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MỤC LỤC
 LỜI PHÊ của ĐỨC HỘ PHÁP��������������������������29
 LỜI NÓI ĐẦU �������������������������������������������������������������������31
 LỜI PHÊ CỦA ĐỨC HỘ PHÁP���������������������������������������33
1. Do đơn xin nghỉ một năm đặng lo trả nợ trần-

ai, tờ đề ngày 4 tháng 9 năm Tân-Mão của Lễ-Sanh
Thượng-Đẩu-Thanh �������������������������������������������������������������������������33
2. Do tờ thỉnh-giáo của Thượng-Chánh Phối-Sư về
việc Chánh-Phủ Tổng-Động-Viên thanh-niên.�����������������33
3. Do tờ thỉnh-giáo của Giám-Đốc Đạo-Đức HọcĐường Nguyễn-Hữu-Lương và Hồ-Thái-Bạch đề
ngày 3/11/Tân-Mão. �������������������������������������������������������������������������34
4. Tờ xin trả chức của Lễ-Sanh Ngọc-Giác-Thanh.����� 35
5. Tờ Phúc số 56 của Bà Phối-Sư Hương-Hiếu nói về
vụ: Phó-Trị-Sự: Phan-Thị Kim-Anh và Trần-Văn-Phải
phạm vào Ngũ-Giới-Cấm điều thứ ba tại phòng cô
Đầu-Tộc, Sa-Đéc.������������������������������������������������������������������������������� 35
6. Do theo bản phúc-sự minh-tra của Hoà-Viên về
Lễ-Sanh Hoàng với Giáo-Viên Thới đánh lộn tại LongHoa-Thị (17/3/Nhâm-Thìn).���������������������������������������������������������36
7. Tờ phúc-sự của vị Phái-Viên Phổ-Tế Lê-Văn-Ninh,
về khoản Phối-Sư Tài và Phối-Sư Phấn lập cơ qui-nhứt
tại chùa Ninh-Tân Sài Gòn. ���������������������������������������������������������37
8. Do theo lời của Bộ Tư-Lịnh Quân-Đội-Cao-Đài
xin cho Quân-Đội được dự hội Quyền Vạn-Linh năm
Tân-Mão (1951).�����������������������������������������������������������������������������������38
9. Tờ của Chí-Thiện Lê-Văn-Trường xin nghỉ cúng
thời Tý vì già-cả, bệnh-hoạn.���������������������������������������������������������39
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10. Tờ của Giáo-Hữu Thái-Thành-Thanh xin từ-chức

vì có lịnh bổ đi Khâm-Châu-Đạo Bình-Thuận.�����������������39
11. Do tờ trả lời về vụ Lễ-Sanh Chót (Thượng) góp
tiền chợ Long-Hoa.���������������������������������������������������������������������������40
12. Do tờ xin của Ban Thợ-Hồ xin ăn cơm ngày hai
bửa mới làm công-quả nổi. �����������������������������������������������������������40
13. Do đơn tố-cáo Chí-Thiện Hương-Nhâm cho
mướn Thuyền-Bát-Nhã.�����������������������������������������������������������������41
14. Do tờ của Ngọc Chánh Phối-Sư xin cho bốn
mươi đạo-sở Phước-Thiện nơi Cái-Bè qua hành-đạo
bên Hành-Chánh.�����������������������������������������������������������������������������41
15. Tờ 424 của Ngọc Chánh Phối-Sư gởi cho KhâmChâu-Đạo Cần-Thơ về việc Chánh-Phủ buộc khai
gia-đình nơi căn-cứ.���������������������������������������������������������������������������42
16. Do tờ của Giáo-Hữu Chuẩn xin ân-xá vụ thamlam tiền Kinh-Tượng tại Châu-Đốc (3.000$00)�����������������42
17. Do tờ số 122 ngày 25/2/Quý Tỵ của Ngọc ChánhPhối-Sư thỉnh-giáo về các Chức-Sắc có án! ‘‘Vĩnh-Bất
Tự-Dụng!’’����������������������������������������������������������������������������������������������43
18. Do tờ của Nữ Chánh Phối-Sư Lại-Viện xin phép
cho Lễ-Sanh Hương-Tình từ-chức đặng sanh.�����������������44
19. Do tờ dâng lên xin cho một vị Giáo-Sư Phái
Thượng đứng xướng trên Giảng-Đài Đền-Thánh khi
Tiểu và Đại-Đàn.���������������������������������������������������������������������������������44
20. Tờ số 29 ngày 1 tháng 2 Nhâm-Thìn của Nữ
Chánh Phối-Sư dâng lên Đức HỘ-PHÁP trạng tỏ
tà-quái nhập vào em gái khùng tên Nguyễn-thị-Hát. ���44
21. Đơn của Chức-Sắc và Chức-Việc nơi Đệ Tứ kiện
Đầu-Phận và bảy Hương-đạo về việc dẹp Bàn-Thờ
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Chí-Tôn kêu gánh hát về hát.�������������������������������������������������������45
22. Do thơ đề ngày 22/3/53 của Cụ Nguyễn-MinhKhôi dâng lên Đức HỘ-PHÁP.�����������������������������������������������45
23. Tờ phúc-sự của Thái-Phóc-Thanh ngày 2/2/QuíTỵ.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������46
24. Tờ xin cho Giáo-Hữu Chia làm Khâm-Trấn TầnNhơn, Lễ-Sanh Mau làm Quyền-Khâm-Châu-Đạo
Tần-Nhơn, Lễ-Sanh Inh làm Đầu-Tộc Thái Bình và
Lễ-Sanh Mau làm Đầu-Tộc-Đạo Tần-Nhơn ThánhĐịa.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������46
25. Do đơn của Lưu-Kim-Anh xin hát cải-lương.���������47
26. Thượng-Thống Hòa-Viện xin cho Tuần-Quân
đúng 2 năm được vào hàng Bảo-Thể chánh-vị.�������������������47
27. Do tờ tường-trình về số bổn-đạo nơi Mỹ-Tho,
căn-cứ Châu-Thành nuôi cá tra, cá vồ làm cho đời
dị-nghị.�����������������������������������������������������������������������������������������������������48
28. Phúc-trình của Kinh-Lý Khám-Đạt thỉnh-giáo
về thể-thức phóng lại con lộ Thánh-Vệ.���������������������������������48
29. Tờ khai công-nghiệp của Chánh-Trị-Sự Lê-VănMừng ở Hương-đạo Long-Khánh (Tây-Ninh) xin
phong-thưởng.�������������������������������������������������������������������������������������49
30. Tờ phúc của Giáo-Sư Thượng-Phùng-Thanh số
49 ngày 3/3/Giáp-Ngọ.���������������������������������������������������������������������49
31. Phúc-sự của Tổng-Giám: Vỏ-văn-Khuê và
Nguyễn-huỳnh-Yến xin Hội-Thánh cung-cấp vậtliệu làm cho rồi dinh-thự.���������������������������������������������������������������50
32. Phúc-sự số 32 của Cai-Quản Báo-Ân-Đường
Bà Đạo-Nhơn Vỏ-Hương-Nhâm, trạng tỏ về việc
Lễ Trung-Ngươn tại Hội-Thánh Ngoại-giáo và nổi
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khó-khăn của Hội-Thánh.�������������������������������������������������������������50
33. Tờ Thanh-Minh số 2 ngày 8/12/54 của Phái
Thiêng-Liêng, đang do Ông Bạch-Pháp xưng rằng
vâng mạng lịnh Thiêng-Liêng để qui-nhứt Cao-Đài
12 phái.�������������������������������������������������������������������������������������������������������51
34. Tờ số 330 của văn phòng Cố-Vấn Hành-ChánhĐạo thỉnh-giáo 3 khoản: Truy-phong Thánh Tử-Đạo
thờ Bát-Quái-Đài; Truy-phong Chức-Sắc lên nhứt
cấp; Truy-điệu và thờ nơi Báo-Ân-Từ.�������������������������������������52
35. Từ hàng phẩm Giáo-Hữu đổ lên không có hàmphong���������������������������������������������������������������������������������������������������������53
36. Thái-Thượng-Ngọc Chánh Phối-Sư yêu-cầu Đức
HỘ-PHÁP truy-phong Tướng Trình-Minh-Thế vào
phẩm Thế-Đạo�������������������������������������������������������������������������������������53
37. Tờ của Tam-Đầu-Chế số 410 ngày 29 tháng 3 năm
Ất-Mùi thỉnh-giáo v/v Đức HỘ-PHÁP không làm
Thượng-Tôn Quản-Thế nữa.���������������������������������������������������������54
38. Thơ số 1593 ngày 9 tháng 6 năm Ất-Mùi của TiếpPháp thỉnh-cầu Đức HỘ-PHÁP đình-đải ThánhLịnh số 1503 đề ngày 1 tháng 6 năm ƒt-Mùi buộc trẻ
gái trước ngày giá-thú phải biết khoa-dưỡng-dục, nên
Bộ Pháp-Chánh xin đình lại sáu tháng sẽ thi-hành.������� 55
39. Đơn của Tổng-Giám Nguyễn-Huỳnh-Yến đề
ngày 8 tháng 2 năm Ất-Mùi yêu-cầu phong-thưởng
công-nghiệp.����������������������������������������������������������������������������������������� 55
40. Tờ thỉnh-giáo của Đội-nhạc Huỳnh-Minh-Mẫn
v/v tang-sự của Hành-Chánh và Phước-Thiện.����������������� 55
41. Lịnh của Đức HỘ-PHÁP ở Nam-Vang gởi về
hôm tháng 8 năm Đinh-Dậu�������������������������������������������������������57
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42. Đức HỘ-PHÁP hành pháp độ-thăng cho Giáo-

Hữu: Thượng-Sang-Thanh tại Đền-Thánh ngày 19
tháng 7 năm Canh-Dần hồi 9 giờ sáng. ���������������������������������58
43. Lời Đức HỘ-PHÁP tuyên-bố trong chuyến
Bắc-Du tháng 10 năm 1950.�����������������������������������������������������������58
44. Lời tuyên-bố của Đức HỘ-PHÁP trong dịp lễ
Khánh-Thành Tòa-Thánh Tây-Ninh���������������������������������������59
45. Lời đáp-từ của Đức HỘ-PHÁP với ông Thurler�60
46. Ông Chí-Thiện Phạm-Mộc-Bổn xin về Qui-Thiện
khi mãn phận-sự Khâm-Châu Tây-Ninh.�����������������������������60
47. Đơn xin: Tín-Đồ của ông Mến ở Châu-Đốc (8/9/
Kỷ-Sửu). ���������������������������������������������������������������������������������������������������61
48. Hội-Thánh Phước-Thiện xin bổ Khâm-Thành và
Đầu-Phận.�����������������������������������������������������������������������������������������������61
49. Đơn xin đấp lộ của ông Giám-Đốc trường QuiThiện (20/ 11/ Mậu-Tý).�������������������������������������������������������������������61
50. Lời phê v/v cho đất phố tại Long-Hoa-Thị.���������������62
51. Anh Ba Lầu làm tờ hỏi Hội-Thánh vay bạc của
Cô-Nhi đặng mua xe hơi đặng chở củi lò-gạch.���������������62
52. V/v Trai-giới trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.�������62
53. V/v Lập sở ngành Lương-Điền Công-Nghệ
Phước-Thiện.�����������������������������������������������������������������������������������������63
54. Phúc-trình của Nhị-Vị Nghị-Trưởng Phước-Thiện
Nam, Nữ thỉnh-giáo trong kỳ Đại-Hội Phước-Thiện. �63
55. V/v dư luận trích-điểm Hội-Thánh Phước-Thiện
bổ Khâm-Châu và Đầu-Tộc như hành-chánh.������������������64
56. Chức-Sắc Bộ Nhạc thưa ông Công-Viện Út�����������64
57. V/v Xin mở rộng đất Cực-Lạc mới (do Phướcthiện).���������������������������������������������������������������������������������������������������������64
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58. Tờ yêu-cầu của Hội-Thánh Phước-Thiện xin ông

Lễ-Viện Phuông còn lưu lại Thượng-Thống Lễ-Viện.�����65
59. V/v Hội-Thánh Phước-Thiện bổ Hành-Thiện đi
làm Đầu-Tộc.�����������������������������������������������������������������������������������������65
60. Tờ phúc của Trưởng-Tộc Phạm-Môn nói về 13 vị
Giáo-Thiện do Hội-Thánh bổ làm nơi Thiên-Hỉ động
Trí-Huệ Cung.�������������������������������������������������������������������������������������65
61. V/v Lễ-Sĩ lãnh chức Lễ-Sanh, hiến-thân PhướcThiện nên xin được đối-phẩm�����������������������������������������������������66
62. – Mấy Sư trọc Đạo-Núi hỏi việc Đạo.�������������������������66
63. Lời-phê tiếp về người Phạm-Môn����������������������������������67
64. Hội-Thánh Phước-Thiện xin thuyên-bổ Chức-Sắc
đi Châu-Tộc để thay thế cho mấy vị bị rút về.���������������������67
65. Hội-Thánh Phước-Thiện trình dâng v/v ông GiáoThọ Nguyễn-Văn-Tường (pháp-danh Thiện-Trí) đạidiện của ông Đạo Nằm Phật-Giáo Thiền-Lâm chùa
Phước-Thiên-Tự Tấn-Đức Long-Xuyên, tỏ ý xin về
hiệp nhứt Đạo vào Cơ-Quan Phước-Thiện.�����������������������69
66. – Ngài Bảo-Thế dịch thơ của ông Saint Jorioj, đề
ngày 27/ 10/ 49 gởi cho Phối-Sư Thượng-Vinh-Thanh,
đại ý muốn sau khi nhập Việt-Tịch ông sẽ lấy tên Việt
là Cao-Thiện-Tiến. �����������������������������������������������������������������������������70
67. Lời Thỉnh-Giáo của Tiếp-Lễ Nhạc-Quân�����������������70
68. Các khoản thỉnh-giáo của Bộ-Nhạc do Đ.P
Huỳnh-Minh-Mẫn (ngày 27/9/Nhâm-Thìn 14/11/52)�� �72
69. Chiếu theo kỷ-luật Hội-Thánh ấn-định, những
người có học nghệ-thuật âm-nhạc; các Tỉnh cũng
như Tòa-Thánh phải dự-thí khoa-mục nhạc-sĩ do BanGiám-Khảo tuyển-chọn.����������������������������������������������������������������73
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70. Tờ thỉnh-giáo của Hộ-Đàn Pháp-Quân, ngày 1/4/

Quí-Tỵ 1953, v/v bái lễ Chí-Tôn tại Bát-Quái-Đài, cả
Chức-Sắc, Chức-việc Đạo-Hữu xoay lưng lại xá bàn
HỘ-PHÁP, khi mản đàn rồi cả Chức-Sắc Hiệp-ThiênĐài xá đáp lễ lại.�����������������������������������������������������������������������������������73
71. Thỉnh-Giáo của Hội-Thánh v/v Chức-Sắc hành-sự
đủ 5 năm mà không đi hành-quyền Hành-Chánh các
Châu-Tộc, nhưng có công-nghiệp xứng-đáng có được
thăng một lượt với Chức-Sắc đi hành-đạo địa-phương
không?�������������������������������������������������������������������������������������������������������74
72. Hỏi: Chức-Sắc bị án sau khi Hội Nhơn-Sanh
công-nhận rồi có được thăng không, vì 5 năm trước
hồ-sơ trong-trắng, nên nhơn-sanh công-nhận?�����������������75
73. Hỏi: Chức-Sắc hành-sự không đắc-lực bị ông
Ngọc rút về bổ đi chỗ khác (nhiều lần) Hội-Thánh
được công-nhận không?�����������������������������������������������������������������75
74. Hỏi: Chức-Sắc từ trước giờ ở Tòa-Thánh mới
được bổ đi cầm quyền sau khi Hội Nhơn-Sanh công
nhận được kể vào hàng Chức-Sắc có hành quyền đặng
công-nhận không?�����������������������������������������������������������������������������76
75. Hỏi: Chức-Sắc ở Tòa-Thánh 3, 4 năm mới bổ đi
hành-đạo một năm kế được Hội Nhơn-Sanh thì mới
hành-quyền ít quá rồi phải định sao?���������������������������������������76
76. Hỏi: Những vị Lễ-Sanh Hội Nhơn-Sanh côngnhận rồi, kế xin tình-nguyện qua ngạch Giáo-sĩ, nay
có lịnh giải-tán?�����������������������������������������������������������������������������������76
77. Hỏi: Lễ-Sanh ở Tòa-Thánh 4 năm mới bổ đi PhổTế 1 năm, công-nghiệp nầy định lẽ nào?�������������������������������77
78. Hỏi: Giáo-Hữu hành-sự tại Tòa-Thánh từ lâu
mới bổ đi phổ-tế, sau khi Hội Nhơn-Sanh có được
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công-nhận không, thăng vị không?�����������������������������������������77
79. Hỏi: Giáo-Sư ở luôn Tòa-Thánh 5 năm như GiáoSư ở Y-Viện không đắc-lực phải định sao?���������������������������77
80. Hỏi: Những vị Giáo-Sư, Giáo-Hữu ở Hội-Thánh
Ngoại-Giáo một thời gian, ở Tòa-Thánh một thời gian,
nay đủ 5 năm được thăng không?���������������������������������������������77
81. Tờ yêu cầu của Giám-Đạo Hợi xin cho Chức-Sắc
Nữ-Phái khi sanh-đẻ được nghĩ trong vòng 6 tháng.�����78
82. Qu. Ngọc-Chánh Phối-Sư gởi cho Khâm-Thành
về vụ bác đơn góp tiền lập ngân-quĩ nuôi lính Bảo-An.
(Số: 10/ đề ngày 23/3/1953.) �����������������������������������������������������������78
83. Do theo tờ 107/ ngày 8/2/Quí-Tỵ của NgọcChánh Phối-Sư hồi-đáp tờ 68/ ngày 18/1/Quí-Tỵ của
Khâm-Thành trạng tỏ người phái Đường-Nhơn không
phục-sự thâu góp công-quả và canh-gát.�������������������������������79
84. Do tờ cầu-xin và cam-kết của Lễ-Sanh Lư (Ngọc)
đề ngày 12/12/Quí-Tỵ xin làm đại-diện cho tín-đồ
Trung-Tông-Đạo.�������������������������������������������������������������������������������79
85. Hồ-sơ của Chánh-Trị-Sự Thưng ở Thủ-Dầu-Một,
khi làm Chánh-Trị-Sự đủ công-nghiệp 5 năm 7 tháng
rồi xin nghĩ, sau đệ hồ-sơ xin cầu-phong, được lời phê
như vầy:�����������������������������������������������������������������������������������������������������80
86. Tờ thỉnh-giáo số 12 đề ngày 7 tháng 2 Quí-Tỵ của
Ngọc-Chánh Phối-Sư cầu xin cho những người bên
Quân-Đội khi vâng lịnh trở về Hành-Chánh được
thăng-thưởng Chức-Sắc.���������������������������������������������������������������80
87. Tờ kêu oan của Giáo-Hữu Thái-Mạnh-Thanh,
đề ngày 21 thang 6 năm 1953 (11/ 5/ Quí-Tỵ)�����������������������81
88. Do tờ số 219 của Ngọc-Chánh Phối-Sư biện-hộ
12



cho Giáo-Hữu Thượng-Được-Thanh (Khâm-Châu
Bà-Rịa) xin được ở lại như cũ thay vì ông Cố-Vấn xin
bổ nơi khác. �������������������������������������������������������������������������������������������81
89. Tờ của vị Bảo-Thể Nguyễn-Văn-Thới xin từ chức
đề ngày 6 tháng 5 năm Nhâm-Thìn.�����������������������������������������81
90. Do tờ phúc của Đầu-Tộc Lễ-Sanh Ngọc-VinhThanh số 339/ PH đề ngày 6 tháng 3 Quí-Tỵ tố-cáo
Bàn-Trị-Sự bổn-quốc lấn quyền bên Đường-Nhơn
về lối thâu góp tiền-bạc.�������������������������������������������������������������������82
91. Đám xác và làm tuần không đem vào Khách-Đình
hay Báo-Ân-Từ không được xin Lễ-Nhạc.���������������������������82
92. Phúc-Trình số 147/KC, ngày 24/7/Nhâm-Thìn
(1952) của Khâm-Châu Tây-Ninh trang-tỏ hành-vi
ép-bức bổn-đạo nơi căn-cứ Bến-Cầu của Đại-Úy
Nguyễn-Hòa-Minh.�������������������������������������������������������������������������82
93. Phúc-trình số 37/ PT đề ngày 27/7/N. Thìn của
Ban Giám-Pháp phúc-báo 2 vị: Trần-Thị-Cúc 18 tuổi
và Lê-Kim-Xê 16 tuổi (Phạm tội tà-dâm).�����������������������������83
94. Phúc-Sự số 1382 ngày 26/ 8/ Nh.Thìn của NgọcChánh Phối-Sư đệ trình về vụ Bàn-Trị-Sự Hànội ngỏ
ý xin lập Ban Đạo-Học Phổ-Thông để trau đổi ý kiến
và dạy lẫn nhau tại Thánh-Thất Thăng-Long.���������������������83
95. Phúc-trình đề ngày 9/9/N. Thìn của Đầu-Phận
Đệ XI tường trình nơi căn-cứ Phan, Đạo-Hữu vẫn
còn bị Quân-Đội bắt xâu���������������������������������������������������������������84
96. Tờ số 218/TTL/VP đề ngày 21/11/52 của TrungTướng Tổng-Tư-Lịnh Q.Đ.C.Đ. trân trọng giao-hồi
Toà Trí-Huệ-Cung lại cho Đức Ngài xử-dụng về việc
Đạo.������������������������������������������������������������������������������������������������������������84
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97. Đơn đề ngày 8/10/N. Thìn của Trần-Văn-Truyện

43 tuổi ở Hương-Đạo Long-Hoa, Đệ-Ngũ tố-cáo ông
Giáo-Hữu Trương sang rẩy cho Truyện, nay lại bán
cho người khác.�����������������������������������������������������������������������������������85
98. Phúc-trình 85/CBT ngày 11/10/N. Thìn của L.S.
Thái-Thu-Thanh xin cái bót cửa Hòa-Viện làm V/P Cơ
Bảo-thể. ���������������������������������������������������������������������������������������������������85
99. Tờ số 330 ngày 19 tháng 6 Nh. Thìn của ThượngThống Hoà-Viện minh-tra vụ L.S. Thái-Hoanh-Thanh
có liên-can trong vụ theo đàn bà con gái. �����������������������������85
100. Đơn của Giáo-Hữu Thương-Giác yêu-cầu xin
truy-phong cho Cha và làm lễ truy-điệu thờ nơi BáoÂn-Từ.�������������������������������������������������������������������������������������������������������86
101. Tiếp theo công-văn số 1304/TTLB ngày 5/12/52
của Trung-Tướng Tổng Tư-Lịnh. ���������������������������������������������86
102. Bức thơ số 28 ngày 23 tháng 11 Nh. Thìn của
Thượng-Thống Hoà-Viện dâng lên Đức HỘ-PHÁP
nói về vụ giờ giới-nghiêm trong Nội-Ô.��������������������������������87
103. Phúc-trình của Thượng Chánh Phối-Sư số 139/
NC ngày 25/2/Quí-Tỵ tường thuật về việc đi dự lễ
Thông-Thiên-Học tại Saigon về. �����������������������������������������������87
104. Tờ của Vệ-Úy Nguyển-Hùng-Trỉ (Thánh-Vệ)
xin được ân-tứ vào L.S. cũng như các Chiến-Sĩ Pháp
hồi vì đã dài công kháng-chiến.���������������������������������������������������88
105. Đơn yêu-cầu của Khâm-Thành đề ngày 4 tháng
4 Quí-Tỵ xin xá tội cho hai vị Đạo-hữu đã bị phạm về
vụ đi chà luá bị cướp mất.���������������������������������������������������������������88
106. Hồ-sơ số 348 ngày 17 tháng 4 Quí-Tỵ của Đại-Úy
Nguyễn-văn-Thể xin ân-tứ chức Lễ-Sanh. ���������������������������89
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107. Hồ-sơ của vị Giáo-Hữu Thái-Sơn-Thanh xin

giúp việc Kinh Sách Đạo ra chữ Hán-Tự.�����������������������������89
108. Phúc-trình của Hòa-Viện đề ngày 28/4/Quí-Tỵ
vụ máy đánh chữ nơi Công-Viện Nội-Chánh giữ giã
danh ký tên trong văn-kiện là Bạch-Vân.�������������������������������90
109. Tờ của Thánh-Vệ-Trưởng gởi cho Khâm-thành
về vụ Bàn-Trị-Sự vị-tình cho Tư-nhơn, nhận lãnh
những người không Đạo và chứng những văn-kiện
mua bán động-sản hay bất-độngsản không đủ giấy tờ
triệu-chứng cho đúng theo pháp-lý (ngày 12/5/Q.Tỵ).���91
110. Phúc-trình số 88/PT của Trung-Tá Trương-vănQuảng Chỉ-Huynh Q.Đ.C.Đ. tỉnh Thủ-Dầu-Một hiệp
cùng Chức-Sắc Hành-Chánh Đạo nơi đây tu-bổ lại
Thánh-Thất được hoàn-hảo.���������������������������������������������������������91
111. Về vụ đất tư của bà Đặng-Thị-Thanh do Sở KinhLý Hội-Thánh đo cho bà, sau có việc tranh-tụng.�������������91
112. Về vụ bắt xe chở gạo cho Lương-Viện, có tờ Phúc
của Thẩm-Vấn Thừa-Sử Phước ngày 2 tháng 6 Quí-Tỵ.� 92
113. – Tờ Phúc-Trình số 4 của Bảo-An-Trưởng NộiThành, đề ngày 13 tháng 9 năm Quí-Tỵ v/v xe đạp chở
bị bắt.���������������������������������������������������������������������������������������������������������93
114. Tờ số 315 của Thánh-Vệ-Trưởng nói về hai PhậnĐạo Thập-Nhị và Thập-Tam đất còn nguyên vẹn xin
cho khai lập đường-sá, và ban cho những vị Đạo-hữu
chưa có phần đất ở, chớ không nên ở trong một phần
đất mà hai gia đình. ���������������������������������������������������������������������������93
115. Phúc-trình số 306 đề ngày 4 tháng 4 năm Quí-Tỵ,
của Hoà-viện và Thánh-Vệ vâng lịnh Đức HỘ-PHÁP
minh-tra vụ Đặng-Văn-Nang xin cưới bà Đoàn-ThịNgàn làm vợ.�����������������������������������������������������������������������������������������94
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116. Vụ bất-hòa giữa L.S. Ngọc-Trồi-Thanh và Giáo-

Hữu Thượng-Chuyện-Thanh, hồ-sơ đề ngày 16/7/
Quí-Tỵ.�������������������������������������������������������������������������������������������������������95
117. Phúc-Trình số 462/T của Thánh-Vệ-Trưởng gởi
Ngọc Chánh Phối-sư về sự hành quyền của Bàn-Trị-Sự
nơi Châu-Thành Thánh-Địa. Ngày 11 tháng 9 Quí-Tỵ.�95
118. Ngày 20 tháng 8 Quí-Tỵ của Đạo-hữu ĐặngTrung-Thành ở Mỹ-Tho dâng về Đức HỘ-PHÁP
tường-trình về số Bổn-Đạo nơi Căn-cứ Châu-thành
Mỹ-Tho nuôi cá-tra, cá vồ làm cho Đời dị-nghị. ���������������96
119. Phúc-trình số 37 đề ngày 27/9/Quí-Tỵ của Ngọc
Chánh Phối-Sư tường trình vụ bắt cóc Ngài Phối-Sư
Cố-Vấn Trần-quang-Vinh và Trung-Tá Nguyễn-KimVinh.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������96
120. Do Bản Thông-tin Quân-sự số 202/TT ngày
22/10/1953 của Tham-Mưu-Bộ dâng lên v/v ChánhTrị-Sự Khưu-văn-Dĩ làm Chủ-Tịch cho Việt-Minh. �����97
121. Tờ xin phục chức của G.H. Thái-Như-Thanh
đề ngày 12 tháng 2 Giáp-Ngọ�������������������������������������������������������97
122. Phúc báo của Hoà-Viện vụ cất bar ở LongHoa ngày 18 tháng 3 Giáp-Ngọ (được lời phê số 784/
VPHP).�����������������������������������������������������������������������������������������������������97
123. Hồ-sơ xin ân phong cho vị Tá-Lý Nguyễn-vănDược ở An-Thạnh Chợ-Lớn, hiện cư ngụ Đệ-Ngũ�������98
124. Hồ-sơ cầu ân-phong cho vị Tá-Lý Nguyễn-vănĐội Phước-Lý-Hốc-Môn-Gia định. ���������������������������������������98
125. Công-văn số 17/VP.NCPS. dâng lên Đức HỘPHÁP về vụ hồ-sơ của 83 vị Đạo ở Châu-vi ThánhThất Kiêm-biên tố-giác hành-vi của vị Giám-Đạo
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Huỳnh-Hữu-Lợi Khâm-Trấn Tần-Quốc, bức- bách
họ di-cư và yêu-cầu ông Khâm-Trấn thương-thuyết
với Chánh-Phủ Miên xin triển hạn lại 3 hay 6 tháng
cho Bổn-Đạo có thì giờ di-cư.�����������������������������������������������������99
126. Nhóm dân ở Sa-Đéc trạng tỏ v/v ăn ở trước khi
dưới sư kiểm-soát của Việt-Minh. Nay Quân-Đội
Cao-Đài đên giữ trật-tự an-ninh nhưng vẫn còn nhiều
thắc-mắc, nhóm này đòi tự-do hạnh-phúc.����������������������� 100
127. Bức thơ của Đ.H. Đỗ-nhựt-Tân trình tấu với
Đức HỘ-PHÁP v/v đao-binh nước lửa trong 7 & 8
năm qua và kính dâng một bài thi xin hành Đạo.�����������101
128. Công-văn của Thiếu-Tướng Nguyễn-thànhPhương dâng lên Đức HỘ-PHÁP nói về vụ ông BửuPhước yêu-cầu Ngài giới-thiệu Ông cùng Chánh-Phủ
hiện hữu để dễ bề hành-sự.����������������������������������������������������������101
129. Đơn xin phục chức Lễ-Sanh của ông Đỗ-vănHẳng xin nghỉ vừa đầy một năm.���������������������������������������������102
130. Thông-qui Thợ-hồ làm công-quả tại HỘPHÁP-Đường 42 vị, Thợ sơn 53 vị, thợ hồ khán đài
35 vị, làm cô-nhi 22 vị, làm khán đài 11 vị, đạo-sở tìnhnguyện trồng cao-su ở Phạm-Từ Cẩm-giang 6 vị, Thơký Công-Viện và các thanh thiên tùng sự trong nghành
Công Viện 302 vị, Tổng số 471 vị, dâng lên xin miển
dịch xung-quân.���������������������������������������������������������������������������������102
131. Tờ của Nguyễn-Huỳnh-Yến Tổng-Giám ThợMộc xin Đức HÔ-PHÁP cho Thánh-Vệ sung công
thợ-mộc và thợ cưa ngoài 8 Phận-Đạo về làm phụ cho
kịp lễ Khánh-thành.������������������������������������������������������������������������103
132. Lời-phê: Số 362/VPHP – Gởi: Qu. Ngọc Chánh
Phối-Sư Cửu-Trùng-Đài.�������������������������������������������������������������103
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133. Tờ xin bái kiến Đức HÔ-Pháp của Lễ-Sanh

Ngọc-Đệ-Thanh, Ngọc-Thành-Thanh, Ngọc-BàoThanh đắc lịnh đi phổ-tế toàn Nam-Việt.�������������������������� 104
134. Tờ số 22/LV chiếu theo tờ của Thiều-thị-Tiền xin
truy-phong cho Phan-thanh-Nhờ (là chồng) tử-bịnh
(L.S. Ngọc-nhờ).�������������������������������������������������������������������������������105
135. Vị cưu Chánh-Trị-Sự Nguyễn-Văn-Hoai xin
được ân-tứ phẩm Lễ-Sanh hàm-phong và xin lưu lại
làm Lễ-Vụ tại Thánh-Thất Vỉnh-Lộc Gia-Định. Người
trạng-tỏ bì dốt kém khổng thể giúp việc được ở các
V/phòng. �����������������������������������������������������������������������������������������������105
136. Thơ của Quận-Trưởng Châu-Thành Tây Ninh
gởi đến Đức-HỘ-PHÁP v/v sao-lục thơ số 1519 ngày
14/12/54 của Quận-Trưởng xin Bộ Tư-Lịnh Q.Đ.C.Đ.
giúp đở về phần bảo-vệ dân-chúng ở các vùng mới
thành-lập trong miền Việt-Minh rời bỏ�������������������������������105
137. Tờ số 10/KC ngày 14 tháng 11 Giáp-Ngọ của
Qu. Thái Chánh Phối-Sư dâng lên xin kéo đá Núi về
trải đường trong Nội-Ô Thánh-Địa.������������������������������������ 106
138. Thiếu-Úy Huỳnh-Quang-Trong yêu-cầu Qu.
Chí-Tôn ân-tứ vào hàng phẩm Lễ-Sanh có tờ mật
phúc của Thánh-Vệ-Trưởng.������������������������������������������������������ 106
139. Đơn yêu-cầu của Thủ-Lãnh Bảo-Thể Quân xin
kiểu y-phục và biểu-hiệu cho Bảo-Thể làm việc hằng
ngày. �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 107
140. Tình-Trưởng T.N. gởi đến Bảo-Đạo 100 bản
báo-cáo của Chánh-Phủ v/v thu-thuế do Chánh-quyền
đặt ra và vấn-đề bảo-đảm an-ninh cho công-cộng. ������ 107
141. Lời phê số 640/VPHP của Đức Hộ Pháp������������ 108
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142. Khoản nói về Trấn-Đạo Tần-Quốc và danh-từ

Hội-Thánh Ngoại-Giáo.�������������������������������������������������������������� 108
143. Công-văn số: 254/HV đề ngày 29/3 Nhuần
ƒt-Muì của Thượng-Thống Hòa-Viện đệ trình bộ
Pháp-Chánh rõ, không lãnh nổi chức Pháp-Chánh
Tư-Quyền, giới-thiệu Ông Giáo-Sư Thái-Đến-Thanh.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 109
144. Tờ của Giáo-Hữu Thượng-Có-Thanh xin phép
nghỉ thêm 3 tháng nữa. ���������������������������������������������������������������� 109
145. Tờ Giáo-Sư Phùng phúc-trình v/v đi phổ-độ ở
Lộc-Ninh Hớn-Quản được Đức Ngài phê như vầy:���110
146. Huấn lịnh số: 1564 / VPHP – về vụ một số đông
Đầu Phòng văn Khoa Mục và Lễ Sanh dự thí đã đuợc
chấm đậu�����������������������������������������������������������������������������������������������110
147. Lễ-Sanh Thượng-Sang-Thanh xin từ chức 2 năm
lo gia-đình. �������������������������������������������������������������������������������������������112
148. Qu. Ngọc-Chánh Phối-Sư yêu-cầu cho Lễ-Sanh
Long được trở lại Bình-Định Trung-Việt lập sổ Cầuphong cho Chức-Việc.�������������������������������������������������������������������112
149. Khâm-Châu Châu-Đốc phúc-trình số: 59/KC
ngày 7 tháng 5 nhuần Nhâm-Thìn, trạng tỏ ngày 15/7/
Phái Tiên-Thiên mở Đại-Hội Bình-Linh tại Nhà-Bàn.112
150. Phúc-trình số 1117 ngày 9/7/Nhâm-Thìn của
Khâm-Thành dâng ý-kiến v/v kiểm-soát hành-khách
đi xa vào chợ Long-Hoa, có ghim tờ phúc của ThánhVệ-Trưởng.�������������������������������������������������������������������������������������������113
151. Nữ Chí-Thiện Hương-Nhâm trạng-tỏ bổn-đạo
Hội-Thánh Ngoại-giáo tố-giác người cho mướn thuyền
thủ-lợi.�����������������������������������������������������������������������������������������������������113
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152. Tờ của Lễ-Sanh Thái-Hoanh-Thanh thú-nhận

về tội tuyên-truyền thất-thiệt, làm cho náo-động.���������114
153. Tờ đề ngày 18/7/Nhâm-Thìn của Chánh-Tri-Sự
(ân-phong) Nguyễn-thành-Long xin nghĩ đưỡng bịnh
3 tháng.���������������������������������������������������������������������������������������������������114
154. Phúc-Trình của Tổng-Tư-Lịnh QĐCĐ số 46/
SL ngày 31/8/52 v/v Thiếu-Tá Bay bắn Đạo-Hữu Có.���115
155. Tờ đề ngày 6 tháng 7 Nhâm-Thìn của Chư Vị
Đầu-Phòng Văn Khoa-Mục yêu-cầu Hội-Thánh nhucầu về các phương-chăm làm việc về vật-chất.�����������������115
156. Lễ-Sanh Thượng-Tân-Thanh xin miễn học-phí
cho con đang tùng học.�����������������������������������������������������������������116
157. Vi-Bằng số 590/VB ngày 27/7/Nh. Thìn nhóm
cử vị Lễ-Sanh Ngọc-Lương-Thanh thừa-quyền PhụThống Học-Viện và Lễ-Sanh Hài, Lễ-Sanh Cãnh
phụ-trách.����������������������������������������������������������������������������������������������117
158. Tờ số 1269 ngày 13 tháng 8 Nhâm-Thìn của Qu.
Ngọc Chánh Phối-Sư dâng lên Đức HỘ-PHÁP tờ
kêu-oan của Bàn-Trị-Sự Bình-An Cần-Thơ bị PhápChánh Trị-An phạt ngưng quyền.�������������������������������������������117
159. Phúc-sự 1379/PS ngày 17/8 Nhâm-Thìn của
Khâm-Thành tường-trình thông-cáo của ChánhPhủV.N. buộc dân-cư phải đóng thuế Đảm phụ QuốcPhòng hằng năm. �����������������������������������������������������������������������������118
160. Tờ số 224 ngày 3/10/ Nhâm-Thìn của Phụ-Thống
Công-Viện dâng lên 3 Chánh Phối-Sư xin công-quả
mỗi Nam Nữ cũng vậy phải giúp mỗi tháng 1 ngày
công.���������������������������������������������������������������������������������������������������������118
161. Tờ số 224 ngày 3/10/ Nhâm-Thìn của Phụ-Thống
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Công-Viện dâng lên 3 Chánh Phối-Sư xin công-quả
mỗi Nam Nữ cũng vậy phải giúp mỗi tháng 1 ngày
công.���������������������������������������������������������������������������������������������������������119
162. Do Công-văn số 109 ngày 22/2/Quí-tỵ của ban
Quản-Trị Long-Hoa-thị xin thâu thuế hàng-hóa xuấtnhập nơi Châu-Thành Thánh-Địa.�����������������������������������������119
163. Mật-lịnh của Tống-Tư-lịnh QĐCĐ, Thiếutướng Phương số 5/MLS (3.4.54) được lời phê: ������������ 120
164. Phúc-trình 329/PT ngày 7/11/52 của Thánh-VệTrưởng dâng lên Đức HỘ-PHÁP kèm theo tờ của
Thiểu-Tá Khanh xin nhường chức Lễ-Sanh lại cho
Thân-phụ là Cựu Chánh-Trị-Sự Đỗ-Văn-Cầm 73 tuổi,
xin được ân-phong hàm phong.���������������������������������������������� 120
165. Phúc-Sự minh-tra số 265/của Quyền ThượngThống Hòa-Viện ngày 25/7/Nhâm-Thìn v/v Ban QuảnTrị và Ban Kiểm-Giá phạt quá nặng, có lời kêu-ca của
Ban Giám-Pháp. �������������������������������������������������������������������������������121
166. Thơ của Trung-Tá Tý gởi cho quyến-thuộc là
Ông Bảy có tánh-cách gạt-gẩm (Tý: Chỉ-Huy KhuVực Tây Ninh).�����������������������������������������������������������������������������������121
167. Tờ xin tội của Võ-văn-Đợi 50 tuổi trong lúc bịnh
nặng xin Sư-Phụ xá tội cải Thầy, Cải Bạn bị phạt không
thể mạnh được. �������������������������������������������������������������������������������� 122
168. Tờ đề ngày 25/1/ƒt-Mùi (17/2/55) của Đạo-Nhơn
Út cầu xin Thánh-Giáo v/v- thiêu xác của Võ-văn-Đợi
và vào ngày nào làm tháp kiểu nào.���������������������������������������� 122
169. Tờ đề ngày 3/11/ Canh-Dần của Nguyễn-VănThế và 16 vị nữa đồng đứng dâng cả công-quả của mấy
vị ấy để chuộc tội cho ông Võ-Văn-Đợi là Sư-Huynh
của họ ở Đạo Núi.����������������������������������������������������������������������������123
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170. Khai-Pháp Chưởng-Quản Bộ-Pháp-Chánh

trong Sắc-Huấn ngày 21/2/Đinh-Hợi (10/3/1947) v/v 2
điểm, người Hiến-thân cho Đạo không có gia-nghiệp
riêng và người Đạo hữu công vì Đạo với Đạo và côngnhiệp phi-thường Quyền Vạn-Linh công-nhận khi
qui-vị được Hội-Thánh rước Linh-vị vào thở nơi BáoÂn-Từ thiên thu hưởng phần Quí Tế.�����������������������������������123
171. Tờ số 32 ngày 14/5/Giáp-Ngọ Huấn-Lịnh HộiThánh PT. chiếu y bản án số 28 ngày 17/4/Giáp-Ngọ
vụ 31 vị Chức-Sắc, Chức việc Nam-phái xin thay đổi vị
Chưỏng-Quản Nam-phái và vị quyền Thượng-Thống
Lại-Viện. (Số: 907/VPHP).�������������������������������������������������������� 124
172. Phần Danh ngôn của Đức Hộ-Pháp���������������������� 124
173. Phúc-Trình của Khâm-Trấn Ph. Thiện v/v PhưócThiện tại gia.�����������������������������������������������������������������������������������������132
174. Con Mang vào Nội-Chánh Cửu-Trùng-Đài.�����132
175. V/v Xin nghỉ 3 ngày: 10,20. 30 mỗi tháng không
đủ sức Chức-Sắc nghỉ ngơi.���������������������������������������������������������133
176. Tướng Nguyễn-văn-Thành yêu-cầu Đức HỘPHÁP định phương-tiện cho Qu. Đội được cúng
hổn-hợp trong mỗi kỳ Sóc Vọng và định hàng ngũ
cho các Sĩ-Quan. Xin đối-phẫm Tá-Quan đến TướngQuan cũng được luân-phiên giảng Đạo tại Đền-Thánh.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������133
177. Đơn xin lập gia đình (3 năm)�����������������������������������������134
178. Ông Hành-thiện Hườn chơi hụi bị giựt
(21,000$00) dâng tờ lên Đức HỘ-PHÁP xin làm Đạo.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������134
179. Thỉnh giáo v/v đối-phẫm của Chức-Sắc Cửu22



Trùng và Phước-Thiện trong hai cấp bậc: Chí-Thiện
và Giáo-Thiện.�������������������������������������������������������������������������������������135
180. Giáo-Thiện Cảnh xin về nhà dưỡng bịnh.�������������135
181. Lễ-Sanh xin về Phước-Thiện và xin đối-phẩm
(Lễ Sĩ).�����������������������������������������������������������������������������������������������������135
182. Huấn lịnh của Đức Hộ Pháp���������������������������������������136
183. Lời-Phê Về Phương Luyện-Kỹ:�����������������������������������136
184. Đạo Núi Trần-Ngọc-Dương bịnh nặng làm
tờ yêu-cầu Đức HỘ-PHÁP xá tội cho hết căn bịnh
chướng.���������������������������������������������������������������������������������������������������137
185. Tờ số 769 của Tư-Lịnh-Bộ nói v/v bắt những
người có liên-can với Liên-Minh���������������������������������������������137
186. Thượng-Giáo-Sĩ Trần-Thanh-Mậu xin truyphong vào hàng Thánh-Tử-Đạo cho vị Đội-Trưởng
Trần-Thanh-Vân bị L.Minh bắn trong Bào-Rong.���������138
187. Do tờ 40 ngày rằm tháng 6 Nhâm-Thìn của
Bàn-Trị-Sự Thới-Thuận, An-Hóa, Mỹ-Tho đệ-trình
tình-hình nơi đó rất sợ-sệt V.Minh chém người Đạo.�138
188. Đại-Tá Kiết Thánh-Vệ-Trưởng phúc-bạch tờ số
169 ngày 4–6–Nhâm-Thìn, nói về chìến-sĩ Pháp-hồi
do người phổ-độ bên Pháp thôi, chớ không phải là
người tình-nguyện vì Đạo mà đặng cầu-phong vào
phẩm Lễ-Sanh... Tại sao họ cũng đặng phong thưởng
Lễ-Sanh đồng thể như Đạo đã hy-sinh sang Pháp vậy.� 139
189. Lại-viện thỉnh-giáo v/v Lễ-sanh hành-sự nơi CửuViện như mỗi Viện có Thượng-Thống, Phụ-Thống, còn
ba vị Lễ-Sanh không biết dùng gọi danh-từ chi?�������������139
190. Lễ-Sanh Nương kêu-oan vì bị ức hiếp nên bị rút
do Phúc-trình của Khâm-Châm Giáo.�������������������������������140
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191. Đơn kêu oan của L.S. Miêng (Thái) v/v bị Tòa-

Thánh Pháp-Chánh Tư Quyền xử bồi-thường 525$00
về tiền công-quả nơi Chợ-Gạo.������������������������������������������������140
192. Thỉnh-giáo số 24 v/v xin Đạo-Cấp Thiên-Phong
cho chức vị Hàm-Phong.������������������������������������������������������������ 141
193. Thỉnh-giáo v/v người Phước-Thiện còn tại gia có
phải đóng 5 ngày công-quả cho Hành-Chánh không.141
194. Phúc-trình v/v gây-gổ của Chí Thiện Cang và
LS Quí.��������������������������������������������������������������������������������������������������142
195. Tờ phúc của Phó-Trị-Sự Cao-Văn-Bô.��������������������142
196. Tờ của Đinh-Văn-Hoàng Nhơn-viên Chi-Phái
Sàigon.���������������������������������������������������������������������������������������������������� 143
197. V/v Cầu phong-thưởng Phẩm Hàm-Phong.������ 143
198. Tờ yêu-cầu của Lâm-Thị-Khanh v/v kêu-oan
cho con là Nguyễn-Ngọc-Diệp 30 tuổi.������������������������������ 143
199. Tờ của Giáo-Thiện Huỳnh-văn-Liêng xin hòm
cho chư vị Đạo-Sở Ngoại-Ô khi qui-liễu.��������������������������144
200. Tờ Phúc-sự minh-tra của Hỏa-Viện trong vụ
Cảnh-Vệ Địa-Phương 2 chủ-trương lập chợ và lính
xung-phong đồn Ph. Nghĩa bắt Đạo-hữu làm xâu.������144
201. Tờ của Thiếu-Úy Nguyên nói về vụ bỏ thăm
Hội-Đồng ở Đệ Ngũ.���������������������������������������������������������������������145
202. Tờ của chưởng-Quản Ph. Th nói về G.Nhi Xuấn
ở nhà.�������������������������������������������������������������������������������������������������������145
203. LS Lư xin làm việc cho Chánh-Phủ lấy tiền 2/3
giúp cho Hội-Thánh.����������������������������������������������������������������������146
204. Phan-Tấn-Sĩ cầu xin phần đất cất Phan-Phủ-Từ.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������146
205. Tờ của Bùi-Trung-Phẩm xin đem cốt Bà về thờ
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LỜI NÓI ĐẦU

LỜI NÓI ĐẦU

Quyển sách nầy là những lời vàng tiếng ngọc của Đức
HỘ-PHÁP, là một vị Giáo-Chủ hữu-hình của nền
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Đức Ngài đã để lại rất
nhiều lời giảng dạy đượm-nhuần tinh-hoa chơn-lý,
lưu-truyền hậu thế.
Đặc biệt quyển sách này Đức-Ngài trả lời từng câu hỏi
mà chư-vị Chức-Sắc, Chức-Việc, Đạo-Hữu thỉnh-giáo
trong lúc hành-sự gặp phải khó khăn. Đức-Ngài dạy,
phê rất rõ-ràng từng câu, từng trường-hợp. Ấy là khuôn
vàng thước ngọc để chúng-ta làm kim chỉ nam vạch lối
đi trên đường lập-công.
Nay chúng-tôi xin in lại, phổ-biến đến chư đồng-đạo
để chúng-ta học hỏi, nghiên-cứu, lãnh-hội hầu hành
xử trên đường phục-vụ Chơn-Pháp.
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LỜI PHÊ của ĐỨC HỘ PHÁP

1. Do đơn xin nghỉ một năm đặng lo trả nợ trần-ai, tờ đề ngày 4
tháng 9 năm Tân-Mão của Lễ-Sanh Thượng-Đẩu-Thanh

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Hễ càng chạy theo danh-lợi thì lại càng chìm-đắm
trong vòng khổ của danh-lợi, cái sống đơn-sơ thì ai lại
không sống đặng. Gương của các Người Chức-Sắc khi
vào cửa Đạo họ nghèo xơ, nghèo xác mà họ trọn Đạo cho
tới khi về cùng Đức Chí-Tôn, nghĩa là ngày chết của họ,
chết mà họ không phải chết đói đa, mà họ lại đặng mồ là
khác nữa. Còn Đẩu đây không biết tương-lai ra sao, để
cho sắp hậu-tấn là sắp-nhỏ của Đạo nó xem một kiểu dở,
hay cho đặng thấy một người đã đến tận bờ Bỉ-Ngạn mà
còn chết đắm. Tư cho Quyền Ngọc Chánh Phối-Sư lập
Thánh-Lịnh thâu chức Lễ-Sanh của Đẩu và ngày nào xin
phục-chức là do đặc-ân Hội-Thánh sở-định khi nợ-nần
của Đẩu đã trả xong.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
2. Do tờ thỉnh-giáo của Thượng-Chánh Phối-Sư về việc ChánhPhủ Tổng-Động-Viên thanh-niên.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Dẫu mình là người Đạo Cao-Đài là một nền Đạo
tương-lai của toàn Quốc đi nữa mà mình là người Việt33
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Nam ở trong nước Việt-Nam tức là con dân Việt-Nam.
Ta phải làm tròn phận-sự con dân của Đất-Nước cũng
như ai kia vậy. Nếu Bần-Đạo bị Quốc-Luật, Quốc-Pháp
buộc làm tròn phận-sự công-dân ấy Bần-Đạo cũng cúi đầu
phục-lịnh. Nếu nói thanh-niên ấy là Quân-Đội Cao-Đài
trừ-bị thì phải nạp danh-sách cho Chánh-Phủ biết rỏ,
nếu ta lãnh làm Quân-Đội Quốc-Gia, với lý-lẻ vô bằng
cớ thì chúng ta muốn làm mưu-mẹo dơi không dơi, chuột
không chuột đặng gạt qua Quốc-Pháp. Phải thi-hành
triệt-để Quốc-Luật.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
3. Do tờ thỉnh-giáo của Giám-Đốc Đạo-Đức Học-Đường NguyễnHữu-Lương và Hồ-Thái-Bạch đề ngày 3/11/Tân-Mão.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Đã rủi sanh đứng làm người ta đành chịu mang
hai mối nợ: Nợ tâm-hồn là nợ ta thiếu Đức Chí-Tôn,
và nợ xác-thịt là nợ non-sông Tổ-Quốc của Phụ-Mẩu ta
đồng sống đặng thọ-bẩm vào nuôi dưỡng lấy ta. Hai mối
nợ ấy không phương trốn tránh và cũng không mượn
cái nầy đặng trừ cái nọ đặng. Thoảng như phải đi làm
tôi-mọi nô-lệ cho ai thì còn có phương thối-thoát và có
lý binh-vực, trái lại người ta đưa quân-khí đặng bảo-thủ
giang-sơn Tổ-Quốc và Giống-Nòi thì mình phải cúi đầu
vâng-lịnh. Biết đâu đường-lối người ta buộc mình sẽ là
ngỏ giải-thoát cho mình, cứ tuân và cứ đi, tiến tới đừng
để ai trước mình mà uổng.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
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4. Tờ xin trả chức của Lễ-Sanh Ngọc-Giác-Thanh.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Bần-Đạo buồn-cười mà để dấu hỏi coi ai dạy Giác
mà nó ngoan Đạo quá vậy. Đương chèo thuyền Bát-Nhã
là một tên bạn chèo mà coi mình trọng hơn phẩm LễSanh cũng là một điều hi-hữu, ừ phải, nó chỉ biết nó theo
khuôn thuyền tế-độ, ấy là vì biết chủ chiếc thuyền là Đức
Di-Lạc Vương-Phật. Nên nó nghĩ: “Thà làm tôi cho một
vị PHẬT đặng đưa bước Thiêng-Liêng cho các Chơn-Hồn,
hơn là làm tôi-đòi cho Vạn-Linh Sanh-Chúng.” Sáng-suốt
ấy chẳng phải xác-thịt phàm của Giác xúi-biểu nó, mà là
Chơn-Linh Phật-Tánh của nó đã nói nhỏ với nó. Bần-Đạo
lại làm trái ý nó một phen chơi, chúng-sanh đã muốn cho
nó làm Lễ-Sanh nó chê, Bần-Đạo cho nó vào hàng GiáoThiện, Hội-Thánh Phước-Thiện lập Thánh-Lịnh.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
5. Tờ Phúc số 56 của Bà Phối-Sư Hương-Hiếu nói về vụ: Phó-Trị-Sự:
Phan-Thị Kim-Anh và Trần-Văn-Phải phạm vào Ngũ-GiớiCấm điều thứ ba tại phòng cô Đầu-Tộc, Sa-Đéc.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Quyền Ngọc Chánh Phối-Sư về phần bên nam,
nữ Chánh-Phối-Sư về bên nữ ra lịnh cho hai Chức-Việc
Phan-Thị Kim-Anh và Trần-Văn-Phải tức-cấp ra khỏi
Thánh-Thất rồi đợi khi Pháp-Chánh định đủ luật-hình
sẽ cất-chức của người ấy, từ đây nên ra Huấn-Lịnh cho
Nam-Nữ nơi các Thánh-thất không nên chung-lộn, xubồ, xu-bộn nhau nữa. Luật Thiên-Nhiên đã định vậy, hễ
Nam-Nữ là phải khắng-khít nhau, yêu-ái cho nhau như
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nam-châm với sắt mới tạo đời mãi-mãi truyền-lưu đặng,
luật ấy rất mạnh-mẽ, trước Quyền Thiêng-Liêng là điều
vô-tội, song Nhơn-Đạo đã định-luật cho khỏi sa vào thútánh. Đời chưa hiểu thông Chơn-Pháp và vẫn bao giờ
cũng mê-tín tự-tôn, ta vì đó mới giữ-gìn nghiêm-luật, chớ
chơn-lý vốn là khác hẳn.
Đạo bao giờ cũng chịu khổ vì lẽ ấy, vì phải tùng
phàm-tâm đặng tạo nên Thánh-Đạo, có khi sự thái-quá
tùng phàm làm cho ta nhiều phen hổ-thẹn vì sai-lạc đạođức tinh-thần, nhưng phải chịu chớ chưa đến buổi sửa-cải
đặng, có nói với nhơn-sanh cũng chưa biết nghe biết hiểu,
nói ra thêm vô-ích.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
6. Do theo bản phúc-sự minh-tra của Hoà-Viên về Lễ-Sanh Hoàng
với Giáo-Viên Thới đánh lộn tại Long-Hoa-Thị (17/3/NhâmThìn).

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
HỘ-PHÁP Chưởng-Quản Nhị Hữu Hình-Đài
Hiệp-Thiên và Cửu-Trùng. Gởi cho Bộ-Pháp-Chánh
Trần-Khai-Pháp xem rõ vụ đánh lộn đã nêu gương xấu
cho đám đàn-bà con gái và trẻ nhỏ nơi Long-Hoa-Thị do
một vị Lễ-Sanh và một vị Giáo-Viên trường Đạo-Đức. Hai
người như thế mà làm gương như thế, Lễ-Sanh Hoàng thì
dạy em đánh lộn vì người đã biểu-diễn giữa chợ tài-tình,
võ-sĩ đối với sắp em chớ không phải một vị Lễ-Sanh của
Hội-Thánh tức là anh chỉ có quyền dùng Đạo-Đức mà
dạy đàn em. Hoàng đã không nên phận làm anh có đâu
làm Chức-Sắc. Giáo-Viên Thới là một giáo-viên dạy-dỗ
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đoàn thiếu-sinh trong trường Đạo-Đức mà thô-lổ không
lễ-nghi, khiêm-tốn, hỏi sơ: dạy sắp nhỏ bài học gì? BầnĐạo định án: Ngưng chức Lễ-Sanh trong một hạn-lệ là
sáu tháng và buộc phải cầu-khẩn một vị Đại-Thiên-Phong
cho phục-sự và bão-lãnh giáo-đạo cho Hoàng trong sáu
tháng mà không thuần nết thì sa-thải xuống hàng Tín-Đồ.
Giáo-Viên Thới thì không cho dạy nơi trường Đạo-Đức
nữa và nếu từ ngày nay còn sanh sự với ai về lỗ-mãng một
phen nữa là bị đuổi ra khỏi Thánh-Địa.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
7. Tờ phúc-sự của vị Phái-Viên Phổ-Tế Lê-Văn-Ninh, về khoản
Phối-Sư Tài và Phối-Sư Phấn lập cơ qui-nhứt tại chùa NinhTân Sài Gòn.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Ninh rất xứng-đáng đảm-nhiệm trách-vụ phổ-tế,
Bần-Đạo tư cho Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài và HiệpThiên-Đài cho ý-định về sự yêu-cầu của Ninh, nhứt là sự
quyết-định của vị Phối-Sư phổ-tế Thượng-Trí-Thanh. Một
mặt khác Bần-Đạo ra lịnh cho Bộ Pháp-Chánh minh-tra
hành-tàng của Phấn và của Tài đã dùng phương mê-hoặc
về cơ-bút mà tiếp-tục phương-chước của tả-đạo Bàn-Môn,
minh-tra đủ chứng cớ đặng Bần-Đạo quyết-định. Tuy vẫn
hành-tàng của họ đối với Đạo và đối với Bần-Đạo không
trọng-hệ chi cả, nhưng các linh-hồn bị cám-dổ sẽ bị đoạ-lạc
rất-thương-xót. Còn Phấn và Tài tại nơi số-mạng của họ
cũng như Bảy và Chữ kia vậy, thì phương nào mình có đủ
quyền-năng nơi cõi Tục này mà cãi-hóa Thiên-Điều cho
đặng. Tội-nghiệp thay cho họ tưởng họ sống hoài đặng
đeo đuổi theo đảng-phái của họ hoài đặng. Cái chết của
37

LỜI PHÊ của ĐỨC HỘ PHÁP

họ gần mà Thánh-ân đã cất mất là một kiếp sanh rất nên
vô-phước.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
8. Do theo lời của Bộ Tư-Lịnh Quân-Đội-Cao-Đài xin cho QuânĐội được dự hội Quyền Vạn-Linh năm Tân-Mão (1951).

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Thiệt một việc yêu-cầu làm cho Bần-Đạo rất nên
khó liệu, Bảo-Thế nói lại cho Quân-Đội biết rằng: Dầu
mảnh thân này và sự sống thác của nó Bần-Đạo còn không
tiếc với Quân-Đội thì kể chi hành-tàng xấu-hổ. Viết một
bức thơ xin họ kiếm hiểu sở-năng của thủ đoạn tiếng
văn-minh của Á-Đông và tiếng văn-minh của Âu-Châu
là nghĩa lý gì? Quân-đội không có là một phần công-lý
sẽ bị tiêu-diệt, mà có Quân-Đội là một áp-bức, bất công
không chi bì kịp, nó là Thánh cũng là Phàm, cái Thánh
ấy Đời đã lợi-dụng đặng làm Mạnh cái Phàm-Lực của họ.
Phải! Cơ-quan Cửu-Trùng-Đài là Cơ-Quan dìu Đời nên
hai Ông chủ của Cửu-Trùng-Đài dám lập Quân-Đội, mà
Hiệp-Thiên-Đài là Cơ-Quan dìu Đạo nên Ông chủ của
nó sợ-sệt, ngại-ngùng. Biết đâu ngày nay Bần-Đạo mở cửa
cho Quân-Đội đem quyền-hành vào, nó không áp-bức, nó
không vô-quyền thì đã, mà cửa ấy lại không cần mở cho
Quân-Đội của Đời xông vào. Thử hỏi ngày kia, nếu QuânNhân của ta phải trở về cầm đảm-đương quyền Đạo trong
Thánh-Thể của Chí-Tôn, vì chẳng lẻ họ còn mang vỏ-khí
nơi mình cho đến ngày tận-thế đặng. Chừng ấy quyền
Quân-Đội Đời mới nhập vào quyền Vạn-Linh ‘‘cầm súng
cầm gươm’’ nơi tay đưa ngay đầu họ, đặng buộc họ ký một
mạng lịnh chịu phục dưới mạng lịnh của quyền Đời thì
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họ mới nghĩ sao? Bần-Đạo không cho Quyền Vạn-Linh
có thủ-đoạn vì lẽ đó. Quân-Đội giờ này là một cơ-quan
chánh-trị tạm-thời, thì chỉ đặng quyền làm một cơ-quan
Chánh-Trị-Đạo như Cửu-Viện của Hội-Thánh mà thôi,
chỉ nghĩa là phải có mặt cho Quyền Vạn-Linh hạch-vấn,
chớ không phải là một phần-tử của Quyền Vạn-Linh. Vậy
Bộ-Tư-Lệnh, Bộ-Tham-Mưu, Bộ-Chỉ-Huy phải có mặt
đặng có chịu dưới Quyền Vạn-Linh vấn-nạn.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
9. Tờ của Chí-Thiện Lê-Văn-Trường xin nghỉ cúng thời Tý vì
già-cả, bệnh-hoạn.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Hễ càng già lại càng cúng nhiều đặng dâng mạngcăn số-kiếp của mình cho Đức Chí-Tôn định, ấy là bí-mật
giải thoát của Chí-Tôn để nơi Cơ Tận-Độ. Dầu đương
giờ mình cúng mà chết trước mặt Người lại càng hay.
Phải tuyên-truyền cho ai-ai cũng đều thấu-đáo nghĩa-lý
Bí-Pháp này. Khi đau ốm nằm dưỡng bịnh hễ nghe thời
cúng là ngồi dậy dâng Tam-Bửu cho Chí-Tôn.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
10. Tờ của Giáo-Hữu Thái-Thành-Thanh xin từ-chức vì có lịnh bổ
đi Khâm-Châu-Đạo Bình-Thuận.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Phê cho Giáo-Hửu Thành từ-chức, Giáo-Hửu đã
có phép giải-thể tức là phải chết về Đời sống về Đạo mà
còn xin từ-chức tức đã thất Thiêng-Liêng-Pháp. E cho
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Thành khó trở lại Thánh-Thể đặng, một là vì Pháp-Luật
hai là vì ma-khảo.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
11. Do tờ trả lời về vụ Lễ-Sanh Chót (Thượng) góp tiền chợ LongHoa.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Quyền Ngọc Chánh Phối-Sư là người chủ-quyền
của Thiên-Phong Chức-Sắc tức phải chịu cả trách-nhậm
dụng-nhơn, thoản kẽ vô quyền-hành mà người đem để
trách-nhiệm yếu-trọng làm cho hư cả thanh-danh và nănglực của Hành-Chánh thì thử hỏi tội người thế nào? Ra
Tòa Tam-Giáo và mất Quyền-Chức là chắc, thuyên-bổ
Chức-Sắc không có Quyền trên phê-chuẩn là phạm tội
quá-quyền đáng thâu quyền Chánh Phối-Sự lại, nhưng
vì nhục lây cho quyền Hành-Chánh nên phạt quì mười
hương tại Điện mỗi ngày ba nhang. Phải đem Chót ra
khỏi Long-Hoa-Thị liền.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
12. Do tờ xin của Ban Thợ-Hồ xin ăn cơm ngày hai bửa mới làm
công-quả nổi.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Bần-Đạo hằng than-thở và đau-khổ vì mấy đứa
trung-thành hiếu-thảo cùng Đạo, dầu nghèo cũng cam
tâm phục-vụ cho Đạo và tạo-nghiệp cho Đạo, mà HộiThánh Hành-Chánh cùng các cơ-quan Chánh-Trị-Đạo
xem rẻ-rúng, phế-vong, không để mắt chăm-nom an-ủi,
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còn những kẻ lợi-dụng Đạo lại đặng giàu-sang vinh-hiển
kính-nể yêu-vì. Hỏi sự bất-công ấy chừng nào chấm dứt?
Bần-Đạo cũng tự hỏi mà cũng tự âm-thầm trả lời!
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
13. Do đơn tố-cáo Chí-Thiện Hương-Nhâm cho mướn ThuyềnBát-Nhã.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Quyền Ngọc Chánh Phối-Sư viết thư nói cho các
Bàn-Trị-Sự nơi Châu-Thành Kiêm-Biên biết rằng: Thuyền
Bát-Nhã là của Hội-Thánh Phước-Thiện cho Hội-Thánh
Ngoại-Giáo, do lịnh Bần-Đạo dạy cho, khi Giáo-Sư Bẩy
phản chiếm làm chủ, và khi Bần-Đạo về thấy thì dạy lấy
lại giao cho Phước-Thiện hay là Chức-Sắc Phước-Thiện
làm chủ. Nghĩa là của thiệt chủ nó trả lại cho chủ nó. ChíThiện Hương-Nhâm thay mặt HộI-Thánh Phước-Thiện
làm chủ nó thì chủ-quyền của Chí-Thiện Nhâm. Không
ai phản-đối đặng, nhưng Bần-Đạo sẽ nhắc Chí-Thiện
Nhâm thuyền ấy chỉ để làm phước chớ không phải để
làm mướn, nếu cho mướn lấy tiền cốt-yếu để tiền ấy làm
phước mà phước ấy cả con cái Thầy phải hưởng trước hết.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
14. Do tờ của Ngọc Chánh Phối-Sư xin cho bốn mươi đạo-sở PhướcThiện nơi Cái-Bè qua hành-đạo bên Hành-Chánh.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Chiếu theo Đạo-Luật thì bên Hành-Chánh là HànhChánh còn bên Phước-Thiện là Phước-Thiện, hai phận-sự
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hành-đạo không phù-hạp với nhau, thắc-mắc hơn hết
là phẩm Hành-Thiện mà lên Giáo-Thiện buộc phải tạonghiệp cho mười-hai gia-đình, còn bên Hành-Chánh
lại thông-đồng hơn, nên hai công-nghiệp không đồng,
không dung-hoà nhau đặng. Nhưng theo Bần-Đạo thì
dầu cho Hành-Chánh khi đến vị Chánh-Trị-Sự mà có
thể tạo đặng mười-hai gia-nghiệp cho gia-đình thì cũng
có thể lên Giáo-Thiện đặng. Còn bực Hành-Thiện mà
cầm quyền Hành-Chánh đắc-lực đủ 5 năm cũng đem ra
quyền Vạn-Linh cầu-thăng Lễ-Sanh đặng. Điều ấy do nơi
Pháp-Chánh minh-tra công-nghiệp mà định vị.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
15. Tờ 424 của Ngọc Chánh Phối-Sư gởi cho Khâm-Châu-Đạo
Cần-Thơ về việc Chánh-Phủ buộc khai gia-đình nơi căn-cứ.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Hễ mình có phận-sự là Công-Dân thì mọi quyền-lực
chỉ có liên-hệ đến phận-sự công-dân của mình thì buộc
phải tuân-hành. Phải nhớ rằng Đạo là Đạo mà Đời là
Đời đừng tưởng dùng đặng quyền Đạo mà phản-kháng
cùng Đời, mà cũng đừng tưởng rằng dựa đặng quyền Đời
mà hiếp Đạo, phải thi-hành mạng lịnh của Chánh-Phủ
Việt-Nam của ta liền.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
16. Do tờ của Giáo-Hữu Chuẩn xin ân-xá vụ tham-lam tiền Kinh-
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Tượng tại Châu-Đốc (3.000$00)

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
HỘ-PHÁP Chưởng-Quản Nhị Hữu Hình-Đài
Hiệp-Thiên và Cữu-Trùng gởi cho Bộ Pháp-Chánh HiệpThiên-Đài. Bần-Đạo xem hồ-sơ rồi lấy làm lạ cho cách
dùng người của kẻ cầm quyền Hành-Chánh. Một vị
Chức-Sắc bị tội tham tiền của Hội-Thánh tức là đã có án
bất tín-nhiệm của Đạo mà người ta lại giao Công-Viện
Hội-Thánh cho người ấy cầm quyền. Nội một điều mua
vật-liệu của Đạo rồi chẹt-mọt chúng ta cũng khó giữ, điều
ấy là điều Bần-Đạo đã quá biết lúc tạo Đền-Thánh. Vậy
Bần-Đạo tha số tiền của Chuẩn đã lấy của Đạo song cấm
nhặt từ đây Hành-Chánh không đặng giao cho Chuẩn
một phận-sự chi mà có tài-chánh trọng-hệ vào đó. Phải
đem Chuẩn ra khỏi Công-Viện liền.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
17. Do tờ số 122 ngày 25/2/Quý Tỵ của Ngọc Chánh-Phối-Sư thỉnhgiáo về các Chức-Sắc có án! ‘‘Vĩnh-Bất Tự-Dụng!’’

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Hễ đã mang án ‘‘Vĩnh Bất Tự Dụng’’ thì chỉ đặng
lãnh các phận-sự phụ-thuộc mà thôi chớ không đặng
quyền cầm chủ-quyền một cơ-quan Chánh-Trị-Đạo nào
hết, dầu cho một Hương-đạo đến một Trấn-Đạo các chủquyền không đặng cầm, duy đặng làm phận-sự phụ-thuộc
vậy thôi. Nên nhớ và hiểu đừng quá khốn-khổ mà Ngọc
Chánh-Phối-Sư phải bị phạt.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
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18. Do tờ của Nữ Chánh Phối-Sư Lại-Viện xin phép cho Lễ-Sanh
Hương-Tình từ-chức đặng sanh.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Phê cho nghỉ phép đặng sanh, may là còn phẩm LễSanh thì còn dễ giải-quyết, còn nếu đã lên hàng Giáo-Hữu
thì đem ra Toà Pháp-Chánh. Xin nhớ hễ còn vợ chồng
con cái thì Hội-Thánh đừng cho thăng Giáo-Hữu.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
19. Do tờ dâng lên xin cho một vị Giáo-Sư Phái Thượng đứng xướng
trên Giảng-Đài Đền-Thánh khi Tiểu và Đại-Đàn.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Đặng, song trong Huấn-Lịnh để thay-mặt cho vị
Giáo-Sư phái Ngọc chủ-lễ, khi có một vị Giáo-Sư phái
Ngọc phải thay thế liền vì vị Giáo-Sư ấy ngang hàng với
Hộ-Đàn Pháp-Quân hành quyền Chưởng-Lễ. Khi trước
Giáo-Sư Mười được ban cho một cây Giản-Lịnh đặng
làm phận-sự này chẳng khác nào cây Giản Uất-Trì, tiền
đã Hôn-Quân, hậu đả loạn-thần đặng ngăn-ngừa phảnĐạo đột-nhập vào Đền-Thánh.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
20. Tờ số 29 ngày 1 tháng 2 Nhâm-Thìn của Nữ Chánh Phối-Sư
dâng lên Đức HỘ-PHÁP trạng tỏ tà-quái nhập vào em gái
khùng tên Nguyễn-thị-Hát.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Ngọc Chánh Phối-Sư làm Huấn-Lịnh ngăncấm. Bà Nữ Chánh Phối-Sư nói phải vì các Đấng Thiêng44



LỜI PHÊ của ĐỨC HỘ PHÁP

Liêng tuyển-chọn xác đồng tử của họ là khó lắm, phải trẻ
nít hay là kẻ câm-đui, cùi-điếc tỏ ra người vô-tri vô-giác
rồi họ mới nhập xác đặng. Còn ngoài ra là Các Đấng có
Sứ-Mạng Thiêng-Liêng Phò-Loan chấp-bút chớ không
đặng đụng đâu nhập đó như thế. Nếu thoảng như vậy là
điều tà-tinh đồng bóng đã biểu-diễn từ-từ chẳng chi lạ và
chúng nói bậy nói bạ mạo nhận theo thói tà-tinh thì lại
càng quá hơn ma-quỷ. Hễ tin thì mất Linh-Hồn là chịu lấy.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
21. Đơn của Chức-Sắc và Chức-Việc nơi Đệ Tứ kiện Đầu-Phận và
bảy Hương-đạo về việc dẹp Bàn-Thờ Chí-Tôn kêu gánh hát về hát.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Văn-phòng cất là làm việc chớ chẳng phải Thánh-Thất
mà thờ Chí-Tôn nơi đó. Quyền Ngọc-Chánh Phối-Sư
phải ra lịnh cấm các văn-phòng lập Thiên-Bàn thờ ChíTôn, mưu-chước ấy để tránh đi cúng nơi Đền-Thánh.
Hoà-Viện Hành-Chánh hiệp với Thánh-Vệ minh-tra cho
ra kẻ ỷ-quyền lấy văn-phòng làm rạp hát, rồi đem nội-vụ
ra Pháp-Chánh. Phải ra lịnh cho gánh hát ra khỏi vănphòng liền.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
22. Do thơ đề ngày 22/3/53 của Cụ Nguyễn-Minh-Khôi dâng lên
Đức HỘ-PHÁP.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Quyền Thượng-Chánh Phối-Sư xem và tiếptục thi-hành theo lời xin của Cụ Nguyễn-Minh-Khôi, do
45
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Khâm-Mạng Quí đã giao quyền lập Thánh-Thể nơi Tỉnh
Nam-Định là một nơi sanh lắm nhơn-tài lỗi-lạc đất BắcViệt đương giờ này cũng vậy. Ấy một nơi đáng làm căn-cứ
Phổ-Thông Chánh-Giáo. Gian nhà tuy đạo-hữu phải mua
đắt giá, song biết đâu sự đắt giá đó sẽ gây Đại-Nghiệp cho
tương-lai toàn Đạo nơi đất Bắc, ta nên chấp-thuận liền.
Giao sứ mạng và cho đủ văn-kiện Kinh-Sách cho Cụ Khôi
truyền giáo. Một cụ lão-thành cả quyền Đời tôn-trọng rất
xứng đáng làm đại-diện yếu-trọng của Đạo. Hiền-Huynh
nhơn-danh Bần-Đạo cám ơn hậu-tình của Quan Thủ-Hiến
và Quan Tỉnh-Trưởng Nam-Định đối cùng Đạo. Phải trả
tờ giao-kèo lại cho Cụ Khôi với thơ bảo-kê.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
23. Tờ phúc-sự của Thái-Phóc-Thanh ngày 2/2/Quí-Tỵ.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Hoà-Viện Hành-Chánh hiệp cùng Kiểm-Thủ
Thánh-Địa coi đất này của ai? Nếu quả ra Nguyễn-Thị-Quá
toan giựt đất của Đạo-Hữu Tần-Nhơn thì đem nội-vụ ra
Pháp-Chánh đặng định-án Thị-Quá. Bần-Đạo cấm-nhặt
không ai đặng ỷ mình khôn-ngoan gian xảo hơn mà hiếpđáp người Thổ.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
24. Tờ xin cho Giáo-Hữu Chia làm Khâm-Trấn Tần-Nhơn, LễSanh Mau làm Quyền-Khâm-Châu-Đạo Tần-Nhơn, Lễ-Sanh
Inh làm Đầu-Tộc Thái Bình và Lễ-Sanh Mau làm Đầu-Tộc-Đạo

46



LỜI PHÊ của ĐỨC HỘ PHÁP

Tần-Nhơn Thánh-Địa.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Thì cũng cho mang râu đội mũ hát chém chằng thử
coi hay-ho gì chăng cho biết. Y-phê và tư cho Quyền Ngọc
Chánh Phối-Sư lập Thánh-Lịnh.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
25. Do đơn của Lưu-Kim-Anh xin hát cải-lương.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Quyền Ngọc Chánh Phối-Sư ra lịnh cấm và
cho hay trước rằng: đã cấm bất kỳ là nhơn-viên cơ-quan
nào cùng Đạo-Hữu nơi Thánh-Địa đến Sài-Gòn rước
bạn hát về Thánh-Địa đặng thủ-lợi nữa. Ai không tuân
thì sẽ không đặng phép cho, còn bị 15 ngày tụng niệm nơi
Đền-Thánh là khác.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
26. Thượng-Thống Hòa-Viện xin cho Tuần-Quân đúng 2 năm được
vào hàng Bảo-Thể chánh-vị.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Bảo-Thể theo mắt Bần-Đạo thấy là vo-vất, biếng-nhác
lắm, Tuần-quân cũng vậy, Bần-Đạo buộc tăng hạn thêm
1 năm nữa rồi Pháp-Chánh minh-tra lại, hạnh-kiểm lại
nữa rồi sẽ định.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
***
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LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
về Luật phong-thưởng:
Vì Tuần-Quân và Bão-Thể nếu so-sánh công-nghiệp
Đạo thì con đường lập-thân hành-đạo (rất mau) của họ
rất mau và rất dễ hơn Bàn-Trị-Sự, vì cớ mà tánh-đức
hạnh-kiểm họ rất thiếu-kém nên cho họ lâu ngày nhập
vào chánh Bảo-Thể, lâu chừng nào hay chừng nấy đặng
họ Tu-Hạnh, Tu-Đức.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
27. Do tờ tường-trình về số bổn-đạo nơi Mỹ-Tho, căn-cứ Châu-Thành
nuôi cá tra, cá vồ làm cho đời dị-nghị.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Quyền Ngọc Chánh Phối-Sư viết thư hỏi kín
coi có quả vậy chăng? Thật là khổ cho sự sanh-sống của
người Đạo, nuôi cá kiếm sống cũng bị chỉ-trích!
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
28. Phúc-trình của Kinh-Lý Khám-Đạt thỉnh-giáo về thể-thức
phóng lại con lộ Thánh-Vệ.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Lộ Thánh-Vệ phải để 8 thước (8m00) phải phóng
theo bản đồ của sở Kinh-Lý đã vẽ. Những nỗi phóng
đường đào kinh bao giờ cũng làm cho khổ-tâm chủ đất,
ngoài đời cũng thế mà trong Đạo cũng thế. Nếu cả mấy
em toàn Đạo đều biết ý-định của Bần-Đạo là mọi việc phải
thi-hành cho có mực-thước, khuôn-luật, hầu sau mấy đứa
nhỏ thừa-tự không ai có phương nào tranh tụng cướp giựt
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của nó. Nếu cả mấy em biết làm phận-sự cha-mẹ thì thà
mình chịu khổ-tâm hơn là dành sự rắc-rối hậu-lai cho con
cháu. Sở Kinh-Lý cứ định phải lý thi-hành phận-sự thì cứ
làm, còn mấy em bị sự cực-trí khổ tâm có rên-siết đi nữa
bây-giờ mà thôi, chớ xa sau kia chúng thấy rõ lợi-ích là đủ.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
29. Tờ khai công-nghiệp của Chánh-Trị-Sự Lê-Văn-Mừng ở Hươngđạo Long-Khánh (Tây-Ninh) xin phong-thưởng.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Quyền Ngọc-Chánh Phối-Sư cho Mừng
hiểu rằng: Người mới nhập-môn từ năm 1945 mà thôi, thì
những ai đã nhập-môn từ năm ấy Hội-Thánh buộc để một
cái dấu mơ-hồ không toàn tín-nhiệm, nhưng công-nghiệp
đáng giá của Người, chiếu theo Đạo-Pháp và Đạo-Luật thì
phải đem ra Quyền Vạn-linh định vị, chớ Quyền Chí-Tôn
tại Thế chẳng đẵng ân-phong. Song Bần-Đạo muốn cho
một điểm linh-hồn lập-vị bây giờ nhứt định cho người
phải tùng-sự một cơ-quan Hành-Chánh dưới quyền của
một vị Đại-Thiên-Phong bảo-đảm trong một thời-hạn là
hai năm rồi mới quyết-định.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
30. Tờ phúc của Giáo-Sư Thượng-Phùng-Thanh số 49 ngày 3/3/
Giáp-Ngọ.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Một chức Giám-Đạo của Hiệp-Thiên-Đài đã có
minh-thệ trước Ngũ-Lôi cầm Pháp-Chánh chẳng còn ai
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là thân-nhơn trong khi hành quyền dầu rằng bạn thân
của mình chẳng phải là một chức-sắc của Hội-Thánh
Phước-Thiện. Giám-Đạo Lợi và Chí-Thiện Nhâm là hai vị
Chức-Sắc của Đạo ai có phần nấy, nếu còn tính đời là bạn
nhau mà thôi, khuôn-luật của Đạo đã định vậy, ThượngQuyền cũng cho vầy. Chỉ có Giáo-Sư Phùng còn kể Lợi và
Nhâm là vợ-chồng nhau đặng phản cáo mà thôi. Quyền
Ngọc Chánh Phối-Sư nên giải-quyết rút Giáo-Sư Phùng
về Toà-Thánh và thuyên-bổ người thay thế làm KhâmTrấn Đạo Kiêm-Biên cho khỏi phản-kháng Đạo-quyền.
(11/3/ Giáp-Ngọ)
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
31. Phúc-sự của Tổng-Giám: Vỏ-văn-Khuê và Nguyễn-huỳnh-Yến
xin Hội-Thánh cung-cấp vật-liệu làm cho rồi dinh-thự.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Tiếp-Đạo hội các cơ-quan Chánh-Trị-Đạo
ra lịnh cho toàn-thể chung-sức lo đủ vật-liệu cho cơ-quan
Kiến-Trúc tạo-tác và sửa-đương các dinh-thự cho kịp kỳ
lễ Khánh-Thành ngày 5/5. Cho Hành-Chánh biết rằng
nếu họ chễnh-mãng mà các cơ-sở dưới chủ-quyền của họ
chưa rồi thì Bần-Đạo sẽ dành cho họ một phần phạt mà
từ thử đến giờ họ chưa hề có hưởng. Bần-Đạo xin họ để
ý và tránh cho khỏi điều ấy.
(11/3/ Giáp Ngọ).
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
32. Phúc-sự số 32 của Cai-Quản Báo-Ân-Đường Bà Đạo-Nhơn VỏHương-Nhâm, trạng tỏ về việc Lễ Trung-Ngươn tại Hội-Thánh
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Ngoại-giáo và nổi khó-khăn của Hội-Thánh.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
(Số: 1009/HỘ-PHÁP)
Tư cho Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài nam-nữ lưỡngphái xem cùng là Hội-Thánh Đường-Nhơn triệt-để thihành mạng-lịnh của Bần-Đạo là: Nữ-phái dầu ngang
tước cùng Nam, mà khi hành-quyền Nam là Chủ, Nữ
là Thứ, còn Hội-Thánh Đường-Nhơn trong khi chưa
đặng quyền tự-do Chức-Sắc hành quyền của mình đãmnhiệm bằng quyền-hành và đẳng-cấp của Bổn-Quốc thì
phải tuân mạng-lịnh của Chủ-Quyền Bổn-Quốc. Ấy vậy
Khâm-Châu Nữ-Phái Kiêm-Biên và đại-diện Hội-Thánh
Đường-Nhơn phải triệt-để tùng quyền của Khâm-TrấnĐạo nơi đó, nếu còn một phen vi-phạm nữa thì cả hai
đều bị truất-quyền rút về Toà-Thánh hay là bị thuyên-bổ
đi nơi khác.
(2/10/ Giáp Ngọ)
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
33. Tờ Thanh-Minh số 2 ngày 8/12/54 của Phái Thiêng-Liêng, đang
do Ông Bạch-Pháp xưng rằng vâng mạng lịnh Thiêng-Liêng để
qui-nhứt Cao-Đài 12 phái.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
(Tư cho các Cơ-Quan xem) Cả mọi sự chánh, tà thì
Bần-Đạo đã thấu-đáo mọi điều, song vì thương nên để
cho ai cũng đủ phương-pháp tự-tu, chớ thử hỏi Các Đấng
Thiêng-Liêng nào đã lập đó, đáng nên công hay đã gây
nên tội chia rẻ loạn Đạo. Lấy Trí-Phàm suy-nghĩ cũng đủ
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hiểu, các Con-Cái Đức Chí-Tôn ráng đề phòng cho lắm.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
34. Tờ số 330 của văn phòng Cố-Vấn Hành-Chánh-Đạo thỉnh-giáo
3 khoản: Truy-phong Thánh Tử-Đạo thờ Bát-Quái-Đài; Truyphong Chức-Sắc lên nhứt cấp; Truy-điệu và thờ nơi Báo-Ân-Từ.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
1– Chức-sắc bị bắt và bị kết-án vì lẻ Đạo, gọi là báo
thù phần-tử Hội-Thánh và bị kẻ nghịch Đạo tàn-sát, các
Quân-Sĩ vì ngọn cờ Bảo-Sanh Nhơn-Nghĩa Đại-Đồng
của Hội-thánh ban cho đặng cứu Quốc mà bị sát-hại hay
là Tử-trận.
2– Các Chức-sắc đủ công-nghiệp qui-liễu trước khi
quyền Vạn-Linh định-vị, nên Quyền Chí-Tôn đặng trọn
quyền đặc-biệt phong-thưởng truy-phẩm.
3– Cả thảy đều đặng làm lễ truy-điệu rồi đọc ThánhLịnh trước Linh-Vị. Các Thánh Tử-Đạo thì thờ nơi BátQuái-Đài, công-nghiệp đặc-biệt cho Đạo khi minh-tra
đủ lẽ thì thờ nơi Báo-Ân-Từ, mai-hậu thì do nơi Quyền
Vạn-Linh công-nhận và ân-tứ mới đặng đem vào đó mà
thờ. Báo-Ân-Từ là PAN THÉEN của Đạo, Đức Chí-Tôn
gọi nó là Văn-Đài cả mọi sự quyết-định đều xong và đều
chấp-thuận.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
Số 362/ VP.HP
HỘ-PHÁP Chưởng-Quản Nhị Hữu Hình-Đài
Hiệp-Thiên và Cửu-Trùng gởi cho Qu. Ngọc Chánh
Phối-Sư Cửu-Trùng-Đài.
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Hiền-Hữu ra lịnh đòi các vị Chức-Sắc làm biếng đi
cúng theo tờ phúc của bản thông-qui ghim theo đây cho
biết vì lẽ gì? Cho biết lý-do từ xử định tự-nhiên của họ là
sao cho Bần-Đạo biết. Các Bàn-Trị-Sự của mỗi phận-đạo
cùng Hương-đạo từ đây nếu các ngày Đại-Đàn và TiểuĐàn mà thiếu mặt sẽ bị phạt một hình-phạt gắt-gao là bị
cách chức hay là thêm vào hạnh-kiểm nương-bóng Đạo chớ
không phải thật Đạo, sẽ bị trục-ngoại ra khỏi Thánh-Địa.
(11/ 2/ Giáp Ngọ)
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
35. Từ hàng phẩm Giáo-Hữu đổ lên không có hàm-phong

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Nghĩ vì Chức-Sắc Cửu-Trùng-Đài từ phẩm GiáoHữu đổ lên thì đã vào hàng Thánh-Thể nên không có
hàm-phong, kỳ-dư vị nào quá già yếu không đủ sức-lực
và trí-não hành-đạo nữa và có lời chấp-thuận của Qu.
Chí-Tôn mới được hưởng: hồi-hưu dưỡng-lão.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
36. Thái-Thượng-Ngọc Chánh Phối-Sư yêu-cầu Đức HỘ-PHÁP
truy-phong Tướng Trình-Minh-Thế vào phẩm Thế-Đạo

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Truy-thăng Trình-Minh-Thế vào hàng phẩm Quốc-Sỉ
và đặng thờ nơi Báo-Quốc-Từ cùng Đức Thành-Thái và
Đức Kỳ-Ngoại-Hầu Cường-Để.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
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37. Tờ của Tam-Đầu-Chế số 410 ngày 29 tháng 3 năm Ất-Mùi thỉnhgiáo v/v Đức HỘ-PHÁP không làm Thượng-Tôn Quản-Thế nữa.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Lập-trường tranh-đấu Độc-Lập của dân Việt vẫn còn
phức-tạp chưa đến mục-đích cuối cùng của nó, hễ thuận
theo Quốc-Nội Qui-Thống thì bị trở-lực Ngoại-Quốc, mà
Quốc-Tế là một trở-lực khó đương đầu cho Quốc-Dân.
Bởi cớ mà Đạo bị lôi cuốn theo phong-trào trót gần 10
năm hy-sinh xương-máu của Đạo, cuộc cách-mạng của
toàn-dân không đi theo một chiều-hướng cùng ChánhPhủ vì cớ mà chính-quyền lủng-củng nội-bộ, loạn-ly. Ta vì
phục-vụ cho Tổ-Quốc giống nòi Việt-Nam đã thuận cho
Quốc-Gia-Hóa cả quân-đội và để trọn quyền cho ChánhPhủ xử-dụng, thì kể như Đạo đã xong phận-sự cùng nước
Việt và dân Việt và Đạo hôm nay đã trở về lập-trường vào
địa-vị Quốc-Tế của nó.
Bởi cớ mà Bần-Đạo không muốn làm Thượng-Tôn
Quản-Thế là tránh điều trở-ngại cho Chánh-Quyền, vậy
từ đây hễ gặp trường-hợp nào mà con cái của Đạo vì
ảnh-hưởng và danh-thể của Đạo mà bị tử-nạn bất cứ là
quân-sĩ hay Tín-Đồ đều do nơi Pháp-Chánh minh-tra đủ
lẽ đáng vào hàng Thánh-Tử-Đạo thì Bần-Đạo chiếu theo
luật-pháp đặng truy-thăng cho họ, còn trái lại thì ta phải
cam-chịu để quyền Thiêng-Liêng định-vị.
Thoảng như lấy lễ đặng an-ủi Cha-Mẹ, Vợ-Con cùng
các bạn của kẻ quá-cố thì ta cũng nên rộng lòng dung-thứ.
Phải cho Giáo-Sĩ xem lời phê nầy.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
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38. Thơ số 1593 ngày 9 tháng 6 năm Ất-Mùi của Tiếp-Pháp thỉnhcầu Đức HỘ-PHÁP đình-đải Thánh-Lịnh số 1503 đề ngày 1
tháng 6 năm ƒt-Mùi buộc trẻ gái trước ngày giá-thú phải biết
khoa-dưỡng-dục, nên Bộ Pháp-Chánh xin đình lại sáu tháng
sẽ thi-hành.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Số: 1525/ HP.
Thánh-Lịnh ban-hành kể từ ngày ký-tên thì không
thể không thi-hành, Thánh-Lịnh trai phải có một nghề
gì mới được, còn gái phải có giấy chứng-nhận biết khoa
sanh-dục, phải triệt-để thi-hành.
Bộ Pháp-Chánh không phép xin như vậy nữa, vì
Pháp-Chánh chỉ biết thi-hành luật-pháp mà thôi, nên nhớ.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
39. Đơn của Tổng-Giám Nguyễn-Huỳnh-Yến đề ngày 8 tháng 2
năm Ất-Mùi yêu-cầu phong-thưởng công-nghiệp.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Rất đúng sự thật, ăn-uống thất-thường, nghèo-khó
gia-đình cực-lực vì nghề-nghiệp mà Hội-Thánh không để
tâm lo-liệu dùm, công-nghiệp không chứng-nhận, chẳng
ai trọn tâm thương-tưởng, nâng-đỡ vật-chất lẫn tinh-thần
thay cho Bần-Đạo, dường như Hội-Thánh đã quên hẳn
sự-nghiệp Đạo là một khối mồ-hôi nước mắt của mấy em.
Hành Đạo như thế là phương hại Đạo.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
40. Tờ thỉnh-giáo của Đội-nhạc Huỳnh-Minh-Mẫn v/v tang-sự
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của Hành-Chánh và Phước-Thiện.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Lễ-Sĩ, Giáo-Nhi, nhà-thuyền với nhân-viên nhàthuyền là thuộc quyền của Tiếp-Lễ Nhạc-Quân quảnxuất, còn đào-huyệt thuộc về phần nhơn-viên dưới quyền
nhơn-quan đạo-tỳ.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Phần thứ nhứt:
Chỉ vải sau lưng: Chí-Tôn muốn định phận mình
là 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 chín tức là vào hàng phẩm CửuThiên Khai-Hóa.
Cách nhau có một mức Phối-Sư với Chánh-Phối-Sư
mà xa nhau như Trời một vực. Hễ đủ tài đức cầm quyền
Đạo có quyền Vạn-Linh và quyền Chí-Tôn ủy-nhiệm ântứ quyền-hành thì là vào ngay Cửu-Thiên Khai-Hóa qua
khỏi Tam-Thừa.
Phần thứ hai:
Ai cho Luật-Sự mang giày vào Điện.
Điều ấy là quá phép, đặng mang giày vào Điện là
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Chánh Phối-Sư thì hàng Tiếp-Dẫn Đạo-Nhơn mới đặng
mang giày vào Điện.
Phần thứ ba:
Khi nào đã có mang Sắc-Lịnh của HỘ-PHÁP nơi
mình và hành-lễ thay hình thay xác cho HỘ-PHÁP mới
đặng đứng ngay giữa thế cho hình-ảnh HỘ-PHÁP, còn
ngoài ra thì đứng một bên phía Thế-Đạo tức phía Thượngsanh.
Khi thay hình-ảnh là khi có lịnh đặc-biệt của HỘPHÁP phú cho và có mang Sắc-Lịnh nơi mình.
Phần thứ tư:
Chỉ kêu là vị Luật-Sự. Đối với Lễ-Sanh thì gọi là
ông Luật-Sự Pháp-Chánh. Tới bậc Chưởng- Ấn trở lên
mới gọi là Ngài.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
41. Lịnh của Đức HỘ-PHÁP ở Nam-Vang gởi về hôm tháng 8
năm Đinh-Dậu

Lịnh của Đức HỘ-PHÁP
Qua hay tin Hội-Thánh ngày nay làm lễ Đức Chí-Tôn
và Đức Phật-Mẫu đều 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 mặt Thiên-Điều
sẽ đem họ về sớm không thể tránh khỏi.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

57

LỜI PHÊ của ĐỨC HỘ PHÁP

42. Đức HỘ-PHÁP hành pháp độ-thăng cho Giáo-Hữu: ThượngSang-Thanh tại Đền-Thánh ngày 19 tháng 7 năm Canh-Dần
hồi 9 giờ sáng.

Lời Dạy:
Đức HỘ-PHÁP căn-dặn một điều là nên để ý là
làm sao ngày qui-liễu gởi Thánh-Cốt tại đất Thánh-Địa,
vì trái địa-cầu 68 nầy không còn có chổ đất nào quí-hóa
bằng đất Thánh-Địa nếu để được cốt-hài nơi đây rồi thì
rất hạnh phúc cho tương-lai con cháu.
Dù nơi Cực-Lạc củ hay đất mới cùng là nghĩa-địa
đất 50 mẫu ở Long-Thành cũng vậy. Bần-Đạo đã biết bên
nước Tàu hễ Cha-Mẹ họ có qui, họ hoàn lại để chọn ngày
hoặc chọn chổ đất tốt có hàm rồng dầu phải 5, 3 năm họ
cũng đợi kiếm được mớI làm lễ an-táng, vì bên nước Tàu
có nhiều nhà biết Thiên-Văn hay khoa coi bói họ giỏi.
Phần nhiều là các nhà giàu có hay chọn lựa, ngày
nay dân tộc Việt-Nam có phước Chí-Tôn đã tiền-định
cho giòng-giống Lạc-Hồng hưởng điều phúc-hậu tươnglai, ai có duyên mà về đây gởi cốt-hài là có phước lắm vậy.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
43. Lời Đức HỘ-PHÁP tuyên-bố trong chuyến Bắc-Du tháng 10
năm 1950.

Lời Đức HỘ-PHÁP
Nền Độc-Lập của nước nhà không ai có quyền giữ mà
ta phải đòi, hỏi, xin. Trái lại, ta phải đoàn kết cùng nhau để
tạo-thành, vì nền Độc-Lập chính là quyền sở-hữu của ta.
Nhiệm-vụ của người công-dân lúc Quốc-Gia hữu-sự.
Một điều quan-trọng mà tất cả thanh-niên, học-sinh cần
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biết đó là ‘’Quốc-Thể’’ của một dân-tộc. Nhưng QuốcThể của một nước tức là sự tập-hợp của một khối cá-thể
của những cá-nhân nước ấy. Vậy thì mỗi công-dân một
nước phải có một cá-thể đã. Cá-thể của một người tức là
nhân-cách và nhân-phẩm của người đó vậy. Mà muốn cho
cá-thể xứng-đáng thì Ông-Cha chúng ta đã để lại cho hai
chữ vô-cùng quí-báu ấy là Tu-Thân vậy.
44. Lời tuyên-bố của Đức HỘ-PHÁP trong dịp lễ Khánh-Thành
Tòa-Thánh Tây-Ninh

Lời tuyên-bố của Đức HỘ-PHÁP trong dịp lễ
Khánh-Thành Tòa-Thánh Tây-Ninh
Lời tuyên-bố của Đức HỘ-PHÁP trong dịp lễ
Khánh-Thành Tòa-Thánh Tây-Ninh từ 6 đến 16/ Giêng/
Ất-Mùi (55) có mặt Thủ-Tướng Ngô-Đình-Diệm.
Sở-dĩ có cuộc lễ nầy là đã đến lúc Bần-Đạo cần cho
Thế-Giới hiểu rõ uy-tín của Đạo Cao-Đài cả về Phẩm lẫn
Lượng đặc-điểm là cho các nước hiểu quyền-năng Đức
Chí-Tôn trong kỳ hỗn-loạn nầy, để mong rằng nhơn-loại
nên hướng về hạnh-phúc chung bớt sự tương-tàn, tươngsát lẫn-nhau.
Đức HỘ-PHÁP đang giải-thích cho Thủ-Tướng
Diệm hiểu về Triết-Lý và Tôn-Chỉ của Đạo Cao-Đài trong
lúc Thủ-Tướng vào Đền-Thánh.
Đức HỘ-PHÁP nói:
Trong lúc hỗn-loạn nầy, số phận hẩm -hiu nhứt là các
dân-tộc nhược-tiểu. Thế-giới hiện nay có hai chủ-trương:
một bên lấy võ-lực làm căn-bản, một bên đem tiền-tài để
huy-động khắp nơi. Nhưng ta không sợ. Bằng võ-lực: Ta
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có thể hợp sức nhiều nước để chống lại, bằng tiền-tài: Ta
có thể không mắc mưu, nếu ta không ham lợi. Nói tóm
lại chỉ có thống nhứt tinh-thần mới có thể thoát khỏi
tai-họa hữu-hình, mà chỉ có thống-nhứt Tôn-Giáo mới
thống-nhứt nỗi tinh-thần. Vậy, con cái Đức Chí-Tôn
phải đồng-tâm hiệp-lực để Đạo được mau tiến-triển để
làm tròn phận-sự một công-dân của một Quốc-Gia, một
hiếu-tử của Đức Cha-Lành.
9/1/Ất-Mùi – (7/2/55)
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
45. Lời đáp-từ của Đức HỘ-PHÁP với ông Thurler

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Hội Hồng-Thập-Tự cứu-khổ nhơn-loại về phươngdiện vật-chất, Đạo Cao-Đài cũng cứu-khổ nhơn-loại,
nhưng về phương-diện tinh-thần.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
46. Ông Chí-Thiện Phạm-Mộc-Bổn xin về Qui-Thiện khi mãn
phận-sự Khâm-Châu Tây-Ninh.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Minh-Thiện chưa chắc phải là Qui-Thiện, mà MinhThiện một tên giống lúa để cấy vào ruộng Phước-Thiện,
Qui-Thiện cũng một thứ giống, đổi giống cũng chẳng
ích-lợi gì, nên chăng là do nơi bông-trái.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
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47. Đơn xin: Tín-Đồ của ông Mến ở Châu-Đốc (8/9/ Kỷ-Sửu).

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Phước-thiện cũng có phẩm-tước là: Thập-Nhị ĐẳngCấp Thiêng-Liêng nếu chê bỏ không kể đến phần hồn thì
thay vì đi về với Cửu-Thiên Khai-Hóa lại ẩn-trú nơi ĐạiHải-chúng, liệu mà tính lấy, hầu đừng trách mình hối-hận.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
48. Hội-Thánh Phước-Thiện xin bổ Khâm-Thành và Đầu-Phận.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Bác đơn, cứ thi-hành theo khuôn-khổ củ của PhướcThiện, không có Khâm-Thành và Đầu-Phận chi hết.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
49. Đơn xin đấp lộ của ông Giám-Đốc trường Qui-Thiện (20/ 11/
Mậu-Tý).

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Lịnh cho toàn-thể bổn-đạo từ Giang-Tân, Bến-Kéo,
Cây-Chò, Trường-Hòa, Qui-Thiện, Thánh-Địa Tòa-Thánh
chung sức nhau làm cho thành con đường chung quanh
Châu-Thành Tây-Ninh, từ chợ Thái-Hiệp-Thạnh ra BếnKéo xuống Trường-Hòa vô Qui-Thiên lên Tòa-Thánh
thẳng vào Núi trở ra Châu-Thành, con đường ấy khi hoànthành sẽ có tay Chánh-Phủ tráng đá, phải làm lề ruộng
mương to cho nước đủ chảy, nơi nào phải đặt cống thì
làm cống, cây Cầu bắt ngang từ Qui-Thiện qua suối đi nhà
Tịnh phải làm tạm bằng cây và đường đủ rộng cho xe hơi
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camion chạy đặng, bất kỳ đất của ai hể phóng hoa-tiêu con
đường đi ngang qua thì cũng không đặng phép ngăn cản.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
50. Lời phê v/v cho đất phố tại Long-Hoa-Thị.

Lời căn-dặn:
Mỗi gia-đình ghi đặng một căn phố, nếu gia-đình
nào nhiều con cái mà đứng ra choán cho nhiều thì cả các
phần đất của gia-đình tham-lam ấy sẽ bị lấy lại hết, những
người có phần đất gia-cư lập nghiệp rồi không được hưởng
một phần bên phố nữa.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
51. Anh Ba Lầu làm tờ hỏi Hội-Thánh vay bạc của Cô-Nhi đặng
mua xe hơi đặng chở củi lò-gạch.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Ông cố-vấn Phạm-Môn cho Lầu hay Hội-Thánh
không phải chà Xã-Tri mà cho vay bạc.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
52. V/v Trai-giới trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Vụ giữ trai-giới nhứt là trường-trai là phạm-luật của
Hội-Thánh lập lúc ban-sơ nơi Tân-Luật, Chí-Tôn chỉ định
có Thập-Trai mà thôi. Hội-Thánh đã lập luật quá sức mình
thì liệu mà sửa-chửa theo Pháp-Chánh.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
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53. V/v Lập sở ngành Lương-Điền Công-Nghệ Phước-Thiện.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Chiếu theo Chơn-Pháp thì cả sở Lương-Điền CôngNghệ chỉ có hàng Chức-Sắc phẩm Hành-Thiện mới được
lập mà thôi, vì họ phải nuôi-nấng và bảo-vệ lập-nghiệp cho
12 gia-đình, còn hạng Minh-Đức, Tân-Dân, Thính-Thiện
thì làm công-quả trong các cơ-sở của Hội-Thánh, đặng
nhơn thời gian tùng sự với một Chức-Sắc Thiên-Phong
hàng Giáo-Thiện mà học-hỏi Đạo-Lý và tu-tâm, dưỡngtánh kiến-cố tâm Đạo, vậy hễ trọn hiến-thân cho Đạo thì
họ không còn gia-đình nữa, hay là gia-đình của họ cũng
thuộc về Đạo, dưới quyền của một vị Giáo-Thiện GiáoHuấn bảo-bọc sở của Hội-Thánh, đó chư vị Giáo-Thiện là
riêng biệt nạp trọn vẹn huê-lợi công-ích cho Hội-Thánh.
Còn các cơ sở của Hành-Thiện là thuộc quyền của giatộc của họ đào-tạo, phải tùng khuôn luật đặng sử đương,
Hội-Thánh Phước-Thiện trong kỳ Đại-Hội nầy. Bần-Đạo
nhứt định không cho qua khỏi mặt luật ấy nữa.
Ngày 5 tháng 9 năm Tân-Mão.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
54. Phúc-trình của Nhị-Vị Nghị-Trưởng Phước-Thiện Nam, Nữ
thỉnh-giáo trong kỳ Đại-Hội Phước-Thiện.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Vào Đạo rồi không thể lấy tiền mua chức đặng,
phải thi-hành y theo như luật-pháp như Bần-Đạo đã
giải-rõ. Thoảng như có điều chi bất công về công-nghiệp
thì Pháp-Chánh minh-tra đủ lẽ, đủ bằng chứng đưa lên
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cho Qu. Chí-Tôn định-đoạt. Chẳng phải lấy lý-lẽ ly-loạn
mà bỏ luật-pháp đặng.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
55. V/v dư luận trích-điểm Hội-Thánh Phước-Thiện bổ Khâm-Châu
và Đầu-Tộc như hành-chánh.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Hỏi phải đặt tên Phước-Thiện là gì? Cửu-Trùng-Đài
là Hội-Thánh thì Phước-Thiện cũng Hội-Thánh, hễ riêng
Khâm-Châu và Đầu-Tộc, Bần-Đạo đã đặt ra bên hànhchánh dùng đặng thì bên Phước-Thiện cũng có quyền
dùng đặng, trích-điểm là ngu-muội.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
56. Chức-Sắc Bộ Nhạc thưa ông Công-Viện Út

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Quyền áp-sách của Chí-Thiện Út với nhơn-viên
Lễ-Nhạc, tư cho Chí-Thiện Phụ-Thống Công-Viện PhướcThiện cho Bần-Đạo hiểu sự thật. Chí-Thiện Út thì nóngnảy còn mấy đứa Nhạc thì hỗn-hào cả hai đều sẽ bị trừng
răn nghiêm-khắc luôn tới Nhạc-Sư Chở nữa.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
57. V/v Xin mở rộng đất Cực-Lạc mới (do Phước-thiện).

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Đất Thánh là nơi tạm gởi Thánh-Cốt con cái Đức
Chí-Tôn cho đến ngày mãn một đời Giáo-Tông, là thiêu
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cốt lấy tro làm nên một khối lớn đem vô để nơi hầm BátQuái-Đài, tro đầu tiên hạ Đơn-Điền tay chơn là đem vô
khối ấy, có dư bao nhiêu thì có lễ long-trọng đem xuống
sông Cẩm-Giang đổ. Cẩm-Giang tức là Thánh-Giang
như sông Cange vậy.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
58. Tờ yêu-cầu của Hội-Thánh Phước-Thiện xin ông Lễ-Viện Phuông
còn lưu lại Thượng-Thống Lễ-Viện.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Đã tha, nhưng buộc ông phải làm một lời hứa rằng:
Từ đây về phương cứu khổ chúng-sanh y theo mạng-lịnh
và y theo Giáo-Huấn của Bần-Đạo. Thánh-Lịnh đối-phẩm
là Thánh-Lịnh cho Hành-Chánh qua Phước-Thiện, hỏi
thử Gia ai dám có quyền cho điều ấy? Mà nó dám luận
thế nầy, Gia đã nhiều lần không hiểu luật-pháp mà làm
càn, Hội-Thánh Phước-Thiện cho nó làm phận-sự khác,
đừng để nó ở Lại-Viện nữa.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
59. V/v Hội-Thánh Phước-Thiện bổ Hành-Thiện đi làm Đầu-Tộc.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tại sao thuyên-bổ Hành-Thiện làm Đầu-Tộc thế cho
Giáo-Thiện có hiểu là phi-pháp chăng?
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
60. Tờ phúc của Trưởng-Tộc Phạm-Môn nói về 13 vị Giáo-Thiện do
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Hội-Thánh bổ làm nơi Thiên-Hỉ động Trí-Huệ Cung.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Trả cả mấy người nầy về Hội-Thánh Phước-Thiện,
cả người Phạm-Môn phải từ chức Phước-Thiện trở về
Phạm-Môn, nếu còn mang chức-tước Phạm-Môn từ bỏ.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
61. V/v Lễ-Sĩ lãnh chức Lễ-Sanh, hiến-thân Phước-Thiện nên xin
được đối-phẩm

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Hễ đi theo hàng phẩm Thập-Nhị Đẳng-Cấp sao
không vào hàng Minh-Đức mà lên lại thi Lễ-Sỉ mà làm
gì? Câu hỏi chướng nầy cốt ý muốn vào hàng Giáo-Thiện
nhưng tránh cho đặng phẩm Hành-Thiện là phải, con cha
cháu chú cũng chẳng ích lợi gì.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
62. – Mấy Sư trọc Đạo-Núi hỏi việc Đạo.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Đồ khùng đã tự-do đi đường nào cứ đi, HỘ-PHÁP
sống không nghe thì nghe HỘ-PHÁP gỗ ích ra phải biết
ngôn-ngữ HỘ-PHÁP gỗ mới hay, bằng bơ-vơ không nghe
đặng cũng không thấy đặng như đui với điếc thì chịu lấy.
HỘ-PHÁP sống không bao giờ nghịch hành tàng đã qua
của HỘ-PHÁP gỗ, về Thiêng-Liêng-Vị rồi nhìn coi ai là
sống ai là gổ?
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
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63. Lời-phê tiếp về người Phạm-Môn

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Mấy em trong cửa Pnạm-Môn là Tông-Tộc của Phật,
tức là Tông-Tộc Thiêng-Liêng Qua tạo làm kiểu mẫu cho
mấy em tạo Tông-Tộc Phàm-Trần nghĩa là gồm chung
bá-tánh chung-hiệp mỗi họ hầu lo bảo trọng Đạo-Đức và
sanh sống cùng nhau, ấy là quyền sở-hữu của mấy em về
phần Đời không liên can chi đến Đạo, phòng định luậtpháp. Phải tạo Tổ-Đường mỗi họ rồi cầu-nguyện bắt thăm
đặng định trật-tự lớn nhỏ của các gia-đình. Tổ-Đình là
hương-quả của Chí-Tôn gắng sức làm cho thành tựu đặng
nương nhau mà sống và duy trì kiến-họ.
(14/ 9/ Mậu-Tý)
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
64. Hội-Thánh Phước-Thiện xin thuyên-bổ Chức-Sắc đi Châu-Tộc
để thay thế cho mấy vị bị rút về.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Y-phê và cho lập Thánh-Lịnh thuyên-bổ, phải căndặn lại nữa rằng: cơ-quan Phước-Thiện lập để nuôi người,
chớ chẳng phải để nêu danh đặng lường gạt lấy của người,
và ăn bám của người, thoảng từ đây có nhiều phàm-tâm
lãnh chức-tước đặng gạt-gẫm người thì buộc lòng BầnĐạo phải giải-tán cơ-quan Phước-Thiện vì là nghịch hẳn
danh-từ của nó.
(13/2/T.Sửu)
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
Lời-Phê:
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Gấm có tật hay độc-tài, từ trước Bần-Đạo quãng-đại
để rộng quyền cho mỗi đứa tự-do, tự-chủ lấy mình, dầu
cho Chưởng-Quản gia-nghiệp chung.
Họ cũng đủ quyền làm chủ riêng của họ mấy em đều
biết, còn nay thì Hội-Thánh Phước-Thiện đã thành-lập,
Đạo Cao-Đài thành Quốc-Đạo, thì khuôn luật buộc rằng
không còn như trước đặng.
Cả Chức-Sắc dầu Cửu-Trùng-Đài hay Phước-Thiện
cũng là một vị Quan-Lại của Chánh-Trị-Đạo, hễ phạm
tội thì án-luật định hình không ai khỏi đặng. Như thế
mới trừ đặng cái hại: Mượn danh Đạo tạo danh mình,
nương bóng Đạo-Đức lợi cho mình, Qua đã biết trước
thế nào trong mấy em cũng có đứa ngồi ngục, Gấm bị
trước, vì Phối-Thánh Thoại muốn cho nó trả quả đối với
Phối-Thánh còn ở Phàm. Đáng kiếp Gấm đã đụng đầu xe
lửa cũng như mẹ con Út-Giáp đụng đầu xe lửa Màng buổi
trước vậy. Mấy em ráng cẩn thận coi chừng ăn-hiếp mấy
ông Thánh ẩn-thân bất-ngờ mà phải ngồi cửa Phong-Đô
mà khóc đa nghe.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
Lời thỉnh-giáo:
– Chức-Việc và Bàn-Trị-Sự đương quyền HànhChánh được tham-gia trong cơ-quan Phước-Thiện không?
Lời Phê: Có quyền, nhưng khi Phước-Thiện cầu
nài mượn cậy.
– Phước-Thiện đi Phổ-Độ, Đạo-Hữu và Chức-Việc
Hành-Chánh qua Phước-Thiện không?
Lời Phê: Có quyền Phổ-Độ vào Đạo và vào cơ-quan
Phước-Thiện những người có tâm từ-thiện.
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– Những vị Chức-Việc như: Chánh, Phó, Thông-Sự
đã thọ lãnh trách-nhiệm và hiến-thân vào Phước-Thiện rồi
được ra tranh chức Chánh-Phó-Thông-Sự Hành-Chánh
không?
Lời Phê: Đặng trọn quyền dầu còn ở nơi cửa PhướcThiện, nếu Hội-Thánh Hành-Chánh, Phước-Thiện không
cần chi đến sự từ chức của họ.
– V/v thâu góp tiền-bạc của những vị Đạo-Hữu hảotâm giúp lương-thực hoặc công-quả về Tòa-Thánh hay các
thứ tiền, bên Phước-Thiện có quyền thâu của Đạo-Hữu
Chức-Việc bên Hành-Chánh không?
Lời Phê: Đặng trọn quyền hơn bên Hành-Chánh vì
là cơ-quan Phước-Thiện. Còn Hành-Chánh mà thâu thì
lại ra lẽ là tìm phương hối-lộ trị người mà ăn của người
thì cơ-hồ hối-lộ.
DL: 28/ 01/ C.Dần (Le 10/3/50)
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
65. Hội-Thánh Phước-Thiện trình dâng v/v ông Giáo-Thọ NguyễnVăn-Tường (pháp-danh Thiện-Trí) đại-diện của ông Đạo Nằm
Phật-Giáo Thiền-Lâm chùa Phước-Thiên-Tự Tấn-Đức LongXuyên, tỏ ý xin về hiệp nhứt Đạo vào Cơ-Quan Phước-Thiện.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Cửa Từ-Bi Phước-Thiện vẫn mở rộng, nhứt là PhạmMôn là nơi hội-ngộ của cả Cửu-Nhị ức nguyên-nhân thì
có chi ngăn-trở sự hiệp-nhứt của các Đạo các Chi, các
Phái của Đại-Đạo mà xin-xỏ làm gì: Cứ thong-dong vào
cửa đặng lập vị mình, Ngôi Thiêng-Liêng không dễ gì kẻ
phàm mà cho đặng.
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Bần-Đạo lấy làm vui-đẹp và hân-hạnh mà tiếp-đón
họ, chỉ khuyên họ đừng quá mê-tín mà thôi.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
66. – Ngài Bảo-Thế dịch thơ của ông Saint Jorioj, đề ngày 27/ 10/ 49
gởi cho Phối-Sư Thượng-Vinh-Thanh, đại ý muốn sau khi nhập
Việt-Tịch ông sẽ lấy tên Việt là Cao-Thiện-Tiến.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Bảo-Thế dịch thơ của ông Việt-Nam mới Cao-ThiệnTiến nên gởi cho các cơ-quan Chánh-Trị-Đạo cho họ hay
biết rằng các nước đã hưởng-ứng theo Đạo. khuyên họ
nâng cao danh-giá Thiên-Phong thêm nữa cho xứng phận
làm Thầy các nước và làm một Quốc-Dân Thiên-Mạng.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
67. Lời Thỉnh-Giáo của Tiếp-Lễ Nhạc-Quân

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
1– Ba vị Chưởng-Pháp: Phái-Ngọc mặc Sắc-Phục
đỏ, Phái-Thái mặc Sắc-Phục vàng còn phái Thượng theo
lẽ phải mặc Sắc-Phục xanh, nhưng không hiểu sao lại mặc
Sắc-Phục toàn trắng?
Lời Phê: Mạng lịnh của Đức Chí-Tôn Bần-Đạo
cũng không hiểu.
2 – Tiểu-Đệ nghe nói có Thập-Nhị Bảo-Quân, nhưng
không hiểu là ai và có phải mỗi vị Bảo-Quân sau nầy
Chưởng-Quản một Hàn-Lâm-Viện không?
Lời Phê: Toàn-thể Bảo-Quân là Hàn-Lâm-Viện,
mỗi vị có sở-thức, sở-năng ấy là điều khác nhau đặc-biệt,
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tỷ như Huyền-Linh-Quân nghĩa là Thần Linh-Hồn khác
với Bảo-Học-Quân thuộc về khoa học hay là thực-tế học.
Bảo-Huyền-Linh-Quân
Bảo-Thiên-Văn-Quân
Bảo-Địa-Lý-Quân
Bảo-Học-Quân
Bảo-Cô-Quân
Bảo-Sanh-Quân
Bảo-Phong-Hóa-Quân
Bảo-Văn-Pháp-Quân
Bảo-Y-Quân
Bảo-Nông-Quân
Bảo-Công-Quân
Bảo-Thương-Quân.
3 – Thập-Nhị Bảo-Quân dưới quyền nào của Đạo?
Lời Phê: Riêng cho quyền Thượng-Hội, dưới quyền
chỉ-huy của Giáo-Tông và HỘ-PHÁP.
4 – Cửu-Trùng-Đài là xác, Bát-Quái-Đài là hồn,
Hiệp-Thiên-Đài là chơn-thần đứng trung-gian để cho
xác-hồn hiệp một, nhưng sao Đền-Thánh Hiệp-ThiênĐài ở trước, Cửu-Trùng-Đài ở trung-gian rồi mới đến
Bát-Quái-Đài?
Lời Phê: Phải phân phẩm đặng khai mở ThiênMôn, rộng quyền Phổ-Độ, đặng tận độ các chơn-linh và
các phẩm chơn-hồn vào Cửu-Thiên Khai-Hóa, phải đến
Thiên-Môn trước rồi mới vào đặng Cửu-Thiên, hồn nó
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không ở với xác mà ở ngoài xác, còn Chơn-thần là dắt dìu
đồng sống với xác đặng độ xác, tương-sanh thì cần chi
phân sau hay trước chỉ là Khinh cùng Trọng mà thôi chớ.
5– Nếu nói Hiệp-Thiên-Đài là Chơn-Thần trung-gian
của xác và hồn thì Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài đứng ở giữa,
nhưng sao lại đứng ở ngoài mà ngó vào Cửu-Trùng-Đài
rồi đến Bát-Quái-Đài?
Lời Phê: Đứng giữa rồi ngoài họ đuổi Thiên-Hạ ra
thì ai thấy dùm cho, nếu Chơn-Thần vắng mặt thì chắc
xác không biết đường đi mà chớ.
6 – Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài phải đứng chầu lễ
Đức Chí-Tôn hay có ý-nhiệm về Bí-Pháp thế nào, tại sao
lại không ngồi? Lời Phê: Chơn-Thần phải thường tại tức
là phải Hằng-Sống, nếu để nó ngồi không buộc nó đứng
thì nó sẽ ngủ gục hay là chết. (26/ 10/ Canh-Dần)
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
68. Các khoản thỉnh-giáo của Bộ-Nhạc do Đ.P Huỳnh-Minh-Mẫn
(ngày 27/9/Nhâm-Thìn 14/11/52)

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
1– Thánh-Ý Sư-Phụ dạy Bộ-Nhạc dưới sự điều khiển
của Tiếp-Lễ Nhạc-Quân nhưng cũng dưới dự phủ-giáo
của Ngọc-Chánh Phối-Sư.
Lời Phê: Phải vậy, dầu Tiếp-Lễ Nhạc-Quân lập
Thánh-Lịnh thì cũng phải có Ngọc-Chánh-Phối-Sư đồng
ký.
2 – Khi có Thánh-Lịnh thuyên-bổ Chức-Sắc BộNhạc nơi Tỉnh, con tưởng lại các tổn-phí và hành-lý thì
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Hành-Chánh và Phước-Thiện phải hiệp-sức chung lo.
Lời Phê: Phải vậy, Tiếp-Lễ Nhạc-Quân làm phiếu
rồi đồng ký với Chức-Sắc Bộ-Nhạc đặng lãnh tiền.
3 – Thánh-Ý Sư-Phụ định nơi Trung-Bắc và KiêmBiên Tông-Đạo phải có vị Chưởng-Quản, nơi Nam-Tông
cũng phải có, nếu có thì phải thi-hành thế nào cho đúng
phép?
Lời Phê: Phải có một Chức-Sắc cao-cấp từ bậc QuảnNhạc đổ lên lãnh quyền Chưởng-Quản do Tiếp-Lễ NhạcQuân thuyên-bổ.
69. Chiếu theo kỷ-luật Hội-Thánh ấn-định, những người có học
nghệ-thuật âm-nhạc; các Tỉnh cũng như Tòa-Thánh phải dự-thí
khoa-mục nhạc-sĩ do Ban-Giám-Khảo tuyển-chọn.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Hễ không thì dầu nơi Tòa-Thánh cũng không kể
vào Bộ-Nhạc.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
70. Tờ thỉnh-giáo của Hộ-Đàn Pháp-Quân, ngày 1/4/ Quí-Tỵ 1953,
v/v bái lễ Chí-Tôn tại Bát-Quái-Đài, cả Chức-Sắc, Chức-việc
Đạo-Hữu xoay lưng lại xá bàn HỘ-PHÁP, khi mản đàn rồi
cả Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài xá đáp lễ lại.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Cái xá ấy chẳng phải làm lễ trọng Chức-Sắc HiệpThiên-Đài từ lớn đến nhỏ mà là xá chữ Khí. Chữ Khí là
nguồn cội của Pháp đã biến sanh ra vạn-vật, Phật là trước
tới Pháp là thứ kế Tăng là tiếp, cái xá ấy là kính đệ tam
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qui, trong Pháp ấy xuất-hiện Phật-Mẫu kế tới Vạn-linh,
vì cớ cho nên Diêu-Trì-Cung cùng Hiệp-Thiên-Đài có
tình mật-thiết cùng nhau về một căn-cội Pháp, để vậnhành Ngươn-Khí tạo Vạn-linh thì vị HỘ-PHÁP do DiĐà xuất-hiện rồi kế vị HỘ-PHÁP và kế tiếp Long-Thần
HỘ-PHÁP cùng toàn bộ Pháp-Giới đương điều-khiển
Càn-Khôn Vũ-Trụ cũng đều do nơi chữ Khí mà sanh sanh
hóa-hóa. Chào chữ Khí tức là chào cả Tam-Qui ThườngBộ-Pháp-Giới tức là chào mạng-sanh của chúng ta, chớ
chẳng phải chỉ chào HỘ-PHÁP Thập-Nhị Thời-Quân.
Thập-Nhị Địa-Chi đã xuất-hiện mà đang thi-hành sứmạng nơi Hiệp-Thiên-Đài, mà chào toàn-thể Vạn-Linh
đã sanh-hóa từ tạo Thiên lập Địa.
Xin nhớ và truyền-bá lời Giáo-Huấn nầy, chính
mình lầm hiểu là thất-đức chớ chẳng phải người đảnh-lễ
là thất-đức.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
71. Thỉnh-Giáo của Hội-Thánh v/v Chức-Sắc hành-sự đủ 5 năm
mà không đi hành-quyền Hành-Chánh các Châu-Tộc, nhưng
có công-nghiệp xứng-đáng có được thăng một lượt với Chức-Sắc
đi hành-đạo địa-phương không?

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Những vị đủ hạnh-đức, đủ công-nghiệp mà chỉ hànhđạo nơi Tòa-Thánh thì chỉ kể như người giữ nhà vì không
giáo-hóa và Phổ-Độ chúng-sanh, là phận-sự chính ThiêngLiêng của một phần-tử của Thánh-Thể là Hội-Thánh. ChíTôn đến phổ-hóa và cứu-độ (chúng-sanh) chớ không phải
đến giữ nhà, hay cày ruộng, nấu ăn, dầu đủ công-nghiệp mà
vì Hạnh-Kiểm hay bất-lực, Hội-Thánh không đủ tín-nhiệm
74



LỜI PHÊ của ĐỨC HỘ PHÁP

cho cầm quyền Giáo-Hóa chúng-sanh, thì công-nghiệp ấy
bao nhiêu cũng kể cho rằng không xứng-đáng.
Đủ hạnh-đức, đủ tài-tình lãnh sứ-mạng ta-bà giáohóa là nguy-hiểm và khó-khăn hơn ngồi nhà, giữ nhà
cùng nồi cơm hủ gạo phận-sự ấy của phái nữ mới phải là
Nử-Phái còn cho là vô-giá-trị huống lựa là Nam, nếu có
công-nghiệp phi-thường hạnh-đức đầy đủ đặng thăng đi
nữa cũng phải đứng sau người cầm quyền hành-đạo và
giáo-hóa tha-phương.
72. Hỏi: Chức-Sắc bị án sau khi Hội Nhơn-Sanh công-nhận rồi
có được thăng không, vì 5 năm trước hồ-sơ trong-trắng, nên
nhơn-sanh công-nhận?

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Hễ kể bỏ công-nghiệp cũ được trắng án thì kể từ ngày
đặng trắng-án hành-đạo lại đặng bao lâu mới kể từ ngày
đó mà thôi. Đủ công-nghiệp, đủ tài-đức nhưng phải xem
coi có sửa tánh và hãm mình vào trong các tội-lỗi mình
làm có sửa cải quả quyết chăng, nếu đủ lẽ như vậy. Đủ 5
năm công-nghiệp kể từ ngày đặng trắng-án. Đủ hạnh-đức
tài-tình và làm công-nghiệp phi-thường sửa cải tội án đã
bị đem ra Pháp-Chánh trừng trị. Ba điều ấy, Hội-Thánh
xem xét lẽ thì có thể cho thăng vị. Song dâng lên quyền
Chí-Tôn định.
73. Hỏi: Chức-Sắc hành-sự không đắc-lực bị ông Ngọc rút về bổ đi
chỗ khác (nhiều lần) Hội-Thánh được công-nhận không?

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Bổ đi hành-đạo nơi khác dầu đủ công-nghiệp thì
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Hội-Thánh cũng quan-sát coi có chừa lỗi của Qu. NgọcChánh Phối-Sư đã trừng răn hay chăng? Nếu đã ăn-năn
chừa tánh mà có công-nghiệp đầy-đủ hạnh-đức thì có thể
cho thăng vị. Còn rút về Tòa-Thánh là không nên côngnhận chỉ để cho Qu. Chí-Tôn quyết-định.
74. Hỏi: Chức-Sắc từ trước giờ ở Tòa-Thánh mới được bổ đi cầm
quyền sau khi Hội Nhơn-Sanh công nhận được kể vào hàng
Chức-Sắc có hành quyền đặng công-nhận không?

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Kể từ ngày bổ đi hành-đạo tha-phương là đáng kể
công-nghiệp. Nếu đủ tài, đủ đức, đủ công nghiệp phithường và đủ lệ 5 năm là cho thăng vị đặng, song để vào
hàng Chức-Sắc mới xuất-sư khỏi Tòa-Thánh mà thôi.
75. Hỏi: Chức-Sắc ở Tòa-Thánh 3, 4 năm mới bổ đi hành-đạo một
năm kế được Hội Nhơn-Sanh thì mới hành-quyền ít quá rồi
phải định sao?

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Chỉ kể từ ngày xuất-sư khỏi Tòa-Thánh bao lâu đặng
định công-nghiệp mà thôi.
76. Hỏi: Những vị Lễ-Sanh Hội Nhơn-Sanh công-nhận rồi, kế xin
tình-nguyện qua ngạch Giáo-sĩ, nay có lịnh giải-tán?

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Nếu có hành-quyền Giáo-sĩ là tính công-nghiệp,
còn chưa thì kể là hành-phẩm ở tại Tòa-Thánh mà thôi.
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77. Hỏi: Lễ-Sanh ở Tòa-Thánh 4 năm mới bổ đi Phổ-Tế 1 năm,
công-nghiệp nầy định lẽ nào?

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Kể từ ngày đi phổ-tế, song nếu công-nghiệp ở TòaThánh đầy đủ, đủ sức,đủ tài, công-nghiệp phi-thường
mới đặng.
78. Hỏi: Giáo-Hữu hành-sự tại Tòa-Thánh từ lâu mới bổ đi phổtế, sau khi Hội Nhơn-Sanh có được công-nhận không, thăng
vị không?

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Kể từ ngày vào ngạch phổ-tế cũng như Lễ-Sanh
kia vậy.
79. Hỏi: Giáo-Sư ở luôn Tòa-Thánh 5 năm như Giáo-Sư ở Y-Viện
không đắc-lực phải định sao?

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Ở Y-Viện nếu đủ tài-nghề cứu-mạng nhơn-sanh,
thay thế công-trình phổ-độ giáo-dân hành-thiện là đặng
thăng vị nhưng phải đủ tài, đủ đức, đủ hạnh-kiểm mới
đặng, trái lại là để cho quyền Chí-Tôn định.
80. Hỏi: Những vị Giáo-Sư, Giáo-Hữu ở Hội-Thánh Ngoại-Giáo
một thời gian, ở Tòa-Thánh một thời gian, nay đủ 5 năm được
thăng không?

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Kể từ khi còn ở Hội-Thánh Ngoại-Giáo mới gọi là
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công-nghiệp xứng-đáng, còn công-nghiệp ở Tòa-Thánh
không đặng kể song nếu đủ tài, đủ đức, đủ hạnh-kiểm là
đặng thăng vị. Song chỉ do quyền Chí-Tôn quyết định.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
81. Tờ yêu cầu của Giám-Đạo Hợi xin cho Chức-Sắc Nữ-Phái khi
sanh-đẻ được nghĩ trong vòng 6 tháng.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Khai-Pháp nên nhớ rằng theo luật-định của Đức
Lý-Giáo-Tông và của Bần-Đạo lúc trước thì Chức-Sắc
Thiên-Phong phải trọn giữ tiết-trinh hành-đạo mới đáng
vị Thiên-Phong. Vì cớ đã có luật-định, sau lại Chí-Tôn có
sửa luật và dạy Bần-Đạo phải thi hành luật sửa của Đại
Từ-Phụ là Thiên-Phong đặng phép có vợ-chồng song khi
có con thì phải trọn gìn Đạo làm Cha-Mẹ, nghĩa là khi
có con thì không còn phép gọi Thiên-Phong nữa.
Nếu thi hành y lịnh ấy, một vị Thiên-Phong bất kỳ
Nam hay Nữ hễ còn có con nhỏ dưới 12 tuổi thì Hội-Thánh
buộc Cha-Mẹ chúng từ chức đặng nuôi-dưỡng.
Luật-định như thế hễ Phái-Nữ có Vợ-Chồng và
sanh-đẻ thì không còn đặng ở trong hàng Thánh-Thể
nữa, hoặc họ phải từ-chức hay là Hội-Thánh trục-ngoại
ra khỏi Thánh-Thể, đặng họ nuôi con là đúng luật. Phải
lập luật về điều nầy.
15/ 11/ T. Mão (1951)
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
82. Qu. Ngọc-Chánh Phối-Sư gởi cho Khâm-Thành về vụ bác đơn góp
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tiền lập ngân-quĩ nuôi lính Bảo-An. (Số: 10/ đề ngày 23/3/1953.)

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Không thể cho đặng, vì bổn đạo quá nghèo. Ta nên
làm của cho họ chớ không nên lấy của họ.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
83. Do theo tờ 107/ ngày 8/2/Quí-Tỵ của Ngọc-Chánh Phối-Sư hồiđáp tờ 68/ ngày 18/1/Quí-Tỵ của Khâm-Thành trạng tỏ người
phái Đường-Nhơn không phục-sự thâu góp công-quả và canh-gát.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Phối-Sư cố-vấn phải đòi Qu. Thái-Chánh Phối-Sư
kiêm Chủ-Trưởng Đường-Nhơn phải ra lịnh cho toàn
Đạo-Hữu của Người phải làm phận-sự như kẻ khác vậy,
hay là ra khỏi Thánh-Địa.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
84. Do tờ cầu-xin và cam-kết của Lễ-Sanh Lư (Ngọc) đề ngày 12/12/
Quí-Tỵ xin làm đại-diện cho tín-đồ Trung-Tông-Đạo.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Chức-Sắc Đại-Thiên-Phong cũng có kẻ đã làm phậnsự như thế lúc loạn-ly nầy, thì Lễ-Sanh Lư cũng đặng
quyền làm như vậy.
Qu. Ngọc-Chánh Phối-Sư chỉ người làm tờ ước-vọng
dùng quyền đời làm Đạo là đủ.
Khi đặng tờ ước-vọng ấy rồi thì lập Thánh-Lịnh cho
người làm đại-diện tín-đồ nơi Trung-Tông-Đạo, dầu rằng
phận-sự ấy quá cao-trọng song Bần-Đạo dám quả-quyết
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rằng Lễ-Sanh Lư đủ tài-đức làm xong sứ-mạng.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
85. Hồ-sơ của Chánh-Trị-Sự Thưng ở Thủ-Dầu-Một, khi làm
Chánh-Trị-Sự đủ công-nghiệp 5 năm 7 tháng rồi xin nghĩ, sau
đệ hồ-sơ xin cầu-phong, được lời phê như vầy:

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Cựu Chánh-Trị-Sự tại vì lẽ gì mà xin nghĩ? Nếu nói
đã đủ 5 năm 7 tháng công-nghiệp là nghĩ là chưa phải
luật-pháp đã định như thế, nếu thoảng đem ra Qu. VạnLinh cầu-phong thăng-phẩm Lễ-Sanh, Hội Nhơn-Sanh
cho rằng công hành-đạo gián-đoạn rồi mới bào chữa thế
nào và ai mà bào chữa cho.
Đã công-cử thì Phó-Trị-Sự Nhơn đã Chánh-Vị rồi,
không thể sửa đổi. Qu. Ngọc-Chánh Phối-Sư làm HuấnLịnh và ban cấp-bằng cho Nhơn còn cựu Chánh-Trị-Sự
Thưng thì tương-lai định sao định.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
86. Tờ thỉnh-giáo số 12 đề ngày 7 tháng 2 Quí-Tỵ của Ngọc-Chánh
Phối-Sư cầu xin cho những người bên Quân-Đội khi vâng lịnh
trở về Hành-Chánh được thăng-thưởng Chức-Sắc.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Hành-sự bên Quân-Đội cũng có công mà cũng có
tội, phải đợi minh-tra công-nghiệp là hạnh-kiểm lại hết
rồi mới định thưởng hay là phạt.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
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87. Tờ kêu oan của Giáo-Hữu Thái-Mạnh-Thanh, đề ngày 21 thang
6 năm 1953 (11/ 5/ Quí-Tỵ)

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Trước khi tuyên-án, Cụ Ngọc-Chánh Phối-Sư trả
lời khoản G. H. Thái-Mạnh-Thanh bào-chữa mình sự
thật là thế nào.
Nếu quả như thế thì ai còn dám chịu dưới quyền
ông Phối-Sư Non nữa.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
88. Do tờ số 219 của Ngọc-Chánh Phối-Sư biện-hộ cho Giáo-Hữu
Thượng-Được-Thanh (Khâm-Châu Bà-Rịa) xin được ở lại như
cũ thay vì ông Cố-Vấn xin bổ nơi khác.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Phải vậy, ở một nơi đã lâu thì bao giờ cũng sanh
rắc-rối. Tốt hơn đem Giáo-Hữu Được về Tòa-Thánh một
thời-gian rồi sẽ bổ đi nơi khác.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
89. Tờ của vị Bảo-Thể Nguyễn-Văn-Thới xin từ chức đề ngày 6 tháng
5 năm Nhâm-Thìn.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Phê cho từ chức Bảo-Thể. Gát ở HỘ-PHÁP-Đường
và ở thường nhựt là một phương-pháp khảo-dượt Bảo-thể
một cách nghiêm-khắc thì hết chầu-rìa đăng kiếm danhphận của Đạo nữa.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
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90. Do tờ phúc của Đầu-Tộc Lễ-Sanh Ngọc-Vinh-Thanh số 339/ PH
đề ngày 6 tháng 3 Quí-Tỵ tố-cáo Bàn-Trị-Sự bổn-quốc lấn quyền
bên Đường-Nhơn về lối thâu góp tiền-bạc.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Cụ Ngọc-Chánh Phối-Sư phải thông-tri và ra lịnh
cho các Chức-Sắc Hội-Thánh bổn-quốc biết rằng: ĐườngNhơn có Hội-Thánh của họ và Thiên-Phong của họ, đừng
quá lấn quyền mà có ngày phải “hầu phánh” và bị mất chức.
Bần-Đạo dặn lần nầy mà là lần cuối-cùng. Cụ NgọcChánh Phối-Sư ra lịnh cho Khâm-Thành và các ĐầuPhận-Đạo đã góp tiền của Đạo-Hữu Đường-Nhơn phải
trả tiền góp ấy lại cho họ liền.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
91. Đám xác và làm tuần không đem vào Khách-Đình hay Báo-ÂnTừ không được xin Lễ-Nhạc.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Đám ngoài Châu-vi Thánh-Địa, kể là tư-gia, nếu
làm phước đặng thì đi đám, bằng chẳng đi đặng không
ai đặng phép lấy quyền ép buộc Bộ-Nhạc, Lễ phải đi, nếu
nói rằng thi-ân, bố-đức của Hội-Thánh là khi Hội-Thánh
ban ân riêng cho đem đám vào Tòa-Thánh là Phước của
họ. Còn như không đặng phước-ân riêng của Hội-Thánh
thì tùy nơi họ muốn ai làm đám cho họ thì muốn.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
92. Phúc-Trình số 147/KC, ngày 24/7/Nhâm-Thìn (1952) của KhâmChâu Tây-Ninh trang-tỏ hành-vi ép-bức bổn-đạo nơi căn-cứ
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Bến-Cầu của Đại-Úy Nguyễn-Hòa-Minh.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Thánh-Vệ-Trưởng cho Quân-Đội xem và nói với họ
rằng: Bần-Đạo yêu-cầu họ nhơn-đức một chút cho Đời
bớt khổ và rút Đại-Úy Minh ra khỏi căn-cứ Bến-Cầu
đừng để tánh-mạng nó phải hy-sinh vô-ích.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
93. Phúc-trình số 37/ PT đề ngày 27/7/N. Thìn của Ban GiámPháp phúc-báo 2 vị: Trần-Thị-Cúc 18 tuổi và Lê-Kim-Xê 16 tuổi
(Phạm tội tà-dâm).

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Thánh-Vệ-Trưởng giam hai đứa nầy lại nơi
Thánh-Vệ cho tới ngày xử xong về tội Cha-Mẹ chúng nó
thiếu dạy con, rồi đuổi luôn ra khỏi Thánh-Địa.
Phải đòi Cha-Mẹ hai đứa nầy vào minh-tra cho ra lẽ
coi có phải xúi con làm điếm hay chăng?
Cạo trọc đầu cả hai đứa rồi giữ nơi Thánh-Vệ dạy
dỗ chúng nó lại. Sau 3 tháng sẽ cho chúng nó vào một nơi
an-trí đặng học-hành nghề-nghiệp.
Nếu có ai chịu cưới chúng nó sẽ đặng ra sớm. Đứa
18 tuổi thì đặng, còn đứa 16 tuổi phải đợi cho tới 18 tuổi
mới gã-cưới.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
94. Phúc-Sự số 1382 ngày 26/ 8/ Nh.Thìn của Ngọc-Chánh Phối-Sư
đệ trình về vụ Bàn-Trị-Sự Hànội ngỏ ý xin lập Ban Đạo-Học
Phổ-Thông để trau đổi ý kiến và dạy lẫn nhau tại Thánh-Thất
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Thăng-Long.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Điều học-hỏi là quyền sở-hữu cá-nhân và nơi ThánhThất là dành để cho họ đến chung hiệp cùng nhau đặng
khảo cứu và học-hỏi Đạo lẫn-nhau thì còn xin phép ai?
hay là ai ngăn cản đặng phòng lập hội riêng chớ.
Điều “xin” nầy là trái lý vì phận-sự học-hỏi và phổthông là phận-sự Thiêng-Liêng các phần-tử tức là các
Tín-Đồ của Đạo. Nếu có quyền nào cấm đoán là quyền
phá Đạo, hại Đạo.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
95. Phúc-trình đề ngày 9/9/N. Thìn của Đầu-Phận Đệ XI tường
trình nơi căn-cứ Phan, Đạo-Hữu vẫn còn bị Quân-Đội bắt xâu

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Thánh-Vệ-Trưởng can-thiệp cùng QuânĐội từ đây để quyền Hành-Chánh điều-khiển Tín-Đồ
và Bần-Đạo xin đừng dùng quyền áp-bức nữa. Nếu BầnĐạo còn nghe thì sẽ ra lịnh cho toàn Đạo nơi Phan dời
đì nơi khác hết.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
96. Tờ số 218/TTL/VP đề ngày 21/11/52 của Trung-Tướng TổngTư-Lịnh Q.Đ.C.Đ. trân trọng giao-hồi Toà Trí-Huệ-Cung lại
cho Đức Ngài xử-dụng về việc Đạo.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Ban Kỳ-Lão Phạm-Môn xem và khi Q.Đ.
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giao-hồi Trí-Huệ-Cung thì Ban Kỳ-Lão thâu nhận lại.
Nơi ấy Bần-Đạo sẽ đến mỗi tháng 3 kỳ để truyền Bí-Pháp
cho những hạng Tu-Chơn!
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
97. Đơn đề ngày 8/10/N. Thìn của Trần-Văn-Truyện 43 tuổi ở
Hương-Đạo Long-Hoa, Đệ-Ngũ tố-cáo ông Giáo-Hữu Trương
sang rẩy cho Truyện, nay lại bán cho người khác.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Hoà-Viện có Thánh-Vệ theo đến tận rẩy mía
xem và buộc Giáo-Hữu Trương phải có mặt minh-tra cho
ra sự thật điều nầy. Còn sở mía thì không cho ai chặt, dầu
cho G.H. Trương cũng vậy và chính G.H. Trương phải
chịu y nguyên như vậy. Nếu có sơ-thất hay là mía mất thì
G.H. Trương phải chịu trách-nhậm cho đến ngày minhtra và xử-xong vụ nầy.
Ấy là một phương-pháp lường gạt và giựt của người,
một hành-vi của một vị Thiên-Phong không đặng thi-thế.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
98. Phúc-trình 85/CBT ngày 11/10/N. Thìn của L.S. Thái-Thu-Thanh
xin cái bót cửa Hòa-Viện làm V/P Cơ Bảo-thể.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Phê tạm cho dùng khi Nữ-Phái thuyên-bổ người
đến làm phận-sự thì Hòa-Viện bên Nam qua làm bên kia.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
99. Tờ số 330 ngày 19 tháng 6 Nh. Thìn của Thượng-Thống Hoà-Viện
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minh-tra vụ L.S. Thái-Hoanh-Thanh có liên-can trong vụ theo
đàn bà con gái.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Phạt L.S. Thái-Hoanh về tội theo đàn-bà con gái ra
chợ cập sách với trai chớ chẳng phải là tội dụ-dỗ mải-dâm,
một tháng ở làm việc tại Đền-Thánh không đặng về nhà.
Lần sau như thế đó nữa là cất chức.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
100. Đơn của Giáo-Hữu Thương-Giác yêu-cầu xin truy-phong cho
Cha và làm lễ truy-điệu thờ nơi Báo-Ân-Từ.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Phê cho làm lễ truy-điệu, còn thờ nơi Báo-Ân-Từ
thì phải minh-tra lại coi có đứng vào Thi-Kiều chăng?
Thi-Kiều là lúc Chuyển-Pháp lập Nội-Chánh.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
101. Tiếp theo công-văn số 1304/TTLB ngày 5/12/52 của Trung-Tướng
Tổng Tư-Lịnh.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư bổ-dụng L.S.
Nhuần và ra lịnh sa-thải hai tên: Trương-Lương-Thiện và
Trần-Văn-Xuống hàng Tín-đồ. L.S. Nhuần về phục-lịnh
vào ngày 6/11/Nh. Thìn.
Tư cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư lập Thánh-lịnh
không nhìn nhân công-nghiệp của L.S. Ngọc-NhuầnThanh khi hành sự mấy năm trong Q.Đ. và cho hậu-bổ
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L.S. một năm mới trở lại Chánh vị.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
102. Bức thơ số 28 ngày 23 tháng 11 Nh. Thìn của Thượng-Thống
Hoà-Viện dâng lên Đức HỘ-PHÁP nói về vụ giờ giới-nghiêm
trong Nội-Ô.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Ngọc Chánh Phối-Sư ra lịnh, cũng vì lẽ có
nhiều quân-nhân của Liên-Minh cùng các đảng hăm-dọa
Nội-Ô nhứt là hăm dọa sanh-mạng của Thiên-Phong
Chức-Sắc. Thừa dịp trong buổi cúng khuya. Đã có mật
phúc của Quân-Đội và Thánh-Vệ vì các đảng ấy lộng-hành
cướp, bóc kế cận Nội-Ô Thánh-Địa mà tập-nả không ra,
Hòa-Viện và Bảo-Thể thì không biết đặng mà Quân-Đội
thì biết đặng và đã liệu phương ngăn cản đặng không biết
mấy phen nguy-hại.
Cận-Vệ có phận-sự và đã làm phận-sự gìn-giữ sanhmạng Nội-Ô khi đặng tin chi nguy-hiểm chẳng lành thì
tức cấp phải liệu-phương trừ khử.
Vụ giới-nghiêm lúc nọ là cận-vệ buộc thi-hành đặng
bắt cho đặng kẻ phản-loạn toan mưu hảm hại Chức-Sắc.
Phải để cho chúng tùy thế, tùy thời gìn-giữ Nội-Ô và
giúp sức chúng trong thời buổi còn hổn-loạn này đừng
coi quyền-hành tự-cao mà không xem cái hại của Đạo.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
103. Phúc-trình của Thượng Chánh Phối-Sư số 139/NC ngày 25/2/Quí-

87

LỜI PHÊ của ĐỨC HỘ PHÁP

Tỵ tường thuật về việc đi dự lễ Thông-Thiên-Học tại Saigon về.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Phê-kiến và để vô Hồ-sơ.
Lời trả lời của Qu. Thượng Chánh Phối-Sư là hay
tuyệt-đối.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
104. Tờ của Vệ-Úy Nguyển-Hùng-Trỉ (Thánh-Vệ) xin được ân-tứ vào
L.S. cũng như các Chiến-Sĩ Pháp hồi vì đã dài công kháng-chiến.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Phối-Sư Cố-Vấn truyền ngôn lại Chiến-Sĩ PhápHồi khi đặng lịnh của Đức Chưởng-Đạo đi dự chiến
nước Pháp thì tình-nguyện hi-sinh cùng Ngài, nên Ngài
hứa trước nếu còn sống trở về thì đặng ân-tứ vào phẫm
Lễ-Sanh, còn chết thì về Thánh-tử-Đạo, Bần-Đạo phải
tuân lịnh ấy thi-hành. Còn về các Chiến-Sĩ Cách-mạng
nơi Việt-Nam, Bần-Đạo chưa hề đặng lịnh chi hết nên
không quyết định đặng.
Phối-sư nên nói cho Tri biết rằng: Không phải vì
nó kháng-chiến với Pháp mà Pháp đem Bần-Đạo trả về,
nên nói rõ cho cả thảy mấy đứa Quân-Sĩ hiểu sự thật điều
lầm của chúng.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
105. Đơn yêu-cầu của Khâm-Thành đề ngày 4 tháng 4 Quí-Tỵ xin xá
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tội cho hai vị Đạo-hữu đã bị phạm về vụ đi chà luá bị cướp mất.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Bộ Tư-Lịnh Quân-Đội thả hai tên Phần và
Thị-Săng ra liền. Đã bị ăn cướp rồi còn bị tội đánh khảo
nữa là vô-lý và bất-công. Bần-Đạo không muốn thấy một
lần như thế nữa.
Đáng lẽ Quân-Đội phải rượt theo kẻ cướp đặng lấy
cho đặng gạo lại mà bất-lực không làm được rồi lại còn tra
khảo đánh đập nạn nhơn, cử-chỉ rất nên tủi-hổ.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
106. Hồ-sơ số 348 ngày 17 tháng 4 Quí-Tỵ của Đại-Úy Nguyễn-vănThể xin ân-tứ chức Lễ-Sanh.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Hội-Đồng Tối-Cao đem vào hồ-sơ côngnghiệp của Đại-Úy Thể tiếp-theo Quân-Đội của Người
tùng quân sang Pháp mà chỉ tới Madagascar rồi trở lại
mà thôi.
Công không toàn, nhưng nghiệp cũng phải kể, nhưng
do Quân-Công của người đặng định ân-tứ tương-lai cho
người.
Qu. Chí-Tôn không đủ quyền định vì chưa đúng
Luật.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
107. Hồ-sơ của vị Giáo-Hữu Thái-Sơn-Thanh xin giúp việc Kinh
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Sách Đạo ra chữ Hán-Tự.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tội biển-thủ tài-chánh của Đạo là bị hình-luật. Tham,
Sân, Si ba tội của Chí-Thánh e sợ hơn hết. Giáo-Hữu bị
tội rất nặng về Tham thì còn quyền-hành tinh-thần chi
mà cầm quyền của Đạo. Nhưng ai đã bị án Tham dầu
chúng-sanh không phán-đoán đặng thì tự nhiên họ cũng
gớm-ghét.
Biểu Sơn làm tờ tình-nguyện bỏ tánh Tham đi, rồi
Bần-Đạo suy-định.
Ngày 14/6/1953.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
108. Phúc-trình của Hòa-Viện đề ngày 28/4/Quí-Tỵ vụ máy đánh
chữ nơi Công-Viện Nội-Chánh giữ giã danh ký tên trong vănkiện là Bạch-Vân.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Bộ Pháp-Chánh.
Đã là máy đánh chữ của Công-Viện Hành-Chánh
thì tội ấy Công-Viện phải chịu hoàn-toàn trách-nhiệm.
Một là Thượng-Thống phải chịu trách-nhậm, còn người
giữ máy là tội nhơn.
Phạt Lê-Đình-Tú 1 tháng quì hương tại Đền-Thánh
mỗi đêm 3 hương. Còn Giáo-Hữu Thượng-Dự-Thanh 10
ngày cũng quì 3 hương mỗi đêm. Đổi Lê-Đình-Tú đi nơi
khác. Nếu người chịu khai đứa đánh máy thì là khỏi tội
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cả hai người.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
109. Tờ của Thánh-Vệ-Trưởng gởi cho Khâm-thành về vụ Bàn-TrịSự vị-tình cho Tư-nhơn, nhận lãnh những người không Đạo và
chứng những văn-kiện mua bán động-sản hay bất-độngsản không
đủ giấy tờ triệu-chứng cho đúng theo pháp-lý (ngày 12/5/Q.Tỵ).

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Thánh-Vệ-Trưởng cầm tờ nầy và lời phê của Bần-Đạo
đến Nội-Chánh cho 3 Qu. Chánh-Phối-Sư xem.
Kể từ nay các giấy tờ chi mà các Bàn-Trị-Sự dâng
cho Thượng quyền mà vô giá-trị như đã nói trên thì nó
đều bị bỏ giỏ rác cả.
Còn các giấy chứng-nhận của họ đến khi xem xét
không quả sự thật thì sẽ đưa họ ra Pháp-Chánh.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
110. Phúc-trình số 88/PT của Trung-Tá Trương-văn-Quảng ChỉHuynh Q.Đ.C.Đ. tỉnh Thủ-Dầu-Một hiệp cùng Chức-Sắc
Hành-Chánh Đạo nơi đây tu-bổ lại Thánh-Thất được hoàn-hảo.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Qu. Thái Chánh Phối-Sư và Qu. Thượng
Chánh Phối-sư xem, hai vị nên thương-lượng cùng Qu.
Ngọc Chánh Phối-Sư viết thơ cám ơn Quân-Đội đã giúp
Đạo đắc-lực, nhứt là Trung-Tá Quảng.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
111. Về vụ đất tư của bà Đặng-Thị-Thanh do Sở Kinh-Lý Hội-Thánh
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đo cho bà, sau có việc tranh-tụng.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Qu. Thái Chánh Phối-Sư giải-nghĩa tại sao
và duyên cớ gì mà lại can dự và cho phép Kinh-Lý Đạo
đo đất cho Thị-Thanh đủ chứng cớ vô nghĩa lý là cuả ông
nội để lại, đặng giành dựt đất của người đủ bằng-khoán
và giấy tờ vi chủ.
Tức cấp ra lịnh cho Kinh-Lý đừng cho tờ thị-chứng
bằng không sẽ bị rắc-rối làm chứng cho tranh-tụng điềnsãn này giữa quyền Đời.
Trả hồ-sơ nầy lại.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
112. Về vụ bắt xe chở gạo cho Lương-Viện, có tờ Phúc của Thẩm-Vấn
Thừa-Sử Phước ngày 2 tháng 6 Quí-Tỵ.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Qu. Ngọc-Chánh Phối-Sư, Quân-nhân
Nguyễn-Hữu-Thành có lỗi mà ông Giáo-Sư Thái-HàoThanh cũng chẳng phải gì.
Vậy Bần-Đạo định hình phạt như thế nầy: Phạt
quân-nhân Thành 5 ngày, mỗi ngày quì nơi Đền-Thánh
3 hương về tội hành-sự vô-ý-thức và trả nó về cho ThánhVệ không cho hành-sự Nội-Ô. Phạt ông Hào 3 ngày, mỗi
ngày quì 3 hương nơi Đền-Thánh về tội không đáng mặt
và tư-cách một vị Giáo-Sư của Đạo, khiếm hạnh-kiểm và
không biết phận làm anh đối với em.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
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113. – Tờ Phúc-Trình số 4 của Bảo-An-Trưởng Nội-Thành, đề ngày
13 tháng 9 năm Quí-Tỵ v/v xe đạp chở bị bắt.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Thánh-Vệ-Trưởng.
Lịnh-cấm là cấm trai-gái chở nhau phạm-tội khiêudâm, chớ không phải cấm xe máy chở người, Đất Saigon
kia còn cấm điều ấy không đặng mà.
Già cả nhờ trẻ con chở cho đở đường, trẻ nhỏ nhờ
Anh, Chị chở cho đở chơn, hỏi ta cấm điều ấy chăng?
Nghĩ thử.
Bần-Đạo thấy bọn trai gái chở nhau đi cùng đường
không ai bắt còn anh em hay là mẹ con chở nhau vô cửa
Nội-Ô thì lại bị bắt, thì thử nghĩ coi nghĩa-lý gì?
Làm phận-sự hoặc vô-ý-thức hoặc muốn làm quyền
là tật-nghiệp của đám quân-sĩ, Thánh-Vệ phải huấn-luyện
chúng nó bằng chẳng chúng sẽ bị phạt và bị đào-thải.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
114. Tờ số 315 của Thánh-Vệ-Trưởng nói về hai Phận-Đạo Thập-Nhị
và Thập-Tam đất còn nguyên vẹn xin cho khai lập đường-sá, và
ban cho những vị Đạo-hữu chưa có phần đất ở, chớ không nên
ở trong một phần đất mà hai gia đình.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư xem điều của
Thánh-Vệ-Trưởng xin là điều của Bần-Đạo đã ra lịnh cho
các tư-gia phải thi-hành.
Hễ cho đất nhà quá nhiều hơn 25 thước ngang, 30
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thước xuôi thì họ sẽ bỏ hoang không săn-sóc hết vườn tượt
nhà cửa nổi, mà với số đất đã cho chỉ đủ một gia đình cất
nhà trồng cậy trái đủ ăn cho sấp nhỏ và đủ khoảng-khoát
cho chúng nó, còn để cho 2 chủ ở một phần đất như thế
thì chật hẹp.
Hại thay! Các chủ đất đặng (chiếm) hạnh-phúc
chiếm trước đã đủ ăn đủ ở lại còn ham tiền chia ra bán
bớt phần đất của họ ở ủm-thủm chật-chội làm cho sấp
nhỏ bịnh-hoạn. Bần-Đạo đã ra lịnh cấm rồi. Vậy 3 vị
Chánh Phối-Sư ra Huấn-Lịnh cho các chủ đất ai đã lở
bán phải chuộc lại, còn đất Quốc-Gia mà các nhà rẩy đã
ăn đủ hai mùa thì Sở Kinh-Lý phải chia cho người chưa
có tu-nghiệp, trừ ra họ có lảnh đất mà bán rồi thì không
đặng xin nữa, các quân-nhân thì chia đất để dành cho
chúng tại Bến-Kéo, còn trong Thánh-Địa thì không cho
một quân-nhân nào nữa hết.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
115. Phúc-trình số 306 đề ngày 4 tháng 4 năm Quí-Tỵ, của Hoà-viện
và Thánh-Vệ vâng lịnh Đức HỘ-PHÁP minh-tra vụ ĐặngVăn-Nang xin cưới bà Đoàn-Thị-Ngàn làm vợ.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Theo Chơn-Pháp thì Hội-Thánh chẳng đặng phép
phê cho góa-phụ tái-giá vì buộc thủ-tiết cùng chồng, song
Thị-Ngàn góa chồng khi còn nhỏ tuổi mà con lại đông.
Phần côi-cúc chẳng đủ sức nuôi con, chỉ có một điều khó
tính là con của nó Phạm-Môn thì nó cũng an-phận hành
Đạo trong Sở Dưỡng-Lão.
Sự giải-quyết thân-phận cũa nó cũng gọi là an-ổn rồi,
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thì cũng không lý-do gì cần-yếu cho nó tái-thú.
Ấy là vì tình mà Nang và Ngàn muốn gá nghĩa cùng
nhau thì chúng làm gì tùy ý.
Hội-Thánh chỉ không bắt tội Thị-Ngàn là nhiều
lắm rồi.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
116. Vụ bất-hòa giữa L.S. Ngọc-Trồi-Thanh và Giáo-Hữu ThượngChuyện-Thanh, hồ-sơ đề ngày 16/7/Quí-Tỵ.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Xử hòa là hay, còn nếu lấy Pháp-Chánh mà định tội
cho Lễ-Sanh Ngọc-Trồi-Thanh phải bị đổi đi nơi khác
sau khi bị Giáo-Hữu Chuyện định hình-phạt. Vì theo
Chơn-Pháp chỉ biết L.S. là phải tùng quyền định GiáoHữu cũng như Đầu-Tộc phải phục lịnh Khâm-Châu, bất
kỳ Chức-Sắc Thiên-Phong nước nào cũng vậy.
Chẳng phải vì đặc-ân cho người đồng Hương của
họ làm Chủ-trưởng họ mà không tùng luật Hội-Thánh.
Chủ-Trưởng H.T.N.G. trọn quyền xử định.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
117. Phúc-Trình số 462/T của Thánh-Vệ-Trưởng gởi Ngọc Chánh
Phối-sư về sự hành quyền của Bàn-Trị-Sự nơi Châu-Thành
Thánh-Địa. Ngày 11 tháng 9 Quí-Tỵ.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư hồi cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư giải-nghĩa rõ
các điều Thánh-Vệ chỉ-trích một cách hữu-lý và quả quyết.
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Thoảng có điều chi xảy ra là bên Hành-Chánh phải chịu
tội lỗi. Phải sữa đương quan-soát coi tên nào trong BànTrị-Sự đã lãnh cho kẻ nghịch lẫn-lộn vào Thánh-Địa và
đã cho kẻ nghịch nhập-môn sái Pháp-luật của Đạo.
Cấm các Bàn-Trị-Sự nơi Thánh-Địa cho nhập-môn
và chứng giấy tờ chi hết trong một thời gian vô định, cho
tới ngày Thánh-Vệ xin lại cho họ sẽ hay.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
118. Ngày 20 tháng 8 Quí-Tỵ của Đạo-hữu Đặng-Trung-Thành ở
Mỹ-Tho dâng về Đức HỘ-PHÁP tường-trình về số Bổn-Đạo
nơi Căn-cứ Châu-thành Mỹ-Tho nuôi cá-tra, cá vồ làm cho
Đời dị-nghị.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư thơ hỏi kín coi
có quả vậy chăng?
Thật là khổ cho sự sanh sống cho người có Đạo nuôi
cá kiếm sống cũng bị chỉ-trích.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
119. Phúc-trình số 37 đề ngày 27/9/Quí-Tỵ của Ngọc Chánh Phối-Sư
tường trình vụ bắt cóc Ngài Phối-Sư Cố-Vấn Trần-quang-Vinh
và Trung-Tá Nguyễn-Kim-Vinh.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Bần-Đạo cậy Tiếp-Đạo Hiệp-Thiên-Đài thay mặt cho
vị-Phối-Sư Cố-Vấn Vinh đặng đảm đương trách-nhiệm
trong khi Phối-Sư Thượng-Vinh-Thanh vắng mặt.
Sư bắt cóc hai người nầy đã quả là Liên-Minh do
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Trình-Minh-Thế điều-khiển vì đã có rải khắp nơi bản án.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
120. Do Bản Thông-tin Quân-sự số 202/TT ngày 22/10/1953 của
Tham-Mưu-Bộ dâng lên v/v Chánh-Trị-Sự Khưu-văn-Dĩ làm
Chủ-Tịch cho Việt-Minh.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Hạnh-kiểm hành Đạo của Chánh-Trị-Sự Dĩ khảnghi nên muốn cứu vản tình-thế và định tương lai cho nó
thì nên cất chức Chánh-Trị-Sự của nó lại, còn buộc phải
làm việc nơi Nội-Chánh mà thôi.
Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư thi-hành lịnh nầy liền.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
121. Tờ xin phục chức của G.H. Thái-Như-Thanh đề ngày 12 tháng
2 Giáp-Ngọ

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Bộ-Pháp-Chánh minh-tra coi trên 23 năm
nay ông Như đã làm gì? Và đã có công-việc gì với Đạo?
Sau khi thọ chức Giáo-Hữu có 3 năm từ ngày mởi Đạo
mà thôi. Đáng lẽ Bần-Đạo bác đơn mơi phải, nhưng vì
từ-tâm nên cho Minh-tra lấy cớ, chớ thật sự Giáo-Hữu
Như không xứng đáng chi hết. Chỉ mong tìm một cái chức
dưỡng già vậy thôi và giao nắm xương tàn cho Hội-Thánh.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
122. Phúc báo của Hoà-Viện vụ cất bar ở Long-Hoa ngày 18 tháng 3
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Giáp-Ngọ (được lời phê số 784/VPHP).

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Ban Kiến-Trúc khỏi lát gạch y theo lịnh của
Bần-Đạo nơi Sân nhóm chợ Long-Hoa-thị, mấy cái quán
ở dựa theo nhà lồng... nếu họ muốn tránh khỏi dời đi thì
phải tự nơi họ lát gạch y một kiểu với gạch sân chợ, phải
làm cho kịp trước mùa mưa nầy.
Cống nước tứ phía phải xây gạch và lót dalles cho
bằng phẳng cùng sân chợ đặng cho nước mưa có thể rửa
sân và lưu-thông sạch-sẽ y như lịnh của Bần-Đạo chỉ dạy.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
123. Hồ-sơ xin ân phong cho vị Tá-Lý Nguyễn-văn-Dược ở An-Thạnh
Chợ-Lớn, hiện cư ngụ Đệ-Ngũ

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Phong vào hàng Lễ-Sanh Phái Ngọc, nếu làm tờ
hiến-thân trọn đời hành Đạo.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
124. Hồ-sơ cầu ân-phong cho vị Tá-Lý Nguyễn-văn-Đội Phước-LýHốc-Môn-Gia định.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Cả công-nghiệp khai đây đều vô căn-cứ:
Tàng-Kinh-Viện trồng cây cho ai ăn? Trồng cho
Tư-gia chớ không có lợi chi cho Đạo.
Đất của Đội ở đâu mà hiến cho Đạo, họa may Đạo
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hiến đất cho Đội là phải hơn. Hiệp-tác Hãng-tàu là làm
giàu cho ai chớ không phải làm cho Đạo. Bác đơn
(ngày 16/10/Giáp-Ngọ).
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
125. Công-văn số 17/VP.NCPS. dâng lên Đức HỘ-PHÁP về vụ hồ-sơ
của 83 vị Đạo ở Châu-vi Thánh-Thất Kiêm-biên tố-giác hànhvi của vị Giám-Đạo Huỳnh-Hữu-Lợi Khâm-Trấn Tần-Quốc,
bức- bách họ di-cư và yêu-cầu ông Khâm-Trấn thương-thuyết
với Chánh-Phủ Miên xin triển hạn lại 3 hay 6 tháng cho BổnĐạo có thì giờ di-cư.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Về vụ đất của Đạo đã nài lại của người ta cất ThánhThất buổi nọ không đủ bằng chứng Chánh-Phủ cùng nhà
Vua Miên đã nhìn nhận đúng theo Pháp-Lý. Dầu cho có
đúng đi nữa mà... đời Pháp thuộc thì ngày nay nó cũng
vô-giá-trị vì Miên đã thành một Quốc-Gia độc-lập. BầnĐạo đã can-thiệp cùng Miên-Hoàng, sở cậy hai vợ chồng
Hoàng-thân Momrath can-thiệp, song sở đất ấy chính
nhà Vua đã ra lịnh lấy lại đặng để đất cao cho bằng đường
cùng để làm nhà thương Quân-Sử. Chẳng phải một đất
Chùa mà cả toàn xóm ấy cũng bị đuổi nữa.
Đất nước của người, mình nương sống thì họ xử
sao phải chịu vậy. Họ có quyền đuổi nhà mình dễ-dàng
hơn trục-ngoại mình ra khỏi nước họ. Điều ấy Bổn-Đạo
đâu có lạ gì.
Hỏi dầu cho ai kia khác hơn Giám-Đạo mà lời lẽ lễđộ và yêu-thích của Miên-Hoàng đã trả lời cho Bần-Đạo
kia là mới phân xử-trị thế nào.
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Một điều Thánh-Thất tạo-phạo không chi xứngđáng kiên-cố phải bồi-thường sở-tổn hay là trong đất gọi
Thánh-Thất mà tòan là nhà tư của Bổn-Đạo ở nơi đó thì
ta mới mưu chi giải-quyết với họ cho đặng.
Chính Bần-Đạo đã thua khi đã tận cùng người cầm
quyền của họ thì Giám-Đạo làm gì thắng nổi họ.
Bần-Đạo còn e cho, nếu các con cái của Đạo cượng-lý
sẽ bị họ đuổi ra khỏi nước của họ nữa là khác.
Ai xử họ đặng họ trọng, điều nầy liệu lấy mà giữ
mình chớ đừng oán-hận Giám-Đạo.
Ngày 3 tháng 11 năm Giáp-Ngọ.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
126. Nhóm dân ở Sa-Đéc trạng tỏ v/v ăn ở trước khi dưới sư kiểm-soát
của Việt-Minh. Nay Quân-Đội Cao-Đài đên giữ trật-tự an-ninh
nhưng vẫn còn nhiều thắc-mắc, nhóm này đòi tự-do hạnh-phúc.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho các Cơ-quan Chánh-Tri-Đạo xem rồi trả lại,
thời-bình đã tạm có, Quốc-Dân Việt đều tưởng-tượng
như thế mà quyền Đời cũng dối gạt họ như thế.
Ta đã biết rõ Hòa-bình này là thể nào. Trong BổnĐạo họ đâu hiểu như ta đã hiểu. Họ đòi tự-do hạnh-phúc
là quyền sở-hữu của họ. Quá 9 năm đau khổ với bức
sách đủ mọi điều, hết giặc tới giả. Ta đã gọi là phần-tử
Thánh-Thể đừng để chúng-sanh chê ta là vô đạo-đức và
hung-bạo theo đời.
Các Cơ-quan Chánh-trị-Đạo chỉnh-đốn nội-dung
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cho thuận chìu Dân-vọng.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
127. Bức thơ của Đ.H. Đỗ-nhựt-Tân trình tấu với Đức HỘ-PHÁP
v/v đao-binh nước lửa trong 7 & 8 năm qua và kính dâng một
bài thi xin hành Đạo.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho các cơ-quan Chánh-Trị-Đạo xem. Tinh-thần
Đạo-Đức của Dân-tộc đã có phần phát-khởi những người
tầm Đạo như Đổ-Nhựt-Tân không phải ít. Thánh-Thể
Chí-Tôn nên để tâm nghiên-cứu phương-pháp hành-Đạo
thuận lý với Chơn-Truyền, thì sự mạnh tiến của Đạo sẽ
tiếp-tục, những điều cầu xin của Đỗ-Nhựt-Tân, Hội-Thánh
nên để ý và quyết-định một kế-hoạch cho Tân hành Đạo.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
128. Công-văn của Thiếu-Tướng Nguyễn-thành-Phương dâng lên Đức
HỘ-PHÁP nói về vụ ông Bửu-Phước yêu-cầu Ngài giới-thiệu
Ông cùng Chánh-Phủ hiện hữu để dễ bề hành-sự.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Còn các Cơ-quan Chánh-Trị-Đạo thì nghĩ sao?
Chẳng lẽ phải có làm quan đặng mới truyền-giáo.
Lời phê tiếp:
Tư cho Thiếu-Tướng Tổng-Tư-Lịnh Q.Đ.C.Đ. xem
và cho ý định. Còn Bần-Đạo cho đó là cũng một phương
lợi-dụng mà thôi.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
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129. Đơn xin phục chức Lễ-Sanh của ông Đỗ-văn-Hẳng xin nghỉ
vừa đầy một năm.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Thiếu tờ nhận cho chồng trở lại hành Đạo của vợ
con của Hẳng. Đảm bảo rằng từ đây đủ phương sanh sống.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
130. Thông-qui Thợ-hồ làm công-quả tại HỘ-PHÁP-Đường 42 vị,
Thợ sơn 53 vị, thợ hồ khán đài 35 vị, làm cô-nhi 22 vị, làm khán
đài 11 vị, đạo-sở tình-nguyện trồng cao-su ở Phạm-Từ Cẩmgiang 6 vị, Thơ-ký Công-Viện và các thanh thiên tùng sự trong
nghành Công Viện 302 vị, Tổng số 471 vị, dâng lên xin miển
dịch xung-quân.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Chưởng-Quản Nhị Hữu Hình-Đài – Hiệp-thiên
và cửu-trùng
Gởi cho: Các Cơ-quan Chánh-Trị-Đạo.
Bần-Đạo gởi theo đây các Thông-qui danh sách của
Công-thợ trong các ngành đặng các người cầm quyền của
Đạo hiểu biết rằng họ đặng miển dịch xung-quân.
Ai ai cũng đều hiểu biết rằng những tay dựng nghiệp
Đạo thì hàng công-thợ đã dày công hơn hết và xin nhớ
rằng: Cả sự nghiệp của Đạo tạo dựng hồi buổi ban sơ đều
bị phá hoại. Khi Bần-Đạo đồ-lưu trở về năm 1946 chỉ
còn trơ-trọi Đền-Thánh mà thôi, mà cũng chưa thànhtướng được vì cũng bị tay của Quân-Đội Pháp phá vở,
cả sự-nghiệp đương nhiên đều là do tay của mấy em sau
nầy đào-tạo.
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Tánh khiêm-nhường của họ, cùng lòng Đạo-nghĩa từ
trước vẫn như thế nên không hề biết kể công cùng Đạo và
cùng Hội-Thánh, trong hàng phẫm con cái Đức Chí-Tôn,
họ thiệt-phận và mai-một hơn hết.
Việc tạo-tác vẫn còn tiếp-tục, nếu sung quân họ
thì không có tay chuyên-môn tạo-tác các Dinh-Thự TòaThánh đặng hoàn-mỹ, nên Bần-Đạo quyết miễn dịch sung
quân của họ.
Các cơ-quan Chánh-trị-Đạo thi-hành và ban-hành
mạng lịnh nầy.
Tòa-Thánh, ngày 4 tháng 12 năm Giáp-Ngọ (28 Décembre 1954)
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
131. Tờ của Nguyễn-Huỳnh-Yến Tổng-Giám Thợ-Mộc xin Đức
HÔ-PHÁP cho Thánh-Vệ sung công thợ-mộc và thợ cưa ngoài
8 Phận-Đạo về làm phụ cho kịp lễ Khánh-thành.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Hòa-Viện hiệp cùng Khâm-Thành cùng
Thánh-Vệ đặng mời các sở cùng các trại mộc nơi ThánhĐịa giúp công y theo lời cầu xin nầy cho kịp lễ.
Một năm nữa là các trại-mộc Phước-Thiện cùng
Phạm-Môn chiết nhơn công ra một mớ giúp giùm. Thôngqui ấy phải đến tận tay Bần-Đạo khi họ giao thơ qua.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
132. Lời-phê: Số 362/VPHP – Gởi: Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư Cửu-
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Trùng-Đài.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Lời-phê:
Số 362/VPHP
HỘ-PHÁP
Chưởng-Quản Nhị Hữu Hình Đài
Hiệp-Thiên và Cửu-Trùng
Gởi: Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư Cửu-Trùng-Đài.
Hiền-Hữu ra lịnh đòi các vị Chức-Sắc làm biếng đi
cúng theo tờ phúc của bản Thông-qui ghim theo đây cho
biết vì lẽ gì? Cho hiểu lý-do từ xử-định tự-nhiên của họ
là sao cho Bần-Đạo biết.
Các Bàn-Trị-Sự của mỗi Phận-Đạo cùng Hương-Đạo
từ đây nếu các ngày Đại-Đàn mà thiếu mặt sẽ bị một hình
phạt gắt-gao là bị cách chức hay là thêm vào hạnh-kiểm
nương bóng Đạo chớ không phải thật Đạo, sẽ bị trục
ngoại ra khỏi Thánh-Địa.
Ngày 11 tháng 12 Giáp-Ngọ
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
133. Tờ xin bái kiến Đức HÔ-Pháp của Lễ-Sanh Ngọc-Đệ-Thanh,
Ngọc-Thành-Thanh, Ngọc-Bào-Thanh đắc lịnh đi phổ-tế toàn
Nam-Việt.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Đã ra lịnh đi trót tháng rồi nay mới đến đặng kiếndiện trong lúc 6 giờ rưởi chiều nên Bần-Đạo không tiếp104
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kiến.

Ngày 11 tháng 12 Giáp-Ngọ
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

134. Tờ số 22/LV chiếu theo tờ của Thiều-thị-Tiền xin truy-phong cho
Phan-thanh-Nhờ (là chồng) tử-bịnh (L.S. Ngọc-nhờ).

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Số: 343/VPHP.
Một gương không hay cho các phần-tử Thánh-Thể
không nên tha-thứ, mà về khuôn khổ phi-pháp và phi-lý
trong Hội-Thánh. (Bác đơn).
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
135. Vị cưu Chánh-Trị-Sự Nguyễn-Văn-Hoai xin được ân-tứ phẩm
Lễ-Sanh hàm-phong và xin lưu lại làm Lễ-Vụ tại Thánh-Thất
Vỉnh-Lộc Gia-Định. Người trạng-tỏ bì dốt kém khổng thể giúp
việc được ở các V/phòng.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Số: 384/VP.HP.
Đã có đủ chứng cớ chi đã ra giã thấy chưa?
Quan lương-y không nhận như thế, nếu muốn đặng
phẩm thì về ở Tòa-Thánh hành-sự.
12/12.G.Ngọ
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
136. Thơ của Quận-Trưởng Châu-Thành Tây Ninh gởi đến Đức-HỘPHÁP v/v sao-lục thơ số 1519 ngày 14/12/54 của Quận-Trưởng
xin Bộ Tư-Lịnh Q.Đ.C.Đ. giúp đở về phần bảo-vệ dân-chúng ở
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các vùng mới thành-lập trong miền Việt-Minh rời bỏ

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Số: 219/VPHP.
Tư cho các cơ-quan chánh-trị-đạo xem rồi để lòng
giúp nhà cầm-quyền lập an-ninh trật-tự lại, thay vì ngăn
cản hành quyền của họ.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
137. Tờ số 10/KC ngày 14 tháng 11 Giáp-Ngọ của Qu. Thái Chánh
Phối-Sư dâng lên xin kéo đá Núi về trải đường trong Nội-Ô
Thánh-Địa.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Số: 279/VPHP
Ngày 18 tháng 11 Giáp-Ngọ.
Tư cho Qu. Thái Chánh Phối-Sư, đã giàn-xếp xong,
Hội-Thánh cứ mướn mỗi ngày 3 xe camion vô chở đá-đỏ.
Đạo-Nhơn Phạm-Văn-Út điều-khiển vào chở đổ dài hai
bên lộ, cã các con đường Nội-Ô Tòa-Thánh, việc tráng
đường phải khởi tráng liền.
Lời phê tiếp:
Thánh-Vệ-Trưởng xem và trã lời vụ hầm đá của sở
Kinh-Tế.
Ra lịnh cho Thiếu-Tá Đờn để trọn số đá đã gặp đặng
đó chở về làm đường trong Thánh-Địa.
Thượng-tôn quản-thế (Ấn-Ký)
138. Thiếu-Úy Huỳnh-Quang-Trong yêu-cầu Qu. Chí-Tôn ân-tứ
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vào hàng phẩm Lễ-Sanh có tờ mật phúc của Thánh-Vệ-Trưởng.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Ân phong vào hàng Lễ-Sanh Phái Ngọc. Do Qu.
Chí-Tôn ban thưởng và tư cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư
lập Thánh-Lịnh.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
139. Đơn yêu-cầu của Thủ-Lãnh Bảo-Thể Quân xin kiểu y-phục và
biểu-hiệu cho Bảo-Thể làm việc hằng ngày.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Nếu chúng muốn thể nào vẽ hình đưa cho Bần-Đạo.
Ngày 21 tháng 12 Giáp-Ngọ.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
140. Tình-Trưởng T.N. gởi đến Bảo-Đạo 100 bản báo-cáo của ChánhPhủ v/v thu-thuế do Chánh-quyền đặt ra và vấn-đề bảo-đảm
an-ninh cho công-cộng.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Hồ Bảo-Đạo xem lại tờ Hòa-Ước ký-kết cùng ChánhPhủ về vùng Thánh-Địa đã giao đủ cả bản đồ cho ChánhPhủ và đã ưng-thuận cho Thánh-Địa đặng quyền tự-trị do
Hội-Thánh đảm-nhiệm hôm nay Chánh-Phủ liệu định thế
nào? Còn vụ thuế-má thâu góp phi-pháp thì phải bố-cáo
thi-hành, vì là chánh-lý điều ấy Bần-Đạo đã tiên liệu và
đã cấm trước Chánh-Phủ đã ra lịnh.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
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141. Lời phê số 640/VPHP của Đức Hộ Pháp

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Số 640/VPHP
Theo quyền Chánh-Phủ sở tại ra sao thì Bần-Đạo
không biết, chớ theo thơ của Chánh-Phủ Miên-Triều thì
chỉ cho đất cho Hội-Thánh dời Thánh-Thất mà thôi. Còn
tư-gia thì họ không biết đến. Cả kiều-dân khác đều tự-tiện
kiếm sống, tại sao cả Đạo-hữu không làm theo họ? Mọi
sự chi cũng đòi họ phải lo cho. Công-Giáo và Phật-Giáo
kia các Tín-đồ có đòi như thế chăng?
Miếng đất mới cho là để dời Thánh-Thất chớ không
có phần Đạo-hữu.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
142. Khoản nói về Trấn-Đạo Tần-Quốc và danh-từ Hội-Thánh
Ngoại-Giáo.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Vì tội tình của Giáo-Sư Bảy và Chữ nên ThiêngLiêng đã định bải bỏ phẫm-vị Hội-Thánh Ngoại-Giáo
của Tần-Quốc.
Nếu hai tội nhơn làm cho mất phẫm Hội-Thánh
Ngoại-Giáo mà cả Tín-Đồ Việt-kiều mà nhứt tâm cầukhẩn trọn hiếu cùng Chí-Tôn và Phật-Mẫu, trọn trung
với Hội-Thánh thì còn phương cứu rổi đặng. Trái lại phần
nhiều lại cố tâm phản Đạo thì Bần-Đạo đây tha-thứ còn
chẳng huống lựa là Qu. Thiêng-Liêng.
Hội-Thánh Ngoại-Giáo đã bị hủy-bỏ chỉ còn là một
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Trấn-Đạo mà thôi. Phải Thông-Tri cho toàn Đạo nơi KiêmBiên đều biết. Ai trung-thành thì còn ở trong cửa Đạo,
còn ai phản nghịch thì Khâm-Trấn trọn quyền trục-xuất.
Ta chỉ chọn kẻ thật tín-ngưỡng của Đạo còn ngoài
ra là đồ thừa.
Phải cho Chính-Phủ Miên biết ai là Đạo ai là không.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
143. Công-văn số: 254/HV đề ngày 29/3 Nhuần ƒt-Muì của ThượngThống Hòa-Viện đệ trình bộ Pháp-Chánh rõ, không lãnh nổi
chức Pháp-Chánh Tư-Quyền, giới-thiệu Ông Giáo-Sư TháiĐến-Thanh.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Số: 1448/VPHP
Ngày 23/4/ Ất-Mùi
Pháp-Chánh phải đảm-nhiệm, nếu chọn Chức-Sắc
Cửu-Trùng-Đài không đặng, phải chọn người công-bình,
vô-tư, vô tâm tánh cá đảng xu-thời.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
144. Tờ của Giáo-Hữu Thượng-Có-Thanh xin phép nghỉ thêm 3
tháng nữa.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Tam-Đầu-Chế Cửu-Trùng-Đài cho ý định?
Ông Giáo-Hữu Có đã không hành Đạo từ khi mới
mở Đạo đến nay. Vì thương tình cố-cựu không nở phế bỏ.
Về làm Đạo khi lặn khi mọc rồi xin phép hoài. Hỏi
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công-nghiệp Thiêng-Liêng nơi cảnh Thiêng-Liêng hằng
sống mới thể nào?
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
145. Tờ Giáo-Sư Phùng phúc-trình v/v đi phổ-độ ở Lộc-Ninh HớnQuản được Đức Ngài phê như vầy:

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Số: 1554/VPHP
Tư cho Tam Đầu-Chế Hiệp-Thiên-Đài và CửuTrùng-Đài hội nhau đặng cho ý định.
Quả thật vậy Đạo nơi Thái-Lan với số đã tăng lên
trên 10,000 còn đương trông đợi hình-bóng Hội-Thánh,
nhứt là các nguyên-nhân ngoại-quốc trong các vùng đó.
Theo ý Bồn-Đạo nên bổ Phùng đi Thái-Lan, vì người
sẽ có thể đi đến tận nơi đặng, khỏi bị trở-ngại, nhưng trước
là đễ người làm Khâm-Châu Battambang đã, Hội-Thánh
phải làm hai Thánh-Lịnh thuyên-bổ.
Là Khâm-Châu-Đạo Battambang.
Là Giáo-Sư Phổ-tế nơi Thái-Lan.
Khi lập xong Thánh-Thất mới nhận lảnh trọng-trách
Khâm-Mạng-Đạo.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
146. Huấn lịnh số: 1564 / VPHP – về vụ một số đông Đầu Phòng
văn Khoa Mục và Lễ Sanh dự thí đã đuợc chấm đậu

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Số: 1564/VPHP
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HUẤN-LỊNH
Gởi Tiếp-Pháp HIệp-Thiên-Đài, Chưởng-Quản Bộ
Pháp Chánh.
Do theo phúc-trình số 3/LV ngày 5 tháng 7 Ất-Mùi
của Qu. Thượng-Thống Lại-Viện nội-chánh, về vụ một số
đông Đầu-Phòng Văn Khoa-Mục và Lễ-Sanh dự thí đã
được chấm đậu trong số 16 thí sinh của khóa thi Luật-Sự
ngày 18 tháng 6 Ất-Mùi. Như thế Tiếp-Pháp ChưởngQuản Bộ Pháp-Chánh đã làm một việc không tùng theo
luật-pháp đã định từ-thử.
Luật đã định số cử-sỉ phải dược 30 người đổ lên mới
mở khoa-thi, nếu dưới số ấy mà mở khoa-thi là phạm-pháp.
Thoảng như ngay dưới số 30 người thì cũng phải đình
lại. Lại nữa hễ Chức-Sắc và Đầu-Phòng-Văn thì không
đặng thi vào ngạch khác. Nếu chẳng vậy như trường hợp
các Lễ-Sanh và Đầu-Phòng Văn Khoa-Mục đã dự thi vào
khoa-thi Luật-Sự vừa rồi, thì thành ra Hiệp-thiên-Đài
dành Chức-Sắc của Củu-Trùng-Đài.
Vì vậy khóa-thi ngày 18 tháng 6 ƒt-Mùi số cử-sỉ chỉ
có 17 người mà trong đó đã có một vị Lễ-Sanh và 11 ĐầuPhòng Văn, Bần-Đạo định cho là bất-hợp-pháp nên hủy
bỏ kết quả cuộc thi ấy và thủ-tiêu Thánh-Lịnh số 22/PC
ngày 25 tháng 6 Ất-Mùi về việc nhìn-nhận 16 thí-Sinh
được chấm đậu Luật-Sự.
Tiếp-Pháp Hiệp-Thiện-Đài Chưởng-Quản Bộ-PhápChánh thi-hành Huấn-lịnh này...và Thông-tri cho các
Cơ-quan Chánh-Trị-Đạo hiểu biết.
Tòa-Thánh, ngày 8 tháng 7 năm Ất-Mùi (dl: 25/8/1955)
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
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147. Lễ-Sanh Thượng-Sang-Thanh xin từ chức 2 năm lo gia-đình.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Số: 1561/VPHP
Phê cho từ-chức, song nếu khi xin trở lại thì do quyền
độc-tôn của Hội-Thánh cho hay chăng.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
148. Qu. Ngọc-Chánh Phối-Sư yêu-cầu cho Lễ-Sanh Long được trở
lại Bình-Định Trung-Việt lập sổ Cầu-phong cho Chức-Việc.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Số: 1642/VPHP
Lễ-Sanh Long đã làm sôi-nổi nơi Bình-Định, tỉnh
đã bị Việt-Minh chiếm đóng lâu rồi, khi rút đi vẫn còn để
lại dử đảng của họ ở lại để tiếp-tục phá-rối các đoàn-thể
Tôn-Giáo. Long lại người bổn-xứ nên khó mà hành quyền
của Đạo. Lại nữa tỉnh Bình-Định chịu nạn Việt-Minh đã
lâu, dân-sự nghèo khổ mà còn thâu tiền bạc buộc nuôi Đạo
là thất-sách, để cho Việt-Minh có thể phản tuyên-truyền,
thêm nổi tiền bạc thâu góp với danh Hội-Thánh mà phân
chia làm đôi ba nẻo thì có lợi chi cho Đạo, trái lại còn hại
thêm uy-tín của Đạo.
Chọn kẻ khác thay thế cho Long là hay hơn.
Ngày 3 tháng 8 năm Ất-Mùi
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
149. Khâm-Châu Châu-Đốc phúc-trình số: 59/KC ngày 7 tháng 5
nhuần Nhâm-Thìn, trạng tỏ ngày 15/7/Phái Tiên-Thiên mở
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Đại-Hội Bình-Linh tại Nhà-Bàn.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Bần-Đạo đã biết trước rồi. Thây họ, để cho họ truyềnbá hổn-láo dùm mình, không lỗ-lả chi phòng ngại.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
150. Phúc-trình số 1117 ngày 9/7/Nhâm-Thìn của Khâm-Thành dâng
ý-kiến v/v kiểm-soát hành-khách đi xa vào chợ Long-Hoa, có
ghim tờ phúc của Thánh-Vệ-Trưởng.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Quyền sở-hữu của Khâm-Thành là khi xem điều chi
khuyết-điểm về luật-lệ bảo-an Thánh-Địa thì ra lịnh cho
Thánh-Vệ-Trưởng thi-hành, chỉ dâng ý-định lên ThượngQuyền phê-chuẩn là đủ.
Nếu lập nhiều khuôn-khổ chướng-ngại thì cuộc trị
an nơi Thánh-Địa thêm khó-khăn rắc-rối. Phải để rộng
quyền thi-thố cho họ trong buổi loạn-ly này là hay hơn
cho ban-hành.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
151. Nữ Chí-Thiện Hương-Nhâm trạng-tỏ bổn-đạo Hội-Thánh
Ngoại-giáo tố-giác người cho mướn thuyền thủ-lợi.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư xem rồi trả lại
HỘ-PHÁP-Đường.
Hễ biết lo-lắng cho Đạo, trung-thành với nhiệm-vụ
mình làm mọi cho Đời thì ganh-hiền ghét ngỏ, kiếm đủ
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phương khảo đảo đặng tăng thêm khổ-hạnh chịu không
nổi bỏ Đạo. Còn kẻ húng-hính vất-vơ thì thung-dung,
du-hí, biếng-nhác mà không ai dám động đến.
Tấn-tuồng bất-công ấy đã rõ rệt. Kẻ lợi-dụng Đạo
lập thân-danh gia-nghiệp tư thì không ai dám động đến,
mà ai đã mạnh miệng khích-bác hơn-hết. Chỉ có phường
lợi-dụng Đạo là đầu-độc nhứt mà thôi, nếu không vì
đạo-nghĩa thì chỉ trừ họ với đủ phương pháp hay là bỏ
Đạo đó cho họ.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
152. Tờ của Lễ-Sanh Thái-Hoanh-Thanh thú-nhận về tội tuyêntruyền thất-thiệt, làm cho náo-động.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư xem, có lẽ vụ bắt
Giáo-Hữu Chia có thật mà tiếng bắt là không đúng vì mấy
tên lính thổ Miên này là người Đạo đi lính cho Pháp rồi
trốn mà Chia lại đem cả giấy nhập-môn của mấy tên ấy
theo. Nhà-binh Pháp muốn tìm mấy tên lính ấy coi trốn
nơi nào nên tra gạn vậy thôi rồi trả tự-do lại chớ không
phải bắt.
Từ đây phải để ý chăm-nom sự hành-đạo của ChứcSắc Tần-Nhơn kỷ-lưởng một chút đừng để vì dốt nát
của họ mà có ngày họ mang họa. (Tha tội quì-hương cho
Hoanh)
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
153. Tờ đề ngày 18/7/Nhâm-Thìn của Chánh-Tri-Sự (ân-phong)
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Nguyễn-thành-Long xin nghĩ đưỡng bịnh 3 tháng.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Không điều xuôi nào hơn là mới đặng công-nhận vào
hàng Thiên-Phong Chức-Sắc mà đã có dấu-hiệu vô-dụng.
Bần-Đạo cho nghĩ song nhớ rằng còn Hội-Thánh
công-nhận chắc khó qua mặt đặng.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
154. Phúc-Trình của Tổng-Tư-Lịnh QĐCĐ số 46/SL ngày 31/8/52
v/v Thiếu-Tá Bay bắn Đạo-Hữu Có.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Thánh-Vệ-Trưởng cho Quân-Đội biết:
Dầu thế nào đi nữa bên Quân-Đội cũng không thể
dung cho mấy Sỉ-Quan đã ở nơi Thánh-Vộ mà cầm súng
bắn người Đạo trong khi Bần-Đạo đã cạn lời cầu-khẩn
bảo-vệ sanh-mạng của họ.
Chính điều ấy Bần-Đạo đã nhiều phen căn-dặn
mật-thiết với Thiếu-Tá Bay. Bay có hai tội:
Một là phụ lời ký-thác của Bần-Đạo.
Hai là bắn anh em của nó dù rằng nó đã hổn, bay đủ
quyền sửa trị với luật-pháp.
Bay chẳng còn đáng là người Đạo nữa, cũng còn
nhiều lẽ khác nữa.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
155. Tờ đề ngày 6 tháng 7 Nhâm-Thìn của Chư Vị Đầu-Phòng Văn
Khoa-Mục yêu-cầu Hội-Thánh nhu-cầu về các phương-chăm
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làm việc về vật-chất.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Bần-Đạo vui thấy mấy em biết phương định phận.
Tư cho Phối-Sư Cố-Vấn Vinh mở hội các cơ-quan ChánhTrị-Đạo đặng định-quyết mấy điều cầu-xin này. Có thể mở
một lớp ngoại-ngữ nơi Hạnh-Đừơng đặng dạy ngoại-ngử
cho hàng Lễ-Sanh và Giáo-Hữu, Giáo-Sư luôn nữa. Mấy
em Đầu-Phòng-Văn đặng phép chung học nhưng Bần-Đạo
bác lời xin không làm việc để học vì phận-sự mình phải
làm, còn học hay thêm thì mình phải nhọc-nhằn cố-gắng.
Nói tu là khổ-hạnh thì nên xem bên Công-Giáo, Gia-Tô
kia, chức-sắc của họ phải lập-thân đành nhọc-nhằn là thế
nào rồi sẽ luận...
Vụ thuyên-bổ phải có Thánh-Lịnh đã đành chớ từthử mấy em đặng thuyên-bổ với lịnh nào?
Nơi ăn chỗ ở thì đúng lý ra chư vị Thiên-Phong điềukhiển hành-sự của mấy em lẽ tự-nhiên phải lo-liệu chớ
họ đãi-ngộ mấy em thế nào nói thử? Nếu mấy em không
ăn chung với hàng Chức-Sắc, vậy ăn với hàng phẩm nào?
Chỉ Đạo-Phục của Đầu-Phòng-Văn thì Hội-Thánh
phải quan-sát kỷ-lưỡng vẽ hình cho Bần-Đạo xem thử.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
156. Lễ-Sanh Thượng-Tân-Thanh xin miễn học-phí cho con đang
tùng học.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Dĩ hà nhứt thể. Đã mướn thầy thì tất-nhiên phải
trả tiền mà trả tiền thì đóng góp. Nếu Hội-Thánh muốn
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thi-thố đặc-ân ấy thì một là đóng góp học-phí hay là mướn
thầy riêng dạy đám con cái Chức-Sắc.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
157. Vi-Bằng số 590/VB ngày 27/7/Nh. Thìn nhóm cử vị Lễ-Sanh
Ngọc-Lương-Thanh thừa-quyền Phụ-Thống Học-Viện và LễSanh Hài, Lễ-Sanh Cãnh phụ-trách.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Phê và cho lập Thánh-lịnh.
Về vụ đặt tên cái trường không cần-ích, vì ta còn
phải ngừa sẳn ngày kia Đạo tức là Hội-Thánh còn phải
giải-quyết về quyền Giáo-Huấn cùng Chánh-Phủ nữa,
đừng để trường trườn tranh-chấp mà đem tên của mấy
vị Tiền-Thánh của Đạo ra không hay.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
158. Tờ số 1269 ngày 13 tháng 8 Nhâm-Thìn của Qu. Ngọc Chánh
Phối-Sư dâng lên Đức HỘ-PHÁP tờ kêu-oan của Bàn-Trị-Sự
Bình-An Cần-Thơ bị Pháp-Chánh Trị-An phạt ngưng quyền.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tội nghiệp hành Đạo gặp buổi khó-khăn nhơn-tâm
điên-đảo mà bị Đạo-Trị cũng tội-nghiệp. Tiên-Nho ta và
cũng là lời Tổ-Phụ ta nói: “Tội qui ư trưởng”, ai biểu đem
kẻ bất-lương vào cửa Đạo mà không biết thì cũng như câu
nói của Đại-Từ-Phụ: “Cũng như ấp rắn không nên phận
đó vậy.” Bàn-Trị-Sự là Hội-Thánh em cốt đủ quyền đem
lương-sanh về Thánh-Thể, nghĩa là có quyền chọn người
Đạo-đức hiền-lương vào cầm quyền mà nhè lầm phải tay
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trộm cướp thì biểu sao Hội-Thánh không nghiêm phạt.
Luật phổ-tế là vì lẽ có công thưởng, đắc tội thì trừng
là lẽ dĩ-nhiện còn kêu-oan chi đặng nữa.
Phải lấy huệ-nhản xem người mới phải con mắt Tu,
còn lầm là con mắt Phàm, Phàm là bị phạt là đáng kiếp.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
159. Phúc-sự 1379/PS ngày 17/8 Nhâm-Thìn của Khâm-Thành tườngtrình thông-cáo của Chánh-PhủV.N. buộc dân-cư phải đóng
thuế Đảm phụ Quốc-Phòng hằng năm.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Phối-Sư Cố-Vấn Vinh hiệp cùng ba Chánh Phối-Sư
làm Thông-qui cả Chức-Sắc Nam, Nữ gởi cho Chánh-Phủ
biết ràng: Mấy vị ấy đã hy-sinh vì Đạo một mực tu-hành
lo phục-sự cho Nhơn-Sanh khổ-nảo. Làm ra bao nhiêu là
bố-thí bấy nhiêu và chỉ ra công làm của cho Hội-Thánh
nuôi người tu-hành và kẻ cô cùn nghèo-ngặt họ chẳng
có tư-lợi chi mà đóng-thuế nổi, nên xin toàn Chức-Sắc
Thiên-Phong từ hàng Lễ-Sanh đổ lên đều đặng miễn thuế
còn Tín-đồ còn sống về phần Đời phải tuân Luật-pháp đã
định khai huê-lợi và đóng thuế.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
160. Tờ số 224 ngày 3/10/ Nhâm-Thìn của Phụ-Thống Công-Viện
dâng lên 3 Chánh Phối-Sư xin công-quả mỗi Nam Nữ cũng vậy
phải giúp mỗi tháng 1 ngày công.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Y phê và tư cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư ra lịnh
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nầy cho Khâm-Thành. Bất kỳ là ai nếu đã có gia-nghiệp
nơi Thánh-Địa nam hay nữ cũng phải làm. Không một
ai đặng miễn.
Dầu cho gia-đình Chức-Sắc Thiên-Phong cùng là
Quân-Đội đều phải tùng theo lịnh nầy.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
161. Tờ số 224 ngày 3/10/ Nhâm-Thìn của Phụ-Thống Công-Viện
dâng lên 3 Chánh Phối-Sư xin công-quả mỗi Nam Nữ cũng vậy
phải giúp mỗi tháng 1 ngày công.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Y phê và tư cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư ra lịnh
nầy cho Khâm-Thành. Bất kỳ là ai nếu đã có gia-nghiệp
nơi Thánh-Địa nam hay nữ cũng phải làm. Không một
ai đặng miễn.
Dầu cho gia-đình Chức-Sắc Thiên-Phong cùng là
Quân-Đội đều phải tùng theo lịnh nầy.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
162. Do Công-văn số 109 ngày 22/2/Quí-tỵ của ban Quản-Trị LongHoa-thị xin thâu thuế hàng-hóa xuất-nhập nơi Châu-Thành
Thánh-Địa.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Càng bày thêm sắc-thuế là càng làm cho nhơn-tâm
toàn Đạo thêm rắc-rối, cứ tăng thêm tiền chỗ của chợ là
đủ mà. Tiếng tục-ngữ Pháp nói: “Paris ne se fait pas en un
seul jour.”
Thuế chi cũng vậy, duy để hại là tay thâu nhám-nhúa
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nạp thiểu thâu đa, chẳng nên đưa quyền lợi cho cá-nhân
hưởng mà Đạo phải chịu mang tiếng.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
163. Mật-lịnh của Tống-Tư-lịnh QĐCĐ, Thiếu-tướng Phương số 5/
MLS (3.4.54) được lời phê:

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Cao-Tiếp-Đạo ra hội-nghị các cơ-quan
Chánh-Trị-Đạo đặng cho mỗi cơ-quan hữu quyền phải
cẩn-thận cho lắm khi tuyển-mộ thanh-niên của Đạo vào
cơ-quan Quân-Đội, phải thi-hành triệt-để mạng lịnh từ
trước đến giờ của Bần-Đạo đã dạy rằng: Chủ quyền của
Đạo do con Dòng của Đạo cầm quyền thôi. Quân-nhân
của Đạo cũng phải tuyển chọn con cái của Đạo giòng trừ
ra những người nào ngoại Đạo nhập-ngũ đều để vào hàng
phụ thuộc mà thôi.
Ngày 11/3/Giáp-Ngọ
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
164. Phúc-trình 329/PT ngày 7/11/52 của Thánh-Vệ-Trưởng dâng lên
Đức HỘ-PHÁP kèm theo tờ của Thiểu-Tá Khanh xin nhường
chức Lễ-Sanh lại cho Thân-phụ là Cựu Chánh-Trị-Sự Đỗ-VănCầm 73 tuổi, xin được ân-phong hàm phong.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Phê y và tư cho Qu. Ngọc-Chánh Phối-Sư lập Thánh
Lịnh ân-phong cho Cụ Anh Đổ-Văn-Cầm vào hàng LễSanh phái Ngọc (hàm-phong) Còn Thiếu-Tá Khanh chỉ
còn là một Vị Tín-Đồ mà thôi.
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Bần-Đạo để lời khen lòng hiếu-thảo của Khanh,
đáng ghi nơi Đạo-Sử.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
165. Phúc-Sự minh-tra số 265/của Quyền Thượng-Thống Hòa-Viện
ngày 25/7/Nhâm-Thìn v/v Ban Quản-Trị và Ban Kiểm-Giá
phạt quá nặng, có lời kêu-ca của Ban Giám-Pháp.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Kiểm-giá Chí-Thiện Lê-Minh-Cang làm đúng pháp,
song số phạt có hơi nặng một chút vì giận cái tham-tàn,
lường-cân tráo-đấu của hai em Vạn và…n.
Bần-Đạo định phạt 100$00 về lít non, còn 100$00
về gian-xảo. Phải đóng liền bằng không thì Thánh-Vệ phải
trục-xuất ra khỏi Thánh-Địa.
Nếu chịu phạt thì căn-dặn đừng tái phạm vì nếu
bị bắt một phen nữa thì chắc hẳn bị trục ngoại ra khỏi
Thánh-Địa.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
166. Thơ của Trung-Tá Tý gởi cho quyến-thuộc là Ông Bảy có tánhcách gạt-gẩm (Tý: Chỉ-Huy Khu-Vực Tây Ninh).

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Cho Tham-Mưu-Trưởng xem hành-vi của một Vị
Tá-Quan đi gạt-gẩm một ông Già vì bác-ái mà nạp mạng
kẻ vô cớ cho họ thế này. Thật ra không còn một điều gì
vô Đạo-Đức mà Quân-Đội không làm.
Một gương để cho Ông Bảy biết rằng: Lòng bác-ái
của Ông Bẩy có hại chớ không có lợi và điều này sẽ ghi
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vào Đạo-Sữ.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
167. Tờ xin tội của Võ-văn-Đợi 50 tuổi trong lúc bịnh nặng xin SưPhụ xá tội cải Thầy, Cải Bạn bị phạt không thể mạnh được.

LỜI-PHÊ của 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 hiểu rõ mầu-nhiệm của Thầy.
Em về trước, rồi mấy Qua lục-thục cũng về sau.
Chúng ta cũng sẽ hội-hiệp vĩnh-viễn nơi cõi Hư-Linh, là
quê-hương thiệt. Thầy trò sẽ thiệt, bạn hữu 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.
(22/4/Đinh-Hợi)
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
168. Tờ đề ngày 25/1/ƒt-Mùi (17/2/55) của Đạo-Nhơn Út cầu xin
Thánh-Giáo v/v- thiêu xác của Võ-văn-Đợi và vào ngày nào
làm tháp kiểu nào.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
HỘ-PHÁP-Đường Văn-Phòng
Số: 588/VPHP
Đợi khi thiêu xác của Ngài KHAI-PHÁP.
Chánh Thái-Đầu-Sư Thái-Thơ-Thanh sẽ làm một
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lượt.

Ngày 22/2/Ất-Mùi
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

169. Tờ đề ngày 3/11/ Canh-Dần của Nguyễn-Văn-Thế và 16 vị nữa
đồng đứng dâng cả công-quả của mấy vị ấy để chuộc tội cho ông
Võ-Văn-Đợi là Sư-Huynh của họ ở Đạo Núi.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Đợi bị phế vị là nó dám từ 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 ĐạiHải mà tu-hành nơi cõi Hư-Linh cũng là may phước cho
nó. Còn Quyền Thiêng-Liêng thưởng phạt là do Quyền
Ngọc-Hư-Cung có phải của Bần-Đạo đâu mà xin Bần-Đạo.
Còn dâng công-quả cho Đợi chỉ có vợ con của Đợi
mới đặng. Còn của mấy em thèm đâu mà dâng.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
170. Khai-Pháp Chưởng-Quản Bộ-Pháp-Chánh trong Sắc-Huấn
ngày 21/2/Đinh-Hợi (10/3/1947) v/v 2 điểm, người Hiến-thân
cho Đạo không có gia-nghiệp riêng và người Đạo hữu công vì Đạo
với Đạo và công-nhiệp phi-thường Quyền Vạn-Linh công-nhận
khi qui-vị được Hội-Thánh rước Linh-vị vào thở nơi Báo-Ân-Từ
thiên thu hưởng phần Quí Tế.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Đặc-ân.
Bát-Quái-Đài là nơi đặc-ân của Đức Chí-Tôn ban
cho Thánh-Tông-Đồ cần phải có quyền Vạn-Linh côngnhận mới được vào Bát-Quái-Đài.
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Cả Thiên-Phong Chức-Sắc hữu công với Đạo thì
chỉ có vào Báo-Ân-Từ để Chúng-Sanh phụng-sự thiên
thu vạn cổ mà thôi.
Tư cho Lễ-Viện Nội-Chánh và Phước-Thiện sao y
bổn nầy và thi-hành đúng y lịnh dạy rồi tư hồi bổn nầy
lại cho Bần-Đạo.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
171. Tờ số 32 ngày 14/5/Giáp-Ngọ Huấn-Lịnh Hội-Thánh PT. chiếu
y bản án số 28 ngày 17/4/Giáp-Ngọ vụ 31 vị Chức-Sắc, Chức việc
Nam-phái xin thay đổi vị Chưỏng-Quản Nam-phái và vị quyền
Thượng-Thống Lại-Viện. (Số: 907/VPHP).

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Pháp-Chánh định hình phạt của 5 vị ChứcSắc Ph. Thiện cầm đầu tố-tụng Thượng-cấp của họ một
cách vô luật-pháp của Đạo đã định, thành như phản-loạn
Chơn-Truyền, dầu rằng sự cầu xin của họ có phần hữu lý.
Bần-Đạo định phạt nhưng quyền chức của họ trong
một thời han là 6 tháng và trọn một tháng phải tụng
Sám-hối nơi Đền-Thờ Phật-Mẫu (Báo-Ân-Từ) còn mấy
vị tùng phạt đều bị ngưng chức tước 3 tháng và tụng
Sám-Hối 15 ngày.
Cấm nhặt không cho đảm đương một phận-sự chi
trong thời gian ấy.
(Ngày 12/4/Giáp-Ngọ).
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
172. Phần Danh ngôn của Đức Hộ-Pháp

DANH-NGÔN của Đức HỘ-PHÁP
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* Cây cờ Cứu-Khổ của Đạo Cao-Đài là thương-yêu
và Công-Chánh. Phải thực-hiện được hai điều ấy thì HòaBình và Hạnh-Phúc mới đến với chúng ta đặng.
* Người thật tâm ái-quốc dầu với việc nhỏ mọn bao
nhiêu mà ích nước, lợi dân cũng cố làm còn trái lại khi
cảnh-ngộ đã đem đến cho đặng danh cao lợi và lớn đi
nữa mà nghịch với quyền lợi tổn-thương cho Quốc-Thể
cũng không làm.
* Nền Đạo đã thông-truyền Quốc-Tế vậy phải vãnhồi các bản sắc trong lành cho xứng danh là Thánh-Địa,
hầu làm cái trụ-cốt tinh-thần cho Nhơn-loại hướng về
tin-tưởng.
* Nguyện-vọng của tôi cũng như nguyện-vọng của
nhân-dân Việt-Nam. Tôi nhìn nhân Hội-Đồng NhânDân Cách-mạng Quốc-Gia là những người nối chí Tôi.
* Hạnh-Phúc của nòi giống ta do nơi Quốc-Dân
ta tự-tạo chính nơi Tổ-Quốc ta chớ không phải nơi tay
dị-chũng của ngoài đem đến. Quốc-Dân Việt-Nam phải
đề-phòng cho lắm kẻo trả giá độc-lập tập mình mắc-mỏ.
* Không có cái lẽ nào dâng trên bàn thờ Tổ-Quốc mà
quí-hóa và trọng-hệ hơn là hy-sinh xương-máu, sanh-mạng
của mình, thì không có một sự dè-dặt cẩn-mật nào bằng sự
chọn lựa Phụng-Sự cho Chánh-nghĩa cứu nước cứu dân,
Giá-Trị của Hi-Sinh buộc ta phải noi con đường nào đi
chắc-chắn mà con đường vững chắc ấy hẵn là con đường
Tổ-Tiên ta đi trước mà lập Quốc. Con đường bốn ngàn
năm ấy đã mòn mỏi bằng phẳng, chẳng lẽ dắt ta đi lạc lối?
* Ngày giờ trên mặt thế nầy đặng công-lý và NhơnĐạo đánh đổ đặng cường-quyền và bạo-ác thì chúng ta
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đã làm tròn sứ-mạng.
* Thầy hứa sẽ tìm mọi dịp để tỏ bày nguyện-vọng
của các con cho dân-tộc bạn như dân-tộc Pháp và dân-tộc
Mỹ biết rằng:
Các con chỉ muốn nước bạn giúp đở các con đương đầu
với phe Tàu-Cộng để bảo-vệ độc-lập Việt-Nam mà thôi, chớ
các con không muốn các nước bạn dùng các con chống Cộng
để duy trì những quyền-lợi bất-chánh-đáng của Ngoại-bang.
* Trong chuyến công-du sang Đoài-Lan và NhựtBổn, lúc 10 giờ ngày 29 tháng 8 năm 1954
ĐỨC HỘ-PHÁP nói:
Trước hết, Tôi sang thăm Đài-Loan. Tôi đi với tưcách riêng, nhưng thỏa-thuận cùng các nhà Chức-trách
Quốc-Gia Trung-Hoa, đã có nhã-ý để tôi xử-dụng một
chiếc phi-cơ của hảng C.A.T. Tôi chưa biết được thời
gian tôi sẽ lưu-trú tại Đài-Loan. Việc đó sẽ tùy thuộc
chương-trình những cuộc tiếp đón chỉ sẽ được biết sau
khi tôi đã đến Đài-Bắc.
Tôi có ý muốn đặt những cơ-sở của Đạo Cao-Đài
tại Đài-Loan cũng như tôi đã làm việc đó tại Pháp trong
cuộc hành-trình vừa qua của tôi sang Âu-Châu.
Thăm Đài-Loan xong, Tôi sẽ qua Nhựt-Bổn và sẽ lưu
lại đó chừng ba, bốn ngày để rước hài cốt của Hoàng-Thân
Cường-Để về nước. Riêng tôi, tôi chưa được quen biết
Hoàng-Thân, những nhà ái-quốc Việt-Nam đối với tôi,
khi tôi còn là một Chiến-Sĩ Cách-mạng, đã là biểu-hiệu
của cuộc tranh-đấu dành Độc-lập cho Tổ-Quốc.
Hơn nữa dù rằng phải là một Giáo-Đồ của Đạo
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Cao-Đài, Hoàng-thân Cường-Để đó là người thứ nhứt
và cũng là người có nhiều ảnh-hưởng nhất đã bảo-vệ cho
Đạo chúng tôi.
Trước khi mất, người đã ban cho Đạo Cao-Đài
hài-cốt cùng tài-sãn của Người. Nay tôi qua Nhật chính
là để thi-hành lời trăn-trối của Người là rước hài-cốt của
Người về Nưóc.
Vè tình-hình chính-trị tại Việt-Nam, theo ý Tôi nếu
Thủ-tướng Ngô-Đình-Diệm không thành-công trong cơhội hiện thời thì không còn một nhân-vật Việt-Nam nào
khác có thể làm nổi điều đó. Dầu Quốc-Trưởng Bảo-Đại
có đích thân đứng đầu Chánh-Phủ mới đi chăng nữa.
Vào trường-hợp khủng-hoảng chỉ riêng có một ChủTịch-Đoàn cửa ra do một Mặt-Trận Thống-Nhứt QuốcGia bao gồm hết thảy các môn-phái Tôn-giáo và hết thảy
các Đoàn-thể Chính-trị mới có thể đủ uy-tín để điều-khiển
vận-mệnh Đất nước thi-hành một Chánh-Sách chấn-hưng
về chánh-trị cũng như về Kinh-tế của Nước Việt-Nam.
* Nước Pháp và nền Độc-Lập của Việt-Nam....
Lúc nào tôi cũng chủ-trương, và điều nầy tôi đã nói
tại Genève rằng nước Pháp quyết-định để có được một
thái-độ chánh-trị rõ-rệt đối với nước Việt-Nam chỉ có 2
giải-pháp:
– Nếu nước Pháp muốn biến nước Việt-Nam thành
một thuộc địa thì Pháp nên nói thực cho Thế-giới rõ để
cho người Việt-Nam sẽ tự liệu.
– Nếu nước Pháp thành-thực muốn cho nước ViệtNam chúng tôi được độc-lập thì Pháp không nên chù-chừ
trong việc làm cho nền Độc-lập đó hoàn-toàn. Vì không có
127

LỜI PHÊ của ĐỨC HỘ PHÁP

thể trong một nước Độc-lập ở sát nhau 2 Quân-đội khác
nhau: Pháp và Việt-Nam, cùng hai quyền hành-chánh
thường tương-phản.
Quân-Đội Pháp phải quyết định tập-trung lại trong
những vùng đã được qui-định rõ-rệt trong khi chờ ngày
hồi-hương. Nếu Việt-Nam có đủ sức để giải-quyết những
công-việc nội-bộ bằng những phương-pháp chính của
Việt-Nam.
Vì rằng, những sự bất-hòa giữa chúng tôi với ViệtMinh, thực ra đều là người Việt-Nam như chúng tôi cả,
không phải là nan-giải...
* Đức HỘ-PHÁP chứng lễ khai-trường tại HạnhĐường, trên bàn vọng thờ Đức Mạnh-Tử Tiên-Sư.
Đức HỘ-PHÁP hỏi:
Tại sao Đức Khổng-Phu-Tử Ngài truyền giáo-đạo
khi trước mà không thờ Ngài lại thờ Đức Mạnh-Tử?
Và Đức Ngài giải-thích:
Trong thời-kỳ Đức Khổng-Phu-Tử lập Đạo-Giáo
giáng-sanh nhằm lúc thời bình lập đời DÂN-CHỦ, khi
Đức Mạnh Tử giáo-dân nhằm lúc thời loạn, phong-trào
sôi-nổi, giặc-giả tứ-phương, bởi vậy cho nên Ngài lập đời
lấy cái thuyết Quân-Chủ Dân-Quyền tức là Quân-Chủ
Lập-Hiến mới thâu-phục được lòng dân, ấy vậy mới phùhợp với thời-kỳ nầy, tại vậy mới thờ Ngài.
Đức HỘ-PHÁP hỏi:
Tại sao Tam-Giáo qui-nhứt: Thích-Đạo-Nho nghĩa
là: Phật-Thánh-Tiên mà sao không lập hội Phật-Tông
chuyển thế? Hay là Tiên-Tông chuyển thế? Lại lấy Nho128
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Tông chuyển thế? (Chức-Sắc có trã-lời nhưng không rỏ
tột lý).
Đức HỘ-PHÁP giải-thích:
Đạo Thánh cốt-yếu chuyển đời, mà chỉ có biết quyền,
chớ không biết người, biết mình không biết Trời, nên còn
khuyết-điểm, có công rèn-luyện tâm-tánh mà không chỉ rỏ
đường siêu-thoát cho nhơn-loại, vì chỗ thiếu đó mà Đức
Chí-Tôn mới đến đặng thêm sức TrờI và Người hiệp một
đặng lập đời Thánh-Đức. Nhơn-lực phải tùng Thiên-lực
để đoạt cơ mầu-nhiệm thì tu-hành mới mong siêu-thoát.
Nên lập thành Hội-Thánh ba Đài, Bát-Quái-Đài, HiệpThiên-Đài và Cửu-Trùng-Đài đặng chấn-hưng ba nền
Tôn-Giáo lại làm một, gọi là Tam-Giáo qui-nguyên và
ngũ-chi hiệp nhứt là thêm Thần-Đạo và Nhơn-Đạo gọi
Ngũ-Chi Đại-Đạo.
* Phải nhớ rằng; Cơ Đạo của Chí-Tôn, bổn-phận đàn
Anh phải dìu-dắt đàn em đừng quên bổn phận làm Anh.
Có xảy ra việc chi phải hết tâm can-gián hòa-giải
cùng nhau đừng mỗi chút chạy tờ chay giấy.
HỘ-PHÁP:
* Đức Chí-Tôn đến đặng khai-ngươn và tạo TânDân, chư Thần-Thánh Tiên- Phật cũng đến ở cùng Ta để
gầy-dựng tinh-thần nhơn-loại theo Thiên-Ý.
* Chỉ có lòng Nhân-Đạo mới khắc-phục được
NhânTâm.
* Loài Người anh-em chung một nguồn gốc ThiêngLiêng buộc phải thương-yêu và hiểu biết lẫn nhau không
phân biệt màu da và Tôn-Giáo nào cả.
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Một phen nữa, Thầy xô các con ra Hi-Sinh cứu Nòigiống và Tổ-Quốc các con. Tương-lai vận-mạng nhứt-định
thế nào, các con vẫn tiếp-tục tranh-đấu cho kỳ-đặng, thâu
Độc-Lập cho Nòi-Giống và Tổ-Quốc các Con. (Trong
ngày lễ Xuất Quân 1955)
Thầy thành-thật khen ngợi sự sáng-suốt của Bộ-TưLịnh thành-lập đoàn Phụ-Tá Quân-Sự để định-phận cho
Phụ-Nữ Cao-Đài.
Từ xưa đến nay, có biết bao ngọn lửa Thiêng của
Phụ-Nữ đã làm cho sáng tỏ được Quốc-Hồn, nước Pháp
nhờ Janne D’arc, nước Việt nhờ Trưng-Triệu đã đưa QuốcGia nòi-giống mình thoát khỏi ách ngoại xâm để tiến đến
bờ-bến vinh-quang.
Ngày nay Bần-Đạo ước mong sao các con sẽ tìm lại
được ngọn lửa Thiêng ấy, ngọn lửa Thiêng ái-quốc ở nơi
lòng các con và khơi tỏ nét lên, để cứu-nguy cho Quốc-vận
giải-thoát cho giống nòi.
Nước Pháp chỉ có một Janne D›arc, nước Việt ta lại
có đến Nhị Trưng và Triệu-…u, thế là nước Pháp có một
mà Việt ta lại đến ba. Ta nên lấy đó mà hảnh-diện, mà
cố-gắng hơn lên để khỏi thẹn mang danh là gái Lạc-Hồng.
(Nhơn dịp lễ ban quyền Nữ Đoàn-trưởng Phụ-Tá).
* Cuộc tranh-thủ độc-lập của dân-tộc Việt-Nam, kể
từ đây còn phải nhờ đến sức mạnh của Quân-Đội CaoĐài, rất nhiều. Sức mạnh đây không phải là võ-lực mà là
sức mạnh tinh-thần, sức mạnh Nhơn-đạo và sức mạnh
của Chánh-nghĩa.
Cái võ-lực bạo-tàn rồi đây sẽ tàn-tạ, để nhường lại
cho một nền Văn-minh Nhơn-đạo xuất-hiện. Mục-đích
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thành-công của Quân Đội Cao Đài là phải cố làm sao
nắm cho kỳ được Nhơn-tâm dầu phải đem cả xương máu
để đổi lấy nó cũng được.
* Lễ tấn-phong Tổng-Tư-Lịnh Q.Đ.C.Đ.
Chỉ có người Việt-Nam mới thật tâm lo cứu nước
Việt-Nam mà thôi!
Một cách thiết-yếu hơn, Đức HỘ-PHÁP đã kêu gọi:
“Sự đồng-tâm nhứt-trí của toàn thể, vì chỉ có đồng-tâm
nhứt trí mới mong đạt đến thành công.” Mặt phải:
– Cho mấy em Lễ-Sanh và Giáo-Thiện, mấy vị Sĩ-Tải
Hiệp-Thiên-Đài.
Mấy em phải đi quan-sát tình-hình của Đạo khắp
địa-phương hành-chánh của mấy em cho cùng tận, nhứt
là để tâm xem-xét những hạng tín-đồ Nam Nữ lưỡng
Phái đã dày công-nghiệp cùng Đạo mà bị phe đảng của
những tay chấp-chánh yểm-tài, biến-vị, rồi tức cấp hồi
phúc mật-phái cho Bần-Đạo đặng Bần-Đạo dâng lên cho
Đức Lý Giáo-Tông cầu-phong cho họ kịp Rằm tháng 10
này. Mấy em phải dụng công-tâm kiểm-điểm cho kỹ-càng
đừng bỏ sót một ai tất cả hầu chửa nỗi bất-bình họ đã chịu
sầu-thanh từ thử.
Sự nầy có đặng kết quả tốt đẹp và Thánh-Thể của
Thầy nên gíá-trị cùng chăng, Bần-Đạo nay trao cho lòng
công-chánh của mấy em.
Luôn về những tay đã dự vào danh-thể Hội-Thánh
nghĩa là những Chức-Sắc Thiên-Phong đương quyền mà
không xứng đáng vụ tất danh lợi hơn Trung-nghĩa với
Chí-Tôn thì mấy em cũng cho Bần-Đạo hay đặng Bần131
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Đạo liệu phương trừ-khử.
Khá kính,
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
173. Phúc-Trình của Khâm-Trấn Ph. Thiện v/v Phưóc-Thiện tại gia.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Theo Pháp-luật của Phước-Thiện thì người trọn
hiến-thân cho Đạo chớ không có Ph. Thiện tại tư-gia.
Đã vào Phước-Thiện lấy công làm phước-thiện, có
gia-nghiệp khi xuất gia cũng phải hiến cho Phước-Thiện
thì còn chi gọi là tư-gia, tư lợi...
Vậy thì vào Hội-Thánh Phước-Thiện mà còn ở tại
nhà chớ không có vào sở, thì phải đóng 5 ngày công-quả
không đặng chế-giảm chi hết.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
174. Con Mang vào Nội-Chánh Cửu-Trùng-Đài.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Con Mang đem tin tại Nội-Chánh đã tỏ rằng:
“Cơ khảo-đảo do căn-nguyên nơi Nội-Chánh.”
Nếu ta tin bởi quyền Thiêng-Liêng thi ta có thể nói
rằng: Nếu không có quyền năng vô-đối của Đức Chí-Tôn
thì cả 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 Thiêng-Phong là cốt để trừ cái nạn diệt-vong
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của Nội-Chánh. Bần-Đạo khuyên họ rán chịu cho đến
ngày Bần-Đạo trở về.
(Ngày 1 tháng 11 Đinh-Dậu).
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
175. V/v Xin nghỉ 3 ngày: 10,20. 30 mỗi tháng không đủ sức ChứcSắc nghỉ ngơi.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Ba ngày Nhươn nhựt đã nghỉ thì chi thiếu, theo đủ
luật có một ngày.
Vậy mồng Một nghỉ buổi chiều và Rằm nghỉ buổi
chiều là đủ lẽ.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
176. Tướng Nguyễn-văn-Thành yêu-cầu Đức HỘ-PHÁP định
phương-tiện cho Qu. Đội được cúng hổn-hợp trong mỗi kỳ Sóc
Vọng và định hàng ngũ cho các Sĩ-Quan. Xin đối-phẫm TáQuan đến Tướng-Quan cũng được luân-phiên giảng Đạo tại
Đền-Thánh.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Hàng Sĩ-quan chiếu theo mạng lịnh của Bần-Đạo đã
lập không định riêng cùng Quân-sĩ, chỉ kể công-nghiệp
cùng Quốc-Gia mà Đạo giúp-đở buổi loạn-ly mà thôi.
Đáng lẽ quyền Đời phải dâng công cho Đạo, mà ta lại
trái ngược phải đem Đạo đặng trả công cho Đời. Ông
D’argenlieu dâng cả tước quyền và danh-dự cho Đạo,
gương mẫu vẫn còn đó.
Ngày Sóc vọng, duy có Bần-Đạo, hàng Sĩ-quan hữu
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công cùng Quốc-Gia vào hàng Lễ-Sanh khi làm xong
chức-vụ họ đứng theo hàng phẫm Lễ-Sanh trên từng lầu
mỗi khi hành lễ.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
177. Đơn xin lập gia đình (3 năm)

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Biểu Sá đi từ chức đừng để người cốt, vì Thiên-Phong
không đặng lập gia-đình, còn có gia-đình mà vào ThiênPhong thì đặng, khi nó lập đời xong rồi và trọn Đạo rồi
vào đơn xin phục chúc lại, Nhưng cho cùng không là do
quyền Hội-Thánh.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
178. Ông Hành-thiện Hườn chơi hụi bị giựt (21,000$00) dâng tờ lên
Đức HỘ-PHÁP xin làm Đạo.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Chơi hụi là đánh bạc, bị giựt là bị thua, thua rồi
mới tỉnh-ngộ xin làm Đạo, Hườn không còn đáng chức
Hành-Thiện, Hội-Thánh Phước-Thiện nghĩ sao cho biết?
(Hội-thánh cầu xin ân xá cho Ông Hườn được lập
công. Được lời phê kế tiếp):
Lời phê:
Trục hạ Hườn xuống hàng Minh-Đức. Hội-Thánh
Phước-Thiện lập Thánh-lịnh.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
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179. Thỉnh giáo v/v đối-phẫm của Chức-Sắc Cửu-Trùng và PhướcThiện trong hai cấp bậc: Chí-Thiện và Giáo-Thiện.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Giáo-Thiện đối với Lễ-Sanh (về Lễ)
Chí-Thiện đối với Giáo-Hữu.
Còn hàng Giáo-Thiện thì đã vào hàng Thánh-Thể
tức là hàng Thánh.
Thánh-lịnh đối phẫm là Thánh-lịnh cho Hànhchánh qua Phước-Thiện, hỏi thử Gia ai có quyền cho điều
ấy mà nó đã dám luận thế nầy. Gia đã nhiều lần không
hiểu Luật-Pháp mà làm càng Hội-Thánh Phước-Thiện cho
nó làm phận-sự khác đừng để nó ở Lại-Viện nữa.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
180. Giáo-Thiện Cảnh xin về nhà dưỡng bịnh.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Cho Cảnh về nhà dưỡng bịnh đặng vợ con chăm
nom nuôi dưỡng, lời nói nơi Dưỡng-Đường không người
nuôi là sự thật quả vậy.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
181. Lễ-Sanh xin về Phước-Thiện và xin đối-phẩm (Lễ Sĩ).

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Hội-Thánh Phước-Thiện xem và cho Bần-Đạo
biết có quả hễ Lễ-Sanh của Hành-Chánh qua Phước-Thiện
thì đặng vào hàng Giáo-Thiên chăng?
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Bần-Đạo nhớ có ra lịnh chỉ cho qua vào chánh ngạch
Chức-Sắc thì chỉ đặng phẫm Hành-Thiện mà thôi, còn
như qua phẩm Hàm thì mới cho vào hàng Giáo-Thiện.
Trả lời cho kỹ về việc nầy.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký) *
182. Huấn lịnh của Đức Hộ Pháp

HUẤN LỊNH CỦA ĐỨC HỘ-PHÁP
Chưởng-Quản Nhị Hữu Hình Đài
Hiệp-Thiên và Cửu-Trùng
Gởi cho các Cơ-quan Chánh-Trị-Đạo.
Từ đây những Chức-Sắc của cơ-quan Chánh-TrịĐạo, dầu cho Hội-Thánh Phước-Thiện hay Hành-Chánh
cũng thế, đã vào phẩm Hàm-phong thì không đặng chung
đứng cùng Hội-Thánh cúng Đại-Đàn hay Tiểu-Đàn giờ Tý.
Chỉ đặng mặc Thiên-phục cúng với hàng Đạo-hữu
trong các Thời khác mà thôi.
Hộ-Đàn Pháp-Quân phải tuân y và thi-hành mạnglịnh này.
Tòa-Thánh, ngày 12 tháng 12 Giáp-Ngọ (5/1/65).
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
183. Lời-Phê Về Phương Luyện-Kỹ:

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Muốn đi con đường thứ ba phải tập mình đừng
ham muốn các điều chi cho mình nữa, hành-tàng của
Chí-Tôn là phận-sự của mình phải yêu ái với Chí-Tôn và
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Phật-Mẫu, cái yêu-ái và hiếu-hạnh ấy phải là phi-thường
do tâm-linh điều-khiển, phải thương yêu nhơn-sanh và
vật-loại hơn mình và coi đồng thể đồng sanh với mình,
phải tạo-dựng cố-thủ thân-tâm cho nên chí-thánh, và đoạt
đủ 3.000 công-quả thì sẽ đi êm bước đặng, và mới vững
vàng thắng muôn điều trở ngại.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
184. Đạo Núi Trần-Ngọc-Dương bịnh nặng làm tờ yêu-cầu Đức
HỘ-PHÁP xá tội cho hết căn bịnh chướng.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Đức Chí-Tôn là Đại-Từ-Phụ, khi đến độ Bần-Đạo.
Bần-Đạo có hỏi về phương tận-độ các vong linh nhân-loại
thì có nói quả quyết như vầy:
“Dầu cho có kẻ nào phạm tội dẫy đầy mặt đất mà khi
hấp-hối rồi chỉ kêu lấy danh ta thì cũng đặng siêu-thoát.
Dương gắng nhớ và trông cậy nơi Đại-Từ-Phụ vì Dương
đã biết ăn-năn sám-hối.”
Bấn-Đạo ban ân lành cho Dương.
(Ngày 16 tháng 6 năm Ất-Mùi.)
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
185. Tờ số 769 của Tư-Lịnh-Bộ nói v/v bắt những người có liên-can
với Liên-Minh

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư xem và liệu-phương thế
giáo đạo cho cả Tín-Đồ hiểu biết Đạo-Pháp chút ít, đừng
để bên Q. Đội dạy dùm họ cho Hành-Chánh là điều rất
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hổ-thẹn. Sự làm khổ của Q.Đ. nếu hiểu lý lẻ của bức thơ
là phương họ giáo-đạo dùm cho Hành-Chánh đa.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
186. Thượng-Giáo-Sĩ Trần-Thanh-Mậu xin truy-phong vào hàng
Thánh-Tử-Đạo cho vị Đội-Trưởng Trần-Thanh-Vân bị L.Minh
bắn trong Bào-Rong.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Liên-Minh là ai? Bắn đội-trưởng Trần-thanh-Vân
là ai? Mà chết đây vì ai? Càng hỏi càng làm cho trí-khôn
điên đảo đi mà chớ.
Thì cũng truy-phong vào hàng Thánh-Tử-Đao mà
bị tử đạo là do Anh em của nó giết chết. Tư cho Lễ-Viện
làm lễ truy điệu và đem linh-vị vào thờ nơi Bát-Quái-Đài
đặng đợi anh em nó về sẽ giải-quyết.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
187. Do tờ 40 ngày rằm tháng 6 Nhâm-Thìn của Bàn-Trị-Sự ThớiThuận, An-Hóa, Mỹ-Tho đệ-trình tình-hình nơi đó rất sợ-sệt
V.Minh chém người Đạo.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư viết thơ hỏi lại toàn Đạo
nơi An-Hóa có phải sợ V.Minh mà bỏ Chí-Tôn và bỏ Đạo
hay chăng. Nếu V.M. có quyền giết ta thì chỉ giết xác-thịt
ta, còn ta nếu sợ người mà có quyền giết ta, còn có quyền
đọa linh-hồn ta nữa kia mà.
Biểu cứ làm Đạo vì bổn-phận phải giúp-đở an-ủi
những nỗi đau-khổ của Đời thì dầu ai giết chết mà vì
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lẩn-truất thương-sanh thi hành Phước-Thiện thì sợ gì
cái chết ấy.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
188. Đại-Tá Kiết Thánh-Vệ-Trưởng phúc-bạch tờ số 169 ngày 4–6–
Nhâm-Thìn, nói về chìến-sĩ Pháp-hồi do người phổ-độ bên Pháp
thôi, chớ không phải là người tình-nguyện vì Đạo mà đặng
cầu-phong vào phẩm Lễ-Sanh... Tại sao họ cũng đặng phong
thưởng Lễ-Sanh đồng thể như Đạo đã hy-sinh sang Pháp vậy.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Bộ Pháp-Chánh minh-tra coi tại ai và do
nơi đâu mà mấy vị chiến-sĩ Pháp-hồi mới nhập-môn theo
Đạo ở Pháp với Đại-Tá Kiết mà thôi, chớ không phải là
người tình-nguyện vì Đạo mà đặng Cầu-phong vào phẫm
Lễ-Sanh. Phẩm ấy vốn là một đặc-ân ban cho người Đạo
vì Đạo tình-nguyện hy-sinh, chớ không phải để cho toàn
những lính Pháp hồi.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
189. Lại-viện thỉnh-giáo v/v Lễ-sanh hành-sự nơi Cửu-Viện như mỗi
Viện có Thượng-Thống, Phụ-Thống, còn ba vị Lễ-Sanh không
biết dùng gọi danh-từ chi?

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Chư vị L.S. đủ văn tài vào Cửu-Viện, dưới Qu.
Thượng-Thống và Phụ-Thống đặng chưởng-quản Thơphòng và Văn-phòng thì để tên là Quản-Văn tránh tiếng
Đầu-Phòng-Văn, vì Quản-Văn đặng quyền Cai-Quản cả
Đầu-Phòng-văn, tỷ như Quản-Văn Lại-Viện, Quản-văn
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Lễ-Viện v..v....
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
190. Lễ-Sanh Nương kêu-oan vì bị ức hiếp nên bị rút do Phúc-trình
của Khâm-Châm Giáo.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư xem kỹ lại, BầnĐạo trong về công-tâm phê rầy Giáo-Hữu Giác chớ thật-sự
là biết Giáo-Hữu Giác là vị Thiên-Phong ít ghét người và
làm quyền mà lại có tâm thương em út.
Để đủ cớ là trả lời vạch rõ tội-trạng của Nương, song
nghe Nương bị khép vào hình tội nặng-nề là buộc phải
từ-chức, thì lại để lời cầu rỗi cho khỏi tội, đáng lẽ BầnĐạo phải buộc Nương từ-chức, không thì đào-thải trở
lại hàng Tín-đồ, song vì lời xin của Giáo-Hữu Giác nên
khép vào tội “Vĩnh-bất Tư-Dụng” rồi từ đây chỉ hành đạo
nơi Tòa-Thánh mà thôi không đặng thuyên-bổ đi hành
Đạo nơi nào hết.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
191. Đơn kêu oan của L.S. Miêng (Thái) v/v bị Tòa-Thánh PhápChánh Tư Quyền xử bồi-thường 525$00 về tiền công-quả nơi
Chợ-Gạo.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Pháp-Chánh Tư-Quyền là về quyền hành-chánh
phán-định luật-hình nghĩa là uy-quyền mình xử mình của
Củu-Trùng-Đài nên án ấy không đặng kêu oan chi cả, vì
cớ mà Bộ Pháp-Chánh bác đơn là đúng luật. Nếu lỗi nơi
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mình ít học mà bị gạt lại mang tội “Vĩnh-Bất-Tự-Dụng”
thì lại còn nặng-nề hơn là bối-thường tiền mất.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
192. Thỉnh-giáo số 24 v/v xin Đạo-Cấp Thiên-Phong cho chức vị
Hàm-Phong.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Theo lẽ thì chẳng có quyền hưởng đặc ân ấy, song
vì lòng từ-bi bác-ái nên cho. Thoảng như cũng đặng, thì
những Thiên-Phong khổ-hạnh vì Đạo cũng như họ đã
an-nhàn vô ưu, vô lự kia thì giá-trị Đạo-Cấp có ra gì.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
193. Thỉnh-giáo v/v người Phước-Thiện còn tại gia có phải đóng 5
ngày công-quả cho Hành-Chánh không.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Qu. Thái Chánh Ph. Sư cho biết ai ra lịnh
cho Khâm-Châu Đà-Lạt G.H Ngọc-Ngọ-Thanh buộc
người Ph. Thiện đóng 5 ngày công-quả. Dầu cho còn ở
Bộ Hành-Chánh đi nữa thì cũng chẳng vì lẽ ấy mà nói họ
phải đóng, bởi vì ai cũng được vào bộ hành-chánh, sự dốt
nát hành-quyền Bần-Đạo đã chẩn thấy rằng Hành-Chánh
chỉ biết quyền mình mà không biết kính nhường Quyền
của Hội-Thánh khác, đáng giận, đáng buồn.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
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194. Phúc-trình v/v gây-gổ của Chí Thiện Cang và LS Quí.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Chí-Thiện Cang là hàng phẩm Chí-Thiện tức là Giáo
Hữu, nghĩa là đàn anh đàn chủ.Còn Thiếu Tá-Quí là
Lễ-Sanh đàn em nghĩa là đàn tớ theo Đạo-Luật đã định.
Vậy mà Chí-Thiện Cang ăn nói không mực-thước
đến đổi dẫu lý-luận là đầu-cáo rằng Quí dùng kế gian-ác
mưu hại cho mình, thiếu hạnh làm anh làm chủ. Còn
Quí là một vị Chức-Sắc mà không biết luật-hình của Đạo
dám đánh lại Anh như kẻ côn-đồ cướp đảng, còn quyền
trên cùng luật-pháp mà L.S. Quí cũng không kể đến, tội
đáng nghiêm-trừng, song giam Khảm vì quá phẩn-uất vì
lòng tự-ái, đôi đàng đều có lỗi, Cang lỗi chẳng nên Anh,
còn Quí lỗi chẳng nên em.
Nên Bần-Đạo xử phạt như thế này: Quí quì nhang
tại Bửu-Điện ba đêm mỗi đêm ba nhang (giảm) là nhớ có
tự-hối xin-lỗi Cang mà Cang không thứ.
Chí-thiện Cang quì ba nhang một ngày nơi BủuĐiện. Tư cho Hộ-Đàn Pháp-Quân thi-hành lịnh phạt nầy
rồi giao hồ-sơ cho Pháp-Chánh trã lại cho BTT.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
195. Tờ phúc của Phó-Trị-Sự Cao-Văn-Bô.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Trong buổi khó-khăn ly-loạn các nhà cầm-quyền khó
biết phân-biệt đâu là thiệt đâu là giã. Hại nỗi V.Minh vốn
là Việt chớ không phải Miên thì nhà cầm quyền Miên e-dè
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ngăn cấm các tổ-chức, chớ không phải Quốc-Gia của họ
là phải lẽ, vậy đình vụ phổ-độ Tần-Nhơn lại cho tới ngày
Hòa-Bình trở lại, chỉ có khuyên những người Miên quá
khổ nơi xứ họ có thể đến dung-thân nơi Thánh-Địa là đủ.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
196. Tờ của Đinh-Văn-Hoàng Nhơn-viên Chi-Phái Sàigon.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài xem xét và cho
ý-định các chi-phái bên Phật-Đạo có thể vì tình-thế khókhăn nên mới về nương nơi bổn-đạo. Khuôn thuyền BátNhã Cao-Đài rất mạnh chở và quảng-đại, ta cứ cứu-độ họ
là thiệt phần của Chí-Tôn đã giao-phó cho ta vậy, quyếtđịnh xong trả lời ngay cho Ông Đinh-Văn-Hoàng biết.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
197. V/v Cầu phong-thưởng Phẩm Hàm-Phong.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Chức-Sắc Hàm-Phong khi thọ lãnh đã được phong
Hàm thì ở hoài phẩm vị ấy cho đến chết chớ mặt luật
không có định cho thăng, trừ ra khi nào đặng một côngnghiệp phi-phường trong lúc sanh tiền Hội-Thánh mới
đưa ra quyền Vạn-Linh cầu xin thăng vị. Quyền Chí-Tôn
tại thế không đặng quyết-định vụ nầy nên bác đơn.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
198. Tờ yêu-cầu của Lâm-Thị-Khanh v/v kêu-oan cho con là Nguyễn-
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Ngọc-Diệp 30 tuổi.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Thánh-Vệ-Trưởng đem thêm một tờ yêu-cầu
nầy nữa đưa cho Bô Tư-Lịnh và Bộ Tham-Mưu Qu. Đội
rằng quả chăng chúng đã định rằng tất cả quân-nhân nào
mà Bần-Đạo biểu phải trả tự-do, giải ngũ cho là chúng
bắt cầm ngục lại phải chăng?
Bần-Đạo sẽ đi đến một ngỏ cuối cùng là mươn quyền
Đời Quân-Đội Pháp hay là Chánh-Phủ can-thiệp hỏi
chúng coi nên để cho Bần-Đạo đi đến đó chăng?
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
199. Tờ của Giáo-Thiện Huỳnh-văn-Liêng xin hòm cho chư vị ĐạoSở Ngoại-Ô khi qui-liễu.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Khâm-Thành Thánh-Địa, các Đầu-Phận-Đạo
ra lịnh cho các Hương-Đạo sở tại mình phải tổ chức đóng
hàng đặng bố-thí nơi Phận-Đạo mình, Tòa-Thánh chỉ lo
cho người hiến-thân hành-Đạo mà thôi.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
200. Tờ Phúc-sự minh-tra của Hỏa-Viện trong vụ Cảnh-Vệ ĐịaPhương 2 chủ-trương lập chợ và lính xung-phong đồn Ph. Nghĩa
bắt Đạo-hữu làm xâu.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Thánh-Vệ-Trưởng một mặt bắt tội Trung-Úy
Phương phạm Thánh-Lịnh cấm lập chợ Long-thành lại
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phải đòi về Th. Vệ mặt nữa hỏi lại Quân-Đội rằng: BầnĐạo đã ra lịnh cho Q.Đ khi mượn Tín-đồ làm chi phải
do nơi Bàn-Trị-Sự mà Q.Đ đã dụng cường quyền áp-bức
những Tín-đồ đi làm rẩy đặng kiếm sống như thế có NhơnĐạo chi chăng và Q.Đ xử định lẽ nào cho Bần-Đạo biết.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
201. Tờ của Thiếu-Úy Nguyên nói về vụ bỏ thăm Hội-Đồng ở Đệ Ngũ.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư phải viết bố-cáo
dán khắp Thánh-Địa cho biết rằng: Chức -Sắc Hội-Thánh
dầu Hành-Chánh hay là Phước-thiện là kể như kẻ cầmquyền. Hội-đồng Thánh-Địa cốt là một quyền sở-hữu
cho kẻ tín-đồ bảo-vệ, bịnh-vực quyền lợi của mình đối
cùng Pháp-Luật tức là đối với kẻ cầm-quyền. Đã là một
cơ-quan đối chọi với nhà cầm-quyền mà đưa lại nơi tay
người ấy thì là cho nhơn-sanh quyền gì nói thử? Bôi tên
là phải, lỗi nơi Khâm-thành là không cho quần chúng
biết trước mà thôi.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
202. Tờ của chưởng-Quản Ph. Th nói về G.Nhi Xuấn ở nhà.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Hòa-Viện minh tra lại nếu Xuấn xin phép
ở nhà đặng lấy chồng thì biểu nó làm đơn xin từ chức
Giáo-Nhi đặng lập gia-thất là đủ cớ chớ trở-ngại phong
dâu, đừng để còn danh Giáo-Nhi mà lấy chồng là trái luật,

145

LỜI PHÊ của ĐỨC HỘ PHÁP

nếu không xin người ta cũng lấy lại.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
203. LS Lư xin làm việc cho Chánh-Phủ lấy tiền 2/3 giúp cho HộiThánh.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Người Đạo dầu ở trường hợp nào cũng Đạo, mà
muốn làm Đạo mỗi việc gì cũng có thể làm Đạo đặng,
Bần-Đạo cho phép L.S Lư trở lại làm việc nước song cũng
vẫn tiếp-tục làm Đạo.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
204. Phan-Tấn-Sĩ cầu xin phần đất cất Phan-Phủ-Từ.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Chợ Long-Hoa và Châu-thành của chợ này sau kia
sẽ lan rộng ra cho tới Bến Kéo mà đất này lại ngay hàng
thẳng lối mở rộng của nó. Vây nên tìm nơi khác cho anvững phủ thờ buổi mai hậu khỏi bị dời vạt.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
205. Tờ của Bùi-Trung-Phẩm xin đem cốt Bà về thờ nơi Báo-Ân-Từ.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư cùng hai vị Qu.
Thượng Chánh Phối-Sư, Thái Chánh Phối-Sư sắp đạt
trước đặng rước cốt của Bà Linh-Sơn Thánh-Mẫu về để
thờ tạm nơi Báo Ân-Từ cho tới khi Thái-Bình trở lại,
trùng-tu am-tự nơi Điện-Bà rồi sẽ đem về Điện trả lại.
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Nghĩ đến tình củ trong hồi lao khổ tù-đày nơi ngục
mà Bà đến thăm viếng, an-ủi, bênh-vực và phò-hộ, Bần
Đạo phải lo trả nghĩa này.
Công chuyện làm cùng lễ-nghi phải cho long trọng
phải tuyên-truyền cho toàn tỉnh nhứt là Châu-Thành
Tây-Ninh hay định ngày họ đến dự lễ.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
206. Tờ của Thái-Chánh Phối-Sư.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Bần-Đạo đã hỏi công-thợ và cũng định quả quyết
rằng các dinh-thự không thể hoàn-tất ngày 9 tháng Giêng
Giáp-Ngọ Bần-Đạo đã hội-nhóm với mấy đứa nhỏ chúng
nó hứa ngày sanh-nhựt Bần-Đạo lo cho kịp ngày ấy: Năm
tháng năm Giáp-ngọ mới rồi.
Vậy toàn cả cơ-quan Chánh-Trị-Đạo lo cho kịp ngày
ấy nhứt là phải làm cho xong đặng ăn cái Lễ to-tát là độc
lập, thiêu-xác Quốc-Đạo.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
207. Vi-Bằng phái Thái 17/12/1953

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Con cái của Đạo đã quá số 2 triệu.
Phần đông còn mắc trong vòng chiến-tranh nên chưa
về hưởng đặng sự nghiệp của Đạo, vậy khi yên giặc họ sẽ
về, chẳng lẽ người thong-dong toại-hưởng đặng sự-nghiệp
của Đạo mà kẻ chiến-chinh sẽ bị thất-nghiệp lưu-vong
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bởi sử-đương đặng phần đáng giá là đoạt các phần đất
quí trong gần Nội-Ô Đền-Thánh, của cho 25 x 30 thước
là nhiều rồi sợ e ngày kia không đất mà chia nữa.
Rừng sẽ cho đặng nửa mẫu là vì nó ở ngoài vùng
Thánh-Địa bên kia con đường Thiên-Thọ-Lộ là ngoài
Châu-vi Th.Địa rồi song Bần-Đạo chỉ cho làm rẩy đặng
ăn chớ chưa cho đứt vì một ngày kia lại phải còn chia cho
các chiến-sĩ hồi gia.
Cao Tiếp-Đạo viết thơ nói rõ cho các cơ-quan chánhtrị Đạo hiểu biết.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
208. Đơn của Quản-Lý toàn nhơn-viên bộ tiếp-tế.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Lý-lẽ không chơn-lý nơi cửa Đạo, tùng chơn-truyền
của Chí-Tôn là kỵ tà-gian dối-trá, mà phương đổ bát nào
cũng là gian-lận cả. Hội-Thánh đứng ra làm y tà-đạo Hào
thì thử hỏi các Tôn-Giáo khác sẽ đả-đảo chơn-truyền Đạo
thế nào, bác đơn lần này là lần xin số thứ 3, Ba lần mà Hào
còn bị nữa thì tội của Giáo-Sư Hào đáng phạt quì hương
tại chánh-điện 6 nhang quì một lần.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
209. Tờ của Thái-Chánh Phối-Sư v/v G.Sư Đài choán đất.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Bộ Pháp-Chánh đòi G.S Đài đến minh-tra
sự gian-lận choáng-đất của Đạo cho cha ruột và cha vợ nó
mà bỏ hoang không cất nhà cửa từ lâu rồi.
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Đài bị án gian lận của Đạo, pháp-luật định chia đất
chung cho cả tín-đồ của Đạo. Lập bản án-thâu cả đất đã
cho cha nó, cha vợ nó, và cho nó lại rồi cho kẻ khác liền.
Tội gian-tham ấy không còn đặng chung sống cùng Đạo
nơi Thánh-Địa, nên lên án đuổi nó ra khỏi Thánh-Địa.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
210. Đơn xin qua Giáo-Sĩ của G. Hữu Khai.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Chỉ phẩm Lễ-Sanh mà thôi Giáo-Hữu không đặng.
Bác-đơn.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
211. Công-văn 63/HC ngày 28/5/N. Thìn của Thái Chánh Phối-Sư
xin cho Chức-Sắc Chức-Việc, Đạo-Hữu Minh-Hương được trở
về với Hội-thánh Huê-Nhơn.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư và Qu. Thượng
Chánh-Phối-Sư cho ý-định, Hội-Thánh Đường-Nhơn
chỉ mượn chức-sắc Minh-Hương giúp-sức trong thời-gian
mà thôi, đặng giúp chủ-truởng Hội-Thánh Ngoại-giáo
phổ-độ rồi để trã lại.
Phê Tiếp:
V/v hị vị Qu. Thượng và Ngọc Ch. Ph. Sư ra thôngcáo xin nhớ nhấn mạnh chỗ này: Minh-Hương-Đạo kể
vào Hội-Thánh bổn-quốc giờ này chỉ cho giúp Hội-Thánh
Đường-Nhơn mượn tạm đặng phổ-độ Huê-Nhơn một
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thời-gian mà thôi.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
212. Phúc-Trình minh-tra của Pháp-Chánh Bến-Tre về công-nghiệp
của Khâm-Châu nơi đây:

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư làm tờ Ban Khen
Công-Nghiệp cho Giáo-Hữu Thượng-Thâu-Thanh rồi
dâng cho Bần-Đạo ký tên.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
213. Bức thơ của Đại-Tá Thánh-Vệ-Trưởng xin bải bỏ giấy ra vô cửa
đổi lại giấy nhập môn.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho các cơ-quan Chánh-Trị-Đạo hội nhau đặng
quyết định thay đổi kiểu-vở Sớ-Cầu-Đạo và làm một kiểu
mới thông-hành của Đạo.
Cấm-nhặt nhơn-viên Bảo-An và Thánh-Vệ vô lễ
cùng xác người mà họ đã biết rỏ, tra xét giấy tờ một cách
hống-hách, sái lễ độ là sẽ bị trừng-trị nặng nề. Thánh-Vệ
và Cơ Bảo-An phải huấn-luyện nhơn-viên của mình cho
khéo-léo bằng chẳng thì bị lổi đều do người cầm quyền
nơi Cơ-quan ấy chịu hết. Tòa-thánh, ngày 16/10/Giáp-Ngọ
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
214. Phúc-trình của Pháp-Chánh minh-tra công-nghiệp của vị Giám-
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Đốc Phòng Kinh-Lý Khám-Đạt Trương-văn-Ba.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Số: 1487/VPHP
Vì công-nghiệp đặc-biệt và vì phận-sự yếu-trọng cần
phải có phẩm-giá một chức-sắc Thiên-Phong mới đảm
đương nổi phận-sự, nên ân-phong Giám-Đốc sở KinhLý và Khám-Đạt Trương-văn-Ba vào hàng Lễ-Sanh phái
Ngọc và đợi ngày Đức Lý Giáo-Tông cho phái thiệt-thọ.
Tư cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư lập Thánh-Lịnh.
Tòa-Thánh, ngày 13/5/ƒt-Mùi
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
215. Phúc-Trình xin thăng thưởng phẩm Giáo-Hữu cho Lễ-Sanh
Pháp hồi ở Cơ-Thánh-Vệ.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Bộ Pháp-Chánh minh-tra công-nghiệp của
các vị-Sĩ-quan Thánh-vệ về mọi mặt: Hạnh-kiểm cùng
công-nghiệp nhứt là về mặt Đạo.
Cho biết rõ họ đã đặng thăng cấp bên quân-đội,
chẳng đặng đừng lầm lạc trái phép trong một công mà
hai thưởng.
Số: 248/VPHP, ngày 19/11/G. Ngọ
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
216. Đức HỘ-PHÁP kêu vô HỘ-PHÁP-Đường những vị có mặt:...

ĐỨC HỘ-PHÁP
kêu vô HỘ-PHÁP-Đường những vị có mặt:
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– G. Hữu Thái-Hố-Thanh Chưởng-Quản Ban-Nhàthuyền và có mặt:
– Cai-Quản Nguyễn phước Thủ
– Phó Tá-Lý Nguyễn văn Điển
Đức HỘ-PHÁP dạy như dưới đây:
Giáo-Hữu nay cũng mạnh rồi sắp đặt nhơn-viên nhà
thuyền làm việc có qui-tắc vì chỉ ta sống là ta làm Đạo là
tự lấy có cái chết đó thôi mà bây còn làm sơ-thất thì ngày
về trển người ta kiện bây chịu lấy.
Còn Chín Thủ phải xem xét chiếc thuyền hằng ngày
cho sạch sẽ và coi dìm, tuội, mấy lá cờ thay đổi cho mới
chớ không phải treo tấm dìm rách lên đó được.
G.Hữu Hồ bạch Thầy:
Vì tôi bịnh mấy tháng nay nên Ông Chín và vị Phó
làm việc không được trôi chảy nhiệm-vụ.
Đức HỘ-PHÁP nói:
Mầy về coi vị nào công-cử lên làm một vị phụ-tá đem
lên tao, tao đưa qua Hiệp-Thiên-Đài bổ sắc-lịnh cho nó,
còn không nghe nữa thì mầy đưa hết nhơn-viên lên cho tao.
217. Bộ Tham-Mưu xin lò gạch Kỷ-Nghệ 2,000 viên gạch tạo tác
dinh-thự nơi Bến Kéo.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Phối-Sư Cố-Vấn cho Quân-Đội biết rằng Qu. Đội
đã có chánh-phủ và nhà binh Pháp giúp lương hướng,
tiền-tế phụ-trợ chớ đâu phải như trước buộc toàn Đạo
phải nuôi binh-sĩ đủ no đủ ấm.
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Suy nghỉ đến cái nghèo của Đạo của Hội-Thánh
nhứt là Hội-Thánh Phước-Thiện mà giãm bớt bon-chen,
chẹt mọt để họ lo nổi ăn nổi mặc và tạo-tác dinh-thự với.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
218. Tá-Lý Ân xin nhân-công thợ hồ và mộc làm chợ Tân-Dân.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Bần-Đạo đã quá chán-ngán bọn Đạo của Trứ để lại
hễ đi lên thì đông, rồi đến lúc làm là trốn mất. Bần-Đạo
đã muốn từ bỏ họ đã từ lâu nhưng không nở, nên yên lòng
mà còn giữ họ lại đó.
Thây kệ làm chăng tuỳ ý họ, không quá lo đến thêm
mệt.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
219. V/v Cầu xin Sư-Phụ chế-giảm phẩm Thính-Thiện và HànhThiện.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Đạo luật chơn Pháp của Đức Chí-Tôn đã dạy không
đặng phép chế sửa. Nam phái thật-hành chơn-pháp, đúng
lý ra nữ-phái phải tùng nam phái mà thật-hành luật-định.
Nghĩa là chung sức với Hành-Thiện nam lập thành 12
gia-tộc cũng đặng thăng vị, nghĩ lúc ban sơ này nếu thihành y-luật thì phải thất phận, nên Bần-Đạo chế-giảm
cho nữ-phái mà thôi đặng nhập vào công thợ đặng lo tạo
nghiệp cho Đạo khi đủ 5 năm công-quả sẽ đặng thăng
phẩm Giáo-Thiện nữ phái đặng cho Bần-Đạo tư cho
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Pháp-Chánh định luật.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
220. Bà Kim-Huê ở Sàigòn xin lập kinh-tế.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tư cho Hội-Thánh Ph. Thiện hội nhau đặng cho
hiểu sự quyết-định, vì từ thử mỗi lần tạo lập ra các cơquan kinh-tế phần nhiều bị thất bại là vì gặp những tay
lợi-dụng thế-lực của Đạo chớ chẳng phải thật tâm giúp
đạo và Hội-Thánh Phước-Thiện không để mắt dòm ngó
đến nên họ chỉ làm lợi tư-riêng của họ mà thôi.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
221. V/v Huỳnh-minh-Mẫn (Nhạc).

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Quá chán-nản là do sự ruồng-rẩy về tâm-lý cũng
như về tinh-thần, bởi nó thấy sự buồn khổ nhiều hơn sự
vui-sướng, có công nghiệp phi-thường mới có điều phongthưởng, phẩm Giáo-Hữu của Mẫn là ở ghi-tặng và đặc-ân
mà Bần-Đạo phải lo cho con cái của Chí-Tôn. Mà để dấu
hỏi tại sao có điều kỳ-hoặc, nó muốn hoàn-thành ở vào
Bộ Nhạc cũng như sự trớ-trêu của Giác, nếu nó chưa cảm
lãnh thì để cho Bần-Đạo liệu xử với nó.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
222. Lời Phủ-Giáo của Đức HỘ-PHÁP (tại Báo-Ân-Từ ngày 4
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tháng 3 Nhâm-Thìn)

LỜI PHỦ DỤ CỦA ĐỨC HỘ-PHÁP
Lễ Đầu-sư Thái-Thơ-Thanh
Từ hàng Phẩm Chưởng-Pháp đố lên mới đặng: Nhạc
công khởi nhạc, còn từ Đầu-Sư đổ xuống: Lễ xướng ChứcSắc tựu vị, Lễ xướng giai quì thì Nhạc khởi.
223. Lời-Phê Số: 1576/VP.HP.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP
Tiền tài không qua Phẩm vị Thiêng-Liêng đặng. Mấy
em nên sáng suốt xem xét công đức của họ mà định phận
cho mấy người dâng của. Còn về bên Bàn-trị-Sự thì chiếu
theo đối phẩm của họ mà định vị Phó-trị-Sự đã nhiều năm
Hành-Đạo cho vào Thính-Thiện đăng còn mới thì cho
vào hàng Minh-Đức, nếu có tâm Đạo khi Pháp-Chánh
chứng thì lên Phẩm Tân-Dân đặng.
Thông-Sự cũng vậy, còn Chánh-trị-Sự là Hành-Thiện.
Ngày 24 tháng 10 Tân-Mão.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

CHUNG
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