoát là họ mượn tay Pháp 
đem binh chiếm cứ Việt Nam. Họ hứa hẹn rằng, nếu 
quân đội Pháp đến họ sẽ làm nội ứng phụ sức... điều nầy 
lịch sử đã nói rõ.

Thật ra Công Giáo nhờ Pháp giải thoát, vì Pháp đã 
chiếm cứ trọn vẹn nước Việt Nam làm thuộc địa. Công 
Giáo trở nên đặng trọng dụng. Trong thời Pháp thuộc thì 
Pháp trọng dụng, binh vực quyền lợi của Công Giáo làm 
mục tiêu chánh của họ. Công Giáo thừa thời thế muốn 
chi đặng nấy, nên chiếm cứ nhiều nơi làm Thánh địa hay 
là làm Nhà Chung đặng chứa chấp người nghịch cùng 
triều đình.

Vì thế mà hai bên nghịch lẫn nhau sanh ra nổi loạn. 
Triều đình không nhịn rồi đi đến quá quyền là cấm Đạo, 
bắt bớ, tù đày. Bởi cớ cho nên Pháp mới thừa nguyên do 
ấy mà chinh phục Việt Nam đặng giải phóng Công Giáo. 
Thành thử nước Việt Nam đã bị lệ thuộc hơn 80 năm là vì 
Nam Triều đã phạm đến tự do tín ngưỡng của Công Giáo. 
Điều ấy là điều nguy hiểm cho xã hội không nên thi thố.

Từ trước đến giờ bao nhiêu quốc gia Âu Châu đã bị 
mất nước; cho dầu với lý do chánh đáng thế nào đi nữa 
thì cũng là do phạm đến quyền tự do tín ngưỡng nên bị 
mất nước. Đó là nguyên do tạo dựng nên quyền lớn lao 
của Công Giáo. Những điều nầy Qua đã nói trong bức 
thư Phúc Sự của Qua gởi cho chánh phủ Pháp năm 1937 
khi chánh phủ Pháp hỏi Qua đường lối tương lai của Pháp 
đối với Việt Nam thế nào.
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Qua tiếc rằng khi Qua đi khỏi Tòa Thánh Qua không 
có đem theo một bổn để gởi cho mấy em xem tường tận. 
Qua chỉ xin Pháp cho Việt Nam hưởng đặc quyền tự trị. 
Qua đã chỉ cho họ ngó thấy rằng đường lối chánh trị của 
họ sẽ thúc dục cho toàn dân Việt Nam làm cách mạng. 
Qua nói vắn tắc như thế nầy: “Hễ một con người mà thất 
chí bất mãn vì quá thống khổ thì họ tự vận, còn toàn thể 
quốc dân của một nước mà thất chí bất mãn vì quá thống 
khổ thì họ sẽ làm cách mạng”. (4)

Qua không dè rằng, sự thật hôm nay đã chỉ rõ cho 
thiên hạ thấy sự quả nhiên như thế. Công Giáo buổi nọ 
vì chánh quyền phạm đến tự do tín ngưỡng của họ, áp 
bức bắt Đạo, giết chóc làm cho họ quá thống khổ nên 
họ mở ra cuộc cách mạng đặng tự giải thoát cho họ. Mà 
cũng vì cớ đó, nước Việt Nam bị lệ thuộc trên 80 năm 
bởi tay ngoại chủng.

Khi nói rằng Đạo Cao Đài phục cựu. Đạo Cao Đài 
xuất hiện ra đặng trả thù Công Giáo và giải ách lệ thuộc 
của Pháp... thì mấy em nghĩ coi làm thế nào Pháp không 
tìm phương diệt Đạo Cao Đài từ lúc mới nãy sinh trong 
trứng.

Qua thú thật với mấy em, trí phàm của Qua buổi 
nọ cũng tưởng như thế, khi Đức Chí Tôn mở Đạo. Nên 
Qua cố can đảm phế đời hành Đạo, chẳng kể công danh 
quyền lợi, nhà cửa vợ con theo Đạo Cao Đài cũng vì tư 
tưởng đó. Mấy em nghĩ lại coi, khuôn khổ lễ giáo của Đạo 
Cao Đài quả nhiên rằng khuôn khổ truyền thống của 
Đạo Nho từ trước do tổ tiên ta để lại rõ ràng trước mắt.

Đại Từ Phụ, lại chỉ dạy rõ rằng: Đạo Cao Đài là Nho 
Tông chuyển thế, nên nói rõ Đạo Cao Đài là Quốc Đạo 
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của ta thì hiển nhiên mình đã cố tâm khai trước thiên hạ 
rằng mình muốn phục cựu, rõ ràng còn chối cãi với ai đặng 
nữa. Vì vậy mà Pháp mưu toan tiêu diệt mình là đúng lý.

Qua muốn cho mấy em hiểu rõ nên Qua nói dài dòng 
xin mấy em thứ lỗi. Qua xin kết luận rằng:

Đạo Cao Đài nãy sinh ra giữa sự thù địch của thiên 
hạ về công lý và về tín ngưỡng. Qua nói rằng Đạo Cao Đài 
là một nền Đạo hoàn toàn do tinh thần của nòi giống Việt 
Nam mà xuất hiện. Nó thiệt quả nhiên là Quốc Đạo của ta.

Ta cũng biết như thế, nhưng ta không dám nói rõ. 
Duy chỉ có mạng lịnh của Đại Từ Phụ biểu là tuyên bố 
cho toàn thể hoàn cầu đều biết. Nên chúng ta không 
phương dấu diếm. Chính mình phải tự hiểu lấy mình 
rằng: Đứng trước một kẻ thù nghịch của mình đủ quyền 
năng, đủ thế lực mưu hại lại mình mà dám vỗ ngực xưng 
tên rằng mình là kẻ thù địch của họ... thì họ tìm phương 
hại lại mình là đúng, còn than thở trách móc mà làm gì.

Dầu rằng mình biết lẽ ấy; nên đã đề xướng ra thuyết: 
QUI TAM GIÁO, HIỆP NGŨ CHI đặng làm cho dịu bớt tình 
thế. Nhưng cũng không đủ phương bào chữa. Và cũng vì 
nơi đó mà chính Qua đủ đức tin chịu nổi khổ hạnh đặng 
tranh đấu vượt qua các trở lực. (5).

Qua nói thiệt với mấy em rằng: Phận sự của Qua chỉ 
biết có làm Đạo chớ Qua không biết quốc sự hay chánh 
trị chi hết. Tôn chỉ của Đạo Cao Đài là Từ Bi, Bác Ái. Mà 
trước khi thực hiện đặng chơn lý cao thượng ấy thì phải 
cố gắng làm thế nào cho tiêu diệt cả sự bất công của xã 
hội, đem lại Bác Ái và Công Bình cho toàn nhơn loại. 
Đúng theo Tân Luật của Đức Chí Tôn đã đem gieo tại 
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thế (Amcur et furstice). Đức Chí Tôn đã nói: 

“Ngày giờ nào hay bất cứ nơi nào, nơi mặt xã hội 
còn lẽ bất công thì Đạo Cao Đài chưa thành lập.”
Qua muốn cho toàn thể quốc dân Việt Nam ta hưởng 

trước, hưởng cho kỳ đặng triết lý ấy để đủ sức phổ thông, 
gieo truyền cho toàn thiên hạ. Ta phải cố gắng phụng sự 
cho nước nhà và cho chủng tộc ta trước đã; rồi sau Qua còn 
sống đặng ngày nào Qua cũng tiếp tục cho toàn thiên hạ.

Chánh quyền Ngô Đình Diệm cho Qua là thân 
Cộng mà Qua không biết triết lý của Cộng Sản thế nào, 
có giống như thế chăng?

Nếu quả nhiên giống như thế thì Qua dám can đảm 
khai cho thiên hạ biết rằng: Lời vu cáo của Ngô Đình 
Diệm là đúng sự thật.

Nếu mấy em đủ trí thức, đủ nghị lực làm đồng chí 
của Qua thì chúng ta nói thiệt rằng: Làm Tín Đồ của Đạo 
Cao Đài, chúng ta phải đủ tinh thần và nghị lực đặng 
thiệt hiện triết lý ấy nơi mặt thế nầy. Như vậy mấy em sẽ 
trở thành những đứa con yêu dấu của Đức Đại Từ Phụ 
và là bạn thân của Qua.

Bất kỳ quốc gia nào hiện hữu nơi mặt thế nầy đều 
phải do dân tâm mà xuất hiện. Từ cổ chí kim, dầu cho 
thời đại nào, hễ là một nước tức nhiên phải có chánh 
quyền. Thoảng như không có thì phải loạn lạc.

Dục vọng của con người bao giờ cũng muốn mình 
hơn thiên hạ. Từ người sĩ phu cho đến nhà bác học đều 
có ảo vọng làm chúa thiên hạ nên coi mình là hơn, không 
khiêm nhường, không đoái hoài đến kẻ khác. Dầu luận 
với một dân tộc thiểu số: Mường, Mán, Mọi (Tribus)... 
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khuôn luật ấy vẫn y nhau. Muốn có người lệ thuộc, muốn 
con người làm tôi mọi cho chúng, rồi mặc tình sanh sát, 
chẳng kể đến mạng người là trọng.

Lẽ bất công của xã hội từ trước đến giờ làm cho thiên 
hạ đảo điên cũng vì duyên cớ ấy. Khi toàn thể quốc dân 
chịu nhiều thống khổ bất bình thì đứng lên lật đổ chánh 
quyền của kẻ mạnh đặng binh vực kẻ yếu.

Nếu chánh trị họ khéo léo, họ lấy lòng dân làm hàn 
thử biểu để đo lường tâm lý mà tùng theo thì còn bền giữ 
đặng chủ quyền của họ. Trái lại nếu họ dùng võ lực mà 
đàn áp thì toàn dân đủ quyền tranh đấu quyết liệt biến 
nên rối loạn, giặc giả, chiến tranh... làm cho những kẻ cố 
cùng tăng thêm phần thống khổ.

Thoảng như trong lúc tranh đấu giữa dân và chánh 
phủ mà có người đứng ra đảm đương việc trị loạn đem lại 
thái bình; thì đó là món thuốc cứu sống toàn dân trong 
cơn loạn lạc. Tức nhiên kẻ ấy trở thành người làm chúa 
xã hội. Cho dù là dân tộc thiểu số Mường Máng cũng 
cùng khuôn luật ấy.

Rồi trong cơn thắng thế họ đặt ra khuôn khổ luật 
pháp buộc toàn dân phải tuân theo. Dầu người thay mặt 
họ là ông quan hay triều đình cũng có đủ thẩm quyền trị 
an thiên hạ.

Hại một điều là khi người chúa ấy đã ra đời thì 
quyền hành nó tự nhiên giảm bớt, không còn tồn tại y 
như trước vì thiếu sự tín nhiệm của toàn dân. Thêm nổi 
chánh sách truyền tử trái với thuyết thiên hạ vi công làm 
cho chinh tâm thiên hạ là vì thế.

Đế Nghiêu hiểu rõ cái hại của chánh sách truyền tử 
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mới sửa cải lại thành chánh thể truyền hiền. Đế Nghiêu 
nhường ngôi cho Đế Thuấn cầm quyền trị bình thiên 
hạ. Thiên hạ đã xưng tụng đời Nghiêu Thuấn là Thánh 
Chúa. Họ được hưởng thái bình và hạnh phúc do đó mà 
đời hằng truyền tụng.

Truyền tử là một khuyết điểm của Đế quyền. Do 
truyền tử mà di hại cho thiên hạ, tạo ra nhiều lẽ bất công 
trong xã hội; nên hôm nay đã bị toàn dân đạp đổ.

Mấy em xem lại tại mặt thế nầy tồn tại đặng bao 
nhiêu quốc gia còn chịu dưới quyền của Đế Quyền?

 � Bây giờ ta luận về dân trị.
Trong chánh thể dân trị ta hiểu rõ rằng bất kỳ một 

quốc gia nào hay xã hội nào cũng phải do nơi sự tín nhiệm 
của dân mới thành một chánh thể.

Còn luận về dân chủ dưới phương pháp đầu phiếu 
đặng tuyển chọn kẻ cầm quyền, chúng ta sẽ thấy khuyết 
điểm chỗ nào?

Ta biết rằng, dục vọng của con người phải có phương 
pháp mới đè nén được. Bởi dục vọng ấy có thể giục loạn 
cả xã hội một cách dễ dàng. Với phương pháp đầu phiếu 
để tuyển chọn kẻ cầm quyền thì có đặng thỏa mãn cả lòng 
dân hay chăng? Ta không luận nơi đây về các phép đầu 
phiếu. Ta thấy đa số kẻ được tuyển chọn không vừa lòng 
dân hay nói rõ ra là dân bị mưu gạt của những kẻ xão trá 
mưu mô, gian lận, hứa hẹn mọi điều sở vọng của toàn dân 
rồi rốt cuộc không giữ lời hứa.

Chánh thể của Pháp hôm nay đã biến sanh rối rắm 
trong nền dân chủ của họ. Đảng phái phân tranh gây nên 
xã hội quốc gia nghiêng ngữa. Chủ quyền của Pháp đã 
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trở nên bấp bênh không còn gây đặng ảnh hưởng trong 
trường quốc tế. Vì lẽ người đại diện của dân không trung 
thành, không coi quyền lợi quốc gia và xã hội của mình 
là trọng hệ mà chỉ tìm phương bảo vệ quyền lợi cá nhân 
của mình mà thôi.

Mấy em nghĩ coi, nhiều đảng phái đối diện cùng 
nhau mà chánh sách quốc gia của họ đều khác hẳn với 
nhau thì làm thế nào hòa nhau cho đặng?

Luận về đầu phiếu tuyển cử của họ; chưa chắc rằng 
toàn dân tín nhiệm họ. Theo luật tuyển cử thì trong số 
đông ứng cử viên ra ứng cử dân chỉ chọn một số mà thôi. 
Với phương pháp như thế mà gọi rằng toàn dân tín nhiệm 
là chưa đáng. Theo luật tuyển cử thì những tay đắc cử ấy có 
thể chỉ cần hơn một lá thăm là đắc cử. Như vậy mà nói là 
toàn quốc dân đều tín nhiệm có đúng hay chăng? Nói cho 
đúng là chỉ có được một phần người tín nhiệm mà thôi.

Với phương pháp như thế mà gọi rằng toàn dân tín 
nhiệm là phi lý. Nếu dân không phản đối là sợ chánh 
quyền của họ mà kỳ trung chỉ một phần dân trong nước 
tín nhiệm mà thôi chớ chẳng phải trọn vẹn. Vậy biểu sao 
họ không kết thù lập đảng? Họ phải tạo nên đảng phái 
riêng của họ đặng làm hậu thuẫn, hầu bảo vệ chí nguyện 
của họ. Tấn tuồng chủ quyền của Pháp hôm nay chỉ rõ 
điều đó. Nên toàn dân Pháp chưa bao giờ thỏa mãn những 
người đã cầm vận mệnh nước nhà của họ.

Qua nói rõ rằng, với chánh quyền mà do nơi dân đầu 
phiếu như vậy để tạo thành chẳng hề có công bình chơn 
thật đặng. Mấy em xét kỷ lại trong lời dẫn giải của Qua sẽ 
thấy rõ khuôn khổ chánh thể của Miền Nam và Bắc xem 
chánh thể nào đúng? Cho nên sự đòi hỏi của quốc dân 
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còn đang tiếp tục vì toàn thể còn chưa thỏa mãn.
Ai đã đặt Ngô Đình Diệm lên cầm vận mạng Miền 

Nam nước Việt Nam ta?
Ngô Đình Diệm cầm được chánh quyền Miền Nam 

là do trên 10 năm ly loạn; quốc dân quá thống khổ nên 
muốn người cầm vận mạng nước nhà cho đủ tín nhiệm. 
Trong khi quốc dân đã thất chí với chánh quyền Bảo Đại. 
Dòng họ Ngô và bè đảng của họ thừa dịp toàn dân oán 
ghét hết tín nhiệm nơi Bảo Đại; trong sự bất tín nhiệm 
ấy đã thúc đẩy họ Ngô biến thành trưng cầu dân ý để Ngô 
Đình Diệm lên cầm quyền Quốc Trưởng thay thế Bảo Đại.

Mà kỳ trung quốc dân đã trả lời rằng: Chúng tôi tín 
nhiệm Ngô Đình Diệm hơn Bảo Đại chớ không có nói 
Ngô Đình Diệm thế cho Bảo Đại hay chăng?

Sự lường gạt về tâm lý ấy là một mánh khóe đại gian 
hùng của phép phổ thông đấu phiếu. Nên nghiễm nhiên 
Ngô Đình Diệm đã lật đổ chủ quyền Quốc Trưởng của 
Bảo Đại luôn về ngai vàng và dòng họ Nguyễn cũng vì cuộc 
đầu phiếu ấy. Quốc dân biết đặng sự xão trá đó. Nhưng 
không phương minh biện ra đặng và Ngô Đình Diệm đã 
gán rằng: Quyền hành đó là do dân giao phó cho mình 
nhưng sự thật không phải vậy.

Hôm nay Ngô Đình Diệm đã trở nên độc tài thì 
trước mặt quốc dân họ Ngô đã làm sai với sự phú thác: 
TRỪ PHONG DIỆT THỰC.

Trừ phong diệt thực, là hai điều thiết yếu của dân 
mong muốn.

Còn chủ quyền Ngô Đình Diệm là do phương thức 
xảo trá và gian lận chớ không có sự thật.
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Qua đã nói với mấy em là nền Đạo Cao Đài và Tòa 
Thánh đã bị chủ quyền độc tài của Ngô Đình Diệm chiếm 
cứ và khủng bố. Đến đổi Chức Sắc Thiên Phong hôm nay 
cũng dưới quyền lệ thuộc của Diệm. Sự lệ thuộc của chức 
sắc vào quyền hành của Diệm ngày nay đã rõ hơn khi trước.

Vì Ngô Đình Diệm tưởng rằng toàn thể quốc dân 
Việt Nam để quyền độc lập trong tay của người, nên muốn 
làm chi đặng nấy. Khám đường của Diệm đã chật nức tù 
nhân. Những khuôn luật cũ kỷ trước kia đều không chịu 
sửa đổi. Dân bị khổ não nghèo nàn, sưu cao thuế nặng. 
Các đảng phái đối lập với Ngô Đình Diệm đều bị tiêu diệt 
hết, không có công bình tự do chi cả. Toàn thể quốc dân 
Việt Nam đều bị lệ thuộc họ Ngô, như Ngô Đình Diệm 
đã bị lệ thuộc vào Mỹ.

Ảnh hưởng của Diệm đã tràn tới quốc gia Cao Miên 
là nơi của Qua trú ngụ. Qua đến kinh đô Khmer Qua chỉ 
thấy sự khổ não của toàn Đạo nơi đây sống như chùm gởi 
sống bám vậy. Dầu khổ nhọc vất vã nhưng Qua cũng cố 
gắng tạo cơ nghiệp cho họ, nên làm nhà chung, gom họ 
lại trong đại gia đình Thiêng Liêng. Qua muốn tạo Báo 
Ân Đường làm nơi hội cho đại gia đình. Nên đem thợ 
hiến thân tại Tòa Thánh lên đặng xây dựng, với quyền 
điều khiển của Tổng Giám Võ Văn Khuê.

Đại diện của Ngô Đình Diệm là Ngô Trọng Hiếu đã 
đầu cáo với chánh phủ Khmer rằng Qua làm quốc sự và 
mượn cớ cất chùa đặng đem nha trảo hộ vệ của Qua lên. 
Đền Thờ đã cất đặng hai phần thì chánh quyền Khmer 
không cho tiếp tục xây dựng. Họ bắt 37 người công thợ 
trả về Việt Nam cho Ngô Đình Diệm giam ngục đến ngày 
nay cũng chưa thả, và cho rằng mấy em công thợ đã theo 
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Qua đặng làm chánh trị.
Ngô Đình Diệm đã quả quyết lên án rằng: Qua đã 

xu hướng theo Cộng Sản và Cụ Hồ Chí Minh nên không 
ngần ngại khủng bố một cách trắng trợn Qua và một số 
Chức Sắc đang hành Đạo tại Kim Biên.

Họ đã cố tình dụ dỗ những kẻ theo Qua để cô lập và 
phản loạn lại Qua. Điều ấy Qua không ngần ngại, vì khi 
lìa Tòa Thánh Qua đã biết trước mưu toan gian ác phá 
Đạo của họ. Qua chỉ cám cảnh một điều là trong hàng 
Chức Sắc ấy có cha mẹ chết cũng không dám về Miền 
Nam. Còn các tín đồ Khmer nếu mà về Nam thì bị họ 
tra khảo, khủng bố khổ khắc mọi điều, làm cho toàn con 
cái của Đạo không dám léo hánh về Nam, cũng tự đồ lưu 
mình ở nơi quê người như thân Qua đây vậy.

Em Giáo Hữu Hương Dự! Qua nghe tin rằng Em 
cầu xin Hội Thánh thăng phẩm cho mấy em cho xứng 
vị với quyền Khâm Trấn Đạo của Em. Qua xin Em hãy 
ẩn nhẫn đợi cho qua ngày Đạo khỏi bị khảo dượt và Hội 
Thánh trở lại cầm quyền đủ đầy pháp luật rồi Qua sẽ cầu 
xin thăng thưởng cho Em. Muốn có kẻ giúp tay cho việc 
hành Đạo đắc lực Qua xin Em tuyển chọn người chân 
thành, trọn tâm vì Đạo và Phúc sự cho Qua ban quyền 
cho họ đủ phương hành Đạo.

Bức thơ của Qua đây, Em nên truyền tống cho Chi 
Phái và truyền đọc trong mỗi kỳ đàn cho tới ngày Qua 
về Tòa Thánh. Em cho toàn Đạo đều hiểu biết sự đi của 
Qua và sự đồ lưu của Qua nơi ngoại quốc là do duyên 
cớ gì. Mấy em cũng nên nói rõ cùng người cầm quyền 
chánh phủ Bắc Việt biết rằng Qua đi khỏi Tòa Thánh 
là vì quốc gia chủng tộc đương lâm nguy nên qua đi tìm 
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phương giải kiết.
Qua đã viết rất dài bức thơ, Qua cậy Em nói cùng cả 

tín đồ không phân Tòa Thánh hay Chi Phái rằng: Qua 
ban ân lành cho họ và cầu xin Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu 
và các Đấng Thiêng Liêng ban bố hồng ân cho họ đức tin, 
đủ nghị lực hầu đủ phương bảo vệ Đạo.

Qua cũng cầu xin mấy em mỗi kỳ đàn cúng cầu 
nguyện cho Tòa Thánh và toàn Đạo nơi ấy đặng quyền 
Thiêng Liêng bảo vệ, giải ách lệ thuộc của Đạo nơi đó 
kẻo tội nghiệp.

Kim Biên, ngày 12 tháng 3 năm Mậu Tuất
(dl.29–4–1958)

Hộ Pháp.
PHẠM CÔNG TẮC.

(Ấn Ký).
CHÚ THÍCH:

(1)– Đức Hộ Pháp đi Paris và Gevène.
Theo Âu Du Ký của Ngài Hồ Bảo Đạo.

PARIS.
 � Ngày 18 tháng 4 năm Giáp-Ngọ (20–Mai-1954): 

lúc 07 giờ 15 Đức Hộ Pháp và phái đoàn khởi hành 
từ VĂN PHÒNG 107 Trần-Hưng-Đạo (nay là Thánh 
Thất 891 Trần Hưng Đạo) đi sang Paris cố vấn cho Quốc 
Trưởng Bảo Đại trong Hội Nghị Gevène về Việt Nam.

Qua ngày sau:
20g15 Saigon (1g15 trưa địa-phương) Phi-cơ đáp xuống 

phi-trường Orly Paris. Đường đi dài 11.270 cây số mà chỉ 
bay trong 30 giờ, nghĩ quyền-năng của nhơn-loại cũng dữ, 
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bảo sao họ không tự-đắc xem Trời như không?....
Các phóng-viên báo-chí, nhất là nhóm thợ săn ảnh 

chen-chúc nhau đón chụp ảnh ĐỨC HỘ-PHÁP và phỏng 
vấn ĐỨC NGÀI. Về đến phòng, có người theo xin thâu 
thanh những lời tuyên bố, thì ĐỨC HỘ-PHÁP phú cho Ô. 
Ngô Khai-Minh thay mặt đọc một bài cho họ thâu-thanh. 
Từ đây tôi xin lấy giờ bên Âu-Châu cho dễ, nếu chúng ta 
muốn tính giờ đối chiếu với giờ Saigòn, thì cứ tính giờ 
Saigon sớm hơn Paris 7 giờ đồng-hồ. tham dự....
CUỘC DU-HÀNH SANG GENÈVE.

 � Ngày 28 tháng 5 năm Giáp-Ngọ (28–Juin-1954):
 � Ngày 01 tháng 6 năm Giáp-Ngọ (30–Juin 1954):

Sáng ngày chúng tôi hội nhau báo-cáo công-việc 
cho ĐỨC NGÀI hay. Bữa nay trời mưa, lạnh hơn mọi bữa, 
hàn thử-biểu xuống 14 độ nên buổi sáng chẳng có đi đâu.

... Tôi có ngỏ ý than với phái-đoàn Việt-Minh rằng 
“Hội-Nghị Génève lập thành cốt-yếu để giải quyết vấn-đề 
Việt-Nam hiện nay. Tại Hội-Nghị Génève có hai phái-đoàn 
của Dân-Chủ Cộng-Hòa và Phái-Đoàn của Chánh-Phủ 
Quốc-Gia cũng là Việt-Nam, thay vì hai phái-đoàn ấy 
tương-thân tương-ái với nhau để bàn-tính để tìm phương 
đem lại hòa-bình hạnh-phúc cho dân-tộc thì trái-lại hai bên 
phái-đoàn chẳng bên nào chịu nhìn-nhận nhau và coi nhau 
như thù-địch. Công-việc là công-việc của Việt-Nam mà đem 
cho chú ba-tàu là Chu-Ân-Lai và một chú Tây là Mandès 
France phân-định, hỏi vậy có thương-tưởng gì mình hay 
không và công-việc của họ sắp đặt có vừa lòng mình không?”

Phái-đoàn Việt-Minh trả lời rằng: “Phái-đoàn của 
Chánh-Phủ Quốc-Gia chẳng có tượng-trưng hay đại-diện 
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cho một thực-lực nào tất cả nên dầu có thảo-luận với họ cũng 
như không. Chớ như phái-đoàn Cao-Đài đây, tuy không 
phải một Chánh-Phủ, nhưng đại-diện cho một đoàn thể có 
thực-lực hơn mấy triệu tín-đồ và mấy chục ngàn binh-sĩ nên 
Chánh-phủ Cộng-Hòa Dân-Chủ luôn sẵn-sàng tiếp-đoán 
và thảo-luận các vấn-đề cần-yếu”.

Chất-vấn về vấn-đề chia xẻ nước Việt Nam làm đôi 
thì phái-đoàn Việt-Minh giải-thích rằng: Cuộc chiến-tranh 
trong nước Việt Nam càng ngày càng ác-liệt. Muốn tránh 
cái nạn tương-sát tương-tàn thì chẳng có chi hay hơn là 
gạt hai đạo binh ra hai bên, không cho họ xáp lại gần nữa, 
tức là phân ranh-giới cho họ ở, có nơi có chỗ khỏi đụng 
chạm nhau rồi sẽ tổ-chức cuộc tổng tuyển-cử để thành 
lập Chánh-Phủ Thống-Nhứt cầm quyền trong nước.

Vì cớ nên (theo phái-đoàn Việt-Minh) thì việc đình-
chiến và phân-ranh cho Quân-Đội đôi bên đóng binh 
không phải là chia nước Việt Nam làm đôi mà chỉ để cho 
yên giặc, để tổ-chức cuộc tổng tuyển-cử mà thôi. Phái-đoàn 
Việt-Minh có trao cho chúng tôi bản kiến-nghị sau đây về 
vấn-đề khôi-phục hòa-bình ở Đông-Dương:....

....Chúng tôi xin bản kiến-nghị này về đọc kỷ và xem 
xét lại rồi bữa khác sẽ thảo-luận. Anh em đồng-ý. Chúng 
tôi cáo-từ và được đưa về gần chỗ trọ (hotel Régina). Đến 
đây là 1 giờ sáng.

 � Ngày 2 tháng 6 năm Giáp-Ngọ (01–Juillet 1954):
Trời mưa sáng và bên ngoài vẫn lạnh lối 14 độ, chúng 

tôi (Ông Phước “Bảo-Thế” và Thái) lấy bản kiến-nghị ra 
xem lại, không thấy đoạn nào quá-khích, nhưng Ô. Thái 
vẫn hoài-nghi. Trong lúc chúng tôi đang bàn-tán thì Ông 
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Trần-Tuyên cũng vừa đến nên hiệp với chúng tôi để thảo-
luận và sau khi bàn-cãi xong mới đưa qua phòng ĐỨC 
HỘ-PHÁP để trình-bày cho ĐỨC NGÀI nghe.

ĐỨC NGÀI chỉ nghe sơ qua vì bận phải đi viếng phái-
đoàn Quốc-Gia Việt Nam tại Hotel Bellevue nên hứa 
chiều sẽ xem kỷ lại.

6 giờ Chúng tôi đem các khoản trong bản kiến-nghị, 
của phái-đoàn Việt-Minh đã đưa ra Hội-Nghị Génève, để 
trình lên ĐỨC HỘ-PHÁP. ĐỨC NGÀI tu-chỉnh các khoản 
như sau:

Khoản thứ nhứt: Hai bên, tức là Chánh-Phủ Quốc-
Gia Việt Nam và Chánh-Phủ Việt Nam Dân-Chủ Cộng-
Hòa phải thừa nhận lẫn nhau, không được gọi nhau là 
phản-nghịch hay là bù-nhìn nữa. Về chủ-quyền Quốc-Gia, 
phải xét lại hai hiệp-định mà Chánh-Phủ Quốc-Gia đã 
thâu-hoạch được.

Khoản thứ hai: Quân-đội Pháp phải rút hết ra khỏi 
xứ Việt-Nam. Hai Chánh-Phủ phải thỏa-hiệp nhau và 
định chỗ cho quân-đội Pháp đình-trú trước khi rút ra 
khỏi xứ Việt Nam. Ngày giờ rút binh Pháp cũng do hai 
Chánh-Phủ Việt Nam thỏa-hiệp quyết-định.

Khoản thứ ba: Trong cuộc tổng tuyển-cử dân chúng 
phải được tự-do đầu-phiếu, và cuộc tổng tuyển-cử phải 
đặt dưới quyền kiểm-soát của Liên-Hiệp-Quốc, các ủy-
ban Địa-phương có phân-sự coi sóc tổ-chức Tổng Tuyển-
Cử, phải là những ủy-ban hổn-hợp gồm có đại-diện của 
Chánh-Phủ mỗi vùng.

Khoản thứ tư: Về vấn-đề Liên Hiệp-Pháp thì hai 
Chánh-Phủ hai vùng phải hiệp nhau để xem xét lại, bản 
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hiệp-ước của Pháp đã ký-kết với chánh-phủ Việt-Nam.
Khoản thứ năm: Xin sửa câu: ‘Tuy vậy, ở những 

vùng mà sự giao-thông và mậu-dịch cắt đứt thì hai bên sẽ 
thương-lượng thỏa-thuận để khôi-phục lại’ như sau: “Thì 
hai Chánh-Phủ Quốc-Gia với Chánh-Phủ Dân-Chủ 
Cộng-Hòa sẽ thương-lượng thỏa-thuận để khôi-phục 
lại, không cần có người Pháp nhúng tay vào việc nội-bộ 
của nước Việt Nam.”

Khoản thứ sáu: Về việc không trừng-phạt và khủng-
bố những người đã hợp-tác với đối-phương thì hai Chánh-
Phủ hai vùng phải long-trọng tuyên-bố, chịu hết trách-
nhiệm.

Khoản thứ bảy: Đồng ý việc trao-đổi tù-binh.
Khoản thứ tám: Về việc ngưng bắn xin chia ra ba khu:

 ❒ Bắc giao cho Chánh-Phủ Dân-Chủ Cộng-Hòa. Nam 
giao cho Chánh-Phủ Quốc-Gia Việt Nam.

 ❒ Một khu ở giữa trung-lập dưới quyền kiểm-soát của 
Quốc-tế.

 ❒ Về việc nhập-cảng quân-đội ngoại-quốc, quân-nhu, 
võ-khí v.v... việc này sẽ đặt dưới quyền kiểm-soát của 
Ủy-ban hổn-hợp gồm có đại-biểu của Chánh-Phủ 
Dân-Chủ Cộng-Hòa, Chánh-Phủ Quốc-Gia Việt 
Nam và đại biểu của Liên-Hiệp-Quốc.

 ❒ Về việc cấm Pháp và Mỹ can-thiệp vào việc của Việt 
Nam, thì lẽ tất-nhiên Trung-Cộng và Liên-Sô cùng tất 
cả, bất cứ nước (Ngoại-quốc) nào cũng không được 
nhúng tay vào nội-bộ Việt Nam.

Các khoản xem-xét và chấp-thuận xong, ĐỨC HỘ-
PHÁP lại còn dặn thêm: Vào ngày mai, gặp phái-đoàn 
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Việt-Minh, thì phải nhấn mạnh hai Chánh-Phủ phải 
thừa-nhận nhau mới mong đem lại Hòa-Bình.

 � Ngày 5 tháng 6 năm Giáp-Ngọ (Demanche 4 
Juillet 1954):

Sáng ngày tôi và Ông Bảo-Thế hội nhau đi xem lại bức 
thơ và trình cho ĐỨC NGÀI xem, ĐỨC NGÀI có tu-chỉnh lại 
vài chỗ trước khi chúng tôi gởi cho phái-đoàn Việt-Minh.

Bức thư đó như vầy:

Kính gởi: Ông Tổng-Trưởng Phan-Anh và Quí Ông Nhân-Viên 
Phái-Đoàn Chánh-Phủ Việt Nam Dân-Chủ Cộng-
Hòa tại Génève.

Kính quí Ông,
Nghĩ vì muốn mưu cầu hòa-bình và hạnh-phúc cho 

dân-tộc Việt Nam đã chín năm thống-khổ, chúng tôi không 
ngần-ngại đến đây gây cuộc tiếp xúc với quí Ông đặng cùng 
nhau áp-dụng những phương-pháp thực-tế để chấm dứt 
chiến-tranh.

Trong những cuộc tiếp xúc vừa qua, chúng tôi nhận 
thức thiện-chí của quí Ông, cũng như quí Ông nhận thức 
thiện chí của chúng tôi, làm cho chúng tôi đều được hài lòng, 
chúng tôi hân-hạnh để lời cám ơn quí Ông.

Có một điều thắc-mắc là dầu muốn dầu không trong 
xứ Việt Nam yêu-quí của chúng ta đã có hai chánh phủ 
đối-lập là Chánh-Phủ Việt Nam Dân-Chủ Cộng-Hòa và 
Chánh-Phủ Quốc-Gia Việt Nam. Cả hai chánh-phủ không 
đồng ý-chí và tranh-tụng chống-báng nhau chớ không đặng 
khéo-léo nương nhau như trong lập-trường tranh-đấu của 
Soekarno và Sharyar nơi Nam-Dương Quần-Đảo.
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Trong cuộc lật-đổ chánh-quyền Pháp-thuộc, ta đã hi-
sinh xương máu bởi nạn tương-tàn tương-sát nhiều hơn 
là sự hi-sinh chiến-tranh với Pháp nên mới biến hình một 
phần tranh đấu võ-lực và một phần tranh-đấu chánh-trị. 
Nếu không khéo tính, thời-cuộc sẽ đưa đẩy ta đến một cảnh-
tượng như Triều-Tiên buổi nọ.

Thãm-khổ cho dân-tộc Việt Nam là hai Chánh-Phủ ấy 
không thừa-nhận lẫn nhau đặng đi đến một cuộc triệu-tập 
hội-nghị hiệp-đồng đàm-phán ngõ hầu lập thành chánh-
phủ thống-nhứt.

Lẽ dĩ-nhiên theo ý-kiến của ĐỨC HỘ-PHÁP thì hai 
bên phải được đồng danh, đồng đẳng, đồng ý, đồng tình 
thảo-luận những biện-pháp cụ-thể để chấm-dứt chiến-tranh.

Thiết-tưởng việc nội-bộ của Việt Nam nên để cho dân-
tộc trọn chủ-quyền xử-liệu, còn như để nước Việt Nam làm 
bãi chiến-trường cho ngoại-quốc phân-tranh quyền-lợi và 
tư-tưởng chủ-nghĩa bất sách.

Trong cuộc tranh-đấu giải-ách lệ thuộc nước nhà thâu 
quyền độc-lập thì về mặt kháng-chiến cũng như mặt thương-
thuyết thâu-hoạch một thắng-lợi vẽ-vang cao-trọng đối cùng 
quốc-tế. Hội-nghị Génève đã chứng-thật điều ấy, nếu ta biết 
tự-trọng, tự quyền, tự mình định-liệu mạng-vận tương-lai 
thì giá-trị ấy mới về ta toại-hưởng, còn như trái lại để có 
kẻ ngoại-nhơn nhúng tay vào đó, thì tự nơi ta đã tỏ thái-độ 
trước mặt quốc-tế rằng ta còn tinh-thần lệ-thuộc.

Vì lẽ Đạo, vì tiền-đồ Tổ-Quốc giống-nòi, chớ không vì 
công danh, vì quyền-lợi hay là vì ai nên chúng tôi đứng ra 
đảm-nhận mối dây liên-kết này xin quí Ông để tâm xét-đoán.

Nay kính.
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Bức thư viết xong, được Ông Bảo-Thế ký tên gởi cho 
phái-đoàn Việt-Minh và sau khi ĐỨC NGÀI chuẩn-phê.

* * *
 � Ngày 06 tháng 6 năm Giáp-Ngọ (05 Juillet 1954):

2 g trưa Ông Trần-Thanh-Hà cho biết rằng tại Génève 
không có nhà hàng nào có thể làm nơi gặp-gỡ thuận-tiện, 
nên nhơn-danh phái-đoàn Việt-Minh thỉnh ĐỨC HỘ-PHÁP 
đến tại trụ-sở của họ tại Versoix như mấy kỳ trước. Ông 
Trần-Thanh-Hà yêu-cầu tôi bạch với ĐỨC HỘ-PHÁP xin 
cho phép Ông ra mắt ĐỨC NGÀI để tỏ bày câu chuyện. ĐỨC 
NGÀI chấp-thuận mời Ông Trần-Thanh-Hà.

Ông Trần-Thanh-Hà thỉnh ĐỨC HỘ-PHÁP đến tại 
trụ-sở Versoix. ĐỨC HỘ-PHÁP nhận lời nhưng từ khước 
việc đãi cơm, Ông hứa sẽ đem xe đến rước.

X g 30 chiều Tổng-Thư-Ký của Ông Dejean mời ĐỨC 
NGÀI đến viếng phái-đoàn Pháp tại Génève.

X g 30 chiều Ông Tổng-Trưởng Nguyễn-Đắc-Khê 
đến viếng ĐỨC HỘ-PHÁP. Ông Khê hứa lo công-việc tiếp-
xúc với phái-đoàn Pháp.

6g 30 chiều ĐỨC NGÀI đi xe song mã đến nhà hàng 
La Perle du Lac để hứng mát và dùng bữa. Xe đi tốn 5 
francs Suisse, nhằm 430 francs Francais. Khi dùng cơm 
nửa chừng, có cậu Nguyễn An Mỹ đến, rồi Ông Hà cũng 
đến chờ chúng tôi.

9 g tối Trời mưa, bên ngoài lạnh thấu xương, chúng 
tôi lên xe đi liền. Vì đông nên anh em Việt-Minh đem tới 
hai xe để rước chúng tôi, đến trụ-sở Versoix trời đã tối. 
Ông Phạm Văn Đồng và trọn phái-đoàn không nệ trời 
mưa đón ĐỨC HỘ-PHÁP tại sân vào phòng khách.
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ĐỨC HỘ-PHÁP và Ông Phạm Văn Đồng ngồi chung 
một cái ghế dài lớn ngó mặt ngay vô bức chân dung cụ 
Hồ Chí Minh, Ông Phan Anh ngồi phía mặt ĐỨC HỘ-
PHÁP và bên cạnh ĐỨC NGÀI Ông Bảo-Thế phía trái kế 
Ông Phạm Văn Đồng. Sau lưng Ông Phan-Anh có Ông 
Việt-Phương lấy tốc-ký. Ngồi vòng quanh và đối-diện với 
chỗ ghế ĐỨC HỘ-PHÁP và Ông Phạm-Văn-Đồng có cậu 
Nguyễn-An-Mỹ (ngồi gần Ông Việt-Phương), Ông Trần-
Thanh-Hà, Ông Trung-Tá Thái, Ông Trần-Công-Tường 
và Tôi. ĐỨC HỘ-PHÁP bắt đầu câu-chuyện hỏi phái-đoàn 
Việt-Minh có liên-đới gì về việc thừa-nhận Chánh-Phủ 
Quốc-Gia không? thì Ông Phạm-Văn-Đồng vui-vẻ trả lời 
rằng theo điều thứ ba trong bản kiến-nghị có nói về việc 
triệu-tập hội-nghị hiệp-thương gồm đại-biểu chánh-phủ 
hai bên ở Việt Nam tỏ rằng theo nguyên-tắc chánh-phủ 
hai bên vẫn được thừa-nhận.

ĐỨC HỘ-PHÁP day qua trách chúng tôi sao lại nói 
với ĐỨC NGÀI rằng anh em bên phái-đoàn Việt-Minh 
không thừa-nhận chánh-phủ Quốc-Gia. Thiếu chút nữa 
làm sai-lạc hết ý-nghĩa. Ông Bảo-Thế xin phép ĐỨC NGÀI 
cho hỏi Ông Phan-Anh, có phải hôm nọ Ông không có 
lúc nào chịu thừa-nhận chánh-phủ Quốc-Gia một cách 
rõ-rệt? Ông Phan-Anh vẫn làm thinh mà cười thôi. Tôi 
thấy vậy hiểu ngay rằng hôm nọ Ông Phan-Anh không 
dám tự mình thừa-nhận Chánh-Phủ Việt-Nam, vì Ông 
không phải là Trưởng Phái-Đoàn, lại nữa việc ấy bất ngờ 
Ông không kịp hỏi ý-kiến của Ông Phạm-Văn-Đồng là 
Trưởng Phái-Đoàn, thành-thử Ông chỉ giữ một thái-độ 
úp-mở mà thôi, nghĩa là không thừa-nhận mà cũng không 
bài-bác. Nhận thấy cuộc hội-đàm có phần xoay-chiều 
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nên tôi để lời cám ơn Ông Phạm-Văn-Đồng có thiện-ý 
dung-hòa, nhưng xin cho Ông biết rằng trong sở-hành 
của Chánh-Phủ, lắm khi không đúng như lời nói, bằng 
cớ là tại hội-nghị trung giá phái-đoàn Việt-Minh không 
nhìn nhận cho phái-đoàn chánh-phủ Quốc-Gia đi với 
cây cờ của họ.

Ông Phạm-Văn-Đồng xây qua nói với ĐỨC HỘ-PHÁP 
như vầy: ‹ĐỨC HỘ-PHÁP thử nghĩ coi biểu tôi phải nhìn 
nhận Ngô-Đình-Diệm... thì làm sao đặng, vì họ không có 
đại-diện cho một thực-lực, cho một ai hết, chớ như Đạo 
Cao-Đài đây, có một thực-lực hơn mấy triệu tín-đồ và một 
quân-đội mấy chục ngàn người, thì chúng tôi sẵn-sàng tiếp 
đón và thảo-luận tất cả mọi vấn-đề›.

Chất-vấn về vấn-đề chia đôi cương-thổ thì Ông 
Phạm-Văn-Đồng cho biết rằng: giới-hạn cốt-yếu là để 
đình-chiến rồi sẽ tổ-chức cuộc tổng tuyển-cử để lập thành 
chánh-phủ thống-nhứt cho toàn lãnh-thổ Việt Nam, chớ 
không phải chia rẻ, và đề-cập nơi tám khoản trong bản 
kiến-nghị đã đưa ra hội-nghị Génève để lập lại hòa-bình 
trong nước. Thừa dịp đó Tôi cho Ông Phạm-Văn-Đồng biết 
trình-độ dân-tộc Việt Nam chưa dung nạp trước thuyết 
cộng-sản và một số đông người vì sợ cộng-sản, không về ở 
với chế-độ ấy được, nhưng không đủ sức chống lại thành 
ra buộc mình phải nương-dựa vào một thế-lực khác, dầu 
Pháp hay Mỹ cũng vậy. Muốn cho họ đừng chạy theo người 
khác thì chẵng nên buộc tội họ là Việt-gian hay phản-quốc 
mà chỉ nên làm cách nào cho họ hết sợ mới đặng.

Ông Phạm-Văn-Đồng cười và nói rằng: ‹họ đã sợ mà 
còn có người hù nữa› và day qua ĐỨC HỘ-PHÁP, hỏi ĐỨC 
NGÀI bị ai hù có sợ hay không?
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ĐỨC NGÀI nói rằng: ‹nếu tôi sợ thì tôi không có đến 
đây›. Chúng tôi có nhắc cho Anh em Việt-Minh biết rằng 
cái công kháng-chiến của họ, quốc-dân không quên, nhưng 
họ phải làm thế nào cho cuộc giải-phóng dân-tộc cho 
trọn vẹn chớ đừng gở ách này rồi mang cái gông khác 
hay là đuổi cậu Pháp rồi rước chú Tàu về thì không ăn 
thua gì và quốc-dân sẽ phán-đoán việc đó. 

Anh em Việt-Minh nói rằng họ biết việc đó và không 
để xảy ra đâu.

Chuyện-vãn đến 11 giờ, Ông Phạm-Văn-Đồng mời 
ĐỨC HỘ-PHÁP và đoàn tùy-tùng sang phòng bên cạnh 
dùng cháo chay và đồ ngọt.

Khi sửa-soạn ra về tôi nói với Ông Phạm-Văn-Đồng 
rằng: ‘Cuộc gặp-gỡ hôm nay có tư-cách chánh-trị, nhưng 
thật ra có phần thân-mật rất nhiều vì giữa ĐỨC HỘ-PHÁP 
và Ông Phạm-Văn-Đồng có tình đồng tông. Luôn dịp ĐỨC 
HỘ-PHÁP nói tiếp rằng: ‘Đồng họ Phạm luôn luôn phải 
trúng nghe không’.

Ông Đồng cười, ĐỨC NGÀI còn tiếp: ‘Tôi đã có cất 
rồi một nhà thờ Tông-đường họ Phạm ở Tòa-Thánh, vậy 
chừng yên rồi Ông nhớ về đó’.

Ông cười và nói: ‘Dạ, chừng đó sẽ về’.
Trước khi ra đi, Ông Đồng ôm ĐỨC HỘ-PHÁP mà 

hun hồi lâu rồi mới buông ra. Toàn phái-đoàn đưa chúng 
tôi ra tận xe. Về đến phòng hơn 12 giờ đêm, ĐỨC HỘ-PHÁP 
có vẻ hài lòng về cuộc gặp-gỡ này.

 � Ngày 7 tháng 6 năm Giáp-Ngọ (6 Juillet 1954):
Về sau Ông Bảo-Thế và phái-đoàn Việt Nam có thuật 

lại cho ĐỨC HỘ-PHÁP nghe rằng: Phái-đoàn Việt Nam vào 
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hội-nghị trước, phái-đoàn Việt-Minh đến sau. Khi bước 
vào, phái-đoàn Việt-Minh do Ông Phạm-Văn-Đồng dẫn 
đầu, thấy bên hàng ngũ Việt Nam có Ông Bảo-Thế họ cúi 
đầu chào lễ-phép và còn cười duyên với nhau.

Phái-đoàn Việt-Nam bất thình lình cũng chào lại làm 
cho toàn hội đều ngạc-nhiên, vì từ khi mở cuộc hội-nghị 
Génève này thì hai phái-đoàn Việt Nam và Việt-Minh coi 
nhau như thù địch và chưa từng chào hỏi nhau lần nào. 
Về sau người ta mới biết nhờ có Đạo Cao-Đài mới đem 
lại thiện cảm giữa hai phái-đoàn.

Sau khi ĐỨC HỘ-PHÁP về Paris rồi, Ông Trần-Văn-Đỗ, 
Trưởng phái-đoànViệt Nam cũng được giáp mặt với Ông 
Phạm-Văn-Đồng. Sau nữa Cựu Thủ-Tướng Trần-Văn-Hữu 
qua Génève cũng xin gặp Phạm-Văn-Đồng một lần nữa.

4 g chiều ĐỨC HỘ-PHÁP và phái-đoàn ra phi-trường 
đáp phi-cơ trở về Paris. Bữa nay hội-nghị bế-mạc sớm, 
nên (5g30) trước khi chúng tôi lên phi-cơ, Ông Bảo-Thế 
và mấy vị Đại-diện phái-đoàn Việt Nam theo đưa ĐỨC 
HỘ-PHÁP, thuật chuyện gặp phái-đoàn Việt-Minh với sự 
niềm-nỡ ân-cần.

* * *
(2)– Về cuộc trưng cầu dân ý ngày 23–10–1955.

Theo quyển HỒI KÝ ĐỖ MẬU. (sách dày 415 trang in 
theo khổ giấy A4. Font chữ Times New Roman size 14) 
tại chương sáu trang 83 và 84 cuộc trưng cầu dân ý diễn 
ra RẤT GIAN LẬN. Nguyên văn:

Cuộc Trưng cầu dân ý do chính quyền đương nhiệm 
của ông Diệm đứng ra tổ chức và cũng do chính quyền đương 
nhiệm (dưới hình thức Quốc hội Lập Hiến) kiểm soát.
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Ngày 23 tháng 10 năm 1955, dân chúng miền Nam 
Việt nam đến phòng phiếu để chọn lựa giữa Bảo Đại và 
Ngô Đình Diệm theo hai câu thơ trước đó đã được bộ máy 
thông tin của ông Diệm ra rả suốt ngày đêm và xuất hiện 
đầy rẫy trên các bờ tướng hè phố:

Phiếu xanh ta bỏ vô bì,
Phiếu đỏ Bảo Đại ta thì vất đi.

Kết quả chính thức cuộc Trưng cầu dân ý được đăng 
vào công báo là 5.721.735 phiếu xanh có hình ông Diệm 
(98,2%) và 63.107 phiếu đỏ có hình Bảo Đại (1,1%). Tại Sài 
gòn tổng số cử tri là 450.000 người mà số phiếu bỏ cho 
ông Diệm lên đến 650.000, nghĩa là số phiếu gian lận 
là 200.000. Giữa thủ đô Sài gòn có tai mắt quốc tế mà còn 
gian lận trắng trợn đến thế, thử hỏi tại các tỉnh, tại thôn 
quê thì sự gian lận đến mức nào?

Buồn cười là sự gian lận này đã bị đại tá CA Lansdale, 
cố vấn Mỹ của ông Diệm, đoán trước thế nào cũng sẽ xảy ra 
nên đã cảnh cáo ông Diệm. Sau khi giúp ông Diệm đè bẹp 
được Bình Xuyên rồi, Lansdale khuyên ông Diệm phải tổ 
chức «Trưng cầu dân ý» để truất phế Bảo Đại cho có chánh 
nghĩa. Trước ngày lên đường về Mỹ để lánh mặt cuộc “Tổng 
tuyển cử”, Lansdale còn dặn ông Diệm: «Trong lúc đi vắng, 
tôi không muốn bỗng nhiên nhận được tin ông thắng 
99.99 phần trăm, vì biết đó là âm mưu sắp đặt trước”. 
Và ông Diệm đã vâng lời để chỉ thắng... 98,2 phần trăm?...

Lansdale bảo ông Diệm nên tỏ ra công bằng và chỉ 
cần thu lượm được một đa số phiếu tương đối là tốt đẹp 
rồi, không tham lam quá. Nhưng với bản chất muốn cho 
mình cái gì cũng «Nhất» anh em ông Diệm bèn tổ chức 
bầu cử gian lận. Khốn nỗi, thiên bất dung gian xui khiến 
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cho những kẻ tay chân vốn nòi nhạy cảm nhưng lại sơ hở bất 
lực làm cho việc gian lận quá lộ liễu xảy ra ngay tại thủ đô 
Sài gòn để cho ngoại giao đoàn và báo chí quốc tế biết được.

Nói cho cùng thì nếu không tổ chức bầu cử gian 
lận chưa chắc ông Diệm đã đắc thắng vẻ vang. Thật thế, 
nhìn vào bối cảnh đất nước và mùa thu 1955, lực lượng nhân 
dân hướng về ông Bảo Đại vẫn còn vô cùng đông đảo; Cao 
Đài, Hoà Hảo, Đại Việt, Việt Quốc, Duy Dân, Nguyễn 
Phước Tộc, khối người miền Nam không ưa người Bắc, khối 
người miền Nam còn nhớ ơn nhà Nguyễn, khối dân tộc 
thiểu số của Hoàng Triều Cương Thổ, số người thân Pháp 
v.v... có thể làm lệch cán cân “Trưng cầu dân ý”. Nhưng 
quyền lực trong tay, thủ đoạn gian lận và tiền bạc của Mỹ 
đã giúp ông Diệm đánh ngã vị cựu Quốc Trưởng của ông 
một cách dễ dàng.

Tuy nhiên dù gian lận thì kết quả cuộc đấu phiếu, riêng 
đối với ông Diệm, cũng đã giúp ông đạt được hai mục tiêu 
mà ông đã nhắm đến là trình diện được một bề mặt dân 
chủ với chính quyền lẫn Quốc hội Hoa kỳ, và nâng cao uy 
thế cá nhân của ông lên đến mức độ tôn sùng như một vị 
cứu tinh anh minh của dân tộc.

Riêng đối với dân tộc Việt nam, ngày 23 tháng 10 năm 
1955 có một ý nghĩa quan trọng hơn hắn những mục tiêu 
chính trị giai đoạn của ông Diệm. Đó là ngày chấm dứt 
triều đại nhà Nguyễn và chế độ quân chủ tại miền Nam và 
trao lại cho ông Diệm quyền quản trị đất nước để chống Mỹ, 
và quan trọng hơn cả để xây dựng nền móng cho kỷ nguyên 
dân chủ sau này. Chính sách và chế độ ông Diệm 9 năm sau 
đó có làm cho nền móng đó thui chột và có làm cho Cộng 
sản mạnh thêm là tội của ông và gia đình đã phản bội lại 
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niềm tin yêu và lòng tín nhiệm của nhân dân miền Nam 
thể hiện trong ngày 23 tháng 10 lịch sử này.

* * *
Tướng Đỗ Mậu là một công thần của chế độ Ngô 

Đình Diệm đã viết như thế. Những nhận xét của Tướng 
Đỗ Mậu về khoản nầy rất giống với Đức Hộ Pháp ngay 
đặc biệt là đoạn: Chính sách và chế độ ông Diệm 9 năm sau 
đó có làm cho nền móng đó thui chột và có làm cho Cộng sản 
mạnh thêm là tội của ông.

Rất giống câu Đức Hộ Pháp viết: ... Qua chưa thấy 
ai Việt Minh cho bằng Ngô Đình Diệm…

 � Trước khi có cuộc bầu cử nầy Ngô Đình Diệm đã 
mở chiến dịch khủng bố Đức Hộ Pháp.

Ngày 05–10–1955 (20–8– Ất Mùi) Ngô Đình Diệm 
mở chiến dịch khủng bố Đạo Cao Đài. Tướng Nguyễn 
Thành Phương đem binh lính bao vây Hộ Pháp Đường.

 ◆ Ngày 10–10– 1955 (25–8–Ất Mùi) Hội Thánh họp với 
Thiếu Tướng Lê Văn Tất là đại diện của Nguyễn Thành 
Phương.

 ◆ Ngày 23–10–1955 Thủ Tướng Diệm được bầu làm Tổng 
Thống.

 ◆ Ngày 26–10–1955, chính thể Việt Nam Cộng Hoà 
được thành lập.

 ◆ Ngày 16–02–1956 (05–01– Bính Thân) lúc 3 giờ Đức 
Hộ Pháp rời Toà Thánh đi Nam Vang.

* * *
(3)– Về 70 năm sống trong vòng lệ thuộc....

http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%A1%C2%BB?t_Nam_C%C3%A1%C2%BB?ng_Ho%C3%83%C2%A0
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Rất nhiều lần Đức Hộ Pháp viết rằng Việt Nam 
chịu lệ thuộc thực dân Pháp 80 năm vậy cớ sao nơi đây 
Ngài viết là 70 năm.

Xem kỷ trong nội dung 70 năm nếm đủ mùi mặn 
lạc... đây là Ngài tính từ ngày cá nhân Phạm Công Tắc 
chào đời (1890) đến năm 1958 là 69 tuổi ta nên Ngài viết 
tròn là 70 năm.

Nó cũng giống như câu:...Tuổi đã bảy mươi cũng 
đủ rồi... trong bài thài hiến lễ kỷ niệm lúc triều thiên vậy.

Chúng ta thấy Hộ Pháp về Thiêng liêng vị thì quyền 
năng còn cao hơn khi còn tại thế (nắm trọn quyền phong 
thưởng cho chức sắc Hiệp Thiên Đài và Phước Thiện...) 
nên chúng tôi thấy chữ TRIỀU THIÊN là chính đáng hơn 
cả. Còn những chữ khác như QUI THIÊN, hay ĐĂNG TIÊN... 
chưa đúng với quyền năng Đức Ngài sau khi bỏ xác phàm.

* * *
(4)– Tính thời sự trong nhận xét của Đức Hộ Pháp.

“Hễ một con người mà thất chí bất mãn vì quá thống 
khổ thì họ tự vận, còn toàn thể quốc dân của một nước mà 
thất chí bất mãn vì quá thống khổ thì họ sẽ làm cách mạng”.

* * *
Ngày 30–4–1975 cộng sản thắng trận và thống nhất 

đất nước. Một nữa nước liên quan đến Việt Nam Cộng 
Hòa khốn khổ nên mấy triệu người bỏ nước ra đi tìm 
cuộc sống mới.

Năm 2013 cả nước là con tin của lợi ích nhóm và 
tham nhũng. Đó là quốc nạn do Đảng cộng sản tạo ra. 
Đảng cộng sản đang bức tử cả dân tộc Việt Nam để phục 
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vụ cho lợi ích của Đảng.
Xưa Việt Nam Cộng Hòa thất trận vì bị Mỹ bán đứng 

để đổi lấy quyền lợi kinh tế với Tàu cộng. Mỹ cắt viện trợ 
nên ngân sách, các khí tài chiến tranh cạn kiệt phải thua 
cộng sản. Thời điểm đó khối cộng sản tăng quân viện cho 
cộng sản miền Bắc lên 04 lần. Trong cuộc chiến bằng vũ 
lực mà tương quan lực lượng quân sự chênh lệch như vậy 
thì sự thắng thua là tất yếu. Thêm vào đó là do không có 
internet nên nhân loại bị bưng bít và bị đánh lừa những 
thông tin thật sự về cuộc chiến tranh Việt Nam. Đến 
khi người Việt Nam bỏ nước ra đi tạo ra làn sóng thuyền 
nhân thì nhân dân Mỹ và những người ủng hộ cộng sản 
bắt đầu biết được sự thật thì đã muộn màng.

Hoa kỳ là nước có quyền tự do dân chủ và nền báo 
chí phát triễn như thế mà sự nhận định về việc người 
Mỹ tham dự vào cuộc chiến tranh Việt Nam chưa thống 
nhất được... đó là bằng cớ cho việc thông tin bị bưng bít.

Nay internet là vũ khí hiện đại của TỰ DO, DÂN CHỦ, 
NHÂN QUYỀN & TỰ DO TÔN GIÁO. Người Việt Nam đã 
biết mình bị lừa dối và đang chịu nô lệ dưới những mỹ 
từ của cộng sản. Người dân đang bị tước đoạt mọi quyền 
lợi từ nhân quyền đến tự do tôn giáo. Nhân phẩm người 
Việt Nam đang bị Đảng chà đạp...

Cuộc chiến của dân tộc Việt Nam với Đảng cộng 
sản Việt Nam đang mỗi ngày một quyết liệt. Đây là cuộc 
chiến của chất xám và lẽ phải. Vũ khí sát thương không 
còn đóng vai trò quyết định như cuộc chiến 20 năm nồi 
da xáo thịt (1954–1975) do cộng sản tạo ra. Tin về dân 
oan, về những người bị công an mời rồi chết trong đồn, 
về những chiến sĩ cho tự do dân chủ và nhân quyền bị xử 
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lý theo xã hội đen, những tham quan ô lại, những tư duy 
ngu ngốc hằng ngày bị phơi bày trước công luận...

Dân chúng cả nước Việt Nam đang làm cách mạng. 
Chính người dân chủ động tạo ra cuộc chiến. Cuộc chiến 
nào do người dân tạo ra thì họ luôn luôn thành công.

Ngày tàn của chủ nghĩa cộng sản đang tới.
Nghĩa là tính thời sự trong nhận xét của Đức Hộ 

Pháp còn đó là động lực cho những người yêu tự do, dân 
chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo trên thế gian nầy đấu 
tranh cho cuộc sống hòa bình, tự do dân chủ. Tự người 
dân chiến đấu để LẬP QUYỀN DÂN.

Người dân không còn chờ Đảng hay bất cứ ai ban 
quyền cho dân nữa mà tự LẬP QUYỀN DÂN thì cái cơ 
thắng thua đã rõ.

Còn như quan sát cả thế giới ta thấy cuộc chiến để 
người dân trong mỗi quốc gia LẬP QUYỀN DÂN đang nở rộ.

Nếu quyền dân được thiết lập đúng mức thì chánh 
phủ Hoa Kỳ không bị đóng cửa như mới xãy ra hồi tháng 
10–2013.

* * *
(5)– Về Tôn chỉ ĐĐTKPĐ.

Nguyên văn lời dạy của Đức Hộ Pháp trên đây:
Chính mình phải tự hiểu lấy mình rằng: Đứng trước 

một kẻ thù nghịch của mình đủ quyền năng, đủ thế lực mưu 
hại lại mình mà dám vỗ ngực xưng tên rằng mình là kẻ thù 
địch của họ... thì họ tìm phương hại lại mình là đúng, còn 
than thở trách móc mà làm gì.

Dầu rằng mình biết lẽ ấy; nên đã đề xướng ra thuyết: 
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QUI TAM GIÁO, HIỆP NGŨ CHI đặng làm cho dịu 
bớt tình thế. Nhưng cũng không đủ phương bào chữa. Và 
cũng vì nơi đó mà chính Qua đủ đức tin chịu nổi khổ hạnh 
đặng tranh đấu vượt qua các trở lực.

* * *
Như vậy tôn chỉ của ĐĐTKPĐ do chính Đức Chí 

Tôn đề ra là gì?
TNHT Q1 dòng 18 tr 69 bản in 1973. Thầy dạy ngày 

03–11–1926:
Chư Nhu nghe:
Ta vì lòng đại-từ đại-bi vẫn lấy đức háo sanh mà dựng 

nên mối Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ; tôn chỉ để vớt những 
kẻ hữu phần vào nơi địa-vị cao thượng, để tránh khỏi 
số mạng luân hồi và nâng những kẻ tánh đức bước vào 
cõi nhàn, cao hơn phẩm hèn khó ở nơi trần thế nầy...

TNHT Q2 dòng 25 tr 18 bản in 1963. Thầy dạy ngày 
03–02–1927:

Chư chúng-sanh nghe:
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, chiếu theo luật Thiên-

Đình hội Tam-giáo, mở rộng mối Đạo Trời, ấy cốt để dìu-
dắt nhơn-sanh bước lên con đường cực-lạc, tránh khỏi đọa 
luân-hồi và dụng Thánh-tâm mà dẫn dân-sanh, làm cho 
hoàn-toàn trách nhậm nặng-nề của đứng làm người, về bực 
nhơn-phẩm ở cõi trần-ai khốn-đốn nầy.

* * *
Căn cứ vào 02 trích đoạn trên chúng ta rút ra được 

TÔN CHỈ của ĐĐTKPĐ từ Đức Chí Tôn dạy:
 ❒ Vớt những kẻ hữu phần vào nơi địa-vị cao thượng, 
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để tránh khỏi số mạng luân hồi. (Bực Thượng Thừa 
theo Điều 12 Tân Luật. Phần Đạo Pháp).

 ❒ Nâng những kẻ tánh đức bước vào cõi nhàn, cao hơn 
phẩm hèn khó ở nơi trần thế nầy... (Bực Hạ Thừa 
theo Điều 12 Tân Luật. Phần Đạo Pháp).

 ❒ Dụng Thánh-tâm mà dẫn dân-sanh, làm cho hoàn-
toàn trách nhậm nặng-nề của đứng làm người, về 
bực nhơn-phẩm ở cõi trần-ai khốn-đốn nầy. (Đây là 
bộ máy hành chánh của ĐĐTKPĐ : Dùng lương sanh 
dẫn dắt quần sanh thực hiện tôn chỉ của ĐĐTKPĐ).

* * *
TÔN CHỈ THỂ HIỆN QUA TÂN LUẬT

 � CHÍ TÔN KHÔNG ĐỊNH PHẨM TRUNG THỪA.
Như vậy Tân Luật ĐĐTKPĐ ứng hợp với Thiên Thơ 

(Thánh Ngôn Hiệp Tuyển) nên qui định 02 phẩm Thường 
Thừa và Hạ Thừa.

Nhiều người viết sách thêm vào Trung Thừa (theo 
nghĩa Tiểu Thừa, Đại Thừa thì thêm vào Trung Thừa).

(Ban Chỉnh Đạo ở Bến Tre còn lập hẳn NHÀ TU 
TRUNG THỪA: vậy là từ cái đúng với TKPĐ là nhị thừa 
các vị thêm vào TRUNG THỪA rồi lấy tiếng là chỉnh đạo. 
Chỉnh cái chi mà từ cái đúng thêm vào TRUNG THỪA 
thành ra cái sai???

Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi... Chúng tôi nói riêng 
cho phẩm TRUNG THỪA chớ không dám nói tất cả. Các 
vị lãnh đạo Ban Chỉnh Đạo hiện nay có đầy đủ quyền để 
biện minh trước công luận xem việc thêm NHÀ TU TRUNG 
THỪA đúng với chánh giáo ĐĐTKPĐ ở sách nào? trang nào?)
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Với ĐĐTKPĐ thì thêm vào TRUNG THỪA là sự lầm 
lạc. Bởi vì thời kỳ Đại Ân Xá nên Đức Chí Tôn không 
quyết về Trung Thừa để cho nhơn sanh tự quyết định 
lấy. Phẩm Trung Thừa trong ĐĐTKPĐ là phẩm Lễ Sanh. 
Lễ Sanh chưa ở vào bộ máy Thánh Thể hành chánh của 
Trung Ương (từ phẩm Giáo Hữu đổ lên). Cũng không 
còn ở bộ máy Hội Thánh Em.

Xin xem lời phê của Đức Hộ Pháp sau:

* * *
Lời Thỉnh Giáo của vị Khâm Châu Đạo Gò Công 

về Lễ Nghi niêm thức của chư vị Luật Sự và sắc phục của 
Phó Trị Sự.
LỜI PHÊ ĐỨC HỘ PHÁP:

PHẦN THỨ NHẤT:
Chỉ dải sau lưng: Chí Tôn muốn định phân minh 

tam thừa.
Phó Trị Sự: Hành quyền về Hạ Thừa chớ chưa vào 

Thánh Thể nên mang một thẻ nơi lưng.
Còn Phối Sư là bậc Thượng Thừa nên có ba thẻ.
Trung Thừa Chí Tôn không cần định để cho mỗi 

người cố gắng lập vị mình mau chóng tới bậc Thượng 
Thừa.

Nếu qua khỏi ba thẻ lên 9 thẻ tức là vào hàng phẩm 
Cửu Thiên Khai Hoá.

Cách nhau có một mức Phối Sư với Chánh Phối Sư 
mà xa nhau như Trời với vực.

Hể đủ tài đức cầm quyền Đạo có Quyền Vạn Linh và 
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Chí Tôn ủy nhiệm, ân tứ quyền hành thời là vào ngay Cửu 
Thiên Khai Hoá qua khỏi tam thừa.

* * *
KHÔNG CÓ TỐI THƯỢNG 

THỪA & ĐẠI THỪA.
ĐĐTKPĐ có phẩm Tối Thượng Thừa hay không?
Khi mới khai đạo Thầy dạy các vị Minh Lý dâng 

kinh cho ĐĐTKPĐ. Hội Thánh dùng làm KINH TỨ THỜI 
NHẬT TỤNG.

Ngày Thầy ban Pháp Chánh Truyền cho ĐĐTKPĐ 
các vị Minh Lý cũng có hầu đàn.

Năm 2007 Minh Lý Đạo (Tam Tông Miếu) ở Đường 
Cao Thắng (Saigon) xin với chính phủ Việt Nam gia nhập 
vào ĐĐTKPĐ với danh hiệu 09 chữ: ĐĐTKPĐ MINH LÝ ĐẠO.

Một số vị bên Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý (171/b 
Cống Quỳnh Saigon) hô hào rằng các vị Minh Lý sẽ đảm 
nhận việc tu theo TỐI THƯỢNG THỪA của ĐĐTKPĐ.

Điều nầy có đúng với chánh giáo ĐĐTKPĐ hay không?
Xin thưa ĐĐTKPĐ không có phẩm tối thượng thừa. 

Tân luật dạy rõ ở điều 12. Tín đồ ĐĐTKPĐ có 02 phẩm: 
Hạ Thừa và Thượng Thừa.

* * *
ĐĐTKPĐ có phẩm Đại Thừa hay không?
Xin thưa cũng không có phẩm ĐẠI THỪA.
Đại thừa là dành cho Pháp Môn Cao Đài Chiếu 

Minh Tam Thanh Vô Vi của Ngài Ngô Văn Chiêu (ĐẠI 
THỪA CHƠN GIÁO).
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* * *
PHÂN BIỆT ĐĐTKPĐ 

& PHÁP MÔN CĐCMTTVV.
Lâu nay nhiều người (trong đạo, ngoài đạo và một số 

vị viết sử..) chưa đưa ra những văn bút phân biệt ĐĐTKPĐ 
(có Tổ Đình là Tòa Thánh Tây Ninh) và Pháp Môn Cao 
Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi (có Tổ Đình ở Cần 
Thơ). Nên gán ghép Ngài Chiêu là Đệ Nhứt Giáo Tông, 
rồi Ngài Thượng Trung Nhựt là Đệ Nhị Giáo Tông, đến 
Ngài Nguyễn Ngọc Tương...

Lại có những vị đi xa hơn (như Ngài Đồng Tân) 
phân ra vô vi, phổ độ. Rồi đến Cơ Quan Phổ Thông Giáo 
Lý 171/b Cống Quỳnh viết Lịch Sử Đạo Cao Đài (2005) 
có khá hơn một chút phân ra 02 nhánh: Nhánh một của 
Ngài Ngô và nhánh hai ĐĐTKPĐ.

Nay chúng tôi phân định rành mạch:
ĐĐTKPĐ là cái nhánh do chính Đức Chí Tôn làm 

chủ. (TNHT Q1 trang 08 dòng 01 bản in 1973: ... Cái nhánh 
các con là nhánh chính mình THẦY làm chủ, sau các con 
sẽ hiểu...)

Còn phần Ngài Ngô thọ pháp môn Cao Đài Chiếu 
Minh Tam Thanh Vô Vi.

Phân biệt rõ ĐĐTKPĐ và pháp môn của Ngài Chiêu 
thì những lý luận nhập nhằng lần hồi bị tiêu diệt. Bởi 
vì SỰ THẬT MẠNH HƠN TẤT CẢ. Sự thật là Ngài Chiêu 
không ký tên vào TỜ KHAI ĐẠO. Không dự LỄ KHAI ĐẠO. 
Những vị ghép Ngài Ngô vào ĐĐTKPĐ với phẩm vị Giáo 
Tông thì thật là sai trái.

Đức Cao Đài đến giáo đạo Nam Phương mở ra 
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Pháp Môn dạy cho Ngài Chiêu. Sau đó mở ra ĐĐTKPĐ 
dạy cho quí Ngài Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao 
Hoài Sang, Lê Văn Trung, Bà Nguyễn Thị Hiếu... đó là 
02 việc riêng nhau.

Nó giống như Đức Cao Đài mở ra một Viện Đại Học 
mà ĐĐTKPĐ là một phân khoa trong Viện Đại Học đó.

Cho nên ĐĐTKPĐ còn được gọi tắt là Đạo Cao Đài.
Nhưng không phải Đạo Cao Đài nào cũng là ĐĐTKPĐ.
Nó cũng như Trường Đại Học Y Khoa có phân 

khoa Thần Kinh Học. Người học khoa Thần Kinh Học 
chắc chắn là sinh viên trường Đại Học Y Khoa. Nhưng 
không phải sinh viên Y Khoa nào cũng học ở Khoa Thần 
Kinh Học.

* * *
LIÊN HỆ ĐẾN LỜI MINH THỆ.

ĐĐTKPĐ chỉ có một. Bất cứ nơi nào xưng danh 
hiệu ĐĐTKPĐ (mà không có mạng lịnh của Hội Thánh 
ĐĐTKPĐ) là giả.

Trong lời minh thệ khi nhập môn cầu đạo có câu:...
Thề rằng: Từ đây biết một Đạo Cao- Đài Ngọc-Đế, 

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

* * *
Muốn hiểu nghiêm túc lời minh thệ trên thì phải 

xác định Đạo Cao Đài Ngọc Đế là gì? Lời minh thệ đó 
dạy cho ai? Và nội dung gì?

 � Biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế có nghĩa là Đức 
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Cao Đài chỉ mở có một ĐĐTKPĐ. Những nơi khác có 
xưng danh ĐĐTKPĐ thì đó không phải của Thầy. Đó là 
mượn danh Thầy.

 � Lời dạy trên đây là dạy cho các vị trong ĐĐTKPĐ.
 � Trong kỳ ba nầy Thầy chỉ mở có một đạo là ĐĐTKPĐ.

Những hệ luận từ lời minh thệ:
 � Pháp môn của ngài Chiêu chưa phải là một tổ chức 

tôn giáo và không can dự vào lời minh thệ. Nói trắng ra là 
pháp môn độc lập với ĐĐTKPĐ. Những định nghĩa về chi 
phái... không bao gồm Pháp Môn Cao Đài Chiếu Minh 
Tam Thanh Vô Vi.

 � Đức Cao Đài chỉ mở có một ĐĐTKPĐ. Bất cứ nơi 
nào xưng danh hiệu ĐDTKPĐ (mà không do mạng lịnh 
của Hội Thánh ĐĐTKPĐ đều là giả).

 � Cái thiệt chỉ có một. Cái giả thì rất nhiều. Chín /9 
chi phái ĐĐTKPĐ được chính phủ Việt Nam cấp pháp 
nhân hiện nay đều đồ giả.

Cái giả khó phân biệt nhất là chi phái 1997 của Hội 
Đồng Chưởng Quản lập thành. Bởi vì nó xuất phát ngay 
tại Nội Ô Tòa Thánh và chiếm dụng cơ ngơi lẫn danh 
hiệu ĐĐTKPĐ để dùng mà dấu cái tên có 10 chữ (ĐĐTKPĐ 
Cao Đài Tây Ninh) rồi tăng lên 12 chữ và 02 dấu ngoặc 
như hiện nay {ĐĐTKPĐ (Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh)}.

XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ VỚI 
CÁC TÔN GIÁO KHÁC.

 � Đức Cao Đài không có dạy bài bác tôn giáo khác hiện 
sinh trước ĐĐTKPĐ hay cùng thời hoặc ra sau ĐĐTKPĐ. 
Đây là điều rất tế nhị mà người Đạo Cao Đài cần phải 
hiểu đúng đắn để thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tín 
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ngưỡng của người khác.
Đức Hộ Pháp (Giáo Chủ Đạo Cao Đài) viết thư 

cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm ngày 10–10–Bính Thân 
(12–11–1956) có câu:

Tuy vào Đạo Cao Đài mà trước mặt cả tín đồ Bần 
Đạo chưa hề chối Đạo Công Giáo của Bần Đạo.

Xem Âu Du Ký, Á Du Ký chúng ta thấy Đức Ngài 
vẫn kỉnh lễ đầy đủ khi đến nơi thờ tự các tôn giáo khác... 
Lời minh thệ dạy chỉ biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế hàm 
ý sẽ có nhiều nơi mạo danh Cao Đài Ngọc Đế. Ngày nay 
09 chi phái đều lấy danh hiệu ĐĐTKPĐ rồi thêm cái đuôi 
phía sau nên danh hiệu chi phái nào cũng nhiều hơn 06 
chữ gốc là ĐĐTKPĐ. TỜ PHỔ CÁO CHÚNG SANH (1926) có 
dạy rõ đừng nghe Cao Đài nơi nầy, nơi kia mà lầm...

* * *
Theo chánh giáo thì ĐĐTKPĐ chỉ có một. Bất cứ 

nơi nào xưng danh ĐĐTKPĐ mà không có mạng lịnh 
Hội Thánh thì đó là Bàng môn Tả đạo. Thầy dạy ngày 
01–10–Đinh Mão (1927).

“ Thầy chẳng dùng sự chi mà thế-gian gọi là tà-quái dị-đoan 
mà nếu xảy ra có một ít dị-đoan trong Đạo đã dùng lỡ, 
thì ấy là tại nơi tâm của vài môn-đệ đó, nếu chẳng giữ 
theo lẽ chánh mà hành Đạo, và bày-biện nhiều sự 
vô lối, thì trong ít năm sau đây, sẽ trở nên một mối 
Tả-đạo, mà các con đã từng thấy. ”

 � (TNHT Q2 tr 42 dòng 23 bản in 1963).
Tóm lại:

 � Đối nội: nghiêm khắc với nội bộ (định quyết các 
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chi phái do bởi ĐĐTKPĐ làm gốc lập thành mà không do 
mạng lịnh Hội Thánh là Bàng môn Tả-đạo).

 � Đối ngoại: tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và 
tự do không tín ngưỡng của tôn giáo bạn và người lương.

* * *
 	 Thư của ông Tôn Đức Thắng Chủ Tịch UBMTTQ.

UBTƯ
Mặt Trận Tổ Quốc

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

***

Ngày 4 tháng 1 năm 1958
Kính gởi Ngài Hộ Pháp Phạm Công Tắc

PHNOM PENH
Chúng tôi vui mừng được biết ý định của Ngài muốn 

đến Hà Nội thăm đồng bào và tín đồ Cao Đài ở Miền Bắc.
Vậy chúng tôi Uỷ Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ 

Quốc Việt Nam và cá nhân tôi trân trọng mời Ngài đến 
Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên Đáng Mậu Tuất.

Xin gởi đến Ngài lời chào thân ái đoàn kết.
Kính chúc Ngài và đồng bào Cao Đài luôn luôn 

mạnh khỏe.
Hà Nội ngày 4 tháng 1 năm 1958

T/M Ủy Ban Trung Ương MTTQVN
Chủ Tịch. Chủ Tịch Đoàn

TÔN ĐỨC THẰNG
(Ký tên và đóng dấu)

***
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 	 Thánh Thư 14 ngày 19–05–1958 gởi HBCS và HBGH

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
Số: 14/HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

Gởi cho mấy em trong Ban vận động HBCS Miền Nam 
và Ban Trung Ương HBGH.

Mấy em trong HBGH có thỉnh giáo nơi Qua về hai 
bức thơ của Tỉnh Trưởng Long An: Gởi cho nội vụ và 
gởi cho Quận Trưởng trong Tỉnh và các Ty dưới quyền. 
Nói về vụ xứ ủy và Tỉnh Ủy VC ra lịnh cho các giáo phái 
chuẩn bị và chấn chỉnh hàng ngủ để tổ chức ngày đảo 
chánh tại Đô Thành. Họ tiết lộ một sư đoàn mang danh 
là Mặt Trận Toàn Lực Thống Nhứt Việt Nam dưới sự chỉ 
huy của Qua và các lý lẽ khác trong bức thơ ấy.

Việc nầy hoàn toàn là những điều dối gian không 
có sự thật; vì trót đã ba, bốn tháng nay Qua bị nằm bịnh 
không ra khỏi cửa phòng thì có đi đâu mà làm điều ấy.

Tới những lời lẽ cho rằng Qua nói lại... đều là đặc 
điều không có sự thật. Qua nói thật rằng: Ngày giờ cứu 
vãn tình thế nước nhà và đồng bào của mấy em sẽ đến. 
Qua không cần hối hả và nóng lòng lo liệu. Giờ ấy nó phải 
đến và Qua vẫn kiên tâm ngồi chờ đợi.

Nếu có duy trì là do nạn nước chưa mãn. Mấy em 
tập kết ra Bắc cùng là mấy người Bắc Việt bị bắt buộc di 
cư vào Nam phải chịu đau khổ thêm một thời gian nữa. 
Còn đối với Qua thì nó không trọng hệ chi.

Mấy em ráng thi hành phận sự thức tỉnh quốc dân 
cho họ biết rõ quyền hạn của họ về phương pháp cứu quốc 
thế nào mà Qua đã ủy phó cho. Mấy em trao lời cho họ 
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trong CSHBCS để họ tự giác thì họ sớm hiệp cùng chúng 
mình tranh thủ thâu đoạt lại cho kỳ đặng quyền hành sở 
hữu của cả quốc dân. Rồi mấy em đứng ra hòa giải đặng 
thống nhứt tổ quốc và chủng tộc là phận sự của chúng 
ta phải làm cho kỳ được. Đừng để họ bị lệ thuộc bởi hai 
khối Nga và Mỹ.

Qua chỉ mong có một điều là mặc ai vì công danh 
quyền lợi mà bán mắc bán rẽ tiền đồ tổ quốc và giống nòi. 
Họ tự ý lệ thuộc cho hai khối. Còn toàn thể quốc dân và 
mấy em đặng tự do trọn vẹn để viết trang lịch sử vĩ đại 
về công nghiệp cứu quốc. Lịch sử ghi mấy em phải chịu 
trăm cay ngàn đắng vì tổ quốc vì giống nòi là đủ.

 � Về vụ lũng cũng của Ngô Đình Diệm chiếu theo Tờ 
Phúc Sự số 06/PT ngày 09. 4. Mậu Tuất của Ban vận động 
miền Nam đã cho Qua biết.

Theo ý Qua hiểu chắc Mỹ toan tính bỏ rơi Ngô Đình 
Diệm, chắc là vì Ngô Đình Nhu cố vấn cho chính quyền 
Ngô Đình Diệm đã bí mật bắt tay chặc chẽ với Pháp về mặt 
kinh tế; nên Mỹ lấy làm bất mãn từ đó đến nay. Nhưng 
còn chần chờ chưa quyết định là vì đương kiếm người 
thay thế cho Diệm. Chắc chắn là Phan Quang Đán hay 
Nguyễn Tôn Hoàng sẽ ra đảm đương.

Theo phúc sự nói thì Nguyễn Tôn Hoàng đã về với 
mưu mô của Mỹ là cho một người lên cầm quyền còn một 
người làm con bài chận đứng hành vi. Cũng như Ngô 
Đình Diệm và Phan Quang Đán buổi nọ; đặng Mỹ có 
thời cơ can thiệp vào nội bộ của chính quyền miền Nam.

Theo ý Qua tưởng mấy em đã thấy rõ mưu chước thực 
dân của tư bản là bao giờ cũng muốn đoạt chủ quyền của 
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mình. Muốn nội bộ chính phủ là các tay sai do chúng đã 
sắp đặc sẳn. Như thế thì dầu thay đổi thế nào cũng không 
tránh khỏi tay chủ quyền của Mỹ.

Như thế có điều hại là tình trạng ấy vẫn kéo dài trong 
tay sai của Mỹ. Tức nhiên tình thế như hôm nay vẫn duy 
trì chớ không thay đổi. Hể tình thế duy trì như vậy hoài 
thì sự thống khổ của toàn quốc dân vẫn kéo dài thêm nữa 
mãi chớ ta chưa thể dứt khoát với chính quyền của Mỹ.

Theo Qua tưởng và y như theo mục đích đường lối 
của ta là làm thế nào cho chủ quyền hai khối không còn 
thôn tính vào tiền đồ tổ quốc và giống nòi của chúng ta. 
Phải ly khai và giải thoát cho cả quốc dân ta khỏi lệ thuộc 
của thực dân và cộng sản. Ta nên quả quyết rằng những kẻ 
thù địch của chúng ta hôm nay làm cho tổ quốc ta phải bị 
chia hai lãnh thổ và nòi giống của ta phải bị chia hai ảnh 
hưởng. Những kẽ ấy là kẻ thù của chúng ta: Thực Dân 
Mỹ và Cộng Sản.

 � Về vụ của mấy em bên Quân Đội hỏi có nên hiệp tác 
với Nguyễn Thành Phương khi tên phản đạo, phản Thầy 
nầy nương quyền của Ngô Đình Diệm trở về Tòa Thánh?

Mấy em nên nhớ lại rằng: Nguyễn Thành Phương 
buổi nọ khủng bố tụi nó, và khủng bố đến Qua. Vì Phương 
coi chúng nó trọn tình trọn nghĩa với Qua nên cốt yếu là 
thị nhục nó và mấy bạn nó mà tìm phương thị nhục đến 
Qua. Hễ nghĩ đến đó Qua chắc hẳn rằng Thầy Trò ta hôm 
nay không thể còn phương pháp nào tín nhiệm nó, hiệp 
tác với nó, tạo quyền thế cho nó đặng.

Nó có phương bán Đạo và bán xương máu của mấy 
em đặng nó lập thành sự nghiệp là do nơi Thành làm nên, 
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rồi giao trong tay nó gìn giữ. Nó đem bán đặng hưởng trọn 
quyền thế, lợi lộc. Sự nghiệp Thành làm nên bao nhiêu 
đều do Nguyễn Thành Phương bán mắc, bán rẽ cho Ngô 
Đình Diệm để vinh thân phì gia. Qua không biết một 
ngày kia Thành hỏi lại nó phải trả lời thế nào? (1).

Về những người khi trước đã khai mở phong trào 
HBCS mà hôm nay mấy em tiếp tục tranh đấu cho thành 
công. Nếu chúng nó muốn trở về đảm đương phận sự củ 
thì Qua tưởng không có chi may mắn cho mấy em bằng. 
Vì chúng nó là người khai lối mở đường, mấy em nên 
học hỏi nơi chúng nó và mấy em nên cầu chúng nó dìu 
đường dẫn ngõ.

Trước khi quyết định như thế mấy em nên hỏi lại 
coi chính quyền Ngô Đình Diệm còn theo dõi dòm hành 
chúng nữa không, đặng tránh mọi sự áp bức làm cho chúng 
nó chịu khổ hạnh như trước.

Trước khi dứt lời Qua cầu nguyện cùng Đại Từ Phụ, 
Đại Từ Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng ban bố hồng 
ân cho mấy em đủ đầy hạnh phúc, đủ năng lực thi hành 
chức vụ của mình cho tới ngày Qua trở về nước.

Qua ban phép lành cho toàn thể mấy em Nam Nữ.
Kiêm Biên ngày 01–4–Mậu Tuất.

(19–5–1958)
Hộ Pháp.
(Ấn Ký).
* * *

– CHÚ THÍCH.
(1)– Về Ông Nguyễn Văn Thành (1912–1972).
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Ông Thành sinh năm 1912 tại Rạch Giá về Tòa Thánh 
làm công quả trong Ban Thợ Hồ. Ông có sức mạnh làm 
gạch bông rất đắc lực... Ông học nghề võ với ông Sáu 
Liêng và giỏi võ.

Năm 1945, ông gia nhập vào nội nội ứng Nghĩa Binh 
được bổ làm cận vệ cho ông Trần Quang Vinh. Ông được 
phong Vệ Uý kêu là “Vệ Thành”.

Nhờ có võ nghệ ông huấn luyện một số em út để lần 
lược trở thành một chỉ huy của chi đội 7 nơi rừng Bù Lu 
để kháng chiến chống Pháp.

Nhờ sự gan dạ chịu gian khổ nên gây được uy tín, 
ông được thăng Thiếu Uý, rồi Trung Uý, Đại Uý…

Khi Đức Hộ Pháp hồi loan năm 1946 ông trở về Tòa 
Thánh lập ra QĐCĐ ông được lên chức Phó Tổng Tư Lịnh 
Quân Đội Cao Đài.

Ngày 01–6– 1948. Ông Trần Quang Vinh làm Bộ 
Trưởng Bộ Quốc Phòng cho chánh phủ Nguyễn Văn Xuân.

Ông Nguyễn Văn Thành nắm quyền Tổng Tư Lệnh...
Đến năm 1952 (ngày 06–7– Nhâm Thìn) ông Thành 

ra lịnh ám sát ông Truyền Trạng Phạm Ngọc Trấn. Trung 
Tá Thánh Vệ Trưởng.

Ngày 09–7–Nhâm Thìn (1952) Đức Hộ Pháp hành 
phép xác cho Ông Thừa Sử Phạm Ngọc Trấn tại Đền 
Thánh. Đức Ngài có dạy:

... Nay có kẻ đã giết Trấn, thảng như Trấn còn oan 
nghiệt quả căn tiền kiếp, thì kẻ đã giết Trấn tức nhiên kẻ 
đó sẽ giải nợ cho Trấn và chịu quả kiếp của Trấn, từ khi có 
linh hồn tới giờ, bởi nó đến nó trả mà kẻ ấy không cho nó 
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trả, tức nhiên lãnh cho nó.
Tội nghiệp thay!... Đi năm non bảy biển, vào sanh ra 

tử mà không chết, về ở trong nhà máu thịt mà chết, thảm 
thiết có bao nhiêu đó mà thôi.

Trong văn bản số 20 ngày 25–07 Mậu Tuất (08–9–
1958) Đức Hộ Pháp viết nguyên văn:

...tên Dồi đã đồng lõa tổ chức cùng tên Bay đặng 
ám sát Truyền Trạng Trấn do Nguyễn Văn Thành ra 
lịnh....(i)

* * *
Chiến sĩ Cao Đài thể hiện sự hy sinh, lòng nghĩa hiệp 

thực thi nhơn nghĩa... được đồng đạo và đồng bào kính 
mến, nhớ ơn; nhưng một số lãnh đạo thì không như thế 
nên Đức Hộ Pháp nói rõ về ác hành của QĐCĐ do ông 
Nguyễn Văn Thành làm TTL trong Văn bản số Số:13/VP.HP.

....Cả thảy đều chỉ rõ sự lộng quyền và không tùng 
luật pháp của Quân Đội. Từ tổ chức phe đảng giết người 
lập quyền cá nhân của mình đã đem lần Quân Đội đến chỗ 
nội phản và tương tàn tương sát lẫn nhau..

... Bởi vì thế mà Bần Đạo buộc mình phải từ bỏ phận 
sự THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ mà Bần Đạo đã hạ 
mình giúp đở Quân Đội. Từ đây Quân Đội không còn là 
Quân Đội của Đạo nữa vì hằng hà sa số điều ác hành của nó.

Muốn cứu vãn tình thế cho Quân Đội không đi đến 
chỗ ly tán, diệt vong đặng bảo tồn danh thể của nó và của 
Đạo và muốn cho Bần Đạo để mắt đến nó nửa thì Quân 
Đội phải hội với nhau mà quyết định những điều sau đây:

1– Là giải tán toàn các cơ thể Quân Đội, từ Bộ Tư lịnh, 
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Bộ tham Mưu và các cấp chỉ huy rồi hội nghị tổ chức nó lại.
2– Nạp cả các tay ám sát Thừa Sử Trấn và các án tiết 

đã xảy ra từ thử; giao cả hồ sơ cho Toà Pháp Chánh minh 
tra xữ lại.

3– Tự thân Quân Đội phải đưa những phần tử vô đạo 
và tội nhơn của quần chúng về án cướp bóc hãm hiếp đạo 
từ thử ra khỏi Quân Đội...

.... Trong mấy điều ấy mà còn một điều không làm thì 
Bần Đạo sẽ ra lịnh ly khai và giải tán Quân Đội.

Toà Thánh – Ngày 6–10–N.Thìn.
(22–11–1952)
HỘ PHÁP 

(Ấn Ký).
* * *

Do sự quyết liệt của Đức Hộ Pháp nên Ông Thành 
phải ra khỏi nhiệm vụ TTL QĐCĐ và sau đó theo Bình 
Xuyên (Bảy Viễn).

Ngày 01–11– 1953 Đức Hộ Pháp ra lịnh bầu chọn 
Tổng Tư Lệnh QĐCĐ. Chiều cùng ngày Ông Trần Quang 
Vinh bị Tướng Thế bắt…

Lễ Thăng Quyền TTL QĐCĐ cho Thiếu Tướng 
Nguyễn Thành Phương. Ngày 1 tháng 11 Quí Tỵ (06–
12–1953). Phó TTL Đại Tá Lê Văn Tất, Tham Mưu Trưởng 
Trung Tá Lê Quang Thế.

* * *
Năm 1953 ông Thành được Đức Quốc Trưởng Bảo 

Đại chính thức nhìn nhận Thiếu Tướng Quân Đội Quốc 
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Gia Việt Nam. Năm 1955 ông tham gia Mặt Trận Thống 
Nhất Toàn Lực Quốc Gia Việt Nam (với tư cách người 
của Bình Xuyên). Sau đó bị chính quyền Ngô Đình Diệm 
kết án tử hình... nhưng đày đi Côn Đảo. Sau khi ông 
Diệm bị đảo chánh thì ông được trở về. Sau đó Ông nộp 
đơn xin làm công quả.

Ông đắc phong Tổng Thanh Tra Đặc Nhiệm Chánh 
Trị Đạo kiêm Thống Quản Thánh Vệ và Bảo Thể. Tại đàn 
cơ Đêm 21–10–Mậu Thân (dl 10–12–1968). 21 giờ do Đức 
Lý Thái Bạch phong.

.... Hiện giờ, các cơ quan Hội Thánh thừa hành còn 
thiếu bàn tay gân guốc để nắm chặt ma hồn quỉ xác. Vậy 
Lão tuyên bố ban chức:

Tổng Thanh Tra Đặc Nhiệm Chánh Trị Đạo kiêm 
Thống Quản Thánh Vệ và Bảo Thể.

Từ đây, Hộ Đàn Pháp Quân chỉ lo việc chỉnh nghiêm 
đàn mà thôi.

Tổng Thanh Tra có nhiệm vụ trông nom các việc Hành 
Chánh Đạo, nhưng mỗi việc đều chịu dưới quyền của Hội 
Thánh Lưỡng Đài.

Hội Thánh phải giúp đỡ THÀNH làm nên cho Đạo. 
Lão mong vậy thay. Thượng Sanh hỏi chi nữa?

Đức Thượng Sanh bạch:
– Xin Đức Ngài dạy Trung Tướng Thành phải mặc 

Đạo phục như thế nào?
– Chỉ mặc Đạo phục thường và bịt khăn đen, mang 

hiệu bài “Tổng Thanh Tra” trước ngực như Chức sắc.
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* * *
Đêm 16 rạng 17 tháng 10 Nhâm Tý (21 rạng 22–11–

1972) trong khi ông đang ngủ thì bị cộng sản ám sát bằng 
chất nổ tại văn phòng làm việc (đối diện với Văn Phòng 
Hiệp Thiên Đài). Xe Hồng Thập Tự của Hội Thánh chở 
ông đi cấp cứu ở bệnh viện Tây Ninh. Dọc đường ông 
từ trần lúc 4 giờ 30. Đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh, 
đêm 17–10–Nhâm Tý (dl 22–11–1972), Ông được phong 
Thánh Tử Đạo.

* * *
Ông Thanh Minh tác giả quyển ĐẠO ÁN TÔN GIÁO tại 

trang 106 & 107 viết về ông Nguyễn Văn Thành như sau:
Năm 1947 Trung Tướng Trần Quang Vinh làm Tổng 

Tư Lệnh Quân Đội Cao Đài và Thiếu Tướng Nguyễn Văn 
Thành làm Phó Tổng Tư Lệnh QĐCĐ. Tướng Thành tạo 
phản để cướp quyền TTL. Bị Đức Thượng Tôn Quản Thế 
đào thải. Tướng Thành chạy theo Bình Xuyên Bảy Viễn bên 
kia cầu chữ Y Sài Gòn.

Các hành vi trên Tướng Thành có TỜ NHẬN TỘI 
như sau:

Kính Bạch Đức Hộ Pháp.
Những việc làm của Tôi có lẽ Đức Ngài phải bận lòng 

nghĩ đến rất nhiều. Vậy xin Đức Ngài cứ tự tiện lấy khuôn 
luật công bình ban cho, dù nặng nề đến đâu Tôi vẫn cúi 
đầu vâng chịu.

Ngày 30–8–1947.
Nguyễn Văn Thành. 

(Ký tên)
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LỜI PHÊ ĐỨC HỘ PHÁP.
Số 16/7/ĐH.
Số 34.VP.HPĐ.
Tư cho Tòa Đạo để vào hồ sơ minh tra.

Ngày 31–8–1947.
Hộ Pháp 
(Ấn Ký).

Năm 1947 việc ám sát Ông Trấn chưa xãy ra lúc đó 
ông Thành là Tham Mưu Trưởng kiêm Phó Tổng Tư 
Lệnh Quân Đội Cao Đài.

Ông Thành theo Bình Xuyên là sau khi ám sát Ông 
Trấn bị Đức Thượng Tôn Quản Thế giải tán Bộ Tổng Tư 
Lệnh để bầu lại (1952).

Năm 1947. Không biết ông đã gây ra tội gì mà viết 
TỜ NHẬN TỘI. Nhưng sau đó ông được Đức Hộ Pháp 
phong làm Tổng Tư Lệnh QĐCĐ thay cho Ông Trần 
Quang Vinh sang làm Tổng Trưởng Quốc Phòng thời 
Thủ Tướng Nguyễn Văn Xuân.

* * *
(i)– CHÚ THÍCH TRONG CHÚ THÍCH:

Về Ông Truyền Trạng Phạm Ngọc Trấn (1910–1952).
Ông Phạm Ngọc Trấn quê làng Tân Huệ, quận Hồng 

Ngự Tỉnh Châu Đốc. Ông học trường College Cần Thơ, 
thi đỗ Diplôme (trung học Pháp). Ông có làm thơ ký cho 
Đầu Tộc Đạo Hồng Ngự. Sau về Tòa Thánh dạy học ở 
Đạo Đức Học Đường.

Ông thi đậu Luật Sự khoản năm 1935. Năm 1941 
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Ông vâng lịnh Hội Thánh (cùng 200 người lính đạo khác) 
đi lính sang Pháp để đáp lại việc Pháp cho Đạo Cao Đài 
được tự do tín ngưỡng. Số quân của ông là 17.070… Trong 
quân ngũ ông có nhiều thành tích xuất sắc.

Sau khi Đệ nhị thế chiến chấm dứt. Năm 1946 ông 
được trở về Việt Nam, lãnh phận sự Thánh Vệ Trưởng 
(Trung Tá), bảo vệ an ninh trong vùng Thánh Địa. Ông 
là một trong những anh tài hết lòng vì Đạo, được Đức Hộ 
Pháp quí mến và tin cậy. Thời gian ở Pháp ông học được 
cách ghi tốc ký nên khi về Tòa Thánh ông ghi lại nhiều 
bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp, được Đức Ngài khen 
ngợi. Chính ông truyền dạy cách ghi tốc ký cho nhiều tốc 
ký viên khác. Ông tạo được nhiều thiện cảm với những 
người cùng làm việc hay khi giao thiệp....

Ngày 06–7– Nhâm Thìn (25–8–1952) Ông bị Tổng 
Tư Lệnh QĐCĐ Nguyễn Văn Thành tổ chức bắn chết trên 
đường Quan Âm Các tại Ngã Năm cách cửa số 4 chưa 
đầy 01 km. Một anh tài của Đạo đã bị bạn đồng môn hạ 
sát khi mới 42 tuổi thật là đau đớn.

Đức Cao Thượng Phẩm viết về tuổi 42:
Bốn mươi hai tuổi xanh chưa phỉ...

42 tuổi với người mang hoài bão phụng sự cho đại 
nghiệp của Đức Chí Tôn thì quá ngắn. Chí tang bồng 
của kẻ sĩ còn chưa phỉ thì mũi súng bạn đồng môn đã cắt 
ngang mạng sống... con đường phụng sự vắng bóng một 
hiền nhân... Nỗi đau đớn càng lớn hơn khi chính những 
người như ông Thành được Tôn Sư Hộ Pháp nâng đở 
họ thành người có quyền thế trong xã hội rồi quay súng 
bắn vào bạn đồng môn, bắn vào người cộng sự đắc lực 
của Tôn Sư.
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Đành rằng túc trái oan khiên vay trả nhau trong vô 
lượng kiếp; nên đã biết đạo thì chẳng dám trách Đấng 
Cao Xanh mà chỉ tiếc thương người anh tài vắn số trên 
đường phụng sự cũng là lẽ cố nhiên.

Chúng ta thương tiếc cho Ngài Tiếp Thế Lê Thế 
Vĩnh, Ngài Bảo Cô Quân Dương Văn Giáo và hàng loạt 
trí thức tinh hoa của dân tộc như Ông Diệp Văn Kỳ, Ông 
Hồ Văn Ngà, Ông Bùi Quang Chiêu... bị mũi súng của kẻ 
vô lương hạ sát nhưng chí ít thì chúng ta cũng hiểu được 
động cơ của việc thảm sát đó. `

Còn với ông Phạm Ngọc Trấn thì chúng ta hiểu 
thế nào về ác hành nầy... bởi vì ông Thành cũng là người 
phụng sự đạo trong trách nhiệm Tổng Tư Lệnh Quân 
Đội Cao Đài. Một đội quân có tiêu chí Bảo Sanh Nhân 
Nghĩa Đại Đồng đã đem lại cuộc sống yên ổn phồn vinh 
cho đồng đạo và đồng bào.

Ông Trấn được ân thăng một cấp, tang lễ hành theo 
phẩm Thừa Sử.

Con đường từ Ngã Ba Ao Hồ (nay là ngã tư) đi cập 
hông Viện Đại Học Cao Đài cắt ngang đường Ca Bảo 
Đạo, cắt Lộ Trung Tim, đi cập hông Sân Vận Động Long 
Hoa giáp với đường Cao Thượng Phẩm được Hội Thánh 
Cao Đài đặc tên Đường Phạm Ngọc Trấn.

Đức Hộ Pháp viết trong Thánh Thư Hãi Ngoại số 20 
ngày 25–07 Mậu Tuất (08–9–1958):...tên Dồi đã đồng lõa 
tổ chức cùng tên Bay đặng ám sát Truyền Trạng Trấn 
do Nguyễn Văn Thành ra lịnh....

(Bay là Thiếu Tá. Ám sát ông Trấn ngày 25–8–1952, 
khoản một tuần sau thì “bắn Đạo Hữu Có – Xem Lời 
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Phê Đức Hộ Pháp”)
Ngày 09–7– Nhâm Thìn Đức Hộ Pháp hành pháp 

xác cho ông Trấn tại Đền Thánh. Theo ông Quang Minh 
viết trong Tiểu sử 19 chức sắc Pháp Chánh thì Linh cữu 
được quàng tại tòa nhà Hiệp Thiên Đài.

Khi Đức Hộ Pháp đến dự tang lễ; đứng trước linh 
sàng Ngài nói cùng Hội Thánh và toàn Đạo hiện diện: 

“Bần Đạo xin lạy Trấn để đáp lại công nghiệp của nó đối với 
Đạo”. Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa nắm Đức Ngài 
lại và thưa: “Bạch Ngài, để Bần Tăng thay mặt Ngài mà 
lạy thế”. Đọc tiểu sử của Ngài Khai Pháp chúng ta cũng 
thấy Ngài từng khóc về việc huynh đệ giết nhau quá thảm.

* * *
Khi ông Trấn mất thì vợ ông đang có thai. Sau bà 

sanh ra một nam nhi được Đức Hộ Pháp nhận làm con 
nuôi đặc tên là Phạm Ngọc Trãng.

Ông Trãng là một học sinh rất giỏi. Ông đậu vào 
Trường Kỷ Thuật Phú Thọ khoa điện tử. Sau đó ông xin 
vào Hiền Tài và phụ trách kỷ thuật cho Đài Phát Thanh 
của Hội Thánh.

Theo Bản Án Cao Đài Hiền Tài Phạm Ngọc Trãng 
bị bắt vào tháng 12–1976 vì tổ chức lại Mặt Trận Toàn 
Lực Thống Nhất Quốc Gia do Đức Hộ Pháp làm chủ 
tịch (1955). Ông Trãng là người lãnh đạo nên bị kêu án 
tử hình. Nhiều người khác cũng bị án tử hình và những 
án tù rất nặng.

Theo Văn Tịch Pháp Nhơn Luân Chi Đạo của Ngài 
Hồ Bảo Đạo (trang 89) thì vụ bắt Hiền Tài Phạm Ngọc 
Trãng là cái cớ để chánh quyền khám xét Đài Phát Thanh, 
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Ban Thế Đạo, nhà in Phước Thiện, văn phòng Ban Đạo 
Sử... là những cơ ngơi trong Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh 
và tịch thâu nhiều giấy tờ, tài liệu và sử liệu...

 � Quan hệ của Ông Phạm Ngọc Trấn và ông Hà Minh 
Trí (Mười Thương) là người ám sát ông Ngô Đình Diệm 
năm 1957 ở Buôn Mê Thuộc.

Ngày nay trên wiki viết về ông Hà Minh Trí (sinh 
năm 1935) theo cách tô hồng nên nhiều sự thật đã bị che 
dấu.

Nhiều năm trước chúng tôi gặp người thân của Ông 
Trấn (ở cửa số 2, đối diện VP Cơ Thánh Vệ cũ), một vài vị 
chức sắc hay những người biết rõ về ông Mười Thương 
xin tóm gọn như sau:

Trong một cuộc hành quân ở miền Tây Quân Đội 
có bắt một thiếu niên khoản 14–15 tuổi vì bị tình nghi là 
giao liên. Khi đưa về đồn Ông Trấn thấy thiếu niên lanh 
lợi thì thương nên lãnh ra và nhận làm con nuôi.

Khi về Tòa Thánh ông Trấn đem người con nuôi 
theo và cho học ở Đạo Đức Học Đường với tên Hà Minh 
Trí. Nhờ uy tín ông Phạm Ngọc Trấn nên thiếu niên nầy 
được yên ổn và liên lạc với tổ chức mà không bị phát hiện.

Năm 1957 (22 tuổi) ông Trí lãnh nhiệm vụ của cộng 
sản đi ám sát Tổng Thống Ngô Đình Diệm vào ngày 
22–2–1957. Nhiều người còn kể rõ là trước khi đi ông Trí 
ở Bá Nghệ Đoàn và có mượn quần áo của anh em để mặc 
cho tươm tất.

Ông Trí nổ súng trúng Bộ Trưởng Bộ Canh Nông 
Đỗ Văn Công và bị bắt. Khi bị bắt trong túi ông Trí có 
THẺ HỌC SINH TRƯỜNG ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG do ông 
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Nguyễn Hữu Lương là Hiệu Trưởng ký.
Do vậy mật vụ của Tổng Thống Diệm lên Tây Ninh 

bắt ông Đốc Lương theo kiểu bắt cóc để điều tra khẩn 
cấp. Thời gian đó Đức Hộ Pháp đã đi Nam Vang và đề ra 
Cương Lĩnh Hòa Bình Chung Sống nên Ngô Đình Diệm 
rất căng thẳng với Đạo và Đức Hộ Pháp. Đức Thượng 
Sanh chưa về Tòa Thánh hành đạo (ngày 15–4–Đinh Dậu 

“14–5–1957” Đức Thượng Sanh về Tòa Thánh hành đạo).
Ông Nguyễn Hữu Lương (thường gọi là ông Đốc 

Lương) lúc đó là Lễ Sanh Phái Ngọc. Trong Lời Thuyết 
Đạo và Lời Phê Các Việc Đức Hộ Pháp có nhiều lần nhắc 
đến ông. Ngày 22 tháng chạp năm Ðinh Hợi (1948) khi 
đến dự Lễ Bãi Trường Đức Hộ Pháp dạy:

Mấy vị Giáo Viên nhứt là Lương, mỗi phen có lễ nơi 
Học Ðường, mỗi phen đến dự, nó làm cho Bần Ðạo cảm 
xúc... (LTĐ Q1 bài số 54).

Ông Đốc Lương là con trai thứ sáu của Ngài Thái Bộ 
Thanh (sau đắc phong Đầu Sư) và là con rễ Ngài Hồ Bảo 
Đạo đang sát cánh với Đức Hộ Pháp. Với công nghiệp 
và hồ sơ lý lịch như vậy cho nên Ngô Đình Diệm đối phó 
với ông Đốc Lương quyết liệt hơn nữa.

* * *
Trong đàn cơ tại Báo Ân Đường Kim Biên, đêm 

8–2–Đinh Dậu (dl 9–3–1957). Hợi thời. Ngài Hồ Bảo 
Đạo có thỉnh giáo bà Bát Nương về việc ông Đốc Lương 
bị bắt: ....Bảo Đạo bạch hỏi vụ hai em Lễ Sanh Ngọc Lương 
và Thái Cảnh bị bắt đi mất tích.

– Chưa đáng lo ngại, song vận xấu hai em ấy phải chịu 
khổ não một thời gian ngắn rồi sẽ ra mặt công khai đối nại.
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Chị xin lui, kẻo trễ giờ cho các Đấng. THĂNG.
* * *

Chữ Bà Bát Nương dùng là: ... sẽ ra mặt công khai 
đối nại.... đã phần nào nói lên việc liên quan đến THẺ 
HỌC SINH của ông Hà Minh Trí có trong túi khi bị bắt 
ngày 22–2–1957 mà ông Đốc Lương là người ký tên trên 
Thẻ Học Sinh đó.

Trên wiki viết vô lý nhiều điểm chúng tôi phân tích 
02 điểm sau:

*1– Wiki viết: ... năm 1948 ông Trí dùng vỏ bọc Tín 
Đồ Cao Đài là vô lý. Vì năm đó ông Trí mới 13 tuổi làm 
sao là tín đồ Cao Đài? (phải đủ 18 tuổi, có thọ lễ nhập 
môn và được cấp Sớ Cầu Đạo. Sớ cầu đạo có ghi người 
tiến dẫn, và nơi nhập môn...)

*2– Vô Lý thứ 02: ... Với giấy thông hành mang tên 
Hà Minh Trí, một thương gia Tây Ninh...?

Thời điểm năm 1957 có loại giấy thông hành cho 
thương gia ở Tây Ninh chưa? Ai cấp loại giấy nầy? Vậy tại 
sao mật vụ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm bắt ông Đốc 
Lương trường ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG? Và Bà Bát Nương 
dạy: ...... sẽ ra mặt công khai đối nại...???

Đó là 02 điều cực kỳ phi lý do chủ nghĩa tô hồng 
mà ra.

* * *
Ngày ông Phạm Ngọc Trãng ra tòa thì ông Mười 

Thương là một cán bộ công an cao cấp của Tỉnh Tây Ninh 
và ông Trảng bị kêu án tử hình như đã nói.
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* * *
MẠNH MẪU THỜI NAY.

Đến đây chúng tôi xin cung kính đề cập đến vị MẠNH 
MẪU THỜI NAY.

Đó là người bạn đời của ông Phạm Ngọc Trấn là 
đấng sanh thành của ông Phạm Ngọc Trảng. Bà Tư Liễu 
(Lễ Sanh Hương Liễu).

Khi ông Trấn bị bắn chết thì Bà đang mang thai 
ông Phạm Ngọc Trảng. Gia cảnh không lấy gì làm khá 
giả bà vẫn tảo tần nuôi con ăn học nên người. Sau khi 
đỗ tú tài II ông Trảng thi đậu Trường đại học Kỷ thuật 
Phú Thọ thuộc Viện Đại Học Sài Gòn. Đây là một trong 
những trường có qui chế thi tuyển rất gắt gao thời Việt 
Nam Cộng Hòa.

Nhà nghèo từ Tây Ninh bà phải xuống Sàigòn mướn 
nhà ở, hằng ngày đổ bánh xèo bán nuôi con. Ông Trãng 
tốt nghiệp kỷ sư xong thì quay về Tòa Thánh phụng sự 
Đạo ở Đài Phát Thanh.

Bà mất năm 1984.
Một gia đình có Cha như thế, Mẹ như thế và Con 

như thế thiễn nghĩ là hiếm có. Hậu tấn kính dâng đôi 
nén tâm hương...

 � THIẾU TÁ BAY BẮN ĐẠO HỮU CÓ & VỊ THÁNH VỆ 
TRƯỞNG KẾ TIẾP...

Phúc trình của Tổng Tư Lịnh Quân Đội Cao Đài 
số 46/SL ngày 31–8– 1952. Về việc Thiếu Tá Bay bắn Đạo 
Hữu Có.
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LỜI PHÊ ĐỨC HỘ PHÁP:
Thánh Vệ Trưởng cho Quân đội biết: Dầu thế nào đi 

nữa bên Quân đội cũng không thể dung cho mấy Sĩ Quan 
đã ở nơi Thánh Vệ mà cầm súng bắn người đạo trong khi 
Bần Đạo đã cạn lời cầu khẩn bảo vệ sanh mạng cho họ.

Chính điều ấy Bần Đạo đã nhiều phen căn dặn mật 
thiết với Thiếu Tá Bay. Bay có 2 tội:

 ❒ Một là phụ lời ký thác của Bần Đạo.
 ❒ Hai là bắn anh em của nó.

Dù rằng Có đã hổn, Bay đủ quyền sửa trị với luật 
pháp. Bay chẳng còn đáng người Đạo nữa, cũng còn nhiều 
kẻ khác nữa.

HỘ PHÁP. 
(Ấn Ký).

NHẬN XÉT:
 ◆ Ngày 25–8–1952 (06–7– Nhâm Thìn) Thiếu Tá Bay 

thi hành lịnh của Trung Tướng Nguyễn Văn Thành 
Tổng Tư Lệnh QĐCĐ tổ chức ám sát ông Truyền 
Trạng Phạm Ngọc Trấn (Trung Tá Thánh Vệ Trưởng).

 ◆ Ngày 31–8–1952 (06 ngày sau) Thiếu Tá Bay tiếp tục bắn 
vào một người Đạo Hữu tên Có. Đó là tính theo ngày 
phúc trình (của Tổng Tư Lệnh) còn việc bắn vào Đạo 
Hữu Có chắc là trước đó đôi chút. Nhưng chắc chắn 
là sau ngày ám sát ông Trấn. Theo nội dung lời phê trên 
thì Thiếu Tá Bay phục vụ ở Thánh Vệ nên có cơ hội 
theo dõi việc đi đứng của Thánh Vệ Trưởng để ám sát.

Sau khi ông Trấn bị ám sát thì vị Thánh Vệ Trưởng 
kế tiếp là ông Nguyễn Văn Kiết.



HBCSBN – NĂM 1958

406

* * *
Bản báo cáo kết quả học tập ngày 03–10–1978 của 

Ngài Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Kiết có bản ghi 
ông nhận nhiệm vụ Thánh Vệ Trưởng năm 1952 có bản 
ghi 1957. Nguyên văn như sau:

Năm 1952, được bổ về Thánh Vệ Trưởng, có lịnh Đức 
Hộ Pháp nghiêm cấm tất cả các lực lượng võ trang xâm nhập 
vào Thánh Địa như Q.Đ.C.Đ Liên Minh, Quân Đội Việt 
Nam Cộng Hòa (tỉnh, quận, xã) kể cả Quân Đội Pháp và 
Bộ đội Việt Minh. Cấm luôn hoạt động chính trị, kể cả Việt 
Nam Phục Quốc Hội, cốt giữ vẹn vùng Thánh Địa là vùng 
an ninh của Đạo (vùng bất khả xâm phạm – Sainte garde).

* * *
Đối chiếu thì năm 1956 Đức Hộ Pháp đã đi Nam 

Vang và Cao Đài Liên Minh của Tướng Thế đã về với Ngô 
Đình Diệm từ 1955... vậy ghi năm 1957 là sai. Thiễn nghĩ 
ghi năm 1952 ông Kiết được bổ nhiệm Thánh vệ Trưởng 
sau khi ông Trấn bị ám sát là đúng./.

***
 	 Thánh Thư ngày 26–5–1958 gởi HBGH Trung Ương

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
Số: /HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

Gởi cho mấy em trong HBGH Trung Ương.
Qua có đặng tờ phúc số 31/GHTƯ ngày 13. 3. Mậu 

Tuất cho Qua biết mọi tình hình biến thiên của chánh 
quyền Ngô Đình Diệm và hành tàng của chức sắc Thiên 
phong Hiệp Thiên Đài đã cầm quyền nơi Tòa Thánh thế 
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nào. Mấy em lại cho Qua biết rằng, đã đem bằng chứng 
và thơ từ của Qua đặng đọc cho cô Tám nghe hiểu mọi 
sự quyết định của Qua trước khi Qua trở về Tòa Thánh.

Qua trích lục mấy khoản dưới đây của mấy em hỏi:
1– Về số tiền 2.110$00 của Thiện Mỹ định gởi cho 

Qua nhưng đã xài chung cho HBGH thì chúng ta nên kể 
số tiền ấy đã xài rồi. Như vậy mấy em không cần nghĩ gì 
tới số tiền đó nữa.

Mấy em nên cho Minh Ánh Trưởng Ban Bảo Trợ 
miền Trung HBGH biết rằng Qua để lời cám ơn về số 
quần áo và khăn mà hai vợ chồng đã hiến giúp cho mấy 
em trong HBGH.

2– Về khoản bán đất nơi vùng cực lạc của Thái Đầu 
Sư Nguyễn Ngọc Thơ đã để lại.

Mấy em nhớ rõ rằng khi Thánh Địa mới phôi thai, 
thì sở đất rừng ấy ông Đầu Sư Thái Thơ Thanh và Bà Nữ 
Đầu Sư Lâm Hương Thanh nói rằng mua đất cốt để mở 
rộng Thánh Địa. Để cho toàn con cái của Đạo đến lập 
nghiệp; đặng bổn đạo mở mang khai khẩn để lập nghiệp 
cho mỗi gia đình. Chính Qua cũng tin bằng lời nên để 
cho mấy em đến khai cơ lập nghiệp. Trước kia nơi ấy là 
rừng hoang mà họ đã khai khẩn thì họ cũng như Qua đều 
cho rằng đất ấy thuộc về Hội Thánh, tức là của tư của họ 
khi khai phá Thánh Địa.

Vậy mà hôm nay buộc họ phải mua lại thì sự bất mãn 
của họ là dĩ nhiên. Tuy họ không nói ra, nhưng họ cho 
là công khai phá của họ như khai phá đất hoang họ có 
quyền vi chủ. Vậy mà gia đình của ông Đầu Sư Thơ và Bà 
Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh lại bán lại đặng lấy tiền 
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sau 30 năm khai khẩn và lập nghiệp của họ thì thế nào 
họ chịu nghe lời Hội Thánh để cho cho con cái của hai 
người ấy bán đặng lấy tiền. Nên họ lần lựa hẹn qua ngày 
chờ đến khi Qua trở về Tòa Thánh sẽ giải quyết.

Hội Thánh lại chia phần tiền ấy ra hưởng huê hồng 
y như phúc sự của mấy em đã nói là một điều bất công 
và bất chánh.

Theo Qua tưởng họ làm điều ấy có lẽ là do những 
người có quyền thế chiếm nhiều đất, còn mấy đứa cô thế 
thì phần ít. Như Hội Thánh muốn cho công bình thì số 
đất ấy phải phân chia đều đủ cho mỗi gia đình được bao 
nhiêu thước vuông. Qui định không ai hơn, ai kém trong 
phần đất Hội Thánh đã mua và đã chia cho trong toàn đạo.

Như vậy thì mình làm được một công hai việc:
 ❒ Là trong cơ hội ấy mình chia đều đủ cho mấy em 

với một cách công bình không ai hơn ai kém.
 ❒ Rồi chính mình Hội Thánh đứng ra mua sát đất 

ấy lại như số tiền đã mua lúc trước khi còn rừng. 
Rồi buộc mấy em phải hùn với nhau đặng đóng 
số tiền ấy lại hầu trả cho con cái của hai người.

Nếu thoảng có điều kêu nài của Ngọc Hồ và Hai 
Hương rằng số tiền mua buổi nọ giá trị khác còn đồng 
tiền hôm nay lại có giá trị khác...; thì Hội Thánh nhơn 
danh toàn đạo đứng ra thương lượng với hai người ấy coi 
mỗi thước vuông bây giờ định giá bao nhiêu. (1).

Rồi cũng đứng ra thay mặt cho toàn đạo mua lại với 
giá phải chăng, rồi cả toàn đạo chiếu theo giá định ấy trả 
tiền lại. Vậy là công bình.

Nhưng phải nhớ rằng: cả thảy mỗi gia đình đã lập 
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nghiệp nơi đó đặng bao nhiêu thước vuông không ai 
đặng lấn hơn hay là sút hơn. Nếu như có gia đình nào đã 
chiếm nhiều hơn mà nay người khác đặng chia làm chủ 
thì người chủ đất mới ấy phải trả lại sở tổn công khai phá 
cho người chủ củ.

Qua nghe lại thì từ này Qua đi khỏi Tòa Thánh 
mấy em đã bị áp bức nên quá nghèo nàn. Mà nay buộc 
họ phải mua đất ấy lại thì họ làm thế nào cho ra tiền để 
mua cho đặng.

Cái hay của Hội Thánh là đứng ra đảm nhiệm trách 
vụ chung ấy cho họ. Tự Hội Thánh quyết định cho mấy 
em nghèo được ân huệ của Hội Thánh giúp đở lần hồi 
trả số tiền đất ấy lại. Đứa có của giúp đứa nghèo nàn, bao 
bọc lẫn nhau cho đến ngày Qua trở về Tòa Thánh. Qua 
rất buồn là Qua bỏ Tòa Thánh đi để cho mấy em không 
ai bảo bọc phải chịu truân chuyên khổ não. Khi Qua nhớ 
điều ấy Qua rất nên cảm động và buồn tủi cho mấy em.

Cuộc đời thay đổi nay vầy mai khác là lẽ tự nhiên, 
mấy em nên khuyên nhũ cùng nhau cố tâm nhẫn nại 
đặng đợi ngày mai qua sự thay đổi... có thể gọi rằng khổ 
tận cam lai đặng bảo tồn nghiệp Đạo.

Qua chỉ biết một điều rằng cho đến hôm nay Qua 
chưa tìm ra người đủ thành thật yêu ái để bảo toàn hạnh 
phúc kiếp sống còn của mấy em. Mà trái lại dường như họ 
đã đưa tay ra đặng tăng khổ thêm cho mấy em. Thời gian 
sẽ chứng minh cho họ những điều ấy. Ngô Đình Diệm nó 
chưa chắc đặng tồn tại quyền hành của nó mãi mãi, qua 
sự thay đổi để cho tòa lương tâm của toàn quốc định tội 
về mưu phá Đạo và chia rẽ con cái Đức Chí Tôn. Điều 
nầy mấy em sẽ thấy trong tương lai tới đây.



HBCSBN – NĂM 1958

410

 � Về vụ đi xâu làm đường Katum (Tây Ninh).
Theo lời phúc sự của mấy em mỗi người phải đi 

làm một bạn xâu. Nếu không làm đặng thì mỗi người 
phải đóng 50 đồng cho đến khi làm xong con đường ấy 
mới thôi. Qua thấy điều nầy thì chính sách thi hành của 
chánh phủ Ngô Đình Diệm hiếp dân không thua chi thời 
Pháp thuộc. Đường chung của quốc gia sao lại bắt toàn 
dân phải đi làm xâu? Ngân quỷ của chánh phủ ở đâu lại 
còn phải vắt máu mỡ của dân nghèo sau 15 năm loạn lạc, 
giặc giả chiến tranh? Dân đã quá thống khổ họ đã không 
nuôi lại còn bốc lột thêm cho tới xương tủy. Chánh sách 
hiếp dân ấy có đặng bền vững hay chăng?

 � Về vụ buộc toàn đạo nơi vùng Long Thành (Đệ Ngũ 
phận đạo) phải góp số tiền để cất nhà trường công cộng.

Theo Tờ Phúc Sự của mấy em thì toàn đạo mỗi người 
phải làm 03 ngày xâu. Nếu khá thì đóng 50$.

Đầu xâu nầy tuy vẫn có sự ích lợi về mặt giáo hóa con 
cái của Đạo y như sự hy sinh của mấy em từ trước với Hội 
Thánh và toàn đạo. Mấy em từ thử đã hy sinh thì không 
có chi rằng lạ. Song hành vi vì Đạo mà làm nó khác hẳn 
với việc vì áp bức mà làm.

Nhưng trong nghèo khổ của toàn thể mấy em mà 
chính quyền không nghĩ đến lại đặt ra làm xâu thuế là 
điều đáng buồn. Qua ở bên nầy nghe tin vậy rất đau lòng. 
Nếu Qua còn có mặt nơi Tòa Thánh thì chắc nhiều lẽ áp 
bức ấy không thể xãy ra. Hại thay Hội Thánh và Chức Sắc 
cầm quyền không có một lời phản đối để cho toàn đạo 
như khúc gỗ bị lăn tròn thật là thê thảm.

 � Về lời thỉnh giáo của em Lê Văn Ca thì em Nguyễn 
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Thị Đồng và hai đứa theo nó đã đặng lịnh của các Đấng 
Thiêng Liêng dạy nó làm điều ấy. Trong khi Qua lưu trú 
tại Kiêm Biên Em Đồng có lên gặp Qua cho biết rằng 
mạng lịnh của các Đấng Thiêng Liêng biểu nó làm. Sau 
khi Trung Tá Thoại đi làm phận sự ấy thì chính quyền 
Ngô Đình Diệm bắt giam giử đến nay chưa trả lại tự do 
nên Qua cho rằng việc làm của nó rất nguy hiểm.Nhưng 
trong khi nó đã thọ mạng lịnh mà làm như Thoại buổi 
nọ thì chính mình Qua không để đức tin. (2).

Qua lại nghĩ: Phải chăng nó là một đứa đã tiền định 
đứng vào công nghiệp cứu dân, cứu nước? Nếu Qua từ 
chối thì thất công nghiệp của nó; nên Qua ưng thuận cho 
nó làm. Hôm nay nếu nó phải chịu tù tội ngục hình thì 
có lẽ quyền Thiêng Liêng biết trước hơn Qua nữa. Để cho 
nó chịu tức nhiên quyền Thiêng Liêng muốn vậy đặng cho 
danh thể của nó thêm cao giá trị. Mấy em chuyển lời dẫn 
giải nầy cho em Lê Văn Ca đặng hiểu biết.

 � Về vụ em Đinh Thành Kỳ.
Kỳ đã nằm mộng tiếp đặng mấy bài thi văn mà mấy 

em đã gởi lên cho Qua. Qua đọc đi đọc lại mấy bài thi thì 
Qua thấy về phần văn chương chịu ảnh hưởng của phái 
Tiên Thiên là nhiều hơn hết. Văn thi nói nhiều điều huyền 
bí cao kỳ... Nhưng Đinh Thành Kỳ đã quên mất nhiều 
câu nên văn thi ấy nghĩa lý tối tăm làm cho ta không thể 
hiểu rõ sự huyền bí trong thi phú... Có thể gọi là tiên tri 
mà hôm nay chúng ta không thể hiểu rõ đặng. (3)

Sự khó hiểu của mấy bài thi còn do thiếu mấy câu, 
bởi vì Đinh Thành Kỳ đã quên hẳn trong giấc mộng. Nó 
làm cho Qua khó hiểu thấu phần nghĩa lý tối tăm ấy 
đặng. Song ta phải nhìn nhận rằng điềm chiêm bao của 
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nó không phải là mộng ảo, nhưng do kiến thức hành văn 
không rõ rệt mà thôi. Mấy em nói lại cho Kỳ được hiểu.

 � Sau đây là những tờ Ủy nhiệm của Nữ Phái HBGH 
miền Trung mà mấy em đã cầu Qua phê chuẩn. Qua ký 
tên gởi theo đây đặng mấy em giao lại cho họ.

Đến đây Qua chấm dứt các vấn đề của mấy em đã 
thỉnh giáo.

Qua đã lưu vong nơi xứ người nên hằng ngày Qua 
vẫn trông mong Phúc Sự của mấy em về tình hình trong 
nước đối cùng đời cũng như đối cùng Đạo. Nhứt là các 
hành động của mấy em về CSHBCS và HBGH. Nhưng Qua 
chưa có đặng tin tức chi về HBCS của mấy em. Vậy mấy 
em cho họ biết rằng Qua đang trông tin của họ.

Theo tin tức Qua thâu đặng thì dường như HBCS 
đã có ảnh hưởng rất nhiều trong quần chúng, dầu cho 
họ không có đủ can đảm mà thi hành trọn vẹn theo bản 
CLHBCS.

Họ phải mở con đường khác mới thi hành cho kỳ 
đặng CSHBCS, nhưng họ chịu ảnh hưởng rất mạnh mẽ 
nhờ công nghiệp của mấy em chịu mọi khổ hạnh đặng 
giác mê cho họ.

Kỳ rồi Qua có định mở thêm Ban Cố Vấn cho chính 
sách ấy do nơi mấy em Sĩ Tải đảm nhiệm. Song Qua không 
thấy chúng trả lời. Mấy em hỏi lại coi sự quyết định đó 
ra thế nào?

Trước khi dứt lời Qua cầu xin Đức Chí Tôn Đức 
Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng phù hộ mấy em làm 
tròn phận sự cứu nước, cứu dân của mấy em. Qua ban 
phép lành cho toàn thể mấy em cả Nam lẫn Nữ và mấy em 
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chuyển lời khen tặng của Qua đến Ủy Ban miền Trung 
và miền Bắc.

Khuyên họ cố gắng lập thành ủy ban miền Bắc đặng 
khi Qua trở về có sẳn cơ quan ấy để đưa danh sách HBCS 
của mình ra đến ngoài ấy.

Một lần nữa Qua ban ơn lành cho mấy em cả thảy.
Kiêm Biên ngày 08–4–Mậu Tuất.

(26–5–1958)
Hộ Pháp.
(Ấn Ký).

CHÚ THÍCH.
(1)– Lễ Hôn Phối đầu tiên của ĐĐTKPĐ.

Chính Đức Chí Tôn hành pháp tại Tân Định vào 
ngày 05–6– Bính-Dần (15–7–1926) cho ông Nguyễn Ngọc 
Thơ và bà Lâm Ngọc Thanh. Cả hai vị đều là người giàu 
có cả về tiền bạc lẫn tâm đạo và đã có gia đình riêng (có 
con riêng) trước đó. Hai vị đã gá nghĩa với nhau trước 
khi biết ĐĐTKPĐ. Đến khi ngộ đạo thì Đức Chí Tôn cho 
hai vị thọ phép hôn phối. Đồng tử phò loan trong Lễ hôn 
phối đó là Đức Cao Thượng Phẩm và Đức Hộ Pháp tại 
nhà ông Nguyễn Ngọc Thơ. Đó là lễ Hôn Phối đầu tiên 
của ĐĐTKPĐ.

Hai vị đã đem công sức và tiền của phụng sự cho 
Đạo, trợ giúp tiền bạc cho những người đi hành đạo hay 
ấn tống kinh sách và mua số đất để tạo Cực Lạc Cảnh....
cả hai vị là một trong những rường cột của ĐĐTKPĐ.

Đành rằng tiền bạc không phải là tất cả nhưng việc 
Đạo diễn ra trong xã hội nên có rất nhiều việc trong đời 
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thường phải cần đến tiền bạc mới giải quyết được. Việc 
giàu sang và có tâm đạo như hai vị không phải là tình cờ 
mà đó là những nhân tố mà Chí Tôn chuẩn bị cho việc 
khai Đạo rất khó khăn trong buổi đầu.

Cách xài tiền của 02 vị và những vị khác nữa trong 
ĐĐTKPĐ hoàn toàn khác với nhiều vị ngày nay đập bỏ di 
tích của Đạo để xây cái mới rất vô ý thức và vô nghĩa lý.

Thí dụ như đập bỏ HỘ PHÁP TỊNH ĐƯỜNG ở Trí Giác 
Cung là nơi Đức Hộ Pháp từng lui tới... để thay vào đó 
một căn nhà rất phản cảm... Vô ý thức vì không biết bảo 
tồn di tích tôn giáo; vô nghĩa vì đồng tiền xài không đúng 
chổ. Đồng tiền của họ đem ra để xóa đi dấu tích công quả 
của nhơn sanh khi lập HỘ PHÁP TỊNH ĐƯỜNG. Tại thời 
điểm đó người đạo rất nghèo mà xây dựng nên HỘ PHÁP 
TỊNH ĐƯỜNG như vậy là thể hiện tấm lòng của họ. Tấm 
lòng đó ngày nay bị những tay trọc phú háo danh xóa bỏ. 
Chúng ta có chấp nhận việc xóa bỏ di tích tôn giáo và dấu 
vết công quả của tiền nhân chăng?

Chúng tôi tin rằng khi cơ đạo phục hồi 03 Hội Lập 
Quyền Vạn Linh sẽ có quyết định kêu những người phá 
bỏ di tích tôn giáo nầy ra dỡ căn nhà của họ về để toàn 
đạo xây dựng lại HỘ PHÁP TỊNH ĐƯỜNG đúng với buổi ban 
sơ. Căn nhà được phục hồi nầy có một bia ghi rõ là nhà 
phục hồi và lý do vì sao phục hồi để tạo ý thức chung cho 
người đạo. Chúng ta không thể chấp nhận những kiểu 
phá hoại di tích tôn giáo bằng chiêu bài công quả như thế.

Nó cũng giống như khi Pháp chiếm Đền Thánh họ 
cạy gạch về lót chợ cá Tây Ninh. Khi Đức Hộ Pháp từ 
Madagascar về Pháp ngõ lời trả lại số gạch khác. Đức Hộ 
Pháp không chấp nhận; rồi Ngài sắp đặc công quả ra chợ 
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cá Tây Ninh cạy số gạch mà thực dân Pháp đã lấy trong 
nền Đền Thánh đem về rửa ráy sạch sẽ rồi lót lại trong 
Đền Thánh như củ. Gạch của thực dân Pháp đền hẳn là 
phải đẹp hơn nhưng đó không phải là gạch của người 
đạo hiến để làm Đền Thánh. Cái giá trị ở cách thức viên 
gạch đến với Hội Thánh như thế nào chớ giá cả viên gạch 
chưa phải là giá trị.

Ông Nguyễn Ngọc Thơ sau là Thái Đầu Sư Thái 
Thơ Thanh.

Bà Lâm Ngọc Thanh sau là Nữ Đầu Sư Lâm Hương 
Thanh. Nhìn vào mặt tiền Đền Thánh bên tay trái có 
Tượng của Bà Nữ Đầu Sư Hương Thanh bên phái Nữ.

a– Ngài Đầu Sư Thái Thơ Thanh (1873–1950).
Ngài Đầu Sư Thái Thơ Thanh, thế danh là Nguyễn 

Ngọc Thơ, tên thật là Nguyễn Văn Tơ, sanh năm 1873 tại 
quận Bãi Xàu tỉnh Sóc Trăng, sau lên Sài Gòn lập nghiệp 
ở Tân Định.

Con đường kinh doanh của Ngài thành công rực rỡ. 
Khi vào Đạo rồi Ngài đem tài vật phụng sự Đạo rất tích cực.

Khi Đức Hộ Pháp đi Paris 1954 có một người Pháp 
được Ngài Thái Thơ Thanh chứng đàn trong Lễ Nhập 
Môn đến thăm phái đoàn... trong Âu Du Ký Ngài Bảo 
Đạo ghi lại như sau:

Ngày 8 tháng 5 Giáp-Ngọ (8–Juin-1954):
.... 03g00 chiều Ông Tòa Weil đến, hẹn ngày thứ 

năm 10 Juin sẽ rước ĐỨC HỘ-PHÁP và chúng tôi đi Nantes.
04g30 chiều Ông Weil chưa về thì có Đạo-Hữu 

Renard Roger, nhà ở đường Elisé Reclua số 26 Nanterre, 
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đến thăm ĐỨC HỘ-PHÁP. Tôi tiếp Ông vào phòng bên 
cạnh. Ông nói rõ lai-lịch mới biết rằng Ông khi trước có 
ở Saigon và Biên-Hòa, nhập-môn hồi năm 1928 tại Biên-
Hòa do Ông Vidat và một người bạn Việt-Nam ở Dakao 
tiến-dẫn và Ông Đầu-Sư Thái-Thơ-Thanh làm phép chứng 
đàn cho Ông nhập-môn. Ông nói rằng về Pháp gần 20 năm 
nay không có liên-lạc với ai trong Đạo, nay nghe tin ĐỨC 
HỘ-PHÁP sang Paris, Ông lật-đật tìm đến để chào mừng.

Tiếp chuyện với tôi một lúc, Ông Weil ra về, ĐỨC 
HỘ-PHÁP trở vô gặp Ông Renard Ông rất mừng rỡ và khi 
nghe tin Ông Thái ĐẦU-SƯ tử-nạn, Ông mủi lòng khóc 
tức-tửi. ĐỨC HỘ-PHÁP và Tôi thấy người Đạo-Hữu đã vì 
hoàn-cảnh phải xa Đạo gần 20 năm mà vẫn còn tâm-đạo 
nên cũng bùi-ngùi. ĐỨC NGÀI và Tôi để cho Ông khóc một 
lúc cho hả bớt tất lòng rồi mới khuyên lơn Ông và cho 
biết rằng từ nay ĐỨC NGÀI sẽ mở một Văn-Phòng Đạo tại 
Paris để Ông tiện bề tới lui với anh em đồng đạo. Tôi có 
cho địa-chỉ của mấy bạn Đạo để Ông tiếp-xúc. Ông năm 
nay lối 50 tuổi, có lẽ lai Phi-Châu, nhưng cũng giống Tây 
nhiều lắm, Ông hỏi thăm chuyện này đến chuyện khác 
và rất mừng khi nghe nói Tòa-Thánh bây giờ được đồ-sộ, 
ở chơi đến gần 5 giờ Ông mới từ-giả ra về.

b– Bà Nữ Đầu Sư Hương Thanh (1874–1937).
Bà Nữ Đầu Sư Hương Thanh, thế danh là Lâm 

Ngọc Thanh, sanh năm Giáp Tuất (1874) tại làng Trung 
Tín, quận Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.

Bà Lâm Ngọc Thanh là vợ của ông Huyện Huỳnh 
Ngọc Xây, nên bà thường gọi là bà Huyện Xây, là một 
nghiệp chủ rất giàu có tại Vũng Liêm. Ông bà Huyện Xây 
có một người con gái tên là Huỳnh Thị Hồ.
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Ông Huyện Xây chết, bà gá nghĩa với ông Huyện 
Hàm Nguyễn Ngọc Thơ, một nghiệp chủ ở Tân Định 
Sài Gòn.

c– Ngọc Hồ là Huỳnh Thị Hồ.
Là con riêng của Ông Huyện Xây và bà Lâm Ngọc 

Thanh. Ông và bà có một người con gái tên là Huỳnh 
Thị Hồ.

Trong kỳ Phong Thánh Nữ-phái lần thứ I ngày 14 
tháng giêng năm Đinh Mão (dl: 15–2–1927), Đức Chí Tôn 
phong Bà Huỳnh thị Hồ, vào phẩm Nữ Giáo Sư, Thánh 
danh Hương-Hồ.

Trong danh sách Giáo Sư đứng thứ tự số 06.
d– Hai Hương là Nguyễn Thị Hương.
Con gái của Ngài Nguyễn Ngọc Thơ là Nguyễn thị 

Hương, có chồng là Trương Văn Tuấn, chủ nhà in Đức 
Lưu Phương (có in nhiều Kinh Sách cho Hội Thánh) ở 
Tân Định.

Bà Nguyễn thị Hương cũng theo cha nhập môn 
vào Đạo Cao Đài, đắc phong phẩm Giáo Hữu ngày 14–
Giêng-Đinh Mão (dl 15–2–1927) đàn cơ Phong Thánh 
Nữ phái kỳ I.

Trong danh sách Giáo Hữu Bà đứng thứ tự số 10.
– Hai vị nầy là hậu duệ của Ngài Nguyễn Ngọc Thơ 

và Lâm Lâm Ngọc Thanh. Và cả hai vị đang là chức sắc.
Như vậy việc đòi bán lại số đất vùng Cực Lạc Cảnh 

nầy xãy ra sau khi Ngài Thái Thơ Thanh và Bà Nữ Đầu 
Sư tạ thế.

Đây là việc làm do nơi 02 người con của các vị, không 



HBCSBN – NĂM 1958

418

liên quan đến tiền nhân.
Câu viết của Đức Hộ Pháp:
Hội Thánh lại chia phần tiền ấy ra hưởng huê hồng 

y như phúc sự của mấy em đã nói là một điều bất công và 
bất chánh.

Thiết tưởng là điều mà sau nầy Hội Thánh nên tránh 
xa.

Đọc vi bằng Hội Nhơn Sanh năm Giáp Dần (1974) 
chúng ta thấy Nhơn Sanh đã thẳng thắn chất vấn Hội 
Thánh nhiều vấn đề. Chúng tôi xin đơn cử ra để thấy:

 ❒ Vấn đề 1: Tại trang 129. (tự sửa bản đồ Long Hoa Thị)
Hội Nhơn sanh chất vấn vì sao Hội Thánh công bố 

bản đồ Long Hoa Thị trái với bản đồ của Đức Hộ Pháp 
để lại?

Hội Thánh nhìn nhận có sửa bản đồ của Đức Hộ 
Pháp.

Nhưng chưa giải quyết dứt khoát vấn đề nầy về 
pháp lý.

Một việc quan trọng như thế tại sao Hội Thánh sửa 
và không đưa ra 03 Hội Lập Quyền Vạn Linh bàn thảo? 
Theo Nội Luật Hội Thánh thì Hội Thánh có đủ quyền tự 
sửa cải bản đồ của Giáo Chủ hay không?

Vì vậy những Hội Nhơn Sanh tới đây bản đồ Long 
Hoa Thị sẽ được mang ra để làm rõ là: Long Hoa Thị phải 
chỉnh trang theo bản đồ của Đức Hộ Pháp hay bản đồ 
của Hội Thánh đã chỉnh sửa?

Hiện nay chánh quyền Việt Nam không công nhận 
quyền tư hữu về đất mà chỉ công nhận quyền sử dụng đất. 
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Nhưng điều nầy trái với tập tục và trào lưu thế giới nên 
khó mà tồn tại. Còn ĐĐTKPĐ thì miên viễn trường tồn; 
nếu Long Hoa Thị không do Đạo làm chủ thì chương 
trình phụng sự nhân loại của ĐĐTKPĐ bị trở ngại...

 ❒ Vấn đề 02: Tại trang 232. (Cấp đất sai pháp luật đạo).
Hội Nhơn Sanh chất vấn thẳng thắn Ngài Thái 

Chánh Phối Sư Thái Hiểu Thanh cấp 02 phần đất (ở 
Trường Lưu) cho CÙNG MỘT người thân... Ngài Thái 
Hiểu Thanh phải xin khất lại hẹn trả lời sau... Việc khất 
lại trả lời sau là đúng hay sai với nội luật Hội Nhơn Sanh?

Xin xem qui định Nội Luật Hội Nhơn Sanh tại 
điều thứ hai:

Thái và Ngọc Chánh Phối Sư và các Quản lý Toà Nội 
Chánh đều đến dự Hội hoặc trả lời những điều nào nghị 
viên không rõ mà xin bày tỏ hoặc minh triết những vấn đề 
nghị viên hạch hỏi. Nếu một vấn đề nào bị công kích thì 
Chánh Phối Sư hay là Quản lý thuộc về vấn đề ấy phải 
trả lời hay là bày tỏ cho khỏi sanh điều khó khăn cho 
việc bàn cải.

* * *
Như vậy các chất vấn tại Hội Nhơn Sanh phải TRẢ 

LỜI LIỀN. Ngài Thái Hiểu Thanh hẹn trả lời sau là sai với 
Nội Luật Hội Nhơn Sanh.

Nhưng không rõ vì sao các thành phần tại Đại Hội 
không nêu ra?

Trong tương lai những điều như vậy không nên để 
xãy ra. Nếu nhỡ như có những sơ sót thì Thanh Tra Chánh 
Trị Đạo sẽ có ý kiến chấn chỉnh giúp cho tính pháp lý 
những kỳ hội sau được rõ ràng.
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* * *
Tại sao điều 02 qui định chỉ có Thái Và Ngọc Chánh 

Phối Sư đến dự hội? Bởi vì Ngài Thượng Chánh Phối Sư 
là Nghị Trưởng Hội Nhơn Sanh nên phải có mặt tại đại 
hội. Như vậy là đã đủ 03 vị Chánh Phối Sư.

* * *
Những phân tích trên có phải công kích hay nghịch 

mạng Hội Thánh hay không?
Xin thưa căn cứ theo luật đạo để phân tích không 

bao giờ bị qui vào 02 diện trên; mà trái lại nó rất cần thiết 
để người đạo tuân y luật đạo.

Các vị chức sắc căn cứ vào PCT để chất vấn rằng 
Phước Thiện không có trong PCT là việc nghiêm túc. Đức 
Hộ Pháp đã giải thích rõ rằng PCT ở trong Thiên thơ mà ra 
thì Phước Thiện cũng trong Thiên thơ mà ra... và còn nhiều 
cơ quan của Đạo sau nầy cũng sẽ ra đời từ Thiên thơ.... 
nhờ vậy mà nguồn gốc của Phước Thiện được sáng tỏ...

Trong diễn văn ngày 15 – 8 – Quí Dậu (dl 4 – 10 – 
1933). Đức Hộ Pháp dạy: ....Thật ra thì nhơn sanh ngày nay 
còn theo người chớ chưa theo Thầy, nghe Chức sắc chớ không 
nghe Đạo. Nếu chúng sanh theo người thì là theo phàm tâm, 
mà phàm tâm vốn một người một thể, dầu cho tánh đức 
của mấy vị Giáo chủ cũng chẳng phù hợp nhau nên sanh 
hại chia phe lập phái.....

....Cũng vì chư Đạo hữu trong Hội Nhơn Sanh 
chưa hiểu rõ quyền hành nên Chức Sắc Thiên Phong 
lộng phép. (Xin chư Đạo hữu lưỡng phái đọc luật cho 
thường, rồi kiếm hiểu).
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.... Hễ phá pháp luật là phá giá trị của Hội Thánh, 
mà Hội Thánh mất giá trị thì Đạo phải điêu tàn tiêu diệt. 
Bần đạo tưởng muốn hại Đạo, không có thế nào hay hơn 
là phá tiêu pháp luật.

Hiệp Thiên Đài là cơ quan bảo thủ chơn truyền có 
nên để cho Chức sắc lộng quyền phá tiêu pháp luật hay 
không? Bần đạo để cho chúng sanh định lý mà trả lời giùm, 
chớ ngòi bút của kẻ biết tu chẳng nỡ để câu ác luận. Chức 
sắc Thiên phong cốt để thi hành luật pháp, chớ chẳng phải 
nương chánh giáo đặng làm quyền. Hễ vị nào lập thế lực 
riêng thì vị ấy tự nhiên lộng pháp.

* * *
Tóm lại căn cứ vào pháp luật đạo để xây dựng chánh 

giáo về mọi mặt là điều cần thiết. Còn thực tế có một số 
người đạo không học, thích hành xử theo kiểu bắt chước 
nên rất dễ bị sai mà không hay. Tệ hơn nữa là họ không 
lắng nghe, không chấp nhận thảo luận (vì không chịu học 
nên không có vốn để thảo luận) nhưng lại tự cao nên sẳn 
sàng quay ra công kích và chụp mũ những người căn cứ 
vào văn bản của đạo làm khuôn thước.

Luật đạo cho phép căn cứ vào văn bản hay luật pháp 
đạo để kích trách, trích điểm, phê bình công khai. Còn 
công kích, nghịch mạng là những phát biểu tùy tiện, không 
căn cứ vào pháp luật đạo hay văn bản của Hội Thánh. Nói 
rõ như thế để tránh những ngôn luận không hay.

Cái khác nhau về căn cơ là: một đàng thì là căn cứ 
vào văn bản để làm rõ và đi đến thống nhất để thực thi; 
còn một đàng thì nói theo cảm tính không căn cứ vào văn 
bản rồi biện minh rằng do trung với Hội Thánh nên ai phát 
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biểu khác với họ thì họ chụp mũ là công kích Hội Thánh.
Ai cũng muốn mình theo đúng chánh giáo chơn 

truyền nhưng trên thực tế rất nhiều người không biết 
chánh giáo dạy như thế nào?

Họ có lòng với chánh giáo nhưng không để công ra 
tìm hiểu xem chánh giáo dạy như thế nào. Khá hơn nữa 
là nhiều người có tìm hiểu nhưng lại không phân biệt giá 
trị cái nguồn từ Hội Thánh (mới đáng tin) còn cái nguồn 
do cá nhân biên soạn (chưa được Hội Thánh kiểm duyệt) 
chớ nên vội tin. Ngày nay lên tìm thông tin trên net cái 
nguồn không do Hội Thánh nhiều hơn cái nguồn do Hội 
Thánh ban hành như vậy bảo sao không bị lầm lạc.

Đó là ghi nhận từ thực tế chớ không phải tưởng 
tượng hay phóng đại để quảng bá cá nhân. Muốn giúp 
nhau hiểu được chánh giáo trong tình trạng Hội Thánh 
không cầm quyền hành chánh chỉ có cách trông cậy vào 
ý thức tự giác mà thôi.

Nói rõ lần nữa là trên đây chúng tôi đối chiếu từ vi 
bằng Hội Nhơn Sanh năm 1974 với Nội Luật Hội Nhơn 
Sanh và lời dạy Đức Hộ Pháp để xây dựng đại nghiệp đạo 
trong tương lai chớ không hề biêu riếu cá nhân một vị 
chức sắc nào hay là Hội Thánh. Chúng tôi theo đạo chớ 
không theo chức sắc là làm đúng với lời Đức Hộ Pháp dạy.

(2) + (3)– Xem phụ lục về việc trương cờ Nhan 
Uyên năm 1956 ở cầu Bến Hải (sau khi xong phần biên 
niên năm 1959)

***
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 	 Thánh Thư 15 ngày 25–06–1958.

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

Số: 15 /HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

Gởi cho:
 ❒ Mấy Em trong Ban Vận động CSHBCS.
 ❒ Mấy Em trong HBGH Miền Nam.

Qua có nhận được tất cả những giấy tờ của các em 
gởi lên:

 � Phúc trình số 7/PT ngày 29–4 Mậu Tuất kèm theo 
bản Thông Tri những người vừa được thả và bản 
kê khai số tiền (có biên nhận gởi về) của CSHB miền 
Nam.

 � Phúc trình số 5/PT ngày 05–01–Mậu Tuất của Chơn 
Kim kèm theo Tờ Chúc Thọ và 03 Tờ Minh Thệ của 
ban CSHBCS Nữ Phái.

 � Phúc trình hai cơ quan HBCS và HBGH kèm theo 
Bài Chúc Thọ, Bản Vi Bằng, hai bài thi và số tiền 
hai cơ quan.

 � Phúc trình của Lập Bữu ngày 01–5– Mậu Tuất kèm 
theo Tờ Chúc Thọ, Tờ Tuyên Thệ và sao lục thơ 
của Ph V K.

 � Phúc trình số 29/PT ngày 25–2– Mậu Tuất của Hòa 
Tâm (HBGH) miền Trung.

 � Phúc trình số 42 CSTU ngày 01–5–Mậu Tuất kèm 
theo Ủy nhiệm thư và 05 bức Tâm Thư, 05 bài thi 
chúc thọ và thông qui tiền của HBGH Nam, Nữ.

 � Phúc trình số 21 ngày 10–5– Mậu Tuất của Ng V 
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Thiệu có đính theo những tài liệu sao lục và số tiền 
900$ có biên nhận gởi về trước rồi.

 � Phúc trình số 23 ngày 05–5– Mậu Tuất của Ng V 
Thiệu có số tiền là 900$ đã có biên nhận gởi theo đây.

 � Riêng về số tiền thì Qua đã nhận tùy theo thông qui 
của các em và đã có biên nhận đủ y như sự cầu xin 
của các em để gởi về.

* * *
 � Chiếu theo phúc sự số 29/MT ngày 28–2–Mậu Tuất 

của Hảo Tâm HBGH miền Trung nói về em Lễ Sanh TR 
H L ở Bình Dương muốn được lịnh của Qua bổ em đi 
Quyền Khâm Châu Đạo Bình Dương.

Em cầu xin bút tích của Qua chứng nhận cho em 
đặng vào cơ quan HBGH. Theo ý sự kêu nài nầy là cho em 
đủ đức tin do mạng lịnh của Qua đặng em đủ uy tín tổ 
chức cho mấy ngàn tín đồ dưới quyền em dìu dẫn từ thuở 
đến giờ gia nhập trọn vào cơ quan HBGH. Sau nữa cho các 
em khác đủ đức tin rằng chính mình qua đã ra lịnh cho 
Em Lễ Sanh chớ không phải do người khác mượn lịnh 
của Hộ Pháp. Đã vậy Qua gởi theo đây bức thơ đặc biệt 
cho em Lễ Sanh TR H L cầm làm tin.

 � Về sự nội phản của Lễ Sanh Ngọc Ngưu Thanh 
Qu. Khâm Châu Bình Định, Qua không lấy chi làm lạ. 
Vì Ngưu nó là đứa kiếm đường lập thân danh, nơi nào 
cũng có nó. Trước kia nó ở trong quân đội của Nguyễn 
Văn Thành và Nguyễn Thành Phương. Khi giải tán quân 
đội, nó không biết nương thân nơi nào, nên quay đầu về 
cửa Đạo. Qua vì từ bi cho vào hàng Chức sắc, lại cho cầm 
quyền Đạo một địa phương. Biết đâu vì nó đã nhờ quyền 
hành Đạo mà hôm nay nó được quyền đời trọng dụng 
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đặng làm khí cụ trở lại phản Qua như Phương buổi nọ. 
Nay Ngưu không thể chối từ lợi quyền đời của nó mà trở 
lại phản Thầy, phản Đạo. Các em nên coi điều ấy là điều 
bình thường Qua không lấy chi làm lạ. Qua chỉ mong ước 
cho Ngưu đoạt được sở vọng của nó, bền giử hạnh phúc 
của nó với cái giá trị phản Đạo, phản Thầy của nó. Qua 
để mắt coi cái cao xa của Ngưu sẽ nâng đở nó đi đến đâu 
để trở nên đứa hữu dụng cho Đời và Đạo.

Khi nào mấy em có dịp gặp Ngưu, mấy em nói lại 
với nó điều này:

“Con người sống ở đời, mà sau lưng có một kẻ thù nghịch, 
cũng nên gọi là vô phước, huống lựa là phân nửa quốc dân 
Việt Nam sẽ làm người thù nghịch với nó, thì thử hỏi kiếp 
sống nó có hạnh phúc hay không?”.

Biểu nó suy nghĩ hai lẽ “Khôn, Dại” mà giữ mình 
kẻo tánh mạng nó cũng khó bền giử đừng luận chi khác 
nữa. Các em cho nó học ít bài học cho đích đáng đặng 
giác mê nó.

 � Còn Lễ Sanh Lan, Qua cũng mong ước ngày về của 
Qua, Qua còn đặng thấy nó sống để gặp Qua là đủ. Vụ 
Lan và Ngưu tạm đình đãi lại khi Qua trở về Đền Thánh…

 � Theo sự yêu cầu của mấy em Qua ký bốn bức Tâm 
Thư gởi cho các vị Đại Đức các tôn giáo. Đặng khi mấy em 
tổ chức xong Ủy Ban Cán Sự đi phổ biến giữa các tôn giáo 
mấy em cho họ xem đủ bút tích của Qua đặng làm bằng 
cớ là do mạng lịnh của Qua mà mấy em lập thành HBGH.

Qua có tiếp đặng mấy bài thơ chúc xuân của mấy 
em, nhưng Qua tiếc rằng Qua không có thời giờ đặng 
họa vận lại. Vì nó đã làm cho Qua cảm kích vô ngàn bởi 
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tình cảm của mấy em. Mấy em khuyên Lễ Sanh Thượng 
Ng Thanh đặng nung chí cho Nó và toàn thể các em đã 
bị nạn chung với Nó sốt sắng trở lại nhiệm vụ như trước. 
Mấy em nói lại với nó rằng chính mình Qua nói: Nếu 
vàng không đặng nhiều phen trui vào lửa thì giá trị của 
Nó không thể gì cao trọng đặng. Việc bị bắt buộc tù đày 
của nó là điều làm cho giá trị của Nó thêm cao trọng đó 
vậy. Thiên hạ biết thương yêu tôn trọng chúng nó là nhờ 
cái khổ hạnh của Nó tạo ra giá trị cho Nó vậy.

 � Chiếu theo bản PT số 7/PT của Ban Vận Động 
CSHBCS Miền Nam. Điều thứ nhứt :

Nói về chánh quyền Ngô Đình Diệm buộc toàn Đạo 
không được treo Đạo Kỳ trong những ngày lễ của Đạo 
hoặc trong ngày Tết... duy chỉ có treo Quốc kỳ mà thôi (1).

Khi đặng Sắc Lịnh ấy, Thượng Sanh có triệu tập mật 
các Chức Sắc lớn bàn luận. Những sự quyết định của họ 
mấy em không hiểu thế nào mà Thượng Sanh đã gởi cho 
Tổng Thống Diệm hai lá Đạo Kỳ có Thiên Nhãn và Đạo 
Kỳ Tam Thanh xuống cho Ngô Đình Diệm xem xét.

Cả Chức Sắc Thiên Phong từ đây không được đeo 
biểu hiệu; lại cho lịnh Cơ Thánh Vệ, Bảo Thể cũng phải 
đem biểu hiệu đến Dinh Tổng Thống xem xét, coi có đáng 
cho đeo cùng chăng? Nhưng Ngô Đình Diệm cũng chưa 
cho Hội Thánh biết họ liệu định thế nào... cho đến hôm 
nay cũng chưa trả lời.

Các biểu hiệu và Đạo Kỳ có trước năm 1927. Nó là 
của các Đấng Thiêng Liêng và Đại Từ Phụ đã ra lịnh dùng 
từ ngày mới khai Đạo đến giờ. Đạo đã dùng Đạo Kỳ và 
biểu hiệu ấy lan tràn khắp thế giới đều biết từ khi Ngô 
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Đình Diệm còn là thường dân ở Trung Việt.
Thời Pháp thuộc cũng chưa ngăn cản và cấm đoán nó 

xuất hiện ra được. Huống lựa là ngày hôm nay Ngô Đình 
Diệm buộc phải xin phép chánh phủ của nó mới được 
dùng thì là quá trễ lắm rồi. Nó đã sản xuất trong khi Ngô 
Đình Diệm chưa sản xuất, thì Ngô Đình Diệm không có 
quyền kiểm soát nó. Nếu Ngô Đình Diệm biết tôn trọng 
tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo thì phải tôn trọng nó.

Nếu Bần Đạo còn ở Tòa Thánh thì Bần Đạo bảo 
nó leo lên nóc Đền Thánh, cạp thử nóc Đền Thánh coi 
bao nhiêu tuổi, rồi hỏi hàm răng của Ngô Đình Diệm 
trong khi cạp ấy ê như thế nào thay vì đem Đạo Kỳ và 
biểu hiệu nạp cho hắn quyết đoán. (2)

 � Cầu Đoạn Trần Kiều cháy là tại duyên cớ nào?
Cây cầu ấy không phải của Đạo mà là của toàn thể 

quốc dân và chính mình Đạo đã bố thí cho họ. Khi qua 
cất xong Trí Huệ Cung Qua mở con đường Thiên Thọ Lộ 
đi tắt về Cẩm Giang đến Tòa Thánh. Con lộ ấy của toàn 
Đạo đã ra công làm. Khi hoàn thành Qua giao nó lại cho 
Tỉnh Trưởng Tô Văn Qua đặng tráng cho toàn dân xữ 
dụng. Khi Qua đắp con đường An Nhàn Lộ Qua mới 
làm cái cầu Đoạn Trần Kiều và tạo cái Hồ Thất Bữu cho 
chúng sanh tắm rữa sạch sẽ trước khi về tới Tòa Thánh. (3).

Hôm nay nếu có kẻ ám muội nào muốn phá hoại đốt 
cây cầu Đoạn Trần Kiều tức nhiên kẻ ám muội ấy muốn 
cho thiên hạ hết đường đi đến Tòa Thánh. Kẻ ấy là kẻ phản 
Đạo và là kẻ ác đức làm khổ cho người tâm đạo muốn về 
đến Tòa Thánh mà không đi đặng. Còn nói chung họ làm 
Thiên Hỉ Động phải lìa khỏi Cẩm Giang không liên hiệp 
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tới lui cùng nhau đặng lo ruộng rẫy... kẻ phá hoại ấy sẽ bị 
quyền Thiêng liêng hành phạt rõ rệt thiên hạ đều biết. (4)

Mấy em để mắt xem kẻ nào bị Thiêng liêng phạt 
một cách quá nghiêm khắc thì chính kẻ ấy là kẻ phá hoại, 
không cần gì tra sát bây giờ mà vô ích.

 � Về bệnh của Cao Tiếp Đạo, mấy em cho hay rằng 
bệnh của Cao Tiếp Đạo không giảm bớt nên đã chở về 
tại nhà khách Giáo Tông Đường như củ. Người không 
còn tiếp dưỡng được chi cả, nếu khi nào có uống vô một 
vài muỗng bột mì tinh thì bị tả ra liền. Vì vậy mà hiện 
Tiếp Đạo rất yếu. Đạo Nhơn Lê Văn Trung vào thăm thì 
Tiếp Đạo nói : Qua bị Đức Chí Tôn phạt.

Tiếp Đạo làm sao biết đặng điều ấy?
Cơ bút nào nói phạt, phạt về tội tình gì?
Đức Chí Tôn là Đại Từ Phụ có khi nào eo hẹp như 

thế ấy?
Ai đã bắt tội người làm cho Đạo loạn ly khổ não 

như hôm nay?
Tại quyền đời áp bức mới ra nên nổi chớ có phải Tiếp 

Đạo là tội nhơn đâu mà Đại Từ Phụ trừng phạt. Nếu có 
người có liên quan mật thiết đến tình cảnh của Đạo hôm 
nay chính là Bần Đạo.

Bần Đạo đã bỏ dở đành đoạn Tòa Thánh mà xuất 
ngoại làm cho Tòa Thánh như nhà không chủ, trăm mối 
đa đoan từ trong lẫn ngoài do sự bỏ đi của Bần Đạo. Nếu 
Tiếp Đạo hôm nay mà bị trọng bịnh cũng có phần của 
Bần Đạo để cho người nặng nề gánh vác nghiệp đạo mà 
từ thử đến giờ Bần Đạo chưa có lần nào nỡ phú thác cho 
người đảm đương phận sự.
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Vì chính mình Bần Đạo đã hiểu rõ rằng Tiếp Đạo đã 
mang bịnh rất hiểm nghèo; hễ đảm đương nặng nề phận 
sự thì phải đoản thọ. Nên từ thử tới giờ Bần Đạo chỉ kiếm 
phương cho người làm đạo có chừng, chớ chưa hề ép buộc 
gánh vác nặng nề. Bần Đạo khi đem Tiếp Đạo về châu tất 
mọi điều tại nhà khách Giáo Tông Đường thì đã hiểu rõ 
bệnh ngặt nghèo nguy hiểm của người; nên thà cam chịu 
cực nhọc mọi điều chớ không nở để cho người chia sớt.

Chỉ vì Bần Đạo đi khỏi Tòa Thánh nên mới để cho 
người gánh vác mọi điều phận sự quá sức của người, bịnh 
nguy hiểm ấy như bịnh của Tiếp Đạo. Vậy Tiếp Đạo có lỗi 
chi chăng về tâm lý chớ về hình thức thì hữu công vô tội.

Qua lấy làm cám cảnh và cám ơn toàn thể mấy em. 
Mấy em lại nhớ ngày sanh nhựt của Qua mà để tâm ủy 
lạo cho các anh em của mấy em bị nạn trong các khám 
đường. Các em làm ơn cho Qua biết kết liễu của Tòa án 
chánh quyền Ngô Đình Diệm kêu án Trung Tá Thoại 
như thế nào?

Buộc tội Thoại về nổi gì?
Các em theo dõi hai vị cố vấn đắc lực Nh và Th xin 

cho đặng bản án của chính quyền Ngô Đình Diệm buộc 
tội nó như thế nào gởi lên cho Qua đặng có sự dùng. Số 
hai chục ngàn đồng (20.000$) của Thoại đã xin đặng lo 
với thầy kiện, ai sẽ đãm đương việc ấy? Mấy em nên cho 
Qua biết.

Còn phái đoàn Tam Giang là phái đoàn gì? Mấy em 
nói rõ cho Qua hiểu.

Về hội nghị tại Saigon đặng quyết định điều chi? 
Mấy em cũng nên cho Qua biết.
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Mấy em nói lại với Chơn Kim rằng bản chúc thọ và 
mấy bài thi của nó làm cho Qua cảm động vô cùng nhưng 
Qua tiếc vì không có thì giờ đặng họa thi lại với nó.

Khi mấy em có dịp gặp Khai Đạo Phạm Tấn Đãi nói 
Qua để lời khen nó, khen vì tài nịnh hót của nó... trong 
lúc Qua vắng mặt nơi Tòa Thánh nó thừa cơ hội đã đảo 
nhục mạ Qua. Qua cầu xin khi Qua về Tòa Thánh nó bền 
giử cử chỉ ấy đặng nó hiến cho Qua một món quà mới 
lạ là sự phản phúc vô chừng vô đổi của nó. Mấy em nên 
nhắc nó rằng nơi cửa Đạo Cao Đài những cử chỉ của nó 
từ thử đến giờ người ta đã chán chê, cho nên nó thay đổi 
cử chỉ cho ra mặt nịnh của nó là một điều hay đó. Nói 
rằng Qua để lời khen nó.

Qua có đặng phúc sự của em ST Nguyên, Nhung 
và Hưởng về vụ Trung tá Châu, cậy Hiến Pháp mời mấy 
em đến Sài Gòn vì xe chật nên không thể rước Giảm đi 
có ba đứa Hưởng, Nhung, Nguyên xuống Sài Gòn mà 
thôi. Xuống đến nhà Trung tá thì có Hiến Pháp và Phối 
sư Ngọc Non Thanh. Hiến Pháp nói lại với mấy em đó 
rằng: Hiện chánh phủ vì nội bộ rối ren, nên Ngô Đình 
Diệm muốn gỡ rối mà kiếm phương chuộc tội. Do đó họ 
muốn cậy mấy em giúp họ dùm đủ bằng cớ về hành vi bất 
hợp pháp của chánh quyền đối với Đạo, hầu chánh phủ 
chỉnh đốn bộ máy địa phương. (5).

Thật sự nếu còn công an của chính quyền Ngô Đình 
Diệm ở Nội-ô Tòa Thánh, chiếm đóng Nhàn Du Khách 
Sạn làm chủ quyền của Ngô Đình Diệm để khủng bố Đạo 
ngày nào thì Qua nhất định không trở về Tòa Thánh. Nếu 
không nói rằng Qua chờ lấy đủ tài liệu đặng đủ bằng cớ 
đem chánh phủ độc tài hại Đạo của Ngô Đình Diệm ra 
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kiện trước Tòa Quốc Tế.
Mấy em không nên nghi kỵ gì hết. Giữa cửa địa ngục 

có Quan Âm Bồ Tát thì ở giữa những kẻ hung bạo may ra 
cũng có người hiền lương đạo đức. Biết đâu giữa chánh 
quyền Ngô Đình Diệm tàn ác lại xuất hiện ra những kẻ 
chơn thật mến đạo, mến công lý, kín đáo giúp mấy em 
tìm phương cứu đạo. Mấy em đủ trí thức, đủ lịch lãm thế 
tình, đủ nhận xét thì đề phòng coi họ có thật tâm giúp 
mình chăng? Hay là họ lợi dụng mình rồi tính mưu mô 
hại lại mình?

Theo tư tưởng của mấy em trong phúc sự là đúng. 
Hễ để cho Diệm ngã tức nhiên là khối quốc gia ngã; mà 
hễ khối quốc gia ngã thì khối cộng sản chiếm từ Nam chí 
Bắc. Việt Nam bị xích hóa.

Vì sự ấy nên Qua mới ra khỏi nước nhứt định giác 
ngộ quốc dân về nguy cơ ấy hầu phục quyền cho họ nắm 
vững chủ quyền toàn thể quốc dân đặng định tương lai 
cho tổ quốc và giống nòi: DÂN VI CHỦ.

Ta phải thừa cơ hội chiếm kỳ đặng tự do tín ngưỡng. 
Rồi giúp toàn thể quốc dân đủ phương thế quật cường 
chiếm lại cho kỳ đặng quyền tự do tín ngưỡng. Đường 
lối trung lập của Qua, chỉ ngó quốc dân mà tiến bước. Hễ 
quốc dân mạnh tiến thì Qua tiến còn quốc dân ngừng 
bước thì ta ngừng. Qua không nghịch với Ngô Đình Diệm 
mà cũng không thuận với Hồ Chí Minh vì cả hai Qua đã 
kể như tôi tớ của ngoại bang lệ thuộc.

Qua chỉ ngó nòi giống của Qua làm định hướng 
cho Qua mà thôi.

Không biết công hay tội dù rằng hai đàng ai phải ai 
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quấy, ai nên ai hư Qua đã rõ thấu nhưng Qua không đàm 
luận trích điểm. Qua chỉ để cho Tòa lương tâm của toàn 
thể quốc dân và lịch sử tương lai định đoạt.

Qua tuyên bố trắng trợn như thế nầy:
Qua chỉ biết toàn thể quốc dân và tổ quốc Qua mà 

thôi, chớ không biết chánh phủ Ngô Đình Diệm và chánh 
phủ Hồ Chí Minh chi hết. Qua sẽ nhìn chính phủ nào của 
toàn thể quốc dân chỉ định trong tương lai tới đây mà thôi.

Vậy Qua cho mấy em biết thành phần của Ủy Ban 
chính Qua lập thành đặng điều khiển cả hai cơ quan HBCS 
và HBGH như dưới đây:

 ❒ Cố vấn:.........
 ❒ Trưởng Ban:................
 ❒ Phó Trưởng Ban:................
 ❒ Tổng Thơ Ký:...................
 ❒ Ủy Viên Tuyên Huấn:................
 ❒ Ủy Viên Tổ Chức:.............
 ❒ Ủy Viên Kiểm Soát:..........
 ❒ Ủy Viên Liên Lạc:.........

Còn Ủy Viên Tài Chánh thì Qua để cho mấy em 
lựa chọn, miễn mấy em lựa người đủ năng lực và biết hoạt 
động tài chánh. Các tổ chức CSHBCS và HBGH từ trước 
đến giờ vẫn giử y như củ. Chỉ có các cơ quan cầm quyền 
của hai tổ chức phải tùng quyền Ủy Ban thống nhất mà 
hành sự cho đến ngày có lịnh mới.

Trong các Tờ Phúc Sự Qua đã thâu đặng của mấy em 
duy có Tờ Phúc Sự của Lập Bữu làm cho Qua thỏa mãn 
hơn hết; nhưng các sự của nó đã nói sẽ kết liễu thế nào 
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Qua chưa rõ đặng. Vậy Qua vẫn đợi coi sự kết liễu ra sao?
 � Các em nên tuyên bố cho thiên hạ biết 

rằng: Những hành vi của Trần Quang Vinh hiệp tác 
cùng Ngô Đình Diệm, không có một mảy may nào dính 
líu đến Qua cả. Mấy em chán biết nếu Qua muốn hợp 
tác cùng Ngô Đình Diệm thì có cần chi Qua xa lánh Tòa 
Thánh đến xứ Nam Vang trót trên hai năm nay. (6)

Qua muốn đi khỏi Tòa Thánh cốt muốn lánh nạn 
cho khỏi chánh phủ Ngô Đình Diệm chi phối, đặng giữ 
tròn lập trường trung lập đối với miền Nam cũng như 
miền Bắc. Ta không xu hướng bên nào, đặng ngày kia có 
phương hòa giải cho chủng tộc, từ Nam chí Bắc hiệp cùng 
nhau làm cho Hoàng đồ thống nhất và chủng tộc hiệp 
đồng. Ấy là chước hy sinh của Qua đã định.

Vậy thì không có lý do gì ngày hôm nay Qua lại đi 
ngược với đường lối đã vạch sẳn từ trước đến giờ. Không 
có lý do gì Qua đi ngược với thuyết đơn giản của Qua là: 

“Đồng Bào Tổ Quốc là trên hết”. Qua chỉ biết làm tôi tớ cho 
giống nòi của Qua mà thôi, Qua nhất định không làm 
đày tớ cho một cường lực nào hết. Mấy em nên tuyên bố 
cho toàn thiên hạ biết điều ấy.

Trước khi dứt lời Qua ban phép lành cho toàn thể 
mấy em và cầu nguyện Đức Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu 
cùng các Đấng Thiêng Liêng phò hộ mấy em làm tròn sứ 
mạng cứu dân, cứu nước của Qua giao phó cho mấy em 
đặng cứu nguy cho nước nhà và chủng tộc./. (7)

Kiêm Biên ngày 09–5–Mậu Tuất.
(25–6–1958)

Hộ Pháp.
(Ấn Ký).
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CHÚ THÍCH.
(1)– Phát xuất từ dụ số 10 thời Pháp thuộc.

Hồi Ký Đỗ Mậu (Sách có 415 trang khổ giấy A4. 
Fon chữ Times New Roman Size 14) đã nhận định về dụ 
số 10 như sau:

CHƯƠNG 14. KỲ THỊ TÔN GIÁO
Trang 263.
Sau khi cuộc di cư năm 1954 hoàn tất, dân số toàn 

quốc là 38 triệu mà trong đó 15 triệu người sinh sống tại 
miền Nam. Trên phương diện tôn giáo, 15 triệu người đó 
được phân chia như sau: Tin Lành ra đời tại Việt nam từ 
năm 1921 có độ 200.000 tín đồ. Hoà Hảo (từ năm 1939) có 
độ 1.500.000 tín đồ. Cao Đài (từ năm 1925) có độ 1.500.000 
tín đồ, và ngoài hai tôn giáo còn lại là Phật và đạo Thiên 
Chúa thì hầu như mọi người đều theo đạo gia tiên.

Trang 264.
Cứ nhìn lại tiến trình sự du nhập của đạo Thiên chúa 

giáo vào Việt nam nhìn lại lịch sử dòng họ Ngô Đình vì 
bị người Lương khủng bố, phải bỏ làng Xuân Dực đến 
ngụ cư ở làng Đại Phong, nhìn lại việc ông Ngô Đình Khả 
được cố đạo ngoại quốc nuôi cho ăn học rồi về nước làm 
quan theo Pháp dẹp quân Kháng chiến Cần vương, cứ 
nhìn việc ông Nguyễn Hữu Bài rồi ông Ngô Đình Diệm 
đều làm Thượng thư đầu triều và đều có ý đồ riêng trong 
việc ủng hộ Kỳ ngoại hầu Cường Để, ta sẽ thấy rõ anh 
em ông Diệm đã được hun đúc như thế nào để chỉ một 
mặt thì mang nặng hận thù với người bên Lương và mặt 
khác thì hết lòng làm nhiệm vụ mở mang nước Chúa theo 
tham vọng của Hội Thánh La mã.
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Mà ý Chúa, ý Hội Thánh là gì? Ta hãy nghe Tổng 
giám mục Drapier, Khâm mạng Toà thánh tại Huế nói 
rõ: «Hội Thánh là một cơ quan hằng đi tới. Hội thánh 
thiết lập ở đâu là sống ở đó, mà sống tức là cứ bành trướng 
mãi do một sức mạnh kích phát từ bên trong. Mầm sống 
của đạo Thiên Chúa chính là một thứ men nồng không thể 
chịu nằm yên, không di dịch. Bản tính nó là làm cho sôi 
nổi, cho nứt vỡ giới hạn bên ngoài. Mọi sự ngăn trở, ngược 
đãi đã không thể khiến nó nhụt đi lại còn làm cho nó thêm 
phấn khởi». Một lối nói tuy văn vẻ mà hàm ý đầy oán 
trách, hận thù và kiêu căng.

Trang 264.
Dưới chế độ Diệm nhà thờ mọc lên khắp nơi, hầu 

như mọi đơn vị quân đội (ngay cả giữa Sài gòn) đều có 
một nhà thờ, và ngay những nhà thờ cũ bị hư hại thời 
chiến tranh cũng đêu được trùng tu lại hết. Những cơ sở 
văn hoá, xã hội, kinh tế, các trường tiểu học, trung học 
đại học tư, bệnh viện, Giáo Hoàng học viện Pic X... của 
công giáo mọc lên rất nhiều.

Trong lúc đó thì Cao Đài, Hoà hảo không có một 
cơ sở nào đáng kể ngoài các Toà thánh, còn Phật giáo 
cũng chỉ vẻn vẹn mấy trường Bồ Đề từ thời trước để lại. 
Thế mà Cần lao công giáo vẫn chưa hài lòng, vẫn tìm mọi 
cách để bành trướng thêm hầu chèn ép các tôn giáo khác.

Hội Thánh Tin lành, một tôn giáo nhỏ, không ảnh 
hưởng gì nhiều đến đời sống quốc gia và không tranh 
chấp với ai, những tín đồ lại có tinh thần chống cộng rất 
cao, chỉ xin xây cất một bệnh xá và một trường thần học 
nhỏ bé tại Hòn Chồng (Nha Trang) mà cũng bị kỳ thị. 
Cụ Lê Văn Thía, Hội Trưởng Hội Tin Lành Việt nam 
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gởi đơn khiếu nại tới chính quyền hơn hai năm liền mà 
vẫn bị khước từ vì chính quyền cho rằng đất cụ xin là đất 
bất động sản của trường La-san, nghĩa là đất của Công 
giáo. (Mà thật ra là đất của quốc gia). Trong lúc đó thì 
Tiểu Chủng Việt La-san đã chễm chệ phiếm trọn ngọn 
đồi đẹp nhất thành phố Nha Trang, không liên hệ gì tới 
miếng đất ở chân đồi mà cụ Thái xin xây cất cơ sở cho 
Hội Thánh Tin Lành.

Dưới thời Đệ nhất cộng hoà, các tổ chức Công giáo 
tha hồ xuất bản báo chí, kinh sách, tiếng nói Công giáo 
ra rả ngày đêm trên các đài truyền thanh. Thế mà kinh 
điển Phật giáo lại bị kiểm duyệt gắt gao, đến nỗi Phật giáo 
không dám ra một tờ báo có tính quần chúng suốt mười 
năm trời, ngay cả việc sử dụng đài phát thanh cũng không 
được chấp thuận.

Ngày 23–7–58, Ngô Đình Nhu mở một hội nghị 
toàn quốc tại Sài gòn về vấn đề giáo dục để xét lại chương 
trình giáo dục học đường. Sau hội nghị này một nghị định 
chính phủ ra đời, trong đó có biện pháp “kiểm soát chặt 
chẽ các trường tư thục”. Giới công giáo nổi lên phản kháng 
biện pháp kiểm soát của Ngô Đình Nhu, nhiều tạp chí 
công giáo tại Sài gòn đã mở một chiến dịch đả kích biện 
pháp này. Phong trào đang ồn ào như thế thì bỗng nhiên 
dịu xuống một cách đột ngột lạ lùng. Sau đó người ta 
mới biết hàng giáo phẩm công giáo đã được hai ông Nhu 
và Thục giải thích cho biết biện pháp này phải được công 
khai ban hành để biện minh cho kế hoạch làm tê liệt các 
cơ sở giáo dục của Phật giáo. (i)

Chánh sách kỳ thị tôn giáo của chính phủ đã – ở một 
mặt nào đó – được gia đình ông Diệm tráo trở hợp pháp 
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qua đạo dụ số 10 năm 1950 của thực dân để lại. Thật vậy, 
trong khi tình trạng của Thiên chúa giáo dưới thời ông 
Diệm là một tình trạng thả lỏng, nghĩa là không bị ràng 
buộc bởi một văn kiện nào thì Phật giáo và các tôn giáo 
khác lại có cái văn bản pháp lý của đạo dụ số 10 chi phối.

Phải nói cho đúng rằng đạo dụ số 10 là sản phẩm 
độc ác và thâm hiểm nhất của thực dân Pháp trong 
chính sách tiêu diệt các tôn giáo tại Việt nam, vì một 
mặt chúng nhằm làm tê liệt các sinh hoạt tín ngưỡng của 
quần chúng Việt nam, mặt khác chúng giành độc quyền 
hành đạo.

Điều 1 của đạo dụ liệt mọi tôn giáo (trừ Thiên chúa 
giáo) vào loại hiệp hội thường như đua ngựa, đánh banh... 
điều 7 cho phép chính quyền từ chối không cấp giấy phép 
hoạt động hoặc cấp rồi mà vẫn có thể rút lại không cần 
phải nói lý do, điều 10 và điều 12 cho phép bất cứ nhân 
viên hành pháp hay tư pháp nào cũng có quyền kiểm soát 
các hiệp hội tôn giáo, điều 14 và 28 có giới hạn tài sản của 
một tôn giáo ở mức nào đó mà thôi, và dĩ nhiên điều số 
14 dành một chế độ đặc biệt sẽ quy định sau (nhưng rồi 
chẳng bao giờ quy định) cho các Hội truyền giáo Thiên 
chúa giáo.

Rõ ràng phải có một thâm ý độc ác, anh em ông 
Diệm mới duy trì cái đạo dụ đầy kỳ thị như thế của chế 
độ dành cho các tôn giáo khác tại miền Nam, trong khi đã 
xoá bỏ hầu hết mọi cơ cấu của chế độ này. Sự duy trì đạo 
dụ này cho thấy thâm ý gì nếu không phải là quyết tâm 
tiếp tục chính sách Công giáo hoá của thực dân Pháp, tiếp 
tục biến Việt nam thành cánh tay nối dài của một loại đế 
quốc Vatican Trung cổ tại lục địa châu Á?...
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Trang 288.
Tôi cần phải nói rõ và nói lớn ở đây rằng cuộc đấu 

tranh của Phật giáo tuy phát động từ sự kiện treo cờ 
nhưng nguyên uỷ thật sự, động cơ sâu sắc của nó thật ra 
đã xuất hiện từ lâu, từ khi anh em ông Diệm tiến hành 
chính sách tiêu diệt các tôn giáo khác cho Thiên chúa 
giáo được ngôi vị độc tôn trong đời sống tâm linh và tín 
ngưỡng của người Việt.
(2)– Khẩu khí hiên ngang và bình dân của Đức Hộ 
Pháp:

“Nếu Bần Đạo còn ở Tòa Thánh thì Bần Đạo bảo 
nó leo lên nóc Đền Thánh, cạp thử nóc Đền Thánh coi 
bao nhiêu tuổi, rồi hỏi hàm răng của Ngô Đình Diệm 
trong khi cạp ấy ê như thế nào thay vì đem Đạo Kỳ và biểu 
hiệu nạp cho hắn quyết đoán.”

Người có lưu tâm đọc qua một lần thì không bao 
giờ quên...
(3) Ý nghĩa Ao Thất Bữu.

Trong Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo bài Kinh Tiểu 
Tường:

Ao Thất Bữu gội mình sạch tục,
Ngôi liên đài quả phúc Dà-Lam

Đối chiếu với câu:
Khi Qua đắp con đường An Nhàn Lộ Qua mới làm 

cái cầu Đoạn Trần Kiều và tạo cái Hồ Thất Bữu cho chúng 
sanh tắm rữa sạch sẽ trước khi về tới Tòa Thánh.

Chúng ta thấy trong chánh giáo của Đức Chí Tôn 
các chi tiết đều ứng hợp nhau.
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(4)– Con hạc ở Đoạn Trần Kiều.
Chúng ta biết rằng năm 1954 khi Đức Hộ Pháp đi 

Đài Loan có giao cho vị Tá Lý Lành và công quả đắp hình 
con hạc chở Thầy trò Tân Dân Tử và Tôn Võ Tử bay từ 
ngoài vào Trí Huệ Cung. (Ý nghĩa Phàm nhập Thánh). 
Khi thực hiện các vị lại để con hạc bay từ Trí Huệ Cung 
ra ngoài. (Ý nghĩa Thánh lâm Phàm).

Khi Đức Ngài về thấy vậy thì dạy cứ để vậy không 
sửa (vì đó là Thiên ý chớ không phải các vị công quả dám 
cải lời Tôn Sư).

Đó là trên văn bút... nhưng sau đó chúng ta không 
thấy con hạc ra sao cả có lẽ con hạc đã bị hủy hoại trong 
khi Đoạn Trần Kiều bị đốt năm 1958 chăng?
(5)– Trong bản chúng tôi có thì tên các vị viết tắt nhưng đối 
chiếu với trang 107 trong quyển HÒA BÌNH CHUNG SỐNG 
SỬ LƯỢC của Ngài Qui Tâm nên chúng tôi viết tên đầy đủ.
(6)– Đức Hộ Pháp xác định lần thứ nhì rằng Ngài Phối 
Sư Thượng Vinh Thanh (Trần Quang Vinh) tự hợp tác 
với Ngô Đình Diệm và không liên quan đến chánh sách 
HBCS của Đức Ngài.

Điều nầy cũng có nghĩa là chỉ có một HBCS hễ có 
cái nào khác đều là hàng giả, hàng dỏm... cũng như chỉ 
có MỘT ĐĐTKPĐ hễ có ĐĐTKPĐ nơi nào khác hơn 06 chữ 
trên là bàng môn tả đạo.
(7)– Cùng ngày nầy Đức Hộ Pháp có 02 văn thư.

Ngày 25–6–1958 Đức Hộ Pháp lập Ủy Ban để điều 
khiển cả 02 cơ quan: CS HBCS và HBGH.

Đến ngày 17–7–1958 Đức Ngài giải thích rõ là Ủy 



HBCSBN – NĂM 1958

440

Ban Thống Nhất và cách thức làm việc.

* * *
CHÚ THÍCH TRONG CHÚ THÍCH.

(i). Đây là thực tế điển hình cho hành vi công giáo liên 
hiệp với chính quyền Ngô Đình Diệm (là liên hiệp với 
chính trị) để thủ lợi riêng cho mình.

Giới công giáo nổi lên phản kháng biện pháp kiểm soát 
của Ngô Đình Nhu, nhiều tạp chí công giáo tại Sài gòn đã 
mở một chiến dịch đả kích biện pháp này. Phong trào đang 
ồn ào như thế thì bỗng nhiên dịu xuống một cách đột ngột lạ 
lùng. Sau đó người ta mới biết hàng giáo phẩm công giáo đã 
được hai ông Nhu và Thục giải thích cho biết biện pháp này 
phải được công khai ban hành để biện minh cho kế hoạch 
làm tê liệt các cơ sở giáo dục của Phật giáo.

Trong ĐĐTKPĐ Thầy cấm hẳn Đạo liên hiệp với 
chính trị.

Xem PCT chú giải phần nhiệm vụ Chưởng Pháp 
chúng ta thấy nếu Đạo liên hiệp với chính trị thì đã vô 
hiệu hóa nền chánh giáo. Bởi vì Chưởng Pháp sẽ im lặng 
trước sưu cao thuế nặng của chính phủ cũng như mọi lẽ 
bất công khác trong xã hội.

09 chi phái ĐĐTKPĐ và mấy chục cơ sở tôn giáo liên 
quan đến Cao Đài im lặng trước sưu cao thuế nặng, trước 
tham nhũng, lợi ích nhóm và bất công xã hội do chế độ 
cộng sản tạo ra chính là hành vi liên hiệp với chánh trị để 
hưởng lợi. Đã liên hiệp với chánh trị mà còn rêu rao rằng 
TU HÀNH THUẦN TÚY là sàm biện và ngụy biện.

* * *
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 	 Thánh Thư ngày 25–6– 1958 gởi Lễ Sanh Trần Hương Lộc.

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
SỒ: /HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Nhứt Niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC
CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI 

HIỆP THIÊN VÀ CỬU TRÙNG�

Gởi cho Em Lễ Sanh TRẦN HƯƠNG LỘC, Q. Khâm 
Châu Đạo BÌNH ĐỊNH.

Từ năm 1938 Qua thuyên bổ lãnh phận sự Q Khâm 
Châu Đạo Nữ Phái Châu Đạo Bình Định. Cho tới hôm 
nay Em chưa gặp mặt Qua mà chính mình Qua cũng chưa 
đặng gặp mặt Em. Bởi năm 1938 khi thuyên bổ Em đi, kế 
năm 1941 Qua bị đồ lưu nơi hãi đảo Madagascar. Mãi cho 
đến năm 1946 Qua mới trở về Tòa Thánh lo chấn hưng 
mối Đạo Em chưa gặp đặng mặt Qua; cho đến nay Qua 
lại lên cư trú tại Nam Vang.

Nghe ra Em có về Tòa Thánh đặng gặp Qua nhưng 
vẫn không gặp. Bản phúc trình của Ban miền Trung Việt 
HBGH nói rằng Hội Thánh đã cầu thăng cho Em lên hàng 
Giáo Hữu và Bà Phối Sư Hương Hiếu cũng định bổ Em 
lãnh trách nhiệm Khâm Châu Đạo Bình Định. Nhưng 
Em chưa chấp nhận chỉ đợi mạng lịnh của Qua vì sợ lầm 
nghe lời Hộ Pháp giả làm cho thất phận.

Qua viết bức thư nầy cho Em đặng Em đảm nhiệm 
tổ chức và độ rỗi thiên hạ theo con đường Qua đã vạch 
sẳn là con đường cứu dân, cứu nước: HBGH và HBCS hầu 
mong ngày kia có thế đem lại cho Nam Bắc hiệp nhau; 
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hoàng đồ thống nhất khỏi tay đế quốc xúi giục chia rẽ và 
cốt nhục tương tàn.

Em cứ lãnh Q Khâm Châu Đạo Nữ Phái tại Bình 
Định như từ trước đến giờ. Nhưng Qua cũng nên dặn em 
rằng: Có tên Lễ Sanh phản Thầy, phản đạo là Ngọc Ngưu 
Thanh nó cũng đương quyền Khâm Châu Đạo Nam Phái 
nơi Bình Định. Nó đã len lõi, lén lúc phản đối lại CSHBCS 
của Qua cùng tuyên truyền ngược lại với giải pháp cứu 
dân cứu nước của Qua đó. Em nên tránh nó cho tới ngày 
Qua trở về Tòa Thánh sẽ quyết định số phận của nó.

Em khá tuân lời.[7]

Kiêm Biên ngày 09–5–Mậu Tuất.
25–6–1958.
Hộ Pháp. 
(Ấn Ký).
* * *

 	 Thánh Thư 16 ngày 17–07–1958.

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỒ: 16/HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

***
GỞI CHO MẤY EM 

UỶ VIÊN BAN THỐNG NHẤT CSHBCS VÀ HBGH

Qua có đặng phúc trình số: 2/PT ngày 12–7–58 có 
đính theo bức thơ của Trưởng ban Thống nhất và vi bằng 
của phiên nhóm bất thường giữa các cơ quan CSHBCS 
và HBGH Nam cùng Nữ lập chung tại trung ương cũng 

[7] Thư nầy cùng một ngày với Thánh Thư số 15 (là ngày lập ra 
ỦY BAN THỐNG NHẤT để điều khiển HBCS & HBGH).
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trong ngày ấy.
Mấy em cho Qua biết có sự nghi hoặc giữa mấy em 

bên HBGH và HBCS nhất là A. A là người mà Qua đã định 
cho thêm phận sự uỷ viên liên lạc Ban Thống Nhất. Người 
than rằng phận sự quá nhiều e cho đảm đương không nổi, 
mà kỳ chung thực ra là nghi kỵ cho một người trong mấy 
em vận động với Qua thành lập Uỷ Ban Thống Nhất. 
Vậy muốn cho khỏi sanh điều lũng cũng trong nội bộ và 
giải quyết ổn thoả giữa mấy em... chính Qua tuyển chọn 
Lễ Sanh Lê Thành Minh tức là người liên lạc của Qua 
từ thử, làm uỷ viên liên lạc giữa Ban Thống Nhất và Qua.

Mấy em còn thắc mắc về phận sự của Uỷ Ban Thống 
Nhất đối với hai cơ quan CSHBCS và HBGH... Hai cơ quan 
ấy làm việc trực tiếp với Qua hay là mỗi công văn và phận 
sự chi thì phải trực tiếp cùng làm việc với UB Thống Nhất 
đặng cơ quan ấy chuyển đệ cho Qua?

Lẽ dĩ nhiên mấy em cũng thầm hiểu rằng: khi tạo 
thành UB Thống Nhất cả mọi hành động của mấy em đã 
đặng tránh khỏi những điều trắc trở do nơi sự hiểu lầm 
của mấy em đối cùng nhau. Ấy là mầm sanh ra chia rẽ, 
làm cho kẻ ngoại nhân, có thể dòm ngó được hành vi bí 
ẩn của mấy em mà tạo sanh ra không biết bao nhiêu trở 
lực từ thử đến giờ.

Nên lịnh của Qua trong bức thơ Qua đã chỉ rõ ý 
định của Qua là cả hai cơ quan giử nguyên vẹn tổ chức 
của mình. Song từ đây đến sau phải tuân mạng lịnh và 
thi hành y như lịnh của UBTN chỉ định; và ban này phúc 
trình cho Qua hiểu biết. Tức nhiên mấy em không còn 
quyền hành sự trực tiếp với Qua như trước nữa, mà mọi 
việc đều do nơi UBTN ra lịnh và chuyển đệ cho Qua mà 
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thôi. (1)
Qua nên nhắc cho mấy em nhớ lại rằng: khi Qua 

tạo nên Bản Cương Lĩnh của CSHBCS cốt để ngăn ngừa 
xung đột giữa nội bộ nước nhà. Ngăn cản không cho Nam 
Bắc tương tranh mà gây ra nội loạn, cốt nhục tương tàn 
do nơi tay ngoại bang xúi giục.

Như mấy em đã biết: Bắc Việt thì bị cộng sản chi phối, 
Nam Việt thì bị thực dân Mỹ lệ thuộc. Vì vậy Qua phải 
bỏ Toà Thánh xuất ngoại đặng tìm phương giải ách nước 
nhà làm cho Tổ Quốc và đồng bào thống nhất trong HBCS.

Chánh sách của Qua đối cùng đời của mấy em là 
buổi nào Qua cũng muốn cho mấy em nhứt tâm nhứt đức 
hiệp một cùng nhau. Tránh khỏi nạn phân chia, nghịch 
lẫn nhau, làm cho ngoại quốc hay là kẻ thù địch của mấy 
em có phương lệ thuộc mấy em. Chánh sách đề xướng của 
Qua từ khi viếng Hà Nội về là chánh sách đại đoàn kết.

Kế đó sản xuất ra cơ quan HBGH, là do Hồ Thái 
Bạch con ông Hồ Bảo Đạo. Nó nghe Qua thuyết minh 
rằng thoảng như Nam và Bắc một ngày nào quá khích gây 
ra chiến tranh nội loạn tương tàn tương sát cùng nhau; 
không phương hoà giải được thì Đạo phải làm thế nào?

Vì có ý định đó nên Qua muốn cho các Đạo trong 
nước hy sinh tuyệt đối là: Thoảng như có xảy ra như thế 
thì các nhà tu hành phải vào giữa vòng binh với cây cờ 
tang; đặng tụng kinh cầu cho đôi bên hoà bình thuận thảo 
cùng nhau đem lại hoà bình hạnh phúc cho dân, tránh 
nạn cốt nhục tương tàn, hoà bình chung sống.

Vì lẽ đó mà Trung tá Thoại mới lãnh lịnh ra vĩ tuyến 
17 dựng cờ Nhan Uyên và đã bị chánh quyền Ngô Đình 
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Diệm bắt giam từ thử.
Hồ Thái Bạch bởi nghe thuyết ấy mà muốn tạo hậu 

thuẩn mạnh mẽ cho HBCS. Nó có bày điều là những người 
HBCS phải gõ mõ tụng kinh và ra tận Vĩ Tuyến 17 đặng 
tụng kinh cầu nguyện cho toàn thiên hạ. Nó đã nhồi sọ 
thế nào mà cả thảy mấy em trong HBGH đều mong mỏi 
ra tận vĩ tuyến 17 đặng gõ mõ tụng kinh cầu an cho thiên 
hạ. Khổ nổi ông Hồ Bảo Đạo là cha của cậu rất tán thành 
điều ấy. Lại còn muốn thúc giục cho mấy em quyết làm 
điều ấy trong khi chánh quyền Ngô Đình Diệm đương 
căng thẳng với CSHBCS của ta. Diệm đương giam tù phần 
nhiều mấy em trong CSHBCS.

Có một khi nọ mấy em bực tức vì không làm nên 
đặng trò trống gì muốn liều mạng hi sinh để thi hành 
chánh sách cầu an ấy cho bằng được. Nên quyết tâm ra 
tới vĩ tuyến 17 đặng tụng kinh gõ mõ cho kỳ đặng. Qua 
lật đật ra lịnh cho mấy em đừng làm điều ấy. Vì chắc rằng 
Ngô Đình Diệm sẽ giam ngục mấy em như đám kia vậy.

Bởi Qua ngó thấy hành vi ấy không hữu ích chi. Mà 
thiên hạ có thể lên án rằng: Chúng ta vì mê tín dị đoan 
nên làm điều phi lý và vô ích như thế. Mấy em bên GH, vì 
quá nghe nên sắm áo khăn đặng đi tụng kinh mà làm cho 
náo nhiệt luôn cả Chung Sống cũng phải tội lây vào đó.

Thành thử thay vì HBGH làm hậu thuẩn hữu ích lại 
trở thành chướng ngại. Nên Qua mới định cho HBGH 
có phận sự phổ hoá các tôn giáo hướng về CSHBCS. Qua 
mới biểu họ cầm Bức Tâm Thơ của Qua đặng đi khắp 
nơi kêu gọi các tôn giáo hướng về cơ quan HBCS, đặng 
cứu dân cứu nước.
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Qua không biết hôm nay kết liễu phận sự của họ thế 
nào. Qua lại nghe họ cũng có quyền tổ chức đủ mọi mặt 
luôn cả tài chính nữa. Mà họ đã làm với nhiều cách vụng 
về gây nên dư luận không hay luôn cả cơ quan CS mang 
tiếng không ít. Thật sự ra tổ chức HBGH, chẳng đem lại 
điều chi hay cả. Mấy em nên quan sát kỷ càng lại cùng 
chỉnh đốn tổ chức lại. Nếu mấy em còn có thấy nó có thể 
đem điều chi hay cho Đạo.

Mấy em nói hẳn lại với cơ quan HBGH rằng: Qua rất 
bất mãn về tổ chức ấy. Nhưng rủi đã lập thành nên không 
nỡ giải tán nó. Qua nói thiệt rằng nó là cơ quan không 
hữu ích vào đâu tất cả, lại còn gây nên tổn hại cho Đạo. 
Biểu mấy em hội lại với nhau rồi tự phê bình để biết hay 
biết dở, rồi Phúc sự cho Qua biết sự quyết định của mấy 
em coi cơ quan ấy có nên tồn tại hay chăng.

Mấy em nói lại với GS G và GH D… rằng: Qua rất 
hài lòng hay tin mấy người ấy đã can đảm, đủ tâm thành 
nghị lực dám ra hiệp tác cùng mấy em. Mấy em nên nói 
riêng với họ rằng: Trong đời sống con người từ trước đến 
nay hạng vĩ nhân của nhân loại nhiều khi chỉ nhờ một ý 
định nhỏ nhoi mà họ đặng thành công vĩ đại.

Qua nói một ý định mà thôi, mà Qua không hiểu ý 
định ấy thắng bại thế nào. Biết đâu ý định của họ may ra 
không đem lại cho họ cái toàn thắng bất ngờ. Cũng như 
con bạc cầu âu mà lại trúng độc đắc... rồi nhờ đó mà trở 
thành triệu phú bất ngờ.

Vậy họ cứ tin tưởng nơi Qua là con bạc của thời 
cuộc. Qua đã dám móc túi đánh cầu âu với sòng bài của 
Đức Chí Tôn. Họ cũng nên ráng làm gan đánh ăn có theo 
Qua. Dẫu có rủi thua thì Qua cũng là tay thua với họ. Họ 
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cũng có phương an ủi đặng chút ít. Mấy em nói rằng Qua 
để lời cám ơn và khen ngợi họ.

Mấy em nói lại GS H. N. rằng Qua có đặng thơ của 
nó. Qua đọc với lòng ngậm ngùi cảm động. Nếu hôm nay 
Qua có sự ân hận là khi cả mấy em bị lâm nạn của Ngô 
Đình Diệm mà Qua không có mặt đặng chia sớt. Điều 
mà bà Phối sư Hương Hiếu trách móc nó cũng như trách 
móc H. N. là điều hai đứa nó đều biết nghĩa lý của nó lâu 
rồi. Nếu trong Chức sắc Nữ phái của Đạo mà bà Phối 
sư Hương Hiếu không ưa là không ưa hai đứa nó. Lẽ dĩ 
nhiên từ cổ chí kim, bà Phối sư Hương Hiếu xem hai đứa 
nó là hai cái gai đâm vô con mắt của Bà. Nên khi Bà ngó 
thấy hai đứa nó cô thế thì Bà lên án hai đứa nó là người 
của Qua nên hằng tìm phương khủng bố.

Mấy em khuyên H N cho nó ẩn nhẫn trở về làm 
việc Đạo như trước cho tới ngày Qua trở về nước; ngày 
ấy chẳng còn xa nữa. Nhất là Hương Nương không nên 
thân cận với Bà và giử gìn cho lắm kẻo Bà xúi bắt. Nghe 
qua thì Bà đã làm điều ấy rồi. Nhưng GS HN khéo ẩn núp. 
Cho đến hôm nay nó cũng chưa bị nạn là điều ân hận của 
Bà Hương Hiếu nhứt hơn hết. Dặn H lén lút vô thăm Cô 
Tám đặng Cô Tám an ủi nó đôi chút.

Em Minh Hiền, thầy chấp nhận lời xin. Từ đây Em 
nên giử mình cho lắm, cho tới ngày Thầy trở về. Dặn ST.Đ 
ráng làm phận sự về đường lối tương lai mà Thầy trò ta 
đã vạch sẳn từ trước. Thầy chẳng buổi nào quên mấy em. 
Thầy biểu đánh máy trọn cả bản chương trình của UBTN 
và ký tên gởi về đây cho cả UBTN đủ uy tín làm việc. Ráng 
thi hành y theo bản chương trình ấy đừng sửa cải bởi nó 
hay và Thầy rất hài lòng.
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Thầy đã nghe hôm trước có mấy em đi đến P. C. cốt 
để lên viếng Thầy về Lễ sinh nhật. Song lên tới Kim Biên 
không đặng, vì hôm nay chánh phủ Ngô Đình Diệm và 
chánh phủ Miên găng nhau nên đường lên đây đều bị 
ngăn trở và khó khăn; trốn lánh không biết mấy phen 
mới lên tới Qua. Mấy em tận tâm tổ chức giúp cơ quan 
liên lạc, nghĩa là cho nó đủ tài chánh làm phí lộ đặng rủi 
có bị bắt thì nó có thể lo lót đặng thoát nạn.

Trước khi dứt lời, Qua ban phép lành cho toàn thể 
mấy em và cầu xin Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu và các Đấng 
Thiêng Liêng phò hộ và gìn giử mấy em trong công nghiệp 
cứu nước của mấy em đương thi thố./.

Kim Biên, ngày 01– 6– Mậu Tuất.
17–7–1958.
HỘ PHÁP 

(Ấn Ký)
CHÚ THÍCH.
(1)– Thánh Thư 15 ngày 25–6–1958 Đức Hộ Pháp lập Ủy 
Ban Thống Nhất để điều khiển cả 02 cơ quan là HBCS và 
HBGH.

Đến Thánh Thư 16 Đức Ngài giải thích cách thức 
làm việc mới:

 ❒ Tổ chức CSHBCS và HBGH từ trước đến giờ vẫn giử 
y như củ.

 ❒ Chỉ có các cơ quan cầm quyền của hai tổ chức phải 
tùng quyền Ủy Ban thống nhất mà hành sự cho đến 
ngày có lịnh mới.

 ❒ Mấy em còn thắc mắc về phận sự của Uỷ Ban Thống 
Nhất đối với hai cơ quan CSHBCS và HBGH... Hai 
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cơ quan ấy làm việc trực tiếp với Qua hay là mỗi công 
văn và phận sự chi thì phải trực tiếp cùng làm việc với 
UB Thống Nhất đặng cơ quan ấy chuyển đệ cho Qua?

....Nên lịnh của Qua trong bức thơ Qua đã chỉ rõ ý 
định của Qua là cả hai cơ quan giử nguyên vẹn tổ chức của 
mình. Song từ đây đến sau phải tuân mạng lịnh và thi hành 
y như lịnh của UBTN chỉ định; và ban này phúc trình cho 
Qua hiểu biết. Tức nhiên mấy em không còn quyền hành 
sự trực tiếp với Qua như trước nữa, mà mọi việc đều do nơi 
UBTN ra lịnh và chuyển đệ cho Qua mà thôi.

* * *
Thánh thư số 15 chúng tôi có không ghi tên các vị 

trong UBTN nhưng theo Ngài Qui Tâm trong HBCS sử 
lược trang 105 cho biết:

Cố vấn: Các Sĩ Tải. / Trưởng Ban: Minh Hiền. / 
Phó Trưởng Ban: Minh Tá (Minh Khải). / Tổng Thơ 
Ký: Minh Trí. /Ủy Viên Tuyên Huấn: Thanh Mừng. / 
Ủy Viên Tổ Chức: Trực Thủy và Văn Hòa Vui. / Ủy Viên 
Kiểm Soát: Minh Liêm. / Ủy Viên Liên Lạc: Giáo Thiện 
Ân (sau đổi lại Lễ Sanh Minh).

* * *
Ngày 25–6–1958 lập ra UBTN.
Ngày 12–7–58 UBTN có phiên nhóm bất thường với 

02 cơ quan CSHBCS và HBGH Nam cùng Nữ tại trung ương.
Ngày 17–7–1958 Đức Hộ Pháp có thư trả lời.
Chúng ta thấy UBTN thực hiện nhiệm vụ được giao 

rất khó khăn...

***
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 	 Thánh Thư 17 ngày 22–07–1958

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
SỒ: 17/HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

GỞI CHO EM LẬP BỬU
Thầy có đặng bức thơ của ngày 13–7–58, Thầy đọc 

những lời nói của em nhắc nhỡ dĩ vãng hồi trước của 
Đ.QU và hành vi của Văn Hoà Vui[8]. Thầy nhìn nhận rằng 
những bằng cớ của em đã nói có nhiều sự thật trong đó. 
Nhưng Thầy không thế gì quyết định đặng trong khi đã 
lập UB Thống Nhất và giao trách nhiệm Trưởng Ban cho 
Quảng là nghĩ vì công nghiệp của nó nên không thể bỏ 
được. Chớ hành vi của nó buổi trước tới nay đã làm cho 
Thầy có đôi chút bất mãn.

Nhưng mà dầu chi chi trong cơn Thầy vắng mặt mà 
muốn cho đại cuộc được thành tựu thì mấy em cần bỏ 
qua các điều đó có thể nghi kỵ cùng nhau. Cần hiệp ý hiệp 
tâm cùng nhau, cố gắng làm nên phận sự của mình là làm 
ơn lại cho Thầy trong buổi vắng mặt. Cũng vì chuyện của 
Ánh mới sản xuất ra UBTN, mấy em có lẽ thầm hiểu điều ấy.

Qua không muốn cho mấy em vì Đạo, vì Tổ Quốc 
mà bị một trở lực nào làm cho mấy em thối chí ngã lòng 
nên mới có sự thay đổi ấy. Mấy em nói điều ấy lại cho Ánh 
nghe và nói Qua gởi lời về căn dặn nó chi chi nó cũng 

[8] HBCS Sử Lược trang 110 Ngài Qui Tâm viết: Nhưng Lập Bửu 
Hoà Bình Thương phế binh hội, cũng gởi thơ lên Đức Thầy xuyên 
tạc hành vi của ông Minh Hiền và Văn Hoà Vui, chị Ba Nương 
(Chơn Kim) Trưởng Ban văn phòng Hoà Bình Chung Sống miền 
Nam cũng phúc sự lên Đức Thầy nhiều điều thất thiệt đã phá Ban 
Thống Nhất.
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phải nhớ có Qua. Công nghiệp của nó chính mình Qua 
đã hiểu rõ không chi nó phải thối chí ngã lòng. Qua đợi 
xem hành vi của UBTN ra thế nào.

Qua sẽ viết thơ cho mấy em hiểu rõ đường lối Thầy 
trò mình còn ẩn nhẫn liệu thế dùng người. Mấy em đồng 
lòng nhau thì mới thi hành đắc lực phận sự của mấy em. 
Qua nói thiệt rằng, buổi này là buổi Qua phải tìm hiểu 
những người có tâm đức giúp đở mấy em. Mấy em nên 
coi đại cuộc của Thầy trò mình là trọng hệ, rồi các chuyện 
chi nhỏ nhích thì nhìn vào trách nhiệm mà cùng nhau bỏ 
qua cho tới ngày Qua trở về rồi đen trắng mấy em sẽ thấy 
rõ. Ngày ấy củng gần chớ không xa, mấy em đừng thối chí.

Mấy em cũng nên nói lại với Lập Đức như vậy đặng 
khuyên lơn dùm nó cho Thầy.

Em Thiện, Thầy có được bức thơ số 24 của Em ngày 
28–5–Mậu Tuất. Số tiền của Em gởi lên Qua đã nhận 
đặng. Qua giao lại cho Em đặng chuyển cho những đứa 
đã vì nghĩa đối với Qua. Tiền Em gởi cho Qua lo thang 
thuốc trong cơn đau ốm nơi nước lạ quê người rất nên 
cảm động. Sự làm cho Qua cảm động hơn hết là mấy em 
còn giúp cho bà Tám, rồi bà lại có ý định đầy tình cảm là 
nhờ mấy đứa nhỏ thợ hồ đến giúp Qua tại Kim Biên cất 
chùa. Nay chúng nó bị đưa về rồi chánh quyền Ngô Đình 
Diệm bắt cầm ngục từ thử nên chịu khổ não tại khám 
đường. Rồi mấy em lại còn giúp cho Tá Lý thêm tiền lo 
tiếp tế cho mấy đứa nó. Qua lại hay rằng mấy tháng nay 
Nông Viện và các anh em trong Phạm Môn hằng tháng 
cấp dưỡng cho Bà Tám 300$00. Qua nghe đặng tin ấy 
làm cho Qua rất cảm động.

Tin Trung uý Phước bị rút đi và Trung uý Võ Văn 
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Hai đến, Qua đã hay trước từ lâu. Qua rất vui lòng khi 
hay tin rằng Thính Thiện Trần Công Minh bị bắt mà nhờ 
Trung uý Hai thẩm vấn vô tội rồi thả. Ta cũng phải để 
mắt xem lại coi đường lối chính trị của chánh quyền Ngô 
Đình Diệm muốn mưu mô đối với Đạo thế nào. Nhưng 
ta cũng phải giử mình đừng để cho chúng mưu hại sâu 
sắc hơn nữa.

Về vụ Tỉnh trưởng Tây Ninh tổng động viên trong 
các Xã đặng làm con lộ từ đầu chợ mới Long Hoa ra tới 
Giang Tân. Tin ấy làm cho Qua rất hài lòng vì sự nghiệp 
của Đạo đã gầy dựng mở mang khỏi bỏ dỡ. Còn vụ tiếp tục 
làm chợ Long Hoa Qua cũng trông tin coi họ đủ phương 
thế, đủ hảo tâm dám tổn hao vì Đạo, như là nơi Toà Thánh 
đã làm đặng thêm hay cho Đạo. Qua chỉ cầu cho họ làm 
cho có mỹ thuật và đẹp đẽ y theo plan (kế hoạch) của Qua 
quyết định là điều rất may cho Đạo.

Vụ đám tang ông Cao Tiếp Đạo Qua nghe tin đặng 
rất mừng, nhưng mà xây tháp chổ ấy phạm đến mạng lịnh 
của Đức Chí Tôn đã dạy là trước Đền Thánh chỉ có ba cái 
tháp mà thôi.[9]. Tháp Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng 
Sanh còn Thập Nhị Thời Quân không có ở đó. Vì sự quyết 
điểm ấy làm chính mình Qua phải mua đất tư đặng chia 
cho mỗi người là nửa mẫu tây để cho họ lập nghiệp và xây 
Tháp cho con cái của họ ở đặng gìn giử hương quả, luôn 
[9] Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng mất ngày 23–5– Mậu Tuất. 

(09–7–1958). Theo lời Đức Hộ Pháp thì tháp của Ngài xây trước 
Đền Thánh. Nhưng trong Tiểu Sử của Ngài Tiếp Đạo viết: Tang 
lễ được cử hành rất trọng thể tại Tòa Thánh Tây Ninh, theo 
hàng Thời Quân HTĐ, và liên đài kỵ long mã nhập Bửu tháp 
ở vùng đất Ao Hồ.

Chúng ta cần tra cứu lại việc nầy bởi vì theo Thánh Thư trên 
thì tháp Ngài Cao Tiếp Đạo ở Ao Hồ là cải táng.
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về các môn đệ của họ có thể làm ăn và nơi hội hiệp. Qua 
hay tin rằng Đền Thánh và Đền Thờ Phật Mẩu nhờ mấy 
đứa Tá Lý cấp nấp nguyên liệu tô điểm sạch sẻ không bị 
bỏ u trệ là điều Qua mừng hơn hết. Em nói với Tá Lý 
Nhân rằng Qua khen tất cả mấy anh em và mấy anh em 
bạn của nó đã dám hao tốn, tô điểm Đền Thờ Đức Phật 
Mẫu và Đền Thánh sơn phết lại hoàn tất.

Trước khi dứt lời Qua ban phép lành cho toàn thể 
mấy em cả Nam, Nữ và cầu xin Đức Chí Tôn gìn giử Đạo 
tâm của mấy em cho tới ngày Qua trở về Toà Thánh./.

Ngày 06–6–Mậu Tuất. (22–7–1958)
HỘ PHÁP. 
(Ấn Ký).

***
 	 Thánh Thư 18 ngày 10–08–1958

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỒ: 18/HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

GỞI CHO MẤY EM  
BAN MIỀN NAM HBCS VÀ HBGH TƯ MIỀN NAM

Qua có tiếp đặng các giấy tờ của mấy em y như thông 
qui số 66/GHTU ngày 27–5– Mậu Tuất và 76/GHTU ngày 
19–6 Mậu Tuất và số tiền y theo các thông qui. Qua đã 
nhận đặng và thối hồi đầy đủ biên nhận đính theo đây.

Trong tờ phúc sự sau này, mấy em có hỏi sao Qua 
không trả lời phúc trình số 50/GHTU.

Qua xin nói rõ cho mấy em biết rằng: Qua cốt yếu 
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đình đãi mọi quyết định lại một lúc đặng xem tình thế 
mấy em bên CSHBCS, và HBGH giải quyết với Ban Thống 
Nhất. Chớ khi Qua nhận thấy mấy em gai cấn với nhau 
thì Qua phát sanh lo ngại cho mấy em bị nội phản của 
kẻ dã tâm thừa dịp mấy em bất hoà cùng nhau mượn tay 
chánh quyền Ngô Đình Diệm mưu hại bắt bỏ tù đày. 
Quả nhiên thật vậy, sự lo ngại của Qua không lầm. Hôm 
nay Qua cũng tiếp tục trả lời những điều khuyết điểm 
mà Qua đã bỏ dở không tiện trả lời cho mấy em kỳ trước.

Về HBGH của ba miền mà mấy em phổ biến. Qua đã 
giải quyết xong về Nữ phái và Nam phái miền Trung và 
miền Nam, chỉ còn miền Bắc. Mấy em mà Hoàng Nghĩa, 
Qu trưởng ban miền Bắc (Nam phái) đã dâng thơ lên xin 
cho họ nghĩ phận sự dứt khoát. Vì công an chánh quyền 
Ngô Đình Diệm nghi họ là tay làm tiền cho Việt Cộng 
thì Qua cũng xin chấp nhận cho nghĩ trong một thời gian 
để chánh quyền khỏi dòm ngó.

Còn điểm thứ hai mà em Hoàng Nghĩa muốn lãnh 
phận sự Tổng Thư Ký ban miền Bắc thì Qua cũng chấp 
nhận ý định của mấy em để chịu tranh cử và em Hoàng 
Nghĩa phải ra ứng cử theo khuôn khổ thường thức.

Qua chấp nhận y theo Vi Bằng Hội Cử của mấy 
em buổi nhóm bất thường ngày 01–4– Mậu Tuất tranh 
cử Uỷ Ban HBGH Nam và Nữ phái miền Bắc. Qua công 
nhận thuận theo các danh sách đã đề cử. Qua đã ký tên 
những Ủy Nhiệm Thư của họ và giao hồi cho mấy em 
chuyển giao đến tay của họ.

Các số tiền của mấy em gửi đặng phụ trợ cho Qua 
trong lúc bịnh hoạn cùng Lễ sanh nhựt từ thử đến giờ 
Qua đều đặng hết. Qua chỉ ngậm ngùi thương tủi cho mấy 
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em trong cơn khó khăn nghèo khổ này mà lại thêm nổi 
lo lắng cho Qua. Cùng chẳng đã Qua phải cam lòng chấp 
nhận những số tiền ấy, nhưng mỗi phen nghĩ tới là Qua 
đau lòng, xót xa, tủi nghẹn, ngậm ngùi. Hể mấy em càng 
lo cho Qua bao nhiêu, Qua lại càng thêm tủi hổ bấy nhiêu.

Lại thêm nỗi Qua hay rằng mấy em lo cho Bà Tám 
trong lúc Qua vắng mặt làm cho Qua bối rối và tủi thẹn 
vô cùng. Vậy Qua xin mấy em ngừng hẳn các cuộc vận 
động về phần tài chánh đặng gởi cho Qua. Đừng để cho 
mấy em quá lo sợ sự thiếu hụt của Qua mà bị bọn phản để 
tâm mưu hại. Đa số trong mấy em từ trước tới giờ cũng 
vì vận động tài chính mà bị tù tội ngục hình. Thành thử 
họ đã liều thân khổ nhục đặng nuôi Qua từ thử đến giờ, 
nhưng để cho thân mấy em phải khổ não đặng có tiền 
nuôi Qua thì chẳng khác nào mấy em hành thân hoại thể 
đem mình đi ở đợ đặng nuôi Qua, thì cả một đời Đạo của 
Qua chưa hề đang tâm làm đặng.

Xin mấy em xét suy cho đúng lý rồi nghĩ đến tâm 
hồn của Qua đau khổ thế nào rồi liệu lại. Thà để cho Qua 
khổ não hơn là toại hưởng, an nhàn trên khổ hạnh của 
mấy em đã đóng hiến.

Qua xin hứa rằng chừng nào cùng nước, Qua sẽ lén 
lút cho mấy em hay trước; còn khi không đến nước đó, 
Qua xin mấy em chẳng nên vì Qua mà gây khổ cho nhau, 
cho đến ngày Qua chết.

 � Về vụ HBGH và HBCS, đã xao động vì có Ban Thống 
Nhất ra đời thật ra Qua không biết vì lẽ gì nẫy sanh như 
thế. Qua chỉ tường tận rằng Ủy Ban TN chỉ để dung họp 
cho hai cơ quan hiệp một; và hiểu rõ đường lối phục vụ 
đại cuộc là tương lai của nước nhà và chủng tộc.
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Họ không đi đường lối nào khác hơn điều ấy. Vì 
khác hơn đường lối ấy là phản bội với ta và nghịch thù với 
ta. Thì gương của mấy em chức sắc Phước Thiện đương 
cầm quyền Đạo đã phản bội thế nào? và với phương pháp 
nào? Mấy em đã thấy rõ và suy đoán lại coi họ có phương 
pháp chi mà thi hành thủ đoạn phản bội hay ho của họ 
hơn những người ấy hay chăng? Còn trái ngược lại nếu 
trung thành với ta tức là phải quyết đương đầu, đừng để 
bị khuất phục. Vậy ắt là phải bị tù tội ngục hình tức như 
trường hợp của mấy em trong Ủy Ban TN hôm nay đó vậy.[10]

Mấy em nói lại với LS Uông là Qua không dè hôm 
nay nó đã đặng trở nên người như thế. Tuy rằng các tên 
phản bội mà mấy em đã cho Qua biết Qua đều có nghe 
nói trước, trong ấy đều là sự thật. Qua vẫn giữ danh sách 
những người ấy cho tới ngày Qua trở về Toà Thánh.

Khi Qua đặng phúc sự số 77/GHTƯ cho Qua biết cả 
danh sách của mấy em bị bắt làm cho Qua quá đau lòng. 
Qua đã biết trước và chắc chắn rằng do sự nội phản gây ra. 
Thầy trò ta bị dòm ngó cả trong lẫn ngoài. Bởi quyền lực 
của Hội Thánh mượn tay chánh quyền Ngô Đình Diệm 
đặng mưu hại Thầy trò ta. Rồi họ mượn cơ hội ấy mà phỉ 
báng đường lối vì Đạo, vì đời của Thầy trò ta đeo đuổi và 
hy sinh để làm cho rực rỡ tương lai của Đạo. Nhưng ta an 
ủi là phân nửa nước Việt Nam có thể còn hiểu biết đặng 
ta; chớ không phải từ vĩ tuyến 17 đổ vô toàn là những tay 
bán nước buôn dân đã bán cả lương tâm vì công danh 
quyền lợi.

Ai đã theo đường lối của Ngô Đình Diệm tức đã 

[10] Thánh thư 15 ngày 25–6–1958 Đức Hộ Pháp lập ra UBTN.
Thánh thư 18 ngày 10–8–1958 UBTN bị bắt do nội phản.
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theo Công Giáo. Từ một thế kỷ trước họ đã bán đất nước 
Việt Nam 80 năm; họ sẽ hưởng trọn kết quả ấy cộng với 
quyền lợi của họ đã thâu đoạt kỳ sau nầy nữa mới đủ thiệt 
số quyền lợi trọn vẹn của họ đã mong mỏi thâu hoạch.

Chúng có phương thế phản bội lại với xác thịt của 
Phạm Công Tắc chớ chưa hề phản bội lại được với Hộ 
Pháp Phạm Công Tắc về công nghiệp đối với Đạo. Vì cả 
Chức sắc ấy là tay chơn của Phạm Công Tắc đã đào tạo. 
Họ có phản bội nhưng họ không thoả vọng, vì công danh 
quyền lợi của họ mong mỏi là đều của Phạm Công Tắc 
chê bỏ, không thi thố giùm cho họ toại hưởng.

Mấy em bình tâm suy xét thì thấy đặng điều ấy rất 
rõ ràng. Qua muốn mua chuộc sự trung thành của họ là 
điều không phải khó. Nhưng khó một điều là Qua không 
chịu phản bội Đức Chí Tôn và con cái của Ngài. Qua 
không cam tâm đem bán đứng sự nghiệp Đức Chí Tôn 
đặng chia cho họ toại hưởng. Qua gây dựng sự nghiệp cho 
Đạo tức là cho con cái nghèo khó, đói khổ Thiêng Liêng 
của Đại Từ Phụ nơi mặt thế này.

Điều ấy Qua để cho lịch sử ngày kia định phần phải 
quấy.

Trước khi Qua dứt lời Qua ban phép lành cho toàn 
thể mấy em và cầu xin Đức Đại Từ Phụ, Đức Đại Từ Mẩu 
và các Đấng Thiêng Liêng phù hộ mấy em, giúp đở mấy em 
làm tròn sứ mạng cứu nước độ đời vì Đạo của mấy em./.

Ngày 25 tháng 6 Mậu Tuất
(DL 10–8–1958)

HỘ PHÁP
(Ấn Ký).
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* * *
Bài THI của Đức Hộ Pháp

THI
Ngoãnh lại cuộc đời chỉ quạnh hiu,
Cả kêu nhơn loại sớm theo chiều.
Xoay về chung sống tan thương dứt,
Hướng đến hoà bình nghiệp chướng tiêu.
Cố đẩy Xa Thơ trên đất Thuấn,
Gắng chèo Bát Nhã dưới trời Nghiêu.
Bắc Nam thống nhất ai chia rẽ,
Thánh đức hiệp nhau dựng thánh triều.

* * *
 	 Thánh Thư 19 ngày 03–09–1958.

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỒ: 19/HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

Mấy em,
Qua có nhận đặng phúc trình và thơ ngày 12–7 Mậu 

Tuất của mấy em kèm theo.
 ❒ Sao lục thơ số 66/GHTU, ngày 12–6– Mậu Tuất 

của HBGH
 ❒ Sao lục Châu Tri số 150/TS, ngày 7–7– Mậu Tuất.
 ❒ Sao lục thơ của Phát Minh, Thanh Hinh và GH 
Tùng Chánh.

Mấy em nói lại với Chơn Kim rằng Qua cũng có 
đặng thơ của nó vừa rồi. Qua sẽ trả lời cho nó khi con 
Tư trở về Toà Thánh.
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Sau khi Qua xem trọn Tờ Phúc Sự của mấy em về 
xáo trộn nội bộ trong chánh sách HBCS, cùng HBGH thì 
Qua chẳng lấy chi làm lạ. Qua đoán trước và cũng biết 
y như thế. Đây là bài học cho mấy em nhìn thấy: Khi ta 
bất hoà cùng nhau thì những kẽ phản ta thừa dịp dùng 
phương thế mưu hại mấy em.

Mấy em minh tra cho ra kẻ cố mưu nội loạn ấy là 
ai. Qua dám nói quả quyết rằng do sự bất hoà của Vui và 
Ánh mới ra tình tệ. Nay em lại cho Qua biết thêm coi mấy 
đứa bị bắt, chánh quyền Ngô Đình Diệm đã xử chúng thế 
nào? Vậy cho Vui và Ánh sáng mắt chúng nó. Tội nhứt cho 
Quảng là đứa cẩn thận và dè dặt mà chuyện xãy tới cho 
nó bất ngờ... Không biết hôm nay nó có ân hận gì không?

Trong Tờ Phúc Sự mấy em xin Tờ Ban Khen thêm 
cho nhiều người đặng ghi công nghiệp của họ. Trong ấy 
có Vui. Qua xin lại mấy em rằng: Đợi ngày nào mấy em 
minh tra xong xem lỗi ấy về ai rồi Qua sẽ định. Hay hơn 
hết là mấy em biểu mỗi đứa phải làm riêng Phúc sự gởi cho 
Qua. Qua có phiền một điều là mấy em không kỷ lưỡng; 
đến nỗi văn bằng bút tích của Qua mà mấy em cũng để 
cho chúng lấy được. May là những văn bằng bút tích ấy 
không hại chi, trái lại nó lại đưa đủ bằng cớ ra cho chánh 
phủ Ngô Đình Diệm thấy sự lầm lạc của chúng đặng tầm 
phương bào chữa. Bởi văn bằng bút tích ấy là do chính 
mình Qua đã làm ra và đúng với lẽ tự nhiên. Thành ra 
chúng nó là người vô can tức là vô tội. Biết đâu, việc rủi 
lại hóa may; khi chánh phủ Ngô Đình Diệm đặng những 
văn kiện trên lại không tỉnh giấc mơ, biết được lầm lổi của 
mình từ thử đến giờ như thế nào đặng tìm phương sửa cải.

Đường lối lập trường của Qua sẽ giúp hay cho Ngô 
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Đình Diệm thắng nổi tụi Cộng Sản. Trong bản cương 
lĩnh của Qua, tuy ngoài xưng là HBCS mà kỳ trung là để 
đặc biệt miền Bắc cho Cộng Sản tự trị lấy họ. Còn miền 
Nam là của quốc gia lo chỉnh đốn cho kịp thời và thu 
phục lòng dân đặng tạo dựng chánh quyền thiệt thọ của 
mình là chánh phủ Quốc Gia Liên Hiệp làm Chánh Phủ 
của hai miền tự trị Nam Bắc.

Mấy em cứ yên tâm, cố cần lo cho tương lại vận mạng 
Tổ Quốc và giống nòi trong đường lối tự do tương lai của 
Qua vạch sẳn. Con đường ấy Qua nói chắc với mấy em 
chẳng hề dắt mấy em đi đến điều chi lầm lạc. Nên càng 
nhiều khổ hạnh với nó thì danh thế của ta càng sáng tỏ 
và đáng giá trị. Mấy em cứ tin nơi Qua rồi tương lai sẽ chỉ 
rõ sự thật thế nào cho mấy em biết.

Qua gởi theo đây mấy bổn sao lục thơ số 17, 18/HPĐ.
VP và hai tờ biên nhận số tiền của mấy em gởi đến Qua, 
luôn cả tờ 100$ mà mấy em đã mượn của các em ở Phú 
Đức đặng mấy em đưa lại cho họ làm tin.

Qua y phê danh sách của Ban Thống Nhất và Ban 
vận động Nam phái miền Nam mà mấy em đã trạch cử. 
Qua xin mấy em làm Uỷ Nhiệm Thơ của mỗi người theo 
danh tự gởi lên cho Qua để Qua phê chuẩn công nhận 
cho họ thiệt thọ mà hành sự.

Theo ý định của Minh Hiền đem tên những người 
hành sự củ có công nghiệp vào Ban Thống Nhất. Qua tạm 
chấp thuận; khi em Quảng cùng các bạn của nó đương 
bị giam cầm bởi chánh quyền bắt. Đến khi nó trở về thì 
phải giao lại cho chúng nó.

Còn vụ mộ binh của Liên Minh phao tin rằng cũng 
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do mạng lịnh của Qua là điều lường gạt tâm lý. Qua chẳng 
hề có ra lịnh chi cho Liên Minh cả. Chúng chẳng hề 
lại gần Qua được luôn cả đám Tất, Phú, Quyến, Vui, 
Trước, Bính v.v., cũng chẳng hề khi nào gần Qua được. 
Vì Qua đã liệt cả cựu chiến binh Cao Đài là đám phản 
loạn; sử Đạo sẽ ghi điều ấy. Những hành vi của chúng từ 
trước tới nay Qua chẳng hề tha thứ được, khi Qua về sẽ 
đưa nội vụ ra Quyền Vạn Linh định án. (1).

Trước khi Qua dứt lời, Qua ban phép lành cho mấy 
em và cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẩu và các 
Đấng Thiêng Liêng phò trì cho mấy em làm tròn phận 
sự cứu dân, cứu nước, gọi là phương cứu khổ cho Đạo.

Kim Biên, ngày 20–7– Mậu Tuất
(DL 03–9–1958)

HỘ PHÁP
(Ấn Ký).

CHÚ THÍCH.
(1)– Về ông Lê Văn Tất.

Sau khi ông Tổng Tư Lệnh QĐCĐ là Trung Tướng 
Nguyễn Văn Thành ra lịnh cho Thiếu Tá Bay và ông Dồi 
ám sát Thừa Sử Phạm Ngọc Trấn (1952) thì Đức Hộ Pháp 
ra lịnh giải tán Bộ Tổng Tư Lệnh để bầu lại và nạp các 
tay ám sát ông Trấn.... Nếu không tuân thì Đức Hộ Pháp 
ly khai với quân đội.

Ông Thành thấy nguy cơ thì chạy theo Bình Xuyên 
và Bình Xuyên xin với Quốc Trưởng Bảo Đại cho ông 
Thành quốc gia hóa với quân hàm Thiếu Tướng. Ông 
Thành tự xin quốc gia hóa trước khi Đức Hộ Pháp ký 
Thánh Lịnh Quốc Gia hóa khoản 02 năm.
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Ông Phối Sư Trần Quang Vinh được Đức Hộ Pháp 
ủy nhiệm chủ trì việc bầu lại (nên chiều đó ông Vinh bị 
ông Thế bắt). Ông Lê Văn Tất đắc cử nhưng do áp lực của 
Pháp và Liên Minh của ông Trình Minh Thế nên không 
thể tấn phong ông Tất lên Tổng Tư Lệnh thay thế ông 
Thành mà phải phong cho tướng Nguyễn Thành Phương 
làm Tổng Tư Lệnh. Ông Tất là Phó Tổng Tư Lệnh. Ông 
Thế là Tham Mưu Trưởng.

Khi Đức Hộ Pháp đi Paris 1954 thì ông Tất cũng có 
mặt ở Paris và ăn ngủ cùng phòng với Ngài Hồ Bảo Đạo.

 ❒ Ngày 02–5–1955 Đức Hộ Pháp ký Thánh Lịnh Quốc 
Gia hóa QĐCĐ.

 ❒ Ngày 05–10–1955 Tướng Phương và Tướng Tất đem 
binh lính về vây Hộ Pháp Đường theo lịnh của Ngô 
Đình Diệm.

 ❒ Ngày 10–10– 1955 (25–8–Ất Mùi) Hội Thánh họp 
với Thiếu Tướng Lê Văn Tất là đại diện của Tướng 
Nguyễn Thành Phương.

 ❒ Ngày 23–10–1955 Thủ Tướng Diệm được bầu làm 
Tổng Thống.

 ❒ Ngày 26–10–1955, chính thể Việt Nam Cộng Hoà 
được thành lập.

 ❒ Ngày 06–02–1956 (05–01– Bính Thân) lúc 3 giờ Đức 
Hộ Pháp rời Toà Thánh đi Nam Vang.

* * *
Điều mỉa mai cho ông Tất là ông Tất lãnh lịnh Ngô 

Đình Diệm khủng bố Đức Hộ Pháp chưa xong thì ông Tất 
bị họ Ngô khủng bố nên phải chạy lên Nam Vang trước 
Đức Hộ Pháp. Ông Tất đi Nam Vang là do việc cá nhân 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%A1%C2%BB?t_Nam_C%C3%A1%C2%BB?ng_Ho%C3%83%C2%A0
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ông Tất bị họ Ngô khủng bố không liên quan gì đến Đức 
Hộ Pháp hay Đạo Cao Đài. Sau ông Tất làm Tỉnh Trưởng 
Tỉnh Tây Ninh làm áp lực với Hội Thánh xây cổng chánh 
môn trái với bản đồ Đức Hộ Pháp để lại. Cổng xây năm 
1965 nhưng Hội Thánh không làm lễ khành thành mãi 
đến 1997 chi phái Hội Đồng Chưởng Quản lập tại Nội 
Ô Tòa Thánh được Ban Tôn Giáo cấp pháp nhân thành 
lập một chi phái mới hô hào là khánh thành cổng Chánh 
Môn nhưng lồng vào đó là lễ rước pháp nhân cho chi phái.
Cái kế treo dầu dê bán thịt chó nầy của chi phái Hội Đồng 
Chưởng Quản gạt được nhiều người nhưng có gạt được 
toàn đạo hay không? Thời gian đang trả lời.

Vậy khi cơ Đạo phục hồi cổng Chánh Môn theo sơ 
đồ của Đức Hộ Pháp sẽ xây ở đâu? Toàn Đạo theo sơ đồ 
Giáo Chủ Đạo Cao Đài hay chấp nhận cửa Chánh Môn 
theo kiểu ông Tất? Một chi phái có quyền đứng ra khánh 
thành một công trình trong ĐĐTKPĐ hay không?

Quyền quyết định thuộc về 03 Hội Lập Quyền Vạn 
Linh vậy.

Tại Nam Vang ông Tất xin gặp Đức Hộ Pháp nhiều 
lần nhưng đều bị cự tuyệt. Một số vị viết về việc ông Tất 
gặp Đức Hộ Pháp và cho biết tin về trái bom mà Pháp cài 
dưới nền Đền Thánh... theo chúng tôi là không đáng tin 
cậy. Bởi vì ông Tất có muốn gặp Đức Hộ Pháp thì phải 
xin tháp tùng trong một phái đoàn nào đó rồi mới được 
gặp chớ cá nhân ông Tất không hề được gặp Đức Hộ 
Pháp thì câu chuyện trái bom thiễn nghĩ là để nổ vậy thôi...

Ngô Đình Diệm mở chiến dịch khủng bố Đức Hộ 
Pháp và Đạo Cao Đài là một công mà được nhiều việc:
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a– Chuẩn bị cho ngày Tổng Tuyển Cử 23–10–1955 
nhằm truất phế Quốc Trưởng Bảo Đại. Vì Đức Hộ Pháp 
ủng hộ Quốc Trưởng Bảo Đại. Nếu cuộc trưng cầu dân 
ý diễn ra công bằng chưa chắc họ Ngô đã thắng như Hồi 
Ký Tướng Đỗ Mậu đã viết và chúng tôi có trích bên trên.

b– Đức Hộ Pháp chứng kiến Ngô Đình Diệm thề 
sẽ không phản bội Quốc Trưởng Bảo Đại nên họ Ngô 
muốn tiêu diệt nhân chứng.

Ngày 24–12–Ất Mùi (1955). Đức Hộ Pháp dạy:

“... Bởi Ngô Đình Diệm có hội tay ba tại Ba Lê (Paris) 
với Quốc Trưởng Bảo Đại cùng Qua. Người có tuyên thệ 
trước bàn thờ Tổ Quốc rằng: “Không phản Tổ Quốc chủng 
tộc Việt Nam, nếu bội ước sẽ chết trước mũi súng thần 
của dân tộc và linh hồn bị luật Thiên-Điều của Chúa 
hành phạt”. Do đó Đức Hoàng Đế Bảo Đại giao cho làm 
Thủ Tướng để thống nhất các khối quân lực trong các đảng 
phái để tránh nạn xô xác sanh mạng và trừ nạn chia đôi 
lãnh thổ....

....Rồi đây Qua sẽ xuất ngoại, giao thiệp với Quốc Tế 
và các nước trung lập, dùng giải pháp mới mẻ để mưu cầu 
hòa bình, thống nhứt hoàng đồ chủng tộc Việt Nam.”

c– Các giáo phái ở VN nổi lên chống thực dân Pháp 
khi ông Diệm còn là một thường dân... ông Diệm được 
bổ nhiệm làm Thủ Tướng là do áp lực của chánh phủ Mỹ. 
Lưu ý là khi Đức Hộ Pháp ở Paris Đại Sứ Mỹ ở Paris đã 
đến thăm Ngài ngay khi Quốc Trưởng Bảo Đại muốn Đức 
Hộ Pháp ủng hộ ông Diệm làm thủ tướng. Các giáo phái 
chống Pháp vì độc lập, tự do của dân tộc và tổ quốc Việt 
Nam. Lập trường các giáo phái rất rõ ràng: không theo 
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Việt Minh cũng không chịu lệ thuộc Mỹ.
Do vậy người Mỹ muốn triệt tiêu các giáo phái để 

cho cho ông Diệm mạnh lên và nắm ông Diệm dễ dàng 
hơn là nắm các giáo phái. Ông Diệm triệt tiêu các giáo 
phái trước mắt thấy có lợi. Nhưng xét về lâu dài là một 
việc làm nguy hiểm và thiếu tầm nhìn. Bởi vì ông Diệm 
đã xúc phạm đến danh dự và tự do tín ngưỡng.

Là một nhà chính trị tại sao ông Diệm chấp nhận 
làm việc thiếu tâm đức và thiếu tầm nhìn như vậy? Câu 
trả lời là phục vụ cho ông Ngô Đình Thục với tham vọng 
làm Giáo Hoàng ở Vatiacan.

d– Phục vụ cho kế hoạch Công Giáo hóa Việt Nam 
hầu đưa ông Ngô Đình Thục ra tranh cử Giáo Hoàng ở 
Vatican.

Nhiều văn bút trong tôn giáo Cao Đài đã viết về âm 
mưu xóa bỏ Đạo Cao Đài để biến thành Công Giáo... Đó 
là người trong tôn giáo viết. Chúng tôi xin trích từ Hồi 
Ký Tướng Đỗ Mậu về việc ông Ngô Đình Thục muốn làm 
Giáo Hoàng ở Vatican để làm chứng rằng những đàn anh 
trước đây viết có cơ sở chắc chắn từ thực tế.

Trang 184.
Thứ hai là thảm bại này cũng chứng tỏ rất rõ cái 

hệ quả tất yếu của chính sách kỳ thị và đàn áp Cao Đài 
của chính phủ Diệm. Cao Đài là một tổ chức yêu nước 
chống Pháp từng là hậu thuẫn của Kỳ ngoại hầu Cường 
Để, Giáo chủ Phạm Công Tắc từng bị thực dân lưu đày 
ở Comeres mấy năm trường.

Dưới chế độ của Quốc trưởng Bảo Đại, lực lượng võ 
trang Cao Đài chiến đấu sinh tử chống Việt minh và giữ 
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vững an ninh cho những làng mạc (nhất là miền Đông 
Nam phần), nơi có tín đồ Cao Đài sinh sống.

Nhưng kể từ ngày 5 tháng 10 năm 1955, khi anh em 
ông Diệm mua chuộc được tướng Cao Đài Nguyễn Thành 
Phương rồi một mặt cho tấn công vào Toà thánh Cao Đài 
Tây Ninh tước khí giới 300 hộ vệ quân của Phạm Công 
Tắc, (i) một mặt cho báo chí và đài phát thanh Sài gòn đưa 
ra chiến dịch bôi lọ Giáo chủ Cao Đài nào là dâm ô, tham 
nhũng, việt gian, thì Giáo chủ Phạm Công Tắc tướng Lê 
Văn Tất và một số tín đồ trốn qua Cao Miên. Từ đó Cao 
Đài bỏ chủ trương chống Cộng quay qua chống chính 
quyền Ngô Đình Diệm. Theo giáo sư Douglas Pike thì 
sau khi Phạm Công Tắc lưu vong qua Cao Miên, trong 
số 11 hệ phái theo Việt cộng chỉ còn một hệ phái ủng hộ 
Diệm mà mục đích chỉ là để bảo vệ lấy Thánh thất Cao 
Đài cho đến khi chế độ Diệm bị lật đổ, toàn thể lực lượng 
Cao Đài lại trở về hợp tác với những chính phủ sau Diệm.

Trang 207
Năm 1953 khi cần tạo uy thế cho anh mình để nắm 

chính quyền, Ngô Đình Nhu đã chủ trương chính sách 
Đại đoàn kết với các đảng phái đến nỗi Ngô Đình Nhu 
không ngại ngồi chung và cộng tác với những kẻ mà Nhu 
cho là «ăn cướp” như Năm Lửa, Bảy Viễn; thế mà khi nắm 
giữ được quyền hành rồi Nhu lại bác bỏ phương thức Đại 
Đoàn kết để cứu nước, chỉ điều hành sinh hoạt quốc gia 
bằng những luật lệ độc tài phản dân chủ, khinh thị quốc 
dân, chỉ trích mạt sát các đảng phái mặc dù đất nước đang 
rách nát đau thương do chính tay gia đình ông ta gây ra.

Trang 207.
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Người ta chú ý đến ông Ngô Trọng Hiếu (hiện ở 
Mỹ), vì ông Hiếu làm Bộ trưởng cho chính phủ «Cách 
mạng Nhân vị» Việt nam cộng hoà mà gốc gác lại không 
phải là người Việt nam. Mẹ ông là người Việt nhưng cụ 
thân phụ của ông là người Phillippines có quốc tịch Pháp, 
và tuy ông sinh đẻ ở Thủ Dầu Một nhưng lại theo quốc 
tịch cha. Ông đã từng học luật ở Pháp và vì người Pháp 
nên ông được chính phủ Bảo hộ cử giữ chức Trưởng Ty 
ngân khố. (Dưới thời Pháp thuộc chỉ có người Pháp mới 
được giữ chức này). Ông được ông Thơ giới thiệu với anh 
em ông Diệm cho đi làm Đại sứ Việt nam ở Phnom Penh. 
Buồn cười thay những thất bại trong nhiệm vụ Đại sứ lại 
làm cho ông trở thành Bộ trưởng công dân Vụ cho đến 
ngày chế độ Diệm sụp đổ.

Dư luận đã cho rằng việc nhà Ngô trọng dụng ông 
Ngô Trọng Hiếu là một thái độ khinh thị quần chúng, 
coi quốc gia đã hết nhân tài nên mới dùng «con Tây» 
làm Bộ trưởng. Hai nhân vật Ngô Trọng Hiếu và Huỳnh 
Hữu Nghĩa trong tân Nội các của ông Diệm vào nhiệm kỳ 
Tổng thống thứ II đã biểu lộ một cách chính xác nhất bản 
chất chế độ Diệm chỉ là chế độ trung ương tập quyền và 
phong kiến quan lại chỉ tin dùng những bề tôi nịnh thần...

Trang 235
Ngô Đình Thục không từ bỏ một hành động bần 

tiện nào trong việc làm tiền. Ông ta đã nhờ Tổng thống 
Diệm ra lệnh cho đại tá Phùng Ngọc Trưng, đang chỉ huy 
ngành Quân nhu ở Quân khu I, phải mua nước mắm 
thối của các bà «sơ» ở Phan Thiết, thứ nước mắm lâu 
ngày không bán được, bị hư thối để bán lại cho gia đình 
binh sĩ. Tất nhiên đại tá Trưng phải thi hành mệnh lệnh 
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trên để rồi chịu lấy sự nguyền rủa của vợ con binh sĩ. Ngô 
Đình Thục còn bắt thân phụ tướng Trần Văn Đôn là Đại 
sứ Việt nam tại Italia, phải đứng tên cho các chương mục 
tại ngân hàng ngoại quốc giùm Thục, nhưng ông Đại sứ 
nhất định từ chối, không chịu làm tay sai cho một nhà 
tu hành bất lương. Ông Diệm không những biết được sự 
từ chối này mà còn biết cả thái độ khinh bỉ của ông Đại 
sứ nên năm ngày sau, ra lệnh cắt chức Đại sứ mặc dù hai 
gia đình đã từng quen nhau lâu ngày. Nhưng nếu ông Đại 
sứ họ Trần không chịu làm tay sai cho Ngô Đình Thục 
trong việc chuyển tiền vào Ngân hàng ngoại quốc thì đã 
có nhiều người khác sẵn sàng lo, trong đó có cả các linh 
mục người Italia. Năm 1965, báo chí ở Italia và Pháp đã 
làm ồn ào lên về vụ một linh mục người ý cướp của Ngô 
Đình Thục 98 ngàn đô la trong chương mục do linh mục 
ý này đứng tên đã là một bằng chứng rõ rệt về chuyện Ngô 
Đình Thục chuyển tiền ra nước ngoài.

Trang 236
Bất chấp nỗi cơ cực và phẫn uất của nhân dân, bất 

chấp sinh mệnh của đất nước đang bị cộng sản đe doạ, 
lòng tham vô đáy của Ngô Đình Thục cứ dựa vào chế độ 
mà trở thành to lớn hơn và vô liêm sỉ hơn. Thục chỉ biết 
tiền, tiền và tiền. Tuy nhiên những vụ kể trên vẫn chưa 
đáng kể khi so sánh với vụ Ngân khánh xảy ra vào những 
ngày dao động cuối cùng của chế độ. Ngày 29 tháng 6 năm 
1963, Ngô Đình Thục tổ chức lễ Ngân khánh kỷ niệm 25 
năm thụ phong Giám mục của ông ta. Thay vì tổ chức 
trong phạm vi tôn giáo và gia đình thì Ngô Đình Thục 
trong mục đích làm tiền một vố thật lớn đã biến lễ Ngân 
khánh của mình thành một quốc lễ. Tại Sài gòn, Ngô Đình 
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Thục giao cho Trương Vĩnh Lễ, chủ tịch Quốc hội, thành 
lập «Uỷ ban Trung ương mừng lễ Ngân khánh» mà Lễ 
là chủ tịch và tất cả mọi ngành, mọi cơ cấu của định chế 
gọi là Quốc hội đều tham dự vào việc đóng góp tiền bạc. 
Còn tại các Bộ thì Bộ trưởng phải đứng đầu các tiểu ban.

Trang 238
Trên thực tế thì dưới chế độ Ngô Triều, Ngô Đình 

Thục là người có ảnh hưởng nhất tại miền Nam. Quyết 
định của ông ta là tiếng nói cuối cùng của gia đình vì không 
những cá nhân ông Diệm phải nghe lời Thục mà Thục lại 
biết lôi kéo gia đình Ngô Đình Nhu để Thục thêm vây 
cánh. Và tuy không tham dự trực tiếp vào chính quyền, 
tại giáo phận Vĩnh Long trước kia cũng như tại Huế năm 
1965, tư dinh của Ngô Đình Thục vẫn là trung tâm quyền 
lực to lớn để hàng ngày Thục tiếp những nhân vật quan 
trọng không khác gì ông Diệm tiếp Quốc khách tại dinh 
Độc lập hay dinh Gia Long.....

Xét về trường hợp của Ngô Đình Thục ta thấy rõ 
ràng ông tiêu biểu một cách trọn vẹn nhất cho sự tổng 
hợp của những tệ đoan mà thực dân và phong kiến đã 
để lại trên phong hoá nước ta: cái tệ đoan hối mại quyền 
thế qua hệ thống đẳng cấp phong kiến của triều đình nhà 
Nguyễn lúc mạt vận và cái tệ đoan dĩ công vị tư qua chính 
sách bòn rút tài nguyên của thực dân bảo hộ lúc xua quân 
xâm chiếm nước ta. Vì thừa hưởng cái gia tài đó vào tận 
trong tim óc cho nên khi em lên làm Tổng thống là anh 
phải tận dụng quyền thế để biến của đất nước thành của 
riêng mình. Điều đáng buồn là chiếc áo tu sĩ và những năm 
dài học giáo lý Thiên chúa giáo không đủ sức mạnh để đánh 
bật được những gốc rễ của các tệ đoan đã bám quá sâu vào 
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tâm thức của Ngô Đình Thục, con chiên ghẻ của Giáo hội 
Việt nam và Giáo hội La mã.

Ngô Đình Thục không phải chỉ tham tiền mà còn 
tham quyền hành và địa vị. Đầu năm 1956, sau khi ông 
Diệm truất phế Bảo Đại bước lên ngôi vị Tổng thống rồi, 
Giáo Hoàng Pie XII bèn thăng Đức Cha Nguyễn Văn 
Hiền lên chức Tổng Giám mục Sài gòn. Quyết nghị của 
Đức Thánh Cha làm cho hai anh em ông Diệm hết sức 
phẫn uất vì Giáo Hoàng đã không chấp thuận ứng viên 
mà ông Diệm đòi hỏi là người anh Ngô Đình Thục đang 
là Giám mục Giáo phận Vĩnh Long.

Mối căm giận đối với Giáo Hoàng đã đưa ông Diệm 
lấy những biện pháp quyết liệt.

Thông báo cho Toà thánh La mã từ nay tất cả các 
giáo sĩ ngoại quốc đến hành đạo tại Việt nam phải tuyên 
thệ trung thành với ông Diệm bằng không sẽ được coi như 
là thành phần thân Cộng. Bắt giữ Giám mục Sieltz của 
Hội truyền giáo hải ngoại Pháp, định bỏ tù ông ta nhưng 
Vatican can thiệp kịp thời.

Ra lệnh cho sở kiểm duyệt phải kiểm soát những thư 
từ đến Vatican, mở những văn kiện của Toà thánh thông 
báo việc Đức Cha Hiền được thăng chức, làm phó bản 
những văn kiện ấy, giữ lại một thời gian trong khi Giám 
mục Ngô Đình Thục bay sang Rome để xin Giáo hoàng 
thay đổi quyết định.

Dù vậy nhiều Giám mục, nhiều linh mục Việt nam 
cũng đã biết được việc Giáo Hoàng thăng chức cho Đức 
Cha Hiền nên đã rao giảng cho các lớp đạo, còn Đức Cha 
Hiền thì lên tiếng buộc tội ông Diệm đáng phải bị dứt phép 
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thông công.
Tuy nhiên như nhiều người vào thời đó đều biết 

rằng Đức Cha Hiền chỉ giữ chức vụ Tổng Giám mục Sài 
gòn được vài tháng rồi bị thuyên chuyển lên Đà Lạt sống 
âm thầm để gặm nhắm mối tình đời bạc đen cho đến khi 
Ngài tạ thế. Còn các Linh mục thân cận với Đức Cha như 
cha Oanh, cha Thiêng, cha Của đều bị anh em ông Diệm 
vu khống đủ thứ tội, có vị bị đưa ra toà án (Cha Của hiện 
nay là một Giám mục sống tại Hoa kỳ).

Trình bày về gia đình họ Ngô, George Menant (trong 
tuần báo Paris Match ngày 23–11–1963) đã viết: Nền gia 
dình trị của nhà Ngô như hậu quả đã cho thấy là chính 
quyền thì Ngô Đình Diệm, cảnh sát công an thì Ngô Đình 
Nhu còn vợ ông ta thì tham nhũng áp phe, ngoại giao thì Ngô 
Đình Luyện, buôn lậu lúa gạo thì Ngô Đình Cẩn. Lãnh vực 
tôn giáo thuộc về Ngô Đình Thục, một nhà tu hành mà làm 
chủ vô số đất đai, và tư dinh ông ta thì có bố trí súng phòng 
không. Nhưng cái mũ Hồng y chưa phải là tham vọng cuối 
cùng của ông ta mà phải là “ngôi vị Giáo Hoàng”- phải là 
một Giáo Hoàng không thể kém hơn.

Theo truyền thống của Vatican muốn chọn một 
Giáo Hoàng cầm đầu Giáo hội La mã thì Hồng y được 
bầu lên phải xuất thân từ các quốc gia mà người công 
giáo phải là đại đa số. Cũng vì vậy mà chính quyền ông 
Diệm đã cho phát hành những bản thống kê nói rằng tại 
Việt nam có 70% dân số theo Thiên chúa giáo, 20% theo 
đạo Phật và 10% thuộc các đạo linh tinh khác. Đáng lẽ 
những bản thống kê như thế vẫn tiếp tục công bố nếu không 
có phái đoàn đại diện Toà thánh đến Việt nam nhận thấy 
rằng cờ Phật giáo tung bay khắp nơi, con số 70% là Phật tử 
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chứ không phải là giáo dân. Ông Diệm giận lắm nên mới 
có lệnh cấm treo cờ Phật giáo với bộ máy đàn áp không lay 
chuyển nổi đưa đến việc tự thiêu công khai và đầy xúc động 
của các nhà sư...

Trang 240
Những sự kiện trên đây không chỉ làm nổi bật lòng 

dạ tham-sân-si vô độ của anh em nhà Ngô mà còn cho 
thấy họ luôn luôn là hạng người gian trá, phản phúc. Mỗi 
lần hễ quyền lợi cá nhân của họ không được thoả mãn là 
họ có chủ trương phản bội ngay dù kẻ bị phản bội là một 
vị Giáo Hoàng. Họ đã phản bội nhà Nguyễn, cựu hoàng 
Bảo Đại, người Pháp, sau này họ phản bội người Mỹ, phản 
bội quân dân miền Nam, và cả ân nhân, bằng hữu, đồng 
chí, thuộc cấp đã từng ủng hộ hoặc phục vụ cho họ.

Thời kỳ hành đạo ở Tây ban nha, Ngô Đình Thục 
đã hai lần «phản loạn» để tranh chức Giáo Hoàng, bị 
Toà thánh trừng phạt nặng nề càng cho thấy bản chất 
phản bội vốn đã nằm sâu thẳm trong tâm, can, tì, phế 
của anh em nhà Ngô rồi. Một con người, một Tổng giám 
mục như thế mà trong cuốn sách «Làm thế nào giết một 
Tổng thống» ông Cao Thế Dung đã ca ngợi là đạo đức, là 
không dính vào chính trị!

Tuy Ngô Đình Thục là một thứ sâu mọt ghê tởm rồi 
thế mà chủ trương tham nhũng của Ngô Đình Nhu lại còn 
ghê tởm hơn, còn làm hại cho đất nước khủng khiếp hơn.

* * *
Tương Đỗ Mậu là một công thần của Ngô triều từ 

vị trí của người sát cánh với ông Diệm đã viết về chế độ 
gia đình trị như thế.
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(i)– CHÚ THÍCH TRONG CHÚ THÍCH.
Tướng Đỗ Mậu không trực tiếp tham gia vào chiến 

dịch khủng bố Đạo Cao Đài. Ông đọc các báo cáo và ghi 
nhận lại. Nếu báo cáo trung thực thì ông Mậu đúng nếu 
không trung thực thì ông Mậu bị sai theo.

Đoạn viết sau đây của ông về cuộc khủng bố ngày 
10–5–1955:

Nhưng kể từ ngày 5 tháng 10 năm 1955, khi anh em 
ông Diệm mua chuộc được tướng Cao Đài Nguyễn Thành 
Phương rồi một mặt cho tấn công vào Toà thánh Cao Đài Tây 
Ninh tước khí giới 300 hộ vệ quân của Phạm Công Tắc, (i)

* * *
Đoạn trên có 02 điều sai:
i.1–... kể từ ngày 5 tháng 10 năm 1955, khi anh em 

ông Diệm mua chuộc được tướng Cao Đài Nguyễn Thành 
Phương...

Đoạn nầy sai vì từ ngày 02–5–1955 Đức Hộ Pháp ký 
Thánh Lịnh Quốc Gia hóa Quân Đội Cao Đài thì Tướng 
Phương đã lĩnh lương của ông Diệm từ đó.

Ngày 05–10–1955 (05 tháng sau) Ngô Đình Diệm 
ra lịnh cho Tướng Phương và Tướng Tất khủng bố Đạo 
Cao Đài.

i.2–... cho tấn công vào Toà thánh Cao Đài Tây Ninh 
tước khí giới 300 hộ vệ quân của Phạm Công Tắc,...

Việc nầy Ông Phương báo cáo láo và ông Mậu là 
nạn nhân.

Theo Văn Tịch Pháp Nhơn Luân Chi Đạo của Ngài 
Hồ Bảo Đạo tại trang 59 thì sự việc như sau:
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...Đang ở Trí Huệ Cung hay đặng tin nầy Đức Hộ 
Pháp cấp tốc trở về Hộ Pháp Đường kêu bọn cận vệ hầu 
Đức Hộ Pháp đem nạp hết võ khí cho Đức Hộ Pháp. Chưa 
hay biết gì nên bọn cận vệ vâng lịnh đem nạp hết võ khí 
cho Đức Hộ Pháp.

Độ 01 (một) tiếng đồng hồ sau thì hai Tướng Phương 
và Tất kêu quan về bao vây Hộ Pháp Đường. Bọn cận vệ nổi 
nóng muốn chống lại nhưng tay không đành phải thúc thủ.

Thì ra Đức Hộ Pháp đoán trước nếu Tướng Phương 
bạo hành thì sẽ có cuộc xô xát đổ máu giữa bọn cận vệ và bộ 
hạ của Tướng Phương có thể làm cớ cho chánh quyền Ngô 
Đình Diệm cho quân vào chiếm đóng Tòa Thánh luôn với 
danh nghĩa là giữ an ninh trật tự trong nội bộ của Cao Đài.

* * *
Tướng Phương tước khí giới cận vệ quân là lấy vũ 

khí trên tay cận vệ quân hay buộc cận vệ quân phải giao 
nộp vũ khí. Đàng nầy chính Đức Hộ Pháp thu hồi vũ khí 
của cận vệ quân trước đó rồi Tướng Phương mới tới thì 
làm sao gọi là Tướng Phương tước khí giới???

Ngài Hồ Bảo Đạo là người có mặt tại chổ nên đáng 
tin hơn.

Phụ thân tôi (là công quả và Bảo Thể) có mặt trong 
Nội Ô Tòa Thánh khi đó. Người kể lại rằng Đức Hộ 
Pháp biết trước nên ra lịnh cận vệ nộp vũ khí vừa xong 
thì Tướng Phương đem quân về vây Hộ Pháp Đường... 
Chú Tôi là một quân nhân Cao Đài (khi quốc gia hóa thì 
giải ngũ) cũng kể lại việc Đức Hộ Pháp thâu hồi vũ khí 
xong thì Tướng Phương kéo quân tới... Song đó là chỉ là 
lời kể mãi đến khi đọc Văn Tịch Pháp của Ngài Hồ Bảo 
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Đạo chúng tôi mới rõ.

* * *
Việc đọc báo cáo hay các thông tin để tạo nên Hồi 

ký hay tác phẩm biên khảo dĩ nhiên là cần thiết nhưng 
vẫn có độ rủi ro của nó. Tướng Đỗ Mậu đã bị rủi ro khi 
đọc báo cáo về vụ tước khí giới trên đây. Ông cũng gặp rủi 
khi viết về việc Quốc Trưởng Bảo Đại bắt ông Diệm thề.

CHƯƠNG 4: Những ngày cuối cùng của Thực dân 
Pháp.

Trang 44.
Ngày 16 tháng 6 năm 1954, sau một buổi tiếp kiến 

với Ngoại trưởng Foster Dulles, Quốc trưởng Bảo Đại 
ký sắc lệnh 38/QT bổ nhiệm ông Ngô Đình Diệm làm 
Thủ tướng. Sau khi ông Diệm tuyên bố chấp nhận, Bảo 
Đại bèn kéo ông vào một gian phòng kế cận trong lâu 
đài Thorence, nơi Bảo Đại trú ngụ tại Cannes, chỉ bức 
thánh giá rồi bắt ông thề: “Chúa của ông đó, ông hãy thề 
sẽ bảo toàn lãnh thổ quốc gia mà người ta sẽ giao phó cho 
ông. Ông sẽ bảo vệ quốc gia chống lại Cộng sản và nếu cần 
đánh cả người Pháp”.

Ông Diệm suy nghĩ giây lát, nhìn Bảo Đại, rồi quay 
lại phía thánh giá để thề:

– Tôi xin thề!
Kể lại những sự kiện trên đây, ký giả Karnow viết 

rằng: “Sau khi bổ nhiệm ông Diệm làm Thủ tướng, Bảo 
Đại đã tự đào lỗ huyệt chính trị của mình mà không biết».

Những sự kiện về việc ông Ngô Đình Diệm đến bái 
yết Quốc trưởng Bảo Đại khi nhận chức Thủ tướng còn 



HBCSBN – NĂM 1958

476

được Hillaire Du Berrier kể tường tận hơn, đúng như 
cựu Bộ trưởng Phan Huy Quát và ông Tôn Thất Cẩn đã 
kể cho tôi nghe:

Ngô Đình Diệm sau khi từ giã Hoa kỳ năm 1953, về 
Bỉ rồi đến Pháp và không thể tránh được con đường dẫn 
tới ngôi lâu đài 12 phòng tại Cannes. Lúc ấy vào tháng 6 
năm 1954, một người thấp nhỏ, kỳ dị, lạnh lùng, thiếu 
nét vui tươi đứng trước một vị cựu hoàng mà vẫn tâu 
là “Bẩm Hoàng Thượng”, mặc dù vị cựu hoàng đó lúc 
bấy giờ chính thức mang danh hiệu là Quốc trưởng.

Bảo Đại biết rõ con người đó tính tình bất thường 
hay thay đổi khi thì bẽn lẽn rụt rè nhưng đôi khi lại nóng 
nảy cục cằn, thứ người lì lợm khắc khổ vì những năm 
tháng cô đơn thiếu tình người, Bảo Đại biết con người đó 
cao ngạo và ngoan cố. Nếu để chọn lựa một vị Thủ tướng 
trong giờ phút tổ quốc lâm nguy để phục vụ hữu hiệu 
cho quốc gia thì Ngô Đình Diệm mà Bảo Đại sẽ phải chỉ 
định làm Thủ tướng chỉ là con người được chọn lựa sau 
chót, nhưng Bảo Đại không còn có lựa chọn nào khác hơn.

Quì xuống trước Bảo Đại, Ngô Đình Diệm thề trung 
thành với vị hoàng đế của ông ta. Đã trải qua biết bao 
thăng trầm cay đắng, Bảo Đại chấp nhận mọi việc chỉ là 
thường tình, Bảo Đại cố quên những buổi hội thảo, đầy 
sóng gió tại Hồng Kông năm năm về trước, Bảo Đại biết 
rằng con người trước mặt ông ta không bao giờ quên thù 
hận nhưng Bảo Đại vẫn làm phần vụ của ông ta chỉ định 
Ngô Đình Diệm làm thủ tướng với toàn quyền thành lập 
chính phủ. Lời nói cuối cùng của Bảo Đại là: “Ông hãy 
hợp nhất các giáo phái vào cộng đồng quốc gia, thống 
nhất phần đất nước còn lại của chúng ta”.
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Bà Nam Phương Hoàng hậu, cũng là một tín đồ 
Thiên chúa giáo như ông Diệm, đã khẩn khoản yêu cầu 
ông Diệm hãy cứu vãn và tạo thế lực cho nhà Nguyễn để 
giúp đỡ cho Bảo Long, con trai bà. Bảo Đại ký cho ông 
Diệm cái ngân phiếu một triệu đồng bạc để tổ chức những 
cuộc biểu tình “tự phát” (spontaneous demonstration) hầu 
làm xúc động người Mỹ và tạo hào hứng cho dân chúng 
Việt Nam. Diệm bỏ ngân phiếu vào túi rồi cảm ơn và tâu: 
“Bẩm Hoàng Thượng nếu khi nào Ngài thấy tôi có lỗi, Ngài 
chỉ nói một lời là tôi từ chức ngay”.

Ngày 26 tháng 6 năm 1954, Diệm vào tuổi 54 trở 
về Việt nam để chấp thánh và từ đây thì trách nhiệm về 
phần người Mỹ.

* * *
Người mà Tướng Đỗ Mậu viết là một người thấp 

nhỏ, và Bẩm Hoàng Thượng trên đây chính là Đức Hộ 
Pháp (ông Diệm cũng Bẩm Hoàng Thượng đó thôi). Trong 
Ván Bài Lật Ngữa Trần Bạch Đằng cũng viết dáng người 
của Đức Hộ Pháp như thế.

Còn như kỳ dị, lạnh lùng, thiếu nét vui tươi là 
nhận định chủ quan của từng người.

Và chính Đức Hộ Pháp kể lại lời thề của họ Ngô như 
chúng tôi trình bày tại mục b trên đây. Đi sâu hơn nữa có 
thể nghĩ rằng Tướng Mậu không dè đó là Đức Hộ Pháp 
nên văn phong đoạn nầy kém tôn trọng Đức Hộ Pháp so 
với những đoạn khác trong Hồi Ký.

* * *
Trong trách nhiệm biên niên khi cần làm rõ một vấn 

đề gì chúng tôi phải tham khảo nhiều nguồn (kể cả lời 
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kể của những người sống trong giai đoạn đó). Các vị có 
khi chưa thấy được toàn cuộc song đó là những chi tiết 
để đối chiếu với những văn bút. Từ nhiều nguồn dù sao 
cũng có lợi hơn là một nguồn. Khi các nguồn có sự sai 
biệt chúng tôi thiễn nghĩ cần trình bày rõ để quí bạn đọc 
kiểm tra xem nguồn nào khả tín.

Thời đại internet cho chúng ta nhiều nguồn phong 
phú do vậy chúng ta có điều kiện để nhìn vấn đề qua nhiều 
góc cạnh. Qua đó chúng ta thấy rõ sự tiên liệu của Đức 
Hộ Pháp về nhiều phương diện.

* * *
 	 Thánh Thư 20 ngày 08–09–1958

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỒ: 20/HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

Gởi cho Em Chơn Kim, Trưởng ban V.Đ.C.S.H.B.C.S Miền Nam

Qua đặng những tờ giấy của Em do liên lạc viên 
đem đến như sau:

 ❒ PT số 10 ngày 9–7–Mậu Tuất của ban Nữ phái 
HBCS miền Nam.

 ❒ Phúc trình số 9 ngày 19–6–Mậu Tuất.
 ❒ Báo cáo bất thường ngày 10–7–Mậu Tuất của thư 

ký Ban vận động miền Nam CSHBCS và các công 
văn của ban T.Ư.H.B.G.H y theo thông qui số 
80/ GHTƯ ngày 15–7– Mậu Tuất.

Theo Phúc sự của Chơn Kim đã gởi nói về tình hình 
vừa qua thì quả có sự thật là do bị nội phản mà chánh 
quyền Ngô Đình Diệm mới bắt mấy em kỳ rồi. Qua nóng 
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lòng nghe tin chúng nó điệu mấy em bị bắt về Sài Gòn để 
làm gì? và kết án về tội gì?

Qua có gởi cho HBCS và HBGH khi liên lạc Nam phái 
đem tin tức lên và trở về. Chỉ còn Nữ phái mà thôi, nên vội 
viết thơ này cho nó trở về giao lịnh của Qua cho Em. Em 
hỏi bên Nam phái bức thơ của Qua vừa gởi số 19/HPĐ-V 
đặng đọc cho biết (em hỏi Nhựt Quang bức thơ ấy).

Qua lấy làm kỳ khi hay tin rằng Văn Hoà Vui hiệp 
cùng công an của chánh quyền đặng tìm nhìn mặt bắt mấy 
em. Và cũng chính mình nó đem tên Dồi là con của giáo 
sư Đến vào ban T.Ư với phận sự cán bộ miền Trung. Tức 
nhiên nó đã đem một tên phản phúc từ cha đến con vào 
trong nội bộ của mình. Chơn Kim còn nhớ tên Dồi đã 
đồng loã tổ chức cùng tên Bay đặng ám sát Truyền Trạng 
Trấn do Nguyễn Văn Thành ra lịnh.

Cha con của tên Dồi ai cũng đều biết là phản bội với 
Qua hơn hết. Có lẽ Chơn Kim cũng biết điều ấy mà Vui 
đã đem nhập nội bộ của mình thì biểu sao nó không mưu 
phản. Vui đã đem kẻ thù mình vào nhà đặng mưu hại lại 
mình. Lạ một điều là mới đây có phúc sự của Nam phái 
xin Qua Tờ Ban Khen công nghiệp của nó.[11]

[11] Ông Vui bị hiểu lầm vì có người công an của Ngô triều trùng 
tên là Đội Vui. Về sau trong Thánh Thư số 21 ngày 26–10–1958 
Đức Hộ Pháp minh oan và bảo kê cho ông Văn Hòa Vui.

Trên internet có văn bản của Ông Văn Hòa Vui (Vương) ký 
tên chung với Ông Lâm Thế Thanh trong Bản Giải Án Đức Hộ 
Pháp viết ngày 13–11–1991 gởi đến chánh phủ Việt Nam và Các 
tôn giáo bạn, thân hào nhân sĩ.... lời lẽ trong Bản Giải Án cứng 
rắn, hào hùng và kết luận: BẢN ÁN CAO ĐÀI của chính quyền 
cộng sản VN đẻ ra năm 1978 là bịa đặt, nói sai sự thật và Đức 
Hộ Pháp hoàn toàn vô tội...
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Nên theo thơ số 19/HPĐ-V ấy Qua đã cho ra lịnh 
minh tra và buộc mỗi đứa phải làm phúc sự hành vi công 
cuộc vừa qua thế nào cho Qua hiểu rõ. Vậy Em Chơn 
Kim cũng nên tìm hiểu sự thật thế nào phúc sự riêng cho 
Qua biết. Qua nghe thấy đứa bị bắt, bị đánh khảo Qua 
rất đau lòng và mơ ước một ngày kia Qua sẻ tìm phương 
đòi đòn ấy lại.

Bịnh tình của Qua thì như vầy: Qua đau bịnh bất 
ngờ. Vì một buổi sớm mai khi Qua thức dậy vẫn đi ra vô 
nơi tầng lầu Báo Ân Đường như thường lệ, không binh 
hoạn chi tất cả. Khi Qua ra ngồi nơi ghế xích đu đặng 
nói chuyện với tài xế Ngọc. Dứt lời Qua đứng dậy đi vô 
thì cẳng xuội đi không đặng. Tài xế Ngọc phải ôm Qua 
vào giường.[12].

Rước bác sĩ đến, lấy máy đo máu thì bác sĩ nói rằng: 
Qua bị bịnh dư máu (Tension ártérielle) và đã bị đứt một 
gân nhỏ. Nhưng may là gân ấy về bộ phận chơn trái của 
Qua không trọng hệ. Nếu rủi mà đứt trên óc thì Qua đã bị 
chết rồi. Người ta cho rằng bịnh ấy xãy tới bất kỳ như thể 
là do luồng gió độc, thường gọi là “Phong” mà nơi xứ Kim 
Biên, nước Miên thiên hạ đa số thường bị. Nên bên đây 

[12] Về bịnh tình của Đức Hộ Pháp.
a– Trong Thánh Thư số 14 ngày 26–5–1958 Đức Hộ Pháp viết:

...vì trót đã ba, bốn tháng nay Qua bị nằm bịnh không ra khỏi 
cửa phòng thì có đi đâu mà làm điều ấy.
b– Đến Thánh Thư số 20 ngày 08–9–1958 Đức Hộ Pháp cho 
biết bịnh tình của Ngài chi tiết hơn: Bịnh khi ngồi trên ghế 
xích đu chính là bệnh trong Thánh thư số 14 ngày 26–5–1958. 
Sau khi khỏi lại bị bịnh vào ngày 01–02– Mậu Tuất. Như vậy 
trong Thánh Thư 20 kể lại 02 lần bịnh khác nhau. Chúng tôi sẽ 
có bài tóm lược về bịnh tình của Đức Hộ Pháp sau di ngôn gởi 
Thái Tử Sihanouk.
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bất kì người lớn hay con nít hể đau là phải cạo gió là hết.
Còn Qua khi bác sĩ lấy máu hết rồi chích thuốc. Qua 

trở lại đi đứng như thường lệ cho đến tối 30 sáng mùng 1 
tháng 2– Mậu Tuất. Qua về Báo Ân Đường hầu đàn cho 
Thông tấn xã của Pháp lấy phim chớp bóng trong kỳ đàn. 
Khi Qua trở về chùa Mới lúc 2 giờ khuya thì đã mệt mỏi 
nhưng vẫn đi đứng như thường.

Nhưng sáng ra, Qua vừa bước xuống giường vói tay 
lấy đồng hồ vặn lên dây thì cẳng sụm bên phía trái và bị 
liệt phía trái vừa tay vừa chân. Từ ấy cho đến nay Qua 
không đi đứng gì nữa được.

Sau một tháng Qua nhờ thằng Hiệu dìu đỡ, Qua đi 
ra đi vô được. Nhưng đi được cũng phải nhờ thằng Hiệu 
dìu đỡ chớ một mình thì không đi được. Sau ba tháng 
nằm liệt, lại phát sinh ra bịnh suyễn mệt từ hồi.

Hai chị em con Ba, con Tư rước bác sĩ đem Qua đi 
rọi kiến. Bác sĩ thấy dấu phổi Qua có một đốm đen, nên 
cho rằng Qua bị bịnh ung thư (cancer) trong phổi nên 
buộc Qua phải nằm nơi dưỡng đường tư (Clinique auroro) 
đặng rọi kiến cho kỷ lại. Khi rọi kiến kỷ lưỡng lại thì bác 
sĩ thấy đốm ấy, nhưng họ cũng không định chắc quả thật 
là có bịnh ung thư nơi phổi. Qua nằm nhà thương hơn 
mười mấy ngày tốn hao của con Ba về rọi kiến và tiền nhà 
thương trót mười mấy ngàn đồng.

Qua trở về Chùa Mới thì có tin rằng Trường Tải có 
lập đàn cơ hỏi bịnh của Qua nơi Vạn Pháp Cung. Tin cho 
Qua hay rằng có Đấng Thiêng Liêng đã giáng nói rằng Đức 
Chí Tôn đã giáng chơn linh thư tư của Đại Từ Phụ đến 
trị bịnh cho Qua. Thì lạ một điều là kể từ ngày ấy, bịnh 
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suyễn của Qua mệt từ hồi đã dứt hẳn.[13].
Con Tư nó nhờ người điềm chỉ đi rước một ông Sư 

giáo thọ Phước Hiếu bên Thuyền Lâm (tu theo Phật giáo) 
đến trị với một phương pháp châm cứu mới mẻ. Khoa 
châm cứu ấy như vầy: Ông dùng một cây kim vàng chích 
vào các mạch máu bịnh, nặn máu ra, rồi cho uống thuốc 
tể. Mà lần hồi bịnh tê nhức của Qua từ năm đáo tuế 61 
tuổi đến nay là 09 năm rồi đã đặng giảm bịnh. Còn chân 
thì vẫn yếu đi ra đi vô nhờ Hiệu dìu đỡ, chớ một mình 
đi cũng chưa được.

Điều phi thường của khoa châm cứu ấy là như vầy. 
Ngài Hoà Thượng nơi Chùa Bửu Liên ở Cần Thơ nằm 
mộng thấy một ông già đến truyền phương pháp chích ấy. 
Lại chỉ rõ các mạch máu bịnh trong thân thể của người, 
dạy ông chích và nặn máu đặng trị bịnh.

Người vẫn không tin và không làm theo. Nhưng sau 
một thời gian người lại nằm mộng một phen nữa; cũng 
thấy ông già ấy đến nói quả quyết với người phải chuyên 
chú khoa ấy đặng ngày kia cứu khổ bịnh cho người ta. 
Chừng ấy người mới nghe lời, nhưng ban sơ lại dùng một 
cây kim thường quấn chỉ tận ngoài mủi đặng chích thử 
cho các bịnh hư máu và bại xuội. Người thấy quả nhiên 
hiệu nghiệm nên người mới truyền khoa ấy cho các môn 
đệ của người là mấy vị sư.

Nghe ra khoa ấy rất thịnh hành tại miền Nam. Rồi 
ông Giáo Thọ Phước Hiếu cũng đắc truyền nên đến Nam 
Vang chuyên về trị bịnh với khoa châm cứu ấy rất linh 
nghiệm. Nhờ ông đến trị cho Qua từ mấy ngày sau này, 
[13] và (3.a)– Đối chiếu 02 đoạn nầy để thấy các vị ở Vạn Pháp Cung 

cầu cơ bút riêng rồi đem phổ biến bị Đức Hộ Pháp quở.
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Qua nghe bịnh của Qua nhứt là bịnh tê lâu đời từ thử 
đến giờ không tìm thuốc chi trị nổi nó, mà nay đặng 
thuyên giảm.

Qua tự hỏi trong cơ nói chơn linh của Đức Chí 
Tôn đến trị cho Qua hồi nào?[14] . Nếu nói rằng trị cách 
vô hình cho Qua hết bịnh suyển thì Qua không thấy 
bằng chứng. Còn nói đến trị bằng phương pháp châm 
cứu của Sư cụ Hoà Thượng chùa Bửu Liên thì buộc Qua 
phải tin hơn bởi đủ bằng cớ. Ít hôm nữa, Qua sẽ viết thơ 
cho Hoà Thượng Bửu Liên đặng tường thuật điều ấy cho 
người nghe đặng người cố cần thêm hầu trị khổ bịnh 
cho thiên hạ.

Chơn Kim Em sai một đứa Đạo Núi phái Nữ giả bộ 
đem cho cô Tám món chi tại Vạn Pháp Cung rồi tường 
thuật lại cho cô Tám nghe. Và nói riêng vơi cô Tám rằng 
bịnh Qua hôm nay thuyên giảm nhiều, có thể mạnh đặng 
không chi phòng sợ. Trừ ra sự đi đứng của Qua còn yếu 
ớt, còn trong mình của Qua thì nghe đã bình phục lại 
như thường.

Dặn nó nói lại với Cô Tám biểu đừng rầu buồn 
và Qua gởi lời thăm cả hai bà cháu đều đặng mạnh giỏi. 
Chí Tôn đã ban ơn đặc biệt cho Cô đặng sức khoẻ để 
Qua bớt phần lo ngại về cô. Ấy là ơn đặc biệt, cô nên để 
tâm cầu nguyện và cám ơn Đức Chí Tôn cùng Đức Phật 
Mẫu điều ấy.

 � Còn về mặt nổi loạn trong chánh quyền của Diệm là 
điều dĩ nhiên phải vậy. Vì chánh quyền áp bức của Diệm 
đã làm toàn thể quốc dân đều phẩn uất. Nhưng họ chưa 

[14] và [16]: Đối chiếu 02 đoạn nầy để thấy các vị ở Vạn Pháp Cung 
cầu cơ bút riêng rồi đem phổ biến bị Đức Hộ Pháp quở.
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làm chi đặng là vì Ngô Đình Diệm đã dùng đủ phương 
pháp cưỡng bức, đè nén đặng ngày nào hay ngày nấy. Mấy 
em phải nhớ rằng càng gói ghém, càng đè nén thì khi nó 
nổ ra lại càng rất mạnh. Cũng như cây pháo hể khéo vấn 
kín thì nó nổ kêu, còn như để không thì nó chỉ xòa ra 
vậy thôi. Mấy em sẽ thấy từ đến giờ nước Việt Nam có 
nhiều chánh phủ mà ngày cùng của chánh phủ Ngô Đình 
Diệm sẽ dữ dội không thể tưởng tượng được. Vì chánh 
sách cưỡng bức của họ Ngô đối với toàn thể Quốc Dân. 
Điều ấy không sai chạy và Qua quả quyết sẽ có, nhưng 
Qua không phương định hẳn ngày nào.

 � Trong thơ Qua viết cho Nam Phái, Qua có mơ vọng 
rằng cùng nước thì Ngô Đình Diệm và đồng lõa của người 
may ra có thay đổi chánh sách mới mong sửa đổi tình hình 
thời cuộc. Bằng chẳng vậy thì họ dong rủi trên con đường 
thất bại chua cay trong ngày gần đây. Bởi phe Cộng Sản 
sẽ xử định họ. Mạng vận tương lai của họ là do nơi tay 
của Cộng Sản. Ngô Đình Diệm sẽ bị Cộng Sản; điều ấy 
là chắc. Mấy em đừng ái ngại, họ sĩ nhục đồng bào mình 
có một rồi đây họ sẻ trả mười với sự đòi hỏi của phép quả 
báo của Cộng Sản.

Những nhơn viên mới của ban TUHBGH và ban miền 
Nam HBCS của mấy em đã đặc cử ra đặng thay thế cho 
mấy người bị bắt. Qua có cho mấy em chọn một trong hai 
bản danh sách mà mấy em đã gởi đến Qua công nhận và 
phê chuẩn ban mới của ban VĐ CSHBCS.

Mấy em vì sơ ý mà làm cho Qua may không chút nữa 
đã lập thành hai thay vì một. Qua đã muốn cho mấy em 
thống nhứt, mấy em lại ra làm hai đặng chia nhau ra nữa. 
Qua đợi khi nào mấy em làm rồi Uỷ Nhiệm Thơ cho họ, 
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Qua sẽ quyết định.
Theo đề nghị của mấy em sợ tình hình căng thẳng 

của chánh quyền Ngô Đình Diệm và chánh phủ Miên 
thì đường liên lạc giữa Qua và mấy em sẽ bị gián đoạn. 
Mấy em muốn giao quyền điều khiển mấy em về cả hai 
cơ quan HBCS cả HBGH cho Hiến Pháp. Điều ấy Qua 
chấp thuận, trong kỳ tới Qua sẽ viết Uỷ Nhiệm Thơ cho 
người, khi mấy em cho Qua biết quả quyết rằng người 
chịu đảm đương phận sự ấy. Chính tay người phải viết 
thơ cho Qua, đặng Qua đủ đức tin phó thác phận sự nguy 
hiểm ấy cho người.[15] .

Trước khi dứt lời, Qua ban phép lành cho mấy em, 
cầu nguyện Đức Đại Từ Phụ, Đức Đại Từ Mẩu cùng các 
Đấng Thiêng Liêng phù hộ cho mấy em đủ sáng suốt đặng 
liệu phương cứu khổ cho nước và chủng tộc./.

Kim Biên, ngày 25–07– Mậu Tuất
(DL 08–09–1958)

HỘ PHÁP 
(Ấn Ký)
* * *

 	 Thánh Thư ngày 10–09–1958.

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỒ:.... /HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Tam Niên)
Tòa Thánh Tây Ninh

HỘ PHÁP
[15] Chúng ta thấy Đức Hộ Pháp rất tôn trọng nguyên tắc đã đề ra 

nên yêu cầu phải có bút tích của Ngài Hiến Pháp xác định là 
nhận nhiệm vụ để làm bằng thì Ngài mới ký Ủy Nhiệm Thư....
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CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI 
HIỆP THIÊN VÀ CỬU TRÙNG�

Hôm nay Bần Đạo giảng về Nhơn Sanh nhập vào 
trường thi.

Học thì phải có thi, thi mới biết giá trị của thí sinh 
dày công học tập chẳng uổng công phu.

Phẩm Thần Tiên cũng phải thi nếu không thi mở 
hội Phong Thần để làm gì?

Đâu phải chuyện Phong Thần không có, có nên sử 
mới ghi lại đó.

Đó là mầu nhiệm của thời kỳ Trung Nguơn định vị.
Buổi Hạ Nguơn nầy mãnh liệt vô cùng khốc liệt, nên 

các cơ quan Đại Đồng Thế Giới phải nhập cuộc trường 
thi Phong Thánh. Bần Đạo quả quyết cho Nhơn Sanh tự 
thức giác, có nghĩa là cuối Hạ Nguơn Tam Chuyển, bắt 
đầu Nguơn Tứ Chuyển thì mở cửa cho cả thiên hạ nhập 
trường chung cuộc khảo thí.

Tín Đồ Cao Đài là thí sinh có trường lớp, có Thầy dạy 
hẳn hoi. Thế mà hôm nay Bần Đạo xem môn sinh quá tệ.

Bài vở Thánh Ngôn Thánh Giáo tiềm tàng nhưng 
không chịu nghiên cứu học thuật để làm Thánh làm Tiên; 
ngược lại theo học bóng chàng đồng cốt, sấm giảng bá 
vơ, cúi đầu lạy tà mị, đem tiền dưng cho kẻ lợi dụng mê 
tín ăn hưởng.

Hại thay cho mối Đạo của Thầy trong cơn khảo thí. 
Cuộc khảo thí nầy rất quan trọng…..

…. Bần Đạo thiết tưởng ngày 27–7–1941. Từ Khổ 
Hiền Trang Bần Đạo về Toà Thánh cắt đặc xong đặng 
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cho Pháp bắt đồ lưu nơi hải ngoại, đày đoạ tấm thân của 
Bần Đạo để giải khổ cho dân tộc của Bần Đạo thế mà 
không hết cái tiền khiên kia, duyên cớ do nơi Chức Sắc 
không xứng phận Nhơn sanh không lành thiện. Bần Đạo 
minh giải như thế toàn cả con cái Đức Chí Tôn xem lại 
coi đúng hay sai?

Vì cớ đó mà Bần Đạo phải gánh chịu một phen nửa, 
tự lưu đày đến đất Miên nầy. Bần Đạo không nở chịu cái 
cảnh của Chúa JÉSUS chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá 
để cho dân tộc Do Thái phải mất nước bao nhiêu năm.

Đêm 27–7–Mậu Tuất.
(10–9–1958).

Hộ Pháp.
(Ấn Ký).
***

 	 Thánh Thư 21 ngày 26–10–1958.

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
Số: 21. HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

Gởi các em trong ban Thống nhứt và các em trong ban 
miền Nam HBCS và HBGH Nam Nữ�

Mấy em,
Qua có được tất cả những giấy tờ của các em gởi lên 

y như bản kê khai công văn số: 001/KK, CV ngày 7–9–Mậu 
Tuất của ban T.N.

 ❒ Phúc trình đặc biệt ngày 3–9–Mậu Tuất của ban 
V.Đ miền Nam, Nam Nữ và HBGH.
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 ❒ Phúc trình số : 11 ngày 10–8–Mậu Tuất của Trưởng 
ban Nữ phái miền Nam CSHBCS.

 ❒ Thơ của……………., ngày 10–9–Mậu Tuất.
 ❒ Và số tiền có biên nhận gửi về các em.

Đến hôm nay hể Qua nhớ lại cuộc biến thiên trong 
nội bộ làm phần đông trong mấy em trong ban T.N đã 
bị chánh quyền Ngô Đình Diệm bắt giam thì Qua thê 
thảm không cùng. Xét ra bởi nội loạn mà mấy em nghi 
kị lẫn nhau mới bị chúng làm mưu phản gián. Vì cớ mấy 
em mới bị nạn.

Qua thấy rõ ràng hành vi của mấy em đã thi thố một 
cách bừa bãi vô ý thức. Mấy em không đề phòng, nhơn 
viên của chánh quyền len lõi trong mấy em. Họ dòm ngó 
từ cử chỉ, từ hành động của mấy em mới làm mưu chia 
rẽ mấy em nên ra đến đổi.

Từ hôm đó đến nay Qua buồn bực không thể nói ra 
được. Mấy em đã mất tín nhiệm lẫn nhau, lại còn để tâm 
nghi kỵ, không nhứt tâm nhứt đức với nhau như trước 
đặng lo đại nghiệp và nâng đở lẫn nhau trong phận sự lo 
gây dựng đại cuộc cứu dân cứu nước.

Qua chỉ tiếc một điều là trong đại nghiệp của mấy 
em gầy dựng từ thử đến giờ đã hy sinh nhiều rồi, nhưng 
thật sự là thiên hạ lo sợ rằng mấy em không thể thi hành 
đặng chánh sách HBCS. Bởi vì sự chia rẽ đang chế giảm 
năng lực của mấy em.

Mấy em phải đồng tâm nhất trí, giử gìn trọn vẹn chí 
hướng cứu dân cứu nước khi quốc gia nguy biến. Quần 
chúng mong muốn thấy mấy em thống nhất ý chí đặng 
tranh đấu, quyết thắng cho kỳ đặng để cứu vãn tình thế 
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nước nhà. Vì chí tâm tranh đấu, nên mấy em đã thâu 
hoạch nhiều thắng lợi nhất là ý chí thống nhất trong lập 
trường tranh đấu HBCS làm cho chánh quyền Ngô Đình 
Diệm không phương đối phó.

Nên họ mới dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ mấy em, 
đặng làm cho cả lực lượng tranh đấu của mấy em phải bị 
tan rã. Nên chúng mới cho nhơn viên len lõi trong mấy 
em đặng đồ mưu tính kế chia rẽ cho kỳ đặng. Chúng tìm 
phương thi hành phản gián kế để ly tán mấy em. Chúng 
đã thi hành quỷ kế ấy và bắt được một số phần tử trong 
mấy em giam cầm, làm cho năng lực tranh đấu của mấy 
em phải bị ngưng trệ. Nếu không nói rằng đã bị phá huỷ 
một phần nào.

Qua buồn điều ấy lắm, nên Qua mong rằng các việc 
đã xãy ra thay vì làm cho mấy em thối chí ngã lòng thì 
mấy em nên coi đó là một bài học đặng định thế tương 
lai thành công. Vì cớ mà Qua đã ký các Uỷ Nhiệm Thơ 
của các nhơn viên trong ban T.N để gởi về cho mấy em.

Còn về thành phần Ban Miền Nam Qua đã trả lại 
cho mấy em.

Vì lẽ là trong một tổ chức mà lại lập ra hai Uỷ Ban 
Miền. Qua gởi trả lại đặng mấy em chỉnh đốn, đem hai 
bản danh sách ấy thống nhất làm một đặng định phận 
sự cho họ. Định cho nhơn viên nào, đảm đương phận sự 
gì cho rõ ràng thì họ mới thiết tha với phận sự của mình. 
Còn lại phận sự nào để cho người khác phụ trách... Làm 
thế nào cho hai Ban khỏi lấn cấn tranh đấu quyền hành 
cùng nhau, phải tránh cho kỳ đặng nạn tranh quyền trong 
nội bộ làm anh em chia rẽ. Sự chia rẽ ấy Qua xem là một 
điều nguy hại nhứt trong nội bộ của mấy em đương khi 
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Qua vắng mặt.
Em Lập Bửu.
Em T…đã nói với Qua về ý định của Em định tổ 

chức cho cơ quan Thương Phế Binh. Qua có căn dặn riêng 
Em… nói lại với Em sự quyết định của Qua là không nên 
thêm cơ quan nào hết. Chỉ có HBCS và HBGH mà thôi. Bởi 
hể càng thêm cơ quan thì càng thêm chia rẽ tâm đức của 
mấy em. Làm cho kẻ nghịch có phương thi hành phản 
gián kế làm cho mấy em càng thêm chia rẽ. Em nên liệu 
phương nào đem cơ quan Thương Phế Binh vào trong 
một hệ thống cùng HBCS hay HBGH.

Qua xin gởi về Uỷ nhiệm thơ mà mấy em đã gởi về 
cho Qua đặng phê chuẩn cả trước và sau (trước 2 và sau 
này là 18 tờ) đặng đợi cho Em chỉnh đốn nội bộ cơ quan 
Thương Phế Binh y theo lời của Qua căn dặn rồi Qua sẽ 
ký tên gởi về cho Em.

Em Chơn Kim.
Qua có được Tờ Phúc Sự của Ban T.N nói rằng họ 

muốn tìm Em đặng liệu thế thống nhất, nhưng Em vẫn 
tìm thế lẫn tránh không muốn gặp họ. Em cho Qua hiểu 
rõ vì lý do gì mà Em nghi kỵ mấy đứa nó? Việc Em nghi 
cho Vui phản bội đem công an của Ngô Đình Diệm tìm 
bắt mấy em... Điều ấy Qua dám quả quyết rằng Em đã 
nghi lầm. Vui chẳng hề khi nào phản mấy em.

Bằng cớ là lúc Nguyễn Thành Phương phản bội đem 
binh về chiếm Toà Thánh cho Ngô Đình Diệm thì lúc ấy 
Vui còn ở trong rừng theo Quân Đội Liên Minh. Nó mới 
đem bổn bộ của Nó về bảo vệ Toà Thánh đương đầu cùng 
quân đội Nguyễn Thành Phương.
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Lúc ấy Qua không hề biết Nó, nên Qua không có 
để một lời gì cậy nương Nó. Còn Nó thì trung thành 
cùng Đạo nên tự về đảm đương phận sự bênh vực Toà 
Thánh. Nó Hiệp cùng Trụ, Kiên đêm len lõi về Nội Ô 
Toà Thánh đặng phục kích giử gìn Toà Thánh cho tới 
ngày Qua xuất ngoại.

Qua tưởng nó cũng đầu thú cùng quân đội của Vinh 
làm Quân Đội Quốc Gia cho Diệm chớ không dè nó trở 
về cùng Đạo đặng chịu khổ cùng mấy em. Một đứa tâm 
đức như thế thì không lý do gì mà phản bội mấy em đặng 
phá huỷ cả công nghiệp của nó, dầu bị muôn ngàn gian 
lao khổ hạnh.

Qua nghe rõ lại tên Vui của nó đã bị nghi ngờ là vì 
trong công an của Diệm nơi Nhàn Du khách sạn có tên 
Đội Vui thường ruồng bố bắt bớ Đạo nên người ta lầm 
Văn Hòa Vui với tên Đội Vui ấy mà gắn cho Văn Hoà Vui 
là phản bội, dắt công an trở lại bắt bớ anh em nó.

Em Chơn Kim.
Em nên xem xét lại kỷ lưỡng cho Vui nhờ kẻo tội 

nghiệp.
Còn về vụ tên Dồi là đứa khác chớ không phải con 

của Giáo Sư ĐẾN mà làm cho Qua đã lầm tưởng Vui đem 
tên Dồi vào làm Uỷ viên của Ban Miền Trung đặng làm 
gián điệp.[16].

[16] Trong Thánh Thư 21 Đức Hộ Pháp minh oan và bảo kê cho ông 
Vui là điều đã rõ ràng. Vậy mà sau nầy vẫn còn nhiều người viết 
về ông Văn Hòa Vui trái với lời bảo kê của Đức Hộ Pháp; gây 
thương tổn cho người bạn đồng môn đã hết lòng phụng sự Đạo...

Còn ông Dồi thì sao?
Phân tích câu: ...Còn về vụ tên Dồi là đứa khác chớ không phải 
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Qua nói thiệt với Em; vì các điều hiểu lầm ấy làm 
cho Em đã nghi kỵ mấy em của Em trong cơ quan của 
đại cuộc. Qua nói thiệt với Em rằng Qua bảo kê cho Văn 
Hòa Vui. Chẳng khi nào Qua tin nó phản bội.

Em tự giải và tìm thế hiệp nhất cùng mấy anh em 
của Em đặng hiệp sức lo cho tương lại vận mạng đồng 
bào, tổ quốc.

Qua chấp thuận cho mấy em nghĩ việc, bớt hoạt 
động cho tới ngày nào tình thế ổn định rồi sẽ tái định 
phận sự mấy em trở lại.

Qua có đặng số tiền gởi và đã có biên nhận gởi 
theo đây trả lại cho mấy em đặng làm tin và để lời cám 
ơn mấy em.

Trước khi dứt lời, Qua ban ơn cho mấy em và cầu 
nguyện Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu và các Đấng Thiêng 
Liêng phù hộ mấy em đủ quyền hành thi hành phận sự 
cứu dân cứu nước./.

Kim Biên, ngày 14–9–Mậu Tuất.
(dl 26–10–1958)

HỘ PHÁP
(Ấn Ký).

con của Giáo Sư ĐẾN... 
Theo chúng tôi hiểu thì có 02 ông cùng mang tên Dồi.

– Ông Dồi (a) là con ông Giáo Sư Đến liên kết với Thiếu 
Tá Bay ám sát ông Truyền Trạng Phạm Ngọc Trấn (Trung Tá 
Thánh Vệ Trưởng) do ông Thành ra lịnh vào năm 1952. (xem 
Thánh Thư 20).

– Ông Dồi (b) là người mà ông Vui đưa vào làm Uỷ viên của 
Ban Miền Trung.

Nếu thấy chúng tôi hiểu sai xin quí vị phản ảnh trên trang 
web để biết mà điều chỉnh... xin cảm ơn trước.
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***
 	 Thánh Thư 23 ngày 25–12–1958.

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

Số: 23/ HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

* Gữi cho mấy em trong ban T.N – CSHBCS và HBGH.

Qua có nhận đặng thơ liên lạc của Ban Thống Nhất 
và tất cả những tờ giấy như sau:

 ❒ Phúc trình số 2/PT, 3/PT ngày 25–10 và 25–11 Mậu 
Tuất của Ban T.N kèm theo thông quy danh sách 
của những uỷ viên đã lãnh đạo Ủy Nhiệm-Thơ 
trong ban T.N.

 ❒ Sao lục thơ số 25/T của BTN để tường tri.
 ❒ Chỉ thị số 20/CT-BTN
 ❒ Thơ của G.H.Đ
 ❒ Thơ của B.D.T
 ❒ Thơ của GH.T.H.T
 ❒ Thơ của Đ.N.H.H
 ❒ uỷ nhiệm thơ phụ thuộc
 ❒ Vi bằng hội nhóm bất thường của BTN do Minh 

Khải và Chơn Kim triệu tập (kèm theo số : 16 Ủy 
Nhiệm Thơ của BTN mới)

 ❒ Sao lục thơ số 26/T ngày 4–10–M.Tuất của BTN 
để tường tri.

 ❒ Phúc trình số 1, ngày 18–10–M.Tuất của Nhơn 
Hoà gởi BTN để tường tri

 ❒ Thơ 6 ủy viên Ban Miền Nam HBCS từ chức để 
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tường tri.
 ❒ phúc trình của Nhựt Quang
 ❒ Thơ của một cán sự viên ở Biên Hoà N.V.T
 ❒ Phúc trình của Trường Tải ngày 10–11–M.Tuất
 ❒ Phúc trình số 29/ của Nguyễn Văn Thiên
 ❒ Phúc trình số 16/ của Lập Bửu (còn kèm theo tờ 

M.Thệ)
 ❒ Phúc trình số 15/ của Lập Bửu
 ❒ Mật phúc số 17/MP của Lập Bửu
 ❒ Thơ của Điền Quân ngày 24–10– M.Tuất
 ❒ Và thi của Trung Thành

Chiếu theo vi bằng và 17 Uỷ Nhiện Thơ của mấy em 
nói rằng hội nhóm cùng nhau công cử Uỷ Ban Thống Nhứt 
thì ngoài bức thơ gởi riêng cho Qua do mấy vị Chức Sắc 
của Phước Thiện và Cửu Trùng Đài đã lén nói rõ cho Qua 
biết rằng mấy em không có hội nhóm chi hết. Chính mình 
họ cũng bị mấy em đặc cử mà không có sự thuận của họ.

Khi xem thơ ấy Qua thấy rằng trong sự lũng cũng 
của mấy em nó đã đưa mấy em đến đoạn đường bất hoà 
cùng nhau, cùng phản bội lẫn nhau mà chính mình Qua 
cũng không ra khỏi lẽ ấy.

Nói trắng ra nghĩa là mấy em lường gạt lẫn nhau 
và dối trá không còn chơn thật cùng Qua như trước nữa.

Qua xin mấy em phải tự giác lại. Tự hoà với nhau 
trước và tự phê bình rồi chỉnh đốn nội bộ y theo khuôn 
viên Qua đã định, không nên dối trá và lường gạt lẫn nhau. 
Chừng ấy mấy em mới hội nhóm cùng nhau cho có mặt 
đầy đủ đặng công cử BTN rồi mới gởi danh sách cho Qua 
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chớ đừng làm như mấy lần trước; như mấy em đã toan 
phương gạt gẫm Qua.

Qua gửi trả lại mấy Uỷ Nhiệm Thư chớ không ký 
tên gì hết đặng đợi mấy em chỉnh đốn lại. Mấy em phải 
cố tâm sửa cải nhất là Chơn Kim bên Nữ phái. Qua đã 
thấy dường như Chơn Kim muốn nắm cho kỳ đặng toàn 
quyền của Nam phái. Với ý chí như thế thì gây nên rối loạn 
và làm cho đối phương có thế phá hoại nội bộ của mình.

Qua sợ BTN của mấy em mới đề cử sẽ bị một số phận 
với BTN của Qua. Cũng vì mấy em lũng cũng bất hoà cùng 
nhau nên chánh quyền Ngô Đình Diệm mới bắt đặng 
BTN của Quảng. (1). Vì vậy Qua không chấp thuận BTN 
của mấy em đề cử là Qua sợ cho họ sẽ bị bắt. Huống chi 
trong nội bộ của mấy em không đặng kỷ càng lựa chọn, 
nhiều người bất chính lẫn lộn vào đó đặng mưu đồ hãm 
hại mấy em. Qua nhứt định mấy em phải hội lại rồi để 
hết trí não tinh thần, lựa người cầm giềng mối của đại 
cuộc. Mấy em muốn cho Qua mau về và khỏi bị phản bội 
thì cố gắng đặng tảo thanh trong nội bộ của mình. Lựa 
chọn người xứng đáng, nhứt tâm nhứt đức cùng mấy em 
lo cho nền đại cuộc.

Mấy em nói lại với Lập Bửu biểu nó cũng ráng tảo 
thanh nội bộ và phải tìm phương nào làm cho Việt Nam 
Bảo Vệ Hoà Bình Thương Binh Hội có một lập trường 
thiết thực về chánh qui hiện tại chớ đừng như từ trước 
đến giờ dựa vào mé một cơ thể mà thôi… Vì cớ nên chưa 
làm đặng việc gì. Thật sự là trong đám thương binh cũng 
còn nhiều đứa hoang mang, Nó phải cố gắng ung đúc 
tinh thần, đức tin cho mỗi đứa đều biết quyền lợi của 
mình đặng cố tâm tranh đấu. Sự trung thành của Lập 
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Bửu chánh Qua cũng chán biết, nếu Nó còn có trở ngại 
là do trong đám thương binh không trọn tâm đức với Nó.

Mấy em nói lại với Ngôn Thiện và Thành Kỉnh rằng: 
Qua đợi coi BTN giải quyết thế nào, nếu chúng nó không 
đặng trọng dụng thì chính mình Qua định phận cho chúng.

Hiếu Nghĩa cũng vậy.
Qua cho phép mấy em đặng trọn quyền giải quyết 

nội bộ lũng cũng của mình bằng mọi phương cách. Mấy 
em hội nhóm cùng nhau định liệu. Thoảng như có sự trở 
lực bất kỳ nơi nào đem đến và nơi nào tạo nên rối loạn thì 
mấy em nhân danh Qua cho đứng ra ngoài, không nhìn 
nhận là bạn đồng chí của mấy em nữa. Mấy em quyết định 
rồi phúc sự cho Qua hay biết.

Trong Uỷ Ban của Uỷ ban Trung ương Qua thấy 
mấy em công cử quá nhiều người. Mấy em nên lựa chọn 
lại, trong số ấy giử lại chừng 5 đến 10 người là đủ dùng.

Về Ban Miền Nam HBCS mấy em nên đặc cử một 
Ban mà thôi. Mấy em xem xét lại Ban Miền Nam HBCS 
vừa mới tranh cử cho vừa theo ý chúng rồi phúc sự lên 
Qua để cấp Uỷ Nhiệm Thơ cho họ.

Về Ban Miền Nam HBGH thì mấy em cho công cử 
một Ban mà thôi cũng như bên miền Nam HBCS chớ 
không có Ban Miền Trung chi nữa cả.

Theo đây Qua gởi 22 tờ Biên Nhận y như em Nguyễn 
Văn Thiên đã lập thông qui mấy em giao lại cho nó.

Trước khi dứt lời Qua cầu nguyện Đức Chí Tôn, 
Đức Phật Mẫu ban ân lành cho mấy em sáng suốt đi trong 
con đường cứu dân cứu nước.
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KIM BIÊN, ngày 15 tháng 11 Mậu Tuất.
(25–12–1958).
HỘ PHÁP 

(Ấn Ký).
Bài thi của Đức Hộ Pháp.

Hộ trì cực lạc định tà chơn,
Pháp ấn nêu cao giá Đạo hườn.
Phạm Tử Di Đà ra phép mật,
Công mong kim khuyết định tà chơn.
Tắc truyền dĩ lập xong đài định,
Giáng thế khai cơ độ vĩ nhân.
Mừng sắp nên hình cho vạn chủng,
Đài Cao vui hưởng pháp Thường – Luân.

* * *
* CHÚ THÍCH.
(1)– Về ông Quảng.

Tên đầy đủ là Trương Văn Quảng, Thiếu tướng 
Quân Đội Cao Đài.

Khi còn trong quân đội ông phục vụ tại Thủ Dầu 
Một. Ông rất có lòng với Đạo. Đức Hộ Pháp có lời phê 
về ông như sau:

Phúc trình số 88/PT của Trung Tá Trương Văn 
Quảng chỉ huy Quân Đội Cao Đài Tỉnh Thủ Dầu Một 
hiệp cùng chức sắc Hành Chánh Đạo nơi đây tu bổ Thánh 
Thất lại hoàn hảo.

LỜI PHÊ ĐỨC HỘ PHÁP:
Tư cho Q. Thái Chánh Phối Sư và Q. Thượng chánh 
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Phối Sư xem hai vị nên thương lượng cùng Q. Ngọc Chánh 
Phối Sư viết thơ cám ơn Quân Đội đã giúp Đạo đắc lực 
nhứt là Trung Tá Quản.

HỘ PHÁP
(Ấn Ký)
* * *

Thánh thư số 15 ngày 25–6–1958 lập ra Ban Thống 
Nhất Đức Hộ Pháp chỉ định Ông Quảng là Trưởng Ban 
(Minh Hiền).

Thánh thư số 16 ngày 17–7–1958 Đức Hộ Pháp thấy 
sự khó khăn của ông Quảng nên viết: Em Minh Hiền, thầy 
chấp nhận lời xin. Từ đây Em nên giử mình cho lắm, cho tới 
ngày Thầy trở về. Dặn ST.Đ ráng làm phận sự về đường lối 
tương lai mà Thầy trò ta đã vạch sẳn từ trước. Thầy chẳng 
buổi nào mà quên mấy em. Thầy biểu đánh máy trọn cả bản 
chương trình của UBTN và ký tên gởi về đây cho cả UBTN 
đủ uy tín làm việc. Ráng thi hành y theo bản chương trình 
ấy đừng sửa cải bởi nó hay và Thầy rất hài lòng....

Thánh thư số 19 ngày 03–9–1958 Đức Hộ Pháp viết 
về ông Quảng:

... Tội nhứt cho Quảng là đứa cẩn thận và dè dặt mà 
chuyện xãy tới cho nó bất ngờ... Không biết hôm nay nó có 
ân hận gì không?

....Theo ý định của Minh Hiền đem tên những người 
hành sự củ có công nghiệp vào Ban Thống Nhất. Qua tạm 
chấp thuận; khi mấy em Quãng cùng các bạn của nó đương 
bị giam cầm bởi chánh quyền bắt. Đến khi nó trở về thì phải 
giao lại cho chúng nó.

* * *
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Theo HBCS sử lược trang 149 thì Ông Quảng ra tù 
trước ngày 08–9–Tân Sửu (17–10–1961) (ông Quảng tham 
gia vào lễ ra mắt của ông Phối Sư Thượng Vinh Thanh tại 
Đại Đồng Xã). Sau khi chế độ Ngô Đình Diệm bị sụp đổ 
các vị HBCS mở cuộc họp báo ngày 15–11–1963 (30–9–Quí 
Mão) tại nhà hàng Soái Kình Lâm số 496 đường Đồng 
Khánh ở Chợ Lớn thì Ông Quảng có tham dự trong chủ 
tọa đoàn.

Ngày 30–11–1963 ông Quảng và 11 người nữa bị bắt 
giam. Các vị bị giam ở bót Ngô Quyền 02 tháng rồi đưa 
qua đề lao Gia Định 01 tháng rồi đưa đi an trí tại Trung 
Tâm Tân Hiệp Biên Hòa. (trang 233 & 234).

Ngày 24–01–1964 (22–12–Giáp Thìn) ông Nhung 
được thả sau cùng còn Ông Quảng, ông Vui và ông Trà 
Duy Út vẫn bị giam...(tr 236& 237).

Ngày 17–3–1965 các vị HBCS mở cuộc họp báo ở lữ 
quán Majestic (Nhà Hàng Hoàn Mỹ) Sài Gòn.

Ngày 21–3–1965 thì một số vị bị bắt về nhà giam 
Tây Ninh. 04 tháng sau chuyển đi Chí Hòa và Thủ Đức. 
(trang 252).

Ngày 19–7–1965 chuyển đi Tân Hiệp Biên Hòa. Ở 
đây các vị gặp lại ông Quảng và ông Vui (bị bắt đợt trước 
chưa thả). (trang 253).

Không rõ ông Quảng ra tù ngày nào nhưng sau khi 
các vị HBCS ra Tòa Án Quân Sự ở Bạch Đằng Sài Gòn 
ngày 29–4–1966 ông Quảng có đến Chí Hòa thăm ông 
Nhung, ông Nguyên và ông Ngời.

Ngày 02–6–1967 khi đưa ông Phạm Duy Nhung ra 
phần mộ ông Quảng có đọc điếu văn.
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HBCSBN – Năm 1959

 	 Thánh Thư số 24 ngày 02–01–1959

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

Số: 24/ HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

Kiêm Biên, ngày 23 tháng 11 Mậu Tuất
– ------

Gởi Cho Các Em trong BTN-HBCS và HBGH

Mấy em,
Qua đặng Phúc Sự của mấy em ngày 21 tháng 11 

Mậu Tuất.
Trước khi Qua được Tờ Phúc Sự của mấy em thì 

Qua đã hiểu phỏng rằng mấy em đã bị vào con đường lũng 
cũng nội bộ do nơi lòng nghi kỵ lẫn nhau. Không chơn 
chánh trọn vẹn theo đường lối mà Qua đã hằng khuyên. 
Mấy em phải hiểu rõ là ta phải giảm thù thêm bạn mới đi 
đến con đường thắng lợi. Thắng lợi sớm chừng nào Qua 
càng mau về hội hiệp cùng mấy em chừng nấy. Qua thấy 
bằng cớ quả quyết rằng mấy em không để trọn trí não tin 
tưởng điều đó. Thoảng như Ngô Đình Diệm hôm nay còn 
cầm quyền sanh sát đồng bào của mấy em nơi miền Nam 
là do nơi đó mà làm cho mấy em trở thành bất lực nên 
chánh quyền Ngô Đình Diệm mới tồn tại.

Vậy Qua quyết định y lời của mấy em xin.
1. Giải tán Ban Thống Nhất.
2. Hoặc tạm thời Qua đặc cử một số người của Qua 

http://www-personal.usyd.edu.au/~cdao/booksv/hoabinhchungsong/hbchbn5.html
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lựa chọn cầm quyền Uỷ Ban Thống Nhất cho tới 
ngày nào mấy em có năng lực đủ tín nhiệm nhau 
đặng lãnh đạo phong trào cứu nước, cứu dân.

Mấy em có tên sau đây do chính mình Qua lựa chọn 
đặc cử:

1. Giải Khổ – Giáo Hữu Dự. (a).
2. Trung Hiền – Giáo Sư Mỹ.
3. Ngôn Thiện – Đạo Nhơn Phú
4. Hiếu Thiên – Đạo Nhơn Đại
5. Văn Thiên – Chí Thiện Trạch
6. Minh Tươi – Chí Thiện Tươi
7. Thành Kỉnh – Giáo Hữu Huệ
8. Thanh Nhàn – Giáo Hữu Sơn
9. Thanh Quang – Sĩ Tải Nguyên

10. Phi Hùng – Giáo Hữu Phước
11. Thanh Bạch – Lê Văn Hai
Qua để 11 em mà Qua đã lựa chọn trên đây rồi mấy 

em hội nhau định phận sự cho mỗi người. Qua cho mấy 
em trọn quyền xem xét sở năng của mỗi người với kỳ hạng 
trong 3 tháng do nơi Uỷ Nhiêm Thơ của mấy em gởi lên 
cho Qua phê chuẩn. Nếu trong thời hạn 3 tháng mà có 
người bất lực không làm tròn nhiệm vụ thì mấy em Phúc 
Sự cho Qua thâu Uỷ nhiệm thơ lại và chọn lựa người khác 
công cử thay thế. (1).

Mấy em nên cho Chơn Kim (Hương Nương) biết 
rằng những người Qua chọn dầu không vừa lòng của 
Nó thì Nó cứ chỉ tuân theo mạng lệnh của Qua mà thôi. 
Hể nó còn sửa cãi thì Qua cho nó nghỉ trọn vẹn ra khỏi 
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CSHBCS hay là HBGH. Từ hôm đó tới nay Qua vì lẽ đoàn 
kết của mấy em nên Qua còn để Nó ở lại đó, bằng chẳng 
vậy Qua cho Nó đi đã lâu rồi.

Qua mong rằng với giải pháp của Qua mấy em mới 
hết lũng cũng cùng nhau đặng để tinh thần trí não trọn 
vẹn trong đại cuộc.

Trước khi dứt lời Qua ban phép lành cho mấy em 
và Qua cầu nguyện Đức Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu cùng 
các Đấng Thiêng Liêng ban ơn riêng cho mấy em đặng 
sáng suốt, hiểu rõ đường lối gay go cùng nguy hiểm do 
nơi kẻ thù địch với Thầy trò mình gieo rắc. Sáng suốt theo 
đường lối hữu nhơn hữu đạo của Thầy trò ta. Chúng ta gỡ 
cho tương lai Tổ Quốc và đồng bào Việt Nam đặng danh 
vọng chơn thật nên đang thi đua tìm ra phương giải ách.

Kiêm Biên, ngày 23 tháng 11 Mậu Tuất
02–01–1959
HỘ PHÁP

(Ấn Ký).
* * *

CHÚ THÍCH:
(1)– Sau khi ông Quảng (Minh Hiền) Trưởng Ban Thống 
Nhất bị bắt thì các vị có thành lập Ban Thống Nhất mới 
(lần hai).

Do nội bộ bất nhất nên các vị xin giải tán nhân sự 
BTN mới thành lập sau khi ông Quảng bị bắt.

Đức Hộ Pháp chấp thuận.
Trong khi chờ đợi các vị hiệp nhau thì chính Đức 

Hộ Pháp chọn danh sách 11 người lập ra Ban Thống Nhất 
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tạm thời (lần ba).
Đức Hộ Pháp viết rõ:
Qua để 11 em mà Qua đã lựa chọn trên đây rồi mấy 

em hội nhau định phận sự cho mỗi người. Qua cho mấy em 
trọn quyền xem xét sở năng của mỗi người với kỳ hạn trong 
3 tháng do nơi Uỷ Nhiêm Thơ của mấy em gởi lên cho Qua 
phê chuẩn. Nếu trong thời hạn 3 tháng mà có người bất lực 
không làm tròn nhiệm vụ thì mấy em Phúc Sự cho Qua thâu 
Uỷ nhiệm thơ lại và chọn lựa người khác công cử thay thế.

* * *
Nghĩa là các vị được quyền căn cứ vào danh sách 

trên đây để định phận sự cụ thể mỗi người làm gì... chớ 
không có quyền thêm vào hay bớt ra bất cứ vị nào đã có 
trong danh sách.

* * *
Theo ngài Qui Tâm viết tại trang 115 trong HBCS SỬ 

LƯỢC thì sau khi có Thánh Thư số 24 các vị đã họp nhau 
và công cử như sau:

1. Trưởng Ban Thống Nhất: Giải Khổ- Giáo 
Hữu Dự. (a.1).

2. Phó Ban: Thanh Quang- Sĩ Tải Nguyên
3. Tổng Thư Ký: Thành Kỉnh- Giáo Hữu Huệ
4. Tuyên Huấn: Thanh Nhàn- Giáo Hữu Sơn
5. Tổ Chức: Phi Hùng- Giáo Hữu Phước
6. Tài Chánh: Văn Thiện – Chí Thiện Trạch
7. Liên Lạc: Thanh Bạch- Lê Văn Hai
8. Cố Vấn: Trung Hiền- Giáo Sư Mỹ.
9. Cố Vấn: Ngôn Thiện- Đạo Nhơn Phú
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10. Cố Vấn: Hiếu Thiện – Đạo Nhơn Đại
11. Cố Vấn: Minh Tươi- Chí Thiện Tươi

* * *
Danh sách ngày 02–01–1959 (Thánh thư 24) Đức 

Hộ Pháp đưa ra 11 vị không có tên ông Minh Khải là Phó 
Ban Thống Nhất (thành lập lần đầu tiên).

Nhưng đến Thánh Thư số 25 ngày 14–01–1959 Đức 
Hộ Pháp viết:

Qua muốn cho Minh Khải lãnh phận sự cố vấn cho 
BTN, cho đến ngày Minh Hiền trở về rồi tiến hành như cũ, 
chừng ấy Qua cho lịnh sửa cải nội bộ lại như trước.

Như vậy là 11 vị trước đó cộng thêm ông Minh Khải 
là 12 vị.

Danh sách nầy hoàn thành và được Đức Hộ Pháp 
công nhận trước khi bỏ xác phàm 04 tháng.

 ❒ (a)+(a.1)– Về ông Dự : Có bao nhiêu ông Thượng Dự 
Thanh???

 ❒ Ngày 15–11–1956 (13–10–Bính Thân) Đức Hộ Pháp 
ký Thánh Lịnh số 148/ HP.HN ngưng quyền Giáo 
Hữu Thượng Dự Thanh một hạn lệ vô định. Lý do : 
Đang là phụ thống Công Viện mà không minh bạch 
tài chánh và vật liệu.... ăn xén...

 ❒ Ngày 27–7 1958 (01–06 Mậu Tuất) ông Giáo Hữu 
Thượng Dự Thanh (và ông Giáo Sư Giải) xin hoạt 
động HBCS Đức Hộ Pháp để lời khen (Thánh Thư 16).

 ❒ Ngày 02–01–1959 (23–11– Mậu Tuất) Đức Hộ Pháp 
đưa ông Giáo Hữu Thượng Dự Thanh vào danh sách 
11 người để lập Ban Thống Nhất mới. Sau đó các vị 
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công cử ông Thượng Dự Thanh làm Trưởng Ban.
Ngài Qui Tâm viết tại trang 116 (HBCS SL):
Trước khi lãnh Uỷ nhiệm thư thi hành phận sự, ông 

Giải Khổ – Trưởng ban Thống Nhất mời hết anh em trong 
Ban Thống nhất và Ban cố vấn cùng đại diện Ban miền 
Nam Hoà Bình Chung Sống và Hoà Bình Giáo Hội đến tư 
gia dự bữa giỗ trá hình để cho tất cả anh chị em lập minh 
thệ thọ lãnh phận sự.

Ông Giải Khổ chỉnh đốn các Ban bộ và ra các văn 
bản củng cố tinh thần đoàn kết tích cực phục vụ, giữ vững 
đức tin và lập trường đường lối của Đức Thầy, tránh nghe 
những tin đồn thất thiệt hoang mang.
SAU KHI ĐỨC HỘ PHÁP TRIỀU THIÊN.

Ngài qui Tâm viết tại trang 149 & 150:
Như vậy cuộc lễ vừa qua là bí pháp phát động Hoà 

Bình ở giai đoạn hai, sau ngày Đức Hộ Pháp qui Thiên. 
Sau cuộc lễ, sáu anh em Sĩ Tải và ông Trương Văn Quảng 
xuống Tân Vạn (Biên Hoà) tránh sự theo dõi gắt gao của 
chánh quyền Ngô Đình Diệm để hoạt động đường lối Hoà 
Bình ra quốc tế và tiện đường lên xuống Sài Gòn tiếp xúc 
các giới. Đến Tân Vạn anh em được Bác Mười Giáo 
Hữu Thượng Dự Thanh giúp đỡ và bảo trợ một cách tận 
tình. [[[BẢN TRÊN NET MẤT MỘT ĐOẠN VỀ CHỦ TỊCH XÃ 
là cháu ông Dự bảo đảm...]]]

Đức Hộ Pháp cho phép lập bàn thờ Hộ Pháp có chữ 
KHÍ tại tư gia của bác Mười. Bác Mười có nhắc lại hồi làm 
công quả ở Toà Thánh Đức Hộ Pháp có nói với bác: sau này 
tao muốn ở đậu nhà mày có được không? Bác Mười ngơ 
ngẩn nghĩ rằng Đức Hộ Pháp ở Hộ Pháp Đường chớ đâu 
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có xuống Biên Hoà làm chi. Đức Hộ Pháp nói tiếp: Có được 
hay không trả lời cho biết. Bác Mười mới trả lời: Dạ được.

Tại trang 250.
Sau cuộc họp báo ở Lữ Quán Majestic ngày Chúa nhật 

19–2–Ất tỵ (21–31965) một số anh chị em tề tựu tại tư gia 
ông Giáo Hữu Thượng Dự Thanh ở cửa số 7 Nội Ô Tòa 
Thánh để nghe tường trình cuộc họp báo.

[[[Bản trên net không có mấy chữ: ở cửa số 7 Nội Ô 
Tòa Thánh]]].

Trang 358.
Ông Giáo Hữu Thượng Dự Thanh, Ân Dưỡng Chơn 

Nhơn từ trần, thọ 82 tuổi.
12 giờ trưa ngày 2 tháng 7 năm Quí Sửu (1973) cụ 

Giáo Hữu Thượng Dự Thanh qui vị tại tư gia xã Tân Vạn 
Biên Hoà (đất Phụng Kỳ). Tang lễ được cử hành rất trọng 
thể chưa từng có ở địa phương. Có ba ban Lễ, Nhạc, Đồng 
nhi và Ban chèo thuyền ở Hội Thánh xuống hai xe đò lớn 
(do tang chủ đài thọ).

Trang 360.
Đến phần mộ có đọc nhiều bài điếu văn. Trong lúc 

đường lối của Đức Hộ Pháp cần nhiều cột trụ, cụ Giáo Hữu 
Thượng Dự Thanh qua đời làm xôn xao anh chị em thệ hữu 
ở khắp nơi, hồi còn sanh tiền, cụ là một người có danh tiếng 
trong Đạo cũng như ngoài Đời. Cụ được Đức Hộ Pháp tín 
nhiệm giao cho nhiều công tác quan trọng trong Đạo. Khi 
tình nguyện phục vụ Chánh sách Hoà Bình Chung Sống cụ 
được Đức Hộ Pháp cho biệt danh “Ân Dưỡng Chơn Nhơn”.

Trang 362. Đầu năm 1974.
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Sáng mùng một Ban Thống Nhất và chư thệ hữu đến 
biệt xá cụ Ân Dưỡng Chơn Nhơn cầu nguyện và chúc thọ bà 
Mười rồi ra viếng phần mộ. [Đoạn nầy trên net không có].

Trang 364 & 365.
Ban Thống Nhứt dự Tết ở Phụng Kỳ xong liền trở về 

Toà Thánh lo vận động giấy tờ cho cuộc lễ Đại Tường cụ 
Cố Giáo Hữu Thượng Dự Thanh và Lễ Truy Điệu Chiến 
Sĩ Trận Vong, khánh thành Đài Kỷ niệm cùng 84 ngôi mộ 
chiến sĩ xây đắp xong.

* * *
Chúng tôi trích lục về ông Giáo Hữu Thượng Dự 

Thanh khá kỷ nhưng vẫn không xác định được: Có một 
vị? Có hai vị? hay có ba vị?

Trường hợp là một vị:
Chúng ta hiểu sao về Thánh Lịnh 148 ngày 15–11–1956 

(13–10–Bính Thân) ngưng quyền Giáo Hữu Thượng Dự 
Thanh...

 ❒ Là một khổ nhục kế mà Ngài Giáo Hữu nhận 
thi hành.

 ❒ Ngài Thượng Dự Thanh ăn năn và muốn lập 
công... nên được trọng dụng.

Ngài Thượng Dự Thanh nhà ở cửa số 7 Nội Ô và 
Ngài Thượng Dự Thanh ở Tân Vạn là hai người hay một?

Đó là việc của một người nhưng từ đó nẫy sinh câu 
hỏi về tổ chức.
VIỆC CẦN LÀM RÕ:

Căn cứ vào các Thánh Thư sau:
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 ❒ Thánh thư số 15 ngày 25–6–1958 (09–05–Mậu 
Tuất) lập Ủy Ban Thống Nhất để điều khiển HBGH 
và HBCS.

 ❒ Thánh thư số 18 ngày 10–8–1958 (25–06–Mậu 
Tuất) xác định Ủy Ban Thống Nhất bị bắt do 
nội phản.

 ❒ Thánh thư số 19 ngày 03–09–1958 (20–07– Mậu 
Tuất) các vị không bị bắt xin lập Ban Thống Nhất 
Đức Hộ Pháp dạy :
Theo ý định của Minh Hiền đem tên những người 
hành sự củ có công nghiệp vào Ban Thống Nhất. 
Qua tạm chấp thuận; khi em Quảng cùng các 
bạn của nó đương bị giam cầm bởi chánh quyền 
bắt. Đến khi nó trở về thì phải giao lại cho 
chúng nó.

 ❒ Thánh thư số 23 ngày 25–12– 1958 (15–11– Mậu 
Tuất) cho biết Ban Thống Nhất lập lần hai báo 
cáo sai bị quở...

 ❒ Thánh thư số 24 ngày 02–01–1959 (25–11– Mậu 
Tuất) xin giải tán Ban Thống Nhất (lập lần hai) và 
chính Đức Hộ Pháp chọn 11 người cho các vị cử.

 ❒ Thánh Thư số 25 ngày 14–01–1959 Đức Hộ Pháp 
viết :
Qua muốn cho Minh Khải lãnh phận sự cố vấn 
cho BTN, cho đến ngày Minh Hiền trở về rồi 
tiến hành như cũ, chừng ấy Qua cho lịnh sửa 
cải nội bộ lại như trước.

* * *
Từ 06 Thánh Thư trên xin nêu 02 việc về tổ chức 
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chưa rõ sau:
Việc Một:

Danh sách 11 vị trong Ban Thống Nhất do Đức Hộ 
Pháp lập và các vị bầu Ngài Giáo Hữu Dự làm Trưởng 
Ban vì sao không tiếp tục nhiệm vụ sau khi Đức Hộ Pháp 
triều thiên? Ban nầy giải tán bao giờ mà Ngài Thượng Dự 
Thanh trở thành một thành viên thường?
Việc Hai:

Đức Hộ Pháp dạy rõ về nhiệm vụ của Ông Quảng 
hai lần:

1. Thánh thư 19: Đến khi nó trở về thì phải giao 
lại cho chúng nó.

2. Thánh thư 25: cho đến ngày Minh Hiền trở về 
rồi tiến hành như cũ...

Qua đó chúng ta thấy ông Quảng được Tôn Sư tín 
nhiệm rất cao. Hai lần lập Ủy Ban Thống Nhất Tôn Sư 
đều dạy ĐẾN KHI ÔNG QUẢNG RA TÙ THÌ GIAO LẠI.

Như vậy tại sao khi ông Quảng về các vị trong Ban 
Thống Nhất không thực hiện đúng theo lời Tôn Sư dạy???

Các sự việc diễn tiến cho thấy Ông Quảng lúc nào 
cũng tích cực, gan dạ, không ngại hy sinh. Vì HBCS mà 
vào tù ra khám, chịu đựng biết bao nhiêu đày ải... Tôn Sư 
đã chọn người rất xứng đáng để giao việc....

* * *
Cái phi thường của ông Quảng là không màng đến 

địa vị chỉ biết cúc cung tận tụy với nhiệm vụ, với Đạo.
 � Khi trong còn trong Quân Đội Cao Đài được Đức 

Hộ Pháp khen trong Lời phê các việc.
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 � Khi quốc gia hóa ông có đầy đủ điều kiện để bước 
vào hoạn lộ nhưng đã chọn con đường chia khổ 
với Đạo.

 � Khi dấn thân vào phụng sự chánh sách HBCS ông 
đã tận tụy với công việc chu toàn bổn phận mà 
không chú ý gì đến địa vị...

Thiễn nghĩ đây là một vầng hào quang mà 03 Hội 
Lập Quyền Vạn Linh cần tôn vinh (theo nghi thức tôn 
giáo) để làm gương cho hậu tấn.

* * *
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 	 Bản Di Ngôn cho Tín Đồ ĐĐTKPĐ. Ngày 09–01–1959

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG
SỒ:... /HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Tứ Niên)
Tòa Thánh Tây Ninh

BẢN DI NGÔN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

Bần Đạo chỉ để lại những lời di ngôn nầy cho các con 
hiểu để khỏi lầm lạc.

Nhứt nhứt các con phải đợi Đức Chí Tôn và đợi lịnh 
Hội Thánh nếu các con nghịch Hội Thánh tức là nghịch Bần 
Đạo một cách gián tiếp vậy. Các con chi chi cũng đợi Bần 
Đạo hồi loan về cố quốc.

Các con đi tới ngã ba đường thì đứng đó mà chờ đợi 
Bần Đạo. Bằng chẳng vậy tự tác sai chiều uổng cho một kiếp 
sanh may duyên gặp Đạo. Các con nhìn Thầy cho kỷ sau 
khỏi lầm với Hộ Pháp giả.

Bần Đạo cho các con biết rằng nếu một phẩm Giáo 
Hữu bên Cửu Trùng Đài mà ra một lịnh gì thì Bần Đạo 
cũng phải cúi đầu tuân lịnh. Cả con cái Đức Chí Tôn thấy 
một trường hợp nào bất chánh thì quan sát coi trạng thái 
của nền chánh giáo Đức Chí Tôn đã bày trước. Nó có đại 
hùng, đại lực rồi nó phải đi trong con đường đại bi. Coi 
chừng nó đi vào con đường đại ác của nó.

Cả thảy đều đứng lên làm một bức tường thiên nhiên 
thay mặt bức tường huyền diệu của Đức Chí Tôn đặng 
ngăn cản không cho nền Tôn Giáo của Ngài đi vào con 
đường đại ác.

Tương lai thay đổi phải mở con mắt Thiêng Liêng, 
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lấy tinh thần toàn thể dầu Chức Sắc Thiên Phong hay Tín 
Đồ cũng vậy:

Con mắt phải mở cho rõ ràng minh mẫn đặng coi chừng 
việc thay đổi nền chánh giáo của Đức Chí Tôn. Đừng để 
ngày sau phải đổ lụy và ân hận. (1).

Vĩnh Cữu Trường Tồn.
Kiêm Biên ngày 30–11– Mậu Tuất.

(09–01–1959)
Hộ Pháp.
(Ấn Ký).

CHÚ THÍCH.
(1)– Đức Hộ Pháp có 02 bản di ngôn:

 � Một bản gởi cho toàn Đạo ngày 30–11– Mậu Tuất 
(09–01–1959). Bản gởi cho toàn đạo viết bằng chữ 
quốc ngữ. Bản chữ quốc ngữ viết ở Báo Ân Đường 
trước ngày bỏ xác phàm hơn 04 tháng.

 � Một bản gởi cho Ngài Sihanouk viết ngày 07–4– 
Mậu Tuất (14–5–1959) bằng Pháp ngữ. Bản Pháp 
ngữ viết ở bệnh viện, trước khi bỏ xác phàm 03 ngày.

* * *
 	 Thánh Thư 25 ngày 14–01–1959

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

Số: 25/ HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

Gởi cho mấy em trong Ban Thống Nhất; HBCS và HBGH

Các em,
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 � Qua có nhận đặng phúc sự số : 1/PSBTN kèm theo 
Vi Bằng số 1/VBBTN ngày 29–11–M.Tuất.

 ❒ Vi bằng số 1 của chư hội viên HBGH
 ❒ Phúc trình số 19/PT của Thiện Tâm
 ❒ Phúc trình ngày 4–12–M.Tuất của Thanh Bạch

 � Luôn đây Qua giao hồi lại
 � 11 Uỷ Nhiệm Thơ của Uỷ viên Ban Thống Nhất
 � 10 Uỷ Nhiệm Thơ của Uỷ viên Ban Miền Nam 
HBGH

 � 02 chứng nhận
 � 18 biên nhận theo thông qui của Nguyễn Văn 
Thiên.

Mấy em BTN, ra lịnh cho Nữ phái lập 2 ban Miền 
Trung là Nam; Nữ phái HBGH và chỉnh đốn HBCS.

 � Nam phái ở miền Trung nhất là ở Quảng Nam. Qua 
nhắn lời nói với Minh Khải rằng danh sách của thơ số 24/
HPĐ là thiệt của Qua viết và chính của Qua lập thành BTN. 
(1). Vì Qua ngó thấy mấy em nghi kỵ lẫn nhau làm cho lũng 
cũng nội bộ mà công việc phải ngưng trệ không thi hành 
mạng lịnh được. Qua thấy nếu Qua không chỉnh đốn thì 
mấy em vẫn không làm điều gì xong cả. Hạng nhứt trong 
vụ đó gây ra là do sự nghi ngờ vô ích của Chơn Kim nên 
Qua mới quở nó.

Qua muốn cho Minh Khải lãnh phận sự cố vấn cho 
BTN, cho đến ngày Minh Hiền trở về rồi tiến hành như cũ, 
chừng ấy Qua cho lịnh sửa cải nội bộ lại như trước. (2).

Từ đây về sau Chơn Kim có muốn gởi Phúc Sự cho 
Qua phải qua nơi BTN chuyển đệ chớ không nên gởi thẳng 



 HBCSBN – NĂM 1959

515

như trước tới giờ. Muốn cho mấy em khỏi lũng cũng nội 
bộ nên Qua quyết định như thế. Còn các ban miền Nam 
HBCS và HBGH thì phải làm việc trực tiếp vơi BTN.

Còn em Nguyễn Hữu Ích tự là Minh Tâm thì Qua 
cho phận sự du thuyết. Nghĩa là được chức Uỷ viên tuyên 
huấn miền Trung HBCS trong thời gian hành sự của em. 
Qua sẽ chờ xem sự kết liễu rồi quyết định do theo công 
nghiệp mà cho em vào Hiền Tài.

Mấy em trong ban T.Ư nói lại với Người nên cố gắng 
làm thế nào gở cho nước nhà và toàn cả đồng bào của mấy 
em khỏi nạn lệ thuộc của hai khối. Nước nhà của mấy em 
và toàn quốc dân thừa hưởng đường lối quốc gia thuần 
tuý. Nếu mấy em muốn cho nước Việt Nam và toàn dân 
còn tồn tại thì chỉ như thế mà thôi.

Sau 80 năm Pháp thuộc Quốc dân Việt Nam đã thọ 
khổ, bây giờ lại còn bị gián tiếp lệ thuộc nữa ắt là họ chịu 
không nổi. Sợ e cho họ phải làm Cách mạng một lần nữa 
vì quá lệ thuộc và quá thống khổ.

Qua sẽ đợi tin tức của Người và biết được năng lực 
hoạt động của Người nơi Miền Trung.

Trước khi dứt lời Qua ban phép lành cho mấy em.
Kim Biên, ngày 6 tháng 12 Mậu Tuất.

14–01–1959.
HỘ PHÁP

(Ấn Ký)
CHÚ THÍCH.
(1)– Danh sách trong thánh thư số 24 là danh sách 11 vị 
mà chúng tôi có lưu ý trong chú thích.
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Tại sao Đức Hộ Pháp chọn 11 vị mà không chọn 
con số khác?

Bởi vì trên bàn thờ Hộ Pháp có 11 lễ phẩm (không 
có đèn Thái Cực). Nên số 11 là số riêng của Hộ Pháp.
(2)– Đức Hộ Pháp viết rõ:

Qua muốn cho Minh Khải lãnh phận sự cố vấn cho 
BTN, cho đến ngày Minh Hiền trở về rồi tiến hành như cũ, 
chừng ấy Qua cho lịnh sửa cải nội bộ lại như trước.

* * *
Minh Khải là ông Võ Minh Tá (Trung Tá Quân 

Đội Cao Đài). Trong thánh thư số 42 ngày 29–3–Bính 
Thân (09–05–1956) Đức Hộ Pháp giao ông Tá đi gặp và 
giải thích với các ông Thừa Sử Phước, Trung Tá Mừng, 
Đại Uý Vui, Trung Uý Uyên, Thiếu Uý Dư và các chiến 
sỉ giải phóng nơi biên khu.

Trong danh sách thành lập Ban Thống Nhất Đức 
Hộ Pháp chỉ định ông Minh Khải là Phó Trưởng Ban.

* * *
Thánh Thư số 26 ngày 01–02–1959.

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

Số: 26/ HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

Gởi cho mấy em trong BTN CSHBCS và HBGH

Mấy em,
Qua có đặng số tiền của các em gởi đến là 22.818 $00 

y như thông qui của em Thiên. Sau khi xuất tiền hành lý 
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cho liên lạc là 2.400 $00 còn lại là 20.418 $00 đổi ra tiền 
Riels chỉ còn có 16.340 $00 riels tức nhiên chỉ mất hết 
28% tính theo tiền VN.

Trong số tiền ấy xuất trả cho vợ chồng LS Minh ở 
Soài-riêng mà mình đã mượn đặng đóng tiền phạt khi 
Thiên bị bắt 10.127 $00 riels chỉ còn lại có 6.215 $00 riels. 
Qua thấy rằng tiền bạc của mấy em lên xuống cho Qua 
hao hớt rất nhiều lại thêm khó bề đổi chác ra tiền Miên. 
Như em Lể Sanh Minh phải ở tại Soài-riêng mất 5–7 
ngày mới đổi được mà chúng ăn tiền huê hồng đến 28% 
lại thêm khó khăn di chuyển đến Qua.

Vậy mấy em phương nào tổ chức lại cho hoàn tất đặng 
tránh sự hao mòn ấy. Mấy em nghĩ lại coi số tiền của mấy 
em gởi tiền VN 22.818 $00 khi tới Qua chỉ có 16.346 Riels 
mà thôi. Như vậy nó đã bị hao hớt bao nhiêu? Khi trừ ra 
thì mất hết 6.478 $00 như thế thì sự hao hớt quá nhiều.

Còn về vụ Nguyễn Hữu Ích thì Qua không dè anh ta 
lấy bí danh là Minh Tâm trùng với Minh Tâm bên Giáo 
Hội (Dậu). Qua vì ở xa làm việc như mua trâu vẽ bóng, 
chính mình Qua không biết Nguyễn Hữu Ích là ai. Qua 
chỉ thấy bức thơ của Nguyễn Hữu Ích ký tên với bí danh 
là Minh Tâm mà Qua không biết bí danh ấy trùng với 
Dậu. Qua chỉ tin nơi mấy em mà thấy Nguyễn Hữu Ích 
vốn là người Trung Việt, có học thức và có mặt tại đó chớ 
không phải như Dậu từ trước đến giờ duy ở trong Nam 
đang điều khiển Uỷ ban HBGH Trung Việt mà thôi. Nên 
Qua mới nhứt định phú thác Trung phần Việt Nam về 
cho Ích. Vậy thì từ đây Qua chỉ định để cho Dậu làm cố 
vấn của HBGH Trung Việt còn Nguyễn Hữu Ích thì hành 
y theo bức thơ số 25/HPĐ-V của Qua vừa rồi.
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Mấy em nhớ thi hành theo mạng lịnh của Qua. Mấy 
em nào không đảm đương phận sự thì mấy em tuỳ tiện 
cho họ nghĩ, đừng để lũng cũng nội bộ như từ trước đến 
giờ mà khó bề thi hành phận sự.

Còn vụ Chơn Kim muốn cho mấy em minh thệ 
trước mặt nó thì mấy em cứ trả lời cho nó hiểu rằng mấy 
em đã thệ rồi không cần làm lại.

Chơn Kim trung thành với Qua và đường lối từ buổi 
ban sơ đến giờ, nên Qua không nỡ cho nó đứng ngoài. 
Qua lại cậy mấy em tổ chức giùm Nữ phái cho Nó từ miền 
Nam tới Trung giao về Nó điều khiển Nữ phái về HBCS.

Qua thấy nó khó tánh là cũng vì mấy em lại không 
đủ tín nhiệm nên BTN chỉ có ra mặt với nó có mấy người, 
còn bao nhiêu ẩn dạng đặng hành sự bí mật mà thôi. Nên 
nó trở lại nghi kỵ mấy em buộc mấy em minh thệ trước 
mặt nó là vậy. Nếu mấy em đều có ra mặt thì nó không 
buộc mấy em như thế làm gì… Nó chỉ sợ mấy em không 
trọn trung thành với Qua như Nó, rồi trở lại hại lây cho 
Nó. Mấy em nên biết điều ấy rồi liệu phương nào cho Nó 
hiểu rõ minh bạch lòng dạ mấy em thì sự lũng cũng giữa 
Nó và mấy em sẽ chấm dứt.

Mấy em nên nói hẳn với nó rằng: nếu Chị không 
tín nhiệm chúng tôi thì chị cũng không tín nhiệm Thầy 
nữa. Bởi chúng tôi là Thầy đề cử đặng giải quyết vấn đề 
lũng cũng nội bộ.

Tôi nói cho chị biết rằng: Chúng tôi có mạng lịnh 
của Thầy giao phó là bất kỳ ai làm rối cho nội bộ chúng 
tôi có quyền đào thải. Bởi sự lũng cũng nội bộ là trở ngại 
lớn lao cho đường lối của Thầy đã vạch sẳn.
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Chúng ta phải làm sao cho hoà thuận với nhau đặng 
thi hành phận sự của Thầy phú thác. Lũng cũng nội bộ 
chúng ta làm cho anh em chúng ta bất hoà tức làm lợi 
cho đối phương chứ không hữu ích chi cho đường lối của 
thầy đã vạch sẳn. Nên Thầy phải trừ tuyệt với bất kỳ một 
phương pháp nào đặng kêu gọi anh em chúng ta phải hoà 
thuận cùng nhau phục vụ cho đại cuộc cứu Dân, cứu Nước.

Một phen nữa Qua giao trọn quyền cho mấy em 
toàn quyền chỉnh đốn nội bộ, bất kỳ nơi nào đường lối 
của mấy em bị trở ngại mấy em đặng trọn quyền dẹp an 
chẳng kể với một phương pháp nào.

Qua xin mấy em từ đây khi có mang lịnh của Qua 
về phải cho Chơn Kim hay và cho xem văn từ của Qua 
cho nó an trí. Đừng để nó làm rắc rối nội bộ. Mấy em nói 
riêng với nó rằng: Qua vì công nghiệp của nó khổ hạnh với 
Qua từ trước đến giờ nên Qua cũng đã quá chìu chuộng 
Nó. Nó nên biết điều ấy đừng làm khổ tâm cho Qua phải 
giải quyết với nó bằng phương pháp nghiêm khắc mà sanh 
ra Thầy trò không trọn nghĩa cùng nhau.

Trước khi dứt lời Qua ban ơn lành cho toàn cả 
mấy em và Qua cầu nguyện cùng Đức Đại Từ Phụ, Đức 
Đại Từ Mẩu cùng cứu khổ cứu nạn cho đồng bào và Tổ 
Quốc mấy em.

Kim Biên, ngày 24 tháng 12 Mậu Tuất.
(01–02–1959)
HỘ PHÁP. 

(Ấn Ký).
* * *
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 	 Thánh Thư 26 ngày 05–02–1959 gởi Chơn Kim

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

Số: 26/ HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

Gởi cho em Chơn Kim Trưởng ban Vận Động HBCS miền 
Nam� Nữ phái�

Em Chơn Kim
Qua có đặng những giấy tờ của Em gởi lên như:

 ❒ Phúc Trình số 1 của Chơn Kim kèm theo số tiền.
 ❒ Thơ chúc xuân của Minh Tâm kèm theo Thông 

Qui tiền 17.170 $00
 ❒ Hai Uỷ Nhiệm Thơ của Minh Tâm
 ❒ Phúc Trình của Nguyễn Văn Thọ kèm theo một 

số đàn cơ.
 ❒ Phúc Trình của Trung Ngôn cố vấn Ban vận động 
Tỉnh An Xuyên

 ❒ Phúc Trình riêng của Trường Tải.
 ❒ Sao lục Phúc Sự chung niên năm Mậu Tuất để 

tường tri. (Phái Ngọc). Huấn lịnh số : 3/HL của 
Hành Chánh để tường tri. Số 4/HL.

 ❒ Chương trình Lễ Tết ở Toà Thánh và Lễ Vía Đức 
Chí Tôn. Nội vụ của GH Thượng Khai Thanh để 
tường tri và số tiền tất cả là : 43.410 $00 (sau khi 
xuất các chi phí hành lý) đổi ra tiền Miên mất 19% 
còn lại là : 36.479 $00 riels.

Theo đây Qua gởi trả lại cho Em 89 Tờ biên nhận 
để các em giao lại cho họ.
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Em nhớ rằng Qua có dặn Em từ đây không được phép 
gởi tiền hay là giấy tờ chi thẳng cho Qua nữa. Mổi việc 
chi phải đi ngang qua BTN chuyển đệ. Lần này là lần chót.

Tờ Phúc Sự nói về vụ BTN mưu đồ làm quyền do nơi 
mấy Sĩ Tải mà Qua đã cho làm cố vấn.

Trước khi đọc phúc sự của Em Qua đã biết trước 
rồi nên có gởi cho BTN bức thơ sau đây mà Qua gởi cho 
Em bản sao lục. Còn Em đòi xin mấy bức thơ kia mà Qua 
khuyên Em. Em phải xin BTN cho xem hai bức thơ ấy 
đặng thử xem họ có tuân mạng lịnh của Qua mà thay đổi 
thái độ hay không? Hay còn dùng quyền cưỡng bức như 
trước nữa. Em nhớ lại xem từ thử đến giờ Qua cho mấy 
em làm việc trọn quyền để tổ chức hai cơ quan HBSC và 
HBGH. Nếu như nay mà Qua phải can thiệp và chỉ định 
người cầm quyền là do sự lũng cũng của mấy em mà Qua 
nói trong bức thơ Em đọc Em sẽ hiểu rõ (thơ sô 26/HPĐ). 
Trong ấy Qua nói rõ đối với Em thì sự nghi kị ấy là do họ 
không tín nhiệm trọn vẹn nơi Em mà thôi.

Vậy nếu Em muốn hết lũng cũng về hai cơ quan HBCS 
và HBGH đặng hành sự cho đắc lực thì Em tuân lịnh của 
Qua vừa rồi. Tiếp theo Qua sẽ xử lý sự việc cho đến ngày 
mấy em không còn lũng cũng cùng nhau nữa. Khi ấy Qua 
sẽ phó thác cho mấy em quyền điều khiển như trước. Qua 
căn dặn Em đừng nghe lời dèm xiễm mà coi như mọi việc 
đều thực tế thì mới thật sự thắng nổi đối phương đương 
tìm mưu phá rối hoặc là bắt buộc mấy em làm cho lũng 
đoạn hành trình của mấy em trong đại cuộc.

Em nói với thằng Kỵ rằng: Qua đã coi tận tường 
các bài của nó gọi rằng Thánh Giáo. Qua thấy cơ bút 
của nó là giả bởi lời dạy của nó không có lời nào trúng 
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với Vạn Pháp Cung mà Qua sở định. Nó dám cả gan 
tạo cơ bút mà nó coi rằng sự dễ.

Cơ bút có những điều mà Qua phải kinh sợ và đề 
phòng về chơn chơn, giả giả, hư hư, thiệt thiệt trong cả 
đời hành Đạo của Qua. Qua bao giờ cũng đề phòng và 
để ý. Qua đã giải rõ huyền diệu cơ bút cho Em nói lại với 
nó. Kẻ phò loan không tự tay nó làm đồng giả thì cũng là 
lầm một cách vô ý thức. Nó dối gạt thiên hạ mà nó không 
hay, hai đứa phò loan không phải nó viết mà thần nó viết.

Huyền diệu cơ bút là như vầy:
 ❒ Một là hai đứa phò loan khi cơ lên không ai giáng 

mà cơ vẫn chuyễn động như thường là do chơn 
thần hai đứa phò loan hiệp cộng lại với nhau mà 
viết ra.

 ❒ Hai là cả thảy các người hầu đàn đều để thần vào 
đó, rồi họ xúm nhau viết ra. Vì cớ mà trong đám 
những người lo về quốc sự mà chứng đàn thì cơ 
sẽ viết nói về chánh trị, quốc sự y như nguyện 
vọng của họ muốn.

 ❒ Ba nữa là dầu cho một hồn ma quỷ mị cũng có 
thể giáng cơ được.

 ❒ Bốn mới tới các Đấng Thiêng Liêng cao trọng.
Thì té ra 4 cửa đánh mà ta chỉ trúng có một thì 

biết đâu là thiệt đâu là giả.
Qua nghi hoặc về cơ bút lắm.
Rất đổi thay là ngày Khai Đạo tại Từ Lâm Tự buổi 

nọ, mà ma quỷ đã nhập đàn. Chính mình Qua có đó mà 
không làm chi đặng do bởi Ngọc Lịch Nguyệt trấn đàn 
không nghiêm khắc nên quỉ mới lộng quyền.
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Qua hỏi Kỵ nó làm cách nào mà tránh khỏi tay 
ma quỉ nhập vào cơ của nó?

Nó lại không biết phân biệt thiệt giả thế nào thì Nó 
làm sao tránh cho khỏi được.

Cơ bút là khó, không phải là đồ cho mấy em, luôn 
cả thằng Kỵ dám mạo hiểm dùng nó. May sao nó lại gởi 
đồ ấy cho Qua coi, bằng chẳng vậy chúng đã mê hoặc mà 
không hay. Qua nói thiệt cho Em biết cơ bút của Đức Chí 
Tôn đến lập Đạo nó có niêm luật vô hình của nó mà cả 
thảy con cái Đức Chí Tôn không dễ gì hiểu thấu.

Qua nói khi Đức Chí Tôn đến lập Đạo tức là phải 
lập Hội Thánh thì có Cơ Phong Thánh đã tiền định là 
Thượng Phẩm và Hộ Pháp Phò Loan còn Thượng Sanh 
phò Cơ Phổ Độ.

Nhưng khi lập Đạo thành rồi thì cây Cơ Phổ Độ bị 
cấm, mấy em thấy đó thì biết rằng phò loan chẳng phải ai 
cũng phò được. Xây bàn cho ma quỉ nói chuyện thì được, 
còn phò loan cho các Đấng Thiêng Liêng chẵng phải là dễ.

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

Thằng Kỵ nó muốn mang danh như Cha nó là 
phường Tả Đạo. Nó muốn lây hại cho Vạn Pháp Cung 
mà Qua đã giao cho bổn Đạo Núi khai phá chỉnh đốn tới 
ngày Qua về Qua sẽ kiến tạo y như pháp luật Long Hoa 
Hội đã định. Nó làm cho hư danh của Vạn Pháp Cung.
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Qua buộc lòng đuổi nó ra khỏi Vạn Pháp Cung đặng 
mua chuộc danh giá Vạn Pháp Cung trở lại. Em nói với 
nó từ đây Qua cấm Nó cũng như Hội Thánh đã cấm Nó 
tổ chức cơ bút nơi đó.

Qua đương mua chuộc tội tình của cha nó là tạo 
Vạn Pháp Cung đặng để mua chuộc danh giá công nghiệp 
cho cha nó. Nó dám phá hoại ấy vậy nó là thằng bất hiếu 
với cha nó.

Trước khi Qua dứt lời, Qua ban phép lành cho mấy 
em và Qua cầu nguyện cùng Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẩu 
và các Đấng Thiêng Liêng phò hộ cho mấy em đặng sáng 
suốt mà lo cho đại cuộc. (1).

Kim Biên, ngày 28 tháng 12 Mậu Tuất.
(05–02–1959).
HỘ PHÁP

(Ấn Ký).
(1)– 02 văn bản khác ngày lại cùng đánh số 26?

* * *
CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG.

Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân�

***
ĐỨC HỘ PHÁP TRẢ LỜI

Cuộc phỏng vấn Báo Hoà Bình 
Trung Lập ở Cao Miên.

 � Câu hỏi thứ nhất: Ngài nhận xét thế nào về 
chánh sách Hoà Bình Trung Lập ở Vương Quốc? Theo 
Ngài đường lối trung lập của Thái Tử đem lại lợi ích 
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gì cho dân tộc Khmer? Và đường lối ấy ảnh hưởng 
thế nào đối với nhân dân Việt Nam và Đạo Cao Đài?

Trả lời: Đạo Cao Đài là một tôn giáo tượng trưng 
cho tinh thần quốc gia của một dân tộc có phong tục, có 
văn hiến với một văn minh Khổng Giáo tối cổ. Lấy từ bi, 
bác ái làm nền tảng; Đạo đã hằng hy sinh, gian khổ để 
mưu cầu hạnh phúc cho loài người.

Trong buổi năng lực nguyên tử như ngày nay thảm 
hoạ chiến tranh lại càng ghê gớm thì việc chung sống hoà 
bình giữa các dân tộc lại càng cần thiết lắm. Vì cớ mà Bần 
Đạo đã đề xướng thuyết “Hoà Bình Chung Sống” đặng 
mong gây hoà bình hạnh phúc cho thiên hạ.

Đạo Cao Đài có tín ngưởng là cả loài người đều là 
anh em do Đức Thượng Đế tạo đoan thì không một ai 
nơi thế gian này có quyền lực xúi giục loài người vào chổ 
chết đặng thỏa mãn dục vọng làm bá chủ toàn cầu bằng 
võ lực. Nhân loại phải chung sống hoà bình cùng nhau 
mới gìn giữ được hạnh phúc.

Chánh sách Hoà Bình Trung Lập của Vương Quốc 
Cao Miên cũng xuất phát từ giáo lý nhà Phật đã không 
hẹn mà nên cùng Đạo Cao Đài gặp nhau trên lập trường 
nhơn đạo: Hoà Bình và Chung Sống.

Chánh sách Hoà Bình Trung Lập ấy dưới sự lãnh 
đạo anh minh của Thái Tử Norodom Sihanouk, đã đem 
lại cảnh thái bình thịnh vượng cho dân chúng Khmer, 
tạo hạnh phúc cho dân tộc, gây uy thế lớn lao cho Cao 
Miên cho toàn cõi năm châu. Vì cớ toàn thể tín đồ Cao 
Đài chơn thành ủng hộ và hoan nghinh những thành 
công của Thái Tử và dân tộc Khmer.
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Chánh sách ấy còn ảnh hưởng tốt và sâu xa cho nền 
thống nhất nước Việt Nam và củng cố nền hoà bình ở 
Đông Dương và Đông Nam Á, làm cho hể ai là người 
Việt Nam thiết tha với Tổ Quốc với hoà bình thì không 
sao không mang ơn vị lãnh tụ đã đề xướng ra nó.

* * *
 � Câu hỏi thứ hai: Ngài cho biết về tình hình 

hành Đạo của tín đồ Cao Đài ở hai miền nước Việt 
Nam từ ngày hòa bình lập lại; nghĩa là từ khi Hiệp 
Định Génève ký kết ngày 20 tháng 7 năm 1954?

Trả lời: Từ ngày hoà bình lập lại ở Việt Nam đến 
nay, ở Miền Bắc có lối 800 ngàn tín đồ được hành đạo 
dễ dàng, vì chánh phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà 
hưởng ứng thuyết “HÒA BÌNH CHUNG SỐNG” do Bần 
Đạo đề xướng. Thuyết này không phải ngược lại đường 
lối Tôn Giáo của họ.

Ở miền Nam chánh phủ Việt Nam Cộng Hoà, do 
ngoại bang điều khiển, lại nghịch hẳn cùng lý thuyết này. 
Nên gần hai triệu tín đồ và nền Đạo phải trãi qua nhiều 
cơn khảo đảo có thể nói chưa từng có từ khi hoằng khai 
Đại Đạo đến nay. Toà Thánh Cao Đài bị chiếm, Chức 
Sắc Đại Thiên Phong cầm quyền của Đạo bị ràng buộc, 
Thánh Đường Tu Viện không còn là chổ trang nghiêm uy 
liệt như xưa. Đời sống của Đạo Hữu thật là khó khăn vô 
tận. Thậm chí 5 vị Chức Sắc của Đạo phải bỏ mình nơi 
khám đường, 500 Đạo Hửu bị tù đày.

* * *
 � Câu hỏi thứ ba: Tín đồ Đạo Cao Đài ở hai miền 

nước Việt Nam đã làm gì suốt bốn năm qua để thống 
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nhất đất nước?
Trả lời: Những Tín đồ Cao Đài ở miền Nam dầu 

phải khổ hạnh thế nào cũng theo đuổi chánh sách hoà 
bình thống nhất đất nước và họ luôn luôn tâm niệm câu 
thánh ngôn của Đức Chí Tôn và Đức Lý Giáo Tông là 

“Ngày nào còn một lẽ bất công trên mặt thế là Đạo Cao 
Đài chưa thành Đạo”.

* * *
 � Câu hỏi thứ tư: Trong tình hình biến chuyển 

hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới, Ngài nghĩ phải 
làm gì để thống nhất nước Việt Nam bằng phương 
pháp hoà bình?

Trả lời: Hiện nay trên thế giới mặt trận dân tộc tự 
quyết thâu quyền dân tộc độc lập đã sôi nổi và phát triển 
mạnh mẽ không còn quyền lực nào ngăn cản lại được.

Trong nước thì toàn dân đều hưởng ứng thuyết thống 
nhất bằng phương pháp hoà bình. Cho nên chánh sách hoà 
giải Nam Bắc đặng thống nhất nước nhà và chủng tộc của 
Bần Đạo để hiệp thương Tổng Tuyển Cử y theo hiệp định 
Génève ký kết ngày 20–7–1954 đã định chắc chắn sẽ làm 
thỏa mãn nguyện vọng thiêng liêng của quần chúng hai 
miền. Vì không bên nào cưỡng ép bên nào, mỗi miền đều 
giữ quyền tự trị của mình. Một chánh phủ Trung Ương 
duy nhất do toàn dân đề cử sẽ qui định hiến pháp chung.

Thuyết hoà giải dân tộc tuy gặp nhiều trở ngại, song 
ngoài nó ra không còn phương pháp nào để thống nhất 
đất nước và dân tộc. Điều kiện cần thiết để thuyết hoà giải 
dân tộc mau có kết quả theo Bần Đạo là hai miền phải 
hoàn toàn tự chủ. Miền Nam hiện nay có nhiều khó khăn 
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nên cần có một chánh thể quốc gia dân chủ.
Nghĩa là: Quyền lợi của các tầng lớp nhân dân phải 

được chú trọng và cải thiện. Các tôn giáo phải được tự do 
hành đạo. Cần một chánh sách hoà bình trung lập trong 
việc bang giao với nước ngoài. Nghĩa là: không lệ thuộc 
ngoại bang, không lệ thuộc các khối quân sự. Sống chung 
hoà bình với tất cả các nước thật tình tôn trọng lãnh thổ 
quốc gia của mình. Như vậy mới mong giải quyết đặng 
các vấn đề đối nội đối ngoại.

* * *
 � Câu hỏi thứ năm: Xin Ngài cho biết cảm tưởng 

đối với bức công hàm ngày 22–12–1958 của chánh phủ 
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà gởi chánh phủ Việt Nam 
Cộng Hoà? Trong trường hợp chánh phủ Việt Nam 
Công Hoà vẫn cự tuyệt những đề nghị nêu ra trong 
bức công hàm này, Ngài nghĩ thế nào?

Trả lời: Như đã nói trên vì nhơn đạo, bác ái công 
bằng của Giáo Lý Đạo Cao Đài, chớ không phải vì một 
nguyên tắc hay chủ nghĩa chánh trị nào mà thiên Nam 
hay theo Bắc. Bần Đạo từ thử đến giờ chủ xướng hai miền 
thi đua nhân nghĩa để tránh nạn nội chiến tương tàn cốt 
nhục và mau thống nhất tổ quốc dân tộc. Vì cớ đề nghị 
của bức công hàm ngày 22–12–1958 của Chánh phủ Việt 
Nam Dân Chủ Cộng Hoà là một sáng kiến hay về mặt 
quân sự, thương mại, văn hoá và tình cảm nhằm giải quyết 
sự chia cắt đất nước tạm thời hiện nay và lấp bằng sự chia 
rẽ dân tộc chỉ có lợi cho ngoại bang. (1).

Xưa nay Chánh phủ Việt Nam Cộng Hoà không 
trả lời những đề nghị của chánh phủ Việt Nam Dân Chủ 
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Cộng Hoà. Lần này Bần Đạo ước ao chánh phủ miền 
Nam nên nhân cơ hội này bàn bạc với chánh phủ miền 
Bắc để xem họ có dám thực thi lời tuyên bố của họ không, 
và cũng để rõ ai trắng ai đen, ai lệ thuộc? ai độc lập?

Yên lặng mãi Bần Đạo e quốc dân sẽ cho mình không 
đoái hoài đến ý nguyện của dân tộc, rằng mình không 
tự chủ.

Nhân dịp Xuân về, Bần Đạo xin gởi cả tâm tình 
yêu ái vô đối cho các em trong cửa Đạo và ban phép lành 
cho toàn thể con cái Đức Chí Tôn y như Bí pháp Ngài 
truyền dạy. Cầu xin Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu thường 
ngự tại tâm trí của mỗi người.

Bần Đạo xin nhắc nhở các em là phải đeo đuổi để 
đạt cho kỳ được chân lý chính đáng của Đạo là:

“Muốn nên mình, trước hãy nên cho người, muốn 
tạo hạnh phúc cho mình, trước phải tạo hạnh phúc 
cho người”.

Bần Đạo cũng xin gởi đến Việt Kiều lời chúc mừng 
tân niên đầy hạnh phúc và đạo đời tương đắc./. (*).

* * *
CHÚ THÍCH.
(*)– Bài nầy không thấy ghi ngày tháng. Nhưng căn cứ vào:

 ❒ Nội dung có đề cập đến công hàm ngày 22–12–1958.
 ❒ Kết hợp với LỜI CHÚC TÂN NIÊN thì Bài Phỏng Vấn 

nầy thực hiện vào Tân niên năm Kỷ Hợi (1959).
(1)– Công hàm ngày 22–12–1958 có liên quan đến việc 
chính quyền cộng sản tố cáo chính phủ Ngô Đình Diệm 
thủ tiêu hơn 1.000 (một ngàn) tù nhân ở trại giam Phú Lợi 
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(Bình Dương). Ông Giáo Hữu Ngọc Ngọ Thanh bị giam 
17 tháng ở đó... ông biết vụ thủ tiêu nầy và Đức Hộ Pháp 
có đề cập đến trong Thánh Thư số 28 ngày 19–04–1959.

* * *
 	 Thánh Thư 27 ngày 20–02–1959

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

Số: 27/ HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

Mấy em,
Qua có tiếp đặng những tờ giấy của mấy em gởi y 

theo bản biên đính theo mà Qua đã ký tên và giao hồi 
cho mấy em.

Theo ý Qua tưởng thì những số tiền của mấy em phải 
tiêu phí trong việc hành chánh của mấy em thì các Ban 
miền Nam cùng là BTN đặng phép biên nhận về thâu và 
xuất mà không cần có biên nhận của Qua.

Còn về số tiền gởi lên cho Qua thì chính mình Qua 
nhận lãnh y như từ trước đến giờ đặng dễ bề cho mấy em 
có đủ phương tiện day trở kịp thì, đừng đợi đến có Qua 
cho giấy biên nhận mà sanh ra trể nãi. Mấy em đừng thay 
đổi phương pháp mà trước kia họ đã làm thành lệ. Nội vụ 
biên nhận số tiền của mấy em gửi thông qui đặng xin tờ 
biên nhận đã làm cho Qua nhiều rắc rối cho sổ sách tài 
chánh của Qua. Vậy mấy em xem xét lại công chuyện của 
mấy em làm từ trước mà làm theo và từ đây Qua không 
cho biên nhận như thế nữa.

BTN phải để ý xem cho rõ rệt những người mới đắc 
cử có làm phận sự đắc lực hay chăng? Rồi mới ban Uỷ 
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Nhiệm Thơ cho họ, chớ đừng cho họ Ủy Nhiệm Thơ như 
trước rồi sau phải bực mình sửa cải.

 � Những tình hình nội bộ của chánh quyền cũng như 
mọi sự hoạt động của Việt Minh thì dường như điều Qua 
biết trước. Nên Phúc Sự của mấy em Qua không lấy chi 
làm lạ. Như chuyện Vũ Tam Anh tuyên truyền cho phái 
Huỳnh Đạo của Nó cũng không chi làm cho ngạc nhiên.

Qua đọc hết bức thơ của Nó mệnh danh là chương 
trình cứu quốc đã gởi cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm, 
trong ấy Qua thấy có tay của Nguyễn Thế Truyền chỉ là 
nhồi sọ N.Đ.D thêm điên nữa chớ không bổ ích vào đâu 
hết.

Có điều làm cho ngạc nhiên hơn hết là mấy ông Chức 
Sắc Đại Thiên Phong đương cầm quyền Đạo, trong ngày 
Tết không có mặt tại Toà Thánh, buộc các Chánh Phối 
Sư phải đến tại Saigon đặng chúc tết họ. Từ thử Qua chưa 
hề dám làm như họ trót trên 30 năm hành Đạo.

Còn Cô Nhi Viện của Phước Thiện mà chính mình 
Qua đã tạo dựng, chẵng lẽ vì nuôi đám cô nhi không nổi 
mà họ đem dâng cho chánh phủ gọi là Quốc Gia Hoá? 
Chánh phủ đổi bảng thành Việt Nam Cộng Hoà Cô Nhi 
Viện Tỉnh Tây Ninh và sửa chữa, thiệt là chánh phủ Ngô 
Đình Diệm có phước quá chừng. Họ ngồi không mà có 
người đem của đến đặng dưng cho họ, nhứt là Đạo Cao 
Đài, là một nền tôn giáo nghèo nàn hơn hết với hai bàn 
tay trắng tạo nghiệp dám hy sinh đặng làm việc hữu ích 
tương lai cho nòi giống Việt Nam là làm ra cho có chỗ cho 
đám cô nhi có nơi dung thân đặng sống, gọi là làm ổ cho 
kẻ côi cúc đặng nuôi dưỡng chúng.
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Nay vì Hội Thánh bất lực mà phải quốc gia hoá thì 
mấy đứa mồ côi ấy phải sống với khuôn luật chủ quyền 
của Chánh Phủ mà trở thành con cái của nhà nước NĐD. 
Vì những lẽ ấy mà từ thử đến giờ Qua chưa hề dám làm 
như các vị đương quyền của Đạo đang làm. Nên Qua chỉ 
chịu cực chịu khổ nghèo nàn, Qua liệu phương Qua chia 
sớt đặng nuôi chúng từ thử đến giờ. Điều ấy mấy em nên 
làm chứng cho Qua.

Qua rất buồn là thấy Toà Thánh ngày nay hành Đạo 
không có luật pháp chi hết. Họ làm theo cách điệu quan 
liêu ngoài đời của họ. Qua chỉ lo có mỗi một điều là trong 
mấy triệu tín đồ đã 30 năm theo Đạo nên hiểu biết pháp 
luật đạo. Với cử chỉ hành đạo vô pháp luật của họ làm cho 
tín đồ thối chí ngã lòng, xa lìa cửa Đạo... Như vậy thay 
vì dìu dắt con cái của Đức Chí Tôn thì họ lại gián tiếp 
đuổi con cái Đức Chí Tôn xa lìa cửa Đạo. Họ không liệu 
tình hình thay đổi của thời thế, tỷ như Việt Minh Cộng 
Sản sẽ thôn chiếm Việt Nam từ Nam tới Bắc thì các vị 
chức sắc ấy sẽ xử trí với tín đồ và thời cuộc như thế nào? 
Qua sợ e cho chánh sách thêm bạn bớt thù của Qua sẽ 
ra bánh vẽ vì họ.

Trước khi dứt lời Qua ban phép lành cho mấy em, 
cầu nguyện Đức Đại Từ Phụ, Đức Đại Từ Mẫu và các 
Đấng Thiêng Liêng ngự nơi tâm mấy em và dìu dắt mấy 
em vững bước trên đường chính nghĩa cứu dân cứu nước 
của mấy em.

Kim Biên, ngày 13 tháng 01 Kỷ Hợi.
(20–02–1959)
HỘ PHÁP

(Ấn Ký)
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***
 	 Thánh Thư 28 ngày 29–03–1959

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

Số: 28/ HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

GỞI CHO MẤY EM TRONG BTN,  
CSHBCS VÀ HBGH

Mấy em,
Qua có nhận đặng giấy tờ của mấy em gởi đến y 

theo bản biên ngày 6–3–Kỷ Hợi của các em và số tiền là: 
20.010 $00. Trong số này:

 ❒ Tiền đã có biên nhận rồi do mấy em giữ hai 
kỳ trước là: 10.000$00

 ❒ Ban miền Nam nữ phái: 3.300,00
 ❒ “Nam phái: 3.160,00
 ❒ Các em thiện chí: 1.500,00
 ❒ Em Thanh Bạch gởi: 450,00
 ❒ Thông qui sau của Thiên: 1.000,00
 � Tổng cộng: 20.010,00

Y theo lời nói của mấy em về chi phí của mấy em 
trong BTN.

Theo Qua thấy từ trước đến giờ các Ban T.Ư của mấy 
em đã thành lập chẳng hề có dự định một ngân khoản đặc 
biệt. Mấy em chỉ biết tính làm thế nào cho có tiền hành 
sự nơi đó và còn dư bao nhiêu gởi lên giao cho Qua bao 
nhiêu hay bấy nhiêu mà thôi. Còn như nay mà buộc Qua 
phải ký tên công nhận đặng lập thành ngân quỷ cho mấy 
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em thì Qua thấy rằng mấy em mất quyền ăn nói với toàn 
thể tín đồ của Đạo và nhơn viên của CSHBCS và HBGH.

Thành thử về số tiền ấy Qua truất phần ăn của Qua 
gởi lại cho mấy em. Đừng làm như thế là điều làm cho ái 
ngại cả toàn thể tín đồ rồi gieo rắc thêm tiếng không hay 
cho mấy em chớ không thêm uy tín cho mấy em. Với số 
tiền của mấy em còn dư lại thì Qua bằng lòng cho xuất 
một số tiền ấy đặng ủy lạo cho mấy em còn bị giam giữ 
và giúp đở cho vợ con chúng nó.

Trong phúc sự về tình hình Toà Thánh thì cũng như 
chánh phủ N.Đ.D các sự lũng cũng từ trước đến giờ vẫn 
y như một mặt. Trị dân mà không biết coi cái trị của 
mình dân chịu hay chăng là điều kỳ quái không thể 
tưởng tượng được. Qua sợ e cho có ngày sẽ có loạn lớn. 
Có điều làm cho Qua vui lòng hơn hết là Qua ngó thấy 
mấy em hôm nay đã thuận thảo cùng nhau. Qua biết chắc 
rằng sự thuận thảo ấy nó làm cho con đường của mấy em 
đi sẽ tiến triển một cách mạnh mẽ. Vì lũng cũng nội bộ 
là điều nguy cấp nhất cho đoàn thể, nên dù là đoàn thể 
nào cũng phải giải quyết cho đặng.

Qua có đọc các huấn thị của mấy em khuyên lơn cho 
toàn đạo giữ vững đức tin đừng sáo khẩu những điều thất 
thiệt làm cho hoang mang đường lối. Cho nên Qua ngó 
thấy rõ ràng là mấy em bị phản động lực của đối phương 
bên ngoài. Nó đã công phá nội bộ của mấy em một cách 
mãnh liệt, mà phải chi một mối thì Qua không ngại, ngặt 
vì tới đôi bên là Ngô Đình Diệm và Việt Minh. Họ xúm 
nhau làm một lượt công phá mấy em thì Qua ngó thấy 
mấy em đương đầu với cách mạnh mẽ và nguy hiểm. Mấy 
em làm thế nào đoạn này bức thơ đặng phổ biến rộng 
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rãi hơn nữa để cho toàn thể mấy em đặng tỉnh ngộ hầu 
đương đầu cùng mưu kế bên ngoài đương phá rối mấy em.

Qua lại cậy mấy em nói lại cùng các em Ban miền 
Nam và Nữ rằng Qua để lời thăm viếng và an ủi sự khó 
nhọc của mấy em dám hy sinh vì nhiệm vụ và vì tương 
lai của Đạo chung tâm hiệp sức cùng nhau đặng cứu vãn 
tình thế của nước nhà và chủng tộc trong cơn nguy biến.

Qua có in ra lịch năm nay vừa để bỏ túi trong ấy có 
bài phỏng vấn của Qua trả lời cho báo Hoà Bình, Trung 
Lập... Qua sẽ lần lượt gởi về cho các em phân phát. Song 
đường đi nước bước lúc này như có mòi khó khăn, vậy 
Qua tính Qua đưa lần xuống B.G rồi lần lần mấy em di 
chuyển về dưới.

Trước khi Qua dứt lời. Qua ban phép lành cho mấy 
em lưỡng phái và cầu xin Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu cùng 
các Đấng Thiêng Liêng bố hoá cho trí não cho các em đặng 
yên tâm nhẫn nại cùng phấn chí hy sinh cho nền đại cuộc.

Kim Biên, ngày 21 tháng 2 Kỷ Hợi.
(29–03–1959)
HỘ PHÁP

(Ấn Ký)
* * * 

Thánh Gandhi (1869–1948) là một nhà tranh đấu cho 
độc lập của Ấn Độ với chủ trương bất bạo động. Ông bị ám 
sát năm 1949...ông yêu cầu không trừng phạt kẻ đã bắn ông 
vì ông cho rằng đó cũng là người yêu nước nhưng khác nhau 
về sự hiểu biết. Ông là bạn học với Bảo Cô Quân Dương 
Văn Giáo khi ở Pháp.
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Khi ông mất Đức Hộ Pháp có ra lịnh cầu nguyện cho 
ông.

Chánh sách HBCS cũng chủ trương bất bạo động...
***

 	 Thánh Thư 28 ngày 19–04–1959 gởi ông Ngọc Ngọ Thanh

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

Số: 28/ HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

Gởi Cho: Giáo Sư  Ngọc Ngọ Thanh Khâm Trấn Đạo Trung Tông

Qua có đặng thơ Em và thông qui của mấy em hữu 
công cùng Đạo, song bị Hội Thánh quá theo chánh phủ 
Ngô Đình Diệm chắc rằng bắt tội mấy em theo chánh 
sách HBCS nên mới cắt chức. Vậy Em nói lại với Lại Viện 
biểu nó gởi cho Qua những lịnh ngưng quyền và cách 
chức của những Chức Sắc ấy và dặn Lại Viện nhớ đề vào 
trong ấy duyên cớ rõ ràng.

Vì những giấy tờ ấy nó rất cần cho Qua đặng Qua 
phục hồi chức tước của họ lại và đủ cớ cho Qua ăn nói 
khi Qua trở về Toà Thánh. Lại nữa đó là những bằng 
cớ về sự quá quyền của Hội Thánh cho Qua đủ thấy, để 
dùng quyền Chí Tôn đặng phục hồi chức phận của họ. 
Mấy thông qui của Em kể công nghiệp hành đạo không 
đủ bằng cớ cho Qua dùng quyền Chí Tôn đặng gải quyết.

Em nên nói lại cho rõ ràng để Lại Viện hiểu điều đó.
Khi Qua đọc bức thơ của Em, Qua chỉ tiếc có một 

điều là Em không nói rõ cho Qua biết về vụ chánh quyền 
N.Đ.D đã giết chốc tù nhơn tại trại giam Phú Lợi mà nhà 
cầm quyền miền Bắc đã đầu cáo tới quốc tế. Trong vấn đề 



 HBCSBN – NĂM 1959

537

ấy có lẽ Em hiểu rõ hơn ai vì khi đó Em còn bị giam giữ 
tại Phú Lợi trót 17 tháng trường. (1).

Qua cho Em hay rằng Đốc Nhạc N… có hai đứa con 
trai. Nhứt là đứa nhỏ giống Em lắm, Em xem coi đó thì 
Đức Chí Tôn bù khổ hạnh của Em đó vậy. Với hai đứa 
con trai Qua sẽ cho Đốc Nhạc có phương thế về thăm Em 
và đem gia đình của Nó về cho Em thấy mặt.

Em làm ơn nói lại với Hoà Tâm và Minh Tâm (Ích) 
rằng Qua được phúc sự của hai em nó tại Trung Việt thì 
Qua rất hài lòng nhưng nó phải cố gắng thêm đặng mở 
mang bành trướng cả chánh sách HBCS cho khắp cả trong 
dân thứ và Đạo cũng như đời đặng hiểu thấu đáo, chớ các 
Đảng cách mạng không đủ.

Vấn đề hoà bình thống nhất phải do tất cả quốc 
dân định liệu.

Qua ban phép lành cho mấy em.
Kim Biên, ngày 12 tháng 3 Kỷ Hợi.

(19–04–1959)
HỘ PHÁP

(Ấn Ký)
CHÚ THÍCH.
(1)– Về nhà tù Phú Lợi.

Cuộc phỏng vấn vào đầu năm Kỷ Hợi (1959) phóng 
viên hỏi về công hàm 22–12–1958 Đức Hộ Pháp trả lời:

Bần Đạo từ thử đến giờ chủ xướng hai miền thi đua 
nhân nghĩa để tránh nạn nội chiến tương tàn cốt nhục và 
mau thống nhất tổ quốc dân tộc. Vì cớ đề nghị của bức công 
hàm ngày 22–12–1958 của Chánh phủ VNDCCH là một 
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sáng kiến hay về mặt quân sự, thương mại, văn hoá và tình 
cảm nhằm giải quyết sự chia cắt đất nước tạm thời hiện 
nay và lấp bằng sự chia rẽ dân tộc chỉ có lợi cho ngoại bang.

Nguyên văn của công hàm không tìm thấy trên 
trang web chính phủ (cộng sản là bưng bít...). Xin trích 
một đoạn về thảm sát như sau:

... các đại biểu Quốc hội có mặt tại Hà Nội họp ngày 
23–1–1959... đã nghe báo cáo về vụ hơn 1.000 đồng bào Việt 
Nam bị thảm sát trong một ngày tại trại tập trung Phú Lợi 
thuộc tỉnh Thủ Dầu Một Nam bộ.

Trại tập trung Phú Lợi... sự thật là một trại tập trung 
khổng lồ nhốt 6.000 đồng bào Việt Nam,...

Ngày 1–12–1958 nhà cầm quyền miền Nam đã cho 
thuốc độc vào thức ăn để giết hại những người bị giam, hơn 
1.000 người bị trúng độc đã chết ngay. Những người khác 
kêu cứu bị nã súng lại chết thêm một số nữa. Sau đó bọn 
giết người còn đốt một số trại giam hòng làm phi tang và 
thiêu thêm một số người còn ngắc ngoải.

Vụ thảm sát là có thật. Còn con số bao nhiêu thì 
chúng ta không biết vì cộng sản nói cũng rất khó tin. Ông 
Diệm (bịnh thiên thời) và ông Hồ (bệnh dịch hạch) là 02 
con bịnh bất phước cho dân tộc.

Họ tố cáo nhau không phải do thương yêu nòi giống 
hay nhân đạo mà tố cáo nhau để gây lòng căm thù và xúi 
đồng bào giết nhau nhiều hơn, ác liệt hơn. Bằng cớ là cộng 
sản cũng thẳng tay chém giết đó thôi (Huế năm 1968 là 
một thí dụ điển hình). Hai bên đều đủ mạnh để giết dân. 
Đủ thông minh để xúi dân chúng giết nhau mà chưa đủ 
thông minh tạo tình thương và công lý cho dân tộc. Họ 
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xây nhà tù thì nhiều còn trường học chẳng có bao nhiêu...

* * *
Ông Ngọc Ngọ Thanh bị giam ở Phú Lợi 17 tháng. 

Thời gian ông bị giam ở Phú Lợi rơi vào thời điểm sát 
nhơn dã man của Ngô Triều.

Thư Đức Hộ Pháp viết: Qua chỉ tiếc có một điều là 
Em không nói rõ cho Qua biết về vụ chánh quyền Ngô Đình 
Diệm đã giết chốc tù nhơn tại trại giam Phú Lợi mà nhà 
cầm quyền miền Bắc đã đầu cáo tới quốc tế. Trong vấn đề 
ấy có lẽ Em hiểu rõ hơn ai vì khi đó Em còn bị giam giữ tại 
Phú Lợi trót 17 tháng trường.

Nhà tù Phú Lợi xây dựng vào năm 1957, tổng diện tích 
khoảng 77.082 m2 đó thật sự là «Địa ngục trần gian» với 
đủ thứ cực hình tàn khốc... và vụ thảm sát ngày 01–12–1958.

***
 	 Thánh Thư 29 ngày 20–04–1959 gởi Trường Tải.

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

Số: 29/ HP.HN

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân

Gởi Em Trường Tải,

Thầy có đặng thơ của Em nói về vụ thằng Kỵ bị rầy 
về vụ cơ bút. Rồi Em than thở cùng Qua về sự chia ly của 
mấy em ở cửa Phạm Môn mà Em toan tính gom họ lại 
như trước.

Em định lấy Vạn Pháp Cung làm trụ sở. Điều ấy Qua 
rất thõa lòng. Khi Qua về Qua cũng muốn cho mấy em 
hội hiệp lại với Qua cho tới ngày Qua qui liễu. Vậy thì Em 

http://vi.wikipedia.org/wiki/1957
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coi công trình của Em nó sẽ có giá trị ngần nào. Điều Em 
làm là điều Qua mong mõi từ trước đến giờ, song mắc bận 
việc Đạo nên Qua không có thi hành y theo ý định này.

Vậy Em nói lại với mấy đứa nhỏ mà Qua đặc tên là 
Đạo Núi và bè lũ của thằng Kỵ, nên cố gắng khai phá Vạn 
Pháp Cung cho ra khuôn khổ mỹ mãn như Cha nó. Qua 
để sở vọng nơi Nó; song cấm tuyệt nó không nên dùng cơ 
bút mà làm cho Nó giải đãi đức tin mà làm hư nghiệp cả. 
Em nói lại Chơn Kim chăm nom luôn Vạn Pháp Cung 
khi cần nó có mặt nơi đó và dìu dẫn mấy đứa nhỏ đừng 
để chúng lầm đường lạc lối.

Em nên ra vô cho thường thăm cô Tám trong khi 
Qua vắng mặt.

Qua lại dặn em chung cả nhơn công đào đường nước 
từ núi xuống ruộng Sân Đình, rồi cày cho kỷ lưỡng lại, lấy 
phân trên núi mà bỏ vào ruộng ấy cho tốt, rồi cấy theo 
khoa học là cấy dày và dùng nước mà tưới ruộng khi gặp 
hạn. Điều ấy là điều Qua muốn mấy em làm trước đặng 
khi Qua trở về mở mang nông nghiệp gia tăng sản xuất 
cho đủ lúa gạo cho mấy em dùng để tránh nạn đói đã đe 
doạ mấy em ba bốn năm nay.

Khi đào đường nước ấy Em phải tổng động viên 
nhơn công của Đạo hiệp nhau cho đủ sức làm. Vì đó là 
việc làm rất cực nhọc nhưng sự cực nhọc ấy sẽ bù lại là 
lúa sẽ đặng mùa và trồng trọt chi cũng tốt vì ruộng đã đủ 
nước, đủ phân. Em nhớ nói lại với mấy em trên núi cố 
gắng làm điều ấy khi Qua về Qua nhứt định trừ tuyệt 
nạn đói kém của mấy em về ruộng rẫy.

Em nên lên trên Vạn Pháp Cung đặng dốc sức cho 
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toàn thể mấy em trên Núi làm điều ấy trước dùm Qua, 
đặng khi Qua về nó đã sẳn có qui củ Qua tiếp tục làm thêm.

Qua ban phép lành cho mấy em.
Kim Biên, Ngày 13 tháng 3 Kỷ Hợi

(20–4–1959)
HỘ PHÁP. 
(Ấn Ký).

 � Tổng hợp các nguồn cho thấy Tôn Sư nhập viện 
khoản 22 ngày thì bỏ xác phàm (17–5–1959). Thư nầy viết 
trước khi Đức Hộ Pháp nhập viện 05 ngày. Có thể đây 
là văn bản sau chót trước khi viết di ngôn gởi Thái Tử 
Sihanouk.

* * *
 	 Bản Di Ngôn gởi Thái Tử Norodom Sihanouk ngày 14–5–1959.

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
VĂN PHÒNG

SỐ: 57/HP.HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam Thập Tứ Niên)
Tòa Thánh Tây Ninh

BẢN DI NGÔN
GỞI HOÀNG THÂN NORODOM SIHANOUK�

Thưa Điện Hạ,
Bần Đạo gởi những dòng chữ này đến Điện Hạ trên 

giường bệnh của Bần Đạo (bệnh viện Calmette). Sức khoẻ 
của Bần Đạo càng ngày suy giảm và Bần Đạo nghĩ không 
còn sống bao lâu nữa.

Vậy Bần Đạo gởi lần cuối cùng đến Điện Hạ và 
Chánh Phủ Hoàng Gia Cao Miên tất cả lời cảm tạ chân 
thành về sự khoản đãi rộng rãi của Điện Hạ và chánh phủ 
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Hoàng Gia dành cho Bần Đạo với đoàn tuỳ tùng và cho 
tất cả tín đồ của Bần Đạo.

Bần Đạo thành tâm cầu nguyện Thượng Đế Cao 
Đài và Phật Tổ ban hồng ân che chở Vương Quốc Cao 
Miên và cho Điện Hạ để chóng thực hiện và nhất là thành 
công vẻ vang chánh sách Hoà Bình Trung Lập và Chung 
Sống Hoà Bình. Chánh sách đặc biệt ưu ái của Bần Đạo 
và vì nó mà Bần Đạo phải hao tốn sức khoẻ và cuộc đời 
của Bần Đạo mà không thể thực hiện được.

Bần Đạo thành tâm ước mong rằng Tổ quốc thân 
yêu của chúng tôi, nước Việt Nam, có thể đeo đuổi Chánh 
sách ấy trong một ngày gần đây, tay bắt tay cùng đi cùng 
với nước Cao Miên trong đường lối thương yêu và cộng 
đồng giữa các sắc dân và nhất là giữa hai dân tộc Miên-Việt.

Bần Đạo sẽ hoàn toàn sung sướng được yết kiến lần 
cuối cùng với Điện Hạ để bày tỏ tất cả những lời cám ơn 
của Bần Đạo nhưng Bần Đạo không biết sức của Bần 
Đạo còn chờ được hay không ngày về của Điện Hạ. Dầu 
sao tình thân hữu thâm niên của chúng ta, nhơn danh 
lòng thương yêu và tình huynh đệ giữa hai dân tộc Cao 
Miên và Việt Nam, Bần Đạo cung kính xin Điện Hạ như 
một ân huệ đặc biệt và cuối cùng cho Thánh Thất chúng 
tôi khỏi chịu dưới lịnh phá huỷ, để giữ kỷ niệm độc nhất 
của Bần Đạo nơi đất Miên. Để giúp Điện Hạ có một khái 
niệm đúng đắn về tình hình qua, Bần Đạo trân trọng gởi 
đến Điện Hạ một bản sao đơn khẩn cầu của Bần Đạo vừa 
chuyển lên Hoàng Thượng.

Phần khác, nếu Bần Đạo thoát kiếp nơi đây, Bần 
Đạo xin thỉnh cầu Điện Hạ cho phép Bần Đạo tạm gởi 
thi hài nơi đất Miên dưới sự bảo vệ tối cao của Hoàng 
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Gia Cao Miên. Ngày nào tổ quốc thân yêu của chúng 
tôi là nước Việt Nam đã thống nhứt, [hoặc] sẽ cùng 
theo đuổi Chánh Sách Hoà Bình và Trung Lập, mục 
phiêu của đời sống Bần Đạo, tín đồ của chúng tôi sẽ 
di thi hài về Toà Thánh Tây Ninh.

Bần Đạo khẩn cầu Điện Hạ và Chánh phủ Hoàng 
Gia, sau khi Bần Đạo thoát xác, dành cho đoàn tuỳ tùng 
và cho cả thiện nam tín nữ của Bần Đạo, sự khoản đãi 
rộng rãi và các sự dễ dãi như trước để tu hành theo tôn 
giáo của chúng tôi.

Biết rằng Điện Hạ sẽ chiếu cố đến đơn thỉnh cầu 
này, Bần Đạo sẽ thanh thản nhắm mắt đem theo cái kỷ 
niệm dịu dàng nhất trong đời của Bần Đạo. Cung kính 
xin Điện Hạ chấp thuận lòng tri ân vĩnh viễn của Bần Đạo.

Nam Vang, ngày 14–5–2959.
Hộ Pháp.

Phạm Công Tắc.
No.226 Phlauv Preah Bat Norodom à Phnom Penh

* * *
TÓM LƯỢC

VỀ SỨC KHỎE CỦA ĐỨC HỘ PHÁP.
Rất nhiều người đã viết về bịnh và việc bỏ xác phàm 

của Đức Hộ Pháp. Nay thêm một người viết nữa cũng là 
thường tình và dĩ nhiên không phải là sau chót.

Chúng tôi soạn để biên niên thì viết đúng sự thật cho 
minh bạch là yếu tố quan trọng. Cái chơn lý của ĐĐTKPĐ 
sẽ xóa bỏ mê tín dị đoan thì sự thật cũng sẽ đẩy lùi những 
huyền thoại vào đáy huyệt thời gian.
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Đức Hộ Pháp mang xác phàm thì cũng phải chịu 
bệnh tật và được hưởng hạnh phúc lớn lao của tạo hóa 
ban cho mỗi kiếp sinh là: BỎ XÁC PHÀM. Đó là qui luật 
của tạo hóa. Cho dù có kính trọng và tiếc thương thì cũng 
nên nhìn sự thật rằng ở thế hệ của Đức Hộ Pháp với cái 
tuổi 70 thì đau yếu là điều phải có.

Đức Hộ Pháp đã nói về bệnh của Ngài khá chi tiết. 
Ngài đã viết: Bác sĩ thấy dấu phổi Qua có một đốm đen, 
nên cho rằng Qua bị bịnh ung thư (cancer) trong phổi nên 
buộc Qua phải nằm nơi dưỡng đường tư (Clinique auroro) 
đặng rọi kiến cho kỷ lại. Khi rọi kiến kỷ lưỡng lại thì bác sĩ 
thấy đốm ấy, nhưng họ cũng không định chắc quả thật là 
có bịnh ung thư nơi phổi.

* * *
Theo phụ thân tôi kể lại thì Đức Hộ Pháp hút thuốc 

rất nhiều. Sau tôi có gặp ông Tư Ngôi và ông Chín Mậu 
là những cận vệ thân tín của Ngài các ông cũng cho biết 
y như vậy. Trong số hình ảnh còn lưu lại thì có vài tấm 
ảnh Ngài cầm điếu thuốc rất rõ ràng. Người hút thuốc lá 
nhiều dễ bị ung thư phổi vậy thì khả năng Đức Ngài bị 
bệnh phổi là rất cao.

Còn về những lần té là bịnh gì? Khoản 1959 y học đã 
biết đến cao huyết áp nhưng hiểu rằng dư máu nên mới 
lấy bớt máu ra... Với kiến thức y học ngày nay chúng ta 
hiểu rằng cao huyết áp không đồng nghĩa với dư máu và 
cách trị cao huyết áp ngày nay cũng khác (không lấy máu 
ra...). Những lần té ngã và liệt nữa người... rồi hồi phục 
và tái lại sau đó cho thấy Ngài đã trãi qua nhiều lần tai 
biến mạch máu não.
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Về mặt thiêng liêng Đức Ngài sang Campuchia ngày 
06–2–1956. Đến đầu tháng 9–1956 Ngài đã thấy hàng chữ 
lửa Apothéose... chữ nầy có 02 nghĩa: Là thành công rực 
rỡ và nghĩa khác là các bậc đại công thần hay vua chúa 
thời La Mã khi mất có lễ đăng tiên.

Đến 19–9–1956 (rằm tháng 8) Đức Nguyệt Tâm 
Chơn Nhơn xác nhận chính Ngài đã báo Apothéose và 
sẽ được cử hành gần đây.

Từ 19–9–1956 đến 17–5–1959 là 32 tháng (khoản 970 
ngày) thì có đột ngột không? Những vị viết là Đức Hộ 
Pháp bị ám hại tại bệnh viện...vv... xin tùy quí đọc giả lượng 
định. Còn chúng tôi thấy chưa có một văn bút nào của 
Hội Thánh ĐĐTKPĐ cho thấy khả năng Đức Hộ Pháp bị 
ám hại ở bệnh viện cả. Đơn giản là suốt từ khi Ngài nhập 
viện người đạo đã chia phiên nhau đến săn sóc và những 
người ở xa về thăm bịnh... cho đến giây phút sau cùng...

Về sức khỏe của Đức Hộ Pháp sau khi đi Nam Vang 
chúng tôi căn cứ vào 04 nguồn chính:

 ❒ Văn bản của Đức Hộ Pháp mà căn bản là Thánh Thư 
số 20 ngày 15–8–Bính Thân (08–09–1958) làm mốc.

 ❒ Văn Tịch Pháp Nhơn Luân Chi Đạo của Ngài Hồ 
Bảo Đạo.

 ❒ Vui Buồn Của Đoàn Chức Sắc Cao Đài Cùng Lưu 
Vong Với Đức Hộ Pháp Trên Đất Campuchia của 
Ngài Sĩ Tải Nguyễn Hữu Khỏe.

 ❒ Các đàn cơ liên quan.
* * *

Ngày 06–02–1956 (05–01– Bính Thân) lúc 3 giờ Đức 
Hộ Pháp rời Toà Thánh đi Nam Vang khi đó sức khỏe 
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Đức Hộ Pháp đầy đủ.
Trong thánh thư số 20 ngày 15–8–Bính Thân (08–

09–1958) Ngài có cho biết sau lễ đáo tuế (1950) thì có bị tê 
nhức. Ngày nay chúng ta hiểu là do sự đóng vôi trong cơ 
thể nên chèn ép dây thần kinh gây ra đau nhức...

 � Đầu tháng 8 năm Bính Thân (1956) Đức Hộ Pháp 
đang thiu thỉu thì thấy hàng chữ lửa Apothéose.

 � Ngày 15–8–Bính Thân (19–9–1956) Đức Nguyệt 
Tâm Chơn Nhơn cho biết chính Ngài báo tin Apothéose. 
Ngài dạy rõ :

Nếu điều truyền tin ấy cho ai khác hơn thì tệ nhơn 
làm đặng dùng vào đâu? Apothéose sẽ hiện tượng trong 
một thời gian ngắn đây thì Thiên Tôn mới rõ biết ai hưởng 
đặng điều ấy. Còn nghi cho tệ nhân nói đến họ Ngô là 
chuyện buồn cười!

* * *
 � Bệnh lần một:

“Không rõ ngày tháng”
– Theo VTPNLCĐ trang 68 thì:
Ít lâu sau (không ghi ngày giờ) Đức Hộ Pháp ngủ 

vừa thức dậy thì bị choáng váng và bị té nửa trên nửa dưới 
đất.... sau đó Đức Ngài bình phục hẳn...

* * *
 � Bệnh lần hai:

“Trước ngày 27–03–1957”
– VTPNLCĐ trang 68 viết:
Sau đó ít lâu (không ghi ngày giờ) Đức Hộ Pháp 
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ngồi ghế xích đu với ông Ngọc (tài xế) dặn dò công việc 
khi đứng dậy định vô văn phòng thì bị té ngồi lại ghế xích 
đu không đi đặng.

Cũng trang 68 cho biết sau khi bịnh lần thứ hai thì 
ngày 26–02–Đinh Dậu (27–03–1957) Đức Cao Thượng 
Phẩm có về cơ tỏ ý lo lắng cho sức khỏe của Đức Hộ Pháp.

 � Trong Thánh Thư 20 ngày 25–7–Mậu Tuất (08–09–
1958) Đức Hộ Pháp viết :

Qua đau bịnh bất ngờ. Vì một buổi sớm mai khi Qua 
thức dậy vẫn đi ra vô nơi tầng lầu Báo Ân Đường như 
thường lệ, không binh hoạn chi tất cả. Khi Qua ra ngồi nơi 
ghế xích đu đặng nói chuyện với tài xế Ngọc. Dứt lời Qua 
đứng dậy đi vô thì cẳng xuội đi không đặng. Tài xế Ngọc 
phải ôm Qua vào giường.

Rước bác sĩ đến, lấy máy đo máu thì bác sĩ nói rằng: 
Qua bị bịnh dư máu (Tension ártérielle) và đã bị đứt một 
gân nhỏ. Nhưng may là gân ấy về bộ phận chơn trái của 
Qua không trọng hệ. Nếu rủi mà đứt trên óc thì Qua đã bị 
chết rồi. Người ta cho rằng bịnh ấy xãy tới bất kỳ như thể 
là do luồng gió độc, thường gọi là “Phong” mà nơi xứ Kim 
Biên, nước Miên thiên hạ đa số thường bị. Nên bên đây bất 
kì người lớn hay con nít hể đau là phải cạo gió là hết.

Còn Qua khi bác sĩ lấy máu hết rồi chích thuốc. Qua 
trở lại đi đứng như thường lệ.

Cả 02 văn bản đều không xác định ngày giờ.
 � Nguồn từ quyển Vui Buồn Của Đoàn Chức Sắc 

Cao Đài Cùng Lưu Vong Với Đức Hộ Pháp Trên Đất 
Campuchia tại trang 05:

Bao nổi khổ tâm dồn dập đến Đức NGàI trong lúc 
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đang bị bịnh hoạn không đi đứng được.
Rồi được tin mới là nhà Bảo sanh «Nhơn Ái» của 

vợ ST TẤN ở Tòa Thánh đã bị chánh quyền đóng cửa. Vợ 
con ST TẤN đã bỏ nhà đưa con về tạm ngụ bên ngoại ở 
Cần Thơ (Đức HỘ PHÁP bảo ST TẤN lo rước vợ con lên 
Cao Miên).

Vợ ST TẤN chạy lo giấy tờ đi du lịch lên Nam Vang 
(Phnom Penh) để rồi lo giấy tờ ở lại Cao Miên trú ngụ 
cho qua ngày khảo đảo.

PHAN THỊ NHƠN vợ của ST TẤN là Nữ Hộ Sinh 
Quốc Gia đã từng làm việc ở nhiều Bệnh Viện tại Miền 
Nam Việt Nam

Đức HỘ PHÁP cho phép ST TẤN rời khỏi Trấn Đạo 
Tần Quốc để ra ngoài mướn nhà (cũng gần Thánh Thất) 
để vợ con cùng trú ngụ và PHAN THỊ NHƠN vợ ST TẤN đến 
xin làm việc tại Bệnh Viện AUROSE tại Thủ Đô Phnom 
Pênh, cuộc sống của vợ con ST TẤN cũng tạm yên.

Hằng ngày vợ ST TẤN đến Thánh Thất (trên lầu nơi 
Đức HỘ PHÁP nghĩ dưỡng bịnh) chích thuốc và đo tăng 
huyết áp cho Đức HỘ PHÁP.

Mồi tuần lễ PHAN THỊ NHƠN ngồi xe do anh tài xế 
NGỌC đưa ra Phnom Pênh rước bác sĩ BESSIERE vô khám 
bịnh Đức HỘ PHÁP và cho toa mua thuốc uống cùng chích 
thuốc hàng ngày.

Sau đó ít tháng thì ST TẨN bị cảnh Sát Hoàng Gia 
Cao Miên bắt giam đưa ra Tòa Án xử ST LÊ QUANG TẤN 3 
tháng tù về tội xâm nhập Phnom Pênh mà không có giấy 
tờ hợp pháp (vào năm 1957).
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Còn PHAN THỊ NHƠN vợ ST TẤN thì lính cảnh Sát 
Cao Miên tập nã bao vây nhưng nhờ vợ chồng người Chủ 
nhà (người Miên gốc Việt) đưa PHAN THỊ NHƠN rời khỏi 
Cao Miên, vượt biên giới về Việt Nam an toàn, người giúp 
việc và 2 đứa con của ST TẤN vẫn còn ở nhà ông bà chủ cho 
mướn nhà rất tử tế bảo hộ 2 đứa con ST TẤN rất chu dáo.

Mãn 3 tháng tù ở, từ trại giam ST TẤN liền đến thẳng 
Thánh Thất trình diện Đức HỘ PHÁP để xin chỉ giáo.

* * *
Ngài Sĩ Tải Khỏe không viết rõ ngày tháng.
Tuy nhiên những nguồn khác cho biết Ngày 18–2–

1957 Ông Sĩ Tải Lê Quang Tấn được lịnh Đức Hộ Pháp 
lên Campuchia.

Như vậy thời gian nầy phù hợp với lần bịnh thứ nhì 
của Đức Hộ Pháp. Đức Hộ Pháp phục hồi được nên một 
năm sau vào ngày 18–12–Đinh Dậu (06–02–1958) Ngài 
viết thư cho Sĩ Tải Nguyên bị giam ở Thủ Đức nói về sức 
khỏe như sau:

Qua mong ước rằng bức thư sẽ thay mặt cho Qua đến 
viếng mấy em nơi ngục thất. Qua vẫn an ổn và mạnh khoẻ 
như thường. Già có hơi yếu một chút chớ không bệnh hoạn 
chi lắm. Có thể còn sức lực chịu khổ hạnh cùng Đạo kỳ này 
cũng như kỳ trước đặng. Mấy em cứ an lòng.

Hơn một tháng sau Đức Hộ Pháp bịnh lần thứ ba.

* * *
 � Bịnh lần ba:

“Ngày 01–2–Mậu Tuất (20–3–1958)”.
Thánh thư 12 viết ngày 20–2–Mậu Tuất (20–4–1958) 
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là Đức Hộ Pháp đã bịnh lần ba (trước đó 19 ngày).
Trong Thánh Thư số 14 ngày 01–4– Mậu Tuất (19–

5–1958) Đức Hộ Pháp viết: vì đã trót ba bốn tháng nay 
Qua bị nằm bịnh không ra khỏi cửa phòng. (chi tiết nầy 
phù hợp với việc bịnh 02 tháng trước đó).

Trong Thánh Thư 20 ngày 25–7–Mậu Tuất (08–
09–1958) tính ra hơn 05 tháng sau Ngài cho biết chi tiết:

...cho đến tối 30 sáng mùng 1 tháng 2– Mậu Tuất. Qua 
về Báo Ân Đường hầu đàn cho Thông tấn xã của Pháp lấy 
phim chớp bóng trong kỳ đàn. Khi Qua trở về chùa Mới lúc 
2 giờ khuya thì đã mệt mỏi nhưng vẫn đi đứng như thường.

Nhưng sáng ra, Qua vừa bước xuống giường vói tay 
lấy đồng hồ vặn lên dây thì cẳng sụm bên phía trái và bị liệt 
phía trái vừa tay vừa chân. Từ ấy cho đến nay Qua không 
đi đứng gì nữa được.

Sau một tháng Qua nhờ thằng Hiệu dìu đỡ, Qua đi 
ra đi vô được. Nhưng đi được cũng phải nhờ thằng Hiệu 
dìu đỡ chớ một mình thì không đi được. Sau ba tháng nằm 
liệt, lại phát sinh ra bịnh suyễn mệt từ hồi.

Hai chị em con Ba, con Tư rước bác sĩ đem Qua đi rọi 
kiến. Bác sĩ thấy dấu phổi Qua có một đốm đen, nên cho 
rằng Qua bị bịnh ung thư (cancer) trong phổi nên buộc Qua 
phải nằm nơi dưỡng đường tư (Clinique auroro) đặng rọi 
kiến cho kỷ lại. Khi rọi kiến kỷ lưỡng lại thì bác sĩ thấy đốm 
ấy, nhưng họ cũng không định chắc quả thật là có bịnh ung 
thư nơi phổi. Qua nằm nhà thương hơn mười mấy ngày tốn 
hao của con Ba về rọi kiến và tiền nhà thương trót mười 
mấy ngàn đồng.

Lần bịnh thứ ba Đức Hộ Pháp hồi phục đặng nên 
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về lại Báo Ân Đường. Ngài viết:
“Trừ ra sự đi đứng của Qua còn yếu ớt, còn trong 

mình của Qua thì nghe đã bình phục lại như thường”.
* * *

 � Bịnh lần thứ tư:

“BỎ XÁC PHÀM ngày 17–5–1959”.
Các nguồn chúng tôi có đều không ghi ngày tháng 

Đức Hộ Pháp bệnh lần thứ tư. Chúng tôi xin rút một 
đoạn tại trang 07 đến 09 của Ngài Sỉ Tải Khỏe (phù hợp 
với VTPNLCĐ trang 69) như sau:

* ĐỨC HỘ PHÁP BỆNH NẶNG PHẢI ĐƯA 
VÀO BỆNH VIỆN AURORE TẠI THỦ ĐÔ PHNOM 
PÊNH.

Hành Thiện HIỆU là người phục vụ cho Đức HỘ PHÁP 
từ khi còn ở Tòa Thánh Tây Ninh theo đoàn lưu vong 
lên Cao Miên luôn luôn sống bên cạnh Đức HỘ PHÁP để 
chăm nom săn sóc sức khỏe cho Đức HỘ PHÁP.

Còn hai người con của Đức NGÀI là cô Ba CẦM và 
cô TƯ TRANH ở nhà riêng trong phần đất xây dựng ngôi 
Thánh Thất.

Khi Đức HỘ PHÁP bệnh nặng cô Ba CẦM và cô Tư 
TRANH liền đưa Đức HỘ PHÁP vào nằm Bệnh Viện AUROBE 
với sự đưa đón chăm sóc của Chức Sắc Hội Thánh Trấn 
Đạo Tần Quốc do Ngài Chánh Phối Sư THÁI KHÍ THANH 
làm chủ Trưởng.

Hằng ngày Chức Sắc Trấn Đạo đều thay phiên nhau 
đến Bệnh Viện chăm lo chăm sóc bệnh cho Đức HỘ PHÁP 
rất chu đáo.
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Hai tuần lễ nằm Bệnh Viện AURORE (ST TẤN 
và Hành Thiện HIỆU thay phiên trực bên giường bệnh) 
bệnh Đức HỘ PHÁP được hồi phục nên Đức HỘ PHÁP bảo 
ST TẤN xin xuất viện để trở về Thánh Thất yên tĩnh hơn.

Thay vì anh Tám NGỌC (tài xế) đem xe ra rước Đức 
HỘ PHÁP về Thánh Thất thì 2 cô Ba CẦM và cô tư TRANH 
năn nỉ Đức HỘ PHÁP xin vui lòng chuyển qua nằm Bệnh 
Viện CALMETTE, vì 2 người con gái quá năn nỉ nên Đức 
HỘ PHÁP phải bằng lòng qua nằm Bệnh Viện CALMETTE, 
lên giường nằm xong thì ST TẤN liền đứng dậy từ giã Cô 
Ba Cầm và Cô Tư Tranh để theo xe về Thánh Thất với 
Ngài BẢO ĐẠO.

ST TẤN không còn ở túc trực ban đêm với Hành 
Thiện HIỆU như ở Bệnh Viện AURORE nữa, chỉ còn cô 
Tư TRANH và HT Hiệu ban đêm túc trực ở giường bệnh.

Tuần lễ sau thì bệnh của Đức HỘ PHÁP tái phát 
nặng.

ST TẤN liền điện thoại cho Sĩ Tải KHỎE ở đồn điền 
CHUP hay là Đức HỘ PHÁP bịnh nặng.

Còn Ngài Thái Chánh Phối Sư THÁI KHÍ 
THANH sắp xếp cho từng Chức Sắc theo hàng phẩm 
của mỗi người ra thăm ĐHP đang nằm tại Bệnh Viện 
để nghe Huấn Giáo thêm.

Ông Sĩ Tải NGUYỄN MINH NHỰT được ST KHỎE báo 
tin là ĐHP đang trở bịnh nặng thì ST NHỰT liền xin phép 
chủ đồn điền để ra Phnom Pênh thăm bịnh. ST NHỰT vừa 
tới Thánh Thất thì ST TẤN liền kêu tài xế NGỌC cùng đi 
thăm Đức HỘ PHÁP.

Ba anh em NGỌC, NHỰT và TẤN vừa tới giường bịnh, 
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một cơn ho bắt đầu trổi dậy, Đức HỘ PHÁP đang mệt nhưng 
còn hỏi Sĩ tải NHỰT «Con mới về hả con».

ST NHỰT bạch: thưa Thầy con mới về tới. Kế tiếp là 
đờm trong họng vọt ra, ĐHP bắt đầu yếu dần, thấy đờm 
còn vướng trong miệng. ST TẤN liền móc khăn tay ra đưa 
vào miệng ĐHP để rút đờm ra nhưng nó quá trơn, khăn 
móc không được đờm.

Vào phòng vệ sinh rửa tay anh Tài xế NGỌC liền nói: 
Bịnh THẦY nguy lắm nên đờm mới lên như thế.Trở về tới 
giường bệnh ĐHP liền bảo: Sĩ Tải NHỰT con nên về sớm 
đi con, đồng thời Đức NGÀI còn bảo: ST TẤN con đưa ST 
NHỰT ra bến xe đi con.

ST NHỰT liền bước tới mua vé thì còn một tiếng 
đồng hồ nữa xe mới khởi hành. Bạn ST NHỰT đến quán 
uống nước ngọt để chờ xe khởi hành với ST TẤN. Đang 
trò chuyện thì ông ST CAO chạy xe từ từ tới báo tin là Đức 
HỘ PHÁP đã quy Thiên rồi.

Sáu cặp mắt nhìn nhau đầy giọt lệ, không nói nên lời.
Bắt tay nhau, kẻ lên xe người trở về Bệnh Viện 

CALMETTE. ST TẤN đi thẳng về Thánh Thất báo động 
«Đức HỘ PHÁP đã qui Thiên» cả Chức Sắc nam, nữ tại 
Trấn Đạo đều khóc âm thầm.

Ngài BẢO ĐẠO thì viết tin buồn gởi lên Chánh Phủ 
các nơi.

Còn Ngài Tổng Giám VÕ VĂN KHUÊ lên lầu dọn lại 
căn phòng của Đức NGÀI nghỉ cho được trang hoàng, (sau 
mấy tuần lễ nằm Bệnh Viện) ST TẤN thì lo cái ghế cho 
Đức NGÀI tạm ngồi chờ giờ tẩm liệm.
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Xe Hồng Thập Tự của Bệnh Viện đưa Thánh Thể 
của Đức NGÀI về tới Thánh Thất lúc 13 giờ 20 phút ngày 
17 tháng 5 năm 1959, trước mấy ngàn Đạo hữu bao quanh 
Thánh Thất.

Văn phòng Trấn Đạo Tần Quốc thì tấp nập Chức 
Sắc từ các địa phương về thọ tang, còn Ngài Thái Chánh 
Phối Sư THÁI KHI THANH lo báo trình về Hội Thánh Tòa 
Thánh Tây Ninh tin buồn là Đức HỘ PHÁP đã qui Thiên, 
và xin chỉ giáo.

Còn Ông Đốc Nhạc TRÂN THIỆN NIỆM cũng như 
một số đông Chức Sắc không biết nghi thức để lễ ĐHP 
như thế nào?

Cô Hai ĐẠM (người nấu ăn cho ĐHP) cũng buồn 
rầu cho cảnh bơ vơ nơi xứ lạ quê người. Chẳng biết phải 
nấu ăn như thế nào để đãi Bổn Đạo ở khắp mọi nơi hội 
tụ về quá đông đảo.

Chỉ riêng Ngài BẢO ĐẠO rất bình tĩnh viết thơ báo tin 
buồn về Hội Thánh Tây Ninh và cho biết: Tối nay sẽ cầu 
Cơ, cầu xin Đức HỘ PHÁP giáng cơ về chỉ dẫn cách thức 
táng lễ cho làm giảm bớt sự lo âu của Trấn Đạo Tần Quốc.

Theo nội dung trên thì Đức Hộ Pháp bệnh và nhập 
viện AURORE rồi ở đó 02 tuần. Sau đó chuyển qua bệnh 
viện CALMETTE (01 tuần).

Trong VTPNLCĐ Ngài Hồ Bảo Đạo viết rõ là đóng 
tiền phòng 10 ngày nhưng mới 08 ngày thì Đức Hộ Pháp 
tắt thở sau một cơn mệt mà bác sĩ không đoán trước được 
(nhiều hơn Ô Sĩ Tải 01 ngày).

Kết lại: Đức Hộ Pháp nhập viện trước khi bỏ xác 
phàm khoản 22 ngày. Khi Đức Hộ Pháp tắt hơi có nhiều 
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người chứng kiến.

* * *
Đó là những nguồn chúng tôi có được và đúc kết 

như thế.
Hy vọng những người yêu mến, kính trọng và quan 

tâm đến bệnh tình cũng như giây phút lìa trần của Đức 
Ngài kiểm chứng lại. Qua đó quí vị thấy rằng chúng tôi 
tránh xa không dùng những nguồn viết về việc lìa trần 
của Đức Ngài theo hướng bí mật và không thể gì kiểm 
chứng được.

Nếu cho rằng việc bỏ xác phàm của Đức Hộ Pháp 
là bí mật và mình là người viết về điều bí mật đó theo 
chúng tôi là lạm dụng chữ bí mật. Những điều còn rời rạt 
do chưa đúc kết lại không phải là bí mật, từ rời rạt đến bí 
mật là cả một khoản cách về mọi góc cạnh.

Bởi vì đã xác định là bí mật thì không biết được? Còn 
biết được thì không phải là bí mật, bất quá là rời rạt hay 
ẩn khuất mà thôi. Văn bút trong đạo học phải đem những 
điều còn ẩn khuất ra ánh sáng cho mọi người cùng hiểu 
như nhau chớ không thể làm cho sự việc trở nên mù mờ 
rối rắm. Những người kinh doanh chữ nghĩa mới dùng 
những chiêu trò bí mật để câu khách mua hàng, rồi khi 
đọc xong thấy mình bị gạt.

Một thí dụ về kinh doanh chữ nghĩa là mấy tay tiến 
sĩ thiểu năng trí tuệ nên lấy mấy bài báo từ thời ông Diệm 
khủng bố Đức Hộ Pháp (1955) ra NHAI LẠI rồi đem lên 
đăng trên Báo Xa Lộ Pháp Luật từ số 33 (07–8–2013) đến 
số 36 (17–8–2013)...thời đại internet mà họ làm như thời 
còn độc quyền tuyên truyền nên bị phản ứng quyết liệt 
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rồi phải xin lỗi...
Đời và Đạo loạn lạc chia rẽ là do những trí thức lưu 

manh liên hiệp với chính trị để tạo những ngôn luận quái 
gỡ như vậy. Internet sẽ lần hồi tiêu diệt hết những hạng 
trí thức lưu manh, những chế độ độc tài để đưa nhân loại 
vào thời kỳ thánh đức tại thế gian nầy. Những chiến binh 
xây dựng xã hội theo tiêu chuẩn: Bác Ái – Công Bằng 
đang có vũ khí tối thượng là internet nên sẽ thành công 
là điều chắc chắn.

Chánh giáo của Đức Chí Tôn đại kỵ những điều ảo 
ảnh và sẽ tiêu diệt những mê tín dị đoan thì chúng ta nên 
hiểu rằng xác phàm của ông Phạm Công Tắc cũng nằm 
trong qui luật: Sinh, Lão, Bịnh, Tử.

* * *
SAU KHI ĐỨC HỘ PHÁP TRIỀU THIÊN.

Sau khi Đức Hộ Pháp triều thiên (17–5–1959) thì 
chúng tôi có 02 nguồn văn bản liên quan đến HBCS.

Nguồn một: Ngài Hồ Bảo Đạo là Trưởng Ban Trung 
Ương. Nguồn từ Campuchia do Ngài Hồ Bảo Đạo (Văn 
Đang) là Trưởng Ban Trung Ương HBCS.

Nguồn nầy do Ngài Giáo Hữu Thượng Nguyên 
Thanh nguyên Khâm Châu Đạo Bình Tuy “Ngày nay là 
Bình Thuận” lưu giử. Ngài có thế danh là Nguyễn Văn 
Nguyên. – Không phải ông Thượng Nguyên Thanh đang 
làm Thượng Chánh Phối Sư cho chi phái Nguyễn Thành 
Tám).

Tài liệu dày 205 trang khổ giấy đánh máy cơ trước 
30–4–1975. Kèm theo đó là một số văn bản rời. Tài liệu nầy 
soi sáng nhiều điểm mà chúng tôi nêu nghi vấn. Chẳng hạn 
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như có văn bản của Đức Hộ Pháp sắp đặc công việc cho 
Hội Thánh tổ chức cuộc lễ vía Đức Chí Tôn năm Đinh 
Dậu để xã hội hóa CS HBCS. Chúng tôi căn cứ vào đây mà 
bổ sung vào HBCS BIÊN NIÊN. (Phần còn lại chúng tôi cũng 
sẽ đánh vi tính và đưa lên net nhưng không BIÊN NIÊN)

Nguồn hai: Ông Phạm Duy Nhung lãnh đạo CS HBCS.
Từ quyển Hòa Bình Chung Sống Sử Lược của Ngài 

Qui Tâm. Trên net có tên DƯỚI BÓNG CỜ CỨU KHỔ.....

* * *
Phần mở đầu HBCS biên niên chúng tôi đã trình 

chánh Khổ Nhục Kế mà Hội Thánh ĐĐTKPĐ và Đức 
Thượng Sanh đã thi hành từ năm 1956 ngay trước mắt 
chính quyền độc tài gia đình trị. Để soi sáng phần nào 
những uẩn khúc của lịch sử đạo.

Phần HBCS BIÊN NIÊN sau khi Đức Hộ Pháp triều 
Thiên chúng tôi thấy NÊN chờ Hội Thánh biên soạn và 
nhận định thì mới tránh được những sơ suất đáng tiếc 
và đi đến thống nhất. Nếu vội vàng chúng ta dễ đi vào 
phiếm diện làm mất đi ý nghĩa sự cống hiến và hy sinh 
của đàn anh...

* * *
Tài liệu từ Ngài Giáo Hữu Thượng Nguyên Thanh 

có những văn bản về Mặt Trận Thống Nhứt Toàn Lực 
Quốc Gia do Đức Hộ Pháp làm chủ tịch. Đây là phần mà 
ngay trên wiki cũng không có thông tin chi nhiều.

Do vậy chúng tôi sẽ tiến hành đánh vi tính và sẽ soạn 
MTTNTLQG BIÊN NIÊN để cùng nhau lưu giử lại nguồn 
tư liệu hiếm hoi nầy.
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* * *
TÍNH PHÁP LÝ TÔN GIÁO CỦA  

HÒA BÌNH CHUNG SỐNG BIÊN NIÊN�
Về tính pháp lý tôn giáo quyển HÒA BÌNH CHUNG 

SỐNG BIÊN NIÊN cũng như những tư liệu trên đều chưa có 
sự kiểm duyệt của Hội Thánh ĐĐTKPĐ nên nội dung chắc 
chắn là có những điều thiếu sót, chưa rõ hay không đúng.

Do vậy người đọc nên để công ra sàng lọc chớ đừng 
vội tin hết.

Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt có dạy:
Xin chớ lầm tưởng rằng kinh điển xưa vẫn là của 

Thánh Tiên làm ra hết; dầu cho thiệt của Thánh Tiên đi 
nữa, cho lúc soạn ra kinh điển ấy, các Ngài cũng vẫn còn 
phàm, thì tất phải còn lầm lạc.

Một nhà hiền triết Tây phương có dạy: Với con người 
thì lầm lẫn là qui luật còn chân lý là ngoại lệ.

Hay cụ thể hơn: Lẽ phải ở bên đây chân núi không 
phải là lẽ phải ở bên kia chân núi...

Trang Tử viết trong Nam Hoa Kinh (Chương Thu 
Thủy Q2):

Phương Nam có chim Uyên Sồ bay qua biển Bắc, nếu 
không gặp hột luyện không ăn, không gặp nước suối ngọt 
không uống. Chim Cú đang rỉa xác chuột chù, thấy Uyên 
Sồ bay ngang sợ nó giành miếng ăn bèn kêu to lên để doạ 
Uyên Sồ đừng đáp xuống.

Qua đó chúng ta thấy rằng: Uyên Sồ dùng hột luyện 
nước đầu nguồn... Chim Cú thì xác chuột mới ngon 
miệng... một đàng ăn thảo mộc một đàng ăn thịt nên 
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khác nhau là vậy.
Ai có việc nấy trong một bầu trời… qua đó mà phân 

biệt Chim Cú với Uyên Sồ...
TẠM KẾT GIAI ĐOẠN MỘT

* * *
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PHỤ LỤC: TRƯƠNG CỜ HBCS Ở BẾN HẢI.

TRƯƠNG CỜ HÒA BÌNH CHUNG SỐNG Ở BẾN HẢI�

“Ngày 18–5–1956 (08–4–Bính Thân)”
Hiệp định Génève 1954 về Việt Nam 02 khối tư 

bản và cộng sản đã chia đôi nước Việt Nam lấy vĩ tuyến 
17 (sông Bến Hải) làm ranh giới.

Đức Hộ Pháp phản đối việc chia đôi đất nước nhưng 
không thành công. Phái đoàn của Đức Hộ Pháp rời Paris 
ngày 20–7–1954 (là ngày ký Hiệp Định chia đôi đất nước).

Sau đó Ngài lập ra MẶT TRẬN THỐNG NHẤT TOÀN 
LỰC QUỐC GIA với ý định tập trung 04 lực lượng: Cao Đài, 
Thiên Chúa, Hòa Hảo và Bình Xuyên thành một khối để 
giúp cho chánh phủ Việt Nam Quốc Gia đủ mạnh đương 
đầu với khối cộng sản ở miền Bắc bằng biện pháp thực thi 
tự do, dân chủ để người dân hai miền thể hiện ý chí của 
mình bằng lá phiếu để quyết định vận mệnh đất nước, 
nòi giống. Mặt trận TLTNQG yêu cầu chính phủ hai miền 
phải để người dân tự quyết chính là làm cho DÂN MẠNH. 
Chánh phủ cả hai miền đều sợ DÂN MẠNH nên họ phải 
tìm cách phá không cho DÂN MẠNH.

Chánh phủ Mỹ cố vấn cho Ngô Đình Diệm tiêu diệt 
các giáo phái để ông Diệm tự suy yếu (vì mất lòng dân) 
mà phải lệ thuộc vào Mỹ nhiều hơn, sâu hơn, toàn diện 
hơn. Ông Diệm với mộng độc tài gia đình trị đã lầm lủi 
đi vào kế hoạch sai lầm nầy. Chánh phủ Mỹ đã dùng ông 
Diệm để tuyên chiến với lực lượng Cao Thiên Hòa Bình. 
Đó là nước cờ sai lầm của chánh phủ Mỹ; sai lầm ngay 
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từ nước cờ đầu tiên dẫn đến lòng dân không thiện cảm 
với chánh phủ Mỹ. Chánh phủ Mỹ phải trả giá bằng rất 
nhiều USD và sinh mạng nhiều binh sĩ Mỹ; sau đó thì bán 
luôn miền Nam cho cộng sản để đổi lấy quyền vào làm ăn 
với Trung cộng. Chiến tranh Việt Nam đã gây ra sự tổn 
thương rất lớn về hình ảnh nước Mỹ với cộng đồng quốc 
tế. Người Mỹ rất OK về việc tham gia chiến tranh ở các 
trận thế chiến, ở Triều Tiên... nhưng chiến tranh ở Việt 
Nam thì đến nay hãy còn đang tranh cãi...

Năm 1955 với kho vũ khí hùng hậu và tiền bạc dồi 
dào thì ông Diệm thắng lợi ở chiến trường bằng súng đạn 
là chuyện dễ hiểu. Nhưng trong ý thức phần đông người 
dân ở miền Nam người ta đã nhận ra sự ăn cháo đá bát 
của ông Diệm. Từ đó người dân không có cảm tình với 
người giúp ông Diệm là chánh phủ Mỹ. Cho dù sau nầy 
chánh phủ Mỹ có đổ tiền của và sinh mạng của người Mỹ 
vào miền Nam Việt Nam để chống lại cộng sản thì vẫn 
chưa đủ để xóa tan ý nghĩ và hình ảnh người Mỹ giúp ông 
Diệm ăn cháo đá bát trong lòng người dân.

Sự bực tức đó cộng thêm sự tuyên truyền của cộng 
sản nên người dân đã che dấu, đã ủng hộ cộng sản... Người 
Mỹ đi đến nước cờ cuối cùng là dùng miền Nam để làm 
món hàng trao đổi với Trung Cộng.

Gần đây một số Blog đặc vấn đề: Vì sao người VN 
thích Pháp hơn Mỹ trong khi Pháp là thực dân còn Mỹ 
không phải là thực dân?

Xin thưa rằng với Thực Dân Pháp người dân không 
chấp nhận nên đã đuổi họ ra khỏi biên cương. Dân cũng 
không ưa chánh phủ Mỹ là vì họ đã giúp cho ông Diệm ăn 
cháo đá bát và cuối cùng là bán đứng cả miền Nam cho 
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cộng sản. Không thích kẻ ăn cháo đá bát (là ông Diệm) 
thì không thích luôn những người giúp (là chính phủ Mỹ) 
có chi là khó hiểu...? Đã coi thường kẻ đeo bùa Mỹ (là ông 
Diệm) thì không thích luôn kẻ tạo ra lá bùa (là chánh phủ 
Mỹ) có chi rằng lạ? Ông Diệm có đủ quyền để bắt nhốt 
người dân, có thể làm cho người dân sợ hãi nhưng kính 
trọng thì không. Ngay những người cộng sự với ông Diệm 
cũng kinh sợ ông Diệm như Tướng Lê Quang Tung nói: 
Chúng mầy lạy Cụ để được ban cho chức tước bỗng lộc 
rồi giờ đảo chánh là sao??? Câu nói của Tướng Tung trước 
giờ bị phe đảo chánh năm 1963 bắn chết phơi bày tới tận 
gốc rễ chế độ ông Diệm: KHÔNG CÓ DÂN CHỦ CHI HẾT.

Chức tước, bỗng lộc, uy quyền đều là do gia đình 
CỤ DIỆM BAN PHÁT. Không phải quốc gia tuyển chọn các 
ông mà chính là CỤ DIỆM tuyển chọn các ông. Vậy các 
ông phục vụ cho ai đã rõ... Cũng rõ luôn những người 
viết sử ca ngợi cụ Diệm. Bởi vì họ được hưởng ân sủng 
từ cụ Diệm nên chẳng lẽ vong ân? Năm 2013 có những 
người nhất định tôn vinh cụ Diệm cũng chẳng có chi 
khó hiểu cả. Bỗng lộc cụ Diệm ban cho chẳng lẽ không 
trả ơn cụ Diệm... Họ khá hơn cụ Diệm ở chổ KHÔNG ĂN 
CHÁO ĐÁ BÁT...

Đó là khi chính phủ Mỹ còn tiến hành chiến tranh ở 
Việt Nam. Rồi sau đó chính phủ Mỹ bán luôn miền Nam 
cho cộng sản... thì người biết suy nghĩ khó mà thích nổi. 
Nghĩa là không thích cả hai nhưng với thực dân Pháp là 
đã xa còn với chánh phủ Mỹ thì còn đang âm ỉ... Vậy thì 
câu hỏi đã được trả lời rất minh bạch.

Xin nhấn mạnh rằng: Ngày nay người dân đã hiểu 
chánh phủ và nhân dân là 02 phần khác nhau. Chúng tôi 
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cũng phân biệt rõ như vậy.
Phê bình đường lối thực dân Pháp không đồng nghĩa 

với phê bình nhân dân Pháp. Phê bình đường lối chánh 
trị chánh phủ Mỹ khác với phê bình nhân dân Mỹ.

Thực dân Pháp là xấu xa, ác độc nhưng NHIỀU NGƯỜI 
PHÁP rất tốt giúp cho người dân xứ thuộc địa tranh đấu 
cho tự do, độc lập.... họ đối nhân xử thế theo nguyên tắc 
công bằng thắm tình nhân loại.

Chánh phủ Mỹ giúp ông Diệm ăn cháo đá bát và 
bán đứng Việt Nam Cộng Hòa cho cộng sản nhưng NGƯỜI 
DÂN MỸ thì có lòng hào hiệp mạnh mẽ. Nếu không có sự 
hào hiệp và sáng suốt của người dân Mỹ thì không bao giờ 
có mấy triệu người Việt Nam định cư ở Mỹ bằng nhiều 
diện. Người dân Mỹ là tác nhân chính bắt buột chánh 
phủ Mỹ phải có trách nhiệm nhân đạo với những gì đã 
làm ở Việt Nam từ 1954 đến 1975.

Tóm lại lịch sử chứng tỏ rằng:
 ❒ Chánh phủ nầy mới đánh với chánh phủ kia (ở 

trong nước với nhau hay với nước ngoài) chớ 
người dân thì không.

 ❒ Cho dù khác quốc gia nhưng người dân vẫn sống 
trong thân thiện và hòa bình, khi bị nhà chính trị 
kích động, đầu độc dân mới nghịch nhau.

 ❒ Bất cứ thế lực nào làm mất lòng dân là không 
tồn tại.

Đạo Cao Đài chủ trương xây dựng thế giới sống 
trong tình thương và công bằng. Đạo thực thi Bảo Sanh, 
Nhơn Nghĩa, Đại Đồng trên toàn cầu. Đạo lập quyền cho 
nhân loại nên đưa ra công thức DÂN MẠNH.
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Dân mạnh thì mọi vấn đề lớn nhỏ của từng quốc 
gia và toàn cầu sẽ do chính người dân lo liệu. Ý DÂN LÀ Ý 
TRỜI nên chính phủ phải trở về đúng cương vị của chính 
phủ là thực thi những gì người dân muốn.

Mặt Trận Toàn Lực Thống Nhất Quốc Gia bị chánh 
phủ Ngô Đình Diệm phá tan. Họ Ngô ra tay khủng bố 
Đức Hộ Pháp và Đạo Cao Đài.

Do vậy Giáo Chủ Đạo Cao Đài đưa ra công thức 
Hòa Bình Chung Sống để tiếp tục tạo ý thức DÂN MẠNH, 
xây dựng hòa bình cho dân tộc. Phải có ý thức hòa bình 
thì mới chung sống với nhau được. Có chung sống được 
với nhau thì chém giết sẽ giảm lần và sự thông hiểu nhau 
tăng lên rồi chiến đấu và tranh chấp (chiến tranh) bớt gay 
gắt, cuộc chiến thu hẹp và cuối cùng chẳng còn ai dám 
phát động chiến tranh.

Khoa học kỷ thuật đã đưa nhân loại đến gần nhau. 
Cho nên ý thức hòa bình chung sống sẽ là ý thức chung 
trong thời toàn cầu hóa.

Công thức DÂN MẠNH áp dụng ở Việt Nam khi đất 
nước chia đôi là chánh sách Hòa Bình Chung Sống. Hòa 
Bình Chung Sống kêu gọi người dân nên thể hiện ý chí 
của mình và chính quyền 02 miền phải tôn trọng ý chí 
của dân bằng cuộc tổng tuyển cử.

* * *
Ngày 26–3–1956 (15–02–Bính Thân) Đức Hộ Pháp 

ban hành chánh sách Hòa Bình Chung Sống tại Nam 
Vang (Campuchia). Sau đó có chương trình đi trương 
cờ Hòa Bình Chung Sống (cờ Nhan Uyên) ở vĩ tuyến 17 
(cầu Bến Hải).
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Ngài Hồ Bảo Đạo và Ngài Lê Văn Thoại là 02 người 
có mặt trong chuyến đi từ Tòa Thánh Tây Ninh đến Nam 
Vang ngày 16–2– 1956 (05–1–Bính Thân) với Đức Hộ Pháp 
đều tình nguyện xin đi. Lý lẽ 02 vị như sau:

 � Ngài Hồ Bảo Đạo: “Tôi đã già, sống đã thỏa nếu 
có chết cũng không còn luyến tiếc gì nữa, Thoại em nó còn 
trẻ, để nó sống còn phụng sự cho Đạo có lợi hơn”.

 � Ngài Lê Văn Thoại: “Tôi dốt nát, ít nói, có sống 
cũng không ích gì, để Ngài Bảo Đạo sống gần Thầy có lợi 
hơn. Như giao thiệp với chánh quyền hai miền, hay đi hội 
nghị quốc tế, tôi làm sao mà làm tròn nhiệm vụ được”.

Cả hai người đều vì tương lai dân tộc, đều có lòng ái 
quốc, không ngại hy sinh, xin được thực hiện việc trương 
cờ HBCS ở Bến Hải. Cuối cùng Đức Hộ Pháp giao cho 
ông Thoại.

Các ông Kỳ, Đại, Lợi ở Tòa Thánh lên xin với Đức 
Hộ Pháp đi trương cờ HBCS ở cầu Bến Hải. Đức Hộ Pháp 
chấp thuận như vậy đoàn đi trương cờ Nhan Uyên có 04 
vị là: Thoại, Kỳ, Đại, Lợi.

Ông Kỳ tên đầy đủ có lẽ là Đinh Thành Kỳ (khi bị 
bắt giam ông Kỳ có nằm mộng được bài thi... gởi lên Đức 
Hộ Pháp trong Thánh Thư ngày 26–5–1958). Ông Lợi là 
Đầu Phòng Văn, còn ông Đại chúng tôi không biết thông 
tin chi thêm....

Ngày 01–5–1956 (20–3–Bính Thân) các ông Thoại, Kỳ, 
Đại, Lợi xung phong đi trương cờ Hòa Bình Chung Sống.

Các ông đi bằng phương tiện gì?
Đức Hộ Pháp liên lạc với Uỷ Hội liên hiệp đình chiến 

Việt Nam – Campuchia (lập theo Hiệp Định Geneve 
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1954 về Việt Nam). Ủy Hội ở Campuchia liên hệ với Ủy 
Hội Quốc Tế kiểm soát đình chiến ở Việt Nam. Ủy Hội 
thông báo 04 vị về Sài gòn (ở trong căn cứ Ủy Hội). Sau 
đó Ủy Hội đưa các vị ra Bến Hải (Quảng Trị) bằng đường 
hàng không.

Đến Quảng Trị thì phương tiện đâu mà phái đoàn 
hành sự?

Ông Nguyễn Văn Nhã là Đại Tá Quân Đội Cao 
Đài. Sau khi quốc gia hóa (ngày 02–5–1955) ông Nhã 
được chánh phủ ông Diệm bổ ra làm Tỉnh Trưởng Tỉnh 
Quảng Trị. Ông Nhã là người có lòng với Đạo và là bằng 
hữu với ông Thoại (khi còn trong quân đội Cao Đài). Do 
vậy mà Ông Nhã giúp đở cho phái đoàn có đầy đủ phương 
tiện để hoạt động.

(((Sau đó ông Nhã xin vào phẩm Hiền Tài. Đàn cơ 
ngày 15–11–Tân Hợi ‘ dl 1–1–1972’ tại Cung Đạo Đức Lý 
Giáo Tông ĐặC CÁCH phong ông Nhã lên phẩm Thượng 
Chánh Phối Sư. Nguyên văn:

Đọc danh sách chư vị Hiền Tài cầu phong.
– Nguyễn Văn Nhã, đặc cách phong Phối Sư phái 

Thượng, lãnh nhiệm vụ Thượng Chánh Phối Sư thế cho 
Thượng Tửng Thanh vì kém sức khỏe))).

Tại Quảng Trị các ông phổ biến Chánh Sách HBCS 
rộng rãi cho dân chúng và viết thư báo cho chánh phủ 02 
miền biết.... lập trường của Đạo Cao Đài và nhiệm vụ của 
phái đoàn là xung phong đi phá tan vĩ tuyến 17, không 
chấp nhận chia đôi lãnh thổ, chia đôi dân tộc...

Ba ông Kỳ, Đại, Lợi đã bị bắt tại Quảng Trị trước 
(khi trương cờ). Lý do vì lính xét căn cước thấy 03 ông 
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gốc Tây Ninh nên bắt. Ông Thoại qua khỏi trạm này vì 
căn cước gốc tại Sađéc.

Ngày 18–5–1956 (08–4–Bính Thân) (là ngày vía 
Đức Phật Thích Ca) Ông Thoại trương cờ ở cầu Bến Hải 
xong và dự tính đem hồ sơ lại Uỷ Ban Quốc Tế Kiểm 
Soát Đình Chiến tại VN để phân phát thì bị công an Ngô 
Đình Diệm bắt.

Mật vụ của ông Diệm đưa 04 ông Thoại, Kỳ, Đại, 
Lợi đi thủ tiêu. Nhưng ông Đại Tá Nhã khám phá được 
và can thiệp. Sự việc lan ra tới Ủy Hội Quốc Tế Kiểm 
Soát Đình Chiến nên 04 ông được bảo vệ. Cuối cùng, 
bốn người bị đưa về giam giử ở Huế.

Ngày 20–09–1959 (18–8 Kỷ Hợi) (là ngày vía Đức Lý 
Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo Tông ĐĐTKPĐ) 04 ông được 
thả. Thời gian bị giam là 3 năm 4 tháng 10 ngày.

Các ông mặc trang phục như thế nào?
Đức Hộ Pháp dạy mặc áo rộng trắng, khăn đen, sau 

lưng có thêu 4 chữ “Hòa Giải Dân Tộc” trên chữ Việt, 
dưới chữ Nho.

Các ông khởi đi là ngày 01–5–1959. Đức Hộ Pháp 
nói đã trễ hết một ngày. Các ông không hiểu nhưng đến 
30–4–1975 thì mới hiểu ý nghĩa câu trễ hết một ngày của 
Đức Hộ Pháp.

* * *

ĐÂU LÀ BỔN CHÁNH???

“Bổn nào đúng???”
Nhân đây chúng tôi xin trình ra một trong những 
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cái thuận lợi và cũng là khó cho hậu tấn là cùng một sự 
việc mà người trước ghi chép lại có sự khác nhau. Chúng 
tôi nêu ra đây để cùng nhận xét.

* * *
Trong Thánh Ngôn Sưu Tập của ông Hiền Tài 

Nguyễn Văn Hồng có bài về đàn cơ Bà Bát Nương dạy 
ông Thoại đêm 15–03–Bính Thân (26–4–1956) tại Báo 
Ân Đường Kiêm Biên Bà Bát Nương có dạy:

....Ê, làm gì mà mấy chú nhỏ hăng quá gà độ tháng 10. 
Nè ráng coi chừng họ cũng có trăm mưu quỉ quái lắm, còn 
Nhị Ca thầy rùa tính để em Thoại làm chú tiểu chọi đầu 
mãi, sao chưa cho thả bom?

Bảo Đạo bạch: Xin Bà cho biết sự đi đường dễ không?
– Thì cứ xuất kỳ bất ý mà tiến sẽ đắc thắng, Phật chỉ 

đường chớ gì. Vậy cứ đi cho kịp Thiên thơ.
Nè, Thoại nghe...

* * *
Ngài Quang Minh viết tiểu sử của Ngài Hữu Phan 

Quân (Lê Văn Thoại) có trích đàn cơ trên như sau:
BÁT NƯƠNG CHO THI LÚC ĐI BẾN HẢI

16–3 Bính Thân. Báo Ân Đường Kim Biên đêm 
24–4–1956, 10h

Bát Nương…………… còn Nhị Ca Thầy Rùa tính để em 
Thoại làm chú tiểu chọi đầu mãi, sao chưa thả bờm.

Bảo Đạo bạch: Xin bà cho biết sự đi đường có dễ không?
– Thì cứ xuất kỳ bất ý mà Tiên sẽ dắt, Phật chỉ đường 

chứ gì. Vậy cứ đi cho kịp Thiên Cơ.
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Nè Thoại nghe.....
* * *

Đối chiếu chúng ta thấy:
 � Ghi đêm 15–3– Bính Thân hay 16–3–Bính Thân 

chúng ta hiểu được vì đàn cơ thường là ban đêm nên có 
sự khác là chọn ngày củ hay bắt đầu ngày mới. Nhưng 
ghi 15–3– Bính Thân (26–4–1956) và 16–3–Bính Thân 
(24–4–1956) thì phải có nhầm... [tra kỷ thì 15–03– Bính 
Thân nhằm 25–04–1956– theo VN mobifont trả lời]. Dù 
rằng không quan trọng nhưng vẫn là sai, người sau vận 
dụng (mà nhằm nguồn sai cũng sẽ sai tiếp)...

 � Thả bom (Ông Hồng) hay thả bờm (ông Quang 
Minh)?

Theo chúng tôi thì thả bom đúng nghĩa hơn còn 
thả bờm thì thiếu hết một chữ Ư (bườm) cũng có nơi 
viết là Buồm.

– Đối chiếu 02 câu:
 ❒ Thì cứ xuất kỳ bất ý mà tiến sẽ đắc thắng, Phật chỉ 
đường chớ gì. Vậy cứ đi cho kịp Thiên thơ. (Bổn 
của Ông Hồng).

 ❒ Thì cứ xuất kỳ bất ý mà Tiên sẽ dắt, Phật chỉ 
đường chứ gì. Vậy cứ đi cho kịp Thiên Cơ. (Bổn 
của ông Quang Minh).

* * *
Ông Quang Minh viết: Phật chỉ đường (bị bắt 8–4 

đúng vía Đức Thích Ca). Tiên dẫn lối (được thả ngày 
18–8 đúng vía Đức Lý). Nhưng trong bổn của Ông Hổng 
chúng ta không thấy câu: Tiên dẫn lối; chỉ có câu: Phật 
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Chỉ Đường... có lẽ do nạn tam sao thất bổn mà ra chăng???

* * *
Tóm lại:

 ❒ Ngày 01–5–1956 (20–3–Bính Thân) 04 vị (Thoại, 
Kỳ, Đại, Lợi) khởi đi trương cờ HBCS ở Bến Hải.

 ❒ Ngày 18–5–1956 (08–4–Bính Thân) ông Thoại 
trương cờ HBCS ở cầu Hiền Lương bắc ngang 
sông Bến Hải thì bị bắt.

 ❒ Ngày 20–09–1959 (18–8 Kỷ-Hợi) 04 ông được thả.
 � Lưu ý rằng còn một phái đoàn khác cũng xung phong 

đi Bến Hải mà Đức Hộ Pháp có nhắc đến trong Thánh 
Thư ngày 26–5–1958 (08–4–Mậu Tuất). Đó là Bà Nguyễn 
Thị Đồng và bị bắt giam...

Về lời thỉnh giáo của em Lê Văn Ca thì em Nguyễn 
Thị Đồng và hai đứa theo nó đã đặng lịnh của các Đấng 
Thiêng Liêng dạy nó làm điều ấy. Trong khi Qua lưu trú 
tại Kiêm Biên Em Đồng có lên gặp Qua cho biết rằng mạng 
lịnh của các Đấng Thiêng Liêng biểu nó làm....

Ngài Qui Tâm viết về phái đoàn nầy (có 03 người) 
tại trang 69:

Một Phái đoàn khác có ba người 2 Nữ, 1 Nam cũng đã 
đến Nam Vang xin phép Đức Hộ Pháp tình nguyện ra Trung 
Việt đến sông Bến Hải để kêu gọi Hoà Bình nhưng ra đến 
đó thì bị chính quyền đuổi về. Về tới Huế, Trưởng Đoàn là 
bà Đồng (ăn mặc rất sặc sỡ) đứng giữa phố Huế được nhiều 
người chú ý bao quanh đông đảo nghe Bà tuyên truyền giải 
pháp Hoà Bình Chung Sống của Đức Hộ Pháp làm náo 
nhiệt cả khu phố; công an đến bao vây và bắt 3 người này.
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* * *
Từ những điều trên chúng ta thấy rằng cho dầu khó 

khăn nhưng tinh thần vì Đạo vì Thầy lúc nào cũng nồng 
nàn trong tim óc người Đạo. Tượng đài HÒA BÌNH CHUNG 
SỐNG VẬT CHẤT chưa được xây dựng nhưng tượng đài 
HÒA BÌNH CHUNG SỐNG TINH THẦN đang ngự trị trong 
tâm hồn người Đạo.

Cách tổ chức Hòa Bình Giáo Hội chứng tỏ Đạo Cao 
Đài là tài nguyên và môi trường để nhân loại phát huy HÒA 
BÌNH CHUNG SỐNG trên mọi phương diện...

***
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CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân�

CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐOÀN XUNG PHONG PHÁ TAN VĨ TUYẾN 17�

***
Hưởng ứng chánh sách Hòa Bình Chung Sống của 

Đức Hộ Pháp chủ trương; để đi đến thống nhất dân tộc 
và thống nhất lãnh thổ Việt Nam.

CHƯƠNG TRÌNH 
HOẠT ĐỘNG NƠI VĨ TUYẾN 17

1. Phá tan bức màn sắt vĩ tuyến 17, ranh giới giữa 2 miền 
Nam Bắc do hiệp định Genève tạo ra. Bức màn ấy đối 
với dân tộc Việt Nam không có giá trị, vì trước mắt 
của người dân Việt, Hoàng đồ Việt Nam có một, dân 
tộc Việt Nam có một.

2. Thượng Bạch Kỳ “Nhan Uyên” (tượng trưng Hòa 
Bình) để ngăn quân lực đôi Miền, không cho xâm 
phạm ranh giới lẫn nhau.

3. Xung phong làm gương đi lại, đạp bằng vĩ tuyến 17 
cho dân tộc Việt Nam thấy rằng : đó là quyền vi chủ 
của dân tộc. Không ai có quyền chia hoàng đồ tổ quốc 
và dân tộc Việt Nam ra làm 2 và xúi dục họ trở thành 
thù hằn nhau (tự do đi lại, tự do cư trú).

4. Thực hiện tinh thần dân chủ chớ không phải nói suông 
(nói một đàng hành động một ngã là phản dân chủ, 
phản dân tộc, phản tổ quốc).

5. Đánh thức tinh thần dân chúng 2 miền, câu kết họ 
lại, không còn thành kiến Nam và Bắc, vì còn như 
thế là đi đến chổ Nam Bắc phân tranh.



PHỤ LỤC: TRƯƠNG CỜ HBCS Ở BẾN HẢI

574

6. Mọi hành động Do Dân, Phục Vụ Dân, Lập Quyền 
Dân. Khi họ đến mức trưởng thành, chánh thể của 
nước phải do dân định (quyền Dân tộc tự quyết).

7. Với chánh phủ 2 Miền, ta không thiên bên nào, ta có 
nghĩa vụ tố cáo hành động, không dân chủ độc tài của 
họ với quốc dân và tổ quốc, một khi họ dùng quyền 
bức bách dân chúng.

8. Bắt đền chánh phủ 2 Miền và Quốc Tế đã chia đôi 
lãnh thổ, chia đôi dân tộc, phải Thống Nhất Hoàng 
Đồ Dân Tộc Việt Nam, trao trả lại cho dân.

9. Tố cáo ngoại quyền xen vào nội bộ VN. Tố cáo chánh 
phủ 2 Miền nếu nhập cảng thể chế ngoại lai vào VN 
mà có phuơng hại đến tinh thần dân tộc.

10. Bắt tay hiệp cùng với Ủy Hội Quốc Tế, thực thi cuộc 
tổng tuyển cử bằng đường lối tự do dân chủ. Nếu mở 
cuộc tổng tuyển cử mà không tự do dân chủ là không 
phải nguyện vọng của toàn dân.

* * *
CÔNG CỤ DÙNG VÀO VIỆC LÀM

A– Tại Bến Hải: Thượng một cây cờ trắng, đề 2 chữ 
“NHAN UYÊN”.

B– Có một ban túc trực nơi Bến Hải để đưa rước 
dân 2 Miền tự do đi lại. Mỗi khi có chánh quyền nào xâm 
phạm quyền tự do đi lại và cư trú của dân thì can thiệp 
và đưa ra Quốc Tế.

C– Thành lập một Bộ Đội “Nạn Nhơn Chiến Tranh”, 
gồm có Thương Phế Binh, Cô Nhi, Góa Phụ, Phụ Mẫu 
nạn nhơn chiến tranh để tượng trưng phong trào phản 
đối chiến tranh.
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* * *
Ý NGHĨA CÂY BẠCH KỲ NHAN UYÊN

Ông Nhan Uyên tên là Hồi, học trò cao đệ và được 
sự thương yêu bực nhứt của Đức Khổng Phu Tử.

Đức Khổng Phu Tử dạy môn đệ thì đông, nhưng 
tuyển chọn lại thì còn Thất Thập Nhị Hiền. Môn đồ của 
Ngài phần nhiều được các vua chúa trọng dụng, kẻ thì ở 
nước Tề, Lương, Lổ, Tống…

Một ngày kia, Đức Khổng Phu Tử nói với môn đệ 
rằng: Thoản như trường hợp nước nọ chẳng hòa với nước 
kia, đến đổi phải gây chiến tranh với nhau thì chư môn 
đệ mới nghĩ sao?

Chư môn đệ lần luợt trả lời cũng không ngoài ý nghĩ 
thường tình “Ai Vì Chúa Nấy” cất binh đánh nhau. Duy 
chỉ có ông Nhan Hồi trả lời rằng: Nếu gặp trường hợp 
ấy tôi nguyện cầm cờ trắng, xông ra giữa làng binh để 
giải hòa hầu giải nạn tương tàn tương sát.

Cao quí thay cho tinh thần ấy, tình thế nước Việt 
Nam cũng sớm đi đến cảnh Nam Bắc phân tranh, diễn 
tuồng nồi da xáo thịt. Nhưng toàn dân tộc VN nếu một 
lòng là: Tha thiết yêu chuộng hòa bình và chỉ muốn cùng 
nhau chung sống.

Dựng cây Bạch Kỳ Nhan Uyên là khêu gợi và suy 
tôn tinh túy của Khổng Giáo và lại tượng trưng tinh thần 
đạo đức của các tôn giáo hiện hữu nơi mặt thế nầy: Từ Bi 
của Phật, Bác Ái của Tiên, Nhân Ái của Khổng và Huynh 
Đệ Đại Đồng của Thánh Chúa Jésus.

Tác giả Lê Văn Thoại
(ký tên và đóng dấu)
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Bến Hải, ngày 30–3–Bính Thân.
(10–5–1956).

(Thân gởi đồng bào toàn quốc)

THƯ GỞI: CHỦ TỊCH ỦY HỘI QUỐC TẾ KIỂM SOÁT ĐÌNH CHIẾN Ở 
VIỆT NAM

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân�

***
Cựu Trung Tá Lê Văn Thoại.

Tín Đồ Cao Đài Giáo.

Kính gởi: Chủ Tịch Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đình Chiến ở 
Việt Nam.

Thưa quí Ngài.
Tôi trân trọng hầu quí Ngài:
1. Một bức thư tôi gởi cho 2 Miền Nam Bắc VN.
2. Một chương trình hành động của tôi nơi vĩ tuyến 17.
3. Một bản giải thích cây Bạch Kỳ Nhan Uyên.
Hành động của tôi để tượng trưng tinh thần và ý 

nguyện Hòa Bình Chung Sống của Đức Hộ Pháp Giáo 
Chủ Đạo Cao Đài đã gởi cho 2 Miền Bắc và Nam Việt 
Nam, các nước trên thế giới và cho quí Ngài, do thơ số 20/
HP.HN, số 21/HP.HN và số 29/HP.HN đề ngày 26–03–1956 
và 10–04–1956.

Hành động của tôi không ngoài nhiệm vụ của quí 
Ngài là làm thế nào thống nhất dân tộc, thống nhất hoàng 
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đồ Việt Nam, trao trả lại cho dân tộc Việt Nam quyết định.
Căn cứ lời tuyên bố của cụ Hồ Chủ Tịch về Miền Bắc, 

ngày 3–4–1956 và của cụ Ngô Tổng Thống về Miền Nam, 
ngày 6–4–1956 cùng lời tuyên bố trên đài phát thanh và 
báo chí của 2 Miền tôn trọng tự do dân chủ và hòa bình, 
thì không lý nào việc làm của tôi là kêu gọi Hòa Bình và 
Chung Sống lại bị cấm đoán.

Mong quí Ngài thị chứng cho hành động của tôi.
Trân trọng kính gởi lời chào tôn kính và biết ơn 

của tôi.
Bến Hải, ngày 11–5–1956

(ký tên và đóng dấu).
Lê Văn Thoại

(Thân gởi cho đồng bào toàn quốc).

CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân�

BỨC TÂM THƠ

Kính gởi:
 ❒ Cụ Hồ Chủ Tịch Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, 

Miền Bắc.
 ❒ Cụ Ngô Tổng Thống Chánh Phủ Cộng Hòa Miền 

Nam Việt Nam.
Thưa hai Cụ,
Tiền nhân ta xây dựng một dảy giang san gấm vóc từ 

ải Nam Quang đến Mũi Cà Mau. Rồi còn lưu lại cho ta 
một sự nghiệp quí báu là nền văn hiến tối cổ, định quốc 
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trên 4000 năm lịch sử.
Thưa hai cụ,
Hai cụ đã biết, bảo thủ sự nghiệp ấy còn tồn tại đến 

ngày nay đã bao nhiêu xương máu của giống nòi dân tộc. 
Bây giờ, ta phải bình tâm suy cổ nghiệm kiêm và quan 
tiền vũ hậu, thấy các tai hại của các triều đại do các bậc 
chấp-chánh quyền-hành bị thuyết độc tài, độc tôn, hoặc 
quá bạc nhược với các quần thần, hoặc bị áp bức đô hộ 
ngoại bang. Thì ra, ai cũng đi ngược lại với nguyện vọng 
của toàn dân thì bị toàn dân đào thải. Còn đấy hai cụ 
cũng ngó thấy nạn Nam Bắc phân tranh của Nhị Chúa. 
Bắc thì Chúa Trịnh, Nam thì chúa Nguyễn gây cuộc chiến 
tranh huynh đệ tương tàn.

Hại một nỗi, rước rắn rừng về cắn gà nhà (Bắc thì 
Trịnh, Chiêu Thống theo Tàu, còn Nam thì Nguyễn cầu 
thân Pháp) giết hại lẫn nhau, làm cho nước nhà suy nhược. 
Hành động ấy là do cố vị, tham quyền, nên phải tai hại 
82 năm lệ thuộc.

Ngày nay, tấn tuồng ấy lại tái diển: Bắc thì Cụ Hồ 
lấy thế Cộng, Nam thì Cụ Ngô dựa vào Tư Bản, chia vĩ 
tuyến 17 làm ranh, lại do quyền Quốc Tế qui định.

Hai cụ chịu thừa hưởng 2 gia tài ấy, còn dân chúng 
xem nó như chén thuốc độc do 2 khối Tư Bản và Cộng 
Sản tạo ra, để đầu độc số kiếp tương lai của Tổ Quốc.

Thưa hai cụ,
Hai cụ hôm nay là người của thời đại, của lịch sử. 

Vận mệnh của nước, của dân tộc do hai chủ nghỉa điều 
khiển con thuyền Tổ Quốc, ngòi bút vô tư của lịch sử 
chờ phê phán hoặc suy tôn hoặc nguyền rủa đều do sở 
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hành của hai cụ.
Đành rằng khi tổ quốc lâm nguy, các trang chí sĩ 

tìm phương hay, chước khéo cũng như tìm lương y chữa 
trị bệnh căn. Nay đã bình phục còn chạy theo thầy Tần 
thuốc Sở là điều nguy hại, cái khó cái dụng chỉ ở tại lúc nầy.

Tôi tin rằng nơi tay hai cụ đều có một cái chìa khóa 
để mở cửa kho tàng bảo quốc vô giá là nền văn minh tối 
cổ Khổng Mạnh truyền thống, lấy chữ Hòa để thoát ly 
mọi hiểm họa.

Hôm nay, tôi vì dân tộc, xung phong dựng cây Bạch 
Kỳ Nhan Uyên tại Bến Hải để cầu cho dân tộc dẹp can 
qua, mong giống nòi thôi loạn lạc.

Nếu hai cụ Hòa, nó sẽ là cây cờ “Hòa Bình Cứu Quốc”. 
Còn bằng hai cụ khư khư bảo thủ quan niệm nguy hại của 
mình, thì nó sẽ là “Cờ Tang Đất Việt”. Chừng ấy buộc lòng 
dân tộc chúng tôi vì hoàng đồ tổ quốc mà đứng ra quyết 
định, dầu phải tuyệt đối hy sinh, đặng cứu vãn nước nhà 
trong cơn nguy ngập.

Tôi trân trọng gởi lời chào tôn kính hai cụ.
Viết tại Bến Hải ngày 23–3 Bính Thân,

dl (03–05–1956)
(ký tên và đóng dấu)

Lê Văn Thoại. (1).
(Thân gởi đồng bào toàn quốc).

CHÚ THÍCH.
(1) – Thời gian viết thư.

Các vị khởi đi ngày 01–05–1956.
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Thư nầy viết ngày 03– 05– 1956 (là 02 ngày sau khi 
đi); trước 02 lá thư trên. Nhưng do nằm chung trong hồ 
sơ gởi đi nên chúng tôi để sau.
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TẠm KẾT...

LỜI CẢM ƠN

Tập thể Nguyễn Phúc Thành xin thành thật cảm 
ơn quí đồng đạo, chư vị hiền nhân quân tử bốn phương 
góp ý và gởi tặng tài liệu ủng hộ chúng tôi biên soạn HÒA 
BÌNH CHUNG SỐNG BIÊN NIÊN.

Chúng tôi rất mong được đồng hành với quí vị để 
thực hiện và phổ biến tư tưởng HÒA BÌNH CHUNG SỐNG...

Địa chỉ liên lạc email: thanh.minh96@yahoo.com
Nay kính.

mailto:thanh.minh96@yahoo.com


tk@06•25•2015 4:13 PM

HÒA BÌNH CHUNG SỐNG BIÊN NIÊN
Biên Soạn: nGUYỄn PHÚC THÀnH


	MỤC  LỤC
	LỜI TỰA
	LỜI THƯA TRƯỚC
	1– Lời tiên tri về Ngô Đình Diệm và kiến họ Ngô
	2– Khổ nhục kế của Hội Thánh Cao Đài (1956)
	3– Đôi điều cơ bản về HBCS
	3.1– Tính thời sự của HBCS.
	3.2– Hoàn cảnh lịch sử.
	3.3– HBCS là giải pháp của Đạo.

	PHẦN CHÚ THÍCH
	1– Về công thức Lập Quyền Dân
	2– Liên quan đến khả năng ông Ngô Đình Diệm
	3– Nhai lại và giải thiêng
	4– Tướng Trình Minh Thế và GS Nguyễn Văn Trung
	5– Ngày giổ các Phủ Từ tháng 8 âm lịch hằng năm
	6– Đạo xây đời thì phải gắn liền với xã hội
	7– Lòng trung kiên và sự kín đáo của Đức Thượng Sanh
	Chú thích trong chú thích


	HBCSBN – Năm 1956
	TÂN XUÂN KHAI BÚT
	TÓM LƯỢC CHUYẾN ĐI NAM VANG CỦA ĐỨC HỘ PHÁP (1956).
	Thánh Thư ngày 26–02–1956 gởi Tướng-sĩ, chiến binh Quân-đội Cao-Đài và Liên Minh. 
	Thánh Thư ngày 26–02–1956 gởi Tân Quốc Trưởng Ngô Đình Diệm
	Bản Tuyên Ngôn ngày 23–03–1956 gởi toàn đạo (giử chủ quyền của Đạo...)
	Cương Lĩnh Hòa Bình Chung Sống ngày 26–03–1956.
	Thánh Thư số 20 ngày 26–03–1956 gởi TTK Liên Hiệp Quốc và các cường quốc
	Thánh Thư số 21 ngày 28–03–1956 gởi cụ Hồ và cụ Ngô
	Thư ngày 21–04–1956 của Ủy Hội Quốc Tế Cao Miên gởi ĐHP cho biết đã chuyển CSHBCS đến UHQTKS Việt Nam.
	Thư ngày 24–04–1956 của Hội Đồng Tổng Trưởng Pháp cho biết đã nhận được Cương Lĩnh HBCS.
	Thánh Thư ngày 01–04–1956 hướng dẫn các thành viên Ban Vận Động HBCS thể hiện DÂN MẠNH (Lập Quyền Dân)
	Ngày 26–04–1956 gởi điện tín đến cụ Hồ và cụ Ngô
	Thánh Thư số 40 ngày 28–04–1956 gởi cụ Hồ và cụ Ngô
	Bản Tuyên Ngôn ngày 30–04–1956 cho biết chuyển giai đoạn đấu tranh bằng vũ lực sang đấu tranh bằng hòa bình
	Ngày 11–5–1956 Ngài Lê Văn Thoại (và quí ông Đinh Thành Kỳ, Ông Đại và Ông Lợi) lãnh sứ mạng trương cờ Nhan Uyên tại sông Bến Hải (vĩ tuyến 17).
	Thánh Thư ngày 30–04–1956 gởi cho Hội Thánh nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ĐHP để quyên góp tiền
	Thánh Thư số 44 ngày 30–04–1956 cho biết từ đây không còn Hội Thánh Hiệp Thiên Đài nữa.
	Ngày 30–04–1956 cung cấp thông tin về HBCS đến báo chí của Ngài Hồ Bảo Đạo...
	Thánh Thư số 42 ngày 09–05–1956 cho biết chẳng ai diệt Đạo được
	Thánh Lịnh số 54 ngày 20–05–1956 xác định lại là không còn Hội Thánh HTĐ nữa...
	Thánh Lịnh số 58 ngày 28–05–1956 ủy quyền cho Hiến Pháp thay mặt Hộ Pháp chăm lo việc đạo ở TTTN.
	Sắc Lịnh số 02 ngày 28–05–1956 của Ngài Hiến Pháp cho phép Ngài Tiếp Đạo nghĩ 06 tháng dưỡng bịnh
	Thánh Thư ngày 28–05–1956 giải thích về Hòa Bình Giáo Hội
	Thánh Lịnh ngày 14–06–1956 Bảo Thế thay quyền Thượng Sanh và Hiến Pháp thay mặt cho Hộ Pháp..
	Điện Tín Của Hồ Chủ Tịch Gởi Đức Hộ Pháp ngày 21–06–1956.
	Ngày 22–07–1956 Chứng thư cho các vị Sĩ Tải....
	Ngày 08–08–1956. Trả lời cho các vị Đạo Núi xin tham gia HBCS
	Thánh Thư 78 ngày 11–08–1956 trách nhiệm các chi...
	Thánh Lịnh 82 ngày 24–8–1956 gởi Ngài Hiến Pháp sắp xếp một số nhân sự hành đạo...
	Thánh Lịnh 85 ngày 02–09–1956 chức sắc Hội Thánh Ngoại Giáo phải trở lại hành đạo....
	Thánh Thư 100 ngày 12–09–1956 sắp xếp... Thánh Thất Thái Hòa và 107 Trần Hưng Đạo và các cơ sở Đạo ở Sài Gòn....
	Thánh Lịnh 99 ngày 12–9–1956 quyết định lấy ngày 20–8–âm lịch làm ngày đạo nạn...
	Thánh Lịnh 108 ngày 15–09–1956 thâu quyền chức Giáo Hữu Thượng Phúc Thanh
	Thánh Lịnh 113 ngày 27–09–1956 giao Ngài Ngọc Non Thanh làm Ngọc Chánh Phối Sư
	Thánh Lịnh 134 ngày 28–10–1956 sắp xếp nhân sự bộ nhạc...
	Tâm Thư 138 ngày 03–11–1956 gởi các tôn giáo bạn mời tham gia vận động hòa bình cho dân tộc...
	Thánh Lịnh 168 ngày 03–11–1956 căn dặn người đạo tuân y chơn truyền và tiên tri về kiến họ Ngô...
	Tâm Thư 147 ngày 12–11–1956 gởi Cụ Ngô trình bày về lập trường, quan điểm... tình hình đất nước và kêu gọi nên sáng suốt nhận định phương hướng đi tới....
	Chú thích về việc ĐHP gặp phái đoàn VNDCCH ở Geneve 1954 trước ngày phân chia đất nước... cảnh báo cộng sản đừng đuổi Pháp để rước Tàu...
	Thánh Lịnh 148 ngày 15–11–1956 ngưng quyền chức Giáo Hữu Thượng Dự Thanh vì ăn xén và không minh bạch...
	Thư của TTK LHQ gởi ĐHP cho biết đã nhân được cương lĩnh HBCS... Le Mai 1956
	Thư năm 1956 của Ngài Hồ Bảo Đạo gởi Thủ Tướng Phạm Văn Đồng
	Lời kêu gọi của Đức Hộ Pháp Gởi Hồ-Chủ-Tịch và Ngô-Tổng-Thống.

	HBCSBN – Năm 1957
	LỜI TỰ SỰ
	Thư Chúc Tết Đinh Dậu của ĐHP ngày 21–01–1957
	Thánh Lịnh 219 ngày 24–01–1957 sắp xếp từng chi tiết nhỏ đến tổng thể
	Thánh Thư ngày 03–02–1957 gởi 02 ông Diệm và Nhu trình bày về quan điểm trước hiện tình đất nước.
	Thánh Thư 256 ngày 10–02–1957. Buồn vì con cái Đức Chí Tôn bị khảo dượt...
	Chú thích chi tiết cuộc lễ và Khổ Nhục kế của Hội Thánh năm 1956...về con hạc hòa bình. Toàn đạo (Hội Thánh và ĐHP...) đều phải gánh cả 02 gánh Đạo và Đời....
	Thánh Lịnh 257 ngày 10–2–1957 dạy người đạo thừa kế trách nhiệm thượng quyền khi bị cường quyền bắt giam
	Bản Kiến Nghị ủng hộ Ngô Đình Diệm sát nhân và phản đối hòa bình... của phái Mỹ Tho (ông Ca) ngày 13–7–1957
	Thánh Thư 238 ngày 20–03–1957 gởi Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát đình chiến ở Việt Nam...
	Thánh Thư 01 ngày 21–03–1957 gởi Ngọc Chánh Phối Sư...
	Thánh Lịnh 02 ngày 22–03–1957 Hiến Pháp không còn cầm quyền thay mặt cho Hộ Pháp từ đây các cơ quan chánh trị đạo đều tùng quyền trực tiếp với Bần Đạo. Thuyên bổ Hiến Pháp cầm quyền Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh thay thế cho Tiếp Pháp Trương Văn Tràng.
	Thánh Thư ngày 03–06–1957 dạy về mục đích CS HBCS và tiên tri về cộng sản Việt Nam và cộng sản thế giới. Chú thích về cộng sản Việt Nam và thế giới để thấy sự việc diễn ra đúng như tiên tri của ĐHP... Tây Hồ chật hẹp có bao sâu...
	Lịnh của ĐHP về tổ chức Lễ Hội Yến tháng 08– Đinh Dậu...
	Thánh Thư ngày 07–8 Đinh Dậu (1957) cho biết chánh phủ Miên cấm xây Đền Thờ....
	Thánh Thư 01 ngày 22–11–1957 hủy bỏ việc đi vĩ tuyến 17 tụng kinh và từ đây ĐHP trực tiếp chỉ đạo...
	Thánh Thư 02 ngày 12–12–1957... 
	Thánh Thư 03 ngày 13–12–1957.
	Chú thích về tượng đài HÒA BÌNH CHUNG SỐNG.
	Lời phê về con mang vào Nội Chánh...ngày 21–12–1957
	Thánh Thư 04 ngày 26–12–1957. 

	HBCSBN – Năm 1958
	Thánh Thư 62 ngày 14–01–1958 gởi cho bà Hương Phán. Chức việc, Chức sắc đều phải từ chức mới tham gia HBCS
	Hồi ký Ngài PS ghi lý lịch phần Đạo và Đời...
	Tìm Hiểu Từ Hồi Ký
	Thánh Thư 06 ngày 18–01–1958
	Thánh Thư 07 ngày 31–01–1958 gởi HBGH
	 Thánh Thư 09 ngày 06–02–1958
	Thánh Thư ngày 06–02–1958 gởi ông Sĩ Tải Nguyên.
	Thánh Thư 10 ngày 22–02–1958
	Thánh thư 11 ngày 09–03–1958 gởi cho Ban HBGH và HBCS
	Thánh Thư 12 ngày 08–04–1958 gởi HBCS và HBGH
	Thánh Thư 13 ngày 29–4–1958 gởi Bắc Tông Đạo
	Thư của ông Tôn Đức Thắng Chủ Tịch UBMTTQ.
	Thánh Thư 14 ngày 19–05–1958 gởi HBCS và HBGH
	Thánh Thư ngày 26–5–1958 gởi HBGH Trung Ương
	Thánh Thư 15 ngày 25–06–1958.
	Thánh Thư ngày 25–6– 1958 gởi Lễ Sanh Trần Hương Lộc.
	Thánh Thư 16 ngày 17–07–1958.
	Thánh Thư 17 ngày 22–07–1958
	Thánh Thư 18 ngày 10–08–1958
	Thánh Thư 19 ngày 03–09–1958.
	Thánh Thư 20 ngày 08–09–1958
	Thánh Thư ngày 10–09–1958.
	Thánh Thư 21 ngày 26–10–1958.
	Thánh Thư 23 ngày 25–12–1958.

	HBCSBN – NĂM 1959
	Thánh Thư số 24 ngày 02–01–1959
	Bản Di Ngôn cho Tín Đồ ĐĐTKPĐ. Ngày 09–01–1959
	Thánh Thư 25 ngày 14–01–1959
	Thánh Thư 26 ngày 05–02–1959 gởi Chơn Kim
	Thánh Thư 27 ngày 20–02–1959
	Thánh Thư 28 ngày 29–03–1959
	Thánh Thư 28 ngày 19–04–1959 gởi ông Ngọc Ngọ Thanh
	Thánh Thư 29 ngày 20–04–1959 gởi Trường Tải.
	Bản Di Ngôn gởi Thái Tử Norodom Sihanouk ngày 14–5–1959.

	PHỤ LỤC: TRƯƠNG CỜ HBCS Ở BẾN HẢI.
	TRƯƠNG CỜ HÒA BÌNH CHUNG SỐNG Ở BẾN HẢI.
	ĐÂU LÀ BỔN CHÁNH???
	Chương Trình Của Đoàn Xung Phong Phá Tan Vĩ Tuyến 17.
	THƯ GỞI: Chủ Tịch Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đình Chiến ở Việt Nam
	BỨC TÂM THƠ
	TẠM KẾT...


