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LỜI GIỚI THIỆU
Kính chào Quí Chức Sắc, Chức Việc, Quí Đồng Đạo, Quí Thân Hữu, Quí Bạn Đọc gần xa!
Nhân ngày giáng sinh của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc chúng tôi gởi đến quí vị bạn đọc bài viết nói về
Tiểu Sử Đức Hộ Pháp, mà sau khi đọc hậu bối chúng tôi cảm thấy bùi ngùi xúc động, cảm nhận được sự
hy sinh, nhẫn nại vô cùng tận của các bậc Tiền Khai Đại Đạo, mang một sứ mạng vô cùng khó khăn nhưng
đầy phước đức vì đã được Thiêng Liêng giao phó trọng trách.
Chúng tôi cũng gởi một tin vui về Thánh Thất Cao Đài Houston Texas @ S. Breeze đã và đang phát triển
tiếp tục trên đà thăng tiến về tinh thần lẫn vật chất. Thánh Thất được QS Trịnh Quốc Thế và QS Nguyễn
Ngọc Nương mua được miếng đất hằng mong ước hiến tặng và mạnh thường quân đã cho Thánh Thất
Houston mượn tiền đã trả thêm $50,338 cho City Bank.
Trong Chương III - Cùng Nhau Học Đạo - chúng tôi đăng bài viết về Ý Nghĩa Tôn Chỉ Mục Đích Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ do QS Trinh Quốc Thế và QS Nguyễn Ngọc Nương trình bày đã nói lên tinh thần Đạo
Pháp cao siêu diễn tả diễn tả ý nghĩa và tôn chỉ mục đích của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ một cách thông
suốt dễ hiểu làm cho đàn hậu tấn chúng tôi hiểu rỏ hơn về tư tưởng xuất chúng của Đạo Cao Đài.
Và sau cùng trong chương trình Cùng Nhau Học Đạo là sự trình bày của HT Trịnh Ngọc Túy tại buổi hợp
liên tôn giáo Bắc Mỹ tổ chức bởi HWPL Ngày 22 Tháng 5 với đề tài Religious Freedom - Tự Do Tín
Ngưỡng với hai ngôn ngữ English and Vietnamese. Bài này nói lên tinh thần Đại Đạo trong việc đưa ra giải
pháp ngăn cản v/đ kỳ thị và chiến tranh giửa các tôn giáo, và trong việc ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng theo
triết lý Cao Đài.
Tập San Ban Thế Đạo sẽ là tiếng nói của Cao Đài Hải Ngoại, mục đích là phục vụ truyền thông/truyền tin
theo tôn chỉ Cao Đài và sẳn sàng đăng tải các bài viết của quí vị có cùng với mục đích cao cả đó. Tập San
Ban Thế Đạo Hải Ngoại hàng tháng đăng tải trên web site https://www.caodai.international/. Mong quí vị
thưởng thức các thông tin và chúc an lành!

Tập San Ban Thế Đạo Kính Bút!
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CHƯƠNG I
TIN TỨC

1.1
TỪ THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS
(8415 S. Breeze Dr. Houston TX 77071)
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I Tin tức từ Thánh Thất Cao Đài Houston Texas (@8415 S. Breeze Ln. Houston TX 77071)
1.1 Mua được miếng đất hằng mong ước
Sau bao nhiêu năm mong chờ, cuối cùng người chủ của miếng đất sát ranh với Thánh Thất Cao Đài
Houston Texas phía bên bờ hồ có tượng đá Phật Bà Quan Âm đã kêu bán với gía $84,000 cộng với tiền
giấy tờ và Closing Cost, tổng cộng trên dưới khoảng $90,000. Bác Trịnh Quốc Thế và hiền thê là Bác
Nguyễn Ngọc Nương, đã dốc tiền dành dụm lâu năm đứng ra mua miếng đất này tặng cho Thánh Thất
Cao Đài.
Miếng đất này trước kia là nơi chứa xe hơi sắt vụn rất mất trật tự và không sạch sẽ, ở bên cạnh Thánh
Thất làm giảm bớt vẽ tráng nghiêm và thanh tịnh của một Thánh Thất, nay may sẽ thuộc về sở hữu của
Thánh Thất, là một điều vô cùng đáng mừng và cũng là điều ao ước từ lâu của tín đồ Cao Đài Houston.
Xin cám ơn Bác Thế và Bác Nương, người nào cũng đã hơn 80 tuổi (Bác Thế đã 88) mà còn dốc toàn
lực và tài chánh để lo cho Đạo. Thật hiếm có, thật hạnh phúc, thật hoàn hảo cho cặp vợ chồng già
chống gậy, còng lưng lo cho sự phát triển và tương lai của Đạo một cách hết sức hiệu quả. Mong hai
bác sống khỏe, sống hạnh phúc, và hãy tự vỗ lên đồi vai gầy của chính mình và thốt lên "Great Job!
Cao Đài Hải Ngoại vô cùng hoan hỉ chúc mừng Thánh TCĐ Houston, càng ngày càng phát triển!
Hình 1: Miếng đất này đã bán lại cho Bác Thế và Bác Nương - hiến tặng Thánh Thất
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Hình 2:
Miếng đất này, khi cây rụng lá thì lột ra cảnh mất trật tự của một bãi xe chứa sắc vụn, làm giảm đi vẽ
hùng kiện, tráng lệ của Thánh Thất. Sau khi làm giấy tờ xong sẽ thuộc quyền sở hữu của Thánh Thất
và sẽ được sửa sang lại cho đẹp.

1.2 Thánh Thất Houston đã trả thêm $50,338 cho City Bank.
Một Mạnh Thường Quân của Thánh Thất, Anh Trịnh Quốc Trung vào Tháng 2 Năm 2021 đã có hứa cho
Thánh Thất mượn $50,000 để trả nợ cho City Bank, và đến Ngày 21 Tháng 6 Năm 2021 anh đã hoàn số
tiền đã hứa, Thánh Thất đã trả thêm cho nhà bank số tiền $50,338.24 (Hình 3)
Hiện nay, Thánh Thất chỉ còn thiếu nhà bank $55,577, và trong vòng 1 năm đầu chỉ trả tiền lời ($187/
tháng) sau đó là sẽ trả trong vòng 5 năm. Và một Mạnh Thường Quân khác cũng đã hứa là sẽ cho Thánh
Thất mượn tiền để trả bứt nợ, và trong vòng 6 tháng, đến lúc đó thì Thánh Thất hoàn toàn không còn thiếu
nợ nhà bank mà chỉ thiếu nợ các vị Manht Thường Quân cho mượn không lấy lời và cùng không cần phải
trả Morgate trong vòng 3 năm đầu.
Tổng công số tiền còn thiếu City Bank là: $55,577.
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Hình 3: Ngày 21 Tháng 6 Năm 2021 City Bank điều chỉnh số tiền thiếu, số nợ còn lại chỉ còn là $55,577

Hoan hỉ chúc mừng Thánh Thất Cao Đài Houston, càng ngày càng phát triển!
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CHƯƠNG II


(II.1)

Chân dung Đức Hộ Pháp

Đức Hộ Pháp PHẠM CÔNG TẮT (1890-1959)
Tiểu sử tóm tắt trong Kinh Sách Đạo CHAÂN DUNG HOÄ PHAÙP PHAÏM COÂNG TAÉC Soaïn giaû:
HT. Traàn Vaên Raïng
https://www.caodai.international/wpcontent/uploads/2017/10/chandunghophap.pdf
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LÔØI GIÔÙI THIEÄU
Cuûa
Ngaøi Chöôûng AÁn Hieäp Thieân Ñaøi
NGUYỄN VĂN HỢI
Boä Phaùp Chaùnh - Toøa Thaùnh Taây Ninh
Kính thöa quí Chö Toân Lieät Vò, ngöôøi ta thöôøng noùi: “Huøm cheát ñeå da, ngöôøi ta cheát ñeå tieáng”.
Ñöùc Hoä Phaùp Phaïm Coâng Taéc laø ngöôøi tieàn boái ñöùng vaøo baäc tam ñaïi vó nhaân cuøng
Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm vaø Ñöùc Cao Thöôïng Sanh ñaàu coâng khai saùng neàn Ñaïo Cao Ñaøi.
Quyeån Tieåu Söû Ñöùc Hoä Phaùp ñöôïc oâng Hieàn Taøi Traàn Vaên Raïng, Tröôûng Nhieäm Giaùo Lyù Ban Theá
Ñaïo soaïn thaûo raát coâng phu.
Ñöùc Hoä Phaùp Phaïm Coâng Taéc laø moät ñaáng sieâu phaøm ñöôïc Ñöùc Chí Toân thaâu duïng ñöùng haøng ñaàu
trong Hieäp Thieân Ñaøi. Ñöùc Ngaøi raát daøy coâng khai Cô Phoå ñoä, laäp Ñaïo töø luùc sô khai, laø moät aân nhaân
cuûa toaøn Ñaïo, khai môû ngoâi Thaùnh Ñòa ngaøy nay trôû thaønh Toå Ñình cuûa Cao Ñaøi Giaùo löu truyeàn vaïn
ñaïi.
Toâi xin coù lôøi giôùi thieäu vôùi toaøn quyù Ñaïo taâm coù loøng hoaøi coå aân saâu cuûa Baäc Tieàn Hieàn Khai Cô
Laäp Ñaïo cho chuùng ta vaø chuùng sanh ñôøi ñôøi suøng ngöôõng.
Toøa Thaùnh, Ngaøy 9 Thaùng Gieâng Naêm Giaùp Tyù.
(DL. Ngaøy 23-02-1972)
CHÖÔÛNG AÁN HIEÄP THIEÂN ÑAØI
(AÁn kyù) NGUYỄN VĂN HỢI
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MOÄT THIEÁU NIEÂN DIEÄU THÖÔØNG
Vaøo tieát Ñoan Ngoï (5-5) Naêm Canh Daàn (21-6-1890), beân bờ soâng Vaøm Coû Taây, thuoäc laøng Bình
Laäp, taïi tænh lî Taân An (nay laø Long An), moät chôn linh giaùng laâm trong gia ñình oâng Phaïm Coâng
Thieän, moät coâng chöùc. Ñoù laø Phaïm Coâng Taéc.
Ngaøi sanh nhaèm naêm Thaønh Thaùi thöù hai; luùc baáy giôø, Nam Kyø laø thuoäc ñòa cuûa Phaùp, do Phaùp tröïc
tieáp cai trò. Vì theá Nam Kyø coi nhö moät phaàn laõnh thoå cuûa Phaùp. Phuû Thoáng Ñoác Nam Kyø ñaët taïi Saøi
goøn.
OÂng Phaïm Coâng Thieän keát hoân vôùi baø La Thò Ñöôøng, sanh ñöôïc taùm ngöôøi con maø Ngaøi Phaïm Coâng
Taéc laø ngöôøi con thöù taùm. Song thaân Ngaøi tröôùc ôû laøng An Hoøa, quaän Traûng Baøng, tænh Taây Ninh. Vì
laø coâng chöùc, oâng Phaïm Coâng Thieän ñöôïc ñoåi ñeán Long An.
Thuôû thieáu thôøi, Ngaøi Phaïm Coâng Taéc laø moät thieáu nieân khoûe maïnh, tö chaát thoâng minh ñónh ngoä. Coù
ñieàu laï, vì sanh nhaèm ngaøy Khuaát Nguyeân traàm mình xuoáng soâng Mòch La, cuõng laø ngaøy Löu Thaàn,
Nguyeãn Trieäu nhaäp Thieân Thai, neân thænh thoaûng Ngaøi nguû thieáp ñi nhö ngöôøi cheát, linh hoàn laïc khuaát
ñaâu ñaâu, khieán cho huyeân ñöôøng aâu lo; nhaát laø baø cuï Coá toû veû buoàn raàu sôï Ngaøi meänh baïc.
Caûnh traïng Ngaøi cheát ñi soáng laïi nhö theá, caû laøng xaõ ñeàu bieát. Ngöôøi ta coá gaéng lo thuoác thang cho
Ngaøi, nhöng voán tieàn ñònh, laâu laâu Ngaøi nguû lòm ñi ñoâi ba giôø, coù khi keùo daøi nöûa ngaøy.
Ñeâm Raèm Thaùng Gieâng Naêm Ñinh Muøi, Ngaøi naèm treân saäp keâ tröôùc nhaø nhìn vaàng traêng hö aûo maø
kheõ ngaâm baøi “Nhaät nguyeät vaán ñaùp”, roài taâm thaàn daàn daàn teâ meâ theo côn gioù nheï ru. Khi môû maét
ra, Ngaøi thaáy chan hoøa moät thöù aùnh saùng huyeàn dieäu maø Ngaøi ñang löûng thöûng ñi treân ñöôøng baèng
phaúng saïch seõ vaø traéng nhö tuyeát.
Boãng thaáp thoaùng ñaèng xa ñi laïi moät vò Sö giaø, maëc aùo caø sa vaøng, neùt maët töø bi vaø caát tieáng hoûi: “Em
coù nhôù qua khoâng?”.
Ngaøi nhìn vò Sö, chôït nhôù ra voäi ñaùp: “Daï nhôù”.
Vì naêm leân möôøi tuoåi theo hoïc chöõ Nho, thöôøng haàu Thaày ñi caân thuoác ôû tieäm Ñöùc Voïng, chôï Taây
Ninh, Ngaøi ñaõ gaëp vò Sö naøy baøn vôùi thaày Ngaøi veà töông lai Ngaøi nhö vaày: “Caäu beù naøy vaøo baäc sieâu
phaøm, söï nghieäp voâ cuøng cao caû”.
Vò sö giaø ñöa Ngaøi ñeán moät toøa laâu ñaøi, moät maøu traéng tinh “Moät Toøa Thieân Caùc Ngoïc laøu laøu” vaø
baûo Ngaøi: “Em chôø ngoaøi naøy Qua vaøo trong moät chuùt nheù”. Ngaøi chôø laâu quaù khoâng thaáy vò sö trôû
laïi, beøn vöøa keâu vöøa goõ cöûa, vaãn khoâng thaáy ai traû lôøi. Ngaøi môùi ñi voøng quanh thaáy nhaø coù taùm goùc
vaø taùm cöûa ñeàu gioáng nhau vaø ñoùng kín. Nhìn kyõ, Ngaøi môùi nhaän ra moãi cöûa ñeàu coù moät con ñöôøng
traéng chaïy veà phía chaân trôøi xa.
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Trong luùc baên khoaên chöa bieát choïn con ñöôøng naøo, boãng thaáy phía coù boùng ñeøn loeù saùng, Ngaøi lieàn
phaêng tôùi, gaëp moät toøa nhaø maø cöûa vaãn ñoùng. Ngaøi goõ lieân tieáp maáy tieáng, khoâng thaáy ai traû lôøi. Ngaøi
baán loaïn, muoán thoái lui thì moät tieåu ñoàng xuaát hieän vaø chæ tay vaøo Ngaøi maø hoûi:
“Anh coù phaûi laø anh Taéc khoâng?”.
“Sao em bieát Qua?”.
Caäu beù móm cöôøi: “Sao toâi laïi khoâng bieát”.
Noùi xong tieåu ñoàng tieáp: “Thaày goïi anh trong nhaø”.
Ngaøi ngaïc nhieân hoûi: “Thaày laø ai hôû em?”.
Tieåu ñoàng ñaùp: “Roài anh seõ bieát”.
Noùi xong tieåu ñoàng böôùc vaøo nhaø. Ngaøi böôùc theo gaëp “con choù loâng vaøng” naèm chaën ngang ñöôøng,
Ngaøi ngaàn ngaïi neân tieåu ñoàng giuïc: “Coù gì maø sôï, noù khoâng phaûi laø choù neân chaúng caén ñaâu. Anh cöù
theo toâi ñöøng sôï gì caû”.
Ngaøi vöøa böôùc qua, cöûa töø töø ñoùng laïi. Ngaøi vaø chuù tieåu ñöùng trong haønh lang roäng meânh moâng. Theo
chieàu daøi haønh lang coù naêm phoøng lôùn, moãi phoøng coù moät cöûa ñeàu ñoùng.
Chuù tieåu ñöa Ngaøi ñeán cuoái phoøng vaø daën: “Anh chôø ñaây. Luùc naøo Thaày keâu toâi seõ cho anh hay”. Chôø
laâu quaù soát ruoät, phaàn vì sôï con Kim Mao Haåu (töùc laø con choù loâng vaøng), neân Ngaøi baïo daïn goõ cöûa.
Chuù tieåu nghe tieáng goõ cöûa gaét goûng: “Anh laøm gì roái theá? Anh nhaùt quaù, thoâi ôû ñaáy maø chôø Thaày”.
Ngaøi ngaém xung quanh phoøng, thaáy daøi ñeán 20 thöôùc, roäng 10 thöôùc, boán maët töôøng vaø neàn nhaø laø
moät khoái caåm thaïch phaúng lieàn cöïc ñeïp. Töø ngoaøi moät oâng giaø cao lôùn, maëc aùo xanh, raâu toùc baïc
traéng böôùc vaøo, Ngaøi chaáp tay xaù. Nhìn kyõ, Ngaøi nhôù ra, oâng giaø naøy laø ngöôøi ñi vôùi Nhaø Sö maø Ngaøi
ñaõ gaëp trong tieäm Ñöùc Voïng ñoä naøo. OÂng ñi thaúng laïi chieác gheá baønh ung dung ngoài xuoáng vaø baûo
Ngaøi: “Con ngoài xuoáng ñi”. Tröôùc nhaát, oâng giaø hoûi thaêm veà gia ñình, nhöng tröø ngöôøi chò thöù tö ñaõ
maát thì khoâng hoûi, laøm Ngaøi ngaïc nhieân voâ cuøng.
Sau luùc pheâ phaùn töøng ngöôøi trong gia ñình, oâng giaø goïi tieåu ñoàng: “Con ñem baùnh cho anh con aên”.
Tieåu ñoàng mang vaøo ñaët tröôùc maët Ngaøi moät ñóa baïc lôùn, treân ñöïng ñaày baùnh boác hôi thôm phöùc. Caùc
baùnh trong ngaàn nhö boät loïc, hình troøn, nöûa ñoû nöûa traéng, saép theo hình noùn. Ngaøi ñöôïc oâng giaø môøi
aên vaø uoáng nöôùc baèng toâ lôùn vaøng roøng.
Ñôïi Ngaøi aên xong, oâng giaø traàm ngaâm noùi: “Hoâm nay con aên hai caùi baùnh röôõi vaø uoáng moät toâ nöôùc.
Nhöõng thöù ñoù seõ aùm hôïp vaøo ñôøi haønh Ñaïo cuûa con sau naøy”.
Ngaøi taï töø oâng giaø, nhöng nhôù ñeán con Kim Mao Haåu, Ngaøi vaùi xin con vaät ñoù. OÂng giaø toû veû öng
loøng vaø ñaùp: “Con cöù veà ñi, sau naøy noù seõ xuoáng vôùi con”.
Khi trôû ra, Ngaøi böôùc leân löng con Kim Mao Haåu vaø ñaïp leân moâng thì caùnh cöûa töï môû. Luùc ñeán toøa
laâu Ñaøi taùm goùc, tieåu ñoàng ra töø taï: “Baây giôø em chöa theå cuøng ñi vôùi anh ñöôïc. Sau naøy Thaày seõ cho
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em xuoáng vôùi anh. Thoâi anh veà ñi”. Ngaøi söïc nhôù ñi chôi laâu quaù, voäi chaïy nhanh veà, voâ yù vaáp phaûi
moâ ñaát, teù loän ñi moät voøng.
Ngaøi giöït mình tænh daäy, thoang thoaùng beân tai tieáng
keâu khoùc vang vaày, môû maét ra thaáy moïi ngöôøi taáp naäp
chung quanh mình. Keû thì keùo toùc, ngöôøi thì giaät tay,
goïi teân aàm ó. Ngaøi chôøn vôøn ngoài daäy noùi nhö trong mô:
“Con choù cuûa toâi ñaâu roài?”.
Ngöôøi ngöôøi ngô ngaùc, nhöng Ngaøi laïi nhôù ñeán con Kim
Mao Haåu trong giaác moäng daøi dieän kieán Thieân Cung.
Thaät ra, ñaây khoâng phaûi laø moät giaác moäng maø laø moät
cuoäc xuaát hoàn cuûa moät Chôn Linh Hieån Ñaïo.
Cuoäc vaân du naøy, naêm 1927, Ñöùc Ngaøi vieát thaønh quyeån “Thieân Thai Kieán Dieän” ñuùng hôn laø “Tam
Thaäp Luïc Thieân Hoài Kyù” maø baøi soá 75 gaàn nhö gom yù cuoäc hoäi kieán vôùi Ñöùc phaân thaân Ñöùc Cao Ñaøi
maëc aùo xanh noùi treân:
Baøi 75
Xa troâng caûnh vaät ñaõ xaây troøn,
Baùt höôùng Ñaøi ngöng thaáy nöôùc non.
Ñoäng cuõ Thaàn Tieân coøn ñeå daáu,
Chuøa xöa Phaät Tích naùt hö moøn.
Chaáp Kinh Khoång só nho phong doõi,
Naém nghieäp Ñaøo quaân nhaáp thuoác khoân.
Neûo Thaùnh tuy queân tay ñaåy coû,
Neàn Vaên mieáu thaáy khoùi höông coøn.
Trong cuoäc vaân du keå treân, tröôùc heát Ngaøi gaëp vò sö giaø maëc aùo vaøng (bieåu töôïng Ñaïo Phaät), oâng giaø
maëc aùo xanh (bieåu töôïng Ñaïo Laõo) ñoù laø nhaân vaät chính Ñöùc Hoàng Quaân Laõo Toå phaân thaân cuûa Ñöùc
Cao Ñaøi. Ñóa baùnh baïc maøu traéng (maøu Ñaïo Cao Ñaøi) ñöïng nhöõng chieác baùnh hình troøn (bieåu töôïng
Trôøi hay Thaùi Cöïc) coù hai maøu ñoû vaø traéng (bieåu töôïng AÂm Döông) töùc Thaùi Cöïc sanh Löôõng Nghi.
AÂm Döông hay Khoân Caøn laø ñaàu moái bieán sinh ra vaïn vaät. “Ñaïo voán chæ moät AÂm moät Döông maø
thoâi..., coù caùi gì thích hôïp maø chaúng moät AÂm moät Döông.1 Ngaøi ñöôïc uoáng moät toâ nöôùc Cam Loà.
Theo Dòch Lyù, moïi vieäc khôûi ñaàu ôû cung Tyù (Thuûy) töùc Thieân Khai ö Tyù, 12 giôø ñeâm thuoäc Thieáu
Döông soá moät, öùng vaøo queû Phuïc (bieåu töôïng phuïc höng neàn Ñaïo môùi).
Thaät söï, Ngaøi chæ aên coù hai caùi baùnh, caùi baùnh thöù ba chæ aên nhön maø boû voû, haøm yù chæ gom laáy caùi
tinh hoa cuûa caùc Ñaïo maø boû nhöõng ñieàu caën baõ, phaûn tieán hoùa. OÂng giaø aùo xanh noùi:
“Con aên hai caùi baùnh röôõi vaø uoáng moät toâ nöôùc. Nhöõng thöù ñoù seõ aùm hôïp vaøo ñôøi haønh Ñaïo cuûa con
sau naøy”.
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Neáu Ngaøi aên ñuû ba caùi thì xong khoâng coøn gì ñeå noùi. Nhö vaäy khoâng phuø hôïp vôùi Ñaïo AÂm Döông:
“Sinh roài laïi sinh”. Theá neân Ngaøi chæ aên coù hai caùi röôõi maø laïi “aùm hôïp vaøo ñôøi haønh Ñaïo sau naøy”,
töùc laø chöa xong. Cuoäc ñôøi, tröôøng ñôøi, vieäc Ñaïo laø Hoûa, Thuûy vò teá (queû Ly treân, queû Khaûm döôùi).
Ñoù laø queû thöù 64 trong Kinh Dòch, queû 63 kyù teá maø queû 64 laïi baét ñaàu bieán hoùa. Tröôøng ñôøi, vieäc Ñaïo
bieán hoùa voâ thöôøng, Ngöï Maõ Thieân Quaân phaûi ñoái phoù ñeå giöõ vöõng thuyeàn Ñaïo löôùt qua nhöõng côn
soùng döõ vaø ñaù ngaàm cuûa bieån caû.
Ñoù laø lôøi tieân tri cuûa ôn Treân:
“Muoán giaøu Thaày höùa ñem cho cuûa,
Caùi cuûa caùi coâng phaûi traû ñoàng”.
Sau ñaây, chính Ñöùc Ngaøi keå laïi veà thôøi thanh thieáu nieân cuûa mình:
“Baàn Ñaïo thöù taùm, coøn con em thöù chín ôû trong caùi oå ngheøo, oå raùch. Maáy anh chò hoï lôùn hôn, laäp neân
danh. Keû coù choàng, ngöôøi coù vôï chæ coù Baàn Ñaïo chöa bieát gì heát chæ bieát thöông nhau maø thoâi, thöông
Cha coù coâng sanh döôõng, thöông Meï baûo troïng gia ñình lo taûo taàn nuoâi con, thöông anh em trong gia
ñình, duy coù bieát thöông maø lo hoïc, sôï khoâng hoïc oâng baø buoàn raàu..”.“Cha ñaõ cheát hoài Baàn Ñaïo môùi
12 tuoåi, chæ ôû vôùi Meï.Thöông Meï sôï Meï cheát nöõa khoâng bieát ôû vôùi ai? ÔÛ tænh Taây Ninh, ngöôøi ta
thöôøng choân ñaùm xaùc vaøo ban ñeâm. Khi nguû nghe hoï hoø giöït mình daäy moø kieám baø giaø. Baø giaø hoûi
con laøm gì vaäy? Con nghe ngöôøi ta ñöa ñaùm xaùc, con sôï Meï cheát quaù. Cuõng vì söï thöông yeâu, ñöôïc 17
tuoåi quyeát ñònh ra laøm vieäc ñeå traû hieáu cho Meï”.
“Luùc aáy Baàn Ñaïo ñaõ thi ñaäu, neáu ra laøm vieäc vôùi haõng buoân aên löông lôùn maø khoâng bieát nuoâi Meï
ñöôïc khoâng? Ngöôøi anh reã noùi “Em laøm vieäc haõng buoân tö khoâng coù danh döï gì heát”. Baàn Ñaïo nghe
lôøi neân xin laøm vieäc ôû sôû Nhaø nöôùc, laøm vieäc moãi thaùng löông 70-80 ñoàng, aên xaøi cuõng coøn dö moät
ñoâi chuïc baïc ñeå nuoâi Meï. Ñeán chöøng löông coøn 20 ñoàng moät thaùng, luùc ñoù thieáu nôï laïi theâm moät baø
vôï nöõa, coâng vieäc boái roái khoâng bieát bao nhieâu, tôùi chöøng ñoù khoâng coøn lo cho Meï nöõa. Trong gia
ñình, khi ñoù chöa taïo ñöôïc haïnh phuùc thì baø Meï ñaõ cheát”.
“Naêm Baàn Ñaïo ñöôïc 22 tuoåi, ñau ñôùn bieát bao nhieâu, chæ bieát lo moät ñieàu laø lo laäp thaân danh ñaëng
nuoâi Meï baûo troïng anh em. Ñeán chöøng thaønh danh roài khoå ñaùo ñeå, Cha Meï ñaõ khuaát heát, daãu thöông
bao nhieâu cuõng khoâng coøn, laïi tai aùc nöõa laø vôï con gia ñình sanh ñeû maõi, ñaâu coù lo beân ngoaøi ñöôïc
nöõa, khôûi thoáng khoå taâm hoàn. Tôùi chöøng cao sang sung söôùng ngoù luïng laïi khoâng thaáy Cha Meï. Hai
Ñaáng aáy ñaõ cheát heát, thoâi mình ñeo theo anh em. Em cheát nöõa, laàn löôït bao nhieâu ngöôøi thaân aùi cuõng
ñeàu cheát heát. Bao nhieâu caùi thöông noàng naøn chæ ñeå nôi moät ngöôøi anh reã, thöông hôn anh ruoät. Ngöôøi
em thöù chín laø ngöôøi baïn thaân meán trong kieáp sanh cuûa Baàn Ñaïo maø ñaõ qui lieãu. Tôùi chöøng aáy taâm
hoàn ngô ngaån, xaùc thòt bô thôø, nghe tieáng chim, tieáng haùt cuûa maáy em caáy luùa, nghe tieáng hoø cuûa
ngöôøi cheøo ghe cuõng nhaéc tôùi noãi ñau thöông. Töø ngaøy aáy khoâng buoåi naøo vui chæ muoán tu, muoán tìm
caûnh tu. Heã bieát tu, thì bieát Ñaïo roài bieát dìu daét anh chò em tôùi tình yeâu thöông noàng naøn”.
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MOÄT THANH NIEÂN AÙI DAÂN
Xem theá, OÂng laø moät ngöôøi con hieáu thaûo vôùi Cha Meï, raát thöông yeâu vaø toân kính anh chò vaø nhöôøng
nhòn caùc em.
Naêm 1910, luùc ñoù, oâng ñaõ hai möôi tuoåi. Gia ñình laâm vaøo caûnh quaån baùch, tuùng thieáu. OÂng xin laøm Sôû
Thöông Chaùnh ôû Saøi goøn. Naêm sau, oâng vaâng leänh Cha Meï thaønh laäp gia ñình vôùi baø Nguyeãn thò Nhieàu.
Baø laø phuï nöõ theo luaät Tam Toøng, raát hieáu leã taàn taûo thôø phuïng Cha Meï choàng heát loøng. Baø sanh ñöôïc
ba ngöôøi con. Trai ñaàu loøng teân Phaïm Coâng Huyeàn, gaùi thöù ba teân Phaïm Hoà Caàm vaø gaùi thöù tö teân
Phaïm Taàn Tranh. Ñoù laø teân ba loaïi ñaøn coå truyeàn.
Ngöôøi tröôûng nam Phaïm Coâng Huyeàn sinh ra ñeå baùo hieäu huyeàn cô cuûa Taïo Hoùa coù Döông coù AÂm saép
ra ñôøi. Theá neân leân boán thì Huyeàn trôû laïi coõi treân: “Quaûn Huyeàn ñaâu ñaõ giuïc ngöôøi sinh ly”.
Duø chæ coøn hai ngöôøi con gaùi, oâng thaáy khoâng caàn thieát phaûi sinh theâm trai vì trai gaùi ngang nhau. Sanh
con trai maø noù khoâng neân maët moät ñaøn oâng, khoâng ñaùng maët ñaáng tröôïng phu ñeå ngöôøi ñôøi troâng göông
thì thaø khoâng ñeû theâm coøn hôn. Vaû laïi luùc ñoù oân g ñang theo ñuoåi laøm vieäc töø thieän giuùp nhaân quaàn xaõ
hoäi.
Ñôøi soáng coâng chöùc khoâng laøm cho oâng thích thuù, coøn neáp soáng gia ñình ñeàu ñeàu buoàn chaùn khoâng troùi
buoäc ñöôïc Ngaøi. Ngaøi ñaâm ra meâ lyù töôûng höôùng veà Ñaïo, “laøm nhöõng vieäc thieän haøng ngaøy ñeå giuùp ñôõ
nhöõng keû coâ ñôn xung quanh. Ngaøi giaøu tình thöông ñôøi, nhaát laø thöông keû coâ ñôn truïy laïc. Ngaøi ñaõ laøm
moät cöû chæ raát yù nghóa. Ñang laø coâng chöùc Sôû Thöông Chaùnh, ñoàng tieàn chaúng ñöôïc doài daøo chi laém,
vaäy maø Ngaøi daùm vay nôï ñeå giaûi phoùng moät ñoaøn nhi nöõ ra khoûi choán thanh laâu, cho hoï thoaùt voøng
nhuïc nhaõ, ñöôïc trôû veà ñôøi soáng löông thieän, höôûng haïnh phuùc gia ñình”.
Thaät ra, OÂng coù ngöôøi baïn teân Traàn Thaønh Chôn cho OÂng bieát coù moät gia ñình ngheøo khoå coù hai ñöùa
con gaùi bò tuù baø gaït gaãm baùn cho laàu xanh. OÂng Chôn nhôø OÂng giuùp ñôõ gia ñình aáy. OÂng duøng tieàn daønh
duïm cuûa mình chuoäc coâ Nguyeãn Thò Caåm vaø Nguyeãn Thò Hoàng trôû veà hoaøn löông.
Ngöôøi Phaùp thaáy OÂng coù haønh ñoäng khaùc thöôøng, hoï lieät OÂng vaøo haøng coù taâm huyeát, neân hoï tìm caùch
ñoåi OÂng ñi Caùi Nhum (Haäu Giang), sau ñoåi ra Qui Nhôn (Trung Phaàn); roát cuøng laïi ñoåi veà Saøi goøn, ñeå
roài nhöõng ngaøy seõ tôùi, OÂng hieán troïn cuoäc ñôøi cho Ñaïo phaùp.
Chaân dung Ñöùc Phaïm Hoä Phaùp trong Chöông naøy heù loä cho ta thaáy, töø thuôû thanh thieáu nieân, Ñöùc Ngaøi
ñaõ laø ngöôøi yeâu nöôùc thöông ngöôøi. Trong cô theå ñaõ keát hôïp Tam Giaùo vaø nhaát laø Thieân Chuùa Giaùo.
Nhöõng voán soáng aáy ñöôïc nuoâi döôõng ra nuï, ñôm hoa roài seõ keát traùi trong nhöõng Chöông keá tieáp - Xin
xem tiếp  https://www.caodai.international/wp-content/uploads/2017/10/chandunghophap.pdf
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NGOÄ ÑAÏO CAO ÑAØI
Ngaøi coù moät noãi baên khoaên lôùn lao laø taàm Ñaïo ñeå giaûi thoaùt cho caû loaøi
ngöôøi khoå aûi. Ngaøi sinh ra trong moät gia ñình Coâng Giaùo, nhöng Ñaïo
cöùu theá vôùi loøng Baùc AÙi cuûa Ñöùc Gieâsu chöa chieám heát loøng tin cuûa
Ngaøi.
Ngaøi coù oùc phaùn ñoaùn vaø nhaän thaáy raèng Ñaïo Phaät khuyeân ngöôøi Töø Bi,
Hæ Xaû; Ñaïo Laõo ñaët neàn taûng döôõng Tính toàn Chaân; Ñaïo Khoång dìu daét
ngöôøi treân con ñöôøng Trung Dung, daàu coù nhöõng öu ñieåm nhöng chöa
thaáy coù cuøng chung coäi nguoàn. Vì vaäy Ngaøi ñeâm ngaøy suy nghó, muoán
toång hôïp caû boán Ñaïo lôùn hieän coù treân theá gian, vaø hoøa hôïp giöõa hai neàn
vaên minh Ñoâng Taây. Vieäc ñoù khoâng phaûi laø khoâng töôûng, vì taát caû caùc vò
Toå sö cuûa caùc moân phaùi ñeàu höôùng tö töôûng veà moät höôùng chung: Thieän
vaø Myõ. Nhö vaäy, tö töôûng ñoù raát coù theå hôïp nhaát ñöôïc.
Ñeå ñaït muïc ñích treân, Ngaøi cuøng maáy ngöôøi baïn thaân nghieân cöùu vaø so saùnh ñoái chieáu nhöõng Giaùo lyù
cuûa boán Ñaïo. Moät nhaän xeùt chung ñöôïc neâu leân: cöùu caùnh chæ coù moät, coøn phöông tieän khaùc nhau, vaø
moät hoaøi baõo chung ñöôïc phaùt bieåu; keát tinh caû boán Ñaïo thaønh moät Ñaïo lôùn duy nhaát caû veà tín ngöôõng
laãn phöông tieän thöïc haønh.
Nhöng haønh ñoäng nhö theá naøo ñeå thöïc hieän söï keát tinh ñoù? Thaät laø moät coâng cuoäc khoù khaên vöôït söùc
löïc con ngöôøi traàn gian.
Khi ñoù, Ñaïi uùy P. Monet (Thaàn linh hoïc), moät ngöôøi baïn cuûa Ngaøi ôû Phaùp sang. OÂng laø moät con ñoàng
vaãn thöôøng ngoài caûm thoâng vôùi caùc Thaàn linh trong caùc cuoäc giaùng thaàn. OÂng raát chuù yù ñeán söï nghieân
cöùu cuûa nhoùm Ngaøi, nhöng oâng cuõng khoâng quan nieäm noåi laø coù theå toång hôïp nhöõng phöông tieän thöïc
haønh cuûa caùc Ñaïo. OÂng khuyeân neân caàu xin caùc Ñaáng Thaàn linh chæ giaùo. Vaø moät ñaøn Cô ñöôïc toå
chöùc. Nhöõng lôøi khuyeân cuûa Ñaáng Thaàn linh sau ñaây ñaõ cho Ngaøi caùi chìa khoaù môû cöûa bí maät ñeå
thoâng hieåu vaán ñeà khoù khaên huyeàn dieäu kia:
“Tín ngöôõng baét nguoàn töø löông taâm. Löông taâm khaùc nhau tuøy theo traïng thaùi tinh thaàn cuûa moãi con
ngöôøi. Noù khoâng coù caù tính, cuõng chaúng bao giôø bò tieâu dieät, bôûi vì noù phaùt sinh ra töø nôi Thöôïng Ñeá.
Vaäy töï do tín ngöôõng phaûi ñöôïc toân troïng cho taát caû moïi ngöôøi; nhöng söï hoøa hôïp trong tinh thaàn:
Chaân, Thieän, Myõ phaûi laø moät nhieäm vuï baét buoäc”.
Ñeå theo ñuoåi nhöõng yù nieäm treân, Ñöùc Ngaøi hay lui tôùi nhaø oâng Cao Quyønh Cö, ngöôøi goác ôû Taây Ninh,
xuoáng laøm vieäc taïi Sôû Hoûa Xa Saøi goøn. OÂng Cö möôùn phoá ôû taïi ñöôøng Bourdais (soá 134). OÂng coù moät
ngöôøi vöøa laø ñoàng höông vöøa laø baïn thieát laø oâng Phaïm Coâng Taéc, nguyeân laøm vieäc taïi Sôû Thöông
Chaùnh Saøi goøn, vaø moät ngöôøi chaùu laø oâng Cao Hoaøi Sang cuõng laøm vieäc taïi Sôû Thöông Chaùnh. Ba
ngöôøi naøy thaân thieát vôùi nhau laém, ñeâm naøo cuõng hieäp nhau moät choã, khi ñôøn ñòch luùc ngaâm thi, tieâu
dieâu vôùi thuù phong löu taøi tö û”.
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Naêm AÁt Söûu (1925) laø naêm vieäc xaây baøn hay “sai ma” raát thònh haønh trong caùc giôùi taïi mieàn Nam
Vieät Nam, nhaát laø taïi Ñoâ thaønh Saøi goøn.
Tröôùc heát, vì söï hieáu kyø maø quyù oâng baïn chí só Cao Quyønh
Cö (sau ñaéc phong Thöôïng Phaåm), Phaïm Coâng Taéc (sau ñaéc
phong Hoä Phaùp) vaø Cao Hoaøi Sang (sau ñaéc phong Thöôïng
Sanh) môùi nghó ra vieäc xaây baøn ñeå tieáp chuyeän vôùi ngöôøi
khuaát maët ôû theá giôùi beân kia.
Do ñoù, vaøo ngaøy 25-07-1925 (ngaøy moàng 5 thaùng 6 naêm AÁt
Söûu), hai oâng Cao Quyønh Cö vaø Phaïm Coâng Taéc ñeán nhaø
oâng Cao Hoaøi Sang beân caïnh chôï Thaùi Bình (Saøi goøn) ñeå
thaêm vieáng vaø haøn huyeân tình ñôøi theá söï. Caøng luùc caøng
khuya, vì Thaàn Linh thuùc giuïc, caùc oâng môùi nghó ñeán vieäc
xaây baøn. Ba oâng ñem ra tröôùc hieân nhaø moät caùi baøn troøn ba
chaân, keâ moät chaân hoûng ñaát roài ñoàng ñeå tay leân baøn khaán vaùi. Luùc sô khôûi gaëp nhieàu khoù khaên, ba vò
ñoát nhang khaán nguyeän töø 21 giôø toái ñeán 2 giôø ñeâm, coù nhieàu vong linh nhaäp baøn vieát tieáng Anh, Phaùp
vaø Hoa ngöõ, cuõng coù moät vong linh hoïc sinh Haø Noäi vieát tieáng quoác ngöõ.
Caùi baøn goõ khi chöõng chaïc, khi löïng khöïng döôøng nhö coù nhieàu vong linh tranh nhau ñeå noùi chuyeän.
Do ñoù, caùc oâng naõn loøng ngöng xaây baøn.
Vieäc xaây baøn thaät vaát vaû vì chæ coù khaåu öôùc vôùi caùc Ñaáng voâ hình trong vaàn quoác ngöõ. Nhö nhòp moät
laàn laø “A”, hai laàn laø “AÊ” vaø ba laàn laø “AÂ” v..v... Khi chaân baøn ngöøng choã naøo thì ngöôøi ngoài ngoaøi
bieân chöõ aáy, roài nhieàu chöõ gheùp laïi thaønh moät tieáng; nhieàu tieáng môùi gheùp laïi thaønh lôøi vaên hay caâu
thô. Nhöng veà sau nhôø thuaàn ñieån vaø quen vieäc neân söï tieáp chuyeän vôùi caùc Ñaáng Thieâng Lieâng caøng
mau leï vaø deã daøng.
Qua ñeâm thöù nhì (26-7-1925), ba oâng laïi xaây baøn ñuùng 24 giôø, coù moät vong linh nhaäp baøn, goû chöõ raùp
thaønh baøi thi baùt cuù Ñöôøng luaät nhö sau:
THI
Ly traàn tuoåi ñaõ quaù naêm möôi,
Mi môùi vöøa leân öôùc ñaëng möôøi.
Toång meán lôøi khuyeân beàn moä cheùp,
Tình thöông caên daën gaéng taâm ñôøi.
Beân maøn ñoâi luùc treâu hoàn phaùch,
Coõi thoï nhieàu phen ñaëng thaûnh thôi.
Xoùt noãi vôï hieàn coøn luïm cuïm,
Gaëp nhau nhaén nhuû moät ñoâi lôøi.
Kyù teân Cao Quyønh Tuaân
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Cao Quyønh Tuaân laø thaân phuï cuûa Ngaøi Cao Quyønh Cö, qua ñôøi ñaõ 25 naêm, ñaéc vò Xuaát Boä Tinh Quaân,
ñoïc tôùi caâu thöù 7, caùc Ngaøi quaù ngaäm nguøi. Caû ba caûm phuïc yù töù cuûa baøi thô.
Ñeán ñeâm 30-7-1925 (10-6-AÁt Söûu), ba Ngaøi laïi hoïp nhau taïi nhaø Ngaøi Cao Hoaøi Sang môû cuoäc xaây
baøn. Hoâm aáy coù moät nöõ vong linh giaùng baøn cho thi:
THI
Noãi mình taâm söï toû cuøng ai?
Maïng baïc coøn xuaân uoång saéc taøi.
Nhöõng ngôõ trao duyeân vaøo Ngoïc Caùc,
Naøo deø phuûi nôï xuoáng Tuyeàn Ñaøi.
Döôõng sinh cam loãi tình soâng nuùi,
Tô toùc thoâi roài nghóa truùc mai.
Doàn daäp töông tö oaèn moät gaùnh,
Noãi mình taâm söï toû cuøng ai?
Kyù teân Ñoaøn Ngoïc Queá
- Ngaøi Cao Quyønh Cö hoûi: “Hoài taïi theá xöù ôû ñaâu?”.
- Coâ Ñoaøn Ngoïc Queá ñaùp: “ÔÛ Chôï Lôùn”.
- Ngaøi Phaïm Coâng Taéc hoûi: “Coâ hoïc ôû ñaâu?”.
- Coâ goõ baøn ñaùp: “Hoïc tröôøng ñaàm”.
Teân Ñoaøn Ngoïc Queá chæ laø teân möôïn (taù danh), teân thaät cuûa coâ laø Vöông thò Leã, chaùu oâng Vöông
Quan Kyø. Nhöng taàm nguyeân coøn bí hieåm hôn nöõa. Kieáp tröôùc coâ laø coâng chuùa, con moät vò vua beân
Taøu, nhöng vì “ngôõ trao duyeân vaøo Ngoïc Caùc, naøo deø phuûi nôï xuoáng Tuyeàn Ñaøi”. Theá neân coøn vöông
vaán buïi hoàng traàn phaûi taùi sanh vaøo gia ñình Toång Ñoác hoï Vöông ôû Vieät Nam, nhöng vaãn khoâng troøn
caâu tình aùi.
Khi coâ mang bònh naëng, gia ñình röôùc baùc só thuoác thang cho coâ vaø höùa: neáu ai trò laønh bònh thì seõ gaõ
coâ cho baùc só. Nhöng vì khoâng phaûi duyeân nôï, coâ bieát roõ lôøi höùa cuûa song thaân, neân luùc baùc só ñeán taän
tình saên soùc cho coâ, coâ uaát leân maø cheát.
Ba Ngaøi ñeàu coù hoïa baøi thi treân, rieâng baøi cuûa Ngaøi Phaïm Coâng Taéc hoïa nhö vaày:
HOÏA VAÄN
Ngaån buùt hoøa thi tuûi phaän ai,
Trôøi xanh voäi laáp nöõ anh taøi.
Tình thaâm moät gaùnh coøn döông theá,
Oan naëng ngaøn thu xuoáng daï ñaøi.
Ñeå thaûm thung ñöôøng nhö aùc xeá,
Gieo thöông löõ khaùch ngoùng tin mai.
Hieàm vì chöa roõ ñaàu ñuoâi theá,
Ngaån buùt hoøa thi tuûi phaän ai.
Cuõng ñeâm ñoù, Ngaøi Cao Quyønh Cö hoûi coâ beänh chi maø cheát, coâ ñaùp baèng hai baøi thô nhö vaày:
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THI
Trôøi giaø ñaønh ñoaïn nôï ba sinh,
Beøo nöôùc xeû hai moät maõnh tình.
Maáy böõa nhaên maøy laâm chöôùc quæ,
Khieán oâm moái thaûm laïi Dieâm Ñình.
Ngöôøi thôøi Ngoïc Maõ vôùi Kim Ñaøng,
Queân keû daï ñaøi moái thaûm mang.
Mình daën laáy mình, mình laïi bieát,
Maëc ai chung höôûng phaän cao sang.
Hoâm sau, Ngaøi Cao Quyønh Cö môøi hai Ngaøi Phaïm Coâng Taéc vaø Cao Hoaøi Sang qua nhaø mình xaây
baøn môøi coâ Ñoaøn Ngoïc Queá veà daïy laøm thi.
Nhaân tieän ba Ngaøi hoûi coâ Queá veà vieäc Thöôïng Giôùi, coâ tieát loä ñoâi ñieàu khieán caùc Ngaøi caøng theâm meâ
hoïc hoûi. Roài coâ goïi Ngaøi Cao Quyønh Cö laø Tröôûng ca, Ngaøi Phaïm Coâng Taéc laø Nhò ca, Ngaøi Cao Hoaøi
Sang laø Tam ca, coøn coâ laø Töù muoäi.
Ñeán ngaøy 03-08-1925 (15-07-AÁt Söûu), thieát ñaøn xaây baøn, caùc Ngaøi ñöôïc coâ Ñoaøn Ngoïc Queá baùo tin
coù moät Ñaáng ñeán tieáp xuùc vôùi ba Ngaøi.
THI
ÔÙt cay cay ôùt gaãm maø cay,
Muoái maën ba naêm muoái maën dai.
Tuùng luùi ñi chôi neân taáp laïi,
AÊn boøn chaúng chòu taáp theo ai.
A - AÊ - AÂ
Ngaøi Phaïm Coâng Taéc nghe thi laï luøng coù yù hôi khoù chòu, lieàn ñoù Ñaáng naøy cho theâm baøi thi:
THI
Ñôøi hieáp laãn nhau nôõ chaúng thöông,
Thöông ñôøi neân môùi ñeán ñem ñöôøng.
Ñöôøng daøi voù ngöïa tua beàn söùc,
Söùc yeáu loøng ngöôøi khoù ñeå göông.
Göông Ñaïo noi theo ñöôøng Thuaán Ñeá,
Ñeá daân veïn giöõ loái Vaên Vöông.
Vöông haàu leâ thöù ai laø chí,
Chí quyeát laøm cho theá khaùc thöôøng.
A - AÊ - AÂ
Ngaøi Cao Quyønh Cö hoûi Ñaáng A-AÊ-AÂ maáy tuoåi, teân hoï laø gì. OÂng goõ baøn hoaøi khoâng ngöøng.
Ngaøi Phaïm Coâng Taéc hoûi oâng ôû ñaâu thì ñöôïc cho baøi thi:
THI
Troøi troïi mình khoâng môùi thieät baàn,
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Moät nhaønh sen traéng naùu nöông thaân.
ÔÛ nhaø möôïn ñaùm maây xanh kòt,
Ñôõ goùt nhôø con haïc traéng ngaàn.
Boá hoùa ngöôøi ñôøi gaây moái Ñaïo,
Gia aân ñoà ñeä döïng neàn Nhaân.
Chöøng naøo ñaát daäy Trôøi thay xaùc,
Chö Phaät, Thaùnh, Tieân xuoáng ôû traàn.
Ñeán ngaøy 18-8-1925 (01-08-AÁt Söûu), coâ Ñoaøn Ngoïc Queá giaùng baøn, caùc Ngaøi hoûi raèng: “Em coøn coù
chò em naøo nöõa bieát laøm thi, xin caàu khaån ñeán daïy ba anh em Qua laøm thi”.
Coâ Ñoaøn Ngoïc Queá traû lôøi: “Coù chò Hôùn Lieân Baïch, Luïc Nöông vôùi Nhöùt Nöông laøm thi hay laém”.
Vaø coâ laïi theâm: “Ba anh muoán caàu thì ngaøy ñoù ba anh phaûi aên chay, caàu môùi ñöôïc”. Ba Ngaøi vaâng yù
coâ Ñoaøn Ngoïc Queá, ngaøy caàu, ba Ngaøi aên chay.
Ñeán 25-08-1925 (08-08-AÁt Söûu), Ñaáng A-AÊ-AÂ giaùng daïy ba OÂng, vaøo Raèm thaùng taùm naêm ñoù thieát
tieäc chay thænh Ñöùc Dieâu Trì Kim Maãu vaø chö vò Cöûu Nöông ñeán döï. Ñeán 14 AÂm lòch thì Ñöùc Nhaøn
AÂm Ñaïo Tröôûng giaùng cho thô môøi caùc Ngaøi hoïa.
THI
Röøng toøng ngaøy thaùng thuù quen chöøng,
Nhöôùng maét doøm coi theá chuyeån luaân.
Röôïu cuùc moät baàu traêng gioù höùng,
Non soâng daïo khaép loái ñeâm Xuaân.
Baøi hoïa cuûa Ngaøi Phaïm Coâng Taéc nhö vaày:
HOÏA VAÄN
Cuoäc theá laàm than ñaõ quaù chöøng,
Ai laø nhöõng baäc veïn Thöôøng Luaân?
Thieàu quang nhaëc thuùc khoâng chôø ñôïi,
Teá theá an bang phæ kieáp xuaân.
Ñeán 01-09-1925 (15-08-AÁt Söûu), taïi nhaø Ngaøi Cao Quyønh Cö soá 134 Bourdais (nay laø Calmette, Saøi
goøn), giöõa nhaø laäp baøn höông aùn, chöng caùc hoa thôm vaø xoâng traàm troïn ngaøy. Caùc Ngaøi maëc quoác
phuïc quì tröôùc höông aùn caàu nguyeän caùc Tieân Nöông döï tieäc. Leã baùi xong, caùc Ngaøi cuõng ngoài vaøo
baøn tieäc.
Baø Nguyeãn Thò Hieáu (töùc baø Nöõ Ñaàu Sö Höông Hieáu) gaép ñoà aên ñeå vaøo cheùn cho chín vò vaø treân baøn
thôø Ñöùc Phaät Maãu. Ñoù laø Theå Phaùp töôïng tröng cho Bí Phaùp cuûa Ñaïo Cao Ñaøi, maø haøng naêm veà sau
ñeán ngaøy thaùng naøy ñeàu toå chöùc Leã Hoäi Yeán Dieâu Trì Cung do Hieäp Thieân Ñaøi chuû trì.
THIÊN PHONG HỘ PHÁP
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Ñeán Ngaøy 22 raïng 23.04.1926 (11&12 thaùng 3, Bính Daàn) thì thieát
leã Thieân Phong taïi nhaø Ngaøi Leâ Vaên Trung ôû Chôï Lôùn, Thaày daïy:
“Cö nghe daën: con bieåu Taéc taém röûa saïch seõ, xoâng höông cho noù,
bieåu noù löïa moät boä quaàn aùo taây cho saïch seõ, aên maëc nhö thöôøng,
ñoäi noùn ...
“Cöôøi...
“Ñaùng leõ noù phaûi saém khoâi, giaùp nhö haùt boäi, maø maéc noù ngheøo
neân Thaày khoâng baûo. Baét noù leân ñöùng treân, ngoù maët ngay voâ ngoâi
Giaùo Toâng, laáy 9 taác vaûi ñieàu ñaép maët noù laïi.
“Lòch, con vieát moät laù phuø (Giaùn Ma Xöû) ñöa cho noù caàm. . . . . . . .
........
“Caû thaûy Moân ñeä phaân laøm ba ban, ñeàu quì xuoáng, bieåu T. . leo
leân baøn, con chaáp buùt baèng nhang, ñeán baøn Nguõ Loâi ñaëng Thaày
trieäu noù ñeán, roài môùi tôùi tröôùc maët T . ., ñaëng Thaày truïc xuaát Chôn
Thaàn noù ra, nhôù bieåu Ñöùc, Haäu xoâng höông tay cuûa chuùng noù, nhö
em coù giöït mình teù thì ñôõ. . .
” Nghi leã thoï phong Hoä Phaùp khaùc thöôøng, khoâng lôøi tuyeân theä, lôøi nguyeän maø laø moät cuoäc haønh phaùp
truïc Chôn Thaàn Phaïm Coâng Taéc ra khoûi xaùc phaøm ñeå chôn linh Vi Ñaø Hoä Phaùp giaùng ngöï nôi thaân
theå Ngaøi.
Giaùng linh Hoä Phaùp Vi Ñaø,
Chuyeån caây Ma Xöû ñuoåi taø truïc tinh.
Töø ñoù Ngaøi Phaïm Coâng Taéc trôû thaønh Hoä Phaùp Ñaïo Cao Ñaøi. Ñoù laø tröôøng hôïp giaùng linh ngöï theå
nhö chôn linh cuûa Nguyeãn Du nhaäp vaøo Victor Hugo (Nguyeät Taâm Chôn Nhôn). Ngaøi ñöôïc Chí Toân
giao troïng traùch ñöùng ñaàu Hieäp Thieân Ñaøi thoâng coâng vôùi caùc Ñaáng vaø chòu traùch nhieäm veà Chôn
thaàn cuûa toaøn theå Ñaïo höõu.
Hoâm aáy coù caùc vò ñöôïc thoï phong laø:
Ngaøi Phaïm Coâng Taéc ñöôïc phong Hoä Phaùp.
Ngaøi Cao Quyønh Cö ñöôïc phong Thöôïng Phaåm.
Ngaøi Leâ Vaên Trung thoï phong Ñaàu Sö Thöôïng Trung Nhöït.
Ngaøi Leâ Vaên Lòch thoï phong Ñaàu Sö Ngoïc Lòch Nguyeät,
Ngaøi Cao Hoaøi Sang thoï phong Thöôïng Sanh.
Caùc vò sau ñaây ñöôïc phong vò ñeå phoø Cô:
Ñöùc, Haäu phong Tieân Ñaïo phoø Cô Ñaïo só.
Cö phong Taù Cô Tieân Haïc Ñaïo só.
Taéc phong Hoä Giaù Tieân Ñoàng Taù Cô Ñaïo Só.
Hai OÂng Thöôïng Phaåm vaø Hoä Phaùp hôïp thaønh moät caëp ñoàng töû chaáp Cô phong Thaùnh, truyeàn giaùo laäp
Phaùp Chaùnh Truyeàn vaø Taân Luaät, töùc laø Hieán Chöông cuûa neàn Ñaïi Ñaïo luùc baáy giôø.
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“Chuùng ta phaûi nhìn nhaän ñaàu coâng cuûa hai OÂng naøy vaøo böïc nhöùt, tröôùc heát vaø treân heát, Ñöùc Chí Toân
möôïn tay vaø thaàn löïc cuûa hai OÂng naøy maø laäp thaønh Ñaïi Ñaïo cho ñeán ngaøy nay. Neáu khoâng coù baøn
tay xaây döïng cuûa hai OÂng thì:
- Ñaâu coù Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä.
- Ñaâu coù Chöùc saéc Thieân Phong nam nöõ.
- Ñaâu coù Hoäi Thaùnh vaø caùc Cô Quan trong Ñaïo.
- Ñaâu coù Phaùp Chaùnh Truyeàn vaø Taân Luaät.
- Ñaâu coù ñaïi nghieäp hieän giôø cho nhaân sanh thöøa höôûng” .
Ngoaøi caëp Cô Cö, Taéc coøn coù caùc caëp Cô : Sang- Dieâu, Haäu Ñöùc, Nghóa-Traøng, Töôi- Chöông, KimÑaõi, Mai- Nguyeân, Maïnh- Phöôùc, Thaâu- Vónh.
Caàu Cô laø phoø loan goàm coù hai vò ñoàng töû, ngoài hai beân caùi gioû Cô, tay caàm vaøo mieäng Cô. Moät laùt
sau ñieån caùc Ñaáng giaùng noäi roài Ngoïc Cô töï ñoäng vieát ra. Chính vì ñoù, ngöôøi ta coù theå nghi ngôø ngöôøi
beân traùi vaø beân phaûi vieát ra. Theá neân, Cô buùt coù thieät maø cuõng coù giaû. Ngöôøi trong cuoäc môùi hieåu roõ
ñöôïc ñieàu ñoù.
Nhaèm chaën ñöùng söï lôïi duïng Cô buùt, Chöùc saéc Hieäp Thieân Ñaøi coù laäp “Hieán Phaùp Cô Buùt” chæ chaáp
nhaän vaø thöøa nhaän caàu Cô nôi Cung Ñaïo Ñeàn Thaùnh taïi Toøa Thaùnh.
Khi caàm quyeàn Chöôûng Quaûn Nhò Höõu Hình Ñaøi, Ñöùc Phaïm Hoä Phaùp coù ra Thaùnh Lònh soá 21 ngaøy
22-02-Taân Maõo (29-03- 1951) coù ñoaïn: “Cô buùt vaãn laø hö hö thieät thieät, vì baát kyø söï chi maø coù taùnh
phaøm cuûa con ngöôøi phoái hôïp vaøo ñoù, ñeàu giaû nhieàu maø thieät ít. Cô buùt ñuû quyeàn taïo Ñaïo ñaëng, thì noù
cuõng ñuû quyeàn dieät Ñaïo ñaëng. Vì côù maø Ñöùc Chí Toân ñaõ caám Cô Phoå Ñoä”.
Döôùi ñaây laø danh taùnh caùc Ñaáng giaùng Cô giuùp vieäc khai môû Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä, töø naêm AÁt
Söûu ñeán khi Ngaøi Phaïm Coâng Taéc ñöôïc phong Hoä Phaùp:
1) Xuaát Boä Tinh Quaân.
2) A-AÊ-AÂ.
3) Cöûu Vò Tieân Nöông.
4) Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ.
5) Thieân Haäu.
6) Lieân Hueä Tieân.
7) Ñaïi Tieân Só Taûi Tröông Vónh Kyù.
8) Nhaøn AÂm Ñaïo Tröôûng.
9) Quan Thaùnh Ñeá Quaân.
10) Thaàn sôn quan Dieäu Voõ Tieân OÂng.
11) Ñoã Muïc Tieân.
12) Minh Nguyeät Tieân OÂng.
13) Baùch Nhaãn Ñaïi Tieân.
14) Thaùnh Pierre.
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15) Hueä Maïng Tröôøng Phan.
16) Taû Quaân Leâ Vaên Duyeät.
17) Quí Cao.
18) Thoå Ñòa Taøi Thaàn.
19) Lyù Thaùi Baïch.
20) OÂng Moân.
21) Cao Xuaân Loäc.
22) Cao Quyønh Tuaân.
23) Cao Hoaøi AÂn (töùc Xuyeân Quan Tö boä).
Ñaøn Caàu Kho khoâng ñuû cung öùng cho hoaøn caûnh, neân coù 5 ñaøn nöõa laø Chôï Lôùn, Taân Kim (Caàn
Giuoäc), Loäc Giang, Thuû Ñöùc vaø Taân Ñònh maø caëp Cô Cö-Taéc phoø loan ôû ñaây. Chính ñaøn naøy ñaõ thaâu
ñöôïc oâng Leâ Thieän Phöôùc (sau ñaéc phong Baûo Theá).
Ñeå vieäc phoå ñoä chuùng sanh khoûi bò ngaên trôû, caùc Ngaøi Leâ Vaên Trung, Phaïm Coâng Taéc...taát caû 28 vò
ñöùng teân ñöa tôø Khai Tòch Ñaïo leân Thoáng Ñoác Nam Kyø laø oâng Le Fol (nhaèm trieàu ñaïi Baûo Ñaïi) vaøo
ngaøy 7-10-1926.

VIEÄC XAÂY DÖÏNG ÑEÀN THAÙNH
Vieäc xaây döïng Toøa Thaùnh cuõng bò aûnh
höôûng tình hình khoù khaên luùc baáy giôø.
Ñeàn Thaùnh ñaõ ba laàn khôûi coâng xaây
caát. Ngaøy Muøng 1 Thaùng 11 Naêm Bính
Tyù (14-12-1936), Ñöùc Hoä Phaùp ra leänh
khôûi coâng xaây caát laàn thöù tö tröôùc söï
vui möøng cuûa chö Chöùc Saéc vaø toaøn
Ñaïo.
Ñieàu ñaùng noùi, vieäc kieán thieát Ñeàn
Thaùnh khoâng coù sô ñoà thieát keá tröôùc
maø do Ñöùc Lyù Thaùi Baïch giaùng buùt
höôùng daãn cho Ñöùc Hoä Phaùp töøng
phaàn, sau ñoù Ñöùc Ngaøi chæ veõ laïi cho
coâng thôï.
Khoâng coù baøi Cô naøo ñeå laïi noùi veà kieán truùc Toøa Thaùnh, ngoaøi baøi Cô noùi veà kích thöôùc toång quaùt.
Ñöùc Hoä Phaùp lònh cho Hoä Vieän kieåm laïi ngaân quyõ cuûa Ñaïo, chæ coøn moät ñoàng saùu möôi boán xu
($1.64). Tröôùc tình theá ñoù, Ñöùc Hoä Phaùp phaûi ñi Vuõng Lieâm möôïn tieàn cuûa baø Laâm Höông Thanh. Baø
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Höông Thanh khoâng coù tieàn maët vì luùa haï giaù chöa baùn ñöôïc. Baø laáy caùi hoøm ñöïng ñaày vaøng vaø hoät
xoaøn ñöa cho Ñöùc Ngaøi noùi ñem veà caàm laáy tieàn caát Ñeàn Thaùnh. Ñöùc Ngaøi khoâng daùm caàm vì sôï
chuoäc laïi khoâng noãi. Baø khích leä Ñöùc Ngaøi: “…ñaâu em veà caát böôùng coi, baét gioù naén hình laø khoâng caàn
soá nöõ trang naøy”.
Vì theá, ngaøy 4-7-1937 (28-5-Ñinh Söûu), Hoäi Thaùnh môùi ra Thoâng Tri soá 39 keâu goïi nhö sau: “Ai laø
ngöôøi taâm Ñaïo, ai laø ngöôøi coù daï nhieät thaønh, bieát raèng Trôøi giaùng traàn cöùu theá, neân ñem caû maõnh löïc
tinh thaàn, keû coâng ngöôøi cuûa, keû ít ngöôøi nhieàu ñaëng toâ ñieåm veõ vôøi cho cô theå Ñaïo trôû neân xinh lòch.
AÁy laø coâng nghieäp thöù nhöùt cuûa chuùng ta ñoái vôùi töông lai Ñaïo. Giaøu ngheøo chaúng neä xin troïn taác
thaønh cuøng Ñaïi Töø Phuï. Buoåi naøy töôûng laïi chaúng coâng quaû naøo vó ñaïi baèng coâng quaû taïo Ñeàn Thôø
cho mau thaønh töïu haàu truï caû Ñöùc Tin con caùi yeâu daáu cuûa Thaày cho ra thieät töôùng”.
Nhôø söï höôûng öùng cuûa toaøn Ñaïo vaø söï chaêm soùc töøng ly, töøng tí vaø haàu nhö thöôøng tröïc haèng ngaøy
cuûa Ñöùc Phaïm Hoä Phaùp, vöøa xaây xong naêm 1941, chöa kòp toâ hoà trang hoaøng ñaép veõ thì Ñöùc Hoä Phaùp
bò Phaùp baét.
Ñeán naêm 1946, Ñöùc Ngaøi trôû veà tieáp tuïc chænh ñoán toâ ñieåm Toøa Thaùnh. Nhöng coù ñieàu khoù khaên laø
böùc töôøng ôû Hieäp Thieân Ñaøi chaén loái vaøo Cöûu Truøng Ñaøi do Ñöùc Lyù daïy xaây döïng nhöng chöa chæ veõ
trang trí hình töôïng. Trong moät buoåi ñònh thaàn, Ñöùc Ngaøi ñöôïc Ñöùc Lyù maùch seõ coù ngöôøi ñeán phaùt veõ
Thaùnh Töôïng.
Naêm 1947, oâng Leâ Minh Toøng moät hoïa só ôû Gia Ñònh bò Phaùp tình nghi laøm quoác söï, bò Phaùp ñaøy ra
Coân Ñaûo roài ñöôïc thaû chæ sau ngaøy hoài loan cuûa Ñöùc Hoä Phaùp vaøi thaùng.
OÂng Toøng veà nhaø ñöôïc ñoâi ngaøy döï ñònh ñi thaêm baïn ôû Bieân Hoøa. Khi ra beán xe Ngaõ Saùu chö Thaàn
laïi xuoâi khieán oâng Toøng leân xe ñi Taây Ninh. Khi ñeán nôi oâng Toøng môùi hay mình ñaõ ñeán chôï Ngaõ
Naêm. OÂng töøng nghe Toøa Thaùnh caûnh ñeïp neân vaøo thaêm. Ñeán Hoä Phaùp Ñöôøng, oâng laáp loù nhìn vaøo
trong. Baûo Theå vaøo baùo leân Ñöùc Hoä Phaùp, Ngaøi bieát ngay laø ngöôøi Ñöùc Lyù phaùi ñeán.
Khi Ñöùc Ngaøi traán Thaàn töôïng Tam Thaùnh vaøo 8 giôø saùng Ngaøy 10-7-Maäu Tyù (11-8-1948), Luaät sö
Voõ Quang Taâm töôøng thuaät nhö sau:
“Böùc töôïng Tam Thaùnh naøy do vò Hieàn Taøi Leâ Minh Toøng vaâng lònh Ñöùc Hoä Phaùp truyeàn hoïa, khuoân
khoå: 2,80m X 1,90m. “Hình töôïng baèng ngöôøi thöôøng. Ñöùc Thanh Sôn caàm buùt loâng meøo, Ñöùc Nguyeät
Taâm Chôn Nhôn caàm buùt loâng ngoãng vaø Ñöùc Toân Trung Sôn caàm nghieâng möïc.
Hai Ñaáng ñang vieát treân bia ñaù nhöõng chöõ:
Haùn Vaên:
THIEÂN THÖÔÏNG THIEÂN HAÏ - BAÙC AÙI COÂNG BÌNH
Phaùp vaên:
DIEU ET HUMANITEÙ - AMOUR ET JUSTICE
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“ Ñi sau baøn ñöa coù Ñöùc Hoä Phaùp, keá laø caùc Ngaøi Baûo Theá, Khai Ñaïo
...
“Ñeán Ñeàn Thaùnh, ñi vaøo cöûa hoâng phía Nam, tieán leân Cung Ñaïo, day
maët töôïng aûnh vaøo Baùt Quaùi Ñaøi. Tröôùc heát Ñöùc Hoä Phaùp xoâng tay
vaøo lö höông vaø aùp vaøo maët töôïng ba laàn, roài Ngaøi böôùc xuoáng caàm lö
höông xoâng töôïng veõ ba aûnh ñeå khöû tröôïc.
“Khi Ñöùc Hoä Phaùp traán Thaàn töôïng aûnh Tam Thaùnh xong, caùc nhaân
vieân tuøng söï lui theo cöûa hoâng trôû ra, voøng tôùi cöûa tröôùc, roài ñi vaøo
Hieäp Thieân Ñaøi, ñeán thænh Thaùnh Töôïng ñaët leân vaùch töôøng, ngoù maët
ra phía tröôùc Ñeàn Thaùnh.
Ñöùc Hoä Phaùp giaûi thích :
1- Ñöùc Nguyeät Taâm Chôn Nhôn.
2- Ñöùc Thanh Sôn Ñaïo Só.
3- Ñöùc Toân Trung Sôn.
Laø ñaïi dieän Hoäi Thaùnh Ngoaïi Giaùo, caùc Ngaøi laø nhöõng Thieân Maïng truyeàn giaùo ngoaïi quoác, cho neân
töôïng aûnh ñeå ôû Hieäp Thieân Ñaøi, quay maët ra ngoaøi cho thieân haï ñeàu thaáy maø höôûng öùng theo tieáng
goïi Thieâng Lieâng cuûa caùc Ngaøi.
“Caùi khuoân xi maêng ñuùc treân vaùch Hieäp Thieân Ñaøi, töø ngaøy taïo taùc Toå Ñình laø ñeå daønh ñaët töôïng aûnh
Tam Thaùnh leân ñoù. Tröôùc kia Baàn Ñaïo cuõng khoâng hieåu ñeå laøm gì, chæ bieát taïo theo lònh cuûa Ñöùc Lyù
Giaùo Toâng.
“Ngaøy nay, vò Hieàn Taøi ôû Haûi ñaûo trôû veà ñaây, Ñöùc Lyù truyeàn lònh cho veõ töôïng aûnh naøy. Môùi hieåu
raèng Ñöùc Lyù chôø ngöôøi maø Ngaøi caàn duøng ñeán.
Tröôùc töôïng aûnh khoâng coù Baøn thôø chi heát vì chôn linh ñaõ nhaäp vaøo ñoù nhö ngöôøi soáng vaäy. Töø Ngaøy
10-7-Maäu Tyù, töôïng aûnh Tam Thaùnh ñaõ ñaët leân vaùch töôøng Hieäp Thieân Ñaøi, laø bieåu hieän cho chuû
nghóa Ñaïi Ñoàng cuûa Ñaïo Cao Ñaøi”.
Xem theá, oâng Leâ Minh Toøng töø moät hoïa só roài ngoä Ñaïo ñöôïc Ñöùc Hoä Phaùp ban cho phaåm Hieàn Taøi.
Maõi ñeán ñeâm 17 Thaùng 10 Naêm Kyû Daäu (26-11-1969), Ñöùc Ngaøi giaùng Cô ban phaåm Baûo Coâng Quaân
cho Leâ Minh Toøng cuøng vôùi hai Hieàn Taøi khaùc phaåm Baûo Huyeàn Linh Quaân vaø Baûo Só Quaân, laø ñuû 12
Baûo Quaân.
Ñeàn Thaùnh daøi 96 thöôùc, roäng 22 thöôùc, cao 27 thöôùc veà phía thaùp chuoâng troáng Hieäp Thieân Ñaøi, 25
thöôùc veà nôi Cöûu Truøng Ñaøi, 30 thöôùc nôi Baùt Quaùi Ñaøi. Maët tieàn höôùng veà phía Taây trang hoaøng raát
myõ thuaät vôùi taát caû bieåu hieän cuûa Tam Giaùo vaø Nguõ Chi.
Ñeàn Thaùnh kieán truùc thaät vó ñaïi. Khoâng ai coù theå töôûng töôïng ñöôïc moät coâng trình ñoà soä nhö vaäy maø
Ñöùc Ngaøi chæ keâu goïi chö Tín höõu laøm coâng quaû vaø löông thöïc cuøng do hieán daâng cuûa moïi nhaø haûo
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taâm. Bôûi Ñöùc Ngaøi quan nieäm raèng Toøa Thaùnh laø chung cuûa nhôn sanh khoâng ai ñöôïc ñoäc quyeàn xaây
caát maø phaûi do chính Ñöùc Tin cuûa moïi ngöôøi ñoùng goùp vaøo khoâng phaân bieät löông giaùo. Cuõng ñeå coù
baàu khí Thieâng Lieâng vónh cöõu, taát caû thôï hoà phaûi thuû trinh haïnh vaø chay laïc trong suoát thôøi kyø taïo
taùc. Theá neân, suoát thôøi gian xaây caát duø ñoä cao cheo leo khoù khaên khoâng ai phaûi thieät maïng, maø ñöôïc
caùc Ñaáng hoä trì tai qua naïn khoûi.
Ñeå toân vinh toaøn theå nhaân daân lao ñoäng, ngoaøi coâng trình ñaép hình caùc Thaùnh, oâng Buøi AÙi Thoaïi laø
ngöôøi bình daân ít hoïc ñaõ ñaép Lao Ñoäng Ñaøi ôû bao lôn maët tieàn Toaø Thaùnh, choã danh döï nhaát, taùm
haïng ngöôøi lao ñoäng: Só, Noâng, Coâng, Thöông, Ngö, Tieàu, Canh, Muïc.
OÂng Buøi AÙi Thoaïi ñöôïc ñieåm coâng haøng ñaàu vaø ñaéc phong Thaùnh Nhôn do Ñaïo Nghò Ñònh soá 7/PT,
Ñöùc Phaïm Hoä Phaùp kyù ngaøy 14-2-Maäu Daàn (dl 15-3-1938). Hai phaåm Thaùnh Nhôn vaø Baûo Quaân (Leâ
Minh Toøng) ñeàu ñoái phaåm Phoái Sö beân Cöûu Truøng Ñaøi.
Xem theá nhöõng vò coù coâng xaây döïng Toøa Thaùnh ñeàu ñöôïc Ñaïo phong thöôûng xöùng ñaùng.
Döôùi ñaây xin trích ñoaïn ñaàu vaø ñoaïn choùt cuûa “Tôø Baøn Giao Ñeàn Thôø Ñöùc Chí Toân cho Hoäi Thaùnh”:
Toøa Thaùnh, Ngaøy Muøng 3 Thaùng 1 Naêm Ñinh Hôïi. (Dl. Ngaøy 24-1-1948)
Chuùng toâi ñoàng ñöùng teân döôùi ñaây laø Toång Giaùm, Taù Lyù, nhaân coâng nam nöõ xin daâng 3 boån naøy leân
Hoäi Thaùnh.
Nguyeân Naêm Bính Tyù (1936), caùc con coù laøm tôø trình nguyeän laøm Ñeàn Thôø Ñöùc Chí Toân. Nay caùc
con ñaõ hoaøn thaønh, xin giao laïi cho Hoäi Thaùnh.
Vi Baèng: Vò Toång Giaùm xaây Toøa Thaùnh Leâ Vaên Baøng xin pheùp Ñöùc Hoä Phaùp cho toaøn nhaân coâng
nam nöõ ra maét vò Tieàn vaõng. Ñoaïn Ñöùc Hoä Phaùp môøi caû Chöùc Saéc nam nöõ vaøo laïy Chí Toân ban aân
hueä cho caû gia quyeán caùc coâng thôï vaø thieän taâm hyû cuùng vaøo söï taïo taùc Toaø Thaùnh.
Khi baùi leã xong, Ñöùc Hoä Phaùp nhaân danh Hoäi Thaùnh ñeå lôøi caûm taï taám loøng thieát thaïch cuûa nhöõng
moân ñeä chí hieáu vaø taän trung. Keû coâng, ngöôøi cuûa ñaõ traûi qua bieát bao thôøi gian nguy bieán, gian lao,
gìn giöõ Ñöùc Tin, môùi laàn hoài kieán taïo neân moät Ñeàn Thôø vó ñaïi, oai nghieâm traùng leä döôøng naøy.
Vò Taù Lyù Leâ Ngoïc Lôøi thay maët Toång Giaùm Leâ Vaên Baøng ñoïc lôøi chuùc möøng: “Toøa Thaùnh laø hoàn
Ñaïo, laø khoái Ñöùc Tin lôùn xuaát hieän taïi vuøng AÙ Ñoâng vaøo cuoái kyø Haï Nguôn. Nhôø nôi huyeàn dieäu
Thieâng Lieâng maø Ñaïo ñaëng phoå thoâng mau choùng, nhieàu Tín ñoà ñaõ tuøng giaùo, neân Ñaïo phaûi coù Thaùnh
theå cuûa Chí Toân taïi theá maø tuï khoái Ñöùc Tin cuûa toaøn nhôn loaïi. Vì leõ ñoù Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng, ba vò
Chaùnh Phoái Sö thi haønh theo tieáng goïi cuûa nhôn sanh ñeå laøm Toøa Thaùnh. Bieát bao nhieâu haêng haùi vui
möøng chung hôïp xaây Toøa Thaùnh cho mau roài..”.
Khi vò Taù Lyù ñoïc xong, Ñöùc Hoä Phaùp ñaùp lôøi: “Baàn Ñaïo khoâng ngôø maáy em phaùi nöõ ñaõ ñaït ñöôïc kyø
coâng. Nhôù laïi khi môùi khôûi coâng, Baàn Ñaïo chæ choïn phaùi nam, sau vì nhaân coâng khoâng ñuû neân choïn
theâm maáy em nöõ. Ban ñaàu troän hoà, gaùnh gaïch, laàn hoài xaây ñaép vaùch töôøng, coâng vieäc cuûa maáy em
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laøm caøng ngaøy caøng tieán nhö phaàn ñoâng nam phaùi. Moïi vieäc chi ñuû nam nöõ, AÂm Döông, môùi taïo
thaønh lyù Ñaïo. AÁy laø ñònh yù cuûa Ñöùc Chí Toân ñoù vaäy.
Khi aáy, vì deø daët, Baàn Ñaïo môùi buoäc maáy em phaûi hoàng theä vaø thuû trinh cho tinh khieát maø xaây Ñeàn
Thaùnh. Ngaøy nay ñaëng hoaøn thaønh, Baàn Ñaïo seõ giaûi theä cho maáy em naøo muoán ra laäp gia ñình tuøy
thích”.
Ñöùc Hoä Phaùp keâu Toång Giaùm Leâ Vaên Baøng ñem Tôø Giao - Laõnh maø khi xöa maáy vò naøy ñaõ kyù vôùi
Hoäi Thaùnh, Ñöùc Ngaøi kyù teân vôùi danh vò thôï hoà.
Thaät vaäy chính ngöôøi thôï hoà Phaïm Coâng Taéc ñaõ höôùng daãn thieát keá döïng vaø ñaép hình trong ngoaøi
Ñeàn Thaùnh löu ñeå mai sau. Ñeàn Thaùnh laø Baïch Ngoïc Kinh taïi theá, laø maãu möïc cho nhaân loaïi noi
theo. Nôi naøo muoán taïo döïng Thaùnh Thaát cuõng phaûi laáy hoïa ñoà maø xaây caát ñuû ba Ñaøi: Baùt Quaùi Ñaøi,
Hieäp Thieân Ñaøi vaø Cöûu Truøng Ñaøi. Ñöùc Hoä Phaùp cho pheùp ñöôïc tieát giaûm ñaép veõ hình nôi caùc Thaùnh
Thaát ít hôn ôû Toøa Thaùnh: khoâng ñaép hình Tam Giaùo, Nguõ Chi, Thaát Hieàn, Baùt Tieân treân caùc taám
hoaønh chöõ M, khoâng ñaép Töù Linh, caùc coät roàng trong Cöûu Truøng Ñaøi, khoâng ñaép hình Ñöùc Quyeàn
Giaùo Toâng vaø baø Nöõ Ñaàu Sö Laâm Höông Thanh nôi laàu Hieäp Thieân Ñaøi .v.v..
Taïi tö gia, Ñöùc Ngaøi cho thôø thoáng nhaát töôïng Nguõ Chi ñaët leân tran thôø toân nghieâm coù ba böïc bieåu
töôïng Tam Kyø, Tam Giaùo. Kyõ thuaät ñieâu khaéc chaïm troå cuûa caùc ngheä nhaân nôi caùc khaùnh thôø moãi
ngaøy moät tinh vi ñieâu luyeän nhöng vaãn giöõ nguyeân tam caáp nhö thuôû ban ñaàu.
Nhaèm naâng cao ngheä thuaät chöng boâng, haøng naêm vaøo hai ngaøy Leã lôùn: Vía Ñöùc Chí Toân vaø Phaät
Maãu, Cöûu Vò Nöõ Phaät, Long, Laân, Qui, Phuïng... ñeàu coù thöôûng neân ngaøy caøng phaùt trieån. Ngheä nhaân
caùc tænh phaûi veà Toøa Thaùnh hoïc hoûi. Veà sau, vì hoaøn caûnh khoù khaên, caùc coä boâng gom vaøo trieån laõm,
long laân... leân Baøn Thôø gia tieân toâ ñieåm cho ngaøy taân hoân, xuaân Teát, v.v..
Caùc tænh coù ngheä thuaät chöng hình thuù laø phaùt xuaát töø Taây Ninh

TRAÁN THAÙNH PHI CHAÂU
Tin Ñöùc Hoä Phaùp bò Phaùp baét vaø bò ñöa ñi an trí loang ra laøm chaán ñoäng caû toaøn Ñaïo. Chöùc saéc vaø
Ñaïo höõu xoân xao lo laéng, laïi aâu lo khoâng roõ roài ñaây nghieäp Ñaïo seõ ra sao. Chöùc saéc ñöông quyeàn luùc
aáy, moät soá taûn cö ñi laùnh maët, coøn moät soá quyeát cheát vì Thaày vì Ñaïo ôû laïi laøm vieäc.
Ngaøy 16.06 naêm Taân Tî, moät phieân nhoùm baát thöôøng cuûa caùc Chöùc Saéc taïi Toøa Thaùnh ñeå giao quyeàn
cho ba vò Chaùnh Phoái Sö, trong luùc Ñöùc Hoä Phaùp vaéng maët. Nhöng khoâng bieát coù ñieàu gì bí aån, maø hai
vò Luaät Söï Hieäp Thieân Ñaøi laø Phan Höõu Phöôùc vaø Voõ Vaên Nhôn tranh giaønh caùc boån Vi Baèng tröôùc
maët ba vò Chaùnh Phoái Sö. Theá neân vieäc caàm quyeàn thoáng nhaát cuûa ba vò Chaùnh Phoái Sö khoâng thaønh.
Toøa Thaùnh luùc aáy do Giaùo Sö Thöôïng Töôùc Thanh vaø Giaùo Höõu Thöôïng Chaát Thanh ñieàu haønh vaø
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saép ñaët moïi vieäc ñeå gìn giöõ cô nghieäp Ñaïo. Tuy nhieân, haøng thaùng hai oâng môùi ñeán thaêm moät laàn, chôù
khoâng daùm ôû.
Ngaøy 01.06 naêm Taân Tî, Ñöùc Hoä Phaùp cuøng naêm vò Chöùc saéc: Khai Phaùp Traàn Duy Nghóa, Giaùo Sö
Thaùi Phaán Thanh (bò baét ôû Cao Mieân), Giaùo Sö Thaùi Gaám Thanh, Quyeàn Chaùnh Phoái Sö Ngoïc Troïng
Thanh, Só Taûi Ñoã Quang Hieån bò daãn giaûi veà giam taïi Saøigoøn.
Sau ñaây laø vaøi neùt veà chö vò Chöùc saéc treân:
1. Khai Phaùp Traàn Duy Nghóa (1889-1954) ñöôïc caàm Quyeàn Ngoïc Chaùnh Phoái Sö (1930), Chöôûng
Quaûn Phöôùc Thieän (1937). Naêm 1946, Ngaøi laõnh Chöôûng Quaûn Boä Phaùp Chaùnh, roài qui vò Ngaøy 2201 Giaùp Ngoï.
2. Chaùnh Phoái Sö Ngoïc Troïng Thanh; töø luùc khai Ñaïo ñaõ coù Ngaøi, sau ôû Maõ Ñaûo veà, vaãn tieáp tuïc
laøm vieäc Ñaïo.
3. Giaùo Sö Thaùi Gaám Thanh, teân hoï thaät laø Thaùi Vaên Gaám, ngoài Ñaàu Toäc Ñaïo Chaâu Ñoác (19321933), Gia Ñònh (1934- 1935), Thöôïng Thoáng Coâng Vieän (1936-1937), Chuû Tröôûng Hoäi Thaùnh Ngoaïi
Giaùo (1938-1939), ñi môû Ñaïo mieàn Trung (1940) vaø qui taïi Maõ Ñaûo (1943).
4. Giaùo Sö Thaùi Phaán Thanh töùc Traàn Vaên Phaán giöõ chöùc Chuû Tröôûng Hoäi Thaùnh Ngoaïi Giaùo taïi
Kieâm Bieân (1941), thì bò Phaùp baét löu ñaøy, khi veà nöôùc Ngaøi soáng ôû Vuõng Taøu, sau veà Goø Vaáp vaø töø
traàn naêm 1965 (Gia Ñònh).
5. Só Taûi Ñoã Quang Hieån cheát taïi Maõ Ñaûo, Phi Chaâu vaø veà Cô xöng laø Thaùnh Phi Chaâu coù baøi thi nhö
sau:
THI
Cuoäc ñôøi coøn laém noãi gay go,
Caùc Ñaáng ghe phen ñaõ daën doø.
Haønh Ñaïo Cao Ñaøi cho phaûi Ñaïo,
Hoïc troø Xieån Giaùo ñaùng danh troø.
Lôïi quyeàn chôùp nhoaùng ñöøng mô moäng,
Ñaïo ñöùc tröôøng toàn gaéng chí lo.
Moät kieáp phuø sanh khoâng maáy laùt,
Thaät haønh cho veïn Thích, Tieân, Nho.
Ngaøy 27.07.1941, Ñöùc Hoä Phaùp vaø 5 vò Chöùc saéc bò ñöa xuoáng taøu Compieøge cuøng möôøi hai chaùnh trò
phaïm taïi caûng Nhaø Roàng ñi ñeán beán Diego Suarez, mieàn Baéc Madagascar. Taïi ñaây ñaõ coù 11 chaùnh trò
phaïm ngöôøi Vieät khaùc ñaõ bò Phaùp ñöa qua tröôùc, hieäp chung laø 29 ngöôøi. Taát caû ñeàu bò ñöa ñeán quaàn
ñaûo Comores.
Trong soá chính trò phaïm goàm coù (06) Chöùc Saéc Ñaïo Cao Ñaøi, (03) ba nhaø caùch maïng laø Nguyeãn Theá
Truyeàn, Nguyeãn Theá Sang, Ngoâ Vaên Phieán, coøn laïi laø Ñaûng Vieân Ñeä Tam Quoác Teá. Taát caû bò giam
taïi quaàn ñaûo Comores töø Thaùng 9 ñeán Thaùng 11- 1941.
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Sau khi ñaøy Ñöùc Phaïm Hoä Phaùp, giöõa Naêm 1942, quaân Phaùp ñöôïc lònh vaøo ñoùng quaân ngay treân neàn
Ñeàn Thaùnh môùi xaây caát, chöa kòp loùt gaïch vaø trang trí. Vieân Tieåu Ñoaøn Tröôûng ra leänh cho binh lính
ñaøo ñaát döôùi neàn Hieäp Thieân Ñaøi (vì chuùng cho: “Hieäp Thieân Ñaøi coøn thì Ñaïo coøn, Hieäp Thieân Ñaøi
maát, thì Ñaïo döùt”) choân moät traùi mìn (mine) moät ngaøn kí loâ.
Thöïc daân Phaùp nghi ngôø Ñaïo Cao Ñaøi coù lieân heä vôùi Phaùt Xít Ñöùc vì treân noùc Hieäp Thieân Ñaøi coù chöõ
Vaïn, neân chuùng nghó theá naøo Phaùt Xít Nhaät cuõng ñeán giaûi vaây Toøa Thaùnh. Vieân Tieåu Ñoaøn Tröôûng
luùc ñoù môùi chaâm ngoøi noå, vöøa dieät Nhaät vöøa dieät Ñaïo. Nhöng Nhaät khoâng tôùi, vieân Tieåu Ñoaøn Tröôûng
ñaõ ñöôïc leänh ñoåi ñi vaø baøn giao cho Thieáu Taù Rouband. Ôn Treân xui khieán, vieân Tìeåu Ñoaøn Tröôûng
khoâng ghi “Mission Impossible” naøy trong bieân baûn, neân Rouband khi ñöôïc leänh ruùt khoûi Toøa Thaùnh,
ñaõ khoâng thi haønh “Söù maïng baát khaû thi” naøy.
Vaøo Teát Bính Thaân (1950), anh Ba Taát (Leâ Vaên Taát) ñoïc tin naøy treân baùo Paris Match, coù trình leân
Ñöùc Hoä Phaùp. Ñöùc Ngaøi chæ cöôøi vaø baûo: “Neáu khoâng coù ai caâu ñieän maø giöït, thì noù seõ khoâng noå, ñeå
laâu ngaøy roài noù cuõng seùt vaø trôû thaønh ñaát maø thoâi”.
Môùi hay, nôi Thaày ngöï laø Baïch Ngoïc Kinh taïi Theá, ñaâu theå phaù ñoå deã daøng nhö yù noâng caïn cuûa moät ít
ngöôøi.
Ñeå hieåu moät ít veà Madagascar: nöôùc naøy leä thuoäc Phaùp töø theá kyû XVII. Naêm 1943, thuoäc ñòa naøy bò
Anh chieám, nhöng Phaùp vaãn coøn chuû quyeàn (ñaây laø chieán löôïc cuûa phe Ñoàng Minh). Naêm 1946,
Madagascar ñöôïc ñoäc laäp, Chính Phuû Lieân Bang ñöôïc thaønh laäp, goïi teân môùi laø Coäng Hoøa Malgache.
Naêm 1943, tình hình theá giôùi bieán chuyeån, Hitler chieám nöôùc Phaùp. Peùtain laäp Chính phuû Vichy. De
Gaulle laäp Chính phuû löu vong ôû Anh. Phaùp buoäc phaûi dôøi Ñöùc Hoä Phaùp vaø caùc chaùnh trò phaïm tôùi
moät ñaûo nhoû, kín ñaùo, saùt ñaûo lôùn teân Nosy Lava (hay Nosi Lave) ôû veà phía Baéc Taây Baéc
Madagascar. Taát caû bò caâu löu trong traïi giam ñeán ngaøy 24.11.1944 môùi ñöôïc ra ngoaøi lao ñoäng.
Trong nhöõng ngaøy tuø ñaøy laøm cooïc-veâ, Ñöùc Ngaøi ñöôïc Ñöùc Chí Toân che chôû, khieán cho bao tai naïn
ñeàu qua. Moät laàn xe hôi chôû Ñöùc Ngaøi cuøng maáy chuïc ngöôøi tuø, qua moät chieác caàu baét ngang soâng.
Caàu gaõy, xe rôùt theo, theá maø bao nhieâu ngöôøi cuøng rôi theo, khoâng ai heà haán gì caû.
Moät laàn khaùc, cuõng xe chôû tuø, trong ñoù coù Ngaøi. Xe ñang leo leân doác nuùi thì bò thuït luøi, laên töø treân cao
xuoáng. May sao chæ moät goác caây beân bôø vöïc thaúm maø ngaên ñöôïc söùc xe ñang tuoät doác vôùi moät toác ñoä
kyø dò. Taát caû moïi ngöôøi ñeàu hoàn lìa khoûi xaùc töø töø tænh laïi, bình tónh nhìn Ngaøi maø noùi raèng: “Chuùng ta
thoaùt cheát ñeàu laø nhôø oâng laõo naày”. Nhôø ñoù, töø ñaáy veà sau ai ai cuõng coù thieän caûm vôùi Ñöùc Ngaøi.
Ñöùc Ngaøi quan saùt vuøng queâ Maõ Ñaûo thaáy ngöôøi daân da ñen, nôi naøo cuõng ngheøo naøn. Hoï laøm ruoäng
theo phöông phaùp coå truyeàn. Hoï luøa traâu boø quaàng treân ruoäng cho coû raïp xuoáng roài vaïch ñaát maø caáy,
khoâng duøng suùc vaät caøy böøa nhö ôû nöôùc ta. Ngaøi thaáy roõ raøng ngöôøi Phaùp khoâng muoán môû mang noâng
nghieäp hay baát cöù vieäc gì, maø ñeå daân ngu hoøng deã cai trò.
Loøng nhaân cuûa moät Thieân Quaân xui khieán Ngaøi phaûi haønh ñoäng cöùu nhaân ñoä theá, duø baát cöù saéc daân
naøo. Ngaøi cuøng Giaùo Sö Phaán laøm caày, laøm böøa roài maéc keá boø caøy böøa thöû nghieäm cho daân Malgache
14/06/2021 DL - Mùng 5 Tháng 5 Năm Tân Sửu AL - Mừng Ngày Giáng Sinh Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc

Trang 27

TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO- SỐ 015
thöïc haønh. Hoï tri aân Ñöùc Ngaøi. Töø ñoù, phöông phaùp caøy baèng traâu boø cuûa nöôùc ta ñöôïc truyeàn roäng raõi
treân Maõ Ñaûo.
Daân Malgache cuõng chöa bieát xay luùa giaõ gaïo, maø chæ tuoát hoät roài toït nhö daân thieåu soá ôû nöôùc ta. Ngaøi
nhôø oâng Troïng laøm coái xay, coøn chính Ngaøi ñuïc khoeùt laøm moät caùi coái giaû gaïo. Môùi ñöôïc côm aên, coøn
nhaø ôû cuûa daân ñaûo haàu heát laø tranh laù, Ngaøi chæ cho hoï caùch laøm loø nung gaïch, in gaïch, in ngoùi. Ngaøi
cho pheùp daân chuùng ñöôïc phoå bieán caùch laøm gaïch ñeå choáng laïi ñoäc quyeàn cuûa boïn Phaùp.
Caùi aên, caùi ôû ñaõ coù, nhöng ñaàu oùc coøn ngu doát, thì khoâng theå caûi hoùa daân sinh daân trí moät caùch höõu
hieäu ñöôïc. Ñöùc Ngaøi coi daân ñaûo nhö ñoàng baøo ruoät thòt cuûa mình, caàn khai hoùa vaø môû mang trí tueä
hoï. Ngaøi laäp moät tröôøng tieåu hoïc gaàn nôi Ngaøi sinh soáng, daïy tieáng ñòa phöông vaø tieáng Phaùp. Vì theá,
hoï coi Ngaøi nhö moät Ñaáng Sö Bieåu.
Chöa heát, Ngaøi coøn chæ hoï caùch haàm voâi, caùch laøm voøng vaøng, boâng tai, caø raù, kieàng vaøng..giuùp cho
ñôøi töôi ñeïp hôn leân. Moät ñeä töû ñaõ caûm khaùi nhöõng hoaït ñoäng khai hoùa vaø töø thieän cuûa Ñöùc Ngaøi baèng
baøi thi sau:
THI
Meán oâng thôï baïc goác Thaày tu,
Nuoâi caû nhôn sanh bò nhoát tuø.
Ñeõo maãu caøy, böøa thaâu laém thoùc,
Xaây loø voâi, gaïch, nhaän nhieàu xu.
Daét dìu keû khoù thaønh Vöông Khaûi,
Daãn ñoä ngöôøi laønh ngöï Ngoïc Hö.
Thaày tôù gaëp nhau treân ñaûo vaéng,
Phaùo ñaâu nhö noå döôùi chaân cuø.
“Daãn ñoä ngöôøi laønh ngöï Ngoïc Hö”. Thaät vaäy, nhieäm vuï troïng yeáu cuûa Thieân Quaân laø truyeàn Ñaïo ñoä
ñôøi. Moät hoâm, Thieâng Lieâng chuyeån Ñöùc Ngaøi ñi qua ñi laïi nhaø moät cö só trí thöùc ba laàn. Vì ñöôïc Sö
oâng baùo tröôùc seõ coù vò Phaät soáng ñeán ñoä daãn, neân vò cö só ra röôùc Ngaøi vaøo nhaø, roài quì xuoáng xin
Ngaøi truyeàn Taâm Phaùp Tu Chôn. Ngaøi môû huyeàn quang khieáu cho cö só ñöôïc chöùng ngoä taïi theá.
Moät laàn khaùc, coâ Marie, sinh vieân du hoïc taïi Phaùp, naèm moäng thaáy Thaàn linh maùch baûo: “trong nöôùc
xuaát hieän vò Phaät soáng”. Coâ boû hoïc trôû veà nöôùc duø bò cha meï traùch maéng, coâ kieân trì tìm gaëp Ñöùc
Ngaøi. Ñöùc Ngaøi laøm leã Nhaäp moân cho coâ Marie vaøo Ñaïo, roài coâ trôû thaønh thö kyù cho oâng “thaàu khoaùn
baát ñaéc dó” ñeå giuùp nhaân sanh.
Ñöùc Ngaøi ñöôïc coâ Marie ñöa ñi tham quan caûnh hoà “Lac Tinivar”. Hoà naày naèm giöõa hai ngoïn ñoài cao,
hình baàu duïc, beà ngang ñoä 300 thöôùc, beà daøi 500 thöôùc, chaám döùt baèng moät khoeù ngaén, beân kia moät
khoeù daøi, keát hôïp gioáng nhö moät con maét, mí döôùi thaáp, mí treân cao, raëng caây laøm vieàn gioáng nhö
chaân maøy. Roõ raøng laø con maét traùi: “Thieân Nhaõn”.
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Trong nhöõng giôø roãi raûnh nôi xöù laï queâ ngöôøi, Ñöùc Ngaøi khoâng bao giôø khoâng voïng töôûng ñeán Ñaáng
Chí Toân, Phaät Maãu vaø caùc Ñaáng Thieâng Lieâng. Ñöùc Ngaøi cuøng Só Taûi Ñoã Quang Hieån phoø loan, ñöôïc
caùc Ñaáng giaùng an uûi.
Moät hoâm Ñöùc Tieâu Dieâu Ñaïo Só giaùng cho baøi thi nhö vaày:
THI
Löôïc chieán töøng quen ñaõ baáy laâu,
Thieân Cô ñaõ roõ maùy cao saâu.
Daèn loøng nhaãn naïi chôø ñoâi luùc,
Seõ thaáy khuoân linh pheùp nhieäm maàu.
Chaøo Thieân Toân vaø chö vò Thieân Phong, coù Ñöùc Nhaøn AÂm Ñaïo Tröôûng ñeán, ñeå Baàn Taêng ñi trieäu
Thaàn Hoaøng Boån Caûnh tôùi gìn giöõ Cô.
Nhaøn AÂm Ñaïo Só cöôøi ... Baàn Taêng laáy laøm caûm xuùc cho chö vò döôøng naày. Haän thay cho gioáng daõ
man taøn baïo... Trung Quaân laø Nam Kinh ñoù vaäy. Nôi aáy laø oå cuûa Vieät kieàu. Thôøi cuoäc AÙ Ñoâng seõ keát
cuoäc nôi ñoù.
THI
Quaù haûi ñoøi phen ñeán vieáng nhau,
Ngaët khoâng Cô buùt ñeå lôøi giao.
An nhaøn ñôïi thuôû trieàu linh ñòa,
Chuyeån theá gaëp thôøi phaûi muùa ñao.
Coõi AÙ trôû thaønh nôi chuûng quoác,
Phöông AÂu seõ dieät taän noâ lao.
Löûa höông ñaát Vieät daàu quen nhuùm,
Nhôø ñaùm Trung Quaân ôû nöôùc Taøu.
Ít laâu sau caàu Cô, moät vò (phaùi nöõ) giaùng khoâng xöng teân maø cho baøi thi sau:
THI
Noâ-si-lao tieáng ñaët buoàn cöôøi,
Mi ñaõ röôùc ai hôõi hôõi ngöôi.
Löôïn thaûm buûa gheành tình oät aït,
Gioù saàu xoâ ñaõnh aùi tôi bôøi.
Yeân phu ñieåu gôïi thöông caønh sôùm,
Gioïng ngaïn quyeân kheâu goïi buoåi mai.
Toå Quoác ñoùn ñöôøng bao daëm thaúng,
Xa ñöa thaêm thaúm moät phöông trôøi.
Nosy Lava laø hoøn ñaûo nhoû ôû phía Taây Baéc quaàn ñaûo Madagascar. Veà sau, Voâ Danh thò laïi giaùng Cô
vaø nhuû: “Chaøo Thieân Toân vaø chö vò Ñaïi Thieân Phong. Thieáp vì coù maïng lònh ñeán ñaây laøm baïn buùt
nghieân trong luùc chö vò mang lònh Chí Toân cho ngôi nghæ nôi ñaây. Chí Toân than raèng: Chöùc saéc Thieân
phong beân Cöûu Truøng Ñaøi thieáu huøng bieän vaên taøi ñaëng laøm tay qui phuïc sanh chuùng. Vì côù aáy maø
trieát lyù Ñaïo khoù phoå thoâng cho toaøn thieân haï”.
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THI
Ñaõ phong traàn phaûi chòu phong traàn,
Coù thaân aâu phaûi bieát thöông thaân.
Nam xa ví chaúng vì ñöôøng khoù,
Vieät ñaõnh mong chi ñöôïm löûa möøng.
Naëng gaùnh giang sôn laø Thöông Truï,
Nheï tay cung kieám aáy Thöôøng Quaân.
Nguõ hoà töù haûi khoâng löu laïc,
Maët Ñòa caàu ta voán ñònh chöøng.
Sau khi giaûi thích Nam xa, Vieät ñaõnh theá naøo, Voâ Danh thò laïi cho thi:
THI
Hoøn ñaûo naøy ñaây tröôùc nhoát tuø,
Maø nay laøm khaùm nhoát Thaày tu.
Quaû nhö oan nghieät, vay roài traû,
Thì luõ Taây man, Nhaät Boån tröø.
Nhöõng baøi thô treân ñaây ñeàu coù tính chaát tieân ñoaùn thôøi cuoäc ôû xöù nhaø. Voâ hình trung tuy xa thieân lyù
maø gaàn trong gang taác. Tuy ít ai tin, nhöng vieäc gì tôùi seõ tôùi.
Voâ Danh thò laø ai? Ñoù laø Ñöùc Linh Sôn Thaùnh Maãu vaâng lònh Thaát Nöông Dieâu Trì Cung ñeán vieáng
caùc Thaùnh bò naïn. Duø daáu teân nhöng Ñöùc Hoä Phaùp bieát ñöôïc, vì chieác nhaãn naïm ngoïc treân tay Ngaøi
phaùt haøo quang khi Baø thaêng.
Haït ngoïc naày cuûa oâng Leã Sanh Voõ Vaên Ñôïi tìm ñöôïc ôû Nuùi Baø, bieáu cho Ngaøi. Neân bieát oâng Ñôïi theo
Ñöùc Hoä Phaùp hoïc tu tònh, ñaõ chöùng ngoä bieát tröôùc ñöôïc nhieàu vieäc, neân Ngaøi ñoåi teân oâng Ñôïi ra Voõ
Linh Ñoaùn vaø cho truï trì ôû Vaïn Phaùp Cung, ñeå röôùc caùc Thaày tu ôû nuùi lôõ vaän.
Bieán coá Nuùi Ñieän ñieâu taøn, moät nhoùm Chöùc saéc xin Ñöùc Hoä Phaùp cho röôùc coát Baø Ñen veà Ñeàn Thôø
Phaät Maãu, Ñöùc Ngaøi pheâ: “Baàn Ñaïo vì thaïnh tình luùc bò löu ñaøy, Baø thöôøng ñeán thaêm maø thuaän cho”.
Trong thôøi gian bò löu ñaøy, Ñöùc Hoä Phaùp thöôøng caàu Cô, luùc vôùi Só Taûi Ñoã Quang Hieån, luùc vôùi Khai
Phaùp Traàn Duy Nghóa. Theo lôøi keå laïi cuûa oâng Nguyeãn Theá Truyeàn, vaøo naêm 1965, vôùi oâng Hoäi
Tröôûng Thaùnh Thaát Baøu Sen, Phaïm Duy Taåy vaø soaïn giaû (oâng Truyeàn ñeán nhaø anh Hai Taåy ñeå chích
thuoác. ÔÛ ñaây boån Ñaïo ai cuõng bieát):
Ñeâm Noeõl (1945), Ñöùc Hoä Phaùp vaø Ngaøi Khai Phaùp phoø Cô, oâng Nguyeãn Theá Truyeàn laøm ñoïc giaû.
Ñöùc Lyù giaùng Cô cho bieát caùc oâng seõ ñöôïc thaû vaø ñöa veà Vieät Nam vaøo cuoái naêm 1946.
Roài Ñöùc Lyù aân phong cho ba oâng:
1. OÂng Nguyeãn Theá Truyeàn phaåm Baûo Ñòa Lyù Quaân, giöõ troøn veïn laõnh thoå Vieät Nam.
2. OÂng Nguyeãn Theá Song phaåm Baûo Thöông Quaân aùp duïng vieäc trao ñoåi vaø ñieàu hoøa haøng hoùa trong
chuùng sanh.
3. OÂng Ngoâ Vaên Phieán phaåm Baûo Tinh Quaân ñeå baûo veä moâi tröôøng vaø sinh maïng nhaân loaïi.
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Ngaøy 1 Thaùng 10 Naêm 1946, Ñöùc Hoä Phaùp vaø caùc oâng ñöôïc töï do vaø traû veà Vieät Nam. Hai oâng
thöôøng lieân laïc vôùi nhau. “Toâi (L.H.CH.) thöôøng gaëp oâng Nguyeãn Theá Truyeàn khi taïi Toøa Thaùnh Taây
Ninh, khi ôû Vaên Phoøng lieân laïc soá 145 ñöôøng Lagrandieøre (nay laø ñöôøng Lyù Töï Troïng) hay ñòa chæ
cuûa Hoä Phaùp Phaïm Coâng Taéc, Giaùo Chuû Ñaïo Cao Ñaøi, ngöôøi baïn tuø vôùi oâng ôû Madagascar”.

HEÁT MUØA PHAÙP NAÏN
Moät hoâm Ñöùc Hoä Phaùp noùi vôùi Ngaøi Khai Phaùp Traàn Duy Nghóa, ngöôøi ñöôïc Phaùp cöû laøm ñaïi dieän tuø
nhôn taïi Maõ Ñaûo raèng: “Ba hoâm nöõa, chuùng ta seõ trôû veà nöôùc”.
Ngaøi Traàn Duy Nghóa cho laø chuyeän huyeàn hoaëc, bòa ñaët neân ñaùp: “OÂng ñaõ baøy ñaët Thöôïng Ñeá, Tieân,
Phaät, chôù laøm gì coù, ñeå ngaøy nay ñeán noãi naày”. Noùi roài haát quaàn aùo cuûa Ñöùc Ngaøi töø treân phaûng rôi
xuoáng ñaát. Ñöùc Ngaøi rôi leä, cuùi xuoáng nhaët vaø noùi: “Thaùnh Pierre laàn naày laø laàn thöù ba ngöôi phaûn
ta”. Neân bieát Nguôn linh cuûa Ngaøi Traàn Khai Phaùp laø Thaùnh Pierre.
Ba hoâm sau, quaû nhö lôøi, quí vò ñöôïc traû töï do. Ngaøi Traàn Duy Nghóa phaûi laïy Ñöùc Ngaøi ñeå xin loãi.
Bôûi leõ, sau khi ngöôøi Phaùp trôû laïi Ñoâng Döông (Thaùng 9.1945), tình hình Vieät Nam luùc baáy giôø thaät
roái ren, ñaûng phaùi noåi daäy nhieàu nôi. Ngöôøi Phaùp muoán naém laáy moät vaøi ñoaøn theå coù toå chöùc chaët
cheõ, ñuû maïnh khaû dó ñöông ñaàu vôùi tình theá luùc baáy giôø.
ÔÛ Vieät Nam, Ngaøy 8.04 Bính Tuaát (8.05.1946), caùc cô sôû Ñaïo taïi Saøi goøn bò Chính phuû Phaùp phong
toûa vaø baét giam caùc ngöôøi laõnh ñaïo. Hoï haêm doïa ñaùnh khaûo vaø sau cuøng yeâu caàu hieäp taùc. Sau 22
ngaøy bò baét, bò ñaùnh ñaäp vaø sau ba ngaøy hoäi ñaøm, Traàn Quang Vinh vaø Meùnage kyù Thoûa Öôùc Ngaøy
9.06.1946, ñaïi ñeå:
- Ñoái vôùi Phaùp: Quaân ñoäi Cao Ñaøi ngöng chieán ñaáu vaø giaûi taùn taát caû caùc boä ñoäi löu ñoäng khaùng
chieán.
- Ñoái vôùi Ñaïo: Quaân Phaùp ngöng caùc cuoäc khuûng boá, khoâng baét giam tín höõu, baûo ñaûm quyeàn töï do
haønh giaùo vaø truyeàn giaùo. Môû cöûa Toøa Thaùnh vaø caùc Thaùnh Thaát, ñöôïc töï do teá töï trong phaïm vi toân
giaùo. Trao traû Ñöùc Hoä Phaùp vaø chö vò Thieân Phong veà coá quoác, phuïc hoài caùc quyeàn coâng daân cho chö
vò ñoù.
Vì caùc ñieàu khoaûn ñoù maø Chính phuû Phaùp môùi traû töï do cho Ñöùc Hoä Phaùp. Khôûi ñaàu Giaùo Sö Thöôïng
Vinh Thanh (töùc Traàn Quang Vinh), Ngaøy 16.08.1946 ñeán gaëp UÛy Vieân Coäng Hoøa Nam Kyø Ceùdile vaø
Ñoång Lyù Vaên Phoøng Freùmolle baøn tính vieäc röôùc Ñöùc Hoä Phaùp baèng maùy bay ñeå toû söï kính troïng ñoái
vôùi vò laõnh ñaïo moät Toân giaùo lôùn.
Ngaøy 20.08.1946, nhaø caàm quyeàn Phaùp baùo cho Ñaïo bieát chuyeàn taøu Ile De France caäp beán Vuõng
Taøu, trong ñoù coù Ñöùc Ngaøi. Giaùo Sö Thöôïng Vinh Thanh voäi ra Chaâu Tri cho toaøn Ñaïo hay ñaëng
chuaån bò ñoùn röôùc. Nhöng sau ñoù ñöôïc tin môùi, treân taøu Ile De France saép caëp beán, khoâng coù Ñöùc Hoä
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Phaùp vaø chöa roõ ngaøy naøo veà. Vì leõ ñoù Phaùp cho moät ít ngöôøi tuyeân truyeàn raèng: Phaùp khoâng bieát bao
giôø thaû Ñöùc Phaïm Hoä Phaùp. Muïc ñích cuûa nhaø caàm quyeàn Phaùp laø traùnh daân Ñaïo tuï taäp ñoâng ñaûo maát
an ninh.
Chieàu Ngaøy 21.08.1946, ñöôïc tin chuyeán taøu Ile De France ñaõ caäp beán Vuõng Taøu (Cap Saint Jacques)
trong ñoù coù Ñöùc Hoä Phaùp. Nhaø caàm quyeàn Phaùp chuaån bò ñi röôùc baèng maùy bay töø Caáp veà Saøigoøn.
09 giôø 20 saùng Ngaøy 22.08.1946, phi cô caát caùnh taïi phi tröôøng Taân Sôn Nhöùt, phaùi ñoaøn goàm coù Giaùo
Sö Thöôïng Vinh Thanh, oâng Freùmolle, Ñoång Lyù Vaên Phoøng cuûa oâng Ceùdile, UÛy Vieân Coäng Hoøa Nam
Kyø, oâng Bazin, Só quan Coø Maät thaùm. Khi ñeán Caáp, phi cô bay löôïn ba voøng treân chieác taøu Ile De
France roài môùi ñaùp xuoáng phi tröôøng.
Nôi ñoù ñaõ coù quan Chuû Tænh Cap Saint-Jacques, M. Ropion, chôø tieáp ñoùn. Roài caû thaûy leân xe hôi
xuoáng beán taøu. Khi gaëp maët Ñöùc Phaïm Hoä Phaùp, ai naáy ñeàu möøng rôõ. Rieâng oâng Freùmolle, thì oâm laáy
Ñöùc Ngaøi maø toû tình tri ngoä, vì luùc ôû Maõ Ñaûo hai ngöôøi ñaõ quen bieát nhau. Keá ñeán laø quan Tö Phaùp
Deùsanges vaø phu nhôn, ngöôøi coù phaän söï ñöa Ñöùc Hoä Phaùp töø Maõ Ñaûo ñeán Saøigoøn gaëp Phaùi ñoaøn.
Sau khi thuû tuïc haønh chính thoâng thöôøng xong, thì phaùi ñoaøn ñöa Ñöùc Ngaøi xuoáng taøu nhoû trôû vaøo ñaát
lieàn.
OÂng Chaùnh Chuû Tænh, M. Ropion röôùc Ñöùc Ngaøi vaø phaùi ñoaøn veà tö dinh ñaõi buoåi côm tröa. Sau ñoù,
Giaùo Sö Thöôïng Vinh Thanh thuaät laïi giai ñoaïn maø Ñöùc Ngaøi bò naïn (1941-1946). Naøo laø Toøa Thaùnh
bò chieám, chö Chöùc saéc phaûi haønh Ñaïo ôû Kieâm Bieân (haï tuaàn Thaùng 3 Naêm Nhaâm Ngoï, 1942), hieäp
taùc vôùi Nhaät Baûn (1.12 Nhaâm-Ngoï), ôû haõng taøu Nitinan vaø Noäi ÖÙng Nghóa binh (1.01 AÁt Daäu), laäp
Cao Ñaøi Tham Möu Quaân Söï Vuï, hieäp taùc vôùi Maët Traän Vieät Minh, tôùi Thoaû Öôùc ngaøy 9.06.1946.
Rieâng Thoûa Öôùc thì Ñöùc Ngaøi coù veû traàm ngaâm, khaù laâu roài môùi noùi: “Luaät Coâng Bình Thieâng Lieâng
cuûa Taïo Hoùa, daàu muoán daàu khoâng cuõng khoâng theå söûa caûi ñaëng…, coøn thieáu 2 Naêm 10 Thaùng môùi
may ra giaûi khoå aùch cho daân toäc Vieät Nam döùt ñaëng…”.
YÙ Ñöùc Ngaøi muoán noùi: Hoaøn caûnh thuùc baùch ñaõ taïo ra quaân ñoäi, nhöng cuõng laø caùi naïn maø Ngaøi phaûi
löu vong sau naày, nhaän thay caùi khoå cho nhaân sanh. Ñöùc Ngaøi ñaõ bieát tröôùc moïi leõ, nhöng khoâng theå
caõi laïi Luaät Thieân Ñieàu.
Tín ñoà caùc nôi taáp naäp keùo ñeán thaêm Ñöùc Ngaøi. Ñöùc Ngaøi giang tay tieáp töøng ngöôøi ñeå toû loøng trìu
meán. Ñöùc Ngaøi nguøi nguøi keå laïi nhöõng naêm daøi lao khoå nôi haûi ngoaïi, maø caùc Ñaáng luùc naøo cuõng
giaùng Cô an uûi Ñöùc Ngaøi. Tieáp ñoù laø Giaùo Sö Thöôïng Vinh Thanh vaø boån boä laàn löôït keå laïi taát caû söï
vieäc 5 naêm qua, buoàn vui laãn loän.
Ngaøy 30.08.1946, toaøn Ñaïo vaø Chaùnh Phuû laøm leã röôùc Ñöùc Hoä Phaùp veà Toøa Thaùnh. Ñoaøn xe goàm 5
chieác cuûa Ñaïo vaø 7 chieác cuûa Phaùp, nhöng chæ coù 5 chieác cuûa Ñaïo môùi ñöa veà tôùi Taây Ninh.
Khi gaàn tôùi Taây Ninh, thì coù Chuû Tænh Taây Ninh ra nghinh tieáp vaøo dinh Tænh Tröôûng ñaøm luaän. Sau
ñoù, ñoaøn xe tieáp tuïc veà Toøa Thaùnh ñuùng 12 giôø tröa. Chöùc saéc Hieäp Thieân Ñaøi vaø Cöûu Truøng Ñaøi vôùi
toaøn theå tín ñoà nam nöõ ñaõ xeáp haøng daøy ñaëc hai beân ñöôøng ngheânh tieáp Ñöùc Ngaøi. Xe vöøa ngöøng,
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Ñöùc Ngaøi xuoáng xe böôùc vaøo cöûa Ñeàn Thaùnh, Ñöùc Ngaøi quaù caûm ñoäng khi ñoái dieän ngöôøi xöa caûnh
cuõ ñeán noãi khoâng ngaên ñöôïc doøng leä caûm hoaøi.
Caùc Chöùc saéc thaáy theá cuõng chan hoøa ñoàng nhòp tuoâng chaâu thöông haän. Tieáng Ñaïi Hoàng Chung ñoå
hoài möøng ngöôøi xöa trôû laïi. Ngöôøi ngöôøi traät töï ñi sau löng Ñöùc Ngaøi böôùc vaøo Böûu Ñieän ñaûnh leã Ñöùc
Chí Toân. Sau ñoù, Ñöùc Ngaøi qua Giaùo Toâng Ñöôøng laøm leã Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng, ñoaïn xuoáng phoøng
khaùch döï chöùng cuoäc tieáp nghinh.
Ngaøi Baûo Theá Leâ Thieän Phöôùc ñaïi dieän cho Hieäp Thieân Ñaøi, Giaùo Sö Thöôïng Vinh Thanh ñaïi dieän
cho Cöûu Truøng Ñaøi vaø moät só quan Phaùp ñaïi dieän cho Chính Phuû Baûo Hoä, moãi ngöôøi ñoïc moät baøi dieãn
vaên ñeå chuùc möøng. Sau cuøng, Ñöùc Ngaøi ñaùp töø vaø tuyeân boá veà chuû tröông cuûa Ñaïo Cao Ñaøi.
Böõa tieäc möøng ngaøy hoài loan cuûa Ñöùc Phaïm Hoä Phaùp baét ñaàu trong baàu khoâng khí vui töôi côûi môû.
Taát caû ñeàu höôùng veà Ñöùc Ngaøi troâng ñôïi nhöõng ngaøy thanh bình thaïnh trò.
Sau ñoù Ñöùc Cao Thöôïng Sanh ñeán thaêm Ñöùc Ngaøi, coù löu moät baøi thô caûm taùc nhö vaày:
Caûm Taùc
Nhaønh laù röøng toøng ñaõ ñieåm töôi,
Coøn non coøn nöôùc laïi coøn ngöôøi.
Xa nhaø boû luùc thöông pha haän,
Gaëp baïn naøy khi khoùc loän cöôøi.
Nguoàn Ñaïo xöa trong ñoâi caûnh nghòch,
Thuyeàn töø nay löôùt moät doøng xuoâi.
Trôøi Nam thöû ñieåm trang taân söû,
Ñoå leä cuøng nhau göôïng ñeå lôøi.
Cao Thöôïng Sanh
Hoïa Vaän
Saéc son nhuoäm taùnh ñaäm maøu töôi,
Hay dôû khen cheâ ñeå mieäng ngöôøi.
Ñaøy ñoïa xeùt thaân khoâng hoå theïn,
Sang vinh nghó phaän quaù buoàn cöôøi.
Voù kyø töøng traûi ñöôøng nguy hieåm,
Caùnh haïc quen chìu gioù ngöôïc xuoâi.
Öôùc traû maûy may ôn xaõ taéc,
Nôï muoân ñeàn moät keå chi lôøi.
Ñöùc Hoä Phaùp
Laïi Hoïa Vaän
Maøu xe Taây vöùc ngaém theâm töôi,
Hoûi khaùch Hoãn nguôn ñaëng maáy ngöôøi.
Ly haän ngaøy qua, non ngoù khoùc,
Truøng höng buoåi hieän, gioù reo cöôøi.
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Cô huyeàn trí tònh tan roài hieäp,
Pheùp Taïo tay caàm ngöôïc cuõng xuoâi.
Toû ñaëng noãi möøng chia haïnh phuùc,
Ñaù kia cuõng gaät ñeå neân lôøi.
Cao Tieáp Ñaïo
Ñöùc Cao Thöôïng Sanh ôû laïi ñeå cuùng Raèm vaø döï Leã Hoäi Yeán Dieâu Trì Cung, baø Baùt Nöông giaùng Cô
cho Ñöùc Hoä Phaùp thi:
THI
Ñaøo nguyeân laïi troå traùi hai laàn,
Ai ngôõ Vieät thöôøng ñaõ thaáy Laân.
Cung Ñaåu ví xa göôm Xích quyû,
Thieân Cung môû roäng cöûa Haø ngaân.
Xuaân Thu ñònh vöõng ngoâi löông teå,
Phaát Chuû queùt tan luõ nònh thaàn.
Thoåi khí vónh sanh lau xaõ taéc,
Môû ñöôøng quoác theå ñònh Phong vaân.
BAÙT NÖÔNG
Hoïa Vaän
Choâng gai ñöôøng Ñaïo maõng doø laàn,
Töø böôùc ta baø trôû coá laân.
Bieån Baéc vöøa nghe hôi suùng noå,
Gaønh Nam keá loùng tieáng chuoâng ngaân.
Buoàm thuyeàn teá ñoä sang mô moäng,
Gioù haïc chieâu Tieân giuïc ñònh thaàn.
Cam loä kìa ai daønh ñeå saün,
Caønh Döông röûa saïch neùt phuø vaân.
Ñöùc Hoä Phaùp
Laïi Hoïa Vaän
Döïng gaày xaõ taéc baáy nhieâu laàn,
Mong moûi vuøng Nam ñaëng thaáy Laân.
Ñaõnh Vieät Trôøi che gìn caûnh trí,
Thuyeàn Nam Ñaïo vöõng löôùt doøng ngaân.
Ñaøi hoa taïc ñeå göông anh kieät,
Thieân khieån daønh rieâng ñaùm toäi thaàn.
Gaëp phaûi nöôùc nhaø côn loaïn laïc,
Laøm trai tua veïn trí thanh vaân.
Cao Thöôïng Sanh
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Sau khi Ñöùc Phaïm Hoä Phaùp hoài loan, oâng Leã Sanh Thöôïng Tyù Thanh vaøo vieáng Sö Phuï. Ñöùc Ngaøi
nhìn oâng roài hoûi: “Sao maáy em caét toùc ngaén heát vaäy?”.
OÂng Tyù trình raèng: Khi vaøo laøm haõng taøu Nitinan, Nhaät buoäc phaûi caét toùc. Caùc oâng coù caàu Cô ñöôïc
Ñöùc Lyù chuaån thuaän. Ñöùc Ngaøi chuyeån sang vieäc Noäi ÖÙng Nghóa binh tham gia ñaûo chaùnh ngaøy
9.03.1945. Ñöùc Ngaøi noùi: “Caùc em tham gia ñaûo chaùnh, thì töï nhaän töông lai cuûa mình, khoâng em naøo
ñöôïc vaøo lòch kyû nieäm cuûa Ñaïo, gioáng nhö chuyeân vieân ñaûo chaùnh Khöông Thaùi Coâng, cuõng khoâng
ñöôïc vaøo lòch kyû nieäm”.
Ai cuõng bieát, quaân ñoäi Cao Ñaøi do oâng Traàn Quang Vinh laäp töø Noäi ÖÙng Nghóa binh (1945), tröôùc khi
Ñöùc Hoä Phaùp ñöôïc traû töï do. Theá neân Ñöùc Ngaøi minh ñònh: “Chæ coù quaân ñoäi Cao Ñaøi thi haønh nhöõng
ñieàu ñaõ kyù vôùi Phaùp, coøn toaøn theå Ñaïo ñöùng trung laäp”.
Vaên thô soá 115/HP-TTVP ñeà Ngaøy 17.01.1949 gôûi cho Thöôïng Söù Phaùp vaø Ñaïi Töôùng Blaizot, Tö
Leänh quaân ñoäi Phaùp taïi Ñoâng Döông, Ñöùc Ngaøi ñaõ vieát roõ: “Söï hieän dieän cuûa nhöõng toå chöùc quaân löïc
Cao Ñaøi cuûa chuùng toâi ñaõ ñeán giai ñoaïn khoâng coøn caàn thieát nöõa. Chuùng toâi ñeå cho nhaø binh Phaùp töï
do ñònh lieäu ngaøy giôø ñeå chuùng toâi giao hoài khí giôùi, öôùc mong ñöôïc sôùm ngaøy naøo toát ngaøy aáy”.
Chaân dung Ñöùc Hoä Phaùp trong nhöõng naêm bò löu ñaøy, theå hieän roõ tö töôûng Ñaïi Ñoàng, yeâu thöông
nhaân loaïi. Ñöùc Ngaøi ñaõ giuùp daân Malgache caûi thieän cuoäc soáng vaø thaân höõu vôùi keû ñòch. Ngoaøi loøng
yeâu daân (Ngaøi coù buùt hieäu laø AÙi Daân) coøn nhôù coá höông trong nhöõng luùc raûnh roåi, Ñöùc Ngaøi troø
chuyeän vôùi oâng Nguyeãn Theá Truyeàn raát laø taâm ñaéc.
OÂng Truyeàn keå cho Ñöùc Ngaøi veà hoaït ñoäng cuûa nhoùm Nguõ Long (Phan vaên Tröôøng, Phan Chaâu Trinh,
Nguyeãn AÙi Quoác, Nguyeãn Theá Truyeàn, Nguyeãn An Ninh) trong nhöõng naêm ñaàu cuûa theá kyû hai möôi
naøy ôû Phaùp. OÂng Truyeàn cho bieát oâng Nguyeãn AÙi Quoác coù tình yeâu nöôùc noàng naøn vaø maõnh lieät, nhaát
ñònh phaûi giaûi phoùng daân toäc Vieät Nam khoûi aùch ñoâ hoä cuûa Thöïc daân Phaùp.
Nhôø ñoù, hai oâng thaân nhau vaø laäp ra nhoùm Nguõ Baïch. Roài caàu Cô, Ñöùc Lyù giaùng Cô thu nhaän ba nhaø
caùch maïng vaøo haøng Baûo Quaân. Xem theá duø hoaøn caûnh khoù khaên naøo, Ñöùc Ngaøi luoân Phoå Ñoä chuùng
sanh nhö lôøi nguyeän.


VAI TROØ CUÛA ÑÖÙC PHAÏM HOÄ PHAÙP VÔÙI BÍ PHAÙP
Tröôùc heát, nghi leã thoï phong Hoä Phaùp khaùc thöôøng, khoâng lôøi tuyeân theä, lôøi nguyeän, maø laø moät cuoäc
haønh phaùp truïc Chôn Thaàn Phaïm Coâng Taéc ra khoûi xaùc phaøm ñeå Chôn Linh Vi Ñaø Hoä Phaùp giaùng
ngöï nôi thaân theå Ngaøi.
Töø ñoù, Phaïm Coâng Taéc trôû thaønh Hoä Phaùp Cao Ñaøi. Ñoù laø tröôøng hôïp giaùng linh ngöï theå nhö Chôn
Linh cuûa Nguyeãn Du nhaäp vaøo Victor Hugo. Ngaøi ñaõ ñöôïc Ñöùc Chí Toân giao troïng traùch ñöùng ñaàu
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Hieäp Thieân Ñaøi, thoâng coâng vôùi caùc Ñaáng vaø chòu traùch nhieäm veà phaàn Chôn Thaàn cuûa toaøn theå Ñaïo
höõu (chæ chung caû Chöùc saéc), coøn phaåm Giaùo Toâng chæ coù quyeàn veà phaàn xaùc maø thoâi.
Naêm 1929, Ñöùc Phaïm Hoä Phaùp laäp Khoå Hieàn Trang, môû Phaïm Moân tu luyeän khoâng aùo maõo vôùi
“Phöông Luyeän Kyû” ñeå ñaït Cô giaûi thoaùt. Thaùnh Ngoân cuûa Ñöùc Chí Toân ñaõ daïy: “Hoä Phaùp haèng
ñöùng (nôi Vi Hoä) 1 maø gìn giöõ Chôn Linh caùc con khi luyeän Ñaïo ñaëng hieäp Tinh vôùi Khí, roài Khí vôùi
Thaàn, ñeán Chôn Thaàn hieäp laøm moät maø sieâu phaøm nhaäp Thaùnh”.
Naêm 1951, taïi Trí Hueä Cung, Ñöùc Phaät Maãu cuõng ban cho Ñöùc Ngaøi “Veïn toaøn Phaùp moân”:
Heã laøm Meï quyeàn haønh daïy treû,
Con ñöøng lo maïng theá thi phaøm.
Huyeàn Linh meï chòu phaàn cam,
Ban cho con treû veïn toaøn Phaùp moân.
Vì theá, duø Ñöùc Ngaøi coøn ôû theá hay qui Thieân, Ñöùc Ngaøi seõ dieäu duïng quyeàn naêng ñieån löïc cuûa Kim
Quang Tieân trôï phaàn cho haønh giaû coâng phu tu luyeän ñaït thaønh chaùnh quaû.
Khi sinh tieàn, ai ñeán xin luyeän Ñaïo, Ñöùc Ngaøi CAÂN THAÀN, ño möùc ñoä khí tröôïc trong ngöôøi ñoù coi coù
ñuû söùc chòu noåi ñieån löïc Thieâng Lieâng khoâng, neáu keùm söùc seõ bieán töôùng thaønh Taû Ñaïo, thì khoâng
cho luyeän Ñaïo. Caùc vò Thôøi Quaân Chi Phaùp cuõng coù truyeàn Bí Phaùp cho Chöùc saéc, nhöng khaû naêng
caân thaàn khoâng baèng Ñöùc Ngaøi.
Naêm 1936, caùc vò Phaïm Moân chuyeån qua Phöôùc Thieän, nhaän laõnh Ñaàu Hoï Ñaïo Phöôùc Thieän taïi caùc
Tænh, Ñöùc Hoä Phaùp ñaõ truyeàn caùc pheùp Bí Tích: Giaûi Oan, Taém Thaùnh, Pheùp Xaùc vaø Hoân Phoái cho
caùc vò taân Ñaàu Hoï taïi Hoä Phaùp Ñöôøng. Ñöùc Ngaøi coøn haønh phaùp truïc Thaàn, khai khieáu vaø ban Phaùp
Baïch Ñaêng (caây ñeøn traéng) ñeå khi haønh Ñaïo tha phöông gaëp khoù khaên, thaép ñeøn leân vaøo giôø Tyù roài
thaønh taâm caàu nguyeän Ñöùc Ngaøi hieån linh chæ giaùo.
Nhieàu Chöùc saéc nhö Chí Thieän Voõ vaên Ñôïi, Giaùo Höõu Thöôïng Tyù Thanh ... ñaõ ñöôïc daïy Ñaïo qua
phöông phaùp naày. Huyeàn dieäu nhöùt laø vieäc Ñaàu Sö Thaùi Thô Thanh ñöôïc Ñöùc Ngaøi trôï Thaàn khi tònh
luyeän. Ngaøi Thaùi Ñaàu Sö raát kính phuïc vaø huûy boû sô ñoà xaây döïng Noäi oâ Toøa Thaùnh theo yù phaøm vaø
giao vieäc xaây caát Toøa Thaùnh laïi cho Ñöùc Hoä Phaùp laøm theo Thieân khaûi, maø trong chuyeán xuaát Thaàn
vaân du Ngaøi thaáy ñöôïc.
Xem theá, ngay buoåi ñaàu, Ñöùc Chí Toân daïy ngöôøi theo Ñaïo tu thaân laø: Coâng quaû vaø Tònh luyeän. Taân
Luaät cuõng xaùc nhaän: Ñaïo goàm caùc Thaùnh Thaát (Theå Phaùp) vaø Tònh Thaát (Bí Phaùp Thieàn ñònh).
Theå Phaùp laø hình töôùng cuûa Ñaïo, bieåu töôïng laø Hoäi Thaùnh. Bí Phaùp laø quyeàn naêng cuûa ñieån löïc ñeå
ngöôøi Ñaïo giaûi thoaùt, thuoäc Hieäp Thieân Ñaøi.
Theá neân, luùc môùi khai Ñaïo, naëng veà Phoå Ñoä ñeå ñöa ngöôøi vaøo cöûa Ñaïo, sinh hoaït ñaïo lyù maø laäp
Coâng, laäp Ngoân roài laäp Ñöùc maø tieâu tröø nghieäp chöôùng.
Hai phaàn Phoå Ñoä vaø Voâ vi naèm chung trong Chaùnh Theå Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä. Hoäi Thaùnh Cao
Ñaøi thöïc haønh troïn veïn caû hai.
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Bôûi leõ, trong Chôn truyeàn cuûa Ñöùc Chí Toân khoâng heà coù söï phaân chia hai phaàn:
1. Phoå Ñoä laø ngoaïi giaùo Coâng Truyeàn do Toøa Thaùnh Taây Ninh ñaûm traùch,
2. Voâ vi Tònh Luyeän laø noäi giaùo Bí Truyeàn do Chi Phaùi thöïc thi, nhö moät ít ngöôøi laàm töôûng.
Theå Phaùp vaø Bí Phaùp töông lieân khaén khít vôùi nhau nhö hình vôùi boùng. Heã coù hình thì coù boùng, coù
boùng töùc coù hình. Noùi caùch khaùc, caàu Kinh Töù Thôøi laø theå hình ñeå ngöôøi Ñaïo moãi ngaøy moät ít gom
Thaàn ñònh Trí vaø lyù thanh cao töôûng ñeán Phaät Trôøi. Coøn caùi boùng cuûa kinh keä laø traïng thaùi soáng tinh
thaàn cuûa ngöôøi Ñaïo ñaït ñöôïc khi voïng nieäm.
Caùc aâm ba hoøa nhaäp vaøo ñieån löïc cuûa Trôøi Phaät laøm thöùc tænh Chôn Thaàn. AÂm ba Kinh keä laø caùi boùng,
chöõ nghóa Kinh keä laø caùi hình. Hình vôùi boùng khoâng theå xa nhau.

LEÃ KHAÙNH THAØNH TOØA THAÙNH
Sang Naêm 1955, töø Ngaøy 29.01 ñeán 8.02.1955 (moàng 6 ñeán
16. 01 Naêm AÁt Muøi) laø Leã Khaùnh Thaønh Toøa Thaùnh Taây
Ninh. Ñaây laø moät cuoäc Leã coù moät thôøi gian daøi nhöùt 10
ngaøy. Soá ngöôøi töø caùc Tænh veà tham döï Leã leân ñeán haøng
trieäu vaø soá ngöôøi ñeán xem Leã vaø ñeán quan saùt treân hai
trieäu löôït ngöôøi.
Vaøo moàng 8 Thaùng Gieâng AÁt Muøi, Ngaøy chaùnh Leã, Ñaïi
Ñoàng Xaõ beà ngang 40 thöôùc, beà daøi 80 thöôùc, hai khaùn ñaøi
nam nöõ moãi caùi chöùa treân hai chuïc ngaøn ngöôøi ñaõ chaät nöùc.
Treân haøng gheá danh döï, ngoaøi Ñöùc Hoä Phaùp coøn coù Thuû Töôùng Ngoâ Ñình Dieäm, caùc Ñaïi söù caùc nöôùc.
Saân Ñaïi Ñoàng Xaõ ñaõ ñaày ngöôøi. Caùc Ñaïo höõu ñeán sau phaûi ñöùng taïm trong röøng Thieân nhieân sau hai
khaùn ñaøi chaùnh.
Thieáu buùt möïc ñeå ghi cheùp caùc ngaøy leã lôùn ñoù!
Trong cuoäc Leã, Ñöùc Phaïm Hoä Phaùp leân Thieân Hæ Ñaøi thuyeát giaûng:
“Hoâm nay laø ngaøy Kyû Nieäm Ñaïo Cao Ñaøi ñaõ ra maët Quoác Teá. Noù ñaõ ra maët Quoác Teá roài thì ta cuõng
neân luaän veà tình hình ñöông thôøi cuûa caùc lieät cöôøng”.
Giôø Tyù ñeâm hoâm ñoù, Hoäi Thaùnh röôùc Ñöùc Hoä Phaùp caét baêng Khaùnh Thaønh, phaùo boâng röïc chaùy hieän
doøng chöõ: “ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ. LEÃ KHAÙNH THAØNH TOØA THAÙNH” vaø khôûi haønh ngay
Ñaïi Leã trong Chaùnh Ñieän.
Hoâm sau, Leã Khaùnh Thaønh Ñeàn Thôø Phaät Maãu (taïm thôø taïi Baùo AÂn Töø). Ñeán Ngaøy 12 Thaùng Gieâng
AÁt Muøi, Khaùnh thaønh caùc dinh thöï nhö Giaùo Toâng Ñöôøng, Hoä Phaùp Ñöôøng, Nöõ Ñaàu Sö Ñöôøng, Toøa
Noäi Chaùnh, Vaên Phoøng Hoäi Thaùnh Phöôùc Thieän. Ñöùc Ngaøi noùi:
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“Khôûi ñaàu, Baàn Ñaïo ñi vieáng caùc dinh thöï: Hieäp Thieân Ñaøi vaø Cöûu Truøng Ñaøi.
Baàn Ñaïo cho toaøn Chöùc saéc ñöông quyeàn Haønh Chaùnh Ñaïo ñöôïc roõ muïc ñích cuûa Hoäi Thaùnh Phöôùc
Thieän do ñaâu maø saûn xuaát. Trong Phaùp Chaùnh Truyeàn, Chí Toân laäp Hoäi Thaùnh Hieäp Thieân Ñaøi, Hoäi
Thaùnh Cöûu Truøng Ñaøi. Tröôùc khi Chí Toân ñeán giao truyeàn moái Ñaïo laø Thieân Ñieàu ñaõ ñònh môû cöûa
Thaäp Nhò Khai Thieân ñaëng ñem Cô cöùu khoå ñeå laïi maët theá naày maø cöùu vôùt toaøn caû Cöûu nhò öùc
Nguyeân Nhôn. Ñöùc Chí Toân giao phoù cho Hieäp Thieân Ñaøi chæ coù 15 ngöôøi goàm Thaäp Nhò Thôøi Quaân
vôùi Thöôïng Phaåm, Thöôïng Sanh vaø Baàn Ñaïo. Trong soá 15 vò chæ coù 4, 5 vò laõnh lònh maø thoâi.
Hoäi Thaùnh Cöûu Truøng Ñaøi cuûa Giaùo Toâng, Hoäi Thaùnh Phöôùc Thieän cuûa Hoä Phaùp. Hoäi Thaùnh Phöôùc
Thieän thay theá cho Hieäp Thieân Ñaøi lo cöùu khoå, giaûi khoå cho nhôn loaïi maø Hieäp Thieân Ñaøi chæ laõnh
lònh coù boán, naêm vò laøm sao laäp thaønh Cô cöùu khoå ñöôïc. Baàn Ñaïo chæ laáy baøi thi cuûa Ñöùc Chí Toân daïy
maø laäp thaønh:
BAØI THI
Tænh ngoä xaù thaân taïi Phaïm Moân,
Khuyeán tu haäu nhaät ñoä sanh hoàn.
Voâ lao baát phuïc hoài Chôn maïng,
Tænh theá kyø thaân ñaéc Chaùnh toân.
Vì baøi thi cuûa Ñöùc Chí Toân daïy maø Baàn Ñaïo môùi laäp ra Phaïm Moân roài saûn xuaát Thaäp Nhò Ñaúng Caáp
Thieâng Lieâng vò”.
Ñeán Ngaøy Raèm Thaùng Gieâng naêm ñoù laøm leã thieâu xaùc caùc Thaùnh Toâng ñoà, vì theo Thaùnh Ngoân chö
Chöùc saéc Ñaïi Thieân Phong qui vò ba naêm thì thieâu xaùc. Ñöùc Phaïm Hoä Phaùp thuyeát minh veà vieäc naày
nhö sau:
“Caû toaøn theå Quoác daân cuûa chuùng ta, haïng ñaïi Ñöùc cuõng nhieàu, haïng hoïc thöùc cuõng ñoâng; nam cuõng
theá, nöõ cuõng theá. Vì sao hoï khoâng daønh choã cho oâng Leâ vaên Trung, oâng Cao Quyønh Cö, baø Laâm Ngoïc
Thanh, oâng Leâ Baù Trang (teân cuûa Chö vò saép thieâu xaùc)…
Ngoïn löûa seõ thieâu xaùc caùc Thaùnh aáy, noù seõ bieán thaønh ngoïn löûa thieâng. Noù seõ laøm saùng choùi Ñaïo Cao
Ñaøi ñaëng keâu goïi caû nhôn loaïi tìm moät con ñöôøng giaûi thoaùt. Con ñöôøng cöùu khoå cuûa hoï maø cuõng laø
ngoïn löûa Thieâng Lieâng dìu daãn caû taâm hoàn con caùi Ñöùc Chí Toân, luoân caû Thaùnh theå cuûa Ngaøi nöõa”.
Xen trong cuoäc Leã Khaùnh Thaønh coøn coù caùc cuoäc vui nhö trieån laõm, vaên ñaøn, ñaùnh côø ngöôøi, vaên
ngheä, löûa traïi, hoøa nhaïc, ñaáu boùng, coä boâng, v.v... Cuoäc leã chaám döùt trong nieàm haân hoan vaø tin vaøo
töông lai röïc saùng cuûa toaøn theå Tín höõu.
Khi Thuû Töôùng Ngoâ Ñình Dieäm töø giaõ ra veà, Ñöùc Hoä Phaùp nhaéc nhôû Thuû Töôùng nhôù sôùm Quoác Gia
hoùa quaân ñoäi Cao Ñaøi. Theá neân, Chaùnh Phuû Ngoâ Ñình Dieäm ñaõ ban haønh lònh Quoác Gia hoùa quaân ñoäi
Cao Ñaøi vaøo Ngaøy 2.05.1955. Töø ñoù, Ñöùc Hoä Phaùp töø vò Thöôïng Toân Quaûn Theá do Thaùnh Lònh soá
704/VPHP ngaøy 11.03 AÁt Muøi vì Ñaïo khoâng coøn quaân ñoäi nöõa.
Toùm laïi, thôøi gian töø Naêm 1947-1955 laø giai ñoaïn thanh bình thònh trò cuûa Ñaïo Cao Ñaøi. Danh Ñaïo ñaõ
saùng choùi treân hoaøn caàu nhöùt laø nhöõng Naêm 1953-1954, chieán söï Ñieän Bieân Phuû ñang hoài quyeát lieät.
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Toøa Thaùnh trôû thaønh caùi noâi “Baûo Sanh” cho trí thöùc, thanh nieân khoûi bò Phaùp baét ñem nuôùng vaøo
chieán tröôøng mieàn Baéc.
Caùc chaùnh khaùch luõ löôït keùo veà Thaùnh Ñòa nhö Traàn Vaên AÂn, Hoà Höõu Töôøng, Phan Khaéc Söûu, Vuõ
Tam Anh... Ñaïo phaûi laäp nhaø Quoác Söï Vuï cho hoï taù tuùc. Caùc khoa baûng nhö Traàn Vaên Tuyeân, Nhò
Lang, Phaïm Xuaân Thaùi, Hoà Haùn Sôn ... Caùc trí thöùc khaùc laøm trong caùc Cô Quan Ñaïo hoaëc daïy hoïc
nhö Chu Vaên Bình (töùc Chu Töû), Tröông Baûo Sôn (sau Chuû Nhieäm Taïp chí Taân Phong), Nguyeãn
Thanh Bình, Nguyeãn Vaên Quyeát,….nhöùt laø caùc thanh nieân trong tuoåi lính. Hoï veà Thaùnh Ñòa nuùp döôùi
boùng Ñaïo Kyø keùo theo söï di cö cuûa gia ñình veà Toøa Thaùnh.
Vì ñoù, soá tín ñoà taêng leân ñoät ngoät. Thoáng keâ cuûa Laïi Vieän Naêm 1953 coù 1.500.000 Tín ñoà (khoâng keå
caùc Chi phaùi). Ñeán Naêm 1954 taêng leân 2.500.000. Ñoù laø nhöõng ngöôøi Ñaïo treân 18 tuoåi phaûi nhaäp moân
laäp theä, coù “Sôù Caàu Ñaïo” haún hoi, chöa keå vò thaønh nieân. Neáu tính bình quaân moãi gia ñình coù naêm
ngöôøi thoâi, tröø cha vaø meï ñaõ nhaäp moân, coøn laïi 3. Vaäy soá daân Ñaïo luùc ñoù laø: (2,500.000 x 3) / 2 =
3.750.000 ngöôøi chia hai laø tính cha meï trong moät gia ñình.
Ñeàn Thaùnh, baát cöù thôøi naøo, nhöùt laø thôøi Tyù chaät ních ngöôøi, phaûi ngoài caû ngoaøi saân ñeå cuùng vaø nghe
Ñöùc Hoä Phaùp thuyeát Ñaïo. Caùc Toác Kyù vieân ñaõ ghi cheùp vaø söu taäp thaønh boä naêm quyeån “Lôøi thuyeát
Ñaïo cuûa Ñöùc Hoä Phaùp”, daøy treân moät ngaøn trang ñaõ in cho caû naêm quyeån. Quí nhöùt laø quyeån “Con
ñöôøng Thieâng Lieâng Haèng Soáng vaø Bí Phaùp”. Ñoù laø quyeån Bí Phaùp cuûa Ñaïo.
Vôùi treân ba trieäu baûy traêm naêm chuïc ngaøn giaùo daân laø caùi gai nhoïn chæa vaøo maét Ngoâ Ñình Dieäm,
ngöôøi coù tham voïng laøm Toång Thoáng sau naày.
Chöông naày noåi baät nhaát laø vieäc Khaùnh Thaønh Toøa Thaùnh Taây Ninh. Moät cuoäc Leã long troïng voâ tieàn
khoaùng haäu veû vang vaø hoaønh traùng nhöùt trong lòch söû Ñaïo Cao Ñaøi keùo daøi hôn 10 ngaøy. Ñöùc Phaïm
Hoä Phaùp goïi ñaây laø ngaøy “Ñaïo Cao Ñaøi ra maët Quoác Teá” vì trong ngaøy Khai maïc Leã coù ñuû Ngoaïi
giao ñoaøn caùc nöôùc vaø ñoàng chuû toïa vôùi Ñöùc Phaïm Hoä Phaùp laø Thuû Töôùng Chính Phuû Mieàn Nam Vieät
Nam ñöông thôøi Ngoâ Ñình Dieäm.
Töôûng neân nhaéc laïi moät chuùt quaù trình xaây caát Ñeàn Thaùnh:
Thaùng 3.1927, Hoäi Thaùnh phaûi dôøi Thaùnh Töôïng, coát Phaät Toå töø chuøa Töø Laâm (töùc chuøa Goø Keùn) veà
laøng Long Thaønh. Ñeå coù nôi thôø töï, Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm caát Thaùnh Thaát taïm baèng caây vaø tranh.
Ñeán cuoái naêm 1933, Ngaøi Ñaàu Sö Thaùi Thô Thanh (Nguyeãn Ngoïc Thô) khôûi coâng xaây caát baèng beâ
toâng coát saét. Coâng trình cuûa oâng coøn löu laïi laø chuøa Cöïc Laïc Caûnh. Sau ñoù oâng Tieáp Theá Leâ Theá Vónh
möôùn Kyõ sö Phan Hieáu Kinh laõnh laøm laàu Hieäp Thieân Ñaøi roài cuõng dôû dang.
Tröôùc tình hình beá taéc ñoù, cuoái naêm 1936, Ñöùc Phaïm Hoä Phaùp baét tay vaøo vieäc vôùi khaåu hieäu “Baét
gioù naén hình”. (tay khoâng laøm neân hình Thaùnh Thaát).
Ñöùc Ngaøi keâu goïi Phaïm Moân phaùt hoàng theä vaø thuû trinh chaáp haønh söï chæ daãn xaây caát cuûa Ngaøi.
Khoâng Kieán Truùc sö, khoâng thôï laønh ngheà, laøm tôùi ñaâu hoûi caùc Ñaáng chæ tôùi ñoù. Tröôùc, Ñöùc Lyù daïy
xaây laàu Hieäp Thieân Ñaøi cao 36 meùt, khi xaây döïng xong chæ coù 27 meùt laø vì phaûi tieát giaûm cho neàn
moùng chæ chòu noåi söùc naëng cao ngaàn aáy thoâi. Chieàu daøi, chieàu ngang cuõng tieát giaûm, sau khi xaây xong
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ño ñaïc môùi thaáy ñieàu ñoù. Xaây döïng toâ veõ, ñaép töôïng chæ coù mình Ñöùc Ngaøi chæ daãn, coù ai hoûi thì Ñöùc
Ngaøi baûo “caùc Ñaáng daïy”, maø khoâng nhaän söï taøi gioûi cuûa mình.
Ta töï hoûi: taïi sao caùc vò tröôùc ñaây nhieät tình nhö Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm; laém tieàn nhieàu cuûa nhö oâng
Huyeän Thô; ñaày ñuû hoïc vaán nhö kyõ sö Kinh laïi xaây khoâng thaønh? Chæ coù Ñöùc Phaïm Hoä Phaùp “baét gioù
naén hình” xaây neân moät Ñeàn Thaùnh ñoäc ñaùo vôùi hình “Long Maõ baùi sö”.
Bao nhieâu ñoù cuõng ñuû xöùng ñaùng toân vinh Ñöùc Ngaøi leân ngai Hoä Phaùp maø khoâng coù ai daùm maïo xöng
hay tieám vò Hoä Phaùp cuûa Ñöùc Ngaøi. Khaùc hôn ngoâi Giaùo Toâng, laém ngöôøi ham muoán, khieán cho nhaø
Ñaïo chia chi reõ phaùi.
Ñi xa trôû veà, moãi laàn nhìn laïi Toøa Thaùnh baïn nghó gì? Thaáy gì? vaø ñònh laøm gì ñeå khoâng hoå theïn vôùi
ngöôøi xöa?

TRIEÀU THIEÂN TREÂN XÖÙ CHUØA THAÙP
Bieát mình saép qui Thieân, tuy ñang naèm Beänh vieän Calmette, Ñöùc Ngaøi goïi caùc Chöùc saéc daën töøng
ngöôøi, töøng traùch nhieäm rieâng reõ. Ñöùc Ngaøi daïy laäp Baûn Di Ngoân vaø gôûi leân Quoác Tröôûng Norodom
Sihanouk theo heä thoáng Haønh Chaùnh.
Duø vaäy, Ñöùc Ngaøi vaãn goïi Thaùi Chaùnh Phoái Sö Thaùi Khí Thanh, Khaâm Traán Ñaïo Taàn Quoác, daïy
raèng: “Ngaøy thöù baûy laø ngaøy Hoaøng Thöôïng Norodom Suramarit tieáp kieán thaàn daân Cao Mieân theo leä
thöôøng. Vaäy hieàn ñeä vaø Giaùo Höõu Thaùi Ñoång Thanh haõy vaøo Hoaøng Cung baùi kieán Hoaøng Thöôïng
daâng Böùc Di Ngoân cuûa Baàn Ñaïo”.
Khi Hoaøng Thöôïng Suramarit ñeán saân chaàu, thaáy trong ñaùm quaàn thaàn coù hai vò Chöùc saéc cuûa Cao
Ñaøi maëc saéc phuïc traéng, Hoaøng Thöôïng lieàn ñeán gaëp hai vò Chöùc saéc nhaän Böùc Di Ngoân vaø noùi:
“Veà thöa laïi vôùi Ñöùc Hoä Phaùp, Hoaøng Thöôïng ñaõ nhaän Böùc Di Ngoân vaø chaáp thuaän nhöõng lôøi yeâu
caàu”.
Nhò vò Chaùnh Phoái Sö Thaùi Khí Thanh vaø Giaùo Höõu Thaùi Ñoång Thanh baùi leã Hoaøng Thöôïng
Suramarit roài veà thaúng beänh vieän Calmette trình leân Ñöùc Hoä Phaùp töôøng tri.
Nguyeân vaên Böùc Di Ngoân vieát baèng tieáng Phaùp ñöôïc dòch laïi nhö sau:
HOÄ PHAÙP PHAÏM COÂNG TAÉC
Beà Treân Ñaïo Cao Ñaøi
Kính gôûi: Hoaøng Thaân Norodom Sihanouk
SAMDACH UPAYUVAREACH
Thöa Ñieän Haï,
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Baàn Ñaïo gôûi nhöõng doøng chöõ naày ñeán Ñieän Haï treân giöôøng beänh cuûa Baàn Ñaïo (Beänh vieän Calmette),
söùc khoûe cuûa Baàn Ñaïo nghó khoâng coøn soáng ñöôïc bao laâu nöõa.
Vaäy Baàn Ñaïo gôûi laàn cuoái cuøng ñeán Ñieän Haï vaø Chaùnh Phuû Hoaøng Gia Cao Mieân, taát caû lôøi caûm taï
chaân thaønh veà söï ñoái ñaõi roäng raõi cuûa Ñieän Haï vaø Chaùnh Phuû Hoaøng Gia daønh cho Baàn Ñaïo vôùi ñoaøn
tuøy tuøng vaø cho caû Tín ñoà cuûa Baàn Ñaïo.
Baàn Ñaïo thaønh taâm caàu nguyeän Thöôïng Ñeá Cao Ñaøi vaø Phaät Toå ban hoàng aân che chôû Vöông Quoác
Cao Mieân vaø cho Ñieän Haï ñeå choùng thöïc hieän vaø thaønh coâng veû vang Chaùnh Saùch Hoøa Bình Trung
Laäp vaø Chung Soáng Hoøa Bình, laø chaùnh saùch ñaëc bieät öu aùi cuûa Baàn Ñaïo, vì noù Baàn Ñaïo chòu hao
moøn söùc khoeû cuûa caû cuoäc ñôøi maø Baàn Ñaïo khoâng theå thöïc hieän ñöôïc.
Baàn Ñaïo thaønh taâm öôùc mong raèng: Toå quoác thaân yeâu cuûa chuùng toâi, nöôùc Vieät Nam coù theå ñeo ñuoåi
theo chaùnh saùch aáy trong moät ngaøy gaàn ñaây, tay baét tay ñi vôùi nöôùc Cao Mieân trong ñöôøng loái Thöông
Yeâu vaø hoøa hôïp giöõa caùc saéc daân vaø nhaát laø giöõa hai daân toäc Vieät Mieân.
Baàn Ñaïo seõ hoaøn toaøn sung söôùng ñöôïc yeát kieán laàn cuoái cuøng vôùi Ñieän Haï ñeå toû baøy taát caû nhöõng lôøi
caûm taï cuûa Baàn Ñaïo. Khoâng bieát söùc khoûe Baàn Ñaïo coøn chôø ñöôïc hay khoâng ngaøy veà cuûa Ñieän Haï.
Daàu sao tình thaân höõu thaâm nieân cuûa chuùng ta, nhôn danh tình thöông yeâu vaø tình huynh ñeä giöõa hai
daân toäc Cao Mieân vaø Vieät Nam, nhaát laø nhaân danh töông lai baát khaû phaân ly cuûa hai nöôùc chuùng ta:
Cao Mieân vaø Vieät Nam.
Baàn Ñaïo cung kính xin Ñieän Haï nhö moät aân hueä ñaëc bieät vaø cuoái cuøng cho Thaùnh Thaát chuùng toâi khoûi
chòu döôùi lònh phaù huûy, ñeå giöõ kyû nieäm ñoäc nhaát cuûa Baàn Ñaïo treân ñaát Mieân.
Ñeå giuùp Ñieän Haï coù moät yù nieäm ñuùng ñaén veà tình hình, Baàn Ñaïo traân troïng gôûi ñeán Ñieän Haï moät baûn
sao thô khaån caàu cuûa Baàn Ñaïo vöøa chuyeån ñeán Hoaøng Thöôïng.
Baàn Ñaïo giaûi thoaùt kieáp soáng nôi ñaây. Baàn Ñaïo xin thænh caàu Ñieän Haï cho pheùp Baàn Ñaïo taïm gôûi thi
haøi ôû nôi ñaát Mieân, döôùi söï baûo veä toái cao cuûa Hoaøng Gia Cao Mieân. Ngaøy naøo Toå quoác thaân yeâu cuûa
Baàn Ñaïo laø nöôùc Vieät Nam ñaõ thoáng nhaát seõ theo Chaùnh Saùch Hoøa Bình Trung laäp, muïc phieâu ñôøi
soáng cuûa Baàn Ñaïo, Tín ñoà cuûa Baàn Ñaïo seõ di thi haøi veà Toøa Thaùnh Taây Ninh.
Baàn Ñaïo khaån caàu Ñieän Haï vaø Chaùnh Phuû Hoaøng Gia sau khi Baàn Ñaïo thoaùt xaùc, daønh cho ñoaøn tuøy
tuøng vaø caû thieän nam tín nöõ cuûa Baàn Ñaïo söï khoaûn ñaõi roäng raõi vaø caùc söï deã daõi nhö tröôùc ñeå tu haønh
theo toân giaùo.
Bieát raèng Ñieän Haï seõ chieáu coá ñeán ñôn Thænh caàu naày, Baàn Ñaïo seõ thanh thaûn nhaém maét ñem theo
caùi kyû nieäm dòu daøng nhaát trong ñôøi cuûa Baàn Ñaïo.
Cung kính xin Ñieän Haï chaáp thuaän loøng tri ôn vónh vieãn cuûa Baàn Ñaïo.
Nam Vang, Ngaøy 14 Thaùng 5 Naêm 1959
HOÄ PHAÙP PHAÏM COÂNG TAÉC
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Moãi ngaøy thaáy söùc khoûe mình caøng yeáu, Ñöùc Ngaøi noùi vôùi moät ít Toâng ñoà: “Baàn Ñaïo ñaõ lôùn tuoåi,
khoâng theå loät da ñeå soáng ñôøi ñaëng! Töông lai cuûa Ñaïo ñeàu do ôû caùc con, laø ñoaøn haäu taán noái tieáp. Baàn
Ñaïo chæ laø ngöôøi tieàn phong khai saùng moái Ñaïo. Ñoù laø böôùc ñaàu hy sinh loùt ñöôøng maø thoâi. Moái Ñaïo
sau naày thuoäc veà quyeàn cuûa ñoaøn haäu taán toâ ñieåm cho thieân haï. Söù maïng cuûa ñoaøn haäu taán laø vaäy”.
Hai vieäc lôùn aûnh höôûng ñeán söùc khoûe Ñöùc Ngaøi laø:
1.- Vieäc xaây Thaùnh Thaát bò chính Thaùi Töû Norodom Sihanouk ngaên chaän vì Ngoâ Troïng Hieáu, Ñaïi
dieän Chaùnh Phuû Mieàn Nam Vieät Nam beân caïnh Chaùnh Phuû Cao Mieân, sau khi thöông thaûo söï trôû veà
cuûa Ñöùc Hoä Phaùp khoâng thaønh, hoï cho raèng vieäc xaây Ñeàn Thôø chæ laø bình phong che ñaäy aâm möu
giuïc loaïn ôû Cao Mieân. Ñeå giöõ tình giao haûo vôùi Chaùnh Phuû mieàn Nam, Norodom Sihanouk ra lònh truïc
xuaát taát caû caùc coâng thôï veà mieàn Nam. Nhöõng ngöôøi naày veà nöôùc ñeàu bò caûnh saùt Ngoâ Ñình Dieäm boû
tuø.
2. Theâm vaøo ñoù phong traøo Hoøa Bình Chung Soáng bò ñaøn aùp vaø bò baét giam voâ soá keå. Maëc daàu Ñöùc
Ngaøi coù laäp danh saùch nhöõng ngöôøi bò baét gôûi qua Hoäi Nhaân Quyeàn vaø Lieân Hieäp Quoác maø khoâng
thaáy keát quaû gì.
Trong tình theá aáy, OÂng Hoà Baûo Ñaïo ñöôïc lònh xin moät laù xaêm nhö vaày:
Bao naêm chìm ñaém bieån coâng danh,
Chí muoán bay cao daï chaúng thaønh.
Ñeâm thaáy Thaàn Nhôn veà baùo moäng,
Ban lôøi Ngoïc chæ cuûa Thieân Ñình.
Thaät vaäy, moät saùng vaøo Thaùng 8 Naêm Bính Thaân (1956), Ñöùc Hoä Phaùp goïi oâng Hoà Baûo Ñaïo cho bieát
Ngaøi ñaõ thaáy chöõ APOTHEÙOSE (hieån Thaùnh) trong ñeâm roài.
Chöõ naày coù hai nghóa:
1. Vua Chuùa, Ñaïi Thaàn cheát ñöôïc ñaêng Tieân.
2. Thaønh coâng röïc rôõ theo chí höôùng cuûa mình.
Ñieàu naày phuø hôïp vôùi laù xaêm vaø cuoäc ñôøi hoaït ñoäng Ñaïo ñôøi khoâng ngöøng nghæ cuûa Ñöùc Ngaøi. Baây
giôø, Ñöùc Ngaøi ñöôïc Ngoïc Chæ APOTHEÙOSE veà chaàu Thöôïng Ñeá.
Moät saùng, Ñöùc Ngaøi thöùc daäy ñònh böôùc xuoáng giöôøng maø löïc baát toøng taâm, choaùng vaùng ngaõ ngöõa
leân giöôøng, nöûa treân, nöûa döôùi. Ñoàng Ñaïo lo thuoác thang chaïy chöõa cho Ñöùc Ngaøi khoûe laïi. Ngaøy 20
Thaùng 2 Naêm Ñinh Daäu (27.03.1957), Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm veà Cô khuyeân Ngaøi ñi bònh vieän vì luùc
aáy Ñöùc Ngaøi ñi ñöùng ñaõ khoù khaên laém.
Ñeán ñaàu Thaùng Tö Naêm Kyû Hôïi (1959), vieân Coø caûnh saùt Cao Mieân thay vì baùo tin cho Khaâm Traán
Ñaïo Kieâm Bieân, laïi ñem giaáy baùo trieät haï Ñeàn Thôø môùi xaây vaøo thaúng bònh vieän Geùneùrale, gaàn Chôï
Môùi cho Ñöùc Ngaøi. Tin seùt ñaùnh ñaõ goùp phaàn cho söï khoå taâm cuøng cöïc cuûa Ñöùc Ngaøi.
Ñöùc Ngaøi ñoøi veà Baùo AÂn Ñöôøng, nhöng ñoàng Ñaïo vaø coâ Ba, coâ Tö nhaát trí ñöa thaúng Ñöùc Ngaøi ñeán
bònh vieän Calmette, bònh vieän lôùn nhaát cuûa Phaùp taïi Nam Vang. Noäp tieàn phoøng 10 ngaøy, nhöng môùi 8
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ngaøy Ñöùc Hoä Phaùp ñaõ qui Thieân sau moät côn meät vaøo khoaûng 12 giôø ngaøy Chuû Nhaät, nhaèm leã
Ascension, 17.05.1959 (Moàng 10.04 Kyû Hôïi), thoï 70 tuoåi.
Thaùnh Theå ñöôïc ñöa veà Thaùnh Thaát Toul-Sway-Prey
Ñeâm ñoù, Ngaøi Hoà Baûo Ñaïo vaø Só Taûi Buøi Quang Cao phoø loan, luùc thi theå chöa lieäm, Ñöùc Ngaøi cho
baøi thi:
Ba naêm xa caùch ñeå chôø may,
Vaïn söï do Thieân ñaõ saép baøy.
Chí muoán cao bay trong moät kieáp,
Giôø ñaây nhôø caäy caùc anh taøi.
Ñaõ ñaønh cam phaän coøn xa thaúm,
Nhöng ñaáng maøy raâu chaúng maûy may.
Moät kieáp vì ñôøi, tua gaéng traû,
Cho roài nôï theá khoûi ai hoaøi.
Ñeâm 13.04 Kyû Hôïi, Hoà Baûo Ñaïo vaø Só Taûi Buøi Quang Cao laïi phoø loan, Ñöùc Ngaøi cho baøi thi khaùc:
Troùt ñaõ ba naêm ôû xöù ngöôøi,
Ñem thaân ñoåi laáy phuùt vui töôi.
Ngôø ñaâu vaïn söï do Thieân ñònh,
Tuoåi ñaõ baûy möôi cuõng ñuû roài.
Nhôù tieác söùc phaøm thöøa choáng choûi,
Buoàn nhìn coäi Ñaïo luoáng chôi vôi.
Roài ñaây ai ñeán caàm Chôn phaùp,
Toâ ñieåm non soâng Ñaïo laãn Ñôøi
Só Taûi Buøi Quang Cao cho toâi bieát, tuy caàu hai laàn maø Ñöùc Phaïm Hoä Phaùp khoâng vui loøng neân daïy:
“Baûo Ñaïo yeáu Thaàn, taïm duøng baøi naøy, sau seõ choïn baøi khaùc thay”.
Söï trôû veà cuûa Ñöùc Ngaøi khoâng bình laëng nhö cuûa nhôn sanh, maø söï trôû veà cuûa Ñöùc Ngaøi laø moät bieán
coá lôùn cho toaøn nhôn loaïi, vò Giaùo Chuû Hoaøn Caàu cuûa Ñaïo Cao Ñaøi (The World Leader of Caodaism)
nhö tuaàn baùo Le Lien des Cercles d’EÙtudes goïi danh.
Ñöùc Ngaøi hieän xuoáng vaøo Teát Ñoan Ngoï, giöõa khoå ñau nhuïc nhaèn cuûa daân toäc döôùi hai taàng aùp böùc
Phong Kieán vaø Thöïc daân. Ñöùc Ngaøi san seû nieàm ñau ñoù baèng caùch mang ñeán cho nieàm tin vaøo Ñaáng
Troïn Laønh. Ñaáng aáy seõ giuùp nöôùc hoï ñöôïc töï do daân chuû, thoaùt voøng noâ leä.
Ñöùc Ngaøi keâu goïi Tình Thöông vaø Coâng Lyù, mong hai ñieàu naày bao phuû toaøn theå theá giôùi. Nhöng
khoán thay, chính boïn löøa Thaày phaûn baïn, vì chuùt lôïi danh daãm ñaïp leân tình thöông cao caû cuûa Ñöùc
Ngaøi.
Ñöùc Ngaøi Töø Bi tha thöù cho keû daïi hoái loãi aên naên. Ngaøi töï löu ñaøy beân xöù Chuøa Thaùp maø khoâng luùc
naøo khoâng höôùng veà Thaùnh Ñòa, nôi coøn nhieàu naëng neà trong beå khoå cöôøng quyeàn, gia ñình trò ñaøn aùp.
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Ñöùc Ngaøi trôû veà vôùi Cha Laønh trong bao tham lam toäi loãi cuûa boïn löøa Thaày phaûn baïn. Ñöùc Ngaøi hieän
xuoáng vaø trôû veà ñeàu vì nhôn loaïi vaø chuùng sanh ñöôïc haèng soáng.
Hieän xuoáng töø muøa Haï,
Trôû veà töø muøa Haï.
Theá giôùi moäng öùng linh,
Ngaøi ban tình thöông cao caû!
Theå theo Thaùnh yù cuûa Ñöùc Hoä Phaùp, ñoàng thôøi traùnh söï trích ñieåm cuûa caùc nhaø thô, nhaø tö töôûng,
chuùng toâi maïo muoäi ñan cöû baøi “Taân nieân khai buùt” cuûa Ñöùc Ngaøi vieát vaøo Ngaøy Muøng 4 Thaùng
Gieâng Naêm Bính Thaân (1956), töùc tröôùc khi Ñöùc Ngaøi löu vong khoâng bao laâu.
Baøi naày khoâng nhöõng toùm taét chaân dung veà ñôøi, Ñaïo cuûa Ñöùc Ngaøi maø coøn theå hieän vaên phong cuûa
Ñöùc Ngaøi nöõa:
Taân Nieân Khai Buùt
Vaãn gaùnh non soâng ñeán tuoåi giaø,
Ñoøn taâm laøm maïnh theá taøi ba.
Ñoâi phen kieân nhaãn dìu Hoàn nuôùc,
Laém luùc truaân chuyeân giöõ Ñaïo nhaø.
Tính ñöùc coå truyeàn tröø giaëc loaïn,
Nghóa nhaân phaùp böûu deïp can qua.
Hoàng aân ñaõ saün laøm thao löôïc,
Ích quoác an daân duïng chöõ Hoøa!
Ñöôïc tin Ñöùc Hoä Phaùp trieàu Thieân, toaøn Ñaïo trong nöôùc voâ cuøng thöông tieác. Töø mieàn Trung ñeán Luïc
Tænh keùo veà Toøa Thaùnh laøm leã truy ñieäu Ñöùc Hoä Phaùp.
Maät vuï cuûa Ngoâ Ñình Dieäm hay tin ñeán giaûi taùn. Taám loøng cuûa ngöôøi Ñaïo ñoái vôùi Ñöùc Ngaøi quaù to
lôùn, neân hoï phaân taùn töøng nhoùm nhoû vöôït bieân giôùi sang Nam Vang. Nhöõng toå chöùc trong nöôùc cuõng
phaân taùn moûng nhö Hoøa Bình Chung Soáng, Thaùnh Xa Thô, Phaïm Moân, Phaïm Nghieäp…
Moãi nhoùm ñeàu toå chöùc töôûng nieäm Ñöùc Ngaøi trong noäi boä cuûa mình ñeå che maét Maät vuï vaø Caàn lao
Nhaân vò.
Taïi Nam Vang, naêm möôi ngaøn Tín höõu Cao Ñaøi khaép nôi luõ löôït ñöa nhau veà Thuû ñoâ Phnom Penh
thoï tang suoát möôøi ngaøy ñeâm tuùc tröïc beân Lieân Ñaøi cuûa Ñöùc Ngaøi. Ñaïi dieän caùc Toân giaùo trong nöôùc
Cam Boát töø caùc Tænh xa nhö Xieâm Reäp, Battambang, Kratieù, Kompong Cham, Kompong Speu,
Kompong Xom, Sway Rieâng, Mimot ñeàu ñeán chia buoàn phuùng ñieáu vôùi Hoäi Thaùnh Ngoaïi Giaùo.
Moät soá lôùn Ngoaïi giao ñoaøn taïi Thuû ñoâ Phnom Penh cuõng ñeán ñaët voøng hoa. Thuû Töôùng Pen Nouth
Ñaïi Dieän Chính phuû Hoaøng Gia Cao Mieân ñeán chieâm ngöôõng vaø ñaët voøng hoa tröôùc Lieân Ñaøi.
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Khi Quoác Tröôûng Norodom Sihanouk coâng du haûi ngoaïi trôû veà, trong buoåi hoïp baùo Norodom
Sihanouk noùi: “Khi trôû veà nöôùc, raát tieác toâi khoâng ñöôïc hoäi kieán vôùi Ñöùc Hoä Phaùp laàn cuoái. Toâi hoaøn
toaøn chaáp nhaän nhöõng lôøi ñeà nghò cuûa Ñöùc Hoä Phaùp”.
Phaùi ñoaøn Phaät Giaùo, Ñaïi dieän Vua Saõi ñeán trì Kinh vaø tieãn ñöa Lieân Ñaøi cuûa Ñöùc Hoä Phaùp ñeán Böûu
Thaùp.
Taïi mieàn Baéc Vieät Nam, nöõ Giaùo Sö Höông Dö, Ñaïi dieän Hoäi Thaùnh Cao Ñaøi toaøn mieàn Baéc thieát Leã
Truy Ñieäu raát troïng theå taïi Thaùnh Thaát Thaêng Long. Trong khi ôû mieàn Nam, Maät vuï Ngoâ Ñình Dieäm
ngaên chaän baát cöù cuoäc Leã töôûng nieäm naøo.
Ít hoâm sau, Ñöùc Ngaøi duøng huyeàn dieäu öùng linh cho nöõ Ñoàng töû Sarah Barthel taïi Paris. Ñeán ñaàu
Thaùng 6 Naêm 1959, tuaàn baùo Le Lien des Cercles d’Etudes cuûa Hoäi Nghieân Cöùu Thaàn Linh Hoïc beân
Phaùp coù ñaêng tin nöõ Ñoàng töû Sarah Barthel tieáp nhaän nhöõng tin töø coõi voâ hình do Giaùo Chuû Cao Ñaøi
Phaïm Coâng Taéc khaûi ngoä.
Sau khi ñoïc tin treân baùo Le Lien, Hoäi Thaùnh Ngoaïi Giaùo coù vieát baøi traû lôøi treân baùo, baøy toû quyeàn
naêng cuûa Ñöùc Phaïm Hoä Phaùp, veà Lieân Ñaøi, veà caùch lieäm ngoài vaø Böùc Di Ngoân cuûa Ñöùc Ngaøi gôûi cho
Sihanouk. Sau ñoù, caùc baùo ngoaïi quoác tieáp tuïc nghieân cöùu veà huyeàn dieäu linh öùng cuûa Ñöùc Ngaøi.
Theo thö cuûa oâng Olion vaø Thaùnh Giaùo tieáp ñöôïc, Baø Sarah Barthel cho bieát ngaøy röôùc chö Thaùnh coù
ñuû caùc Phaät, Tieân, Thaùnh ngöï, trong ñoù coù oâng maëc ñoà ñeïp, saéc phuïc coù khoâi giaùp veà ñoàng ngöï. Chö
Phaät, Thaùnh, Tieân ñeán chöïc ñoùn möøng Chôn linh aáy. Chôn linh aáy laø Ñöùc Hoä Phaùp ôû xöù Vieät Nam teân
laø Phaïm Coâng Taéc. Sau khi hoàn xuaát ngoaïi theå xaùc, Ngaøi ngoài trong caùi hoøm taùm goùc, ngöõa hai baøn
tay ban Pheùp Laønh cho caùc saéc daân vaøng, xanh, ñoû, traéng. Moãi saéc daân ñeàu linh hieån khaùc nhau. Caùc
Tín ñoà cuûa vò Phaät aáy toaøn caùc saéc daân aáy, ñeàu höôûng ñöôïc dieäu phaùp cuûa vò Phaät Hoä Phaùp.
Theo thö cuûa oâng Placren vaø Thaùnh Giaùo cuûa Baø Sarah Barthel ñaõ ñaêng treân tuaàn baùo Le Lien Soá 5
Thaùng 7 vaø 8 Naêm 1959, thì coù nhieàu ngöôøi phoûng vaán Ñöùc Hoä Phaùp giöõa khoâng trung. Ngaøi ñaõ duøng
huyeàn dieäu thuyeát giaûng Ñaïo ñöùc uyeân thaâm ñeå giaùc ngoä nöôùc Vieät Nam phaûi bieát toân troïng Ñaáng
Thöôïng Ñeá vaø Ngaøi cho bieát Ngaøi coøn phaûi trôû laïi moät laàn nöõa, chöa heà ñònh ñeán nôi naøo ñeå kòp kyø
Chuyeån theá taïo döïng hoaøn caàu.
Treân ñaây laø cô quan ñoàng töû nöôùc ngoaøi, caùc baùo nöôùc ngoaøi xaùc nhaän oâng Phaïm Coâng Taéc laø moät vò
Phaät Hoä Phaùp ôû thöôïng giôùi chôù khoâng rieâng gì caùc Tín ñoà ngöôøi Vieät Nam cuûa Ñöùc Ngaøi ñaõ töøng
suøng kính suy toân vò Giaùo Chuû cuûa mình nhö vaäy. Nhöõng ai chöa coù Ñöùc Tin voâ ñoái veà vò laõnh ñaïo
tinh thaàn cuûa Ñaïo Cao Ñaøi, neân ñoïc kyõ laïi caùc baøi cuûa nöõ ñoàng töû Sarah Barthel treân baùo “Le Lien
des Cercles d’Etudes”.
Toùm laïi, khoâng Tín höõu Cao Ñaøi naøo phuû nhaän coâng ñöùc cuûa Ñöùc Ngaøi. Ñöùc Ngaøi laø moät vò Phaät,
khoâng phaûi töø chöõ Giaùo Chuû maø coát ôû caùi ñöùc ñoä, taøi naêng cuûa Ñöùc Ngaøi khieán cho baát cöù ai, duø
khoâng soáng trong 18 Phaän Ñaïo vuøng Thaùnh Ñòa cuõng kính phuïc phaåm giaù cao quyù ñoù.
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Theá neân ngöôøi ñôøi duø coù taùn döông hay “boác thôm” theâm bôùt moät ñieàu gì veà söï nghieäp cuûa Ñöùc Ngaøi
ñaõ laøm trong khi coøn hoùa daân ôû traàn theá thì caùi Ñöùc cuûa Ngaøi khoâng vì theá maø nhoøe ñi hay thaêng traàm
ñöôïc.
Hoaøi Nieäm Toân Sö
Giaùng sanh truøng nguõ haïnh thanh tao,
Sö Phuï ñoä ñôøi ñaït vò cao.
Ngöï Maõ Thieân Quaân danh Hoä Phaùp,
Taây Sôn Ñaïo giaû baäc thi haøo.
Linh Tieâu Chaùnh Phaùp naâng göôm hueä,
Traàn theá Nghóa Nhaân toûa aùnh sao.
Ñaéc Ñaïo Thaày veà Kinh Baïch Ngoïc,
Ngaøn thu thöông tieác leä daâng traøo.
VAÂN ÑAÈNG
Xin xem tiếp trong Tài Liệu Tham Khảo
https://www.caodai.international/wp-content/uploads/2017/10/chandunghophap.pdf
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CHƯƠNG III
NGHỊ LUẬN ĐẠO - CÙNG NHAU HỌC ĐẠO

III.1
Ý NGHĨA TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH ĐẠI ĐẠO TAM KỲ
PHỔ ĐỘ
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YÙ NGHÓA TOÂN CHÆ MUÏC ÑÍCH ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ
I ÑAËC ÑIEÅM ÑÑTKPÑ ( Caodaism Characteristics)


Naêm 1926 Thöôïng Ñeá duøng huyeàn dieäu cô buùt giaùng traàn taïi Mieàn Nam
Vieät Nam khai môû Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä (goïi taét laø Ñaïo Cao Ñaøi) taïi Toøa Thaùnh Taây Ninh vaø chính
mình Ngaøi laøm Giaùo Chuû, khoâng phaùi söù giaû xuoáng traàn môû Ñaïo nhö ôû nhöùt vaø nhò kyø. Giaùo chuû Ñaïi Ñaïo
kyø ba laø Thöôïng Ñeá voâ hình ( khoâng mang hình daùng cuûa moät saéc daân naøo) duøng thieân ñieån giaùng traàn
daãn daét toaøn theå con caùi cuûa Ngaøi. Cuõng coù theå noùi ñaây laø KYØ ÑAÏI AÂN XAÙ, Thöôïng Ñeá haï mình xuoáng
thaáp thöïc hieän cô HIEÄP THIEÂN hay QUI NGUYEÂN taän ñoä sanh linh, khai TAÂM nhaân loaïi daãn daét hoï
quay veà coäi nguoàn CHAÂN LYÙ.

 ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ laø moät neàn Taân Toân Giaùo xuaát hieän vaøo thôøi kyø Haï nguôn, caøn khoân ñang
vaän chuyeån Cô QUI NGUYEÂN töùc nhaèm vaøo chu kyø “Vaïn thuø qui nhaát boån” cuûa Ñaïi Vuõ Truï, môû cô phoå
ñoä toaøn theå chuùng sanh voâ vi, höõu hình ( keå caû Baùt Hoàn töø kim thaïch, thaûo moäc, thuù caàm, nhaân loaò, ñeán
Thaàn hoàn, Thaùnh hoàn, Tieân hoàn vaø Phaät hoàn) muïc ñích taùi laäp Ñôøi Thöôïng Nguôn Thaùnh Ñöùc, xaây döïng
Theá Giôùi Ñaïi Ñoàng, laáy NHAÂN NGHÓA laøm neàn taûng, QUI NHAÁT AÂM DÖÔNG, VOÂ HÖÕU, THIEÂN
NHAÂN, ÑÔØI ÑAÏO, noùi roõ hôn ÑAÏI ÑAÏO xuaát hieän vaøo thôøi kyø caøn khoân chuyeån cô THIEÂN NHAÂN HIEÄP
NHAÁT (Hieäp Thieân Thöôïng – Thieân Haï) ñaùp öùng veà caû hai maët TAÂM LINH vaø NHAÂN SINH, daãn daét
nhaân loaïi vaøo thieân ñaøng HAÏNH PHUÙC DAÂN CHUÛ TÖÏ DO thaät söï.

Phaùp dieäu Hieäp Thieân ñaõ vaän haønh
Cao Ñaøi söù maïng daét nhaân sanh
Qui nguyeân VOÂ HÖÕU Trung Hoøa Lyù
Phuïc nhaát nhaân loaøi hieäp Chí Linh
Khai loái Ñaïi Ñoàng xaây Thaùnh Ñöùc
Laäp Taân Daân Chuû môû Taâm Kinh
Nhaønh döông chan röôùi Cam Loà Thuûy
Theá giôùi hoan ca caûnh Thaùi Bình.
Ngoïc Nöông
 Moät Toân giaùo coøn non treû so vôùi caùc Toân giaùo khaùc nhöng tö töôûng bao truøm trong tinh thaàn HOØA ÑOÀNG
QUY NGUYEÂN PHUÏC NHAÁT TAM GIAÙO, NGUÕ CHI ñöa con ngöôøi töø Toân Giaùo vöôn leân taàm voùc Ñaïi
Ñaïo, phaù chaáp veà hình danh saéc töôùng, xoùa tan moïi ranh giôùi phaân chia thöïc hieän Cô QUI HOØA.
 Ñaïi Ñaïo (Great way) laø THIEÂN ÑAÏO (Heaven’s way) bao goàm tinh thaàn Nhaân ñaïo, Thaàn ñaïo, Thaùnh
Ñaïo, Tieân Ñaïo vaø Phaät Ñaïo. Tinh thaàn naày ñöôïc bieåu hieän roõ neùt qua Thaùnh Töôïng Nguõ Chi soi saùng
lyù ñoàng nguyeân cuûa vaïn giaùo, ñaëc bieät theå hieän söï HOØA ÑOÀNG TAM GIAÙO Nho, Ñaïo, Thích
(combination of the three main religions, Confucianism, Taoism, and Buddhism) cuõng laø bieåu hieän söï
hoøa hôïp cuûa tinh, khí, thaàn trong tieåu vuõ truï. THIEÂN ÑAÏO LAØ CHAÂN LYÙ TOAØN DIEÄN goàm caû hai maët
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AÂM-DÖÔNG, VOÂ-HÖÕU, trung hoøa giöõa Tieân Thieân vaø Haäu Thieân neân quan ñieåm Ñaïi Ñaïo khoâng duy
Taâm hay duy Vaät, khoâng thieân VOÂ hay thieân HÖÕU maø phaûi Voâ Höõu song haønh thöïc hieän Trung Dung
Ñaïo.

Thieân Höõu, Thieân Voâ ñoàng thieáu soùt
Höõu Voâ hoøa moät chaúng ñôn coâi
Dieät sinh sinh dieät cô Voâ Höõu
Khoâng saéc saéc khoâng dieäu tuyeät vôøi.
Ngoïc Nöông
Thaät laø lyù dieäu tuyeät vôøi cuûa cô Voâ Höõu, Ñaïo Cao Ñaøi nhaäp theá haønh ñaïo laïi chuû veà Bí Phaùp voâ
vi, duïng Taâm Phaùp laøm tö naêng daãn daét nhaân loaïi.
 Kyø môû Ñaïo laàn naày Thöôïng Ñeá chaúng nhöõng giaùng traàn coøn môû roäng cöûa Baïch Ngoïc Kinh cho nhaân
sanh ñöôïc ñeán gaàn tìm hieåu Bí Phaùp qua kieán truùc Toøa Thaùnh (do Thieâng Lieâng chæ daãn) goïi laø Baïch
Ngoïc Kinh taïi theá tieàm aån huyeàn vi cuûa Ñaïi Vuõ Truï. Khi taâm linh ñöôïc khai môû con ngöôøi coù theå töø töø
caûm nhaän ñöôïc nhöõng YÙ PHAÙP ñoù, quaùn trieät caøn khoân.

Bí nhieäm ñaát trôøi loàng boùng veõ
Tinh hoa daân toäc ñaäm maøu son
Quoác Theá (trong baøi Toøa Thaùnh caûm taùc)
Baïch Ngoïc Kinh taïi theá ñoái vôùi con ngöôøi laø TAÂM (cöûa Hieäp Thieân trong tieåu Vuõ Truï). Thôøi kyø naày
“SÖ HÖ VOÂ, ÑAÏO HÖ VOÂ” neân TAÂM PHAÙP laø phöông chính yeáu cuûa Ñaïi Ñaïo, laø HIEÄP THIEÂN PHAÙP
vi dieäu, phoái hôïp thieân nhaân (töùc noái maïch ñieän aâm döông) taïo laøn soùng töø tröôøng ban raûi ñieån laønh,
taän ñoä caû Baùt Hoàn (vaät chaát, caây coû, thuù caàm...) vaø toaøn saéc daân treân theá giôùi khoâng qua hình thöùc vaên
töï, ngoân ngöõ maø maàu nhieäm voâ cuøng. TAÂM PHAÙP cuõng goïi laø TÒNH BÌNH BÖÛU PHAÙP chan röôùi gioït
nöôùc nhaønh döông KHAI TAÂM nhaân loaïi, höôùng ñaøo taïo con ngöôøi coù taâm giaûi thoaùt, nhaäp theá haønh
ñaïo. Ñaïi Ñaïo bieåu hieän ñoäc ñaùo söï haøi hoøa hieäp nhaát giöõa hai maët AÂm Döông, Voâ Höõu, Ñôøi Ñaïo, Thanh
Tröôïc ví nhö caùnh sen trong buøn, ñoùa sen ruïc rôõ thanh cao töï mình vöôït thoaùt khoûi buøn nhô nhöng söï
toàn taïi phaùt trieån cuûa noù vaãn phaûi töïa vaøo buøn nhô, bieåu hieän ñoäc ñaùo söï haøi hoøa hieäp nhaát giöõa hai maët
AÂm Döông, Hö Thöïc qua nhöõng bieåu töôïng Roàng Tieân, Thaát Thaùnh, Baùt Tieân .v.v., bieåu hieän chaân lyù
“Nhöôïc Thieät, Nhöôïc Hö, Thò Khoâng, Thò Saéc” huyeàn nhieäm dieäu kyø.
Thöïc Hö Hö Thöïc khoù löôøng ño
Maãu Thuaãn Trôøi xanh kheùo dieãn troø
Trong Thöïc coù Hö sinh bieán hoùa
Trong Hö coù Thöïc maáy ai ngôø.
Cuoäc ñôøi aûo moäng xem nhö thöïc
Coõi soáng mieân tröôøng thaáy töïa hö
Nhöôïc thieät nhöôïc hö vi dieäu lyù
Naëng loøng phaân bieät roái ñöôøng tu.
Theá & Nöông
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 Hai chöõ Ñaïi Ñaïo khoâng theå hieåu veà maët hình thöùc, maø veà tinh thaàn laø Toân Giaùo vuõ Truï duïng huyeàn linh
Bí Phaùp Thieân Nhaân Hieäp Nhaát khai môû MOÁI ÑOÀNG MAÏCH caû vaïn linh haèng höõu trong Ñaïi vuõ truï, laø
Toân Giaùo Ñaïi Ñoàng, bieåu hieän tö töôûng trieát lyù HOØA ÑOÀNG dung hoøa khoái ÑÖÙC TIN cuûa loaøi ngöôøi ñöa
nhaân loaïi trôû veà GOÁC ÑAÏO töùc QUY NGUYEÂN. Theo quan ñieåm cuûa Ñaïi Ñaïo, moãi Toân Giaùo laø moät
maët cuûa haït kim cöông CHAÂN Lyù, moät nhaùnh trong nhieàu nhaùnh cuûa GOÁC ÑAÏO maø goác cuûa Ñaïo laø
TAÂM neân cuõng coù theå noùi Toân Chæ cuûa Ñaïi Ñaïo laø QUY TAÂM, hoaëc Ñaïi Ñaïo laø Taâm Ñaïo.

Ñaïi Ñaïo cuõng ñöôïc goïi laø Quoác Ñaïo, coù theå hieåu theo hai yù nghóa:
 Quoác Ñaïo hieåu theo nghóa Ñaïo Phaùp laø Ñôøi Ñaïo töông ñaéc, AÂm Döông hieäp nhaát töùc Quoác vaø
Ñaïo laø moät. Quoác Ñaïo theå hieän ÑAÏO TRONG ÑÔØI, ÑÔØI TRONG ÑAÏO. Ñoù laø muïc tieâu cuûa
Ñaïi Ñaïo höôùng thöïc hieän treân khaép hoaøn caàu theá giôùi “ Ñaïo Ñôøi töông ñaéc môùi mong taïo thôøi
caûi theá.” Ñieàu naày coù nghóa Ñaïo Ñöùc seõ ngöï trò trong moïi laõnh vöïc chính trò, vaên hoùa, xaõ hoäi,
ngheä thuaät.v.v, maø ñieàu caên baûn tröôùc tieân laø ngöï trong TAÂM cuûa moãi ngöôøi.
 Quoác Ñaïo cuõng laø neàn toân giaùo duy nhaát coù nguoàn goác phaùt xuaát taïi Vieät Nam, chính laø Ñaïo
nhaø cuõng goïi laø Ñaïo cuûa Nöôùc hay ÑAÏO TOÅ TIEÂN, döïa treân caên baûn dòch lyù khoa hoïc, theå hieän
tinh thaàn ñaïo ñöùc NHAÂN NGHÓA truyeàn thoáng cuûa Daân Toäc. Tinh thaàn ñoù phaùt nguoàn töø TÌNH
THÖÔNG ruoät thòt, “COÄNG YEÂU HOØA AÙI” ñöôïc bieåu hieän qua Huyeàn söû daân toäc Vieät laø doøng
gioáng Roàng Tieân con Hoàng chaùu Laïc cuøng chung trong moät boïc traêm tröùng nôû ra traêm con, 50
theo meï leân non, 50 theo cha xuoáng bieån. YÙ nghóa cuûa Huyeàn Söû theå hieän tö töôûng “Ñaïi Ñoàng
Huynh Ñeä” coù cuøng moät nguoàn goác phaùt xuaát töø ñôøi “Hoàng Baøng” töôïng tröng cho Hoàng Quaân
Laõo Toå hay Thöôïng Ñeá. “Moät boïc” töôïng tröng cho THAÙI CÖÏC. “Roàng Tieân” töôïng tröng cho
AÂM DÖÔNG. Soá “moät traêm” laø toång coäng caùc con soá Tieân Thieân vaø Haäu Thieân (trong Haø Ñoà,
Laïc Thö). Nhöõng yù nieäm naày cho thaáy söï am töôøng cuûa Toå Tieân veà CHAÂN LYÙ vaø DÒCH LYÙ, vaø
cuõng laø neàn taûng xaây döïng tö töôûng “BAÙC AÙI COÂNG BÌNH”, laø chôn truyeàn cuûa Ñaïi Ñaïo, loøng
baùc aùi khoâng phaûi chæ aùp duïng rieâng doái vôùi nhaân loaïi maø ñoái vôùi toaøn theå chuùng sanh vaïn loaïi
vì taát caû ñeàu do Thaùi Cöïc hay Thöôïng Ñeá sinh ra.
Dòch lyù Caøn Khoân ñaõ roõ baøy

Phaùt nguoàn thaùi cöïc ví baøo thai
Vieät Nam huyeàn söû töôøng chaân lyù
Coäi reã tinh thaàn lyù ñaïo khai
Quoác Ñaïo töôïng tröng hoàn Vieät toäc
Thöông yeâu hình boùng Ñaáng Cao Ñaøi
Toå tieân saùng suoát neâu saâu lyù
Öôùc voïng chaùu con hieäp vaïn loaøi.
Ngoïc Nöông
 Töø nhaân sinh quan ñoù, muïc ñích cuûa Ñaïi Ñaïo Kyø Ba duïng TAÂM PHAÙP thöïc hieän song haønh veà caû hai
maët Thieân Ñaïo (Esoterism) vaø Theá Ñaïo (Exoterism).
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 Veà maët Thieân Ñaïo cöùu roãi linh hoàn con ngöôøi ñöôïc giaûi thoaùt, töï mình vöôn leân laøm chuû laáy mình, hoaøn
toaøn töï do, töï giaùc phuïng söï cho cô tieán hoùa thoaùt khoûi söï chi phoái cuûa duïc voïng thaát tình trong noäi taâm
vaø thöû thaùch cuûa ngoaïi caûnh.

 Veà maët Theá Ñaïo höôùng ñeán xaây döïng moät xaõ hoäi toaøn caàu (cosmopolitan society) hoøa bình, an
laïc trong töông lai. Hình aûnh “Ñaïi Ñoàng Xaõ” tröôùc Toøa Thaùnh cuõng laø moät daáu chæ noùi leân muïc
ñích naày.
 Hieåu saâu saéc toân chæ muïc ñích vaø trieát lyù cuûa neàn Ñaïi Ñaïo ngöôøi tín höõu Cao Ñaøi xaùc tín vaøo
töông lai qua lôøi tieân tri cuûa Thöôïng Ñeá “Nöôùc Vieät Nam nhoû nhen trong vaïn quoác sau laøm chuû
môùi laø kyø”. Laøm chuû ñaây phaûi hieåu veà tinh thaàn, theå hieän qua tö töôûng bao truøm cuûa Ñaïi Ñaïo
hay Thieân Ñaïo, töôïng hình Thieân Nhaõn laø Ñaáng Chí Toân Thaùi Cöïc sinh hoùa ra muoân loaøi vaïn
vaät, laø aùnh saùng LÖÔNG TAÂM ngöï tri trong moãi con ngöôøi. Bieåu töôïng naøy cuõng noùi leân Taâm
Phaùp laø chôn phaùp cuûa Ñaïi Ñaïo, laø chìa khoùa khai môû TÌNH THÖÔNG daãn daét nhaân loaïi ñeán
Chaân Thieän Myõ.
 Cuõng trong yù höôùng naøy Ngaøi ñaõ tieân tri “Nam phong thöû nhöït bieán nhaân phong”, trong töông lai phong
hoùa nhaø Nam (theo neàn vaên minh tinh thaàn cuûa Ñaïi Ñaïo) seõ laø phong hoùa cuûa nhaân loaïi. Neàn phong hoùa
döïa treân caên baûn TÌNH THÖÔNG, HUYNH ÑEÄ ÑAÏI ÑOÀNG, sanh linh bình ñaúng, laáy NHAÂN NGHÓA
laøm neàn taûng.
 THIEÂN ÑAÏO naém caû guoàng maùy AÂM DÖÔNG, chi phoái caû caøn khoân vuõ truï, vaïn vaät vaø con ngöôøi. Vaïn
vaät bieán thieân voâ cuøng voâ taän neân duø vaät lôùn nhö vuõ truï, vaät nhoû nhö teá baøo nguyeân töû ñeàu haøm chöùa hai
nguyeân lyù AÂM DÖÔNG. Bieát ñöôïc chaân töôùng cuûa caùi CÖÏC TIEÅU coù theå bieát ñöôïc chaân töôùng cuûa caùi
CÖÏC ÑAÏI. Töï bieát mình laø bieát caû vuõ truï. Cho neân TAÂM cuûa ngöôøi laø TAÂM cuûa Trôøi Ñaát. LYÙ cuûa moãi
vaät laø LYÙ cuûa vaïn vaät “THAÀY laø caùc con, caùc con laø THAÀY” chính laø neàn taûng trieát lyù cuûa Ñaïi Ñaïo.
 Thieân Ñaïo laø Nguoàn Saùng phaùt sinh ra tia saùng, nguoàn saùng ñoù laø Chaân Lyù vaø laø caên baûn chung cho caùc
Toân Giaùo. Moät chaân trôøi seõ hieän ra huy hoaøng röïc rôõ neáu chuùng ta ñeán taän nguoàn cuûa söï soáng, neáu chuùng
ta nhìn nhaän taát caû caùc Toân giaùo lôùn laø nhöõng ngoïn ñuoác phaùt sinh ra töø moät ngoïn löûa thieâng vaø ñöôïc
chaêm nom bôûi moät Ñaáng Chí Toân duy nhaát, neáu chuùng ta yù thöùc raèng caùc giaùo chuû laø nhöõng söù giaû, nhöõng
ngöôøi con cuûa Ñaáng Cha Laønh phaùi ñeán trong caùc theá kyû khaùc nhau ñeå giaùo hoùa vaø phoå ñoä chuùng sanh.

Ngaøy naøo nhaân loaïi roõ coäi nguoàn
Cuøng chung moät “maïch” cuûa Tình Thöông
Cha Trôøi ban raûi ñeàu muoân vaät
Ngaøy aáy nhaân sanh thaáy Hoøa Ñoàng.
Ngoïc Nöông.
 Ñaïi Ñaïo theå hieän tinh thaàn HOØA ÑOÀNG, khoâng nhöõng HOØA ÑOÀNG TOÂN GIAÙO, khoâng phaân bieät saéc
toäc, maø chính yeáu laø HOØA ÑOÀNG giöõa TRÔØI vaø NGÖÔØI, giöõa NGÖÔØI vaø VAÏN VAÄT (töùc khai MOÁI
ÑOÀNG MAÏCH trong vuõ truï), MÔÛ ROÄNG THEÁ GIÔÙI TÌNH THÖÔNG ñeán toaøn chuùng sanh vaïn loaïi.
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Huyeàn phaùp ñeå thöïc hieän söï HOØA ÑOÀNG vi dieäu ñoù laø TAÂM PHAÙP, ñöôïc theå hieän qua bieåu töôïng
THIEÂN NHAÕN: THIEÂN NHAÕN laø TRÔØI maø cuõng laø TAÂM, TRÔØI NGÖÔØI hieäp nhaát ôû TAÂM.
Nhaõn thò chuû TAÂM
Löôõng quang Chuû teå
Quang thò Thaàn
Thaàn thò THIEÂN
THIEÂN giaû NGAÕ giaû
(trích T.N.H.T)
Trong Thaùnh Ngoân Hieäp Tuyeån Thaày coù noùi “chöa phaûi hoài caùc con bieát ñaëng taïi sao veõ Thaùnh Töôïng
con maét maø thôø Thaày”, coù nghóa phaûi ñeán moät luùc naøo ñoù, coù theå khi ñöôïc KHAI TAÂM hoaëc qua thôøi
kyø ÑAÏO TAÂM nhaân loaïi môùi yù thöùc ñöôïc CHÔN PHAÙP cuûa ÑAÏI ÑAÏO qua bieåu töôïng ñoù. Thôøi kyø
ÑAÏO TAÂM laø thôøi kyø QUY NGUYEÂN cuõng goïi laø QUY TAÂM, ñöa nhaân loaïi quay veà Goác cuûa Ñaïo
phaùt huy tình thöông roäng lôùn xoùa tan moïi bieân cöông quoác gia, chuûng toäc, chính trò, toân giaùo... Goác cuûa
Ñaïo laø TAÂM baùc aùi hay Chôn Taâm, laø nguyeân TAÙNH hay ñieåm Linh Quang cuûa Thöôïng Ñeá coù laøn
soùng rung ñoäng cao ñoä haèng höõu trong cuøng khaép vuõ truï, vaïn vaät vaø con ngöôøi cuõng laø ñieåm ñoàng maïch
cuûa VAÏN HÖÕU. Vì theá haønh TAÂM PHAÙP laø thöïc hieän moái töông giao thoâng ñoàng giöõa con ngöôøi vôùi
Ñaïi vuõ truï taïo nguoàn sieâu naêng löïc vi dieäu voâ bieân, phaùt ra töø tröôøng thanh ñieån THIEÂN NHAÂN hay
AÂM DÖÔNG hieäp nhaát coù taùc duïng thanh hoùa caøn khoân vuõ truï, chuyeån hoùa con ngöôøi vaø vaïn vaät. Trong
baøi thuyeát ñaïo ngaøy 10 thaùng 10 naêm Ñinh Hôïi (1947) Ñöùc Hoä Phaùp cuõng coù noùi ñeáùn hieäu quaû nhieäm
maàu cuûa Voâ Töï Taâm Kinh qua hieän töôïng Chí Linh hieäp Vaïn Linh töùc qua hieän töôïng HIEÄP THIEÂN
(God communication).
Hieåu theo Phaùp Chaùnh Truyeàn Ñaïi Ñaïo:
Bí Phaùp Hieäp Thieân laø cöûa Hieäp Thieân Ñaøi dieäu duïng raát heä troïng cuûa Thöôïng Ñeá trong laàn môû Ñaïo
kyø ba.
HIEÄP THIEÂN laø quay veà goác baûn thieän töùc quy nguyeân, ñoái vôùi con ngöôøi laø QUI TAÂM, chính laø noàng
coát cuûa vaïn phaùp. Noùi caùch khaùc vaïn phaùp ñeàu laáy QUI TAÂM (quay veà TAÂM) hay HIEÄP THIEÂN (Hieäp
nhaát vôùi Thöôïng Ñeá) laøm caên baûn.
YÙ phaùp naày ñöôïc theå hieän qua hai caâu lieãn tröôùc Hieäp Thieân Ñaøi
HIEÄP nhaäp Cao Ñaøi baù taùnh thaäp phöông quy chaùnh quaû
THIEÂN khai Huyønh Ñaïo Nguõ Chi Tam giaùo hoäi Long Hoa.
 Toùm laïi, Ñaïi Ñaïo Kyø ba phoå ñoä chuùng sanh qua Bí Phaùp töùc TAÂM PHAÙP hay taàng rung ñoäng ñieån quang
sieâu löïc voâ hình do söï hieäp thoâng giöõa con ngöôøi vôùi Thöôïng Ñeá nôi TAÂM, seõ laøm cho TAÂM con ngöôøi
töï nhieân ñöôïc phaùt saùng, hieåu bieát chính xaùc CHAÂN LYÙ, coù khaû naêng daãn daét hoï treân ñöôøng tu tieán: do
ñoù cuõng coù theå noùi Ñaïi Ñaïo phoå truyeàn TAÂM kinh voâ töï qua nguoàn soùng ñieån quang. Bieåu töôïng THIEÂN
NHAÕN cuõng chính laø bieåu thò cuûa TAÂM PHAÙP töùc HIEÄP THIEÂN PHAÙP hay QUI TAÂM. Hieåu ñöôïc ñieàu
naày töï nhieân chuùng ta thaáy roõ con ñöôøng Thöôïng Ñeá daãn daét nhaân loaïi laø qua TAÂM (cô buùt chæ laø phöông
tieän buoåi ñaàu). Coù CHÔN TAÂM töùc coù THAÀY daãn daét. Cuõng coù theå noùi Thieân Nhaõn laø TAÂM , Ñaïi Ñaïo
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chính laø TAÂM ÑAÏO. Kinh saùch höõu töï ñaõ ñöôïc phoå bieán quaù ñaày ñuû trong nhöõng thôøi kyø tröôùc ñaây, hieäu
quaû cuûa noù coù haïn. Giôø laø thôøi kyø cuûa TAÂM kinh voâ töï keát quaû vi dieäu khoân löôøng. Thôøi kyø AÙnh Saùng
Taâm Linh maàu nhieäm cuûa Ñieån quang bieän chöùng môû roäng chaân trôøi, lyù ñöông nhieân duy vaät bieän chöùng
phaûi bò “giaûi theå” nhöôøng böôùc cho nguoàn aùnh saùng thieân löông traøn ngaäp.

Hieän töôïng Thöôïng Ñeá giaùng traàn khai Ñaïi Ñaïo tieâu bieåu cho thôøi kyø caùc Ñaáng Thieâng Lieâng quaùn haï
taän ñoä sanh linh, Chí Linh ñeán hieäp Vaïn Linh khai môû TAÂM kinh giuùp cho ngöôøi TU TAÂM tieáp nhaän
nguoàn chaân lyù saùng suoát voâ cuøng, tu tieán raát nhanh vaø coøn ñoùng goùp vaøo cô Qui Nguyeân cuûa Ñaïi vuõ truï
khai taâm chuùng sanh giuùp nhaân loaïi giaûi thoùat khoûi duïc voïng höôùng ñeán xaây döïng moät theá giôùi an bình.
Hieåu saâu saéc CHÔN PHAÙP naøy ta môùi thaáy ñöôïc taïi sao TU TAÂM hay TU THAÂN laø goác ñöa ñeán TEÀ
GIA, TRÒ QUOÁC, BÌNH THIEÂN HAÏ. Do ñaëc dieåm cuûa thôøi kyø THIEÂN NHAÂN HIEÄP NHAÁT, con ngöôøi
chæ caàn haønh söù maïng VI NHAÂN thöïc hieän vieân maõn NHAÂN ÑAÏO aét ñaéc THIEÂN ÑAÏO, neân thôøi kyø
naày cuõng goïi laø thôøi kyø “Nho Toâng chuyeån theá.”
II- KEÁT LUAÄN:
Caøn Khoân ñang chuyeån phaùp HIEÄP THIEÂN quy hieäp AÂM DÖÔNG hay THIEÂN NHAÂN töùc HIEÄP THIEÂN
THÖÔÏNG – THIEÂN HAÏ – taïo cô QUI-HOØA xaây ñôøi THAÙNH ÑÖÙC. ÑAÏI ÑAÏO KYØ BA xuaát hieän ñeå
hoaøn thaønh söù maïng ñoù.
Thöïc hieän toân chæ muïc ñích cuûa thôøi kyø Thöôïng Ñeá khai Ñaïi Ñaïo, môû cô Ñaïi AÂn Xaù:
“Ñoùng ñòa nguïc môû taàng Thieân
Khai ñöôøng Cöïc Laïc daãn mieàn Taây Phöông”
(Kinh Thieân Ñaïo)
Hay “Voâ ñòa nguïc voâ quæ quan
Chí Toân ÑAÏi XAÙ nhöùt tröôøng Quy nguyeân”
(Phaät Maãu Chôn Kinh)
Chính do thôøi kyø Quy Nguyeân maø con ngöôøi ñöôïc höôûng ÑAÏI AÂN XAÙ: Thöôïng Ñeá giaùng traàn ñeå HOØA
HIEÄP vôùi nhaân sinh (töø naêm 1917 Ñöùc Meï Fatima cuõng ñaõ thoâng truyeàn vôùi nhaân loaïi söï kieän naøy).
Ñieàu naøy coù nghóa Thöôïng Ñeá luoân luoân keà caän vaø saün saøng böôùc vaøo TAÂM LINH nhaân loaïi. Ñieåm
then choát laø moãi con ngöôøi coù chòu môû cöûa TAÂM ñoùn tieáp cuøng HOØA HIEÄP vôùi Thöôïng Ñeá hay khoâng.
Ñoù chính laø haønh TAÂM PHAÙP, HIEÄP THIEÂN PHAÙP hay Qui Taâm. Vaïn giaùo QUI TAÂM laø ñi vaøo CON
ÑÖÔØNG ÑAÏI ÑAÏO nhö soâng raïch quay veà bieån caû chaúng coøn phaân bieät nöôùc soâng hay nöôùc raïch vì taát
caû ñaõ hoøa thaønh moät thöù nöôùc bieån duy nhaát.
Toùm laïi hieän töôïng Thöôïng Ñeá giaùng traàn khai ÑAÏI ÑAÏO, chính mình Ngaøi laøm Giaùo Chuû vaø töï xöng
laø THAÀY haøm yù nghóa saâu saéc xaùc ñònh thôøi kyø naày laø thôøi kyø “SÖ HÖ VOÂ – ÑAÏO HÖ VOÂ”, ÑAÏI ÑAÏO
laø THIEÂN ÑAÏO voâ cuøng cuõng laø TAÂM ÑAÏO voâ hình voâ töôùng, thôøi kyø loaøi ngöôøi ñöôïc höôûng ñaëc aân
TU TAÉT khoâng caàn phaûi tìm kieám Thöôïng Ñeá ôû ñaâu xa chæ caàn quay veà TAÂM tieáp ñoùn ñeå ñöôïc hieäp
nhaát cuøng THAÀY hay hoïc tröïc tieáp vôùi THAÀY TRÔØI nôi TAÂM. Noùi caùch khaùc TAÂM PHAÙP hay Bí Phaùp
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Taâm kinh voâ töï laø then choát cuûa ÑAÏI ÑAÏO kyø ba cuõng laø noàng coát ñeå thöïc hieän cô Qui Nhaát Ñaïo Ñôøi
xaây döïng xaõ hoäi THAÙNH ÑÖÙC theá giôùi ÑAÏI ÑOÀNG.
THIEÂN NHAÕN laø bieåu töôïng cuûa Thöôïng Ñeá laø Thaùi Cöïc vaän haønh sinh hoùa, laø Hieäp Thieân phaùp hieäp
nhaát Thieân Nhaân, laø Vaïn Phaùp Qui Taâm neân bao haøm, coâ ñoäng taát caû yù nghóa saâu xa voâ taän ñoù. Chôn
Phaùp toâ ñieåm non soâng Ñaïo laãn Ñôøi Thöôïng Ñeá ñaõ ñeå tröôùc maét maø nhaân loaïi cöù maõi tìm kieám ôû ñaâu
xa!
Bí Phaùp cuûa neàn Ñaïi Ñaïo ñöôïc phoâ baøy qua bieåu töôïng Thieân Nhaõn. Ñoù laø Taâm Phaùp hay Hieäp Thieân
Phaùp hoaëc Chôn Phaùp Qui Taâm, laø con ñöôøng Bí Phaùp Ñaïo Taâm chính yeáu ñeå thöïc hieän Toân Chæ Muïc
Ñích Qui Nguyeân Phuïc Nhaát.
YÙ phaùp baøy ra khaép coõi traàn
Nghóa Nhaân neàn taûng veïn TAÂM chôn
Ñaïi Ñoàng Theá giôùi tình lieân keát
Ñaïo Ñöùc Nhaø Nam goäi theá nhaân
Tam nhieäm HIEÄP THIEÂN baøy chaùnh lyù
Kyø ba ÑAÏI ÑAÏO buûa thieân aân
Phoå truyeàn vaïn chuûng kinh voâ töï
Ñoä chuyeån quaàn sanh THAÙNH ÑÖÙC laâm.
Ngoïc Nöông
Hieàn Taøi Nguyeãn Ngoïc Nöông
( Trung Taâm Nghieân Cöùu & Phaùt Huy Ñaïi Ñaïo)
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NGHỊ LUẬN ĐẠO - CÙNG NHAU HỌC ĐẠO

(III.2)
Religious Freedom
(Tự Do Tín Ngưỡng)
English and Vietnamese
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Religious Freedom
(English)
World Alliance of Religion Office Meeting – May 22 2021
1. What is your religion’s perspective on the topic of religious freedom?
We all understand the important roles of religion and its influences in life. Religion is a major
force that shaped who we are today. It gives us lessons learned from the past and inspires us to
focus on what needs to be done for now and the future. Each of us was born into a religion or a
belief system or a school of thoughts that gave us spiritual support that we all rely on - in God we
trust, in Buddha we learn, in Jesus we love, in Tao we act righteously, in Confucius we behave
humanly. Each religious tradition is a school of spiritual teachings that teach Man to see different
angles of the gigantic Truth.
When we were born, each of us was destined to be in one of those schools. As an adult, each of us
may choose which school to go to. Whatever school that fits you, that school is good for you.
Harvard university is one of the greatest education institutions on earth, but it is not for everyone.
You and me may be greatly defeated, broken, unhappy at Harvard university. While elementary
school is a small step, but it is an important step that all educated persons must pass thru.
Freedom of religion is like a freedom to choose a school, or to stay in the school that you were
born into. It is a basic human right. In any shape or form, a righteous person should never force
any person into a religious tradition that may cause them grief. You may inspire people to follow
the teachings of your faith, but should never use deceptions or brute force to get others to join.
Cao Đài declares:
CAO THƯỢNG CHÍ TÔN ĐẠI ĐẠO HOÀ BÌNH DÂN CHỦ MỤC
ĐÀI TIỀN SÙNG BÁI TAM KỲ CỘNG HƯỞNG TỰ DO QUYỀN
THE GREAT WAY OF THE SUPREME BEING - PEACE AND HARMONY- DEMOCRACY
THE THIRD AMNESTY ERA - FREEDOM AND LIBERTY - HUMANITY

Freedom and Liberty includes freedom of religion!
2. What does your religious scripture say regarding religious tolerance?
Each adherent of the Cao Đài religion is not only required to study the teachings of ĐẠI ĐẠO –
The Great Way, but also encouraged to learn other schools of religious traditions: The Way of
humanity (ex. Confucianism), The Way of Hero (ex. Jainism/Indigenous), The Way of Saint (ex.
Judaism, Christianity, Islam), The Way of Tao (ex. Taoism / Laoism), The Way of Buddha (ex.
Hinduism, Buddhism, Sikhism). Cao Đài declares that those religious traditions are manifestations
from God’s teachings. God does not gives everybody the same things regardless of their unique
needs. He gives us the teachings, the resources, and the challenges specific to our unique needs so
we can learn and progress at our pace and have the opportunity to perform at our best. A Caodaist
is taught not only to respect other religious traditions but also educated that each religious tradition

14/06/2021 DL - Mùng 5 Tháng 5 Năm Tân Sửu AL - Mừng Ngày Giáng Sinh Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc

Trang 56

TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO- SỐ 015
is a manifestation from God’s blessing, teaching, and commitment for our progression. That is an
ultimate Cao Đài theory of religious tolerance.
3. What is the answer to resolve religious discrimination according to your scripture?
To resolve religious discrimination, we need to understand the origin of those religious traditions,
and the origin of their original founders, example such as Laozu, Confucius, Kuan Yin, Siddhartha
Gautam, Guan Cong, Jesus, etc. Cao Đài declares that God was born by Khí Hư Vô (Khí Hư Vô
may be translated as spiritual energy power). If there is no Khí Hư Vô there is no God, if there is no
God there is no life nor the physical or spiritual universe. The iconic historical religious founders
mentioned above are the manifestations of the ĐẠO. ĐẠO is The Way of Life and is The Teaching
from God. Its purpose is to teach human specific things that fit to human’s unique needs in different
era of different civilizations. When we understand that their origins are from 1 source, the one and
only one God, we will be free from the invisible wall that confines us from the rest of the world –
the Wall of Religious Discrimination.
Ngọc Túy
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Tự Do Tín Ngưỡng
(Vietnamese)
Buổi Hội Thảo Liên Tôn Bắc Mỹ, tổ chức bởi HWPL Ngày 22 Tháng 5 Năm 2021
1. Theo Tôn Giáo của Anh, Tự Do Tín Ngưỡng có khái niệm như thế nào?
Như tất cả chúng ta đều biết vai trò quan trọng của Tôn Giáo và sự ảnh hưởng của nó trong cuộc
sống hàng ngày. Tôn giáo là một chính yếu đã tạo nên cách sống của con người ngày nay. Nó
cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm sống từ lịch sử và dạy chúng ta tập trung vào những gì cần
phải làm cho hiện tại và cho tương lai. Mỗi người chúng ta đều sanh ra trong một tôn giáo hay
một hệ thống tính ngưỡng nào đó hay một trường phái suy nghĩ mà chúng ta dựa vào đó giống như
một kim chỉ nam - chúng ta hướng đức tin vào Đấng Thượng Đế, được khai sáng bởi Đức Phật,
học cách Thương Yêu từ Đức Chúa Jesus, học cách quân tử từ Lão Tử, học cách làm người từ
Khổng Tử. Mỗi Tôn Giáo chỉ chúng ta một triết học làm người chỉ chúng ta học Đạo từ những
góc cạnh khác nhau của Chân Lý.
Mỗi người chúng ta khi chào đời, thì số phận đã được định sẳn vào một trong những trường học
Tôn Giáo, và khi trưởng thành chúng ta có thể chọn trường học nào thích hợp với mình để học.
Bất cứ trường học nào thích hợp với mình thì trường đó tốt cho mình. Trường Đại Học Harvard là
một trong những trường Đại Học nổi tiếng nhất thế giới, nhưng nó không thể thích nghi cho tất cả
mọi người, Anh và Tôi có thể bị thất bại nặng nề, bị gảy đổ, và không bao giờ tìm được hạnh
phúc tại Đại Học Harvard. Trong khi Trường Tiểu Học là Trường Cấp 1, nhưng nó vô cùng quan
trong vì tất cả những ai ai đều phải đi qua trường tiểu học mới lên được trường cao học.. Tư do
Tôn Giáo, thì giống như là Tự Do chọn trường học, hoặc Tự Do ở lại Trường mà mỗi người chúng
ta đã được định sẵn. Nó là nhân quyền căn bản. Dù bất cứ hình thức nào, một người đứng đắn sẽ
không bao giờ ép buộc bất cứ người nào khác nhập môn vào bất cứ Tôn Giáo nào mà làm cho họ
đau khổ hay họ không muốn. Anh có thề thuyết phục bất cứ ai để học và nhập môn vào Tôn Giáo
của anh nhưng đừng bao giờ ép buộc hoặc dùng thủ đoạn đưa người ta vào Tôn Giáo của mình.
Cao Đài Tuyên Ngôn:
CAO THƯỢNG CHÍ TÔN ĐẠI ĐẠO HOÀ BÌNH DÂN CHỦ MỤC
ĐÀI TIỀN SÙNG BÁI TAM KỲ CỘNG HƯỞNG TỰ DO QUYỀN
Tự Do Quyền bao gồm Tự Do Tôn Giáo!
2. Thánh Ngôn/Thánh Giáo của Anh có dạy gì về sự khoan dung và chấp nhận Tôn Giáo.
Mỗi một người tín đồ Cao Đài chẳng những phải học hỏi về Đạo Cao Đài, về Đại Đạo, mà còn
được khuyến khích học hỏi các triết học Tôn Giáo khác: Nhân Đạo (Đạo làm người - Khổng
Giáo), Thần Đạo (Kỳ Na Giáo, các Tôn Giáo Bản Địa), Thánh Đạo (Do Thái Giáo, Thiên Chúa
Giáo, Hồi Giáo), Tiên Đạo (Lão Giáo), Phật Giáo (các Đạo Phật). Cao Đài tuyên bố rằng, tất cả
các Đạo Học đều do 1 gốc mà ra "Vạn giáo nhất lý", đều do Đấng Tối Cao truyền dạy tuỳ theo
các thời kỳ nhân bản. Đấng Tối Cao sẽ không truyền cho chúng ta 1 cách học giống nhau mà áp
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dụng cho tất cả mọi người, nhưng cho chúng ta những bài học, hay trường học tùy theo trình độ
căn bản của từng người thì như thế mỗi người con của Ngài sẽ được học hỏi và phát triển theo
nhịp độ tiến bộ của nó để nó được phát triển một cách hiệu quả nhất. Tín Đồ Cao Đài không
những được dạy là phải tôn trọng các Đạo Học khác mà còn cho biết là những Đạo Học khác là
cũng do Đấng Chí Tôn truyền xuống, mục đích là cho sự tiến hóa của từng mỗi người. Đó là điểm
chính của triết học Cao Đài về sự khoan dung và chấp nhận các Tôn Giáo.
3. Theo Thánh Ngôn trong Tôn Giáo của bạn thì làm sao chúng ta có thể đưa ra giải pháp v/đ
kỳ thị tôn giáo
Để đưa ra giải pháp v/đ kỳ thị Tôn Giáo, con người cần phải hiểu nguồn gốc của các Đạo Học và
những vị đã lập ra nó, tỷ như, Lão Tử, Khổng Tử, Đức Quan Âm, Đức Phật Thích Ca, Đức Quan
Công, Đức Chúa Jesu,vv... Cao Đài tuyên ngôn rằng, Thượng Đế được sinh ra bởi Khí Hư Vô
(Khí Hư Vô có thể hiểu là Khí Tiên Thiên - mà con người chúng ta cũng chưa có thể hình dung và
hiểu rỏ Khí Tiên Thiên là gì). Nếu không có Khi Hư Vô thì không có Thượng Đế, nếu không có
Thượng Đế thì không có sự sống, nếu không có sự sống thì sẽ không có càn khôn vũ trụ, dù là vô
hình hay hữu hình. Những vị Giáo Chủ kể trên là những Hình Tướng của Đạo. Đạo là phương
cách sống là những truyền dạy từ Thượng Đế. Mục đích của Đạo là dạy con người những răn điều
cụ thể phù hợp với những nhu cầu riêng của từng con người sống trong những thời đại khác nhau
trong những nền văn minh khác nhau. Khi mà chúng ta đã hiểu được nguồn gốc của Đạo có từ
một gốc có một không hai là Đấng Thượng Đế, thì chúng ta sẽ vượt qua khỏi những bức tường
chắn, mà chính những bức tường đó nhốt chúng ta lại trong chính ngục tù của chúng ta - đó là
ngục tù của sự phân biệt Đạo Học, phân biệt Tôn Giáo.
Ngọc Túy
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IV. Phân Ưu
Phân Ưu Cụ Bà Lưu Văn Quế, khuê danh Ngô Ngọc Anh Pháp danh Diệu Oanh
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V. LIÊN LẠC (CONTACT INFO)
Quí vị thân hữu và đồng đạo có thế gởi bài viết, hay đăng tin đến Tập San Ban Thế Đạo - Hệ
Thống HTĐ
1. HT Trịnh Ngọc Túy (Email: caodai.international@gmail.com OR
tuy_nguyen66@yahoo.com- Phone: 713-302-1625)
2. HT Đào Duy Linh (Email: duy-linh.dao@caodai.international)
3. Website: https://www.caodai.international/
4. Facebook: https://www.facebook.com/caodai.haingoai.98
5. Email: caodai.international@gmail.com
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