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Âm Bổ Tát mừng chư vị Thời Quắn� � � � � � � � � � � � 305

 ❒ Ngày 28–6–Giáp Tuất (dl 8–8–1934) Đức 
Nguyệt Tâm cho biết Toàn Quyền Pasquier 
đã bị Thiên điều giết chết vì âm mưu diệt Đạo�  �310

 ❒ Ngày 9–7–Giáp Tuất (dl 18–8–1934) Châu Tri 
số 8 của 3 Chánh Phối sư � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 313

 ❒ Ngày 15–7–Giáp Tuất (dl 24–8–1934) Đức 
Thượng Phẩm khuyên Ngài BVPQ Cao Quỳnh 
Diêu hãy trở về nguồn cội của Đạo là Tòa Thánh 
Tây Ninh�  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 315

 ❒ Ngày 16–7–Giáp Tuất (di 25–8–1934) Đức Lý 
Giáo Tông hiệp với Đức Hộ Pháp lập 2 Đạo 
Nghị Định thứ 7 và 8, định quyết Chi Phái là 
Bàng môn Tả đạo� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �316
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 ❒ La Fontaine giáng cơ nói với ĐQGT về HTNG�
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �321

 ❒ Ngày 20–7–Giáp Tuất (dl 29–8–1934) tại Tòa 
Thánh ông ARISTIDE BRIANO giáng cơ 
nói chuyện với Đức Hộ Pháp� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �323

 ❒ Ngày 21–7–Giáp Tuất (dl 30–8–1934) Nguyễn 
Du, tác giả Truyện Kiều, giáng cơ tâm sự�  � � � � � � 326

 ❒ Ngày 26–7–Giáp Tuất (dl 4–9–1934) Châu Tri 
11: 3 CPS nhắc lại Thập Hình cũa Đức Lỷ Giáo 
Tông� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �327

 ❒ Ngày 3–8–Giáp Tuất (dl 11–9–1934) tại Phạm 
nghiệp�  Paul Doumer giáng cơ � � � � � � � � � � � � � � � � � 328

 ❒ Ngày 8–8–Giáp Tuất (dl 16–9–1934) Châu Tri 
12:  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �330

 ❒ Ngày 14–8–Giáp Tuất (dl 22–9–1934) tạỉ Tòa 
Thánh TN� Lục Nương DTC nói chuyện với 
Bà Perreux� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �331

 ❒ Ngày 22–8–Gỉáp Tuất (dl 30–9–1934) Châu Tri 
13:  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �333

 ❒ Ngày 5–9–Giáp Tuất (di 12–10–1934) Nhứt 
Nương giảng giải về vườn Ngạn Uyển� � � � � � � � � � �334

 ❒ Ngày 16–9–Giáp Tuất (đl 23–10–1934) tại Sài 
Gòn� Đàn cơ riêng: Đức Chí Tôn dạy Ngài 
Thượng Tương Thanh�  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �338

 ❒ Ngày 13–10–Giáp Tuất (Dl 19–11–1934) Đức 
QGT Lê Văn Trung qui Thiên tại Giáo Tông 
Đường� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 340

 ❒ Ngày 14–10–Giáp Tuất (dl 20–11–1934) hai ông 
Tương và Trang về đến Tòa Thánh để dự đám 
tang của Đức Quyền Giáo Tông  � � � � � � � � � � � � � � � �361
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 ❒ Ngày 26–10–Giáp Tuất (di 2–12–1934) ĐQGT 
giáng cơ lần đầu tiên cho biết ĐẠO ĐÃ 
THÀNH � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �361

 ❒ Ngày 26–10–Gíáp Tuất (dl 2–12–1934) Hội 
Thánh lưỡng Đài giao cho Đức Hộ Pháp cầm 
quyền chưởng quản HTĐ và CTĐ � � � � � � � � � � � � 364

 ❒ Ngày 3–11–Giáp Tuất (dl 9–12–1934) Đức 
Nguyệt Tâm Chơn Nhơn phong chức cho ông 
Đời đặng đi truyền giáo ở Thái Lan� � � � � � � � � � � � � 366

 ❒ Ngày 8–11–Giáp Tuất (dl 14–12–1934) Đạo Nghị 
Định 38: Buộc Chức sắc phải phế đởỉ hành đạo�
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �375

 ❒ Ngày 9–11–Giáp Tuất (dl 15–12–1934) Châu Tri 
19: Hội Thánh cảm tạ toàn đạo đã chu toàn lễ 
tang Đức Quyển Giáo Tõng�  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 380

 ❒ Châu Tri 20: Toàn Quyền Pháp cho phép Đạo 
Cao Đài phổ thông nơi Bắc Kỳ� � � � � � � � � � � � � � � � � � �382

 ❒ Công cuộc Truyền Đạo Cao Đài nơi Bắc Việt: �383
 ❒ Ngày 10–11–Giáp Tuất (dl 16–12–1934) Châu 

Tri 21: Hội-Thánh đồng ý lập Ban Phụ chánh � � 386
 ❒ Ngày 16–11–Giáp Tuất (dl 22–12–1934) Đức Hộ 

Pháp kỹ 3 văn bản pháp qui: Luật lệ chung các 
hội, Nội luật Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh� � � 388

 ❒ Ngày 21–11–Giáp Tuất (dl 27–12–1934) Đức Hộ 
Pháp ra Đạo Nghi Định thứ 40: Lập Tòa HTĐ�
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 389

 ❒ Ngày 5–12–Giáp Tuất (dl 9–1–1935) Ông 
TƯƠNG viết thơ trả lời về việc Đức Hộ Pháp 
đòi sổ bộ đất đai của Thánh địa � � � � � � � � � � � � � � � � � �391
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 ❒ Ngày 23–12–Giáp Tuất (dl 27–1–1935) Đức Hộ 
Pháp viết ỉhư phúc đáp ông TƯƠNG Bến Tre� 394

 ■ TÓM TắT Đạo lịch 9 – Năm Giáp Tuất (1934) � � � 400
 ■ PHỤ LỤC: (Năm Giáp Tuất) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 413

 ❒ Luật lệ chung các Hội�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �413
 ❒ Nội Luật Hội Nhơn Sanh  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 422
 ❒ Nội Luật Hội Thánh � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 428
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Tòa-Thánh Tây-Ninh
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ĐẠO SỬ NHỰT KÝ

Thời kỳ KHAI ĐẠO & Thời kỳ ĐỨC QUYỀN GIÁO-TÔNG cầm 
quyền nền Đạo

Từ năm 1925 đến 1934

 ☐ Năm Ất Sửu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (1925): Chưa có Đạo lịch .
 ☐ Năm Bính Dần  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (1926): Đạo lịch 1
 ☐ Năm Đinh Mão  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (1927): Đạo lịch 2
 ☐ Năm Mậu Thìn   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (1928): Đạo lịch 3
 ☐ Năm Kỷ Tỵ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (1929): Đạo lịch 4
 ☐ Năm Canh Ngọ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (1930): Đạo lịch 5
 ☐ Năm Tân Mùi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (1931): Đạo lịch 6
 ☐ Năm Nhâm Thân   .  .  .  .  .  .  .  .  . (1932): Đạo lịch 7
 ☐ Năm Quí Dậu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (1933): Đạo lịch 8
 ☐ Năm Giáp Tuất   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (1934): Đạo lịch 9
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BQĐ  Bát Quái Đài.

CTĐ  Cửu Trùng Đài.

CQPT  Cơ Quan Phước Thiện.

CKVT  Càn khôn vũ trụ.

CKTG  Càn khôn thế giới.

CLTG  Cực Lạc thế giới.

DTC  Diêu Trì Cung.

ĐĐTKPĐ  Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

HTĐ  Hiệp Thiên Đài.

PCT  Pháp Chánh Truyền.

PT  Phước Thiện.

TLHS  Thiêng liêng Hằng sống.

TNHT  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.

TNST  Thánh Ngôn Sưu Tập.
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KÍNH TRÌNH  

HỘI-THÁNH VÀ BAN ĐẠO SỬ

Với ý tưởng chơn thành:
Tôi biên soạn tập sách “Đạo Sử Nhựt Ký” có mục 

đích là đê làm Bản thảo cho Ban Đạo Sử.
Khi Hội-Thánh phục quyền, tái lập Ban Đạo Sử thì 

có sẵn tập Bản thảo nầy, để Ban Đạo Sử trọn quyền xem 
xét, sửa chữa bổ sung, đặt tên sách, viết Lời Tựa và xin 
Hội-Thánh Lời Giới Thiệu, rồi dâng lên Ban Kiểm Duyệt 
của Hội-Thánh, hầu sớm ấn hành cho toàn Đạo.

Ấy là điều mong mỏi nhứt của các tín đồ của Tòa-
Thánh Tây-Ninh, vì từ lâu nay, Hội-Thánh chưa có một 
bổn Đạo Sử nào đầy đủ, nói rõ các công việc của nền Đại-
Đạo từ lúc lập Đạo, đến việc phân chia Chi Phái, làm cho 
một vài sử gia của các Chi Phái đối nghịch viết sử xuyên 
tạc Tòa-Thánh Tây-Ninh, khiến cho các tín đồ của nền 
Đại-Đạo hoang mang không ít, không phân biệt được: 
Đâu là sự thật, đâu là lời xảo trá! Đầu là lẽ Chánh, đâu là 
lẽ Tà! Nếu không phân rõ Tà Chánh thì việc tu hành ắt 
có chỗ lầm lẫn, tưởng là tiến hóa mà không ngờ là dậm 
chân tại chỗ hay là thoái hóa thì đau đớn lắm!

Xin kính trình.
Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng
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THAY LỜI TỰA  

HUẤN TỪ CỦA ĐỨC THƯỢNG-SANH
trong Đại Hội Ban Đạo Sử tại Nhà Hội Vạn Linh 

Tòa-Thánh Tây-Ninh 
Ngày 26–10–Mậu Thân (dl 15–12–1968)

Kính Quí Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài, Cửu-
Trùng-Đài và Phước-Thiện,

Kính Quí Chức-Sắc và nhân viên Ban Đạo Sử,
Hôm nay, tôi lấy làm hân hạnh đến dự buổi Đại Hội 

Ban Đạo Sử đặt dưới quyền Chủ tọa của Ngài Hiến Pháp 
Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh.

Lý do là từ mấy chục năm qua, sau khi Đức Hộ-Pháp 
bị lưu đày hải ngoại, được trở về Tòa-Thánh thì đất nước 
Việt-Nam bị khép vào vòng chiến tranh khói lửa, Đạo 
đã trải qua bao lúc thăng trầm ghe phen bị quyền đời áp 
bức, nội bộ chia rẽ vì kế lý gián của bên ngoài, một phần 
Chức-Sắc vì quyền lợi cá nhơn làm cho tình huynh đệ 
thiêng liêng phải tan vỡ, gây cảnh nồi da xáo thịt.

Nếu chẳng có sức huyền linh của Đức Chí-Tôn hộ 
trợ, Hội-Thánh Tây-Ninh chưa chắc lướt qua khỏi những 
giai đoạn đen tối có thể làm cho nền Đạo phải chịu ngửa 
nghiêng không ít.

Vì lẽ đó, lần lựa đến ngày nay, Hội-Thánh mới bắt 
đầu giao cho Ngài Hiến Pháp lập thành ủy ban đặt dưới 
quyền điều khiển của Ngài để khởi công biên chép Đạo Sử.
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Mấy lúc sau nầy, Hội-Thánh cũng được xem qua vài 
quyển Đạo Sử do người của các Chi phái Cao-Đài biên 
soạn nhưng không có quyển nào ghi sát sự thật. Soạn giả 
chỉ viết sách để đề cao người trên trước của họ với tánh 
cách quảng cáo cho chi nầy phái kia, chớ sự thật do đâu 
Đạo Cao-Đài được phô trương ra mặt đời, được gieo rải 
khắp nước Việt-Nam và vì sao có Lễ Khai Đạo tại chùa Gò 
Kén Tây-Ninh ngày rằm tháng 10 năm Bính Dần (1926) 
thì họ là người đến sau làm thế nào biết được.

Sự thật hiển nhiên chỉ những Chức-Sắc Thiên phong 
Hiệp Thiên và Cửu Trùng, môn đệ đầu tiên của Đạo Cao-
Đài mới biết rõ, mà những vị đó hiện giờ còn lại không 
bao nhiêu người.

Khởi công viết Đạo Sử lúc nầy thật cũng đã trễ nhưng 
cũng còn thì giờ gom góp tài liệu chính yếu. Nếu để trễ 
nữa, những Chức-Sắc môn đệ đầu tiên sẽ qui vị hết thì 
người lớp sau dầu muốn viết Đạo Sử cho đúng, tôi thiết 
tưởng cũng không thể thực hành được.

Cho hay, dù viết Quốc Sử hay Đạo Sử, sự cần yếu 
nhứt là tôn trọng sự thật. Người viết sử phải giữ triệt sự 
công bằng, không nên thiên vị, không nên vì tôn trọng 
một nhơn vật nào mà đề cao quá sự thật, không nên vì 
mình ít mến một cá nhân nào mà bỏ qua những công 
trạng đáng ghi của cá nhân đó.

Thành lập nền Đại-Đạo, Đức Chí-Tôn sở cậy những 
môn đệ đầu tiên gồm có Chức-Sắc thượng cấp Hiệp-Thiên-
Đài và Cửu-Trùng-Đài. Bên Hiệp-Thiên-Đài thì có Hộ-
Pháp, Thượng-Phẩm, Thượng-Sanh và chư vị Thời Quân. 
Những vị nầy cam kết với Ngọc-Hư-Cung tình nguyện 
hạ trần làm tướng soái cho Đức Chí-Tôn lập Đạo, nhưng 



 THAy LờI TựA HUẤn TỪ CủA ĐỨC THƯỢnG-SAnH 

25

hầu hết là công chức nên chỉ có đồng lương vừa đủ sống.
Nếu không có hai vị Mạnh Thường Quân của Đạo là 

Ngài Thái Chánh Phối-Sư Thái Thơ Thanh (Nguyễn Ngọc 
Thơ) và Bà Nữ Chánh Phối-Sư Hương Thanh (Lâm Ngọc 
Thanh) xuất tiền chịu tốn kém trong mọi việc, ngoài ra 
còn cung cấp xe hơi làm phương tiện cho Chức-Sắc Cửu-
Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài đi khắp mấy chục tỉnh trong 
Nam Phần Việt-Nam để lập đàn cơ thâu phục nhơn sanh 
lập Đạo thì việc Xây Bàn của Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài 
lúc ban sơ chỉ để làm thú vui tiêu khiển, chớ không thể 
nào nền Đại-Đạo xuất đầu lộ diện được.

Trong việc hy sinh về tài chánh và cung cấp xe hơi 
để đi phổ độ, còn có vị Ngọc Chánh Phối-Sư Ngọc Trang 
Thanh (Lê Bá Trang, Đốc Phủ Sứ) và vị Bảo Sanh Quân 
Lê Văn Hoạch cũng có góp phần quan trọng.

Về phần giao thiệp với chánh phủ Pháp tại Đông 
Dương để cho Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ được dễ dãi 
thì nhờ có Đức Quyền Giáo-Tông Thượng Trung Nhựt, 
lúc bấy giờ là Thượng Đầu-Sư, Đức Ngài nguyên là Hội 
viên của Thượng Nghị Viện nên quen biết hầu hết các 
quan thượng cấp trong chánh phủ Pháp ở Đông Dương 
và khi nạp Tờ Khai Đạo cho chánh quyền Pháp có kèm 
theo danh sách 247 vị Chức-Sắc và tín đồ ký tên, nhờ 
Đức Ngài quen thân với quan Thống Đốc Nam Kỳ lúc 
ấy là ông Le Fol nên việc tiếp tục truyền bá Đạo Cao-Đài 
không gặp gì trở ngại.

Chúng tôi nhận thức nếu lúc ban sơ Đức Chí-Tôn 
không thâu phục Ngài Đầu-Sư Thượng Trung Nhựt thì 
Đạo Cao-Đài dã bị bóp nghẹt khi còn phôi thai, không 
thể tồn tại được. Dường như Đức Chí-Tôn đã tiên liệu 
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sắp đặt có người chuyên trách lãnh vai tuồng chánh trong 
mỗi giai đoạn để đối phó với nghịch cảnh, đương đầu 
với sóng gió hầu lướt qua những nỗi khó khăn quyết liệt 
và nếu thiếu người chuyên trách đó thì chắc hẳn là nền 
Đại-Đạo phải chịu thất bại.

Nói qua Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài được thâu nhập 
lúc ban sơ, được sai phò cơ đi khắp các tỉnh Nam Kỳ để 
truyền Đạo, Đức Chí-Tôn chỉ định mấy cặp đồng tử:

1. Cặp Cao Quỳnh Cư và Phạm Công Tắc.
2. Cặp Cao Hoài Sang và Cao Quỳnh Diêu.
3. Cặp Trương Hữu Đức và Nguyễn Trung Hậu.
4. Cặp Trần Duy Nghĩa và Trương Văn Tràng.
5. Cặp Ca Minh Chương và Phạm Văn Tươi.
6. Cặp Phạm Tấn Đãi và Nguyễn Thiêng Kim.
7. Cặp Huỳnh Văn Mai và Võ Văn Nguyên.

Trong mấy người nầy, ông Cao Quỳnh Diêu là tư 
chức làm việc ở hãng buôn, ông Ca Minh Chương là giáo 
viên già trên 70 tuổi, ông Nguyễn Trung Hậu là giáo sư tư 
thục (Trường Trung học tư thục Huỳnh Khương Ninh), 
còn mấy ông kìa đều là công chức, làm việc hai buổi, chiều 
ra sở về nhà dùng bữa cơm vừa rồi thì xe đã chờ sẵn trước 
nhà, trên xe đã có vài vị Chức Sắc Cửu-Trùng-Đài đợi, 
lên xe đi liền.

Mấy cặp cơ chia nhau và hẹn với mấy vị Chức-Sắc 
chứng đàn cận đâu đi đó, hoặc miền Đông, miền Trung, 
hoặc miền Tây. Một đêm có thể đi phổ độ hai tỉnh gần 
nhau như: Tân An, Mỹ Tho hoặc Vĩnh Long, Sa đéc. Mấy 
chỗ khác đi từ tỉnh trở về tới nhà, thường là 6 giờ sáng, 
nghĩa là ngồi cầm cơ từ 9 giờ tối cho tới 4 giờ sáng. Đức 
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Chí-Tôn giáng cho thi cầu đạo mỗi người một bài, hoặc 
8 câu hoặc 4 câu, có khi cho thi tới 100 hay 150 bài một 
đêm, còn lại người cầu đạo nhiều quá không cho kịp thì 
Đức Chí-Tôn toàn thâu nhập môn hết. Thành thử sáng 
về tới nhà, các vị phò loan chỉ kịp thay đồ, ghé tiệm dùng 
điểm tâm rồi đi vô sở làm việc luôn. Kế tối lại thì cũng đi 
như vậy nữa, trọng cả năm trường không đêm nào được 
nghỉ, cũng có khi về nhà sớm hơn.

Lạ thay! Chịu vất vả như vậy mà mấy vị phò loan 
cũng như thường, không thấy mệt mỏi hay bịnh hoàn chi 
hết. Trong 4 tháng đầu, nhờ sự phò cơ truyền đạo mà số 
người nhập môn kể hơn một vạn.

Sau đó sự đi phổ độ giảm dần, mỗi tuần đi mấy tỉnh 
xa chừng vài đêm, còn mấy đêm khác thì dành cho các 
miền kế cận Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định như: Giồng 
Ông Tó, Hốc Môn, Thủ Đức, Dĩ An, Lái Thiêu, Bình 
Chánh, Đức Hòa, Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Kim, Bến 
Lức, Lộc Giang, Hiệp Hòa.

Ngoài ra, tại Thánh-Thất Cầu Kho của ông Đốc học 
Đoàn Văn Bản và nơi Thánh-Thất tại Chợ Lớn (nhà của 
Ngài Đầu-Sư Thượng Trung Nhựt) mỗi đêm thứ bảy có 
lập đàn cầu cơ thâu người nhập môn.

Sau ngày Lễ Khai Đạo tại chùa Gò Kén trong 3 tháng, 
mỗi đêm thứ bảy cũng có đàn cơ nơi đây để phổ độ dân 
chúng tỉnh Tây-Ninh và Lục tỉnh.

Đức Chí-Tôn giáng cơ truyền đạo cho nhơn sanh 
mãi tới cuối tháng 6 năm 1927 (năm Đinh Mão), Đại Từ 
Phụ mới ra lịnh ngưng phổ độ bằng cơ bút. Về sau, người 
xin nhập môn cứ dâng sớ và lập Minh Thệ theo luật Đạo.
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Nói tới việc liều lĩnh hay mạo hiểm của mấy vị phò 
cơ thì dĩ nhiên họ phải mạo hiểm, vì dưới trào Pháp thuộc, 
kỷ luật đối với công chức rất gắt. Đạo Cao-Đài đang bị 
nghi kỵ và theo dõi, mấy vị công chức phò cơ có thể bị 
ghép vào tội làm chánh trị hay mê hoặc dân chúng và bị cất 
chức dễ dàng, nhưng mấy vị nầy chỉ bị ghi vào sổ đen chớ 
không sao cả. Có lẽ nhờ nơi sức Thiêng-Liêng hộ trì mới 
được như vậy, chỉ có Đức Hộ-Pháp bị đổi lên Nam Vang 
và nhờ vậy, Đức Ngài mới có thể lập Đạo tại Kim Biên.

Cho hay, vạn sự khởi đầu nan, giai đoạng đầu tiên 
từ lễ Giáng Sinh năm 1925 (Ất Sửu) đến Rằm tháng 10 
năm Bính Dần là ngày Lễ Khai Đạo tại chùa Gò Kén, 
cho tới khi mua đất phá rừng để lập Thánh-Thất tại làng 
Long Thành là một giai đoạn hết sức gay cấn, một khoảng 
đường chông gai nguy hiểm, nhứt là khi phá rừng rậm là 
một công trình vĩ đại, phải dám liều lính, dám hy sinh, 
quyết tâm đi tới thành công bất cứ với giá nào.

Nếu Đức Cao Thượng-Phẩm không phế đời trước 
hơn ai hết, để ra sức điều khiển công tác nầy thì không 
có một người thứ hai dám đảm đương và có thể thu thập 
kết quả tốt đẹp.

Nhưng thảm thay, sự thành công nầy đem đến cho 
Hiệp-Thiên-Đài và cho toàn Đạo một cái tang quá đau 
đớn là Đức Thượng-Phẩm đã hy sinh... hy sinh đến tuyệt 
mạng về sự phá rừng!

Ngay nay, khu rừng đã trở thành vùng Nội Ô Thánh 
Địa, đất đai phì nhiêu, thoáng khí bao trùm, là nơi căn 
bản nguồn cội của Đại-Đạo. Chúng ta nên nhớ một Đấng 
vĩ nhân của Hiệp-Thiên-Đài lúc đầu tiên đã phế hết công 
danh sự nghiệp, vùi thân khổ hạnh nơi nước độc rừng 
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sâu, hiến dâng tánh mạng cho nền Chánh Giáo, để ngày 
nay toàn Đạo được chung hưởng.

Đây tôi chỉ nói sơ qua một vài trường hợp đặc biệt, 
còn biết bao nhiêu giai đoạn vui buồn trong những cuộc 
biến chuyển thăng trầm của nền Đại-Đạo trong 43 năm 
qua; và nhờ cuộc xây bàn mà Đức Chí-Tôn mới thâu phục 
Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài để nâng cơ lập thành Đại-Đạo.

Những trang sử nầy rất có giá trị vì hoàn toàn rất 
đúng với sự thật và soạn giả đã lấy công tâm cùng sự am 
hiểu về cơ bút, nêu rõ sự huyền diệu cũng như sự quan 
trọng của cơ bút.

Tóm tắt là cơ bút có thể xây dựng nền Đạo và cũng 
có thể phá hoại nền Đạo, nên khuyên các Đạo-Hữu có thể 
là đồng tử, phải vì đại nghiệp chung của Đạo mà dẹp bớt 
dục vọng và dứt khoát sự mê hoặc lòng người bằng cơ bút.

Trước khi dứt lời, tôi xin cầu chúc quí vị trong Ban 
Đạo Sử đầy đủ sáng suốt để làm tròn nhiệm vụ.

Nay kính.
Tòa-Thánh, ngày 26–10–Mậu Thân (dl 15–12–1968)

THƯỢNG-SANH
(ấn ký)

Cao Hoài Sang
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BÀI PHÁT BIỂU VỀ ĐẠO SỬ 

CỦA NGÀI KHAI ĐẠO, TRƯỞNG BAN ĐẠO SỬ.

Buổi Đức Thượng-Sanh Chưởng quản Hiệp-
Thiên-Đài, vào ngày 14–8–Nhâm Dần (dl 

12–9–1962), Đại Hội Lưỡng Đài Hiệp Thiên và Cửu 
Trùng, do thư của Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức gởi 
cho Đức Thượng-Sanh, xin vào làm Đạo, cộng tác với quí 
vị Thời Quân về việc Đạo.

Căn cứ theo Thánh thơ của Ngài Hiến Pháp, Bần 
Sĩ Khai Đạo Hiệp-Thiên-Đài nhận xét, nền Đại-Đạo đã 
trải qua gần 40 năm mà không ai để ý chọn lựa người cố 
cựu am hiểu rành rẽ để đảm đương soạn biên bổn Đạo 
Sử, sưu tầm ghi chép các việc đã qua và hành vi của quí 
vị Chức-Sắc tiền bối hoặc tốt hoặc xấu để nêu gương lựu 
niệm sau nầy cho đoàn hậu tấn biết. Nên Bần sĩ đề nghị 
với Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Đài giao vụ biên Đạo Sử nầy 
cho Thời Quân Hiến Pháp lãnh trách nhiệm lo sưu tầm 
sử liệu để bổn Đạo Sử ra đời sớm sớm.

Hội-Thánh biểu quyết chấp thuận giao cho vị Thời 
Quân Hiến Pháp lãnh làm Trưởng Ban Đạo Sử.

Anh Bảo Thế Lê Thiện Phước nói: Việc soạn bổn 
Đạo Sử của Đạo Cao-Đài nên viết ra, lâu mà mấy năm 
quên lửng nay Anh Khai Đạo trình ra mới nhớ. Vậy Anh 
Hiến Pháp nên lãnh đi vì lẽ Anh là một vị Chức-Sắc đã 
nhập vào Đạo từ lúc nền Đạo mới phôi thai đến ngày nay.

Anh Hiến Pháp vui lòng lãnh trách nhiệm Trưởng 
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Ban Đạo Sử, Ngài trọn quyền lựa chọn những nhân viên 
phụ trách.

Hội-Thánh Lưỡng Đài đã cấp những Chức-Sắc để 
cộng tác và sưu tầm sử liệu, thời gian đến ngày 11–5–Mậu 
Thân (dl 6–6–68) trôi qua 6 năm mà chưa ra được bổn nào.

Đức Thượng-Sanh chấp thuận cho Anh Hiến Pháp 
triệu tập nhân viên thêm để mở rộng Ban Đạo Sử.

Trong năm Giáp Thìn, ngày mùng 1 tháng 2 (dl 
14–3–1964), Anh Hiến Pháp có đăng trong tạp chí Đại-
Đạo Nguyệt San số 3 trang 5 một đoạn Đạo Sử nói về “Đạo 
Sử Cơ Bút”. Đạo Sử còn đang sưu tầm chớ chưa xuất bản 
được quyển nào.

Qua năm Tân Hợi (1971), Đức Thượng-Sanh Cao 
Hoài Sang đăng Tiên, ba tháng sau, Anh Hiến Pháp được 
Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Đài bầu lên lãnh trách nhiệm 
Chưởng quản Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Đài thay thế Đức 
Thượng-Sanh.

Ngài Hiến Pháp Chưởng quản Hiệp-Thiên-Đài ra 
Thánh lịnh số 03/TL ngày 26–5–Tân Hợi (dl 18–6–1971) 
giao trả lại cho vị Thời Quân Khai Đạo lãnh những nhiệm 
vụ Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh, Giám Đốc Cơ Quan 
Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý, Chủ Tịch Hội Đồng 
Quản Trị Viện Đại Học Cao-Đài, Trưởng Ban Đạo Sử 
và Thư Viện.

Khi đáo nhiệm vụ kể trên thì Bần Sĩ lo vận động 
đầu tiên tìm thế xin lập cho kỳ được Viện Đại Học Cao-
Đài, nên thường lên xuống Sài-Gòn giao thiệp với chánh 
quyền lo thủ tục và yêu cầu ông Tổng Trưởng Văn Hóa 
Giáo Dục và Thanh Niên, các Ban Bộ lệ thuộc cứu xét 
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giùm. Trải qua hơn một năm mới được phép mở Viện 
Đại Học Cao-Đài.

Đến năm 1973, Bần sĩ sẵn bịnh đau bao tử phải 
nằm các Bệnh Viện Sài-Gòn, Tây-Ninh, cả năm sau, nhờ 
ông Giáo sư Bác sĩ Phạm Biểu Tâm đứng giải phẩu mới 
mạnh được. Thời gian ra khỏi Bệnh Viện Saint Paul về 
nhà dưỡng sức tám tháng nữa mới lại sức khỏe, Bần sĩ 
trình lên Hội-Thánh xin trở vào hành sự, lo sắp xếp các 
việc mà Bần sĩ đã thọ lãnh vấn để Trưởng Ban Đạo Sử, 
tầm sử liệu thêm và bắt đầu chung lo soạn ra các sử liệu 
đầu tiên để sắp in ra quyển thứ nhứt, hầu phổ biến nền 
Đại-Đạo về “Đạo Sử Cao-Đài”... ...

Việc hưng suy của Đạo, việc hư nên của nền Chánh 
giáo, việc hậu bạc của phong tục, việc giỏi dở của nhân 
vật, các lần Đạo bị khảo, nếu không ghi chép để lại sự tích 
của các vị tiền bối thì người đời sau nầy biết đâu mà tìm, 
nên kể lại những sự hành vi sáng tác, nhưng tuy đời đổi 
dời chớ lời nói lành sẽ được lưu truyền mãi mãi.

Viết sử cần phải vô tư thanh khiết, viết lại những 
dòng lịch sử đầy dũng cảm, đầy hy sinh của bao nhiêu 
chí sĩ trong nền Đại-Đạo hầu lưu lại những nét đau khổ 
cho người đời sau làm gương soi sáng. Đây là tinh thần 
lập thành Đạo Sử.

Trước hết, xin kể sơ lược Đạo Cao-Đài do đâu mà 
xuất hiện.

Năm Giáp Tý (1924), nhân dịp có ông Đại Úy Pháp 
Paul Monet, một hội viên của Hội Thần Linh Học Pháp, 
là bạn của ông Cao Quỳnh Cư đến thăm.

Khi biết được Đại Úy nầy thông công được với thế 
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giới vô hình, ba ông Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc 
và Cao Hoài Sang yêu cầu Đại Úy Monet ngồi đồng cốt 
để giúp ba ông trao đổi tư tưởng với cõi vô hình. Đại Úy 
Monet vui vẻ nhận lời giúp ba ông.

Nghi thức sắp đặt cuộc thông công được tổ chức, 
Đại Úy Monet ngồi đồng, một Đấng Thiêng-Liêng giáng.

Quí ông hỏi Đấng Thiêng-Liêng:
– Bốn tôn giáo hiện có tại Việt-Nam: Nho giáo, 

Phật giáo, Lão giáo và Gia Tô giáo, vì có những điểm dị 
đồng nên các tôn giáo thường xung khắc nhau. Bốn tôn 
giáo ấy có thể hòa hợp với nhau được không? Cũng như 
hai nền văn minh Đông phương và Tây phưng có thể hòa 
hợp với nhau được chăng?

Các Đấng Thiêng-Liêng khuyên:
– Tín ngưỡng bắt nguồn từ lương tâm, lương tâm 

khác nhau tùy theo trạng thái tinh thần của mỗi người. 
Nó không có cá tính, cũng chẳng bao giờ bị tiêu diệt bởi 
vì nó thoát sinh ra ở nơi Thượng Đế. Vậy tự do tín ngưỡng 
phải được tôn trọng cho tất cả mọi người, nhưng sự hòa 
hợp trong tinh thần chân thiện mỹ phải làm nhiệm vụ 
bắt buộc.

Đây là lần đầu tiên, 3 ông Cao Quỳnh Cư, Phạm 
Công Tắc, Cao Hoài Sang thông công với cõi vô hình.

Thế kỷ 20, phong trào nghiên cứu Thần Linh Học ở 
Âu Châu tràn qua Việt-Nam. Khám phá thế giới vô hình 
là chủ đề chính của các sách báo và tạp chí thời ấy.

Trong giới nghiên cứu Thần Linh Học ở Việt-Nam 
có đủ các hạng người, nhưng ông Cao Quỳnh Cư đã có 
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một lần chứng kiến cuộc thông công với các Đấng vô hình 
nên ông ước vọng liên lạc với thế giới vô hình bằng mọi 
cách. Điều nầy luôn luôn chiếm ngự tâm trí của ông và 
có một số người đồng chí hướng.

Nhân Thứ Bảy, đêm mùng 5–6–Ất Sửu (dl 25–7–
1925), ông Cao Quỳnh Cư đến thăm ông Cao Hoài Sang, 
gặp ông Phạm Công Tắc cũng đến đó vì ở chung một dãy 
phố Hàng Dừa bên Chợ Thái Bình, nay là đường Cống 
Quỳnh Sài-Gòn.

Ba ông thường đến với nhau, mượn chung trà lời 
thơ, cung đàn ký gởi nỗi lòng cùng một cái đau quê hương 
đang quằn quại dưới gót sâm lăng, cùng một cái nhục đồng 
chủng đang rên siết dưới xiềng xích nô lệ, lúc nào cũng 
canh cánh bên lòng tình thương dân yêu nước. Nhưng 
than ôi! Thường yêu thì để dạ chớ biết làm sao!

Vì tình trạng lúc ấy là lúc nước nhà bị đô hộ, mấy 
ông bạn ấy là người vì hoàn cảnh bắt buộc phải giúp việc 
cho Pháp để đổi lấy đồng lương, nhưng bên trong thì bao 
giờ cũng luôn hy vọng giải phóng dân tộc. Nhờ vậy mà 
ba bạn chí sĩ nói trên mới nghĩ ra chuyện Xây Bàn để liên 
lac với với thế giới vô hình, cầu thỉnh các vong linh của 
người quá cố về làm thi họa vận và học hỏi thêm việc nước.

Trong số các vong linh thì Ngài Tả Quân Lê Văn 
Duyệt đến cho thi rất cảm khích và rung động làm cho 
các bạn say sưa với việc Xây Bàn.

Sau lại có các vong khác, trong số có Cô Vương Thị 
Lễ (tức là Thất Nương Diêu-Trì-Cung) tá sanh Đoàn Ngọc 
Quế cho thi rất hay và cảm động.

Sau hết có một Chơn linh xưng danh là A Ă Â đến 
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cho nhiều bài thi xuất sắc và xây hướng đàm luận về đạo 
đức, kết quả là hợp thành một nhóm đồng chí để hằng 
ngày tiếp xúc nhau và cầu nguyện thỉnh ý ông A Ă Â về 
tương lai của tổ quốc Việt-Nam. Ông A Ă Â vui lòng cho 
biết bằng cơ bút mà đọc giả đã thưởng thức trong nhiều 
bài Thánh giáo trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.

Nhơn dịp Giáng sinh của Đức Chúa Jésus Christ đêm 
24 rạng 25 tháng 12 năm 1925, ông A Ă Â giáng cho thi 
nói về Lễ Giáng Sinh, Ngài cho biết Ngài là Đấng Ngọc-
Hoàng-Thượng-Đế, tá danh là: Cao-Đài Tiên Ông Đại 
Bồ Tát Ma Ha Tát, giáo Đạo ở nước Việt-Nam.

Từ đó, Đấng Cao-Đài thường giáng dạy đạo lý cho 
nhóm quí ông nầy xưng là THẦY và gọi các ông là môn 
đệ. Khi mấy ông muốn thờ Thầy, nhờ Thầy chỉ dẫn thì 
Thầy bảo đến ông Phủ Ngô Văn Chiêu để ông nầy chỉ rõ.

Vấn đề Xây Bàn và chấp cơ đầu tiên năm đó là năm 
Ất Sửu (1925), nhằm thời kỳ quí vị chánh trị gia Việt-Nam 
ở hải ngoại trở về nước, đứng lến cổ động giải phóng dân 
tộc bằng cách bạo động. Dân chúng trong nước có một 
phần hướng theo, nhứt là ở Sài-Gòn và Chợ Lớn, sau 
nầy được truyền bá khắp cả Việt-Nam. Kẻ theo nhóm 
nầy, người theo đảng khác, thường họp nhau để đi diễn 
thuyết cổ dộng.

Vì các lực lượng bạo động đó mà chánh quyền để ý 
dòm ngó ngăn ngừa, còn có những người khác có tính háo 
kỳ về tín ngưỡng, nghe đâu có lập đàn cầu Tiên thì đến 
xem coi cách cầu Tiên phải lập đàn thế nào đặng cầu được 
Tiên về việc nước được chăng? Vì tiếng đồn với nhau nên 
thiên hạ đến xem cầu Tiên càng ngày càng đông.
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Trái lại, khi đó quan Phủ Ngô Văn Chiêu lại muốn 
êm tịnh đặng có thì giờ tham thiền nhập định, không 
khứng đi phổ độ vì dân chúng ồn ào như thế. Ông thường 
nói: “Ngô thân bất độ hà thân độ”: Mình độ lấy mình biết 
trọn vẹn không, huống gì đi độ ai! Nếu ai muốn tu Tiên 
thì phải từ từ đến nhà tư của ông, ông sẽ chỉ cho cách thờ 
phượng để tâm tu niệm. Hơn nữa, ông cho biết, nếu lập 
đàn cầu Tiên mà người tụ họp đông quá thì mất vẻ tôn 
nghiêm tất là khiếm lễ. Nếu khiếm lễ vì đông người thì các 
Đấng Thiêng-Liêng và Tiên Ông không giáng. Chí hướng 
của ông Ngô Văn Chiêu thì không muốn hội họp đông 
người khi lập đàn, vì sợ mất sự an ninh trong Đô Thành. 
Quan Phủ Chiêu muốn giữ an ninh vì sợ đám chính trị 
gia trà trộn vào quấy phá và vì ông là một công chức của 
chánh phủ nên muốn như vậy là lẽ phải của ông đó, nên  
ôngtừ chối, không chịu hợp tác với quí vị Chức-Sắc Đại 
Thiên Phong đầu tiên cùng nhau đi phổ độ chúng sanh 
theo lời Đức Chí-Tôn đã dạy.

Trong số Chức-Sắc Đại Thiên Phong có ông Thượng 
Nghị Viên Lê Văn Trung đứng đầu.

Lần lượt qua năm sau, Tiên Ông mới cho biết rõ 
danh hiệu là “Cao-Đài”, tức là Ngọc-Hoàng-Thượng-Đế 
viết “Cao-Đài Tiên-Ông Đại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát” Giáo 
Đạo Nam Phương, lập thành Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ 
trong nước Việt-Nam năm Bính Dần (1926) truyền bá 
khắp nơi, chẳng những toàn cõi Việt-Nam mà còn rải 
rác nhiều nước ngoài, thâu nạp gần 3 triệu tín đồ không 
phân biệt màu da sắc tóc, vì Đạo Cao-Đài không đối lập 
với tôn giáo nào cả.

Nhận xét theo kinh nghiệm từ cổ chí kim, những 
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vật gì hay những chí hướng nào do con người tạo ra phần 
nhiều vì thiếu đạo đức và thiếu thành thật mà phải thất 
bại, cho đến đạo lý nhơn luân, nên hư cũng do bản tâm 
đạo đức hay tánh vô đạo của con người mà ra. Lịch sử 
chứng minh, đạo đức thắng tội ác, sự thật thắng gian trá, 
tình thương thắng oán thù. Đạo đức chính là thứ võ khí 
lợi hại nhứt của chúng ta.

Vì vậy, các vị Giáo chủ giáng trần cố tìm phương 
pháp đẻ thực hành đạo đức trong nhơn gian, Các Đấng 
ấy đưa ra mỗi người một lý thuyết khác nhau nhưng kỳ 
trung cũng đều là lý thuyết cứu độ nhơn sanh bằng cách 
thực hành đạo đức, vì hễ đạo đức được truyền bá khắp 
thế gian thì những tội ác bạo ngược phải hết hoặc giảm 
bớt dần dần.

Bần sĩ đã vạch rõ Đạo Cao-Đài phát sanh do sự 
Xây Bàn trước, sau mới dùng đến Cơ Bút, để lập thành 
mối Đạo và truyền bá cho nhơn sanh, lập Pháp-Chánh-
Truyền, Tân Luật và Đạo Luật để làm hiến chế cho nền 
Đại-Đạo, Chức-Sắc, Đạo-Hữu chỉ do đó mà thi hành thì 
khỏi sai đường lạc lối. Tôn chỉ và Giáo lý của Đạo đã do 
hiến chế nêu rõ.

Nói đến 3 nhà chí sĩ ở đoạn đầu là có ý để nhận xét 
cá tánh của mỗi người trong ba ông, vì có sự liên hệ đến 
Cơ Bút.

– Ông thứ nhứt là Cao Quỳnh Cư, sau đắc phong 
chức Thượng-Phẩm. Nhờ đức tánh cao thượng và cương 
quyết nên khi định làm việc gì thì cố gắng làm cho kỳ được. 
Bởi thế nên khi nhận được mối Đạo thì ông nghe theo 
tiếng gọi Thiêng-Liêng mà phế đời hành đạo liền, mặc dầu 
lúc đó ông đang là một công chức của chánh phủ Pháp. 



 BàI PHÁT BIểU Về ĐẠO SỬCủA nGàI KHAI ĐẠO, TrƯởnG BAn ĐẠO SỬ� 

39

Bạn đọc sẽ thấy rõ công nghiệp của ông trong Đạo Sử.
– Ông thứ nhì là Phạm Công Tắc, sau đắc phong 

Hộ-Pháp, cũng có tánh cao thượng và hùng khí, lại thương 
đời mến Đạo, nên khi nhận rõ mối Đạo cũng liền phế đời 
hành đạo, ông cũng là một công chức lúc ấy.

– Ông thứ ba là Cao Hoài Sang, sau đắc phong 
Thượng-Sanh, cũng có tánh cao thượng và yêu đời mến 
đạo như hai ông kia, nhưng vì hoàn cảnh gia đình đông 
con nên phải ở lại với chức vị của ông. vì ông cũng là 
một công chức. Tuy nhiên, ông cũng nghe theo tiếng gọi 
Thiêng-Liêng mà hành đạo trong những lúc rảnh rang. 
Ông rất dày công phổ độ lúc ban sơ.

Ba ông đều đắc vị Thiên phong trước hết và đắc lịnh 
chấp cơ truyền đạo, phổ độ chúng sanh.

Hai ông Thượng-Phẩm và Hộ-Pháp họp thành 
một cặp đồng tử chấp cơ Phong Thánh, truyền giáo, lập 
Pháp-Chánh-Truyền, tức là Hiến Chương của nền Đại-
Đạo hiện giờ. Chúng ta phải nhìn nhận đầu công của hai 
ông nầy vào bực nhứt vì trước hết và trên hết.

Đức Chí-Tôn mượn tay và thần lực của hai ông mà 
lập thành Đại-Đạo cho đến ngày nay. Nếu không có bàn 
tay xây dựng của hai ông thì đâu có Đại-Đạo, đâu có Chức-
Sắc và đại nghiệp hiện giờ cho chúng sanh thừa hưởng.

Rủi thay, dang lúc cần người rường cột trong Đạo 
mà Đức Thượng-Phẩm qui Thiên quá sớm, còn một mình 
Đức Hộ-Pháp thiếu kẻ phụ cơ. Tuy nhiên, người vẫn tiếp 
tục việc Đạo bằng đủ mọi cách để cho đại nghiệp Đạo 
được vững bền đồ sộ.

Nhờ bàn tay linh động của Người mà cuộc kiến trúc 
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Đền-Thánh, Đền Thờ Phật-Mẫu cùng các tòa dinh thự 
khác được thực hiện rất mỹ mãn. Ngoài sự kinh doanh ấy, 
Người và Hội-Thánh còn khai thác được mấy ngàn mẫu 
đất, cất Long Hoa Thị, cắt đất phân lô trong vùng ngoại 
ô Thánh địa cấp phát cho Đạo-Hữu qui về Thánh địa.

Nhận xét về Cơ Bút thì tr năm Khai Đạo, chúng ta 
nhận thấy nhiều cặp phò cơ đắc phong chánh thức trong 
hàng Thập-Nhị Thời-Quân, dưới quyền điều khiển của 
Tam vị Chưởng ba chi Hiệp-Thiên-Đài: Pháp, Đạo, Thế. 
Mỗi Chi có 4 vị: Bảo, Hiến, Khai, Tiếp.

 � Cặp thứ nhứt: Cao Quỳnh Cư và Phạm Công Tắc.
 � Cặp thứ nhì: Cao Hoài Sang và Cao Quỳnh Diêu.

Trong Thập-Nhị Thời-Quân:
 � Cặp thứ nhứt: Trương Hữu Đức–Nguyễn Trung Hậu
 � Cặp thứ nhì: Trần Duy Nghĩa–Trương Văn Tràng
 � Cặp thứ ba: Ca Minh Chương[1]–Phạm Văn Tươi
 � Cặp thứ tư: Phạm Tấn Đãic–Nguyễn Thiêng Kim

Hai cặp cơ sau nầy chỉ có một mình Đãi (tức là Phạm 
Tấn Đãi) sau đắc phong Khai Đạo, là đồng tử bên tích cực 
nên chấp bút được có huyền diệu khi Đạo mới phôi thai.

Còn ba ông: Mai, Nguyên, Kim không đến hầu 
dàn Phong Thánh tại chùa Từ Lâm Tự (Gò Kén) nên có 
ba ông khác thế vào và đắc phong trong Thập Nhị Thời 
Quân, ba người ấy là:

 � Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh.
 � Khai Thế Thái Văn Thâu.

[1] Ông Chương tuổi trên 70, yếu lắm, ngồi lâu không được, 
thường ông Đãi phải vào nâng cơ thay thế



 BàI PHÁT BIểU Về ĐẠO SỬCủA nGàI KHAI ĐẠO, TrƯởnG BAn ĐẠO SỬ� 

41

 � Tiếp Đạo Cao Đức Trọng.
Qua năm 1928, ông Bảo Đạo Ca Minh Chương qui 

liễu tại làng Mỹ Lộc (Cần Giuộc).
Đạo buổi phôi thai cần có đông người chấp cơ đặng 

đi phổ độ, nhưng 4 vị Thời Quân thuộc Chi Thế thì không 
viết được. Mấy ông nầy ráng bền chí kiên tâm tập luyện 
mỗi bữa đến nửa đêm, trải qua thời gian 3 tháng mà không 
viết được ra chữ, nên tạm ngưng nghỉ tập.

Sau cầu hỏi lại các Đấng Thiêng-Liêng, nguyên do 
nào mà quí vị Thời Quân Chi Thế tập chấp cơ mà viết 
không ra chữ? Một Đấng Thiêng-Liêng cho biết;

Lúc Đạo mới phôi thai, ai ai cũng muốn tìm học hỏi 
về đạo đức hoặc bí pháp chơn truyền, mà quí vị nầy Chi 
Thế, nếu ban ân cho viết được, họ tuôn ra đồ thế sự thì 
làm sao Đạo thi hành, hơn nữa mất uy tín, vì thế mà Chi 
Đạo, Chi Pháp, ai ai cũng chấp cơ viết được, còn Chi Thế 
chấp cơ viết không được.

Có khi một vị Chi Thế chấp cơ với một vị Chi Đạo 
hoặc một vị Chi Pháp thì mới viết được. Nhưng 2 vị của 
2 Chi nầy phải là đồng tử tích cực mới viết được.

Chúng ta nên nhận định và biết qua Khiếu đồng tử 
của mỗi vị phò loan.

Khiếu của đồng tử ngồi chấp cơ hai bên cũng như 
dây điện, bên nóng (positif), bên nguội (négatif). Bên nóng 
là bên tích cực mới có thể phát sanh văn tự, còn bên tiêu 
cực thì nâng cơ trợ điển mà thôi. Vậy làm sao phân biệt 
được bên nào tích cực, bên nào tiêu cực? Đây thuộc về 
vấn đề tâm lý mà nhờ sự kinh nghiệm lâu ngày, ta có thể 
nhận rõ Cơ Bút viết ra hay dở, cao thấp, huyền năng đều 
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do bên tích cực. Nếu có tự kỷ ám thị (autosuggestion) thì 
cũng do bên tích cực mà có.

Mấy vị đồng tử tích cực có thể chấp cơ với các vị 
đồng tử tích cực khác được là biết nhường điển nhau thủ 
vai trò tiêu cực để nâng cơ trợ điển cho bên kia viết. Còn 
trái lại, đồng tử tiêu cực chấp cơ với đồng tử tiêu cực thì 
viết không được, bất câu là Chi nào.

Cũng do sự kinh nghiệm và sự hiểu biết rõ tâm lý 
mà ta có thê phân tích trong mấy cặp phò loan do cơ bút 
chỉ định trong nền Đại-Đạo như trên để phân biệt ai là 
đồng tử bên tích cực.

 � Cặp thứ nhứt: Ông Cao Quỳnh Cư và ông Phạm 
Công Tắc, Đức Chí-Tôn ban ân huệ đặc biệt đầy đủ 
điển lực cả hai ông đều là đồng tử tích cực, nhưng ông 
Phạm Công Tắc nhường điển tích cực cho ông Cao 
Quỳnh Cư, để thủ vai tuồng tiêu cực đặng trợ điển 
chấp cơ buổi đầu Khai Đạo. Khi Đức Thượng-Phẩm 
qui Thiên, rồi sau nầy Đức Hộ-Pháp tự chấp bút học 
hỏi đạo lý với các Đấng Thiêng-Liêng, còn chấp cơ thì 
với ai cũng được kết quả vì là đồng tử tích cực.

 � Cặp thứ nhì: Cao Hoài Sang – Cao Quỳnh Diêu, 
cũng nhận định được bên Sang là tích cực.

 � Cặp thứ ba: Trương Hữu Đức – Nguyễn Trung 
Hậu, bên Đức là tích cực.

 � Cặp thứ tư: Trần Duy Nghĩa – Trương Văn Tràng, 
bên Nghĩa là tích cực.

 � Cặp thứ năm: Ca Minh Chương – Phạm Văn Tươi, 
bên Chương là tích cực, nhưng vì ông Chương già 
yếu cầm cơ ngồi lâu không nổi, nên ông Đãi thường 
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phải vào thay thế.
 � Cặp thứ sáu: Phạm Tấn Đãi – Nguyễn Thiêng Kim, 

bên Đãi là tích cực.
Nhận sét mà hiểu được khiếu đồng tử, ta thấy rõ Đức 

Hộ-Pháp là một Chơn-Linh siêu việt mới đủ năng lực xây 
dựng nên Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, tạo tác Tổ-Đình đồ 
sộ với nhiều sự nghiệp bất hủ, không ai có thể phủ nhận 
được. Về việc Cơ Bút trong Đạo, người đáng là bậc Sư Tổ.

Bần sĩ sưu tầm sử liệu thấy Đức Chí-Tôn đã dạy:
Bố hóa người đời gây mối Đạo,
Ban ơn đồ đệ dựng nền nhân.

Còn Đức Lý-Giáo-Tông chỉ dẫn cho hai câu liễn 
khắc hai bên cửa cổng:

 � Cao Thượng Chí-Tôn Đại-Đạo hòa bình dân chủ mục
 � Đài tiền sùng bái Tam Kỳ cộng hưởng tự do quyền�

Khi trả chùa Từ Lâm Tự cho Hòa Thượng Như 
Nhãn, Hội-Thánh mua một khu rừng 40 mẫu (tháng 2 
năm 1927) tọa lạc tại làng Long Thành (Tây-Ninh) khai 
phá tạm cất ngôi Thánh-Thất, sau kiến trúc thành ngôi 
Đền-Thánh đồ sộ đến ngày nay.

Chính Đức Ngọc-Hoàng-Thượng-Đế khai sáng 
Đạo Cao-Đài tức là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.

Thánh Thể do Đức Chí-Tôn Thượng Đế sắc phong, 
gọi Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Đài, Cửu-Trùng-Đài, lập tại 
Tòa-Thánh Tây-Ninh (với đầy đủ pháp lý) đối với cõi Trời, 
cõi trần hợp lại mới đúng là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, 
đúng với lời dạy của Đức Chí-Tôn: Chi chi cũng nơi Tòa-
Thánh Tây-Ninh.
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Tòa-Thánh Tây-Ninh, ngày 1–2–Ất Mão (dl 13–3–1975)
KHAI ĐẠO HIỆP-THIÊN-ĐÀI

Kiêm Trưởng Ban Đạo Sử Cao-Đài
Bần sĩ PHẠM TẤN ĐÃI
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PHÂN CHIA 

CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ
của Đạo Cao-Đài từ năm 1925 đến 1976

Căn cứ vào những vị Chức-Sắc cầm quyền 
nền Đạo Cao-Đài điều khiển Hội-Thánh 

tại mặt thế hữu hình, lịch sử của Đạo Cao-Đài kể từ lúc 
Khởi đầu, Khai Đạo cho đến năm 1976, có thể chia làm 
4 thời kỳ:

1. Thời kỳ thứ nhứt: 1925 – 1934: Đức Quyền Giáo-
Tông Lê Văn Trung cầm quyền nền Đạo.

2. Thời kỳ thứ hai: 1935 – 1956: Đức Hộ-Pháp Phạm 
Công Tắc chưởng quản Nhị hữu hình Đài, cầm 
quyền nền Đạo. Thời kỳ nầy được chìa làm 3 giai 
đoạn:

 � Giai đoạn I (1935 – 1941) đến khi Đức Hộ-Pháp 
bị lưu đày ở đảo Madagascar (Phi Châu).

 � Giai đoạn II (1942 – 1946) đến khi Đức Hộ-Pháp 
trở về. Giáo-Sư Đại Biểu Trần Quang Vinh vâng 
linh Đức Lý-Giáo-Tông lập Quân đội Cao-Đài 
bảo vệ nền Đạo.

 � Giai đoạn III (1947 – 1956) cho đến khi Đức Hộ-
Pháp lưu vong sang Cao Miên.

3. Thời kỳ thứ ba: 1957 – 1971: Đức Thượng-Sanh Cao 
Hoài Sang cầm quyền nền Đạo.

4. Thời kỳ thứ tư: 1972 – 1976: Các vị Thời Quân 
Hiệp-Thiên-Đài cầm quyền nền Đạo.
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ĐẠO SỬ NHỰT KÝ Q. I

Thời kỳ Khai ĐẠO & Thời kỳ Đức Quyền Giáo-Tông cầm 
quyền nền Đạo

Từ năm 1925 đến 1934

– Năm Ất Sửu (1925): Chưa có Đạo lịch.
– Năm Bính Dần (1926): Đạo lịch 1
– Năm Đinh Mão (1927): Đạo lịch 2
– Năm Mậu Thìn (1928): Đạo lịch 3
– Năm Kỷ Tỵ (1929): Đạo lịch 4
– Năm Canh Ngọ (1930): Đạo lịch 5
– Năm Tân Mùi (1931): Đạo lịch 6
– Năm Nhâm Thân (1932): Đạo lịch 7
– Năm Quí Dậu (1933): Đạo lịch 8
– Năm Giáp Tuất (1934): Đạo lịch 9
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ĐẠO LỊCH 8: NĂM QUÍ DẬU (1933)

 � Thăng 3 vị Chánh Phối sư lên Quyền Đầu sư�
 � QĐS ngọc Trang Thanh lập Thượng Hội và Hội Vạn Linh đánh đổ 

ĐQGT 
 � Tờ nghị Hòa – Phổ Cáo Chúng Sanh�
 � ngọc Hư Cung chuyến pháp, giao HTĐ cẩm quyển nền Đạo�

* * *

ĐẠO SỰ NĂM QUÍ DẬU – 1933

NGÀY 12–1–QUÍ DẬU (DL 6–2–1933) LÚC 21 GIỜ, THANH TÂM TÀI NỮ 
GIÁNG CƠ

Thanh Tâm Tài Nữ giáng cơ báo tin Đức Hộ Pháp 
là Cô sẽ đi đầu kiếp ở Anh quốc

THANH TÂM TÀI NỮ

Mừng mấy anh mấy chị.
Em sẽ tái kiếp Hồng mao, nên đến từ tạ.
Đức Hộ Pháp hỏi: Sao Em đầu kiếp xa vậy?
Vì Em có nhơn duyên nơi nước Anh, Em đầu kiếp 

xuống đây để đứng ngả ba đường đón Đức Chí Tôn, nếu 
có quên, nhờ quí anh nhắc, thức tĩnh Em nhớ.

Em đã nói trước với quí anh rồi, có lạ chi dòng luân 
luân chuyển chuyển mà da díu bận lòng. Em đến giúp nên 
cơ Đạo đặng báo nghĩa cho Chí Tôn.
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Em nghe Chí Tôn nơi nầy, chạy theo nơi nầy không 
gặp; Em nghe nói nơi khác, chạy đến nơi khác cũng không 
gặp đặng.

Hỏi ra thì Em khiếm khổ hạnh nên khó phép thấy 
Người, nên quyết luân hồi chịu khổ hạnh hầu gặp cho 
đặng, kẻo ức.

Thương quá đỗi thương mà chưa từng thấy mặt. 
Thưa mấy chị,
Đã may duyên gần gũi hình bóng của Người, ráng 

đặng gặp Người, kẻo sau ăn năn uổng lắm. Cái oan nghiệt 
kiếp sanh đáng ghê sợ chưa bằng không gặp mặt Chí Tôn, 
vì lẽ ấy mà biết bao Tiên Phật hạ trần chịu khổ.

Xin mấy chị nghe:

THI:
Phải đủ căn sanh mới thấy Trời,
Ai ai đừng tưởng dễ như chơi.
Nghe danh như chất chồng bên gối,
Cổ Phật không duyên khó gặp Người.

Xin kiếu. 
THĂNG.

NGÀY 17–1–QUÍ DẬU (11–2–1933) TẠI PHẠM MÔN, 0 GIỜ. ĐỨC NGUYỆT 
TÂM GIÁNG CƠ

Đức Nguyệt Tâm nói với GS Latapie, cho biết: Chức 
sắc CTĐ làm hư nền Đạo nên phải giao quyền qua cho 
HTĐ.

 � Phò loan: Hộ Pháp và Thạnh.
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 � Hầu đàn: Giáo Sư Thượng Latapie Thanh, Thượng Bảy 
Thanh, Thượng Chữ thanh.

CHƯỞNG ĐẠO NGUYÊT TÂM

Bonjour mes frères. Ecoutez mes vers, LATAPIE.
Vous n’ avez pas de médium,
Je réduits mes vers au minimum.
Oui, ce que vous décidez est bien,
Vous coupez nettement les liens.
J’ essaie de vous faire comprendre
Pourquoi le Hiệp Thiên Đài reprend le pouvoir? 
Le dessein de Notre Maitre est digne de savoir. 
Les vieux cultes sont des idoles 
Qui deviennent ỉmpỉes par leurs vies les plus folles. 

Notre 
Divin Maitre crée comme un sculpteur 
Une autre image d’ amour et de douleur.
Par le Hiệp Thiên Đài, Il moule la première pâte 
A offrir à la génération en hâte.
Il laisse à votre initiative de modeler une forme, 
Il ne trouve que l’ atavisme dans la norme.
Le nouvel ideal doit se presenter spirituellement beau, 
Jusqu’ ici, nous ne trouvons pas ce noble mot.
Le Cửu Trùng Đài l’ habille de guenilles,
Le rend infirme sur ses béquilles;
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Son image hideusement barbouilée 
Est de sorte complètement défigurée.
Elle garde encore les fresques
De son ancienne grandeur
Que la retouche de TƯƠNG rend plus arabesque,
Rend plus laide, laide à nous faire peur.
Il faut la remettre à son ancien artisan,
Qui sait l’ aimer parce qu’ il est son amant.
Quand elle sera couronnée de son aureole,
D’ amour dinvin, elle vous jettera, en passant, ses oboles 
LATAPIE, prenez en main le pouvoir,
La charge est assez lourde,
Tout dépend de votre bon vouloir,
Vous verrez: L’ Indochine devient Lourdes.
Au revoir.

 ▶ BÀI DỊCH VIỆT VĂN:
Chào chư Hiền hữu,
LATAPIE, hãy nghe thi văn của Bần đạo.
Chư Hiền hữu không có đồng tử,
Bần đạo rút ngắn tối thiểu các câu thi.
Phải đó, điều gì Hiền hữu quyết định là tốt,
Hiền hữu cắt đứt hoàn toàn mọi dây liên lạc.
Bần đạo thử làm cho Hiền hữu hiểu
Tại sao Hiệp Thiên Đài nắm lại quyền hành?
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Thiên ý của Thầy đáng được biết rõ.
Các sự thờ cúng xưa là hình tượng,
Nó trở nên phản tôn giáo bởi nếp sống quá điên 

cuồng. 
Thầy sáng tạo giống như nhà điêu khắc
Một hình ảnh khác của tình thương và của đau khổ.
Bởi Hiệp Thiên Đài, Ngài tượng hình đầu tiên 
Để cung cấp ngay cho nhơn sanh.
Ngài dành cho Hiền hữu sáng kiến nắn hình,
Ngài chỉ tìm thấy sự di truyền trong phép tắc.
Lý tưởng mới phải thể hiện cái đẹp tâm linh,
Đến bây giờ, chúng ta không thấy tiếng cao thượng ấy. 
Cửu Trừng Đài khoát vào lý tưởng mới ấy sự tồi tàn, 
Làm cho nó trở nên tàn tật trên đôi nạng;
Hình ảnh của nó bị bôi bẩn gớm ghiết 
Là một thứ hoàn toàn bị biến thể.
Nó còn giữ được những nét họa 
Của sự vĩ đại xưa.
Mà sự cải sửa của ông TƯƠNG[1] trở nên lăng nhăng 
Càng thêm xấu xa, xấu đến nỗi làm chúng ta ghê sợ. 
Phải trả nó lại cho người tạo lập trước kia,
Người ấy mới biết thương yêu nó, bởi vì nó là kẻ yêu 

thương của người ấy.
Khi cái hình ảnh được bao phủ bằng hào quang,

[1] (Ông Chánh Phối Sư Thượng Tương Thanh)
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Của tình thương yêu thiêng liêng, nó sẽ ban ân cho 
chư Hiền hữu.

Này Giáo Sư LATAPIE, hãy nắm lấy quyền hành,
Nhiệm vụ khá nặng hề,
Tất cả đều tùy thuộc vào thiện chí của Hiền hữu.
Hiền hữu sẽ thấy: Đông Dương trở nên thành 

Lourdes[1]. 
Tạm biệt,

*
Trong bài Thánh Ngôn trên, Đức Nguyệt Tâm Chơn 

Nhem cho biết, CTĐ đã iàm hư nền Đạo, Ngài Quyền 
Đầu Sư Thượng Tương Thanh cải sửa nhiều điều vô lối, 
làm cho nền Đạo mất đoàn kết, phân chia tan nát, cho nên 
các Đấng thiêng liêng phải chuyển pháp lại, truất quyền 
của CTĐ, giao cho Hiệp Thiên Đài cầm quyền nền Đạo.

Đây là lời báo trước của Đức Nguyệt Tâm Chơn 
Nhơn: Ngọc Hư Cung chuyển pháp, sẽ giao cho HTĐ 
cầm quyền nền Đạo.

NGÀY 20–1–QUÍ DẬU (DI 14–2–1933) TẠI HTNG KIM BIÊN. ĐỨC 
NGUYỆT TÂM BỔ NHIỆM GS BẢY HÀNH ĐẠO Ở HÀ NỘI

Đức Nguyệt Tâm bổ nhiệm: Giáo sư Bảy hành đạo 
ở Hà Nội, GS Vinh thay thế GS Bảy làm Chủ Trưởng 
HTNG

 � Phò loan: Hộ Pháp – Tiếp Đạo.
 � Hầu đàn: Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh; các Giáo Sư: Thượng 

[1] (một nơi lỉnh thiêng nổi tiếng bên Pháp mà tín đồ Thiên Chúa 
giáo thường đến hành hương, bái lễ Đức Mẹ María)
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Bảy Thanh, Thượng Latapie Thanh, Thượng Chữ 
Thanh, Thượng Vinh Thanh; Giáo Hữu Thượng Hòa 
Thanh.

NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN OU VICTOR HUGO

Bonjour mes frères,
Charles, tu dois mettre Franẹois au courant de tout 

ce que tu décides avant ton départ pour le Tonkin.
Françoi, tu prendras la barre du gouvernail en 

remplacement de Phong Chí jusqu’ au retour de Ngạn 
Sơn. Je crois que tu céderas volontiers le pas de ton frère.

Obéissez aux ordres du saint siège, Phong Chí, parce 
qu’ il est nécessaire que vous y êtes.

Phong Chí demande: Dois-je rester toujours là-bas?
Jusqu’ à nouvel ordre. 
Au revoir.

 ▶ BÀI DỊCH VIỆT VăN:
Kính chào chư Hiền hữu,
Charles[2], con hãy chỉ cho François[3] thông thạo tất 

cả những gì con quyết định trước khi con đi Bắc Kỳ.
François, con sẽ nắm cương vị lãnh đạo thay thế cho 

Phong Chí[4], đến khi Ngạn Sơn[5] trở về. Ta tưởng rằng con 
sẽ sẵn lòng nhường bước anh con.

Anh Phong Chí hãy vâng lịnh Tòa Thánh, bởi vì 

[2] Charles là Ngạn Sơn, GS. Thượng Chữ Thanh.
[3] Frangois là Hiển Trung: GS. Thượng Vinh Thanh.
[4] Phong Chí: GS. Thượng Bảy Thanh.
[5] Ngạn Sơn: GS. Thượng Chữ Thanh
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Anh cần thiết phải ở đó.
Phong Chí hỏi: Tôi phải ở đó mãi hay sao?
Cho đến khi có lịnh mới. 
Tạm biệt.

*
Theo lịnh của Tòa Thánh Tây Ninh, Giáo Sư Thượng 

Bảy Thanh được bổ đi hành đạo ở Hà Nội (Bắc Kỳ).
Giáo Sư Thượng Vinh Thanh được bổ nhiệm thay 

thế Giáo Sư Bảy, làm Chủ Trưởng Hội Thánh Ngoại 
Giáo (HTNG).

NGÀY 24–1–QUÍ DẬU (DL 18–2–1933) TẠI KIM BIÊN. TÔN SƠN CHƠN 
NHƠN DẠY GIÁO SƯ THƯỢNG VINH THANH.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Tiếp Đạo.
 � Hầu đàn: Các Giáo Sư: Hương Phụng, Thượng Bảy 

Thanh, Thượng Chữ Th, Thượng Vinh Th, Thượng 
Latạpie Th; Giáo Hữu Hương Huê, Lễ Sanh Hương 
Mẫn.

TÔN SƠN

Chào chư Đạo hữu,
Bần đạo vâng lịnh Chưởng Đạo Nguyệt Tâm đến sắp 

đặt ít điều cần yếu khi Hiển Trung cầm quyền Ngoại Giáo.
Hiển Trung, con nghe Lão phân: Con đã chán thấy 

cái yếu của Hội Thánh, thật có hành động cũng do bởi 
khiếm khuyết tài chánh.

(Hiến Trung bạch: Con thật hết lòng lo lắng nhưng 
cũng không đủ.)
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Ừ! Con thì hết dạ lo lắng, song nhiều kẻ khác chi phí 
vô chừng thành ra tiền tài thiếu kém. Vậy con cũng nên 
phỏng định trước phần dự trù, mỗi điều chi phí chung lên 
trong phương dự định. Lão tưởng y theo luật Tòa Thánh 
sẽ ban hành thì phần thâu chung niên có bề phu phĩ, tài 
liệu phải để trả cho các phần nó, con nên lo trước, thấy 
con cáng đáng điều ấy hơn hết và định quyền có một mình 
con đặng thâu nhập mà thôi. Ấy là về tài chánh.

Còn phần trị thì con cứ chiếu theo Pháp Chánh 
Truyền, Đạo Nghị Định và Tân Luật mà buộc cả Chức 
sắc Ngoại Giáo phế đời hành Đạo và thuyên bổ khắp các 
nơi chưa có người hành chánh. Thoảng như thiếu thốn 
thì con nên cầu thầy con phong thêm cho dễ bề hành đạo.

Về sự giao tiếp cùng Hội Thánh Paris, thầy con định 
giao về Tòa Thánh, như có điều chi thuộc về phận sự của 
Hội Thánh Ngoại Giáo thì tư cho con định liệu. 

Phái nữ, em Hương Phụng, cứ y như trước mà cầm 
quyền, song lãnh thêm Hộ Viện và Thủ bổn. Vậy em phải 
lập Sổ Tài chánh cho minh mẫn đặc biệt, qua tưởng không 
cần nói luật, em cũng hiểu thấu.

Phàm mọi điều sở tổn mà Hội Thánh Ngoại Giáo 
chưa phê chuẩn thì không ai có quyền xuất phát, em ráng 
giữ cho khỏi bị bồi thường.

Chánh trị nữ phái và truyền bá tha phương, em nên 
toan liệu. Từ đây, em phải lo lập nữ phái Hội Thánh Paris, 
em nên hỏi cách hành động thế nào cùng Hiển Trung 
liệu lượng nghe.

Cao Tiếp Đạo, Chưởng Đạo Nguyệt Tâm cậy Hiền 
hữu ở lại đặng giúp người chỉnh đốn cơ đạo Ngoại Giáo 
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y theo Tân Luật.
Bần đạo xin kiêu. 

THĂNG.

NGÀY 26–2– QUÍ DẬU (DL 21–3–1933) BÀ ĐOÀN THỊ ĐIỂM GIÁNG CƠ 
KHỞI VIẾT NỮ TRUNG TÙNG PHẬN.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Tiếp Thế.
 � Hầu đàn: Đức Quyền Giáo Tông, GS Ngọc Trọng 

Thanh, GH Thượng Trí Thanh.
 � Hầu bút: Sĩ Tải Võ Thành Quốc.

ĐOÀN THỊ ĐIỂM  
TIỀN TRÀO NỮ SĨ

Đức Quyền Giáo Tông hỏi: Có phải Bà viết ra quyển 
Chinh Phụ Ngâm chăng?
– Phải. Tùng Thất Nương.
Đức Quyền Giáo Tông hỏi tiếp: Sao trong quyển 
“Quốc Văn Trích Diễm” ghi Bà họ Nguyễn?
– Chánh tông Đoàn, cải tông Nguyễn.
Đức Quyền Giáo Tông nói: Anh em tôi rất mừng Bà 
và sẵn đây xin Bà cho thi đặng dạy Nữ phái.
– Xin nghe: 

NỮ TRUNG TÙNG PHẬN.
Dụng văn hóa trau tria nữ phách,
Lấy kinh luân thúc thách quần hồng.

Gươm thư giúp sức gươm hùng,
Điểm tô nghiệp cả con Rồng cháu Tiên.
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Bởi rẻ rúng thuyền quyên thiếu học,
Dầu chí thân tơ tóc cũng khi.

Tinh thần cao thấp nhờ thi,
Dục tài nữ sĩ sánh bì cùng nam.

Chinh phụ trước treo nên giá quí,
Áng văn làm nhuệ khí cầu vinh.

Thêm duyên chước quí giao tình,
Mỹ ngôn nương ý gia đình an vui.

Nấu kinh sử ra mùi son phấn,
Cầm bút nghiên đặng thắm má đào.

Quần xoa đỡ ngọn binh đao,
Xây hình thục nữ giặm màu nước non.

Xin phò loan kỳ sau tiếp. 
THĂNG.

Ngày 27–2–Quí Dậu (dl 22–3–1933) Châu Tri số 5 
cùa 3 vị Tân Quyền Đầu Sư.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
(Đệ bát niên)

số: s Tòa Thánh ngày 22–3–1933.

QUYỀN ĐẦU SƯ: 
 � Thượng Tương thanh,
 � Ngọc Trang Thanh,
 � Thái Thơ Thanh,

Gởi cho chư Chức sắc, Chức việc và Chủ Thánh Thất.

Chư Hiền hữu,
Ngày 17 tháng 2 An nam nhằm Chúa nhựt 12–3–1933, 
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tại Tòa Thánh có làm lễ Đăng điện cho Đức Quyền Giáo 
Tông.

Cũng ngày ấy, có làm luôn lễ giao quyền “Quyền 
Đầu Sư” cho 3 vị Chánh Phối Sư đã quyền chức ấy từ 
1930 tới giờ.

Xong rồi 3 vị Quyền Đầu Sư mới giao quyền hành 
Chánh Phối Sư lại cho 3 vị Chức sắc của HTĐ tạm lãnh 
mà hành sự, từ kỳ 3 tháng, mãn rồi 3 tháng nữa cho đến 
chừng nào chọn được người lãnh chánh vị sẽ giao lại.

Việc giao quyền hành Chánh Phối Sư cho 3 Chức 
sắc HTĐ là việc của Hội Thánh mới định hôm kỳ nhóm 
ngày mùng 9 tháng Giêng rồi đây, nhằm bữa 4–2–1933.

Ba Chức sắc ấy là:
 � Khai Thế Thái Văn Thâu lãnh phận sự Thượng Ch� Phối Sư�
 � Khai Pháp Trần Duy Nghĩa lãnh phận sự ngọc Ch� Phối Sư�
 � Khai Đạo Phạm Tấn Đãi lãnh phận sự Thái Chánh Phối Sư�

Ba vị nầy rất sốt sắng lo Đạo, tùng quyền 3 vị Quyền 
Đầu Sư mà hành chánh, nhứt nhứt có Đầu Sư xem xét 
chỉ bảo.

Vậy, từ đây, chư Hiền hữu hãy do 3 vị Chánh Phối 
Sư mới mà làm việc Đạo cũng như làm việc với 3 anh em 
chúng tôi thuở nay vậy. Các giấy tờ về việc Đạo phải gởi 
thẳng cho 3 Ngài, trừ ra những thơ gởi thăm riêng, thì đề 
tên riêng của chúng tôi mà gởi.

Luôn dịp, chúng ta cám ơn chư Hiền hữu siêng năng 
phấn chấn hết lòng lo Đạo mấy năm nay với chúng tôi, 
sau khuyên chư Hiền hữu cứ để dạ mà lo thi hành cho 
tròn phận sự, dìu đắt chư Đạo hữu cho vững bước trên 
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con đường đạo đức. Chẳng nên nghe những tiếng ngoài 
Đạo, những tiếng đồn huyễn, không hạp với nhà nước mà 
phải bị tội lỗi khốn khó.

Chư Hiền hữu cũng chớ nghe những lời quyến rũ 
mà sa ngã qua bên nầy bên nọ, làm cho phải bị Thiên điều 
mà hao mất công quả. Cứ một dạ một lòng lo việc tu hành 
hầu hưởng phước thiêng liêng về sau.

THÁI THƠ THAnH THƯỢnG TƯƠnG THAnH nGỌC TrAnG THAnH

 Chứng kiến: Chứng kiến: 30–4–33
 Hộ Pháp Quyền Giáo Tông
 PHẠM CÔNG TẮC THƯỢNG TRUNG NHỰT

NGÀY 7–3–QUÍ DẬU (DL 1–4–1933) CHÂU TRI SỐ 1

Đức Q. Giáo Tông hiệp cùng Đức Hộ Pháp ra Châu 
Trễ số 1 thông báo các Chức sắc mới cầm quyền Hội 
Thánh CTĐ.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ bát niên)

Số: 1 CHÂU TRI
Cho chư Thiên phong, chư vị Đầu Họ Đạo, 

chư vị Chủ Thánh Thất và chư Đạo hữu lưỡng phái.

Chư Hiền hữu, Hiền tỷ, Hiền muội,
 � Chiếu theo Thánh giáo của Đức Chí Tôn ngày 4– 

2–1933; 
 � Chiếu theo Thánh giáo của Đức Lý Giáo Tông ngày 

1–1–1933 và ngày 10–3–1933; 
 � Chiếu theo những điều của Thượng Hội quyết định 
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ngày 25–12–1932, việc chánh trị của nền Đạo đã sắp 
đặt lại từ 12–3–1933 (âl 17–2–Quí Dậu) như sau nầy :

ĐIỀU THỨ NHỨT: Thượng Đầu Sư Thượng Trung Nhựt 
còn cầm Quyền Giáo Tông mà thôi.

ĐIỀU THỨ NHÌ: Trong lúc Chưởng Pháp chưa có chánh 
vị thì quyền hành Chưởng Pháp giao cho Hiệp Thiên Đài 
cầm. Ba vị Thời Quân cầm quyền Chưởng Pháp là: 

 � vị Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu, 
 � vị Bảo Thế Lê Thiện Phước, 
 � vị Hiến Đạo Phạm Văn Tươi.

ĐIỀU THỨ BA: Ba vị Chánh Phối Sư: Thái Thơ Thanh, 
Thượng Tương Thanh, Ngọc Trang Thanh, còn cầm quyền 
Đầu Sư mà thôi.

ĐIỀU THỨ TƯ: Trong lúc Chánh Phối Sư chưa có chánh 
vị thì quyền hành giao cho Hiệp Thiên Đài cầm. Ba vị 
Thời Quân cầm quyền Chánh Phối Sư là: vị Khai Pháp 
Trần Duy Nghĩa, vị Khai Đạo Phạm Tấn Đãi, vị Khai 
Thế Thái Văn Thâu.

 � Vị Khai Pháp cầm quyền Ngọc Chánh Phối Sư,
 � Vị Khai Đạo cầm quyền Thái Chánh Phối Sư,
 � Vị Khai Thế cầm quyền Thượng Chánh Phối Sư.

ĐIỀU THỨ NĂM: Ba vị Chánh Phối Sư tân được quyền 
lập Nội Chánh để cầm qụyền Cửu Vìện tại Tòa Thánh.

Tòa Nội Chánh chia ra như sau nầy:
PHÁI THÁI

1. LƯƠNG VIỆN:
 � Quản lý: Phối Sư Thượng Tông Thanh. 
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 � Phó Quản lý: Giáo Hữu Thượng Hộ Thanh.
2. HỘ VIỆN:

 � Quản lý: Giáo Hữu Thái Như Thanh.
 � Phó Quản lý: Giáo Hữu Thái Bộ Thanh. Lễ 

Sanh Thượng Chất Thanh.
3. CÔNG VIỆN:

 � Quản lý: Giáo Hữu Thái Gấm Thanh.
 � Phó Quản lý: Lễ Sanh Thượng Nguơn Thanh. 

PHÁI THƯỢnG

1. NỘI VIỆN:
 � Quản lý: Giáo Sư Thượng Thành Thanh. 

Giáo Sư Thượng Latapie Thanh. 
 � Phó Quản lý: Giáo Hữu Thượng Trí Thanh. 

Giáo Hữu Ngọc Non Thanh.
2. HỌC VIỆN:

 � Quản lý: Giáo Sư Thượng Thành Thanh. 
 � Phó Quản lý: Giáo Hữu Thượng Sáng Thanh. 

Lễ Sanh Thượng Chất Thanh.
3. NÔNG VIỆN:

 � Quản lý: Giáo Hữu Ngọc Bển Thanh.
 � Phó Quản lý: Giáo Hữu Thượng Đứa Thanh. 

PHÁI nGỌC

1. LẠI VIỆN:
 � Quản lý: Giáo Sư Thượng Bảy Thanh.
 � Phó Quản lý: Giáo Hữu Thượng Tuy Thanh. 

Giáo Hữu Thượng Thiện Thanh. Giáo Hữu 
Thượng Áo Thanh.
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2. LỄ VIỆN:
 � Quản lý: Giáo Sư Ngọc Trọng Thanh.
 � Phó Quản lý: Giáo Hữu Thượng Mía Thanh. 

Giáo Hữu Thượng Lái Thanh.
3. HÒA VIỆN:

 � Quản lý: Giáo sư Thượng Liêng Thanh.
 � Phó Quản lý: Giáo Hữu Thượng Tại Thanh. 

Lễ Sanh Thượng Tài Thanh.
*

Lễ Đăng điện và ban quyền cho Quyền Giáo Tông, 
Quyền Đầu Sư, Chánh Phối Sư và Nội Chánh đã thiệt 
hành ngày 12–3–1933 tại Tòa Thánh nhằm ngày 17–2–Qũí 
Dậu.

Ba vị Chánh Phối Sư và Nội Chánh đã bắt đầu hành 
chánh kể từ ngày 26–3–1933 nhằm ngày 1–3–Quí Dậu, là 
ngày mà Ba vị Cựu Chánh Phối Sư thăng lên Quyền Đầu 
Sư, đã giao trách nhiệm trọn cho 3 Chánh Phối Sư tân là 
3 vị: Khai Đạo, Khai Pháp, Khai Thế.

Chiếu y Đạo Nghị Định thứ 2, thứ 3 và thứ 4 của 
Đức Lý Giáo Tông thì mỗi việc chi thuộc quyền chánh 
trị đều giao cho Chánh Phối Sư, như là quyền thay mặt 
cho toàn đạo mà giao thông cùng chánh phủ và cả tín đồ, 
quyền giáo dục nhơn sanh, quyền xem xét các nơi, chăm 
nom Đạo hữu, quyền trị Chức sắc về phần Đạo và phần 
Đời, buộc Chức sắc làm y phận sự, quyền tạp tụng, quyền 
điều đình sự phổ độ, tài liệu của Đạo, quyền Chủ trưởng 
Hội Thánh và Hội Nhơn Sanh, v.v...

Vậy chúng tôi khuyên chư Thiên phong phải hết 
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lòng vì Đạo, giúp 3 vị và Hội Thánh có đủ sức thi hành 
cả chương trình hành đạo, chương trình nầy có in theo 
sau đây cho chư Chức sắc và Đạo hữu lưỡng phái biết.

Từ đây các việc truyền bá trong Đạo phải có tờ của 3 
vị Chánh Phối Sư tân ký hay là Ban Nội Chánh thay mặt 
cho 3 vị ký. Ai không được lịnh của 3 vị ký mà tự chuyên 
đi giao thông với chư Chức sắc và Đạo hữu là người muốn 
sanh việc rốỉ loạn làm hư nền Đạo.

Hiện thời, Hội Thánh rất cần việc hiến công quả, 
chư Đạo hữu có tài nghề chi cũng nên thừa lúc nầy đem 
ra hiến cho Đạo nhờ, vì một năm nay phải lo khởi cất 
Bát Quái Đài.

Năm rồi, Thái và Ngọc Chánh Phối Sư có ra Châu 
Tri số 39 đề ngày 6–1–1932, xin chư vị Chức sắc, Đầu Họ 
Đạo, Chủ Thánh Thất cho trong Đạo hữu hay, ai có lòng 
bác ái hộ vật thực đến Tòa Thánh hỷ cúng đặng đủ nuôi 
Đạo hữu hiến thân làm công quả cho Đạo.

Năm nay, Tòa Thánh phải tạo tác nhiều việc lớn lao, 
nên cũng xin chư vị Đạo hữu hết lòng lo việc hộ vật thực 
như: lúa, gạo, nếp, bắp, khoai, muối, v.v...

Các vật thực và vật dụng hộ về Tòa Thánh đều có 
Chức sắc Thiên phong thâu nạp và chứng kiến công ơn 
của chư Đạo hữu hỷ cúng cho Đạo.

Ngoài năm nay, Hội Tháĩih còn phải lo việc phổ độ 
ngoại quốc (việc hiệp nhứt trong năm Quí Dậu vì cả thế 
giới trông mong hai chữ hòa bình). Năm nay là năm lập 
thành đại công quả, xin chư Chức sắc và chư Đạo hữu 
lưỡng phái phải tận tâm chung lo chấn hưng nền Đạo 
cho hoàn tất, y theo Thánh giáo của Đức Chí Tôn hồi 
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năm Bính Dần.
Tòa Thánh, ngày 1 tháng 4 năm 1933 (âỉ 7–3–Quí Dậu).

 Hộ Pháp Quyền Giáo Tông
 PHẠM CÔNG TẮC THƯỢNG TRUNG NHỰT

LỜI PHỤ: Sau khi giao quyền hành Chánh Phối Sư 
cho HTĐ, Quyền Giáo Tông có mời 3 vị Chánh Phối 
Sư và Nội Chánh hiệp về Tòa Thánh đặng lập chương 
trình hành đạo.

Trong lúc hội đặng lập chương trình, Quyền Giáo 
Tông và Hộ Pháp có đến dự thính, Quyền Giáo Tông cũng 
có mời 3 Vị Quyền Đầu Sư hoặc đến dự kiến, họặc chỉ vẽ 
điều chi giúp cho nên việc (Thơ số 34 đề ngằy 4–3–1933). 
Quyền Thượng Đầu Sư Thượng Tương Thanh có đến dự 
hội một lần.

Chương trình hành đạo đã lập thành, lẽ là phải 
đem ra cho Thượng Hội, Hội Thánh và Hội Nhơn Sanh 
phê chuẩn, nhưng vì các khoản nghị định trong chương 
trình đều không trái với Pháp Chánh Truyền, Tân Luật 
và Đạo Nghị Định, và nhứt là cần phải thi hành lập tức, 
cho nên chúng tôi nhứt định dụng quyền Chí Tôn giúp 
cho 3 vị Chánh Phối Sư đủ quyền thi hành chương trình 
hành đạo ấy, khỏi đem ra ba Hội phê chuẩn.

Quyền Chí Tôn của Giáo Tông và Hộ Pháp do nơi 
Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn ngày 23–12–1931.

Tòa Thánh, ngày 1–4–1933 (âl 7–3–Quí Dậu)
 Hộ Pháp Quyền Giáo Tông
 Phạm Công Tắc Thượng Trung Nhựt

Tiếp theo đây là: Bài Thánh-Ngôn ngày 15–11–Tân 
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Mùi (dl 23–12–1931) của Đức Chí-Tôn: Phò loan: Hộ-Pháp 
– Bảo Văn Pháp Quân,  tại Thảo Xá Hiền Cung, nói về 
quyền hành Chí Tôn của Thầy phân a cho 2 vị cầm đầu 
Hội Thánh là Giáo Tông và Hộ Pháp.

“Thầy đã ban quyền hành Chí Tồn của Thầy cho hai 
đứa làm đầu Hội Thánh là Giáo Tông cùng Hộ Pháp. 
Vậy thì quyền hành Chí Tôn của Thầy đặng trọn vẹn 
khi Giáo Tông cùng Hộ Pháp hiệp một.”

 � (TNHT1–2HN, B 157)

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỒ ĐỘ
(Đệ bát niên)

KÍNH CÁO 
Cùng chư Huynh trưởng và chư Đạo tỷ Thiên phong, chư 

Chức sắc và chư Đạo hữu lưỡng phái,

Chư Hiền huynh, chư Hiền tỷ,
Bổn chương trình hành đạo in theo sau đây là của 

chúng tôi hiệp với Nội Chánh cửu Trùng Đài đặng lập 
thành và đã có Đức Quyền Giáo Tông và Hộ Pháp phê 
chuẩn.

Trong lúc chúng tôi và Nội Chánh bắt đầu hành 
chánh thì mỗi việc chi trong Đạo đều phải quan sát lại 
kỹ lưỡng hầu tìm phương nâng cao phẩm giá nền chánh 
giáo của Đức Từ Bi và giúp cho nhơn sanh dễ bề tu niệm.

Vậy chúng tôi có mấy lời tâm huyết xin chư huynh 
trưởng, chư đạo tỷ và chư Đạo hữu lưỡng phái biết và 
xin hết lòng đạo giúp chúng tôi được đủ thế sắp đặt các 
việc, chúng tôi tưởng ai ai cũng bằng lòng và cầu cho các 
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điều kể trong chương trình của chúng tôi hiến dâng cho 
thành tựu.

Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 7–3–Quí Dậu (dỉ 1–4–1933)
 Thái Chánh Phối Sư Thượng Chánh Phối Sư  ngọc Chánh Phối Sư 
 PHẠm TẤn ĐÃI THÁI Văn THâU TrẦn DUy nGHĨA

NỘI CHÁNH:
 Phối Sư Thượng Tông Thanh
 Giáo Sư Thượng Bảy Thanh 
 — Thượng Thành Thanh 
 — Thượng Latapie Thanh 
 — Thượng Liêng Thanh 
 — ngọc Trọng Thanh�
 Giáo Hữu Thái Gấm Thanh 
 — Thái như Thanh 
 — Thái Bộ Thanh
 — Thượng Thiện Thanh
 — Thượng Tại Thanh
 — Thượng Hộ Thanh
 — Thượng Sáng Thanh
 — Thượng Trí Thanh
 — Thượng Tuy Thanh
 — Thượng Đứa Thanh
 — Thượng mía Thanh
 — Thượng Lái Thanh
 — Thượng Áo Thanh
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 — ngọc Bển Thanh
 — ngọc non Thanh�
 Lễ Sanh Thượng Tài Thanh
 — Thượng nguơn Thanh 
 — Thượng Chất Thanh�

CHƯƠnG TrìnH HànH ĐẠO

PHáI THáI
1. Lập Nội Luật Hội Thánh:

CHÚ GIẢI: Quyền hành Chánh, tuy giao cho 3 vị Chánh 
Phối Sư, chớ mọi việc chi thi hành đều phải do theo 
chương trinh hành Đạo của Thượng Hội, Hội Thánh và 
Hội Nhơn Sanh phê chuẩn.

Quyền của 3 Hội là quyền Vạn Linh, việc nào đã có 
quyền Vạn Linh định đoạt thì quyền Chí Tôn là quyền 
của Giáo Tông và Hộ Pháp hiệp một phải y theo. Quyền 
Chí Tôn lại quyết đoán khi nào có sự phản khắc trong 
quyền Vạn Linh, nghĩa là khi nào 3 Hội không đồng ý kiến.

Chiếu theo Đạo Nghị Định thứ tư, điều thứ ba 
thì Hội Thánh phải dưới quyền Chủ trưởng của Thái 
Chánh Phối Sư và trách nhậm là lo về phổ độ, việc hành 
đạo tha phương, về tài liệu của Đạo, lương hướng cho Chức 
sắc Thiên phong, về tài chánh và cả nền chánh trị của Đạo.

Hội Thánh phải tìm phương hay đặng tu bổ và nâng 
nền lý tài của Đạo, phải tìm phương sanh lợi cho Đạo nhờ.

Tóm lại phải lo cho sự sanh hoạt của toàn Đạo đặng 
vững chắc về mặt tài chánh, tức là lo sự sanh hoạt của toàn 
Đạo về mặt phổ độ cũng đặng mạnh mẽ.
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Hội Thánh đã có phương sanh lợi, nghĩa là có bên 
thâu thì bên xuất, cũng phải liệu phương giúp ích cho 
Đạo, phải chăm nom quan sát không cho xa xí của Đạo 
và phải giúp ích cho toàn Đạo hưởng đặng các cơ tạo của 
Đạo về phần hữu hình.
2. Thâu nạp các của cải tài chánh làm một bổn nguyên 

về của Đạo cả thảy
CHÚ GIẢI: Của cải tài chánh của Đạo như: đất, ruộng, 

nhà, ghe, xe, trâu bò, ngựa, vv... đều phải đem vô bộ sổ rành 
rẽ, thâu làm một bổn nguyên của Đạo. Cả tài sản ấy phải 
dưới quyền một Bàn ủy Viên Thường vụ. Bàn Cai quản 
nầy phải kiếm phương dụng các của ấy tức là sanh lợi của 
chúng sanh nhờ, chớ không nên thâu mà làm tiêu lụn của 
Đạo. Phải nạp tờ phúc mỗi tháng, ba tháng và mỗi năm.
3. Chĩnh đốn tu bổ các nhà cửa trong Thánh địa, cất 

Tòa Thánh, lo cho Tiểu Thánh Thất các nơi phải y 
một kiểu.

4. Nền lý tài lập tư bổn phát lương hướng cho các Chức 
sắc Thiên phong nam nữ.

CHÚ GIẢI: Mỗi việc chi có thâu xuất thì phải cử một 
Ban ủy Viên lo lắng và quan sát sổ sách và nạp tờ pbúc 
mỗi tháng, ba tháng và mỗi năm.
5. Liệu thế giúp sức cho Hội Thánh Ngoại Giáo truyền 

bá Chơn đạo ra ngoại quốc.
CHÚ GIẢI: Việc phổ độ tha phương chẳng phải kể một 

vùng Đông Pháp nầy mà đủ, mà là cả toàn cầu, đâu đâu 
Hội Thánh cũng phải đến gieo truyền mối Đạo Trời. Chủ 
nghĩa tối cao của Đại Đạo chẳng những là hiệp Ngũ Chi 
qui Tam Giáo mà thôi, mà phải làm thế nào cho dầu các 
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bực đế vương ngoài thế cũng phải bái phục, phải tùng 
Đạo, phải đồ theo cả cơ thể của Đạo, phải nhờ Đạo mới 
mong trị an thiên hạ đặng. Vậy mới gọi là hiệp nhứt, vậy 
mới kêu là Đại Đạo.

Thánh Ngôn của Đức Lý Giáo Tông ngày 29–12–1932 
lại nói rõ như vầy: 

“Thiên ý đã định vậy, bất kỳ nơi nào, hễ có dấu 
chơn người Việt Nam đến thì Đạo mới thành được.”

Trong buổi Hội Thánh đang lo sắp đặt nội dung của 
Đạo thì Hội Thánh Ngoại Giáo đã khởi lập, hầu phổ hóa 
các sắc dân khác. Trên nhờ Đấng thiêng liêng chỉ giáo như 
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, Đức Tôn Sơn Chơn Nhơn 
và Bát Nương, Lục Nương DTC, dưới nhờ các Chức sắc 
Hội Thánh Ngoại Giáo hết lòng tuân y mạng lịnh, cho 
nên khắp toàn cầu đều nghe danh tiếng Đại Đạo Tam 
Kỳ. Hiện nay ở kinh đô nước Pháp là thành Paris, đã có 
người Pháp thọ Thiên sắc đặng lo phổ độ người Pháp và 
lập thành Thánh Thất. Rồi đây, HTNG phải liệu phương 
phổ độ lần qua nước khác nữa.
6. Cất Học đường.
7. Sắp đật việc ăn ở và hành đạo tại Thánh địa, việc 

ăn uống của phái nam và phái nữ.
8. Không cho ở trong Thánh địa mà không có phận 

sự và không có giấy phép của Giáo Tông hay là người 
thay mặt cho Ngài.

9. Không cho ở trong Làng đạo mà không có giấy phép 
của Giáo Tông hay là người thay mặt cho Ngài.

10. Không cho cất nhà cửa hay là lập cái chi mà không 
có giấy phép của Giáo Tông hay là người thay mặt 
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cho Ngài.
11. Rào ranh Thánh địa.
12. Cất giếng nước, sắp đật sở trục trược.
13. Công quả về việc moi sạn.
14. Lò gạch
15. Cất nhà cho Thiên phong Chức sắc.

PHáI THƯỢNG
1. Xem xét Thánh Ngôn, những điều cần ích của Đại 

Từ Phụ và Đức Lý Giáo Tông đã dạy từ thử mà chưa 
thi hành. Nếu như có những điều trọng hệ cần ích 
phải thi thố tức cấp thì HTĐ làm tờ phúc đem ra 3 
Hội đặng lập luật ban hành liền.

CHÚ GIẢI: Phải cử một Ban Kiểm Duợt Thánh Ngôn. 
Ban Kiểm Duợt nầy sẽ dưới quyền Chủ trưởng của một vị 
Chưởng Pháp. Còn về thể lệ chấp cơ và ban hành Thánh 
Ngôn thì sẽ thi hành y theo Châu Tri số 42 ngày 1–2–1932 
của ông Cựu Chánh Phối Sư Thượng Tương Thanh nói 
về chương trình hành đạo của Hiệp Thiên Đài.
2. Bỏ bớt các Thánh Thất không hữu dụng và không có 

phép của chánh phủ để làm nơi Phước Thiện hay là 
nơi tiểu tổ giúp lương.

3. Lo cho Tiểu Thánh Thất các nơi cúng kiếng y một 
kiểu, và luật lệ cũng vậy..

CHÚ GIẢI: Lễ Nghi đã có phái Ngọc lập cho thì cứ do 
theo luật lệ ấy mà buộc các nơi hành lễ y một kiểu.
4. Định trách nhậm đặc biệt của Tòa Thánh, các Thánh 

Thất và Hội Thánh Ngoại Giáo về việc tùng quyền 
hành đạo.
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CHÚ GIẢI: Tòa Thánh thì có Nội Luật riêng, còn các 
Thánh Thất thì phải tức cấp lập Nội Luật phân quyền 
cho rành, nhứt là về quyền đặc biệt của Bàn Cai quản, 
Chủ Thánh Thất và Đầu Họ Đạo. Trước khi cho cất 
Thánh Thất, phải quan sát, buộc làm giấy tờ rành rẽ, hỏi 
làm thế nào có tiền cất? cất rồi ai ở? Chức sắc nào chịu ở, 
bề sanh hoạt thế nào? vv...

Đạo Nghị Định thứ tư điều thứ 7 có định để y Cửu 
Viện, vậy phải phân quyền hành mỗi Viện mà thi hành 
y như trước.

5.  a. Lập báo chương đặng truyền bá tư tưởng Đạo, 
lập Tàng Thơ viện.

b. Lập Bàn Kiểm Duợt kinh sách đạo không có 
Chưởng Pháp phê chuẩn.

c. Cử Bàn ủy Viên cai quản Nhà in.
6. Liệu phương giao thiệp cùng các tôn giáo và các Chi 

phái nghịch Đạo, điều hòa cho khỏi chinh nghiêng 
nền Đạo.

7. Giao thông cùng Chánh phủ, minh tỏ những điều 
chơn thật của Đạo.

8. Lập trách nhậm cho Ty Giáo Huấn, dầu Đạo giáo hay 
Thế giáo cũng vậy.

9. Nuôi dưỡng học sinh.
10. Lập các Sở Vệ Sinh.
11. Lập Nội Luật Hội Nhơn Sanh.

Chiếu theo Đạo Nghị Định thứ tư điều thứ tư, thì 
Hội Nhơn Sanh ở dưới quyền Chủ trưởng của Thượng 
Chánh Phối Sư và trách nhậm là lo về phần giáo dục nhơn 
sanh, tức là Đời. Có Đời mới có Đạo, mà có Đạo mới nên 
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Đời, thì phải liệu phương điều đình cho Đời phải tùng 
Đạo, dìu dắt cho Đời thấy cả cơ thể tối cao tối trọng của 
Đạo và biết giá trị của mình mà cầm quyền hành Vạn 
Linh cho chặt, phải nâng đỡ trí thức tinh thần của nhơn 
sanh lên cao đặng hiểu cho toàn Chơn lý hầu đủ phương 
kềm chế sự hành động của Hội Thánh.

Lập thế điều độ chúng sanh vào cửa Đạo và liệu 
phương kềm chế cho tín đồ dễ bước trên đường Đạo, và 
tuân y được các luật đạo. Lại nữa, Đời đã có chánh trị 
của Đời thì cũng phải xây chuyển cơ Đời cho hiệp cùng 
chơn tướng của Đạo.
12. Khai phá Thánh địa,

PHáI NGỌC
1. Xin Quyền Giáo Tông giao các việc Hành chánh từ 

thử đặng quan sát lại, nhứt là luật lịnh của Ngài ra 
mà chưa thi hành.

2. Chiếu theo các Đạo Nghị Định, mời các Chức sắc 
Thiên phong CTĐ và HTĐ phế đời hành đạo.

CHÚ SIẢI: Vì Chức sắc hiến thân trọn vẹn cho Đạo 
sẽ được lương hướng y theo Đạo Nghị Định thứ tư của 
Đức Lý Giáo Tông, nên phải xem xét cho kỹ, vị nào hữu 
dụng cho Đạo thì mời về, nhưng nếu đã được lịnh mời 
về thì buộc phải lo phế đời hành đạo, bằng không lo lần 
thì không kể vào Hội Thánh, không được dự vào chánh 
trị của Đạo, y theo Đạo Nghị Định thứ năm eủa Đức Lý 
Giáo Tông, mà hễ phế đời hành đạo rồi thì Hội Thánh 
phải châu cấp thê nhi. số tiền châu cấp phải tùy theo bực 
phẩm và nhứt là phải tùy theo số vợ con.

3. Trừ bỏ những Chức sắc tạm phong của Cửu Trùng 
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Đài đã thuyên bổ hành chánh các nơi. 
CHÚ GIẢỈ: Theo Tân Luật điều thứ ba thì phải chịu 

công cử, như Giáo Hữu muốn lên Giáo Sư, phải nhờ 3000 
vị xúm nhau công cữ. Nhưng hiện thời số Chức sắc chưa 
đủ thì phải cầu phong cách nầy: Dầu trong hàng Chức sắc 
hay là trong hàng tín đồ cũng phải xem xét lại công cán và 
hạnh đức, đem vào một bộ sổ cầu phong, sổ ấy phải trình 
cho Ba Hội lựa và định bậc phẩm, có Ba Hội chịu rồi thì 
Giáo Tông và Hộ Pháp mới ra Đạo Nghị Định phong 
chức. Ngoài ra, theo luật Đạo thì Chức sắc phải lựa theo 
đẳng cấp mới được, như Lễ Sanh thì phải lựa trong hàng 
Chánh Trị Sự....
4. Bỏ các Bàn Trị Sự thế quyền Chức sắc Thiên phong 

đặng cầm quyền Đạo các nơi.
5. Định mỗi năm, cả Chức sắc Thiên phong phải về Tòa 

Thánh mấy lần cho bớt việc tổn phí.
CHÚ SIẢI: Mỗi năm, Chức sắc Thiên.phong phải về 

Tòa Thánh 2 lần: là ngày Đại lễ Đức Chí Tôn và ngày 
Khai Đạo là Rằm tháng 10. Muốn cho bớt việc tổn phí 
nữa, cho nên sẽ định lại ngày Đại Hội của Hội Thánh và 
Hội Nhơn Sanh cho trùng với hai ngày trên đây.
6. Trừ bỏ những điều mà Chức sắc Thiên phong CTĐ 

và HTĐ đã thật hành ra mặt thế mà sái luập pháp.
7. Canh cải những sự hành động của Cửu Trùng Đài 

không phù hạp với Pháp Chánh Truyền và Tân Luật.
8. Định trách nhậm đặc biệt của CTĐ và HTĐ.
9. Định trách nhậm đặc biệt của mỗi Chức sắc Cửu 

Trùng Đài nam và nữ.
CHÚ GIẢI: Việc Hành chánh của Chức sắc các nơi 
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cũng phải lập thành mặt luật. Trách nhậm của các Hội 
Thánh Ngoại Giáo cũng vậy.

Luôn đây xin giải nghĩa sơ 4 chữ Hội Thánh Ngoại 
Giáo:

Phải đọc Hội Thánh Ngoại Giáo chớ không phải 
là Ngoại Giao. Hội Thánh Ngoại Giáo là một cái Hội của 
chư Thánh để giáo đạo ở ngoại quốc. Bậc phẩm và trách 
nhậm tuy phải tuân theo luật Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, 
hành chánh tuy hiện thời phải tùng quyền của Quyền 
Thái Đầu Sư, nhưng cũng có phần đặc biệt là phải tùy 
theo tánh cách của người bổn xứ, tài liệu và vật liệu của 
bổn xứ, vv...
10. Chỉnh đốn các thức lệ cúng kiếng:

CHÚ GIẢI: Ngoài các thức lệ chỉnh đàn hành lễ phải 
cho y một kiểu vở, phải định thêm lễ nghi về quan hôn 
tang tế, buộc các nơi phải tùng theo một luật lệ. Phép Giải 
Oan, Phép Tắm Thánh... cũng vậy.

Về nhạc cũng phải chỉnh đốn nữa, nhứt là giọng 
đọc kinh của đồng nhi, phải phân biệt 3 giọng: Ai, Xuân 
và Đảo Ngũ Cung. Hơi đọc kinh có ảnh hưởng nhiều về sự 
hòa bình êm tịnh và phát thạnh của Thánh Thất sở tại. Cứ 
tụng một hơi ai oán thì không khác nào cầu sự khổ não 
cho Thánh Thất mình.

Đạo phục cũng phải y theo Pháp Chánh Truyền. 
Đáng lẽ Tòa Thánh hay là các Thánh Thất phải may đạo 
phục mà ban cho Chức sắc khi thiết lễ ban quyền. Hàng 
tín đồ không có đạo phục đặc biệt thì không được bận 
áo rộng tới đàn cúng.

Khi hành lễ phải theo đẳng cấp mà quì, người trước 
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người sau, y theo Pháp Chánh Truyền.
11. Thảo Xá Hiền Cung:

CHÚ SIẢI: Thảo Xá, trước đã có lịnh dạy làm Trường 
Qui thiện cho nữ phái, thì nay cũng sắp đặt đặng có chỗ 
cho các đạo cô ở mà tu hành. Việc nầy sẽ bàn tính với bà 
Chánh Phối Sư nữ phái và phải lập Bàn Cai quản nữ phái 
dưới quyền kiểm soát của Tòa Thánh.
12. Lập Nộl Luật Tòa Thánh và Thánh địa:

CHỦ GIẢI: Chẳng phải nội Đền Thờ Đức Chí Tôn 
và chư Thần Thánh Tiên Phật mà kêu là Tòa Thánh. Cả 
khuôn viên của Tòa Thánh là gồm hết Thánh địa, gồm cả 
Thánh đạo mà người làm chủ là Giáo Tông hay là người 
thay mặt cho Ngài. Nội luật của Tòa Thánh phải cần có 
đặng thi hành lập tức.
13. Kiểm soát các người giúp việc riêng cho các Chức sắc 

tại Tòa Thánh. Thuyên bổ người tuần phòng Thánh 
địa, Tòa Thánh và người giúp việc tại tư gia của Chức 
sắc trong Thánh địa. 

14. Kiểm soát các án tiết của Tòa Tam Giáo đặng xin 
đại ân xá.

15. Hội cả Ba Hội đặng cầu phong thêm Chức sắc và 
thăng thưởng các Chức sắc có công lao. cầu phong 
cho có Đầu Sư nữ phái.

NGÀY 17–3–QUÍ DẬU (DL 11–4–1933) ĐỨC QUAN ÂM BỒ TÁT DẠY CHỮ HÒA.

 h Yêu cầu xem TNHT bài Thánh Ngôn ngày 17–3–Quí Dậu: 
TNHT1–2 HN, B 160.
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NGÀY 22–3–QUÍ DẬU (DL 16–4–1933) 6 CHỨC SẮC CAO CẤP HỌP 
THƯỢNG HỘI TỐ CÁO ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG VỚI MỤC ĐÍCH LẬT ĐỔ 

ĐỨC NGÀI

Buổi họp do Ngài Quyền Đầu Sư Ngọc Trang Thanh 
(Lê Bá Trang) tổ chức, có sự hiện diện ủng hộ của quí Ngài:

1. Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang.
2. Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu, Quyền Chưởng Pháp.
3. Bảo Thế Lê Thiện Phước, Quyền Chưởng Pháp.
4. Hiến Đạo Phạm Văn Tươi, Quyền Chưởng Pháp.
5. Quyền Thượng Đầu Sư Thượng Tương Thanh.
6. Quyền Ngọc Đầu Sư Ngọc Trang Thanh.

 � Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang làm Nghị Trưởng.
 � Năm vị Chức sắc kia làm Nghị Viên.
 � Giáo Sư Lê Văn Bảy làm Từ Hàn.

*
Trước đây nữa tháng, vào ngày 1–4–1933, Đức Quyền 

Giáo Tông và Đức Hộ Pháp ra Châu Tri số 1 chánh thức 
thông báo cùng toàn Đạo, việc thăng chức chánh thức 
cho 3 vị Chánh Phối Sư lên làm Quyền Đầu Sư; 3 vị Thời 
Quân: Bảo Pháp, Bảo Thế, Hiến Đạo qua CTĐ cầm 
quyền Chưởng Pháp; thì nay, ngày 16–4–1933, mới nữa 
tháng sau, các vị nầy nhóm, lấy danh nghĩa là họp Thượng 
Hội để tố cáo tội lỗi của Đức Quyền Giáo Tông, cho rằng 
Đức Ngài không còn xứng đáng để làm Quyền Giáo Tông 
nữa, Đức Ngài cần phải rút lui khỏi Hành Chánh Đạo 
để an dưỡng tuổi già.

Đây là phiên họp của 6 vị để lật đổ Đức Quyền Giáo 
Tông. Đó cũng là mức khởi đầu ứng hiện lời Tiên Tri của 
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Đức Chí Tôn vào năm Bính Dần:
“Chi chỉ qua năm Quí Dậu (1933) cũng phải cho 

thành Đạo, mà trước khi Đạo thành thì Tam thập lục 
Động Quỉ về phá Tòa Thánh dữ dội lắm mới trừ an nội 
loạn rồi mới thành Thiên cơ.”

Rồi đây, sau Thượng Hội nầy thì đến Hội Vạn Linh 
do Nguyễn Phan Long làm Chủ tọa, vv... chúng ta sẽ lần 
lượt xem các diễn tiến dữ dội xảy ra trong suốt năm Quí 
Dậu (1933) làm chinh nghiêng nền Đạo, cho mãi đến đầu 
năm Giáp Tuất (1934) mới êm, Tòa Thánh Tây Ninh mới 
hết nội loạn và Đạo mới thành theo đúng Thiên cơ.

 ¾ (Biên bàn phiên họp Thượng Hội của 6 Chức sắc cao cấp 
nầy rất dài, yêu cầu độc giả xem phần PHỤ LỤC của 
năm Quí Dậu, nơi phần cuối Đạo Lịch nầy.)

NGÀY 27–3–QUÍ DẬU (DL 21–4–1933) ĐỨC QUAN ÂM BỔ TÁT DẠY VỀ 
LÒNG BÁC ÁI

 h Yêu cầu xem TNHT bài Thánh Ngôn ngày 27–3–Quí Dậu: 
TNHT1–2 HN, B 161.

NGÀY 14–4–QUÍ DẬU (DL 8–5–1933) ĐỨC QUAN ÂM BỒ TÁT DẠY PHẢI 
CÚNG KIẾNG THƯỜNG.

 h Yêu cầu xem TNHT bài Thánh Ngôn ngày 14–4–Quí Dậu: 
TNHT1–2 HN, B 162.

NGÀY 27–4–QUÍ DẬU (21–5–1933) TẠI TÒA THÁNH LÚC 23 GIỜ. ĐỨC 
NGUYỆT TÂM TIỀN TRI 7 ĐIỂU SẼ XẢY RA TRÊN THẾ GIỚI.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Tiếp Thể.
 � Hầu đàn: Đức Quyền Giáo Tông, Khai Pháp Trần Duy 
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Nghĩa, Giáo Sư Thượng Chữ thanh.

CHƯỞNG ĐẠO NGUYỆT TÂM

Bonjour mes chers frères.
La section franẹaise est digne d’ être íìère 
Du résultat obtenu.
Des parlementaires sont done tous prévenus 
Qu’ une main fraternelle leur est donnée,
Pour les aider dans leurs nobles idées,
De relever le moral des chauvins
Qui prétendent englober les faibles humains.
Dans leurs seules forces brutales,
Le cinglant démentileur vient enfin de la civili sation 

orientale. *
Mettons-nous au-dessus de notre tâche,
Le monde nous regarde avec présomption
Parce qu’il compte son salut dans notre religion.* 
Jettons un coup d’ oeil dans toutés politiques, 
Nous voyons que toutes convergent au Pacifique.* 
Le nationalisme sera virtuellement vaineu, *
Les races se confondront, les frontières détruites.* 
L’ Humanité sera Une, Dieu est venu, *
Pour la sauver de sa destruction fortuite,
Par sa science, elle s’ entretue.
NGẠN SƠN, mes chaleureuses satisfaction du 
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service rendu,
Je t’ autorise à réaliser ton projet conẹu.
PAPE et HỘ PHÁP, Soyez à là Mission Etrangère 

à la fin de ce mois annamites. Les propositions sont 
intégralement approuvées par le Conseil des Dieux.

J’ ai bien voulu voir le noble PHONG CHÍ.
Au revoir.

 ▶ BẢi DỊCH VIỆT VĂN:
Kính chào chư Hiền hữu thân mến,
Chi bộ Pháp đáng được hãnh diện, về kết quả thâu 

đạt được.
Như vậy, nhiều nghị sĩ được báo cho biết trước rằng 

một bàn tay trong tình anh em nâng đỡ họ,
Giúp đỡ họ trong ý tưởng cao thượng của họ,
Để nâng cao đạo đức của những nhà ái quốc cực đoan 
Mà họ có ý muốn bao bọc những kẻ yếu đuối,
Trong các thế lực võ phu duy nhứt của họ.
Rốt cuộc, lời đính chánh nghiêm khắc đến với họ 

từ nền văn minh Đông phương.
Chúng ta hãy đặt lên trên nhiệm vụ của chúng ta,
Thế giới nhìn chúng ta với sự đoán chừng
Bởi vì thế giới trông chờ sự cứu rỗi trong tôn giáo 

của chúng ta.
Hãy ném một cái nhìn vào tất cả các chánh sách,
Chúng ta thấy tất cả đều qui tụ nơi Thái Bình Dương.
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Chủ nghĩa quốc gia sẽ thất bại một cách giả tạo,
Các chủng tộc hòa hợp vào nhau, các biền giới được  

hủy bỏ.
Nhơn loại sẽ Duy nhứt, Đấng Thượng Đế đến 
Để cứu rỗi nhơn loại trong sự sụp đổ thình lình,
Bởi khoa học, nhơn loại tàn sát lẫn nhau.
NGẠN SƠN, ta rất vui lòng về công việc đã làm 

được, 
Ta cho phép con thực hiện kế hoạch dự trù của con,
Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp, xin đến 

Hội Thánh Ngoại Giáo vào cuối tháng âm lịch. Những 
đề nghị được chuẩn nhận trọn vẹn bởi Ngọc Hư Cung.

Bần đạo rất muốn gặp Anh Phong Chí. 
Tạm biệt.

NGÀY 2–5–QUÍ DẬU (DL 25–5–1933) TẠI KIM BIÊN LÚC 15 GIỜ. ĐỨC 
NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN GIÚP Ý KIẾN CHO ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG 

VÀ KHUYÊN NHỦ GS. THƯỢNG BẢY THANH.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Tiếp Đạo.
 � Hầu đàn: Đức Quyền Giáo Tông, Tiếp Thế Lê Thế 

Vĩnh, GS. Thượng Bảy Thanh, GS. Thượng Chữ 
Thanh.

NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN HAY VICTOR HUGO

A mes chers frères, Bonjour.
Je vous offre mon ardent amour.
Excusez-moi, Hộ Pháp,
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J’ ai à m’ entretenir avec notre Pape,
Nous nous trouvons dans une position difficile,
Une ferme décision est done utile 
Conformément à la divine constitution.
Les avancements seuls sont sujets à proposition.
Tout recrutement nouveau est soumís à l’investiture, 
Pour le moment, l’ élection n’ est pas trop sure.
L’ investiture divine est enlevée,
Depuis la mort de Thượng Phẩm, rien ne doit être 

donné.
La pénurie des missionnaires est justifiée,
Par le nombre des nations où les envoyer.
J’ ai usé d’ une faveur du Conseil des Dieux 
En bravant les règles pour m’ occuper mieux 
Des intérêts du Sacerdoce
Sans m’ éviter pourtant les clauses qui me faussent 
Une réelle ligne de conduite.
Qu’ adviendra-t-il ensuite?
Le Saint Siège pourra bien annules
Mes propositions et rejettera toutes dignités,
Je vous laisse alors le soin d’ en décider.
Mon cher ami Phong Chí,
Heureux de vous rencontrer ici. 
J’ ai oui dire que vous avez failli 
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A votre tâche un moment déplorable.
On prétend même que vous êtes incapable 
De faire votre noble carrière d’ avenir;
Que notre maitre personnel* se doit d’ intervenir 
Par suite de votre mauvais pas.
Est-ce bien cela?
Mais mon cher ami,
Parcourez nations et fouillez les histoires;
Aucun traitre n’ obtient une solide gloire.
Pourquoi vos adonnez-vous done à ces faux?
Voius me répondez que notre maitre vous l’ ordonne, 
Vous voyez bien que les enseignements sont tellement 

sots
Mais vous avez foi.
Je n’ ai donc rien à dire.
Cependant, vous vous rachetez,
Soyez désormais plus vaillant. 
Au revoir.
(*) Il s’ agit du maitre du Loge Blanche (Bạch Vân 

Động): Trạng Trình ou Thanh Sơn Đạo Sĩ.
 ▶ BÀI DỊCH VIỆT VĂN:

Chư Hiền hữu thân mến, xin chào,
Bần đạo xin hiến cho quí vị một tình thương nồng 

nhiệt, 
Xin Đức Hộ Pháp tha lỗi,
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Bần đạo hầu chuyện với Đức Quyền Giáo Tông.
Chúng ta đang ở trong một tình thế khó khăn,
Một quyết định kiên quyết là hữu ích.
Đúng y theo Pháp Chánh Truyền
Các việc thăng cấp chỉ được đề nghị mà thôi.
Tất cả sự tuyển mộ mới được đặt vào sự phong chức, 
Lúc nầy sự công cử không chắc chắn lắm.
Sự Thiên phong đã bị bãi bỏ
Từ khi Thượng Phẩm đãng Tiên, không được ban 

cho.
Sự khan hiếm các giáo sĩ truyền đạo là chánh đáng,
Bởi số quốc gia mà họ được phái tới,
Bần đạo đã dùng ân huệ của Ngọc Hư Cung,
Bằng cách vượt qua các qui tắc để giúp đỡ tốt hơn 
Những quyền lợi của Hội Thánh,
Không tránh khỏi những điều khoản làm sai lạc. 
Cách cư xử thực sự.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Tòa Thánh sẽ huỷ bỏ hết,
Các đề nghị của Bần đạo và sẽ từ chối tất cả phẩm 

tước, 
Lúc đó, Bần đạo sẽ để cho Ngài sự cẩn thận quyết 

định. 
Bạn Phong Chí thân mến,
Sung sướng được gặp bạn nơi đây.
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Bần đạo nghe nói rằng bạn đã trốn tránh Nhiệm vụ 
của bạn, một lúc đáng tiếc.

Người ta cũng cho rằng bạn bất lực,
Để thi hành chức nghiệp cao quí của bạn ở tương lai,
Mà thầy riêng của chúng ta (Đức Thanh Sơn) phải 

chính mình can thiệp vào
Bởi vì cái bước khó khăn của bạn.
Phải vậy không? Nhưng nầy bạn thân mến,
Hãy đi qua các quốc gia và sưu tầm các lịch sử,
Không một kẻ phản bội nào hưởng được cái vinh 

quang lâu bền.
Vậy tại sao bạn cứ say đắm những cái giả tạo ấy?
Bạn đáp rằng thầy chúng ta ra lịnh cho bạn,
Bạn thấy rõ rằng những lời giáo huấn ngớ ngẩn 

như thế, 
Nhưng bạn lại tin tưởng.
Vậy, Bần đạo không có gì để nói nữa.
Tuy vậy, bạn tự chuộc lỗi,
Từ nay hãy dũng cảm hơn. 
Tạm biệt.

ĐỆM 3–5–QUÍ DẬU (DL 26–5–1933) TẠI KIM BIÊN LÚC 12 GIỜ ĐỨC 
NGUYỆT TIM CHƠN NHƠN GIÁNG ĐÀN

Đức Nguyệt Tim Chơn Nhơn yêu cẩu Giáo Tống và 
Hộ Pháp giữ nghiêm luật Đạo, đừng từ bi vị nể.

 h Yêu cầu xem TNHT, bài Thánh Ngôn ngày 3–5–Quí Dậu: 
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TNHT1–2HN, B 163 của Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm.

NGÀY 5–5–QUÍ DẬU (ĐL 28–5–1933) Q. NGỌC ĐẦU SƯ RA BỐ CÁO “ĐÔI 
LỜI TÂM HUYẾT” ĐỂ MỜI HỌP “HỘI VẠN LINH”, QUYẾT ĐÁNH ĐỔ ĐỨC 

QUYỀN GIÁO TÔNG.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
(Đệ bát niên)

Tồa Thánh, ngày 28–5–1933.

ĐÔI LỜI TÂM HUYẾT

Kính cùng chư Chức sắc Thiên phong lưỡng phái, chư 
Chánh, Phó Trị Sự, Thông Sự và toàn cả nam nữ Đạo hữu,

Nguyên ngày 16–4–1933, Thượng Hội nhóm tại Tòa 
Thánh đã chỉ lỗi Quyền Giáo Tông và nhiều khoản hại 
cho danh Đạo theo tờ Vi Bằng đính kèm theo đây.

Việc nầy rất quan trọng cho nền Đạo, nên hư duy 
có buổi nầy. Vậy chúng tôi kính mời toàn cả Đạo hữu 
lưỡng phái ngày 19–5–Quí Dậu nhằm ngày Chúa nhựt 
11–6–1933 về Tòa Thánh, hiệp cùng chúng tôi đặng điều 
đình việc nầy cho ra công lý và chấn chỉnh chánh giáo lại 
cho hoàn toàn, thuận theo Thiên ý và hiệp với nhơn tâm.

Xin chư Đạo hữu để hết lòng vì Đạo về lo chung 
cùng chúng tôi cho khỏi phụ lòng Đức Chí Tôn đã dày 
công khai sáng nền Đạo. Nay kính.

 � Quyền Ngọc Đầu Sư Ngọc Trang Thanh
 � Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu
 � Bảo Thế Lê Thiện Phước
 � Hiến Đạo Phạm Văn Tươi
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 � Thượng Sanh Cao Hoài Sang.

NGÀY 13–5–QUÍ DẬU (DI 5–6–1933) CHÂN TRI 2: 3 Q. CHÁNH PHỐI SƯ 
BÁC BỎ TỜ BỐ CÁO “ĐÔI LỜI TÂM HUYẾT” MỜI HỌP HỘI VẠN LINH CŨA 

Q. NGỌC ĐẨU SƯ

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ bát niên)

Số: 2 CHÂU TRI
Cho chư Thiên phong, chư vị Đầu Họ Đạo,

Chư vị Chủ Thánh Thất và chư Đạo hữu lưỡng phái.

Kính chư Hiền huynh, chư Hiền tỷ,
Chư Hiền huynh và chư Hiền tỷ cũng đã thấy rõ 

hiện thời, cử chỉ của chúng tôi phải thế nào đối với những 
người muốn toan làm biến động trong nền Đạo.

Ngằy 3–6–1933, một tờ báo quốc âm có đăng “Tờ 
Bố Cáo” của 7 vị Chức sắc Thiên phong trong Đạo và có 
cho hay rằng: Sở dĩ phát hành Tờ Bố Cáo ấy là để mời 
cả Đạo hữu đến ngày 11–6–1933 tới đây về nhóm tại Tòa 
Thánh Tây Ninh.

Chúng tôi xin cho chư Chức sắc Thiên phong và chư 
Đạo hữu lưỡng phái hay rằng: Chiếu y theo Luật Đạo thì 
Hội Trưởng của Hội Thánh là Thái Chánh Phối Sư và 
Hội Trưởng của Hội Nhơn Sanh là Thượng Chánh Phối 
Sư, mà 2 vị nầy không có mời Chức sắc nào cùng là Phái 
viên nào về Tòa Thánh ngày 11 tháng 6 tới đây, thì thiết 
tưởng không ai có quyền tự chuyên mời hội nhóm, bất 
kỳ là nơi nào bao giờ.

Nhược bằng ngày ấy Chức sắc nào hay là Phái viên 
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nào không đặng thơ mời của chúng tôi mà tự quyền bỏ 
Quận đạo của mình thì vì phận sự, chiếu theo Đạo luật, 
không biết chừng buộc chúng tôi phải ngưng quyền hành 
chánh của những người không tuân Đạo luật, đặng đệ ra 
Tòa Đạo, rồi thuyên bổ Chức sắc khác hành chánh thế 
vào và công cử Phái viên khác, rồi ra Châu Tri cho các 
nơi đều biết.

Rồi đây, chúng tôi sẽ xem xét việc hành động của 
Chức sắc nào hay Phái viên nào đang toan mưu làm biến 
động trong Đạo. Thoảng như quả thiệt vậy thì chúng tôi 
chẳng ngần ngại gì mà chẳng trừng trị đặng trừ cho tuyệt 
cơ biến động hại Đạo.

Chúng tôi buộc mình phải nói rõ, tình đồng đạo là 
tình đồng đạo, còn Đạo luật là Đạo luật, chúng tôi chẳng 
vì tình đồng đạo mà bỏ Đạo luật, để vị nể những người 
nghịch cùng pháp luật Đạo.

Chúng tôi được thơ của Đức Quyền Giáo Tông nói 
về cử chỉ của Ngài đối với 7 vị ký tên trong Tờ Bố Cáo.

Chúng tôi trích ra một đoạn và in nguyên văn dưới 
đây cho chư Chức sắc và chư Đạo hữu biết:

“Cách vài tháng nay, tôi vì tình anh em nên để cho 
nhiều Chức sắc Thiên phong được thế muốn làm chi thì làm.

Ngày 16–4–1933, có 7 vị Chức sắc tự quyền nhóm 
trước bửu điện Tòa Thánh, rồi viết tờ đòi tôi và đòi Đức 
Hộ Pháp, trong 1 giờ đồng hồ phải đến hội, bằng không thì 
họ sẽ “tuyên bố ra cho cả Đạo hữu nam nữ hay hoặc cậy 
nhà nước bảo hộ phán đoán giùm.”

Họ gọi bữa nhóm ấy là bữa nhóm Thượng Hội, mà họ 
không biết Thượng Hội lập ra để làm gì. Than ôi! mang Thiên 
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tước vào mình mà không biết rành trách nhậm đặc biệt của 
mình thì bảo sao nền Đạo chẳng chinh nghiêng cho đặng.

Dầu cho tôi có phạm luật đạo thì đã có pháp luật đành 
rành, cứ y theo đó mà kêu nài, cứ y theo đó mà xin xử đoán 
tôi, tôi có ra khỏi mặt luật Đạo được đâu mà phải đòi hỏi 
tôi một cách vô lễ như vậy.

Họ không kể ra gì những pháp luật của Đức Chí Tôn, 
họ coi rẻ rúng những luật lệ của Hội Thánh. Họ tưởng họ 
có đủ sức dắt Đạo Thầy đi đâu tùy ý họ, họ tưởng họ có đủ 
quyền sửa nền chánh trị của Đạo Thầy theo ý riêng của họ 
muốn được.

Mới đây có Thánh Ngôn dạy tôi và Đức Hộ Pháp phải 
lo trừ hại và đừng bác ái từ bỉ vị nể nữa. Vậy từ đây, tôi và 
Đức Hộ Pháp nhứt định không tha thứ nữa được.

Trong số 7 vị nhóm hội vô phép ngày ấy, cũng có người 
ưng mà cũng có người oan. Tôi đang chờ cho có đủ bằng cớ 
rồi sẽ tức cấp định đoạt.” 

— Quyền Giáo Tông

*
Luôn đây, chúng tôi xin tỏ cho chư đạo huynh và 

chư đạo tỷ hay rằng: Trong vài tuần nữa sẽ có Chức sắc 
Thiên phong thay mặt Hội Thánh đi khắp các Thánh Thất 
Đạo đặng kiểm soát việc đạo và chỉnh pháp cho y Pháp 
Chánh Truyền, Tân Luật và Đạo Nghị Định của Đức Lý 
Giáo Tông. Chừng đó, chúng tôi sẽ ra Châu Tri công bố 
giải thêm rành rẽ.

Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 13–5–Quí Dậu (dl 5–6–1933). 
Tháỉ Chánh Phối Sư Thuợng Chánh Phối Sư  ngọc Chánh Phối Sư
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PHẠm TẤn ĐÃI THÁI Văn THâU TrẦn DUy nGHĨA

NGÀY 18–5–QUÍ DẬU (DI 10–6–1933) 3 CPS RA KÍNH CÁO: NHÓM HỘI 
VẠN LINH NGÀY 11–6–1933 SẮP TỚI LÀ SÁI PHÉP, AI DỰ NHÓM SẼ BỊ 

TỘI, XỬ THEO CHÂU TRI SỐ 2.

ĐẠI ĐẠO TAM KY PHỔ ĐỘ
(Đệ bát niên)

Tòa Thánh, ngày 10–6–1933.

KÍNH CÁO
Hội Thánh cho hay rằng: buổi kêu nhóm ngày 11–6–

1933 là sái phép. Xin chư Chức sắc và chư Đạo hữu lưỡng 
phái đừng vội tin, đừng nhóm hội mà phải lầm mưu kẻ 
muốn giục loạn đặng diệt Đạo.

Ai tự quyền nhóm hội thì Hội Thánh sẽ chiếu y theo 
Châu Tri số 2 của 3 vị Chánh Phối Sư (CPS) mà thi hành.

Chức sắc nào hay là Phái viên nào chưa đặng Châu 
Tri kịp, về lỡ thì phải vô Hạnh Đường hay là Nội Chánh 
nghe việc. 

Nay kính.
Thái Chánh Phối Sư Thuợng Chánh Phối Sư  ngọc Chánh Phối Sư
PHẠm TẤn ĐÃI THÁI Văn THâU  TrẦn DUy nHGĨA

Y PHÊ:
 Hộ Pháp Quyền Giáo Tông
 PHẠM CÔNG TẮC THƯỢNG TRUNG NHỰT
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NGÀY 19–5–QUÍ DẬU (DL 11–6–1933) NGÀI QUYỀN ĐẨU SƯ NGỌC 
TRANG THANH VÀ NGÀI BẢO PHÁP NGUYỄN TRUNG HẬU TỔ CHỨC 

“HỘI VẠN LINH” TẠI TÒA THÁNH.

Hiện diện trong Hội Vạn Linh nầy gồm có:
– 4 vị Hội viên của Thượng Hội gồm: Quyền Đầu 

Sư Ngọc Trang Thanh, 3 vị Quyền Chưởng Pháp: Bảo 
Pháp, Bảo Thế, Hiến Đạo.[1]

– Các Chức sắc Thiên phong Cửu Trùng Đài:
Phẩm Gáo Sư: Ngọc Kinh Thanh, Thượng Lai 

Thanh, Thượng Thình Thanh, Thái Minh Thanh.
Phẩm Giáo Hữu gồm quí ông: Ngợi, Hiển, Lợi, Đối, 

Thêm, Thành, Bảy, Học, Giáp, Dành, Đàng Huỳnh, Tri, 
Bộ, Họa, Môn.

Còn nhiều vị Giáo Hữu, Lễ Sanh, Đầu Họ Đạo, 
Chủ Thánh Thất, Chức việc nữa nhưng không mặc đạo 
phục nên đứng theo hàng vạn linh.

Các phóng viên nhà báo đến tham dự gồm có:
 � Ông Vabois (báo Coumer de Saigon).
 � Ông Boncivini (báo Opinion)
 � Trạng sư Diệp Văn Kỳ và Nguyễn Thế Phương 

(báo Công Luận)
 � Ông Nguyễn Phan Long (báo Đuốc Nhà Nam).

Bắt đầu, ông Quyền Ngọc Đầu Sư Ngọc Trang Thanh 
trình bày lý do khai hội và yêu cầu Đại hội cử ra một Ban 

[1] Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang vẳng mặt, vì thân mẫu của 
Ngài là Bà Hồ Thị Lự (sau đắc phong Nữ Đầu Sư Hương Lự) cấm 
không cho Ngài kết hợp với các Chức sắc khác chống lại Đức 
Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp.
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ủy viên điều khiển Đại hội, gồm 4 vị:
 � Nghị Trưởng: ông Nguyễn Phan Long.
 � Phó Nghị trưởng: ông Trương Duy Toàn.
 � Từ hàn: Giáo Hữu Tuyết Tân Thanh.
 � Phó Từ hàn: Chánh Trị Sự Phạm Văn Long.

Ban nầy thay mặt cho cả 3 Hội kêu là Hội Vạn Linh, 
được quyền đối phó cùng quyền hành Chí Tôn. (!)

Nội dung của cuộc Hội Vạn Linh nầy cũng giống 
như nội dung của phiên họp 6 vị Chức sắc cao cấp ngày 
14–6–1933, là để vạch lỗi của Đức Quyền Giáo Tông Lê 
Văn Trung và dùng số đông áp đảo để lật đổ, truất phế 
Đức Ngài.

*
Hai ông: Nghị trưởng Nguyễn Phan Long[2] và Nghị 

phó Trương Duy Toàn, không phải là Chức sắc của Tòa 
Thánh Tây Ninh. Ông Nguyễn Phan Long vào dự Hội 
với tư cách là phóng viên nhà báo, chớ không phải là một 
Chức sắc, nên ông mặc âu phục: quần sọc áo cụt tay. Thế 
mà khi Giáo Sư Ngọc Kinh Thanh đề nghị ông làm Chủ 
tọa (Nghị trưởng) thì ông lại không từ chối.

Giữa bửu điện Tòa Thánh có một ông mặc âu phục 
(quần sọc áo cụt tay) ngồi chễnh chệ làm Chủ tọa thì thật 
không còn cái thể thống của Đạo, làm cho nhiều người 
rất bất mãn mà không thèm nói ra, vì cho đây là trường 
hợp quỉ lộng.

Luật pháp của Đạo Cao Đài không có hội nào gọi 
là “Hội Vạn Linh”, chỉ có trường hợp 3 Hội Lập Quyền 
[2] Theo ông Huệ Lương Trần Văn Quế, Nguyễn Phan Long là 
học trò thứ nhứt của Thông Thiên Giáo Chủ ở Động Bích Du.
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Vạn Lỉnh.
Ba Hội nầy họp riêng rẽ từ thấp lên cao, mỗi Hội đều 

có Nội Luật riêng, qui định Nghị trưởng là ai, Hội viên 
là ai, không có việc bầu cử Nghị trưởng và không có việc 
họp chung một lượt Ba Hội. Ba Hội đó từ thấp lên cao là:

 � Thứ nhứt là Hội Nhơn Sanh có Thượng Chánh 
Phối Sư là Nghị trưởng, Nữ Chánh Phối Sư là Phó 
Nghị trưởng.

 � Thứ nhì là Hội Thánh có Thái Chánh Phối Sư là 
Nghị trưởng, Nữ Chánh Phối Sư là Phó Nghị trưởng.

 � Thứ ba là Thượng Hội có tất cả 11 vị, Đức Giáo 
Tông làm Nghị trưởng, Đức Hộ Pháp làm Phó Nghị 
trưởng.
Luật pháp của Đạo qui định rất rõ ràng, không thể 

hiểu cách khác hay lầm lộn được.
Vì lý do “Hội Vạn Linh” nầy do Ngọc Đầu sư Lê Bá 

Trang và vài vị Chức sắc khác tổ chức và triệu tập, hoàn 
toàn nằm ngoài luật pháp của Đạo Cao Đài, nên không 
có danh chánh ngôn thuận, không giải quyết được việc 
gì cả, chỉ nhọc công tổ chức, lại làm trò hề trong lịch sử.

Biên bản phiên họp Hội Vạn Linh rất dài, yêu cầu 
độc giả xem toàn bộ Biên Bản trong Phần Phụ Lục 2 Năm 
Quí Dậu.

NGÀY 25–5–QUÍ DẬU (DL 17–6–1933) TẠI KIM BIÊN. ĐỨC NGUYỆT TÂM 
GIÁNG CƠ: KHUYÊN VÀ GIÚP Ý KIẾN ĐQGT.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Tiếp Đạo.
 � Hầu đàn: Đức Quyền Giáo Tông, GS Thượng Bảy 

Thanh, GS Thượng Chữ Thanh.
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CHƯỞNG ĐẠO (VICTOR HUGO)

Rien à vous excuser, Pape.
Bonjour de votre venue.
Lortat a sagement congu,
Mais il y a autre chose qu’ il n’ a pas prévu,
C’ est l’ homme qu’ on a voulu mettre au pouvoir.
Cet homme aura-t-il conscience de son devoir?
Que pensez-vous si l’ on a affaire 
A un ennemi de la majorité des frèes?
C’ est-à-dire à un remplacant n’ ayant aucune autorité 
Pour mener à bien la polique tracée. 
J’ attends votre réponse.
(Réponse du Pape intérimaire: …………… )
Alors le Sacerdoce n’ abdique et ne renonce 
A aucune clause de son divin droit 
Et ne cèdera quoi que ce soit.
Déférez-vous devant le pouvoir temporel,
Mais défendez-vous pour édifier les intellectuels.
Nous aurons toute la classe d’ élite
Qui nous aidera à conquérir le monde plus vite.
Vos ennemis se mordront les doigts 
Er garderont un mauvais souvenir en soi.
Ils reviendront.
Je reviendrai demain pour les femmes. 
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Au revoir.
 ▶ BẢN DỊCH VIỆT VĂN:

Không có chi để phân trần, thưa Giáo Tông.
Xin chào Hiền hữu tới đây. 
Lortat Jacob đã nhận thức một cách khôn ngoan, 
Nhưng có một việc khác mà anh ta không tiên liệu, 
Đó là người mà người ta muốn đưa lên cầm quyền. 
Người nầy có ý thức về bổn phận của mình chăng?
Hiền hữu nghĩ sao nếu người ta có việc 
Với một kẻ thù của đa số huynh đệ?
Nghĩa là nơi một người thay thế không có một chút 

quyền hành,
Để hướng dẫn đúng chánh sách đã vạch ra 
Bần đạo chờ câu trả lời của Hiền hữu.
(Đức Quyền Giáo Tông trả lời: …………)
Lúc đó, Hội Thánh không nhường nhịn và không 

từ bỏ 
Một điều khoản nào của quyền thiêng liêng 
Và sẽ không chịu thua tất cả cái gì mà nó được.
Hãy tố cáo trước chánh quyền đời,
Nhưng Hiền hữu hãy tự biện hộ để cảm hóa những 

người trí thức.
Chúng ta sẽ có được tất cả hạng ưu tú,
Giúp chúng ta chinh phục thế giới mau hơn,
Các kẻ thù của Hiền hữu sẽ tự cắn ngón tay (hối hận)
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Và sẽ giữ một kỷ niệm xấu cho nó.
Chúng nó sẽ trở lại.
Bần đạo sẽ trở lại ngày mai về phần nữ phái. 
Tạm biệt.

Với bài giáng cơ nầy của Đức Nguyệt Tâm Chơn 
Nhơn, Đức Quyền Giáo Tông được an ủi rất nhiều, sau 
những lần bị ông Quyền Ngọc Đầu Sư Lê Bá Trang và 
nhóm của ông tố cáo và bêu xấu trước Hội Thánh và 
nhơn sanh.

NGÀY 9–5NHUẦN-QUÍ DẬU (ĐL 1–7–1933) CHÂU TRI 3: BA CHÁNH 
PHỐI SƯ THÔNG BÁO:

 ❒ Diễn văn của Chức sắc HTĐ khi tái thũ phận sự, 
 ❒ Ban ủy viên cãa Hội Thánh sẽ viếng các Quận đạo 

và các Thánh Thất. 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
(Đệ bát niên)

Số: 3 CHÂU TRI
Cho chư Thiền phong, chư vị Đầu Họ Đạo,

chư vị Chủ Thánh Thất, và chư Đạo hữu lưỡng phái.

Kính chư Hiền huynh và chư Hiền tỷ,
Chúng tôi rất vui mừng đặng thấy chư Hiền huynh 

và chư Hiền tỷ có được một đức tin rất vững vàng để chống 
chỏi với cuộc biến loạn trong Đạo.

Vậy từ đây, chúng tôi xin chư Hỉền huynh và chư 
Hiền tỷ khá an lòng để hết tâm trí lo tròn trách nhậm 
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mình. Chúng tôi xin hứa rằng, rồi đây chúng tôi sẽ hiệp 
Hội Thánh, hết sức lo điều đình cho toàn Đạo được hòa 
thuận, được rõ hư thiệt và làm sao cho sanh chúng vừa 
lòng mà không trái luật Đạo.

Chúng tôi không muốn dụng quyền sửa trị ai bao 
giờ, chúng tôi chỉ cầu cho chư Hiền huynh và qhư Hiền 
tỷ cứ lo tu hành, đừng làm việc chi sai trái luật Đạo.

Ngày chúng tôi qua CTĐ lãnh trách nhậm hành 
chánh của Chánh Phối Sư, chúng tôi cũng đã tuyên bố 
rằng, chỉ ước mong có một điều là làm thế nào cho Nền 
Chơn Đạo của Đại Từ Phụ ra thiệt tướng, tức là buộc cả 
thảy chúng ta phải hành đạo y theo Pháp Chánh Truyền, 
Tân Luật và các Đạo Nghị Định của Đức Lý Giáo Tông. 
Buộc tuân y đạo pháp tức là làm cho cơ phổ hóa chúng 
sanh khỏi trở ngại, thì đức tin của chư Hiền huynh và chư 
Hiền tỷ đặng vững vàng, nền Chơn đạo càng thêm cao giá.

Phận sự của chúng tôi là làm cho đặc biệt các quyền 
hành, không cho ai được quá quyền mà cũng không ép ai 
chịu phận thiệt thòi.

Chúng tôi nặng mang trách nhậm nơi mình, hằng 
lo sợ từng bữa, vì chúng tôi là người hữu thệ, phải giữ dạ 
vô tư thì dầu cho cha mẹ, vợ con, anh em, cũng không tư 
vị đặng. Vậy nên chúng tôi không để cho ai được phá hoại 
sự trật tự trong nền Đạo.

Cũng vì các lẽ kể trên đây mà sau khi Hội Thánh 
đã định ngày 4–2–1933 giao quyền Chánh Phối Sư cho 
HTĐ, Đức Hộ Pháp có công đồng mà định cho 3 vị Khai 
qua CTĐ lãnh quyền hành chánh cho đến ngày có chánh 
vị thì giao lại.
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Vả lại, khi lãnh quyền bên CTĐ thì chúng tôi phải 
bị ngừng hết quyền bên HTĐ, cho nên chúng tôi cũng 
rất trông mong cho mau có chánh vị đặng rồi chúng tôi 
trở về HTĐ.

Có một điều nầy, chúng tôi xin để lời thành thật là 
sau khi lãnh quyền Chánh Phối Sư rồi, chúng tôi được 
rõ việc Đạo và các nguyên do làm ra cớ sự rối rấm trong 
Đao, vì vậy mà chúng tôi nhứt định sửa đương lại cho y 
Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và Đạo Nghị Định của 
Đức Lý Giáo Tông cùng là Thánh Ngôn của Đại Từ Phụ.

Thẳng mực tàu phải đau lòng gỗ, là lẽ thường. Chúng 
tôi xin khuyên chư Hiền huynh và chư Hiền tỷ cứ thành 
tâm mà lo tròn trách nhậm mình đối với Đạo và xin lượng 
biết cho chúng tôi là người đã lập thệ vô tư mà chúng tôi 
qua lãnh việc bên CTĐ đây, chẳng phải là vì hám quyền 
đồ lợi chi đâu, chúng tôi nghĩ vì việc Đạo là việc chung, 
cho nên bất cứ là người nào hễ giúp ích được cho Đạo chút 
nào thì hay chút nấy. Chúng tôi không phân nhơn phân 
ngã gì hết cho nên mới an lòng mà lãnh việc.

Lại nữa, sự giao quyền Chánh Phối Sư cho chúng tôi 
cũng làm đủ phép, có 3 vị cựu Chánh Phối Sư làm lễ giữa 
Bửu điện mà giao việc lại cho chúng tôi (Xin coi Châu Tri 
số 5 của 3 vị Đầu Sư). Nếu nói hám quyền, vậy chớ quyền 
của Chức sắc HTĐ hèn hạ gì mà chúng tôi phải đi kiếm 
quyền bên CTĐ nữa.

Chúng tôi đã lãnh việc và đã khởi làm công việc bộn 
bàng rồi thì chúng tôi phải làm trọn phận sự cho đến ngày 
có người thay thế chúng tôi.

Tiện đây, chúng tôi xin đăng trọn bài Diễn Văn của 
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Chức sắc HTĐ đọc tại Tòa Thánh Tây Ninh trong ngày 
về Tòa Thánh tái thủ phận sự, để chư Hiền huynh và chư 
Hiền tỷ lấy hết công tâm mà bình phẩm, coi chúng tôi có 
trọn giữ vô tư hay không?

Vả lại, dầu việc gì, cũng còn có tòa lương tâm và 
Quyền Vạn Linh sẽ biết cho chúng tôi.

*
BàI DỈỄn Văn

Cùa Chức sắc HTĐ đọc tại Tòa Thánh khi về tái thủ phận sự.

Kính chư Hiền huynh, chư Hiền tỷ,
Từ ngày Đức Chí Tôn giáng trần khai Đạo, anh em 

chúng tôi vẫn tin thật là Đạo chánh, nên đã đem hết dạ 
tín thành và tài hèn sức mọn, góp một phần tử trong việc 
vun đắp nền Đạo đặng sung túc vững vàng.

Bắt đầu năm Sửu qua năm Dần, cho đến cuối năm 
Thìn, chúng tôi vẫn đem hết tấc lòng thành tín để sùng 
bái Đức Chí Tôn, dụng hết tâm huyết đối cùng sanh 
chúng, nấm nốp một lòng lo, ban ngày thì lo nợ áo cơm, 
tối lại xúm xít nhau chung lo Đạo cả. Có lẽ vì Đạo mới 
phôi thai, chưa có nhơn tài, nên Đức Chí Tôn phải buộc 
lòng quá yêu, tạm dùng anh em chúng tôi đặng chưởng 
loan (chấp cơ) truyền Đạo. Chúng tôi hằng tưởng trong 
trí rằng, mối Đạo rất lớn lao dường nầy mà tài đức chúng 
tôi sơ bạc thế ấy thì chắc là Đức Chí Tôn chỉ tạm dùng 
trong một lúc vậy thôi, hầu qui tụ kẻ thiện tâm lại, sau 
rồi Đức Chí Tôn sẽ tuyển chọn nhơn tài mà thay thế cho 
chúng tôi, vậy mới xứng đáng phần việc khó khăn để làm 
hướng đạo cho chúng sanh.

Anh em chúng tôi sở dĩ không về ở được tại Tòa 
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Thánh mà hành đạo là cũng có nhiều lẽ:
Nhứt là chúng tôi nghĩ chưa ra kế lợi sanh, sợ e rủ 

nhau về đây, chẳng những không làm lợi được cho Đạo 
thì chớ, mà lại còn phải chịu cho Đạo cấp dưỡng nữa. Vì 
vậy mà phải chịu cái tiếng không trọn hiến thân cho Đạo. 
Đã biết rằng nếu mình sẵn lòng làm thì cũng có việc cho 
mà làm thật, nhưng mà trước hết phải cạn xét coi việc 
làm của mình sẽ bổ ích là bao nhiêu cho Đạo đã. Tuy vậy 
mặc dầu, chúng tôi cũng để hết tâm chí vào Đạo, ngày nào 
phải việc ra gánh vác thì chúng tôi chẳng hề dám từ nan. 
Chúng tôi cũng có chí phế đời mà hành đạo vậy.

Một lẽ nữa là bấy lâu, anh em chúng tôi hằng trông 
cho có nhơn tài xuất thế và hằng cầu nguyện cùng Đức 
Chí Tôn cho có người nào đủ tài đức ra gánh vác cái trách 
nhậm rất lớn lao nầy, thay thế cho anh em chúng tôi tự 
nhận tài sơ đức mọn, có đủ sức chi mà dám lãnh vai tuồng 
hướng đạo cho chúng sanh, vả lại hoàn cảnh hãy còn ràng 
buộc nơi đời, chúng tôi làm không trọn phận sự, e trước 
lỗi với Đức Chí Tôn, sau thẹn cùng chư Đạo hữu. Chúng 
tôi vẫn chắc trong trí rằng: Từ ấy đến nay, đã có người 
thay thế vào rồi, vì đã tự xét mình không đủ tài đức, lại 
nữa, chúng tôi vẫn biết dưới đời không một ai dám gọi 
mình là trọng yếu, thì cái sự thay đổi ấy chúng tôi thiết 
tưởng ai ai cũng nghĩ đến rồi.

Sở dĩ ngày nay anh em chúng tôi tái lãnh phận sự 
đây, trước là vì Đức Chí Tôn phú thác, sau vì mấy anh 
lớn phù ủy, khuyên anh em chúng tôi “Hãy quên hết các 
việc trước, đem lòng vào nơi thanh tịnh, để hết dạ vô chỗ 
hiệp hòa, đặng tái thủ phận sự, chung lo vun đắp nền Đạo 
của Đức Chí Tôn.”
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Huống chi trong thơ của nhị vị Thượng Tương 
Thanh và Ngọc Trang Thanh vời anh em chúng tôi về Tòa 
Thánh đặng dự cuộc bão hòa, 2 vị cũng có nhìn rằng, cả 
thảy chúng ta đều còn mang nặng xác phàm, không ai khỏi 
lâm vấp lạc lầm một vài lỗi trong buổi Đạo bị khảo, dẫu 
cho có Chơn thần chí Tiên chí Phật cũng chưa ắt tránh 
hết được, thì lẽ nào anh em chúng tôi hẹp dạ từ nan, chớ 
anh em chúng tôi vẫn sợ không vừa lòng công chúng. Dầu 
vậy mặc lòng, chúng tôi đã đứng trước Bửu điện mà thề 
rằng: “Phải lấy dạ vô tư mà hành đạo, dầu cho cha mẹ, 
anh em ruột cũng không phép tư vị.”, thì không bao giờ 
anh em chúng tôi dám quên lời trọng thệ ấy.

Huống chi Đức Hộ Pháp đã có tuyên ngôn với anh 
em chúng tôi rằng: “Cái quyền hành của Chức sắc HTĐ 
nó minh mông vô tận, nó không có gì hết mà nó gồm hết.” 
Ngài cũng có nhìn nhận và tuyên ngôn rằng: Cả Chức sắc 
HTĐ đều đặng trọn dạ vô tư từ thử.

Nghe được lời nói ấy như cổi tấm lòng nên anh em 
chúng tôi mới hiệp nghị cùng Hội Thánh CTĐ mà chấn 
chỉnh việc Đạo lại cho có trật tự, để sau nầy khỏi lo sự 
rối rắm trong Đạo.

Tuy rằng anh em chúng tôi đều là tai phàm mắt thịt 
mặc dầu mà biết đâu mỗi người đem một điểm thiên tư 
của mình mà hiệp lại với nhau rồi nó lại không thành 
một cây đuốc huệ và trở nên hữu dụng chăng? Đức Phật 
Tổ đã nói: Nhứt thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh; còn 
Đức Chí Tôn để lời Thánh giáo rằng: Thầy là các con, 
các con là Thầy.

Vậy thì cái Điểm Linh quang của chúng ta chẳng 
phải là vô dụng đâu, mà là cái Chơn hồn rất quí báu, có 
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thể làm cho chúng ta ra người hữu dụng. Một người hữu 
dụng, hai người hữu dụng, ba người hữu dụng, hết thảy 
Đạo hữu đều hữu dụng mà phối hiệp lại thành một khối 
vững vàng thì anh em chúng ta còn phải lo tìm nhơn tài 
đâu nữa, lo tìm Tiên Phật ở đâu nữa?

Nếu ta cứ tự tiện lấy ta mà không chịu kinh nghiệm 
cho xác lý, để cứ ỷ lại vào sức phi phàm của các Đấng Thiêng 
liêng mãi mãi thì thiết tưởng khó bề thoát tục. Vì hễ mình 
tự tiện lấy mình hoài, thì dẫu cho tránh khỏi cái kiếp khổ 
ở cõi trần nầy rồi cũng phải bị khổ ở cõi khác nữa.

Nói vậy, nghĩa là ta phải bảo nhau rằng: Hết thảy anh 
em chúng ta phải hòa hiệp nhau lại mà lập thành một cõi 
Cực Lạc Thế Giới nơi thế nầy. Hễ khi chúng ta tự thoát 
rồi thì ắt chúng ta làm Thần Tiên tại thế, để làm gương 
soi cho người đời thấy mà đến chung hưởng cùng ta. Mà 
hễ nói người trở nên Thần Tiên đặng thì ắt ta phải ráng 
trau giồi đạo hạnh, hầu đoạt lấy phẩm vị cho xứng đáng 
với trách nhậm của Đức Chí Tôn đã phú thác cho ta. Ta 
phải lập tâm phấn chí luôn, dường nầy thì ta mới mong 
tránh khỏi những nỗi khó khăn nó toan phá hoại cuộc 
liên hiệp của ta.

Cái phận sự của chúng tôi nơi HTĐ không có thể 
hiểu biết hết đặng, vì nó phải tùy theo trình độ của Đạo 
mà xây chuyển, nếu biết rõ đặng thì Đạo không cao đặng 
vì nó không có giới hạn, phàm vật chi có giới hạn thì 
không bao giờ cao đặng.

Vì sự siêu việt của nó vô cùng tận mà cái phụ trách 
của HTĐ là phải khai hóa nên phải tùy tài năng của mỗi 
người trong anh em chúng ta mà phát triển ra. Sự cao thấp 
của Đạo nó ẩn vi trong đó. Vì vậy nên mới gọi rằng: Phận 
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sự cửa HTĐ không có gì hết mà nó gồm hết.
Nếu ta biết rõ đặng thì ta đoạt phẩm vị Thiêng liêng 

rất dễ dàng. Vì không rõ đặng, nên ta buộc mình phải đeo 
đuổi theo mà học Đạo hoài, mà hễ càng học thì ta thấy 
Đạo càng cao thêm, thiết tưởng nơi thế nầy không một 
ai dám tự phụ rằng mình thông suốt Đạo.

Vậy, từ đây, chúng tôi vâng lịnh Đức Chí Tôn phú 
thác, dưới vì sanh chúng tin dùng, nên nguyện đem hết 
tài hèn sức mọn ra mà chung gánh mối Đạo. Dầu ít tài 
thiếu đức mà đã có lịnh trên dạy biểu thì cũng ráng làm.

Chúng tôi đã thề vô tư thì bao giờ cũng cứ vô tư, 
dầu ai thương ghét, trọng khinh, chúng tôi cũng không 
đặng phép để ý. Dầu tài có hèn, đức có kém đi nữa, chúng 
tôi là kẻ đã thọ thiên mạng nơi mình thì chúng tôi cũng 
không vì thương mà xu phụ theo phe đảng, cũng không 
vì ghét mà chia rẽ anh em.

Ôi! Thương thương ghét ghét cũng là lẽ thường tình, 
chúng ta đừng vì đó mà nãn lòng thối chí. Rất mong thay!

Chức sắc Hiệp Thiên Đài.

 ▶ Tiếp theo Châu Tri số 3 của 3 Chánh Phối Sư
Ban ủy Viên thay mặt Hội Thánh viếng  

các Quận Đạo và các Thánh Thất.

Chúng tôi xin nhắc lại, trong Châu Tri số 2 nơi khoản 
chót, chúng tôi có cho chư Hiền huynh và chư Hiền tỷ 
hay trước rằng, sẽ có một Ban ủy Viên toàn là Chức sắc 
Thiên phong, thay mặt cho Hội Thánh đi viếng các Quận 
Đạo cùng các Thánh Thất Đạo đặng xem xét việc Đạo và 
chỉnh pháp cho y theo Pháp Chánh Trụyền, Tân Luật và 



 ĐẠO LỊCH 8: năm QUí DậU (1933)

105

các Đạo Nghị Định của Đức Lý Giáo Tông.
Vậy nay, chúng tôi xin thông cáo cho chư Hiền huynh 

và chư Hiền tỷ rõ biết, ngày 20 tháng 5 nhuần, nhằm ngày 
12–7–1933, các vị kể danh sau nầy, có chưn trong Ban ủy 
Viên thay mặt Hội Thánh sẽ bắt đầu khởi hành:

 � Vị Tiếp Thế HTĐ Lê Thế Vĩnh.
 � Vị Giáo Sư Thượng Latapie Thanh
 � Vị Giáo Sư Thượng Thành Thanh.
 � Vị Giáo Sư Thượng Chữ Thanh.
 � Vị Giáo Sư Thượng Hoài Thanh.
 � Vị Giáo Hữu Thượng Trí Thanh.

Ban ủy Viên nầy trọn quyền thay mặt Hội Thánh, 
nghĩa là có quyền thay mặt cho hai Đài (CTĐ và HTĐ) 
đặng đến tận nơi xem cơ hành động của toàn thể Đạo và 
lo điều đình những điều yêu cầu hay nài xin của chư Đạo 
hữu lưỡng phái.

Hội Thánh có giao cho Ban ủy Viên nầy một cuốn 
Sổ kêu nài, để ghi các lời kêu nài hay là yêu cầu của chư 
Đạo hữu lưỡng phái.

Chư Hiền huynh và chư Hiền tỷ cũng nên dùng dịp 
nầy mà tiếp xúc cùng Hội Thánh để minh tỏ những việc 
hành động nào mà chư Hiền huynh và chư Hiền tỷ cho 
rằng sái luật đạo, ngõ hầu giúp cho Hội Thánh có thể đỉều 
đình, làm cho nền chơn đạo của Đại Từ Phụ ngày ngày 
trở nên quang minh chánh đại, tức là giữ phẩm giá chư 
Hiền huynh và chư Hiền tỷ càng thêm cao trọng, song 
chúng tôi có một điều thiết yếu là ước mong sao chư Hiền 
huynh và chư Hiền tỷ ráng lấy hết công tâm vì Đạo Thầy.
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Ban ủy Viên nầy khi đi khắp các nơi rồi, lúc trở về 
sẽ đệ một tờ phúc sự cho Hội Thánh.

Chứng tôi tưởng mấy lời trên đây cũng đủ cạn tỏ 
cùng chư Hiền huynh và chư Hiền tỷ, xin vì Đạo, vui lòng 
tiếp kiến và giúp Ban ủy Viên thay mặt Hội Thánh dễ bề 
thi hành phận sự. Được vậy, chúng tôi cảm tạ chẳng cùng.

Trước khi Ban ủy Viên nầy đến viếng Quận Đạo 
nào, hay là Thánh Thất nào, thì một Chức sắc trong Ban 
ấy sẽ viết thơ riêng cho chư Thiên phong sở tại hay trước.

Nay kính,
Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 1–7–1933. 

Thái Chánh Phối Sư Thượng Chánh Phối Sư  ngọc Chánh Phối Sư
PHẠm TẤn ĐÃI THÁI Văn THâU  TrẦn DUy nGHĨA

CHỨNG KIẾN:
 Hộ Pháp Quyền Giáo Tông
 PHẠM CÔNG TẮC THƯỢNG TRUNG NHỰT

NGÀY 22–5-NHUẦN–QUÍ DẬU (DL 14–7–1933) CHÂU TRI SỐ 1 CỦA 3 
CHÁNH PHỐI SƯ: BỔ NHIỆM CHỨC SẮC PHỤ TRÁCH CỬU VIỆN CTĐ.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
(Đệ bát niên)

Tòa Thánh Tây Ninh 
 Vãn phòng NỘI CHÁNH 
 Số: 1

 � Chiếu theo PCT ban quyền hành cho Chánh Phối 
Sư,

 � Chiếu theo Đạo Nghị Định thứ tư phân định quyền 



 ĐẠO LỊCH 8: năm QUí DậU (1933)

107

hành Thái, Thượng, Ngọc Chánh Phối Sư,
 � Chiếu theo Đạo Nghị Định thứ 9 và thứ 12, giao 

quyền hành chánh cho 3 vị Khai bên Hiệp Thiên Đài,
 � Chiếu theo Nội Luật Cửu Viện lập tại Tòa Thánh 

ngày 29–3–Quí Dậu (dl 23–4–1933).

NGHỊ ĐỊNH:

ĐIỀU THỨ NHỨT: Kể từ ngày 17–2–Quí Dậu (12–3–1933) 
Cửu Viện tại Tòa Thánh đổi lại là Tòa Nội Chánh.

ĐIỀU THỨ HAI: Thuyên bổ:
I. LƯƠNG VIỆN:

1� Phối Sư Thượng Tông Thanh:  � � � � � � � � � � � Quản Lý� 
2� Giáo Hữu Thượng Hộ Thanh: � � � � � � � � � � � � Phó Quản Lý�
3� Giáo Hữu Thái Huê Thanh:� � � � � � � � � � � � � � —nt—

II. HỘ VIỆN:
4� Giáo Hữu Thái Bộ Thanh: � � � � � � � � � � � � � � � Quản Lý�
5� Giáo Hữu Thái Vang Thanh: � � � � � � � � � � � � � Phó Quản Lý�
6� Lễ Sanh Thượng Chất Thanh:  � � � � � � � � � � � —nt—
7� Lễ Sanh Thượng Diệp Thanh:  � � � � � � � � � � � —nt—

III. CÔNG VIỆN:
8� Giáo Hữu Thái Gấm Thanh: � � � � � � � � � � � � � Quản Lý�
9� Giáo Hữu Thượng Quảng Thanh � � � � � � � � �  Phó Quản Lý�

10� Lễ Sanh Thượng nguơn Thanh:  � � � � � � � � � —nt—
IV. NỘI VIỆN:

11� Giáo Sư Thượng Thành Thanh: � � � � � � � � � � Quản Lý
12� Giáo Hữu Thượng Trí Thanh: � � � � � � � � � � � � Phó Quản Lý�
13� Giáo Hữu ngọc non Thanh: � � � � � � � � � � � � � —nt—
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V� HỌC Và PHƯỚC VIỆn
(1)� Giáo Sự Thượng Thành Thanh:  � � � � � � � � � � Quản Lý Học Viện
(2)� Giáo Sư ngọc Trọng Thanh: � � � � � � � � � � � � � Quản Lý Phước Viện
14� Giáo Hữu Thượng Sáng Thanh: � � � � � � � � � � Phó Quản Lý�
15� Giáo Hữu ngọc Phát Thanh:  � � � � � � � � � � � � —nt—

VI� nÔnG VIỆn
16� Giáo Hữu ngọc Bển Thanh: � � � � � � � � � � � � � Quản Lý�
17� Giáo Hữu Thượng Đứa Thanh:� � � � � � � � � � � Phó Quản Lý�

VII� LẠI VIỆn
18� Giáo Sư Thượng Bảy Thanh:  � � � � � � � � � � � � Quản Lý�
19� Giáo Hữu Thượng Tuy Thanh: � � � � � � � � � � � Phó Quản Lý�
20� Giáo Hữu Thượng Thiện Thanh: � � � � � � � � � —nt—
21� Giáo Hữu Thái như Thanh:  � � � � � � � � � � � � � —nt—

VII� LỄ VIỆn 
22� Giáo Sư ngọc Trọng Thanh: � � � � � � � � � � � � � Quản Lý�
23� Giáo Hữu Thượng Lái Thanh:  � � � � � � � � � � � Phó Quản Lý�
24� Giáo Hữu ngọc Dánh Thanh: � � � � � � � � � � � � —nt—

VIII� HÒA VIỆn
25� Giáo Sư Thượng Liêng Thanh: � � � � � � � � � � � Quản Lý�
26� Giáo Hữu Thương Tại Thanh: � � � � � � � � � � � � Phó Quản Lý�
27� Lễ Sanh Thượng Tài Thanh: � � � � � � � � � � � � � —nt—

ĐIỀU THỨ BA: Ông Giáo Sư Thượng Latapie Thanh 
lãnh giao thiệp cùng Chánh phủ Nam Kỳ, thế cho ông 
Đầu Sư Thượng Tương Thanh.

ĐIỀU THỨ TƯ: Ông Giáo Hữu Thượng Áo Thanh lãnh 
phần Cai Quản Kho sách Đạo, thế cho ông Thượng Trí 
Thanh được bổ nơi khác.
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ĐIỀU THỨ NĂM: Cả Chức sắc trong Tòa Nội Chánh 
phải hiến thân cho Đạo, chừng nào thực hành trách 
nhậm rồi mới đặng kể vào Hội Thánh. Định kỳ cho 1 
tháng kể từ ngày ban hành NGHỊ ĐỊNH nầy, cả Chức 
sắc kể danh trên đây phải về ở luôn tại Tòa Thánh đặng 
lãnh việc hành chánh.

ĐIỀU THỨ SÁU: Các Nghị Định trước về thuyên bổ 
Chức sắc vào Cửu Viện mà có nghịch với Nghị định nầy 
đều hủy hết.

ĐIỀU THỨ BẢY: Quản Lý Lại Viện lãnh thi hành Nghị 
Định nầy.

Làm tại TTTN, ngày 22 tháng 5 nhuần Quí Dậu.
(dl 14–7–1933)

Ngọc Chánh Phối Sư 
TRẦN DUY NGHĨA

Đồng ý kiến:
 Thái Chánh Phối Sư Thượng Chánh Phối Sư
 PHẠM TẤN ĐÃI THÁI VĂN THÂU

Vâng lịnh ban hành: Ngày 2–8–1933 (11–6–Quí Dậu).
QUẢN LÝ LẠI VIỆN 

Giáo Sư Thượng Bảy Thanh

NGÀY 1–6–QUÍ DẬU (DL 23–7–1933) 3 CPS RA NGHỊ ĐỊNH NGƯNG 
CHỨC, RÚT VỀ TÒA THÁNH 4 GS ĐẨU TỈNH ĐẠO. THƯỢNG LAI, THÁI 

MINH, NGỌC KINH, THƯỢNG THÌNH.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
(Đệ bát niên)
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Tòa Thánh Tây Ninh 
 Văn phòng NỘI CHÁNH 
 Số: 6

 � Chiếu theo PCT ban quyền hành cho Chánh 
Phối Sư, 

 � Chiếu theo Đạo Nghị Định thứ tư phân định 
quyền hành Thái, Thượng, Ngọc Chánh Phối Sư,

 � Chiếu theo Đạo Nghị Định thứ 9 và thứ 12, giao 
quyền hành chánh cho 3 vị Khai bên Hiệp Thiên 
Đài,

 � Chiếu theo Đạo Nghị Định thứ 3 phân định 
quyền hành địa phận đặc biệt cho Chức sắc từ 
Phối Sư đổ xuống và cấm chẳng cho lấn ranh, sữa 
cải chơn truyền,

 � Chiếu theo Đạo Nghị Định thứ 1 phân định trách 
nhậm của Chức sắc và sự trật tự lễ nghĩa,

 � Chiếu theo thơ số 29 ngày 29–6–1933 gởi cho 3 vị 
Đầu Tỉnh Đạo : Bến Tre, Rạch Giá, Sóc Trăng, 
Sa Đéc và Trà Vinh và 1 vị Đầu Quận Đạo Cần 
Giuộc (Chợ Lớn),

 � Chiếu theo Tân Luật chương thứ 4 và chương 
thứ 5,

Nghĩ vì đã có đủ bằng cớ hiển nhiên chứng rằng: 
một phần Chức sắc đã lắm phen không gìn trật tự, chẳng 
tùng lịnh Hội Thánh, đi khắp các nơi mà gieo điều rối 
loạn cho nền Đạo, tự chuyên sửa cải chơn truyền của Đạo.

NGHỊ ĐỊNH:

ĐIỀU THỨ NHỨT: Ngưng quyền hành chánh của Chức 
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sắc Đầu Tỉnh Đạo và Đầu Quận Đạo kể danh dưới đây 
và rút về Tòa Thánh đặng tùng lịnh Hội Thánh:

1. Ông Giáo Sư Thượng Lai Thanh (Nguyễn Văn Lai) 
Đầu Tỉnh Đạo Bến Tre, Rạch Giá và Sóc Trăng.

2. Ông Giáo Sư Thái Minh Thanh (Nguyễn Quang 
Minh) Đầu Tỉnh Đạo Trà Vinh.

3. Ông Giáo Sư Ngọc Kinh Thanh (Nguyễn Văn Kinh) 
Đầu Tỉnh Đạo Sa Đéc.

4. Ông Giáo Sư Thượng Thình Thanh (Nguyễn Văn 
Thình) Đầu Quận Đạo Cần Giuộc (Chợ Lớn).
ĐIỀU THỨ HAI: Các Nghị Định trước về việc thuyên 

bổ những Chức sắc trên đây đều hủy hết.
ĐIỀU THỨ BA: Quản Lý Lại Viện lãnh thi hành Nghị 

Định nầy.
Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày mùng 1 tháng 6 Quí Dậu. 

(dl 23–7–1933)
Ngọc Chánh Phối Sư

TRẦN DUY NGHĨA 
Đồng ý kiến:

 Thái Chánh Phối Sư Thượng Chánh Phối Sư
 PHẠM TẤN ĐÃI THÁI VĂN THÂU

Vâng lịnh ban hành: Ngày 19–6– 1933 (10–8–1933).
QUẢN LÝ LẠI VIỆN 

Giáo Sư Thượng Bảy Thanh.
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NGÀY 22–6–QUÍ DẬU (DL 13–8–1933) TẠI GIÁO TÔNG ĐƯỜNG. ĐỨC 
NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN GIÁNG CƠ NÓI VỚI DQGT,

 � Phò loan: Hộ Pháp — Khai Pháp.
 � Hầu đàn: Đức Q. Giáo Tông, Khai Thế, GS Thượng 

Bảy Thanh.

NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN HAY VICTOR HUGO
 h (Bài giáng cơ của Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn bằng Pháp văn, 

xin dịch ra Việt văn sau đây:)

Bần đạo vừa hội kiến với Đức Lý Giáo Tông. Ngài chấp 
thuận hoàn toàn Thánh Lịnh sau cùng của Hiền hữu,
Vậy không cần giữ bí mật Thánh Lịnh ấy làm chi.
– ………………………… (được) ………………………………
Từ nay, người ta cần cách xử trí quyết liệt.
Tôn giáo của chúng ta có một chủ quyền thống nhứt,
Từ đó, nhơn loại phải được cứu độ thực dụng.
Rằng những cuộc vận động hèn hạ được phô bày trước công 
chúng.
Các Chức sắc lãnh đạo tương lai của Hiền hữu sẽ ra mặt. 
Ô! Họ không giống như các Chức sắc hiện tại,
Hiền hữu sẽ thấy họ hành sự đúng lúc.
Họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Những con chiên lạc lồng sẽ trở lại.
Cái chuồng cũ mà khỏi cần ràng buộc.
– ……………………………… (được) …………………………
Tiếp Đạo đang nâng lên cái ngai 
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Của một vị Giáo Tông tương lai.
Mặc đầu lòng nhiệt thành đôi chút mạnh mẽ,
Tiếp Đạo tiến bước trên con đường khá tốt.
Hơn nữa, đây là Thiên ý của Đức Chí Tôn,
Nhưng Ngọc Hư Cung đã bãi bỏ tất cả.
Từ khi lên chức Quyền Giáo Tông,
Pháp Chánh Truyền có một trạng thái khác.
Kế hoạch cũ bị bãi bỏ, ngay bây giờ chấm dứt,
Phán quyết sẽ không thể tái hiện.
Chúng ta sẽ đặt các vấn đề nầy trước mắt 
Trong cuộc hội kiến tới. 

Tạm biệt.

NGÀY 24–6–QUÍ DẬU (DL 15–8–1933) TẠI KIM BIÊN. ĐỨC NGUYỆT 
TÂM: NÊN HƯỚNG SỰ TRUYỀN GIÁO ĐẾN ÂU CHÂU.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Tìếp Đạo.
 � Hầu đàn: Đức Quyền Giáo Tông, GS Thượng Bảy 

Thanh, GS Thượng Vinh Thanh, GH Hương Huê, 
GH Hương Mưu.

NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN HAY VICTOR HUGO

(Bài giáng cơ của Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn bằng 
Pháp văn, xin dịch ra Việt văn sau đây:)

Chào chư Hiền hữu, chư Hiền muội,
Bần đạo đem đến cho chư vị một hạnh phúc lớn.
Hiện thời, tất cả nước Pháp đều tương đắc với chúng ta, 
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Tiếng nói của Thượng Viện buộc các tên điên ghê gớm, 
Đang điều khiển thuộc địa nầy hướng về sự suy vong.
Tất cả chánh khách lắng nghe tiếng kêu báo động của chúng ta.
Sau cùng Đạo Cao Đài được quí trọng,
Nhờ những sự giúp đỡ của dư luận mạnh mẽ.
Một Hội Nghị sắp tới của Hội Nhân Quyền
Sẽ can thiệp cho chúng ta bên cạnh các Nghị sĩ. 
PASQUIER sẽ tường trình 
Cho toàn dân Pháp về những đau khổ đã gây ra
Cho các huynh đệ bất hạnh của chúng ta và tỏ ra 
Trung thành với Chánh quốc khi Chánh quốc bị nguy hiểm.
Nước Pháp có hơn một danh hiệu biết ơn,
Đối với sự trợ giúp về của cải và người trong sự phục thù riêng.
Tóm lại, những người Pháp chân chính sẽ bảo vệ các bạn. 
Chống lại tất cả các âm mưu ngược đãi các bạn.
TIẾP ĐẠO, Hiền hữu đã biết rõ về các thay đổi,
Đem vào bản Pháp Chánh Truyền mới,
Thích hợp với phán quyết của Ngọc Hư Cung,
Chủ quyền tối cao của Giáo Tông không xuất hiện;
Vậy Quyền tối cao sẽ là thống nhứt 
Như thế, thế giới sẽ là một:
Một trong tôn giáo, một trong việc cai trị, một trong thời 
đại mới,
Tất cả hình thái cũ của xã hội sẽ trở thằnh xác chết.
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Sự tự chủ của tôn giáo chúng ta sẽ hiển nhiên,
Cần phải đặt tôn giáo chúng ta trên một nền tảng bền vững, 
Hãy qui tụ tất cả các cố gắng yếu ớt của chúng ta 
Hướng về sự truyền đạo ở Âu Châu;
Chúng ta sẽ thấy ở đó nhiều sự tiếp viện hùng mạnh. 
Chống lại Công giáo và các giáo sĩ.
Hiền muội HƯƠNG MƯU thân mến,
CẢNH còn ở trong trạng thái hôn mê,
Nó chỉ có thể về cơ nơi đây trong một năm nữa.
Hãy can đảm đợi chờ và nói với bạn 
Hiền muội tự an ủi, 
Bởi vì đứa con của nó thuộc vào những Chơn linh lớn tái kiếp
Kiếp Sống của nó được quyết định bởi chính nó trước khi 
tái kiếp.
Nó có đúng thời gian ước muốn để từ trần. 
Tạm biệt

NGÀY 27–6–QUÍ DẬU (ĐL 18–8–1933) TẠI KIM BIÊN. ĐỨC NGUYỆTTÂM: 
VIỆC RỐI LOẠN XẢY RA LÀ DO SỰ SAI LẨM CŨA CTĐ.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Tiếp Đạo.
 � Hầu đàn: Đức Quyền Giáo Tông và Hội Thánh Ngoại 

Giáo.

CHƯỞNG ĐẠO NGUYỆT TÂM HAY VICTOR HUGO

(Bài giáng cơ của Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn bằng 
Pháp văn, xin dịch ra Việt văn sau đây:)
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Chào chư Hiền hữu thân mến,
(Ngài Cao Tiếp Đạo đặt một câu hỏi)

Hội Thánh Ngoại Giáo không đáng hãnh diện,
Chư Hiền hữu hãy nhớ điều nầỵ:
Nhiệm vụ của chúng ta được xác định rõ rằng;
Chúng ta theo sát uy quyền
Của các Đấng thiêng liêng phải hiệp nhứt
Không đụng chạm và không hận thù,
Các Đấng sẽ cứu độ nhơn loại trong tương lai. 
Ô! Biết bao những mưu mô vô ích,
Giăng ra trong thời gian dàn xếp
Bởi các tâm hồn thiếu thốn và nghèo nàn!
Của tất cả những quan niệm tốt, 
Vẫn còn cuộc tranh đấu thực sự,
Của Thánh chất và thú chất
Loài người mắc phải
Với sự ghê sợ của một quyền lực ngự trị.
Cái sức mạnh nào biểu lộ 
Lòng tốt của Thượng Đế!
Đó là lòng bác ái chứng minh.
Sự huyền diệu sẽ làm mở ra các con mắt,
Trong giấc ngủ hôn mê
Của đêm tối bao phủ kẻ phản đạo.
Sự dốt nát của các tín đồ Công Giáo theo tà thuyết 
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Ngăn trở một đời sống tốt đẹp hơn cho thế giới.
Sau rốt, những người nào là sứ giả 
Mà Thượng Đế gởi đến nhơn loại?
Sự nhân đức của các thiện thần của Thượng Đế 
Sẽ xoa dịu tâm can và thỏa mãn cơn đói.
Bởi phương tiện nào các thiện thần đến được cõi trần? 
Vào lúc mà sự biểu lộ hữu hình bị cấm chỉ,
Nếu không phải bởi thông công bằng đồng tử và sóng điện 
Nó được thấy tốt hơn và nghe dễ hơn.
Sự chứng nhận hiện diện sẽ trở nên thế nào?
Nếu không có vật thể hay tiếng động.
Sẽ cung cấp gì cho cái thấy trong khi thiếu vắng 
Ngọn lửa thiêng liêng trong đêm tối 
Cái cử động nhỏ mọn bẩn thỉu?
Quí vị sẽ tưởng tượng cái tác dụng hung ác của tà quái 
Không có một đức tin vững chắc,
Sự lo sợ đẩy quí vị đến chỗ dị đoan.
Sau cùng, những người quá eố của chúng ta thương mến 
chúng ta,
Bởi phương tiện nào họ biểu lộ được?
Hạt giống thương yêu mà họ gặt hái và gieo rắc,
Có thấy chăng cánh đồng phì nhiêu?
Được phước đức, ô! Sự thông công,
Bởi vì ngươi sẽ thay thế Đấng vĩnh cửu ấy,
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Bên cạnh những kẻ đau khổ và những người phiền não, 
Để đem họ trở lại nơi lòng của Đại Từ Phụ.
Ngươi bị hất hủi và nguyền rủa bởi loài người,
Nhưng hãy luôn luôn tưởng tới Đấng Christ và cây Thập giá. 
Nguồn an ủi của ngươi sẽ rất chơn thực và rất trong sạch 
Khi ngươi cầm ly rượu tế và uống cạn.
Sự sinh tồn của ngươi thành bất tử.
Các chủ nợ của ngươi cũng đòi hỏi ngươi sinh tồn.
Những Chơn linh phàm tục bất trung với ngươi,
Nhưng cửa Thiên đường dành cho ngươi sự hoan hô. 
Những lời nói của THƯỢNG PHẨM thì mỉa mai,
Đó là sự bất công duy nhứt của cơ quan lãnh đạo 
Nói ra những lời rất mạnh mẽ,
Để giảm bớt tội lỗi của những người chống đối.
Thật ra chúng ta cũng nên nhìn nhận 
Bởi sự sai lầm của cửu Trùng Đài 
Mà Thượng Phẩm không thiên vị trong vấn đề 
Biện hộ những ý thức mà không thử thách.
Những lối giải quyết biệt đãi thì mất nhân tâm,
Các quyền lợi đặc biệt của chúng ta có thể bị bãi bỏ.
Nên hòa hiệp với Thượng Phẩm thì mới tốt đẹp hơn cho 
các quyền lợi
Của Đạo, vừa tôn kính phẩm vị cao trọng của Ngài.
Đần đạo định đến viếng Ngài.
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Bần đạo sẽ báo cáo cho quí vị biết kết quả vào một buổi tối. 
Tạm biệt.

NGÀY 16–8–QUÍ DẬU (DL 5–10–1933) BÀ ĐOÀN THỊ ĐIỂM CẢM ƠN ĐỨC 
QUYỀN GIÁO TỒNG

Bà Đoàn Thị Điếm giáng cơ cảm ơn Đức Quyền Giáo 
Tồng đẫ giúp chỉnh sửa nhiều câu trong NỮ TRUNG 
TÙNG PHẬN. 

ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Em chào chư vị.
Em chẳng tới kịp lúc kêu, nên cam thất lễ.
Có một tri âm, Em rất vui lòng hầu bút. Cười...
Quyền Giáo Tông, Em cám ơn Ngài chỉnh “NỮ 

TRUNG TÙNG PHẬN” nhiều câu, nhờ tay Ngài mà 
trở nên thanh tao thâm thúy. Vậy Em dâng bài thi nầy 
hầu Ngài, ghi chút tình đền đáp:

THI:
Gấm đẹp thêu hoa vẻ tốt tươi,
Thiên tư vốn sẵn có tay Trời.
Kim chi ngọc điệp nhà noi dấu,
Thổ võ huyền môn đức rạng ngời.
Áo đỏ chưa hay thân dựa bệ,
Gót son đã sạch bước vân lôi.
Túi vàng rồng ẩn chờ khuôn ấn,
Tạo thế sao may cũng phải thời.

Đọc giùm Em những lời tiên tri nầy sẽ kết quả, xin 
Ngài triêm nghiệm thì hiểu. Em xin kiếu đi theo mấy chị 
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Nương Nương cho kịp. 
THĂNG.

NGÀY 20–9–QUÍ DẬU (ĐL 7–11–1933) TẠI PHẠM NGHIỆP. THẦY DẠY 
ĐQGT VÀ ĐHP VỀ CÁI HẠI CỦA SỰ DỄ DUỖI THÁNH GIÁO 

Tà quái được mượn danh Cao Đài để thử thách môn 
đệ, chỉ duy không dám ngồi lẽn ngôi của Thầy mà thôi.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Tiếp Đạo.
(Vì Cao Thượng Phẩm có nói trước rằng: Thầy sẽ 
giáng, nên chư Đại Thiên phong để ý sẽ chấp cơ đúng 
Tý. Đến 10 giờ tối, Tiếp Đạo đặng tin T.S.F. trong ý 
cũng định rằng, trước khi Thầy giáng chắc có một vài 
vị đến trước, nên bàn cùng Hộ Pháp phò Tiểu ngọc cơ. 
Không dè, hai người vừa chấp Tiểu ngọc cơ thì Đức 
Chí Tôn giáng).

THẦY

Thầy ban ơn cho các con,
(Đức Quyền Giáo Tông và Thượng Chữ Thanh xúm 
lạy, còn Đức Hộ Pháp thì bạch cùng Thầy, xin để phò 
Đại ngọc cơ).
Ối! Chớ lúc trước Thầy xây bàn với các con lại sao! 

Thầy bữa nay đến có một mình.
Trung, Tắc, hai con đã thấy sự dể duôi Thánh giáo 

của Thầy nó lưu hại là dường nào chưa?
Quyền Giáo Tông bạch: – Dạ, đó cũng là lỗi của con 
buổi đầu không cẩn thận nên mới ra đến đỗi, vậy con 
chịu tội cùng Thầy.
Thì cũng tại con Trung không chánh đáng lúc đầu 
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mới ra đến đỗi. Thầy đã thấy rõ trước Thiên cơ nên để 
lời tiên ngôn căn dặn, hầu giải kiết đến điều mà các con 
chẳng để lòng dè dặt. Thầy thấy Ngọc Hư tuyển đạo, sợ 
các con sa ngã lầm đường nên lấy lòng tư thở than dạy 
bảo. Các con thấy tà khởi mạnh bạo là dường nào chưa?

Hộ Pháp bạch: – Dạ thưa Thầy, con không biết tại 
sao khắp nơi đều có cơ bút, mà mỗi lần đều xưng danh 
Thầy, không lẽ Thầy lại đến với cơ bút ấy?
Thầy đã nói rằng, duy có ngôi của Thầy chúng 

nó không dám dựa, chớ danh Đạo Thầy nó có phép 
dùng, nên dặn rằng, đừng nghe Cao Đài nơi nầy, Cao 
Đài nơi khác, mà tin cho ra thất thệ. Đến đỗi hồn ma 
thằng CHIÊU chúng nó cũng còn lợi dụng lừa gạt các 
con thay, thì còn danh ai mà từ bỏ.

Hộ Pháp bạch: – Dạ thưa Thầy, nói vậy Thầy không 
có đến với cơ bút ấy?
Cười... Tắc con tối trí quá!
Hộ Pháp bạch: – Dạ thưa Thầy, con không biết liệu 
phương nào mà độ TRANG cho đặng, vì tánh tự tôn 
tự trọng, không chịu nghe lời khuyên giải.
Chẳng lẽ chúng nó đợi đến tử địa mới tỉnh hồn, các 

con kiếm thế khôn mà giáo hóa.
Các con nghe thi:

THI
Một mảnh thân hình chịu lẫn đau,
Hỏi trong tánh đức hiểu dường nào.
Cội đào họ Đỗ còn cân trẻ,
Nhành liễu chàng Trương hỡi trọng màu.
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Gia nội càng đông gia tử phước,
Thân ngoài dễ hạp chữ bằng giao, 
Ơn xưa ví nhớ Già lao lực,
Khá mến yêu nhau đổi ngọt ngào.

THĂNG.

NGÀY 21–9–QUÍ DẬU (DỈ 8–11–1933) TẠI PHẠM NGHIỆP. ĐỨC NHÀN 
ÂM: TRẢM QUỈ PHẬT CÒN PHẢI XUỐNG ĐAO.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Tiếp Đạo.
 � Hầu đàn: Q. Giáo Tông, Tiếp Thế, Ngạn Sơn (Giáo 

Sư Thượng Chữ Thanh), Giáo Hữu Hương Nhiều.

NHÀN ẢM ĐẠO SĨ

Hỷ chư quí vị,
Có cơn biến ắt có thế bình, Bần đạo khuyên vững 

tâm thành, đừng rối trí. Cơ quyết thắng, Ngọc Hư đã 
sẵn định, có chiến đấu mới có mưu tận diệt tà gian, 
mặt anh hùng giữa chốn chiến tràng, hễ nhăn mặt mất 
gan hào kiệt.

Ngạn Sơn! Bần đạo rất buồn cười cho thái độ thối 
tâm của hiền đệ. Bần đạo hỏi: Trước kia là ai mà dám để 
chí vị quốc vong xu, còn nay gặp đứa thất phu lại ngại 
ngùng chiến đấu. Trả lời.

Ngạn Sơn bạch: – Thưa Ngài, vì Anh Cả bảo dụng 
từ bi mà đối với người.
– Không sợ chi nữa mà mượn tiếng từ bi, khá nói 

thiệt.
Ngạn Sơn bạch: – Chớ còn phần tôi thì không sợ chi 
hết, nếu gặp việc phải thì đi tới cùng, chẳng nhượng 
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những kẻ làm quấy.
À! Cười... Xin nghe:

Trảm quỉ Phật còn phải xuống đao,
Lẽ nào người nhượng nịnh hay sao?
Đài sen trừ phép ma da trước,
Con gậy khử hồ quỉ mị sau.
Nặng chở con thuyền tua rộng lớn,
Thiệt tài trí để khá cao sâu.
Nắm gươm thần huệ tay đưa vững,
Mong mỏi xua quân phá Pháp lầu.

Đọc lại rồi giải nghĩa cho Bần đạo nghe.
1. Phật là một Đấng đại từ dại bi, mà gặp quỉ còn xuống tay trảm 

thủ thay!
2. người đời mà nhượng nịnh là người gì, nói thử� 

Thưa: là người khiếp nhược. 
– Không trúng.
Thưa: là người bất chánh. 
– Tà gian mới trúng.

3. Là Thích Ca trừ quỉ đó�
4. Khương Tử nha trừ Đắc Kỷ�
5. Lãnh trách nhiệm lớn chừng nào là phải lo�
6. nếu là thiệt tài thì trí để phải cao sâu�
7. Cầm giềng mối Đạo phải nắm cho vững vàng�
8. Pháp lầu là gì? Cười��� Hớn Bái Công giúp Tôn Tẫn phá Pháp lầu 

của Hải Triều, nghĩa là đáng chơn mạng� Lê Tôn quân tổng luận 
coi�

Tiếp Thế bạch: …………………………
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Phải chơn mạng là vì cao sâu, nên kiếm hiểu.
[Ý của Đức Nhàn Âm Đạo Trưởng: Đối với bọn quỉ 
quái phá hại Đạo, phản loạn chơn truyền thì phải 
mạnh tay tận diệt, trừ khử cho hết, không thể dùng 
đức từ bi được.]

NGÀY 14–10–QUÍ DẬU (DL 1–12–1933) CHÂU TRI 6 CỦA 3 CPS: ĐÃ BIẾT 
ĐƯỢC CĂN DO RỐI LOẠN XẢY RA TRONG ĐẠO, ĐANG TÌM PHƯƠNG HAY 

TRỪ KHỬ.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ cửu niên)

SÔ: 6 CHÂU TRI
Cho chư vị Đầu Tỉnh Đạo, Đầu Họ Đạo, Đầu Quận Đạo, chư 

Chức việc và chư Đạo hữu lưỡng phái.

Từ ngày chúng tôi lãnh quyền hành chánh Chánh 
Phối Sư đến nay, chúng tôi có để công quan sát các việc 
Đạo, cho nên đã thấy rõ nguyên do sự rối loạn là tại từ 
thử không cầm nghiêm luật pháp của Đạo. Bởi cớ, muốn 
trừ loạn thì chỉ có phương hành đạo y theo pháp luật, tức 
là y theo PCT, Tân Luật và lục Đạo Nghị Định của Đức 
Lý Giáo Tông mà thôi.

Khi Ban ủy Viên thay mặt Hội Thánh đi chỉnh 
pháp, lại còn thấy phần nhiều chư Chức sắc và chư Đạo 
hữu lưỡng phái ở các nơi đều chưa được một lời gì của 
Hội Thánh dạy dỗ, vậy thì còn mong chi nhờ Hội Thánh 
binh vực. Than ôi! Luật đạo không thông, luật đời không 
hiểu, làm thế nào thâu phục nhơn tâm đặng độ người hồi 
đầu qui thiện.
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Cái chủ nghĩa cứu thế cao thượng của ĐĐTKPĐ 
chẳng phải do nơi sự đánh đổ một cái quyền hành 
đương nhiên đặng cầm quyền trị loạn, mà là tại nơi 
thực hành các cơ quan đạo đức, nhứt là về mặt phước 
thiện, phô bày những gương hòa bình, chơn chánh và 
thanh bạch cho chúng sanh thấy rõ.

Chúng ta là người đã để chơn vào đường đạo thì phải 
tự biết rằng, chúng ta không còn quyền nào biết ghét ai, 
thù oán ai, mưu hại ai, dầu cho đối với người chưa có 
đạo cũng vậy. Chúng ta chỉ biết thương người đặng độ 
người, chúng ta chỉ biết thương người đặng cầu người 
biết thương Thầy là Chúa cả sự thương yêu vạn vật.

Nghĩ phần nhiều chư Chức sắc và chư Chức việc chưa 
về Hạnh Đường học đặng, nên chúng tôi nhứt định từ 
đây trong các Châu Tri, chúng tôi sẽ lần lượt đăng những 
Thánh Ngôn chưa ban hành và giải luật đạo cho chư Chức 
sắc và chư Chức việc biết cách hành chánh. Vậy chúng tôi 
xin chư Hiền huynh và chư Hiền tỷ ráng đọc các Châu 
Tri cho kỹ, điều nào trọng yếu phải ráng nhớ đặng dễ bề 
thi hành phận sự.

1� Tự DO Tín nGƯỠnG

 Chánh phủ chẳng khi nào buộc chúng ta phải theo 
đạo nào mà bỏ đạo nào.

Ngày 11–4–1927, quan Nguyên Soái Nam Kỳ có gởi 
cho Đức Quyền Giáo Tông một bức thơ, có một đoạn 
chỉ rõ thái độ của chánh phủ đốỉ với sự tín ngưỡng của 
người Nam như vầy: 

“Tôi cho ông biết chắc rằng chánh phủ của tôi rất khoan 
hồng dung chế đối với các tư tưởng về tôn giáo hay là về triết 
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học của người bổn xứ, nhưng có khoản hờ nghiêm nhặt nầy 
là đừng có làm cho rối loạn sự yên ổn trật tự của dân, …”

Song le chớ nên tưởng rằng, được tự do tín ngưỡng 
nghĩa là cũng tự do hội hiệp (liberté d’ association) hay 
là khỏi đóng thuế vụ. Trái lại, người Đạo càng phải biết 
rõ luật đời, biết giữ phép nước và lo “Thuế sưu đóng đủ 
đừng toan kế tà.”

Quyền tự do hội hiệp trong xứ ta chưa có là vì chánh 
phủ chưa có ban hành tại Đông Pháp, luật lệ ngày 1–7–1901 
là luật lệ cho phép tự do hội hiệp.

Vậy nên muốn cúng kiếng đặng đông đảo thì phải 
do y theo những lời chỉ trong khoản số 2 và số 3 dưới đây 
mới đặng.

2� THÁnH THẤT CÓ PHÉP CủA CHÁnH PHủ�

Có thể chia các Thánh Thất trong Nam Kỳ ra 2 hạng: 
 � Thứ nhứt: Thánh Thất có phép của chánh phủ,
 � Thứ nhì: Thánh Thất có phép của Hội Thánh mà 

không có phép của chánh phủ.
Dưới đây xin giải trước về các Thánh Thất có phép 

của chánh phủ.
Theo bức thơ số 5188 của quan Nguyên Soái Nam 

Kỳ gởi cho Đức Quyền Giáo Tông ngày 21–7–1927 thì 
Thánh Thất nào đã có phép của chánh phủ rồi thì mỗi 
lần cúng đại đàn khỏi phải xin phép, nhưng 3 ngày trước 
bữa đại đàn, Chủ Thánh Thất phải gởi tờ cho quan Chủ 
Tỉnh hay (aviser).

Thường thường ở làng phải nhờ quan quân đệ tờ 
dùm lên quan Chủ Tĩnh, cho nên tốt hơn phải gởi tờ 8 
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ngày trước bữa đại đàn.
Thơ gởi cho hay phải viết như vầy:
Làng………………… ngày………tháng....… năm…………
Kính càng quan Chủ Tỉnh
Kính Quan lớn,
Tôi là……………………………………Chủ Thánh Thất ờ 

tại làng…………………………tổng………………………
Xỉn khai Quan lớn hay rằng: chúng tôi sẽ thiết lễ 

cúng đại đàn tại Thánh Thất ………………………… từ ngày 
………………… đến ngày ....……………………

Tôi  hứa chắc sẽ hành lễ y theo lời dạy trong thơ số 5188 
của Quan Nguyên Soái Nam Kỳ gởi cho ông Lê Văn Trung 
ngày 21–7–1927, nghĩa là:

Thứ nhứt: cấm không cho nói động đến quốc sự.
Thứ nhì: cấm không đặng dùng cơ bút, đồng cốt; làm 

theo Tả đạo bàng môn.
Nay kính,

Chủ Thánh Thất (kỷ tên)
Ở dưới chót tờ đề thêm: Tên họ Chủ Thánh Thất 

và chỗ ở. 
(Bức thơ số 5188 của Quan Nguyên Soái có in ở 

phía sau)
Nếu thi hành y theo lời chỉ trên đây mà có điều trở 

ngại thì phải lập tức cho Hội Thánh biết, chớ đừng tự 
quyền liệu định.

3� THÁnH THẤT KHÔnG CÓ PHÉP CủA CHÁnH PHủ  



ĐẠO LỊCH 8: năm QUí DậU (1933)

128

mà CÓ PHÉP CủA HỘI THÁnH�

Đừng tưởng rằng có phép của Hội Thánh là đủ, rồi 
không cần xin phép của chánh phủ, muốn hội nhóm cúng 
kiếng bao nhiêu cũng được.

Cái phép của Hội Thánh chỉ là một cái giấy chứng 
rằng: Hội Thánh nhìn nhận Thánh Thất ấy là của Đạo 
mà thôi.

Song le, tuy không có phép của chánh phủ mặc dầu, 
chớ khi nào dưới số 20 người thì Đạo hữu có quyền cúng 
kiếng trong Thánh Thất.

Hội Thánh đang sắp đặt lại luật lệ cho các Thánh 
Thất.

Vậy Thánh Thất nào chưa có giấy phép của chánh 
phủ, phải lập tức cho Hội Thánh biết, phải trình các giấy 
tờ cho Đầu Tinh Đạo mình xem xét trước và gởi về dùm 
cho Hội Thánh.

4� TrÁCH nHậm CủA VỊ GIÁO SƯ THƯỢnG LATAPIE THAnH�

Chiếu theo luật đạo, khi vị Quyền Đầu Sư Thượng 
Tương Thanh đã giao trách nhậm Thượng Chánh Phối 
Sư lại cho Khai Thế Thái Vãn Thâu bên HTĐ rồi, tất 
nhiên người cũng đã hết quyền thay mặt cho Đạo đặng 
đối đãi với chánh phủ, cho nên người có viết thơ cho Quan 
Nguyên Soái Nam Kỳ hay về lẽ ấy rồi.

Thơ như vầy (viết bằng chữ Pháp dịch lại, có in 
nguyên văn ở sau)

Tây Ninh, ngày 1–4–1933.
Số: 54 Kính cùng Quan Nguyên Soái Nam Kỳ, 

Sài Gòn.
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Kính Quan Nguyên Soái,
Tôi kính trình cho quan lởn hay rằng: Kể từ ngày 

1–4– 1933, tôi không còn thay mặt cho ĐĐTKPĐ tại Nam 
Kỳ nữa.

Được lên phẩm vị Đầu Sư, tôi chỉ còn lo việc Đạo 
thiêng liêng mà thôi, theo tân phẩm của tôi.

Hội Thánh sẽ lựa người kế vị tôi, rồi người làm đầu 
trong Đạo là ông Lê Văn Trung sẽ cho quan lớn biết.

Tôi ước ao sao quan lớn sẽ vui lòng đối với người kế vị 
tôi cũng như quan lớn đã rộng lượng với tôi vậy.

Kính quan lớn.
Ký tên: Nguyễn Ngọc Tương.

Chiếu theo thơ trên đây, Đức Quyền Giáo Tông có 
nhóm Đại hội chư Đại Thiên phong đương hành đạo tại 
Tòa Thánh đồng nhứt định giao quyền thay mặt cho Đạo 
đặng giao thiệp với chánh phủ cho vị Giáo Sư Thượng 
Latapie Thanh. Đoạn ĐQGT mới viết thơ cho Quan 
Nguyên Soái Nam Kỳ biết.

Thơ như vầy (nguyên văn bằng chữ Pháp, có in ở sau)
Tây Ninh ngày 18–4–1933.

Số 69, Kính càng Quan Nguyên Soái Nam Kỳ, 
Sài Gòn.

Kính Quan Nguyên Soái,
Tiếp theo thơ số 54 đề ngày 1–4–1933 của ông Nguyễn 

Ngọc Tương, tôi xin trình quan lớn hay rằng: Hội Thánh đã 
lựa ông Leopold Latapie thế cho ông Nguyễn Ngọc Tương 
vào trách nhậm thay mặt cho ĐĐTKPĐ tại Nam Kỳ hầu 
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giao thiệp với chánh phủ.
Ông Léopold Latapie làm chức Giáo Sư bên phái 

người Pháp của Đạo, ông thi hành phận sự kể từ ngày nay.
Kính Quan lớn.

Ký tên: Lê Văn Trung.
*

Theo 2 bức thơ trên đây thì chỉ có vị Giáo Sư Thượng 
Latapie Thanh là có quyền thay mặt cho Đạo đặng giao 
thiệp với chánh phủ Nam Kỳ. Thế mà vị Quyền Đầu Sư 
Thượng Tương Thanh cũng còn lạm quyền của người, 
mấy năm rồi cầm quyền không lo, ngày nay có người thế 
lại bương bả đi cùng Thánh Thất làm cho Đạo hữu không 
biết lẽ nào liệu định, phân vân chán ngán. Vị Giáo sư 
Thượng Latapie Thanh cũng lấy làm ngạc nhiên cho cái 
cử chỉ trái ngược như vậy.

5� COn DẤU GIẢ�

Sau khi hai vị Quyền Đầu Sư: Thượng Tương Thanh 
và Ngọc Trang Thanh bị ngưng quyền thì Đạo hữu các 
nơi có được nhiều giấy tờ của 2 người, cũng có đủ con dấu 
Tòa Thánh, con dấu Đầu Sư.

Chúng tôi xin chư Chức sắc và chư Chức việc từ đây 
phải coi chừng cho lắm, con dấu còn giả mạo được thì cái 
chi lại từ. Vả lại, trước mặt Đức Quyền Giáo Tông và Đức 
Hộ Pháp, ông Thượng Tương Thanh có khai với chúng 
tôi rằng: người không có hay biết điều chi hết về việc ông 
Ngọc Trang Thanh lập tờ Nghị Định số 1. Ông cũng 
không có đồng ý chút nào với ông Ngọc Trang Thanh. 
Tự ông nầy viết lúng rồi đem đi in và gởi cùng các nơi. 
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về phần vị Đầu Sư Thái Thơ Thanh thì người có viết cho 
Đức Quyền Giáo Tông bức thơ như vầy:

Sài Gòn, ngày 20–8–1933.
Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp, 

Tòa Thánh Tây Ninh.
Kính thăm Đại Hiền huynh và Đức Hộ Pháp, ngửa 

nhờ giọt hồng ân của Đức Chí Tôn ban bố cho đầy đủ.
Từ hôm tôi về ở tại nhà in tới nay, đã có viết thơ về thưa 

cho Đại Hiền huynh rõ rồi, nghĩa là tôi vì cơn bịnh trong 
mình không thể về Tòa Thánh, trước gần Đại Hiền huynh 
hầu nhờ chỉ giáo, sau lo bòn công mót quả với Thầy được.

Ngày nay tôi có tiếp được Châu Tri số 1 trong đó có thấy 
đóng con dấu Thái Đầu Sư làm cho tôi lấy làm lạ vô cùng, 
vì từ hồi tôi lên Quyền Đầu Sư cho đến lúc lâm bịnh mà về 
ở dưới nầy thì tôi không hề thấy con dấu Thái Đầu Sư, mà 
không hiểu tại sao nay lại có mà đóng vô Châu Tri đó. Nên 
tôi gởi bức thơ nầy, trước thăm Đại Hiền huynh và Đức 
Hộ Pháp, sau xin nhờ hai Ngài chỉ giáo lại cho tôi rõ ràng.

Đôi hàng thành thật, kính chúc Đại Hiền huynh và 
Đức Hộ Pháp cùng chư Thiên phong Chức sắc nam nữ tại 
Tòa Thánh được bền chơn thẳng bước trên thang đạo đến 
chỗ cao cùng tột.

Nay kính.
Ký tên: Thái Thơ Thanh.

Hựu bút: Kính Đại Hiền huynh, tôi mới tiếp đặng thơ 
recommandée hỏi nên tôi mới hay mà trả lời liền theo đây.

Vì tôi mới tiếp đặng tờ số 1 của ông Quyền Ngọc Đầu 
Sư thì tôi mới hay ông làm hồi nào tôi không biết tới tờ ấy 
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mà sao lại đem tên tôi vô, và đóng con dấu nữa, vì tôi có nói 
với 2 ông rồi, vì tôi có bịnh không dự việc đạo đã lâu rồi, 
nên không dám dự điêu chi hết. 

Nay kính.
Ký tên: Thái Thơ Thanh.

*
6� QUyền HànH ĐẦU SƯ,

Chiếu y luật đạo thì Đầu Sư không có quyền hành 
chánh, nghĩa là chỉ có quyền cai trị chớ không được cầm 
quyền chánh trị của Đạo, là quyền đặc biệt của Chánh 
Phối Sư.

Trong Pháp Chánh Truyền Chú giải, Đức Hộ Pháp 
có giải rành rẽ phần nầy. Nghĩa lý khác nhau duy tại 2 
chữ Cai trị và Chánh trị. Cai trị thì cả Chức sắc của Hội 
Thánh đều được một phần quyền cai trị, tùy theo phẩm 
vị của mỗi người. Vậy thì Đầu Sư phải cai trị thế nào?

Buổi chúng tôi mới bắt đầu cầm quyền chánh trị của 
Đạo, chúng tôi đã thấy chư vị Quyền Đầu Sư chưa hiểu rõ 
trách nhậm của mình, cho nên trong chương trình hành 
đạo, chúng tôi có giải rành trước, phòng sau nầy khỏi 
phản khắc đạo quyền. Tiếc thay! Nếu chư vị Quyền Đầu 
Sư nghe theo chúng tôi thì ngày nay đâu có ra đến đỗi.

Chúng tôi không có in phần Chú giải về quyền hành 
Đầu Sư trong Châu Tri số 1 là vì từ phẩm Đầu Sư đổ lên thì 
chỉ còn giao thiệp với Chánh Phối sư mà thôi, chớ không 
có giao thiệp ngay với Chức sắc dưới và Đạo hữu nữa.

Chúng tôi tưởng ngày nay cũng nên giải rõ ra đây 
khoản Chú giải phần cai trị từ Đầu Sư đến Giáo Tông 
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cho chư Hiền huynh và chư Hiền tỷ biết.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐẠO (Phái Ngọc)

Định trách nhậm của mỗi Chức sắc CTĐ nam và nữ:
CHÚ GIẢI: Trách nhậm của Chức sắc CTĐ, tuy đã có 

định rành trong Pháp Chánh Truyền, Tân Luật và Đạo 
Nghị Định, nhưng trong việc thi hành luật pháp còn thấy 
phản khắc đạo quyền.

Trách nhậm của mỗi Chức sắc trong khi hành chánh 
không thấy rõ giới hạn, sự phản khắc thường do nơi không 
hiểu sự trật tự trong các quyền hành. Phản khắc lại chính 
từ ngôi Giáo Tông cho đến 3 vị Chánh Phối Sư, cho nên 
cần phải phân ra mặt luật các quyền hành ấy như vầy:

Bắt từ dưới đổ lên thì quyền hành chánh tức là cả 
quyền chánh trị của Đạo đến nơi tay của 3 vị Chánh Phối 
Sư cầm, chiếu y theo Đạo Nghị Định thứ nhì, thứ ba và 
thứ tư của Đức Lý Giáo Tông. Vậy thì quyền chánh trị 
là quyền đặc biệt của Chánh Phối Sư, nhưng từ đây phải 
buộc Chánh Phối Sư lập chương trình hành đạo và đem 
ra cho 3 Hội phê chuẩn rồi mới được thi hành.

Điều thứ ba trong Đạo Nghị Định thứ nhì lại buộc 
Chánh Phối Sư phải tùng quyền Giáo Tông mà hành chánh 
về phần chánh trị của Đạo. Vậy thì Chánh Phối Sư phải 
thi hành các mạng lịnh của Giáo Tông hay không? Chánh 
Phối Sư không được nghịch với mạng lịnh nào cả, song le 
các mạng lịnh của Giáo Tông phải gởi cho Đầu Sư trao 
lại cho Chánh Phối Sư, và chính Giáo Tông cũng không 
được ra mạng lịnh nào trái với luật đạo hay là ngoài cái 
chương trình hành đạo của 3 Hội đã phê chuẩn. Trước 
khi trao lịnh của Giáo Tông cho Chánh Phối Sư, Đầu Sư 
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được quyền xem xét, như không trái luật đạo, không ngoài 
chương trình hành đạo thì nội trong 2 ngày sau khi được 
thơ phải trao cho Chánh Phối Sư thi hành. Thoảng như 
lịnh ấy trái luật đạo thì cũng nội trong 2 ngày, Đầu Sư 
phải trả lại cho Giáo Tông và phải cho biết vì lẽ nào lịnh 
ấy trái luật đạo hay ngoài chương trình. Giáo Tông sẽ gởi 
cho Chưởng Pháp xét nét lại. Như Chưởng Pháp đệ tờ lên 
Giáo Tông cho hay rằng đều đồng ý kiến với Đầu Sư thì 
Giáo Tông phải nghe theo. Còn như Chưởng Pháp đồng 
ý với Giáo Tông thì Giáo Tông sẽ gởi ngay mạng lịnh và 
tờ phúc của Chưởng Pháp cho Chánh Phối Sư, rồi thì 
Chánh Phối Sư cứ tuân lịnh thi hành.

*
Sau khi chứng tôi viết xong phần Chú Giải trên đây, 

chúng tôi cũng có cầu xin các Đấng thiêng liêng chỉ giáo 
thêm đặng tránh khỏi điều sơ sót.

Dưới đây là Thánh giáo ngày 20 tháng 4 trả lời những 
câu hỏi của Ngọc Chánh Phối Sư (Khai Pháp):

Ngọc Chánh Phối Sư bạch: – Thưa Chánh Phối 
Sư phải tùng quyền Đầu Sư hay là Giáo Tông mà 
hành chánh?
Lục Nương DTC trả lời: – Theo Đạo luật thì Trần 

Hiền Quân[1] là Chánh Phối Sư, nghĩa là chủ quyền chánh 
trị. Hành quyền chánh trị thọ tại nơi đâu? Có phải là 
nơi quyền Chí Tôn chăng? Hễ quyền Chí Tôn ở nơi Hộ 
Pháp và Giáo Tông hiệp một; vậy nơi có quyền Chí Tôn 
ban xuống là Giáo Tông, chớ Đầu Sư có quyền gì mà thọ 

[1] Trần Hiền Quân là Thời Quân Khai Pháp Trần Duy Nghĩa, 
hiện đang nắm quyền Ngọc Chánh Phối Sư
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mạng. Đầu Sư là trung gian quyền Chí Tôn và Vạn linh, 
có quyền xin sửa cải mạng lịnh chớ không có quyền ban 
mạng lịnh. 

Ngọc Chánh Phối Sư bạch: – Có người còn nghi kỵ 
trong việc hành động của Đức Quyền Giáo Tông, chỗ 
Ngài phải thọ mạng lịnh nơi Đức Lý Giáo Tông. Họ 
hiểu rằng Đức Quyền Giáo Tông là phần xác của Đức 
Lý Đại Tiên, nếu xác thì sự hành động cũng phải do 
theo lịnh của Đức Lý Giáo Tông mới chánh lý.
Trả lời: – Không ai có phép nào biết điều ấy đặng. Tỷ 

như Hiền Quân muốn ban quyền hành của Hiền Quân 
lại cho người nào thì tự nơi Hiền Quân trọng nhiệm, chớ 
kẻ ngoại nhân ăn thua chi vào đấy mà chối cãi. Vậy thì 
Đức Lý Giáo Tông đã chọn Lý Trưởng huynh[2] thì do nơi 
Ngài chịu trách nhậm. Thoảng như Lý Trưởng huynh phải 
thọ thưởng hay là phạt cũng ở tay Ngài. Còn người ngoại 
nhân không phép ngó vào sự hành động của Lý Trưởng 
huynh, đặng tìm sở hành của Đức Lý Thái Bạch. Vậy thì 
Lý Trưởng huynh duy tự liệu cùng Đức Lý Giáo Tông rồi 
tự do hành lịnh.

7� GIÁO TÔnG ĐƯờnG�

Chúng tôi xin tuyên bố cho chư Chức sắc và chư 
Đạo hữu lưỡng phái các nơi biết rằng, chúng tôi có xin 
Đức Quyền Giáo Tông lập ra thể lệ tiếp khách tại Giáo 
Tông Đường như sau nầy:

1. Kể từ ngày 1–12–1933, mỗi tuần tiếp khách có 3 lần 
mà thôi: 

[2] Lý Trưởng huynh là Đức Quyền Giảo Tông vì nguyên linh của 
Ngài là Lý Thiết Quả, đứng đầu Bát Tiên.
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 � Thứ hai: mỗi bữa từ 9 giờ đến 11 giờ sớm mai.
 � Thứ tư: . . . . . . . . . . . . .–nt– . . . . . . . . . . . . . . . . .
 � Thứ sáu:. . . . . . . . . . . .–nt– . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Bất kỳ vị nào muốn đến hầu chuyện với Ngài về việc 
Đạo, phải đến Tòa Nội Chánh xin giấy của Chánh 
Phối Sư trước. Có giấy của Chánh Phối Sư cho rồi 
mới được phép vô thăm Ngài. Nếu không tuân theo 
thể lệ nầy thì người gác cửa không đặng phép cho vào.

3. Ngài đã có nhà tư ngoài Tòa Thánh thì các việc riêng 
không thuộc về Đạo, phải đến đó thương lượng với 
gia quyến của Ngài. Ở tại Giáo Tông Đường thì chỉ 
được phép bàn về việc Đạo với Ngài mà thôi.

Chúng tôi xin cho chư Chức sắc và chư Đạo hữu 
biết rằng từ đây các thơ từ thuộc về Đạo phải gởi cho 
Chánh Phối Sư mà thôi, chớ không đặng giao thiệp ngay 
với Đức Quyền Giáo Tông như trước nữa. Việc nào đáng 
thì Chánh Phối Sư sẽ đệ lên Ngài đặng để Ngài có thời 
giờ lo việc Đạo lớn lao khác.

8� HỘ PHÁP ĐƯờnG�

Ở Hộ Pháp Đường thì thể lệ tiếp khách như vầy:
1. Mỗi tuần tiếp khách 1 lần mà thôi, là ngày thứ hai 

từ 6 giờ tới 11 giờ sớm mai,
2. Muốn vô thăm, phải có giấy của Tiếp Thế cho mớỉ 

được.
9� nỘI LUậT THÁnH THẤT�

Chúng tôi xin chư Đầu Tỉnh Đạo buộc các Thánh 
Thất phải thi hành Nội Luật Thánh Thất của Hội Thánh 
mới ban hành, về tên người được thay mặt cho Đạo đặng 
đứng bộ các Thánh Thất thì sau nầy sẽ có Châu Tri cho hay.
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10� PHÓ TrỊ Sự Và THÔnG Sự�

Chiếu theo Đạo Nghị Định thứ ba, điều thứ hai của 
Đức Lý Giáo Tông, Hội Thánh xin chư vị Đầu Tỉnh Đạo 
buộc mỗi làng phải có một vị Chánh Trị Sự mà thôi, còn 
mỗi Ấp thì 1 vị Phó Trị Sự và 1 vị Thông Sự.

Tờ Châu Tri nầy tức nhiên hủy tờ Châu Tri số 21 của 
Đức Q. Giáo Tông nói về mỗi làng duy được có 1 Thông Sự,
11� Về CHỨC SẮC BỊ nGƯnG QUyền HAy Là KHÔnG HànH CHÁnH Và 

Tín ĐỒ KHÔnG TÙnG LUậT ĐẠO� 

Hội Thánh xin chư vị Đầu Tỉnh Đạo truyền bá cho 
chư Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu rõ các điều nhứt 
định sau nầy: 

1. Chức sắc hay Chức việc nào đã thọ mạng lịnh mà 
không hành chánh thì kể vào hạng hàm phong, mà 
ở hạng hàm phong thì không được quyền dự vào 
việc chánh trị của Đạo.

2. Chức sắc bị ngưng quyền hay là bị án Tòa Tam Giáo 
thì không còn quyền dự cử và công cử.

3. Chức sắc mà không tùng luật đạo, nghĩa là không 
tuân y Pháp Chánh Truyền, Tân Luật và Đạo Nghị 
Định thì không đặng dự vào việc chánh trị của Đạo 
và phải bị đệ ra Tòa Tam Giáo.

4. Tín đồ không tùng Hội Thánh, không có tên trong 
bộ Tòa Thánh, không có phái cấp thì kể như người 
ngoại đạo. không có quyền gì hưởng được các ân huệ 
của Đạo như lễ Hôn phối, Cầu siêu. Dưỡng Lão, cấp 
Cô Độc viên, Ấu Trĩ viên, v.v…

Tòa Thánh, ngày 1–12–1933. 
Thái Chánh Phối Sư Thượng Chánh Phối sư  ngọc Chánh Phối Sư
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PHẠm TẤn ĐÃI THÁI Văn THâU TrAn DUy nGHĨA

Tiếp theo đây xin chép ra 3 bức thơ viết bằng Pháp 
văn, đã dịch ra ở phần trên của Châu Tri số 6 nầy:

 � Bức thơ nầy của ông Thượng Tương Thanh gởi cho 
Nguyên Soái Nam Kỳ cho hay : ông không còn thay mặt 
cho Đạo nữa. 

Recommandée avec A. R. Récépissé No 47.
No 54 Tây Ninh, le ler Avril 1933.

A Monsieur Le Gouvemeur de la Cochinchine, Saigon. 
Monsieur le Gouvemeur,
J’ ai l’ honneur de venir très respectueusement vous 

faire connaitre qu’ à partir du ler Avril 1933, je ne représente 
plus le Caodaisme en Cochinchine.

Élevé à la dignité de Đầu Sư, je ne m’ occupe plus de 
par mes nouvelles attributions que des questions spirituelles.

Le successeur de mon ancien poste sera choisi ultérieu- 
rement par le Sacerdoce et porté à votre connaissance par les 
soins du Supérieur du Caodaisme, Monsieur Lê Văn Trung.

Espérant que vous voudriez bien réserver à mon 
futur remplacant la même bienveillance que vous avez 
toujours eue pour moi, je vous prie d’ agréer, Monsieur le 
Gouvemeur, l’ hommage de mes sentiments respectueux 
et dévoués.

Signé: Nguyễn Ngọc Tương.
Monsieur Nguyễn Ngọc Tương,
Phủ en retraite à Tây Ninh.

 � Bức thơ của Đức Quyền Giáo Tông gởi Nguyên Soái Nam 
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Kỳ cho hay rằng : Giáo Sư Thượng Latapie Thanh là người 
được quyền thay mặt cho Đạo để giao thiệp với chánh phủ.
No 69 Tây Ninh. Le 18 Avril 1933.
Recommandée Récépissé No 276.

A Monsieur Le Gouvemeur de la Cochinchine, Saigon. 
Monsieur le Gouvemeur,
Comme suite de la lettre No 45 du 1er Avril 1933 de M. 

Nguyễn Ngọc Tương, j’ ai l’ honneur de vous faire connaitre 
que le Sacerdoce a choisi M. Léopold Latapie comme 
successeur de M. Nguyễn Ngọc Tương aux fonctions de 
représentant du Caodaisme auprès de l’ Administration 
en Cochinchine.

M. Léopold Latapie, Giáo sư (Êvêque) de la section 
francaise du Caodaisme, assure ses nouvelles attributions 
à compter de ce jour.

Veuillez agréer. Monsieur le Gouvemeur, l’ assurance 
de mes sentiments respectueux et dévoués.

Signé: Lê Văn Trang.
Monsieur Lê Văn Trung,
Chevalier de la Légion d’ honneur
Ancien membre du Conseil de Gouvernement de l’ Indochìne.
Pape intérimaire du Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (3è Amnistie 
de Dìeu en Orient). Tây Ninh.

 � Bức thơ của Nguyên Soái Nam Kỳ Blanchard de la 
Brosse gởi Đức Quyền Giáo Tông.
Gouvernement Général RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

de I’ Indochine. Liberté – Egalité – Fraternité
Cochinchine française.
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Cabinet du
Gouverneur SAIGON, LE 21 JUILLET 1927.

No 5188.
LE GOUVERNEUR DE LA COCHINCHINE 

Officier de la Légion d’ honneur 
À Monsieur Lê Văn Trung, à CHOLON.

Monsieur,
Par lettre en date du 6 Mai 1927, vous m’ avez demandé 

de vous autoriser à ouvrir, aux endroits indiqués sur une 
liste annexée, des maisons de culte et de propagande du 
Bouddhisme indochinois rénové.

Comme suite à ma lettre No 3633 en date du 11 Mai 
1927 et réponse à votre lettre précitée, j’ ai l’ honneur de 
vous faire connaitre qu’ il ne m’ est pas possible d’ autoriser 
l’ ouverture de tous les oratoires dont vous envisagez la 
création.

Vous trouverez ci-joint la liste des oratoires pour 
lesquels j’ estime qu’ il n’ y a aucun inconvénient d’ autoriser 
l’ ouverture. Ceux qui n’ y figurent pas devront, à compte 
du 1er Aout, être fermés.

D’ autre part, j’ attire votre attention sur les conditions 
de célébration des cérémonies Caodaistes.

1. Pour toute réunion de plus de vingt personnes, le 
propriétaire đe l’ immeuble servant d’ oratoire devra 
prévenir au moins trois jours à l’ avance le Chef de 
Province ou le Maire de la Ville de Saigon du jour et 
de l’ heure de la cérémonie;

2. Les cérémonies, quelque soit le nombre des participants 



 ĐẠO LỊCH 8: năm QUí DậU (1933)

141

devront, dans tons les cas, être publiques;
3. Enfin, toutes discussions ou allusions politiques, toutes 

pratiques de spiritsme, de sorcellerie ou de magnétisme 
seront formellement interdites.

J’ ajoute qu’ il demeure entendu que l’ ouverture de 
tout nouvel oratoire est subordonné à mon autoriation 
préalable.

Je vous prie de m’ accuser réeeption le plus tôt possible 
de la présente lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l’ assurance de ma 
consideration distinguée.

Signé: Blanchard de la Brosse.
Cũng trong ngày 14–10–Quí Dậu, 3 Chánh Phối sư 

ra Châu Tri số 15: Ban hành Đạo Nghị Định 20 về cách 
tuyển chọn Hội viên và Phái viên Hội Nhơn Sanh.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
(Đệ cửu niên)

Tòa Thánh Tây Ninh
Văn phòng 
Nội Chánh

Số: 15 CHÂU TRI 
Hội Nhơn Sanh Thường niên

Thái, Thượng, Ngọc Chánh Phối Sư gởi cho:
 � Chư Đầu Tỉnh Đạo, Đầu Họ Đạo, Đầu Quận Đạo,
 � Chư Chức việc và chư Đạo hữu lưỡng phái�

Kính chư Hiền huynh, Hiền tỷ,
Hội Thánh ấn hành dưới đây bổn Đạo Nghị Định 
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thứ 20, đại để sắp đặt cách tuyển chọn Hội viên và Phái 
viên Hội Nhơn Sanh nam nữ, mong rằng chư Hiền huynh 
Hiền tỷ lưu tâm ban hành tức cấp hầu cho kịp ngày Rằm 
tháng 10 đến đây có nhóm Hội Nhơn Sanh thường niên.

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH THỨ 20
 � Chiếu y PCT ban quyền hành cho Giáo Tông và Hộ 

Pháp, 
 � Chiếu theo Thánh giáo của Đức Lý Giáo Tông và 

Đạo Nghị Định thứ nhì của Đức Lý Giáo Tông và 
Đức Hộ Pháp, giao quyền Giáo Tông phần xác cho 
Thượng Trung Nhựt,

 � Chiếu theo Đạo Nghị Định thứ tư, điều thứ 4 của 
Đức Lý Giáo Tông ban quyền Chủ tọa Hội Nhơn 
Sanh cho Thượng Chánh Phối Sư,

 � Chiếu theo Thánh giáo của Đức Chí Tôn ngày 10–12– 
1930 về Quyền Chí Tôn và Quyền Vạn Linh,

 � Chiếu theo Nội Luật Hội Nhơn Sanh,

NGHỊ ĐỊNH:

ĐIỀU THỨ NHỨT: Lễ Sanh, Chánh Trị Sự, Phó Tri Sự 
và Thông Sự, tuy là được trọn quyền dự Hội Nhơn Sanh, 
nhưng nếu không trường trai giữ giới thì mất quyền ấy.

ĐIỀU THỨ NHÌ: Tín đồ trường trai giữ giới ít nữa trên 
2 năm mới đặng quyền dự cử và công cử Phái viên Hội 
Nhơn Sanh.

ĐIỀU THỨ BA: Các vị đặng dự cử và công cử vào Hội 
Nhơn Sanh phải có giấy kiết chứng của Đầu Quận, Đầu 
Họ và Đầu Tỉnh Đạo sở tại khai quả quyết rằng có trường 
trai giữ giới trên 2 năm mới đặng tờ cấp bằng cũa Hội 
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Thánh ban cho quyền dự cử và công cử.
ĐIỀU THỨ TƯ: Những người đã đặng quyền hành ấy rồi 

mà ngã đạo, nghĩa là phạm Ngũ giới cấm và thực nhục, 
đã có bằng chứng của Đầu Quận, Đầu Họ và Đầu Tỉnh 
Đạo sở tại trừng trị thì tự nhiên mất quyền ấy.

ĐIỀU THỨ NĂM: Luật dự cử và công cử phải tuân y theo 
Nội Luật Hội Nhơn Sanh mà thi hành.

ĐIỀU THỨ SÁU: Ba Chánh Phối Sư lãnh thi hành Đạo 
Nghị Định nầy.

Làm tại TTTN, ngày 14–10–Quí Dậu (1–12–1933).
 Hộ Pháp Quyền Giáo Tông
 Phạm Công Tắc Thượng Trung Nhựt

1. Về điều thứ nhứt: Chiếu y Đao Nghị Định thứ 20 
đã nói trên, thì từ nay, các Lễ Sanh, Chánh Phó Trị 
Sự và Thông Sự muốn được quyền Hội viên dự Hội 
Nhơn Sanh thì phải trường trai giữ giới mới có 
quyền dự nhóm.

2. Về điều thứ nhì: Trong hạng tín đồ, muốn được quyền 
Phái viên dự Hội Nhơn Sanh, phải có đủ trường trai 
giữ giới từ 2 năm đổ lên mới có quyền dự cử và công 
cử. Cách sắp đặt việc công cử Phái viên và dự cử Phái 
viên như vầy:
Mỗi Họ Đạo đủ số 500 tín đồ nam đã trường trai 
giữ giới mới đặng công cử 1 tín đồ nam làm Phái 
viên thay mặt; Họ Đạo lớn, số tín đồ nam từ 501 tới 
1000 nam mà đủ trường trai giữ giới thì được công 
cử 2 Phái viên thay mặt, kỳ dư mỗi số 1000 tín đồ 
trường trai giữ giới thì cứ công cử thêm lên 1 Phái 
viên và không được quá số nhứt định, nhiều hơn hết 
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là 5 Phái viên trong mỗi Họ.
3. Về điều thứ ba: Người nào đặng quyền dự cử Phái 

viên Hội Nhơn Sanh hay là người có quyền công cử 
Phái viên ấy, phải có giấy kiết chứng của Đầu Quận, 
Đầu Họ và Đầu Tỉnh Đạo sở tại và đã có dâng về Hội 
Thánh. Giấy kiết chứng ấy phải có đủ chứng chắc rằng 
mấy người dự cử hay là công cử có đủ trường trai giữ 
giới từ 2 năm đổ lên mới đặng.

Trước ngày công cử Phái viên Hội Nhơn Sanh, những 
người đặng quyền dự cử hay là người đặng quyền công cử 
phải có giấy cấp bằng của Hội Thánh ban cho mới đặng 
quyền ấy.

Hội viên hay là Phái viên Hội Nhơn Sanh phải có 
giấy chứng của Hội Thánh mới đặng quyền dự nhóm hội.

Nay kính.
 Thái Chánh Phối sư Thượng Chánh Phối sư  ngọc Chánh Phối Sư
 PHẠm TẤn ĐÃI THÁI Văn THâU  TrẦn DUy nGHĨA

ĐỒNG Ý KIẾN:
Nữ Chánh Phối Sư 

HƯƠNG THANH.

NGÀY 18–10–QUÍ DẬU (ĐL 5–12–1933) TỪ THỨ ĐỜI TAM QUỐC GIÁNG 
CƠ: CHỨC SẮC PHẢI PHẾ ĐỜI HÀNH ĐẠO.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Tiếp Thế.

TỪ THỨ HUYỀN HẠO CHƠN QUÂN

Chào chư vị Đại Thiên phong.
Bần tăng rất cảm tình trọng tiếp. Cười...
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Hay dở của đời thường rằng do tài năng. Bần tăng 
thấy rõ trước sau cũng thế, ấy sự tự nhiên thế đạo hành 
tàng.

Bần tăng nhớ đến cảnh tình lúc hạ sanh gặp đời 
Tam Quốc, cả tài tình, cả trí thức, cả quảng kiến cả đa 
văn, đáng lẽ Bần tăng đủ phương tế thế, chẳng phải không 
hiểu mà quên câu trung hiếu cho đồng, những cuộc trở 
cách oan gia, vì một ơn báo bể sanh thành, đành chôn lấp 
tấm hùng anh tạo thế.

Bần tăng thử hỏi, đã hơn mười kiếp tái sanh đoạt 
đến phẩm Chơn Quân mà cái dở ấy ngày nay còn để 
thẹn. Cũng chẳng vì Hớn mà phụ Tào, song tại thất thời 
không trở vận.

Thưa Hộ Pháp, cả Hội Thánh Đại Đạo của Chí Tôn 
ngày nay cũng vậy. Bần tăng tưởng gương trước để gián 
sau. Thảng như Đạo nhân biết đặng toàn nhơn sanh là 
trọng mà khinh thế cuộc vô thường, nói cho cùng, dầu 
phải phủi sạch đạo nhơn luân, nạp thân vào cửa Thánh 
cũng đành, có đâu bước lùi bước sụt, lỡ dở đạo đời thì 
mong chi xây thế cuộc.

Cười... Chỉn e ngày kia họ sẽ lưu hận y như Bần 
tăng mà chớ.

Nếu Ngài để hết dạ thương, cầm ngọn đuốc thiêng 
liêng dìu dẫn, thì xin quyết định buộc tùng Đạo phế Đời, 
thì là Ngài tạo Thiên đường cho họ đó.

Xin nghe thi:
Căn quả nhơn luân trả khó cùng,
Đừng vì hiếu nghĩa phế tâm trung.
Ven mây đã thấy đường ngân hải,
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Dựa truyện chớ quen núp bóng mùng.
Ngựa tứ rảnh chơn chơi cảnh trí,
Hạc đồng khỏe cánh hứng thanh phong.
Trường công quả ấy không thường gặp,
Cửa Võ thiêng liêng gắng vẫy vùng.

Cười…  Xin Hộ Pháp và Tiếp Thể truyền lời ước 
vọng của Bần tăng đây cho toàn Chức sắc Thiên phong 
của Hội Thánh thì có lẽ bổ ích tâm tình đôi chút.

Đa tạ! Đa tạ!
THĂNG.

Ngày mùng 6–11–Ất Hợi (1–12–1935), 3 Quyền 
Chánh Phối Sư (Thái Tu Thanh, Thượng Thành Thanh, 
Ngọc Trọng Thanh) ban hành bài Thánh Ngôn nầy của 
Từ Thứ, cho chư Chức sắc Thiên phong xem, ghi rằng: Xin 
chư Hiền huynh và chư Hiền tỷ ráng để ý triêm nghiệm 
bài Thánh Ngôn nầy, ngõ hầu giúp thêm tinh thần và 
chẳng còn sụt sè về mặt phổ tế nhơn sanh nữa.

NGÀY 27–10–QUÍ DẬU (DL 14–12–1933) TẠI KIM BIÊN. THÁNH-GIÁO 
ĐỨC NGUYỆT TÂM

Đức Nguyệt Tâm cho biết: Ngọc Hư Cung lên án 
khai trừ khỏi Thượng giới tất cả kẻ nào vi phạm kỷ luật 
Hội Thánh.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Tiếp Đạo.
 � Hầu đàn: Đức Quyền Giáo Tông, GS Thượng Bảy 

Thanh, GS Thượng Vinh Thanh, GS Hương Phụng, 
GH Thượng Tuy Thanh, GH Thượng Hoài Thanh, 
GH Hương Hạt, GH Hương Huê.
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CHƯỞNG DẠO NGUYỆT TÂM HAY VICTOR HUGO

(Bài giáng cơ của Đữc Nguyệt Tâm Chơn Nhơn bằng 
Pháp văn, xin dịch ra Việt văn sau đây:)
Xin chào Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp 

thân mến, 
Chào các bạn trong Hội Thánh Ngoại Giáo.
Cao Tiếp Đạo, Hiền hữu vui lòng mời Phục Thành 

ra khỏi nơi đây. Chẳng có lý do nào để sống bằng cách 
tước đoạt tất cả sự che chở cùa Thiêng liêng.

– Biện pháp cưỡng chế không quá khắc nghiệt, phải 
không?

Hộ Pháp: – Ngài nói về Phục Thành?
– Phải.
Hộ Pháp: – Bần đạo xin Ngài thương xót nó.
– Nhưng, nhiều lần nó không tuân lịnh của Bần đạo.
Tiếp Đạo: – Tôi xin Ngài vui lòng tìm cách cứu độ nó.
Thượng Bảy Thanh: Khóc và van xin tha thứ.
– Trong khi chờ đợi, nó bị cách chức, Bần đạo không 

muốn trông thấy nó nữa. Xin chư Hiền hữu hãy tuân lịnh.
Hiền hữu Quyền Giáo Tông, Bần đạo xin báo trước 

cùng Hiền hữu, trước sự hiện diện của Đức Hộ Pháp: 
Phán quyết của Ngọc Hư Cung lên án khai trừ khỏi 
Thiên Đường tất cả những người nào vi phạm kỷ luật 
của Hội Thánh.

Bần đạo là người đầu tiên thi hành tức khắc quyết 
định trên. Tất cả những người dưới quyền Bần đạo phải 
được chánh thức cảnh cáo kể từ ngày hôm nay và những 
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ước muốn của Bần đạo phải được thông báo cho tất cả 
những Chức sắc của Hội Thánh Ngoại Giáo, cả nam phái 
và nữ phái.

– Tiếp Đạo Hiền hữu lập Thánh lịnh về việc nầy.
– Từ Huệ[1], thầy của chúng ta đặc biệt cảm động 

quyết định can đảm của Hiền hữu. Bần đạo ban khen 
Hiền hữu cũng như những vị Thánh của Bạch Vân Động. 
Phải, đã đến lúc mà mọi người phải hành động cho danh 
dự của Đoàn Thể Thiêng Liêng của chúng ta. Hiền hữu đã 
thực sự chậm trễ, hãy lấy lại khoảng thời gian mà Hiền 
hữu đã để mất.

– Phong Chí, hãy can đảm trong nhiệm vụ, Người 
ta không được gì cả trong sự thoái thác. Hãy trung thành 
với các vị lãnh đạo. Bằng giá đó, Hiền hữu sẽ được hân 
hoan thân thiết.

Hội Thánh Ngoại Giáo sẽ nhận được dưới một ít 
dấu tích của sự ban ơn huệ thiêng liêng. 

Tạm biệt.

NGÀY 11–11–QUÍ DẬU (DL 27–12–1933) ĐỨC HỘ PHÁP THẢO TỜ NGHỊ 
HÒA GIỮA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG VÀ 2 QUYỂN ĐẨU SƯ: NGỌC TRANG 

TH VÀ THƯỢNG TƯƠNG TH.

Ngày 25–12–1933, Đức Hộ Pháp nhận thấy tình hình 
nền Đao quá nghiêm trọng nên tìm cách hòa giải đôi bên, 
nhờ ông Giáo Sư Thượng Hoài Thanh lo hội hiệp các 
Chức sắc nam nữ.

Ngày 26–12–1933, Bà Nữ Chánh Phối Sư Hương 
Thanh về Tòa Thánh cũng có ý làm trung gian hòa giải, 
[1] (Từ Huệ là đạo hiệu của GH Tuy)
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nên khẩn khoản Đức Quyền Giáo Tông tiếp xúc với Ngài 
Quyền Đầu Sư Ngọc Trang Thanh tại Văn phòng Nữ 
Chánh Phối Sư.

Đức Quyền Giáo Tông bằng lòng.
Trong công cuộc hòa giải nầy, có hiện diện của Đức 

Hộ Pháp, quí Ngài Quyền Đầu Sư: Thái Thơ Thanh, 
Thượng Tương Thanh, Ngọc Trang và Bà Nữ Chánh 
Phối Sư Hương Thanh.

Đức Hộ Pháp thảo Tờ Nghị Hòa, lần lượt giao cho 
Đức Quyền Giáo Tông và Ngọc Trang Thanh xem xét và 
sửa đổi cho vừa ý.

Sáng ngày 27–12–1933 (âl 11–11–Quí Dậu) Tờ Nghị 
Hòa đã làm xong, Đức Quyền Giáo Tông và tất cả Chức 
sắc cao cấp hiện diện ký tên, sau đó Đức Hộ Pháp ra Tờ 
Bố Cáo, số 150, chép ra sau đây:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỐ ĐỘ 
(Đệ bát nỉên)

Số 150 Bố CáO
Cho chư Chức sắc Thiên phong,

Chức việc, Chủ Thánh Thất và Đạo hữu nam nữ,

Được hay rằng Đức Quyền Giáo Tông đã ký mạng 
lịnh định đi an dưỡng, chép y nguyên văn bổn ra dưới đây:

Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 27–12–1933.
Ngày nay tôi có nhóm Chức sắc Hiệp Thiên Đài và Cửu 

Trùng Đài tại nơi Bửu điện mà lo việc hòa bình của Đạo.
Chư vị Chức sắc nam nữ cũng biết rõ rằng lo được việc 

lớn lao nầy cho Đạo thì trong mấy năm nay tôi cũng mòn 
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mỏi thân phàm xác thịt.
Vậy kể từ nay, tôi xin giao lại cho các em sau đây là: 

Hộ Pháp, Thượng Đầu Sư, Ngọc Đầu Sư, Thái Đầu Sư, và 
Nữ Chánh Phối Sư, lo điều đình nền Đạo cho tôi an dưỡng 
thân thể một ít lâu cho đặng tráng kiện lại như xưa, đặng 
khẩn vái Trời Phật cho nền Đạo đặng tấn phát, cho mau 
hòa bình thế giới, cho sanh chúng đặng hưởng phước Trời.

QUYỀN GIÁO TÔNG
 Ký tên: 

THƯỢNG TRUNG NHỰT.

Đồng hiệp ý cùng Anh Cả chúng tôi:
Ký tên:

PHẠM CÔNG TẮC
Thượng Tương Thanh Ngọc Trang Thanh
Thái Thơ Thanh Hương Thanh

Mạng lịnh nầy đã tuyên bố trước Bửu điện ngày 
11–11– Quí Dậu năm nay, giờ Ngọ, giữa nhơn sanh lưỡng 
phái.

Từ đây, trên dưới hiệp hòa, ba vị Quyền Đầu Sư trở 
vào hành chánh, hiệp với Đức Hộ Pháp và Bà Nữ Chánh 
Phối Sư lãnh phận sự lớn lao của Đức Quyền Giáo Tông 
giao lại mà chung lo chấn chỉnh nền Đạo, dìu đắt nhơn 
sanh vững bước trên đường ngay nẻo thẳng.

Không nói ra đây, tưởng chư vị cũng đã hiểu là nhờ 
cơn đại khảo mới vừa qua mà đạo tâm của phần nhiều được 
un đúc thêm cao và hạnh đức được trau giồi thêm sáng.

Nay sóng gió đã tan, chúng tôi mong cho tất cả dẹp 
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hết những sự phiền phức phân chia, đặng để trọn tâm trí 
nơi sự hiệp hòa êm thuận, đem hết lòng bác ái, dạ nhiệt 
thành mà gắng công chèo thuyền bát nhã lướt dặm thẳng 
xông trên con đường phổ độ, cứu vớt chúng sanh cho vui 
lòng Thầy đã dạy.

Chúng ta nên tỏ dấu vui mừng thành tâm khấu 
bái cảm tạ Ơn Trên đã ban cho chúng ta được tán thành 
sự kết cuộc hòa hảo hôm nay, lại luôn dịp nầy cũng cầu 
nguyện cho Anh Cả chúng ta quí thể được an, mau phục 
hồi trí lực.

Chúng ta hãy rập nhau một tiếng tung hô:
ĐẠI ĐẠO VÔ CƯƠNG, PHỔ ĐỘ MIÊN TRƯỜNG.

Tòa Thánh, ngày 11 tháng 11 Quí Dậu.
Ký tên:

 CỬU TRÙNG ĐÀI: HIỆP THIÊN ĐÀI:
 Quyền Đầu Sư: Hộ Pháp
 Thượng Tương Thanh Phạm Công Tắc

Ngọc Trang Thanh
Thái Thơ Thanh

Nữ Chánh Phối Sư 
Hương Thanh.

TÁI BÚT: Rồi đây sẽ có Đạo Nghị Định tỉểp theo cho 
chư vị hay rằng: 3 vị Quyền Đầu Sư đã cầm quyền hành 
chánh lại như cũ.
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NGÀY 29–11–QUÍ DẬU (DL 14–1–1934) THẦY GIÁNG CƠ DẠY ĐỨC HỘ 
PHÁP VÀ 3 VỊ QUYỀN ĐẦU SƯ, BÁO CHO BIẾT TRƯỚC CÒN MỘT ĐỢT 

THỬ THÁCH KẾ TIẾP.

 � Phò loan: Thượng Sanh – Bảo Văn Pháp Quân.
 � Hầu đàn: Đức Hộ Pháp, Bảo Pháp, Khai Pháp, Hiến 

Pháp, Tiếp Pháp, Bảo Thế, Hiến Thế, Khai Thế, Tiếp 
Thế. 3 vị Quyền Đầu Sư: Thượng Tương Thanh, Ngọc 
Trang Thanh, Thái Thơ Thanh.

THẦY

Các con,
Thầy đến chứng kiến lòng thành thật của các con 

Chức sắc HTĐ hôm nay và lấy làm hân hoan trông thấy 
mỗi con đều để dạ nhiệt thành vì nền Đạo.

Các con ôi! Thầy đã nói Hiệp Thiên Đài còn thì 
mối Đạo Thầy vẫn chưa đến nỗi phải điêu tàn rời rã. 
Những tang cớ đã qua đã chứng lời Thầy dạy.

Hộ Pháp! Đạo là cơ cứu vớt chúng sanh. Hễ thương 
Đạo tất thương chúng sanh, mà thương chúng sanh tất 
phải làm cho nền Đạo được vững bền. Sự vững bền ấy 
do nơi chữ hòa mà nên được đó. Con nên giữ vẹn tâm 
tánh thanh cao, độ lượng mà dìu dắt mấy Chức sắc HTĐ 
lo tròn phận sự. Thầy chắc rằng, nếu dải đồng tâm khắn 
khít buộc chung các con được bền chặt hoài thì bao 
nhiêu quyền lực của Quỉ vương chẳng nao núng Đạo. 
Các con HTĐ nhớ nghe.

Tương, Trang, Thơ! Sự xung đột vừa qua đủ làm cho 
mỗi đứa đều biết thiệt chơn tướng của mình là sao, biết 
rõ chánh tà, biết điều lợi hại, biết ai chơn thật quân tử, 
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biết đứa giả dối quanh co.
Thầy chẳng phân biệt đứa phải, đứa chẳng phải, chỉ 

cho các con biết rằng, vì đức tánh các con chưa hoàn toàn 
nên để lụy vào tay lũ tà mị làm chinh nghiêng thụyền 
Đạo mà sự hại để phần về chúng sanh chung chịu.

Vậy thì sự hợp tác nầy cũng chưa gọi là kế trường 
cữu mà cứu vớt Đạo đâu. Phải xét nét làm cho mình đức 
cao hơn, lòng đại độ lớn hơn, hạnh trổi hơn, chí cao 
hơn, tâm tịnh nghỉ hơn, bước hòa hoãn hơn, đường 
cân phân chậm rãi hơn, dây thân ái bền chặt hơn, và 
nên biết rõ nguồn cội Đạo là cao trọng hơn danh giá 
cá nhân, thì họa may mới gặp đường ngay lối thẳng ở 
sau nầy, nghe!

Thầy tưởng trong mỗi con có tư tưởng rộng rãi, 
cũng đủ phân biệt vàng thau ra sao rồi. Con đường sẽ 
tới là con đường hòa bình. Nếu mỗi con từ bỏ sự vị kỷ 
ra ngoài, đồng chung lưng đâu cật nắm tay nhau mà 
gầy dựng lại nền Chánh giáo đã bị xô đè danh dự và 
tín ngưỡng bởi sự bất chánh của một vài đứa.

Đó là phần Thầy khuyên các con. Còn sự Thiên 
điều đã định cho mỗi đứa vạy tà thì Lý Bạch dã kêu xin 
thi hành nơi Thiên thơ, tưởng Thầy dầu có thương cũng 
khó mà bôi xóa đặng.

Tương! Thầy biết lòng con, nhưng con cũng nên 
biết con với.

Trang cũng vậy. Từ đây nên điều đình ổn thỏa với 
Chức sắc HTĐ thì chẳng sái bước nghe.

Hộ Pháp! Nói với Trung rằng Thầy đã biết tình cảnh 
Đạo ra sao và bởi đâu. Nó nên an tâm tin tưởng nơi sự 
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hành động của mấy em của nó lối sau nầy. Thầy sẽ làm 
cho rõ cơ huyền diệu của Đạo.

Thầy chi khuyên các con nên giữ mình về một lối 
thử thách kế cận đây nữa.

Thầy ban ơn các con. 
THĂNG.

NGÀY 21–12–QUÍ DẬU (DL 4–2–1934) ĐỨC Q. GIÁO TÔNG RA PHỔ CÁO 
CHÚNG SANH NĂM QUÍ DẬU.

Đây không phải là Phổ cáo chúng sanh Khai Đạo 
năm Bính Dần (1926), mà là Phổ cáo chúng sanh năm 
Quí Dậu (1933) về tình trạng chia rẽ làm chinh nghiêng 
nền Đạo.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỒ ĐỘ
(Đệ cửu niên)

PHỔ CÁO CHỨNG SANH
Tòa Thánh, ngày 4–2–1934 (21–12–Quí Dậu)

Kính cùng chư Chức sắc Thiên phong,  
chư Đạo hữu lưỡng phái và thiện nam tín nữ,

 Xem các lời tiên tri từ trước và nhứt là tâm lý nhơn 
sanh trên 10 năm nay, thì thấy rõ nhơn sanh phần nhiều 
đương cố tầm một nền chánh giáo có đủ quyền hành và 
phương thế cải cách văn minh vật chất ra một văn minh 
tinh thần đạo đức.

Cái khổ cảnh toàn cầu hiển nhiên, nào là khuẩn 
bách tiền tài, sanh nhai nguy khổn, nào là thiên tai địa 
ách, làm cho nhiều dân tộc phải âu lo tỉnh giác, ngần ngại 
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một điều là vì sự tranh đấu đặng bảo tồn cơ sanh hoạt mà 
sẽ biến thành một trường huyết chiến dữ dội, có thể tiêu 
diệt toàn nhơn loại mà chớ.

Muốn tránh khỏi nạn chiến tranh thì duy có phương 
làm cho nhơn loại hòa ái tương thân liên lạc và đức tin 
đặng hiệp nhứt, nghĩa là duy có xu hướng về mặt đạo đức 
mới có thế định sự thế giới hòa bình. Và cũng vì cớ mà 
nền ĐĐTKPĐ được cả triệu sanh linh tín ngưỡng và 
sùng bái trong một thời gian rất ngắn vậy.

Đạo lập thành là nhờ cả Chức sắc và tín đồ đều ở 
trong mặt luật pháp, mới tránh khỏi sự phản khắc Đạo 
quyền, giữ được sự trật tự hầu dìu dẫn chúng sanh vững 
bước trên đường hạnh đức. Than ôi! Nếu kẻ cầm quyền lại 
không biết dụng quyền, nếu kẻ phải giữ luật lại tự mình 
phá luật, còn âm mưu đánh đổ quyền hành của Đạo, thì 
thế nào sự tín ngưỡng của tín đồ chẳng rúng động, chúng 
sanh chẳng phân vân.

Thấy cái hại về thể đạo mà bắt giựt mình, thiết tưởng 
nếu những kẻ phá đạo tự biết rằng đã bị lầm mưu thì dầu 
cho xa vọng thế nào cũng không dám làm cho một nền 
chánh giáo phải bị hại về danh dự và tín ngưỡng.

Tình cảnh Đạo như vậy, lẽ thì tôi không ngồi yên 
đặng, song le tôi cũng vì chúng sanh, cho nên ngày 27–12–
1933 tôi mới nhứt định để an dưỡng một ít lâu, không cầm 
quyền nữa, và vui lòng phục chức cho nhị vị Quyền Đầu 
Sư Thượng Tương Thanh và Ngọc Trang Thanh, đã bị tôi 
và Đức Hộ Pháp ngưng quyền trong lúc làm rối loạn Đạo.

Ấy là vì chúng sanh, chớ tôi cũng biết trước rằng nhị 
vị không thế nào chống chỏi nổi với Tà quyền.



ĐẠO LỊCH 8: năm QUí DậU (1933)

156

Thật vậy, cách mấy ngày sau, quả có tên Lịch là người 
đã bị Hội Thánh trục xuất về tội mê hoặc tín đồ, vô Bửu 
điện Tòa Thánh, leo lên Đền thờ, đạp hết xuống đất những 
cốt của chư Thần Thánh Tiên Phật. Tội trọng như thế mà 
không thấy mấy vị Đầu Sư xử trí cách nào, không thấy tính 
sao cho tự hậu đừng có xảy ra những điều phạm thượng 
như vậy nữa.

Trái lại, tôi hay vị Quyền Đầu sư Thượng Tương 
Thanh có viết đơn xin quan Chủ Tỉnh Tây Ninh cho phép 
tên Lịch nằm nhà thương đặng an dưỡng tinh thần, còn 
tốn hao bao nhiêu thì Tòa Thánh chịu trả hết.

Tưởng vậy là êm, dè đâu còn có một bọn xưng là 
Tuyệt Cốc (là phe đảng của Lịch) mới vào tại trong Rừng 
Thiên Nhiên của Tòa Thánh, đốn một cây lớn, đem chôn 
gần cốt Phật Tổ, đặng treo cờ Ngũ sắc, rồi lén khiêng Mõ 
của làng đem lại đánh lên và xúi giục Đạo hữu đòi chánh 
phủ trả nước lại, làm náo động hết Tòa Thánh.

Thế mà nhị vị Quyền Đầu Sư cũng điềm nhiên. Kế 
đó lại có nhiều Đạo hữu trong Tòa Thánh bị bắt giam vào 
khám vì muốn ngăn sự phá hoại ấy.

Trong lúc tên Lịch đạp đổ Bàn thờ Thầy, hăm dọa đốt 
Tòa Thánh và đốt nhà của chư Thiên phong thì vị Quyền 
Đầu Sư Thượng Tương Thanh có cậy Giáo Sư Thượng 
Bảy Thanh cho người coi chừng giùm nhà và có chịu bảo 
lãnh bọn Tuyệt Cốc không để cho bọn ấy phạm điều chi.

Sau khi bọn ấy làm loạn, mấy Đạo hữu coi chừng 
giùm nhà cho người đều bị vu cáo nên cũng bị bắt giam, 
mà rồi cũng không thấy người lo minh oan giùm. Lại còn 
bỏ đi cổ động chống trả Tòa Thánh nữa.
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Đức Hộ Pháp có gặp người tại Giáo Tông Đường, 
có xin người lo bảo bọc và minh oan cho những Đạo hữu 
bị cáo gian.

Ngày 29 Janvier có viết thơ cho người nhắc lại nữa, 
nhưng người cũng không khứng làm chi hết.

Tôi rất đau lòng thấy một đàng là bọn phá hư Đền 
thờ, đạp ngã gãy tượng cốt Tiên Phật và xúi giục làm rối 
loạn cuộc trị an trong nước mà vẫn được yên ổn và tự do 
xông pha trong Thánh địa, chửi bới chư Thiên phong và 
hăm dọa đốt Tòa Thánh, còn một đàng là Đạo hữu vô can, 
muốn giữ trật tự lại bị lao tù tội nghiệp không xiết kể!

Coi nhơn tâm tại Tòa Thánh càng ngày càng sôi nổi, 
tôi phải làm đơn kêu nài đặng minh oan cho các Đạo hữu bị 
giam, còn Đức Hộ Pháp thì lo đi kiếm Trạng sư bào chữa.

Riêng về phần tôi thì quan Chủ Tỉnh Tây Ninh mới 
gởi giấy phạt tôi trên 300 $ vì 2 năm rồi, nhị vị Quyền 
Thượng và Ngọc Đầu Sư cầm quyền hành chánh không 
lo đóng thuế cho Đạo hữu, nên ngày nay tôi phải chịu 
phạt liên can. Việc nầy và còn nhiều việc khác nữa, nếu 
tôi không kể ra thì ai biết cho tôi.

Tôi giao quyền cho 5 vị mà hiện thời duy có một mình 
Đức Hộ Pháp hành chánh tại Tòa Thánh, 3 vị Quyền 
Đầu Sư thì vị Ngọc Trang Thanh bỏ về SaĐéc, vị Thượng 
Tương Thanh thì làm lơ và cứ lo đi cổ động nghịch Đạo 
hoài, vị Thái Thơ Thanh thì mắc đau, còn vị Nữ Chánh 
Phối Sư thì mắc ở Vũng Liêm, và từ ngày tôi giao quyền 
đến nay cũng không thấy bàn tính điều chi với Đức Hộ 
Pháp về việc chấn hưng nền Đạo.

Quyền thì muốn cầm mà làm việc thì không làm, 



ĐẠO LỊCH 8: năm QUí DậU (1933)

158

đến lúc hữu sự thì bỏ một mình Đức Hộ Pháp lo, hay là 
muốn vận động cái kế bất hợp tác với Đức Hộ Pháp như 
đã thi hành kế ấy với tôi, hay là muốn cho đặng đồng thể 
với Ngài, có lẽ!

Thấy sự hiểu lầm ấy, và muốn rõ tâm lý của nhị vị 
Quyền Đầu Sư Thượng Tương Thanh và Ngọc Trang 
Thanh, cho nên ngày 29 Janvier rồi, tôi mới viết thơ cho 
Đức Hộ Pháp đặng phân quyền đặc biệt và chỉ rõ cách 
hành chánh y theo luật đạo như vầy:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ cửu niên)

Số: 24
Tờ GIAO QUYỀN Tòa Thánh, ngày 29–1 -1934.

Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt
Kính cùng Đức Hộ Pháp, Chưởng quản HTĐ, Tòa Thánh.

Kính Hiền hữu,
Vì có sự hiểu lầm mạng lịnh của tôi đã ký ngày 

27–12– 1933, nên tôi tưởng cần phải giải rõ cách thi hành 
mạng lịnh ấy như sau nầy, xin Hiền hữu truyền lại cho 3 
vị Quyền Đầu Sư và Nữ Chánh Phối Sư biết:

1. Tôi đã nhứt định an dưỡng một ít lâu thì cả trách 
nhậm Quyền Giáo Tông tôi đều tạm giao cho Hiền 
hữu. Vậy từ đây, Hiền hữu đã cầm trọn 2 quyền Đạo 
nơi tay, thì việc chi cũng do nơỉ Hiền hữu tự quyền 
định liệu, rồi ban mạng lịnh cho toàn đạo tuân cứ.

2. Tôi vui lòng để cho nhị vị Quyền Đầu Sư Thượng 
Tương Thanh và Ngọc Trang Thanh tái thủ phận sự, 
nghĩa là được trở vào địa vị Quyền Đầu Sư mà hành 
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chánh theo luật đạo. Về việc tùng quyền thì tức nhiên 
từ đấy duy có tùng lịnh của Hiền hữu mà thôi. 

Nay kính.
Quyền Giáo Tông 

Ký tên: Thượng Trung Nhựt.

Tôi xin nhắc rõ rằng, tôi định đi an dưỡng một ít lâu 
nên ký mạng lịnh giao các việc Đạo lại, chớ chẳng phải 
tôi ký mạng lịnh thăng chư vị Quyền Đầu Sư lên phẩm 
trật Quyền Giáo Tông.

Còn theo luật đạo thì Pháp Chánh Truyền Chú Giải 
đã ban hành mấy năm nay có nói rõ như vầy:

“Đầu Sư đặng quyền thay mặt cho Giáo Tông và Hộ 
Pháp trước mặt nhơn sanh. Hễ thay quyền cho Giáo Tông 
và Hộ Pháp, tức là người của CTĐ và HTĐ, bởi vậy, buộc 
Đầu Sư phải tòng quyền cả hai mà hành chánh, chẳng đặng 
phép tự ý riêng mình mà thi thố điều chi không có lịnh của 
Giáo Tông và Hộ Pháp truyền dạy.” 

 � [PCT Chú giải trương số 8]

Tuy buộc Đầu Sư phải tùng lịnh của Giáo Tông và 
Hộ Pháp, nhưng cũng cho Đầu Sư có quyền quan sát các 
mạng lịnh của 2 người trước khi ban hành, mạng lịnh nào 
sái luật đạo thì Đầu Sư được quyền trả lại và cầu xin sửa 
đổi. Thành thử dầu cho tôi có đi an dưỡng để cho Đức 
Hộ Pháp một mình cầm trọn quyền đạo đi nữa thì Hộ 
Pháp cũng không thế nào làm điều chi qua khỏi Đầu Sư 
được và cũng vì lẽ ấy cho nên tôi mới tuyên bố rằng tôi 
đã giao quyền cho 5 người là: Hộ Pháp, 3 vị Quyền Đầu 
Sư và Nữ Chánh Phối Sư.
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Vì bất đồng thể, cho nên Đầu Sư không quyền ban 
mạng lịnh như Giáo Tông và Hộ Pháp, nhưng phải hiểu 
rằng những mạng lịnh đều có Đầu Sư đồng ý rồi mới được 
ban hành. Tuy vân, khi nào Đầu Sư muốn cải luật Đạo 
đặng khỏi tùng quyền của Giáo Tông và Hộ Pháp thì tức 
nhiên các mạng lịnh mới không gởi xuống cho Đầu Sư 
trước khi ban hành.

Cái thật sự trong việc rối loạn Đạo chẳng có chi lạ hơn 
là nhị vị Quyền Đầu Sư Thượng Tương Thanh và Ngọc 
Trang Thanh muốn được quyền ban mạng lịnh như Giáo 
Tông và Hộ Pháp.

Nhị vị quên rằng: Nếu Đầu Sư đặng đồng thể với Hộ 
Pháp và Giáo Tông thì hai ngôi vị nầy của Đức Chí Tôn 
lập ra chẳng là vô ích lắm?

Nhị vị phụ sự tôi trót mấy năm, lẽ nào tôi không biết 
tâm tánh. Ngày nào được đồng quyền thì ngày đó là bạn 
thân; ngày nào phải tùng quyền thì ngày đó là thù địch dầu 
cho hại đến danh dự của Đạo đến đâu cũng không quan 
trọng gì đến nhị vị.

Cho nên rồi đây, thế nào cũng tìm phương vận động 
cuộc bất phục quyền hành của Đức Hộ Pháp, cũng như đã 
lập mưu đánh đổ quyền hành của tôi, mà người lầm mưu 
kế của nhị vị trước hết là vị Nữ Chánh Phối Sư vậy.

Tôi vẫn biết trước chánh sách ấy nên đã nhứt định 
với Đức Hộ Pháp, nếu nhị vị còn âm mưu rối loạn Đạo 
nữa thì dầu chưa được tráng kiện và nếu phải nát thân 
đi nữa, tôi cũng ra cầm quyền lại với Đức Hộ Pháp và sẽ 
đem các bằng cớ làm rối loạn Đạo từ đó đến giờ của nhị 
vị cho chúng sanh thấy rõ.
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Chúng tôi chỉ xin toàn Đạo ráng tùng luật pháp, 
đừng lầm nghe nữa rồi nãn lòng thối chí. Bất kỳ việc chi 
cũng đo nơi 3 vị Khai đương cầm quyền Chánh Phối Sư 
là đủ, vì 3 vị Chánh Phối Sư chẳng có khi nào làm điều 
chi mà không có tôi và Hộ Pháp phê chuẩn.

Gần một năm trường, sự biến động trong Đạo đã 
làm ngưng cả cơ phổ hóa chúng sanh. Than ôi! Đức Chí 
Tôn đã lập Đạo vì thế giới đang trông mong hai chữ hòa 
bình mà chúng ta không lo cứu đời loạn lạc thì nền Đạo 
lập ra chẳng là vô ích?

Tôi tưởng, chúng ta nên bạo gan nhìn rằng, những 
người đã cầm quyền từ trước đến ngày nay, vì thiếu tài 
kém đức mới không cầm vững thuyền Đạo, và chúng ta 
cũng nên đồng nhau cất tiếng kêu những bậc tài ba hiền 
đức, xin vì chúng sanh, hiệp lực với Hội Thánh, dựng 
thành nền chánh giáo.

Vậy cửa Đạo từ đây sẽ mở rộng cho những hiền tài 
có đủ phương giúp ích cho chúng sanh về mặt tinh thần 
đạo đức.

Tôi cũng xin chư Chức sắc Thiên phong nam nữ và 
Đạo hữu lưỡng phái hết lòng hiệp với tôi và Hộ Pháp giữ 
vững quyền hành Hội Thánh đặng nâng cao thể Đạo và 
un đúc lại đức tin của chư Đạo hữu các nơi.

Ngày nào danh thể Đạo và quyền hành Hội Thánh 
vững chặt rồi, tôi và Hộ Pháp sẽ tự mình lui bước, vì đó 
là sở vọng cuối cùng của chúng tôi đã có từ ngày mới hiến 
thân cho Thầy.

Nay kính.
Quyển Giáo Tông 
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THƯỢNG TRUNG NHỰT.
Đồng ý vởi Đức Quyền Giáo Tông

HỘ PHÁP 
PHẠM CÔNG TẮC.

 � TÁI BÚT: Sau lễ Vía Đức Chí Tôn, sáng ngày mùng 9 
tháng Giêng năm Giáp Tuất, sẽ nhóm Đại hội tại Tòa 
Thánh, đặng bàn tính về việc chỉnh đốn nền Đạo.

Vậy xin mời chư Chức sắc Thiên phong, chư Đạo 
hữu lưỡng phái và chư thiện nam tín nữ, ai là người có 
lòng hy sinh cứu Đạo trong cơn rối loạn nầy, hoặc có ý 
kiến chi hoặc sẵn lòng hiệp sức với chúng tôi thì ngày ấy 
về Tòa Thánh dự hội.

THƯỢNG TRUNG NHỰT.
Vâng lịnh ban hành

 Thái Chánh Phối Sư Thượng Chánh Phối Sư  ngọc Chánh Phối Sư
 PHẠm TẤn ĐÃI THÁI Văn THâU  TrẦn DUy nGHĨA

 ¾ Yêu cầu độc giả xem thêm: PHỤ LỤC 3: “NỐI tiếp 
niềm đau” (cuối năm Quí Dậu) của Tiếp Dẫn Đạo 
Nhơn Gabriel Gobron, nói về các việc có liên quan đến 
quí Ngài:  Thượng Trung Nhựt, Thượng Tương, Ngọc 
Trang, Thái Ca.

NGÀY 29–12–QUÍ DẬU (DL 12–2–1934) LỤC NƯƠNG GIÁNG CƠ  CHO 
BIẾT NGỌC HƯ CUNG CHUYẾN PHÁP

Tại Phạm Môn. Lục Nương giáng cơ Ngọc Hư Cung 
chuyến pháp, sửa cải pháp Chơn truyền, chuyển cho HTĐ 
cầm quyền nền Đạo.

 h [Yêu cầu xem TNHT, bài Thánh Ngôn ngày 29–12–Quí Dậu: 



 ĐẠO LỊCH 8: năm QUí DậU (1933)

163

TNHT1–2HN, B 164.]

Phần đầu của bài Thánh Ngôn, Bát Nương nhắc lại 
lúc lập pháp ĐĐTKPĐ, Ngọc Hư Cung định giao cho 
HTĐ cầm số mạng của nhơn sanh, lập thành Chánh 
giáo, nhưng Đức Chí Tôn lại trở pháp, giao cho CTĐ 
cầm quyền lập Đạo.

Phần tiếp theo là Lục Nương cho biết:
Ngọc Hư Cung lo chuyền pháp trở lại, cả Thiên thơ 

hủy phá, sửa cải pháp Chơn truyền, truất quyền của Cửu 
Trùng Đài, giao cho Hiệp Thiên Đài cầm quyền nền Đạo.

Tạo sao Cửu Trùng Đài bị truất quyền như thế?
Do bài thi sau đây (có lẽ của Bát Nương) nói với 

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

*
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trước đây giáng cơ 

ở Kim Biên (Thánh địa Bạch Vân ở Nam Vang) cũng 
đã có báo trước việc nầy, nhưng chưa chánh thức, là các 
Chức sắc cửu Trùng Đài lo tranh quyền đoạt vị, tố cáo 
lẫn nhau làm cho nội bộ chia rẽ trầm trọng, khiến một 
số Chức sắc bất mãn, rút lui khỏi Tòa Thánh Tây Ninh 
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để về địa phương lập Chi phái, điển hình là quí ông Chức 
sắc ở Thánh Thất Cầu Kho như Giáo Sư Vương Quan Kỳ, 
Giáo Sư Thượng Bản Thanh, Giáo Hữu Minh lập ra chi 
phái Cầu Kho, kế đến là ông Phối Sư Thái Ca Thanh rút 
về Thánh Thất Cầu Vỹ (Mỹ Tho) nơi quê nhà của ông để 
lập Chi phái Minh Chơn Lý; Ngài Chưởng Pháp Trần 
Đạo Quang cũng rút lui, hợp tác với Ngài Phối Sư Thái 
Ca Thanh; còn Ngài Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt thi rút 
về Vĩnh Nguyên Tự,...

Các Chức sắc cao cấp Cửu Trùng Đài đã làm hư nền 
Đạo, nay Ngọc Hư Cung muốn chỉnh đốn lại thì phải 
truất quyền của Cửu Trùng Đài, giao cho Hiệp Thiên 
Đài cầm quyền nền Đạo.

Đức Quyền Giáo Tông đã được Đức Nguyệt Tâm 
Chơn Nhơn báo cho biết trước, nên giờ đâỵ, Đức Ngài cáo 
lão, giao cho Đức Hộ Pháp và 3 vị Quyền Đầu Sư cùng với 
Nữ Chánh Phối Sư lo chỉnh đốn nền Đạo. Cho nên mới 
có Tờ Nghị Hòa ngày 11–11– Quí Dậu như đã chép ở trên.

Việc Đức Hộ Pháp nắm quyền chưởng quản Nhị 
Hữu Hình Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng sau khi Đức 
Quyền Giáo Tông qui Thiên là do lịnh của Ngọc Hư Cung 
chớ không phải do Đức Hộ Pháp tham vọng chiếm đoạt 
quyền hành của CTĐ.

Nhiều kẻ xấu miệng của Chi phái còn xuyên tạc là 
Đức Hộ Pháp âm mưu giết chết Đức Quyền Giáo Tông 
để chiếm đoạt tất cả quyền hành về tay mình!

Tất cả công việc điều hành Đạo Cao Đài đều do Đức 
Chí Tôn và các Đấng nơi Ngọc Hư Cung quyết định, 
không một người nào ở mặt thế nầy định đoạt được cả. 
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Đạo Cao Đài huyền điệu và tồn tại đến thất ức niên là 
do nơi đó.

Hết việc năm Quí Dậu.

TÓM TẮT ĐẠO LỊCH 8 – NĂM QUÍ DẬU (1933)

TÓM TẮT các Sự kiện quan trọng:
 � Đức Nguyệt Tâm bổ GS Bảy hành đạo Hà Nội.
 � Bà Đoàn Thị Điểm khởi viết NỮ TRUNG TÙNG 

PHẬN.
 � ĐQGT hiệp ĐHP sắp đặt các chức vụ lãnh đạo CTĐ.
 � Quyền Đầu Sư Ngọc Trang Thanh lập Thượng Hội và 

Hội Vạn Linh đánh đổ ĐQGT. ĐHP lập Tờ nghị hòa.
 � ĐQGT ra Phổ Cáo Chúng Sanh.
 � Ngọc-Hư-Cung  chuyển pháp giao HTĐ cầm quyển 

nền Đạo.
*

VIẾT TẮT: 
GS: Giáo Sư. 
ĐQGT: Đức Quyền Giáo Tông.
ĐHP: Đức Hộ Pháp. 

QĐS: Quyền Đầu Sư. 
CPS: Chánh Phối Su.
ĐNTCN: Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn.

 � 12–1–QD: Thanh Tâm Tài Nữ giáng cơ từ giã Đức 
Hộ Pháp để đi đầu kiếp ở nước Anh.

 � 17–1–QD: ĐNTCN nói với GS Latapie, cho biết: 
Chức sắc CTĐ làm hư nền Đạo nên phải giao quyền 
qua cho HTĐ.

 � 20–1–QD: ĐNTCN bổ GS Thượng Bảy Thanh đi 
hành đạo ở Hà Nội, GS Thượng Vinh Thanh làm 
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Chủ Trưởng HTNG.
 � 26–2–QD: Bà Đoàn Thị Điểm khởi viết Nữ Trung 

Tùng Phận. 
 � 7–3–QD: ĐQGT hiệp ĐHP ra Châu Tri số 1: sắp 

đặt các chức vụ lãnh đạo CTĐ: 
 � Quyền Chưởng Pháp: giao 3 vị Thời Quân 

HTĐ: Bảo Pháp, Bảo Thế, Hiến Đạo.
 � Quyền Đầu Sư: 3 CPS chánh thức thăng 

lên QĐS: Thái Thơ Thanh, Thượng Tương 
Thanh, Ngọc Trang Thanh.

 � Quyền CPS: giao 3 vị Thời Quân: Khai Pháp, 
Khai Đạo, Khai Thế.

 � Bổ các Chức sắc Quản lý Cửu Viện.
 � Tổ chức lễ Đăng điện ĐQGT và ban quyền 

hành cho 3 vị QĐS, 3 vị Quyền CPS, các vị 
Quản lý Cửu Viện.

 � 3 Tân CPS ra Chương Trình hành đạo 3 phái.
 � 22–3–QD: QĐS Ngọc Trang Thanh tổ chức họp 

“Thượng Hội” gồm 6 Chức sắc cao cấp để tố cáo các 
lỗi của ĐQGT, với mục đích lật đổ Đức Ngài.

 � 3–5–QD: ĐNTCN yêu cầu ĐQGT và ĐHP phải 
giữ nghiêm luật đạo, đừng từ bi vị nể.

 � 5–5–QD: QĐS Ngọc Trang Thanh bố cáo “Đôi lời 
tâm huyết” mời họp “Hội Vạn Linh” để tiếp tục tố 
cáo đánh đổ ĐQGT.

 � 13–5–QD: 3 Chánh Phối Sư ra Châu Tri số 2: Bác bỏ 
tờ Bố Cáo. Đôi lời tâm huyết của ông Trang.

 � 19–5–QD: QĐS Ngọc Trang Thanh và Bảo Pháp 
NguyễnTrungHậu tổ chức “Hội Vạn Linh” tại Tòa 
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Thánh, cử ra: – Nguyễn Phan Long làm Nghị Trưởng, 
– Trương Duy Toản làm Phó Nghị Trưởng, – Giáo 
Hữu Tuyết Tân Thanh làm Từ Hàn. Nội dung “Hội 
Vạn Linh” nầy giống như “Thượng Hội” là tiếp tục 
tố cáo lỗi của ĐQGT, đánh đổ Ngài, cho rằng Ngài 
không xứng đáng làm Quyền Giáo Tông nữa.

 � 22–5–QD: ĐNTCN giáng cơ an ủi ĐQGT và giúp 
ý kiến giải quyết. 

 � 22–5N-QD: 3 CPS bổ nhiệm Chức sắc phụ trách 
Cửu Viện.

 � 1–6–QD: 3 CPS ngưng chức và rút về Tòa Thánh 4 
vị Giáo Sư Đầu Tỉnh Đạo gieo mầm rối loạn trong 
bổn đạo ở địa phương: GS Lai, GS Kinh, GS Minh, 
GS Thình.

 � 27–6–QD: ĐNTCN: Rối loạn xảy ra là do sự sai 
lầm của CTĐ.

 � 20–9–QD: Thầy dạy: ĐQGT và ĐHP: Quỉ đang 
lộng hành để thử thách Chức sắc, mượn danh Thầy 
để cám dỗ. Ráng kiếm thế khôn ngoan mà giáo hóa 
TRANG.

 � 21–9–QD: Nhàn Âm Đạo Trưởng: đối với Quỉ, 
không thể dùng đức từ bi được: “Trảm quỉ Phật còn 
phải xuống đao”

 � 14–10–QD: Châu Tri 6: 3 CPS đã biết được căn do 
rối loạn, đang sắp đặt phương hay để trừ khử.

 � 18–10–QD: Từ Thứ giáng cơ yêu cầu Đức Hộ Pháp 
buộc: Chức sắc phải phế đời hành đạo.

 � 27–10–QD: Ngọc Hư Cung lên án khai trừ khỏi 
Thượng giới tất cả kẻ nào vi phạn Kỷ luật của Hội 
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Thánh.
 � 11–11–QD: Đức Hộ Pháp thảo Tờ NGHỊ HÒA, 

ĐQGT và 2 Ngài QĐS: Trang và Tương đều đồng 
ý ký tên.

 � 29–11–QD: Thầy giáng cơ dạy ĐHP và 3 vị QĐS 
(Tương, Trang, Thơ) và báo cho biết còn một đợt 
thử thách kế tiếp.

 � 21–12–QD: ĐQGT ra “PHỔ CÁO CHÚNG SANH” 
năm Quí Dậu, sau 1 tháng 20 ngày ký Tờ Nghị Hòa, 
nói về các hoạt động tiếp tục phá hại của: ông Tương, 
ông Lịch, nhóm Tuyệt Cốc, gây rối loạn nghhiêm 
trọng tại Tòa Thánh, với ý định là lật đổ ĐQGT để 
2 vị QĐS Tương và Trang lên nắm quyền Giáo Tông 
và Hộ Pháp. 

 � 29–12–QD: Lục Nương và Bát Nương cho biết: Ngọc 
Hư Cung chuyển pháp, truất quyền của CTĐ, giao 
cho HTĐ cầm quyền nền Đạo.

*
Những sự rốì loạn trong Đạo năm Quí Dậu 1933 nầy 

bắt nguồn từ cuộc họp Thượng Hội vào cuối năm ngoái 
(ngày Noel 1932, âl 28–11–Nhâm Thân).

Trong cuộc họp nầy, Ngài Chánh Phối Sư Ngọc 
Trang Thanh đề nghị, gom lại có 2 điểm chánh:

 ❒ Đức Quyền Giáo Tông nên nghỉ hành chánh, 
chỉ lo dạy dỗ nữ phái và điều đình HTNG.

 ❒ Đưa Chánh Phối Sư Thượng Tương Thanh 
lên làm Đầu Sư thiệt thọ, trọn quvền điều 
khiển nền Đạo tại Nam Kỳ.

Đức Hộ Pháp đáp: Đề nghị của Ngọc Chánh Phối 
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Sư không do theo pháp luật Đạo, làm giống như một 
cuộc đảo chánh (un coup d’ état), sắp đặt việc Đạo theo 
ý riêng của mình, thì không thể chấp thuận được. Chúng 
ta phải do theo luật Đạo mà làm việc. Còn các Chức 
sắc Đại Thiên phong thì chỉ nên lãnh mỗi vị một chức 
một phận sự mà thôi, không được kiêm nhiệm 2 hay 
nhiều chức. Vậy thì:

 � Quyền Giáo Tông chỉ cầm quyền Giáo Tông mà thôi.
 � 3 vị Chánh Phối Sư thăng lên làm Quyền Đầu Sư, 

và chỉ hành quyền Đầu Sư mà thôi.
 � Khuyết 3 vị Chưởng Pháp thì giao cho HTĐ cử 3 vị 

Thời Quân làm Quyền Chưởng Pháp.
 � Khuyết 3 vị Chánh Phối Sư thì lựa trong hàng Phối 

Sư và Giáo Sư, đưa lên nắm quyền Chánh Phối Sư.
Đề nghị của ông Ngọc Trang Thanh là muốn đẩy 

ĐQGT ra khỏi quyền lực của CTĐ, để đưa ông Thượng 
Tương Thanh lên làm Đầu sư chánh vị, nắm trọn quyền 
CTĐ, thì 2 ông mới dễ thao túng. Đức Hộ Pháp cũng 
như các Hội viên Thượng Hội khác đều thấy rõ điều đó, 
nên Thượng Hội không thể chấp thuận được. Tuy vậy, 2 
ông Trang và Tương vẫn không từ bỏ ý định nắm trọn 
quyền hành CTĐ, nên lo tìm mưu kế khác.

*
Thời gian êm ả trôi qua: Từ tháng 12 Nhâm Thân, 

đến Tết Quí Dậu, rồi qua tháng giêng và tháng 2.
Đến đầu tháng 3 Quí Dậu, ngày 7–3–QD, Đức 

Quyền Giáo Tông hiệp cùng Đức Hộ Pháp ra Châu Tri 
số 1: sắp đặt các chức vụ lãnh đạo của CTĐ như sau:

 � Cử 3 Thời Quân: Bảo Pháp, Bảo Thế, Hiến Đạo 



ĐẠO LỊCH 8: năm QUí DậU (1933)

170

qua CTĐ cầm Quyền Chưởng Pháp.
 � Cử 3 Thời Quân: Khai Pháp, Khai Đạo, Khai Thế 

qua CTĐ cầm Quyền Chánh Phối Sư.
 � Bổ nhiệm các Chức sắc Quản Lý Cửu Viện.

Tổ chức lễ Đăng điện cho Đức Quyền Giáo Tông 
và lễ ban quyền hành cho: 3 vị Quyền Đầu Sư, 3 vị Quyền 
Chánh Phối Sư, các vị Quản Lý Cửu Viện.

Hai Ngài Đầu Sư Thượng Tương Thanh và Ngọc 
Trang Thanh cảm thấy bị cô lập, vì các Chức sắc trong 
phe của 2 Ngài đều bị gạt ra hết, lại bị kềm chế ở giữa: trên 
thì có ĐQGT dòm ngó, mặc dầu có 3 vị Quyền Chưởng 
Pháp ủng hộ 2 ông, nhưng dưới thì có 3 CPS làm việc vô 
tư không theo phe 2 ông, nên 2 ông bị khép vào khuôn 
luật của Đạo, không thể tự tung tự tác làm theo ý riêng 
của mình.

Cho nên 2 ông Trang và Tương phải gấp rút dùng 
thế lực riêng của mình để lật đổ ĐQGT bằng mọi cách.

Do đó, ngày 22–3–QD, sau khi được 3 vị Thời Quân 
Quyền Chưởng Pháp ủng hộ, 2 ông Trang và Tương lại 
vận động Đức Thượng Sanh ủng hộ, thế là 2 ông liền tổ 
chức họp Thượng Hội gồm 6 Chức sắc: Đức Thượng 
Sanh làm Nghị Trưởng, 3 vị Thời Quân Quyền Chưởng 
Pháp, 2 vị Quyền Đầu Sư Ngọc Trang Thanh và Thượng 
Tương Thanh, làm Nghị viên. (QĐS Thái Thơ Thanh cáo 
bịnh không dự).

Cuộc họp của 6 vị Chức sắc nầy tạm gọi là “Thượng 
Hội” chớ thật không chánh danh là Thượng Hội vì không 
có 2 vị Chủ Hội là Giáo Tông và Hộ Pháp.

Hi vị QĐS Ngọc Trang và Thượng Tương cùng với 
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Bảo Pháp đưa ra nhiều tài liệu tố cáo ĐQGT phạm tội, 
và cuối cùng Thượng Hội đồng quyết định: QGT không 
xứng đáng, nên cần đi an dưỡng tinh thần và giao quyền 
hành chánh lại cho Hội Thánh liệu định.

*
Nhiều người biết ĐQGT bị hàm oan, lại thấy rõ ý 

đồ bất chánh của 2 ông Trang và Tương muốn mượn cớ 
để lật đổ ĐQGT, chiếm đoạt quyền hành nên không ủng 
hộ. Thế là Thượng Hội không đạt được hiệu quả như 2 
ông mong muốn.

Hai tháng sau, vào ngày 19–5–QD, 2 ông Trang và 
Tương kết hợp với Ngài Nguyễn Trung Hậu, ra Bố cáo 
Đôi lời Tâm huyết, kêu gọi lập Hội Vạn Linh tại Tòa 
Thánh để tiếp tục đánh đổ ĐQGT.

Trong Hội Vạn Linh nầy, ông Trang ngầm sắp đặt:
 ❒ Ông Nguyễn Phan Long làm Nghị Trưởng,
 ❒ Ông Trương Duy Toản làm Phó Nghị Trưởng,
 ❒ Ông Tuyết Tân Thành là Từ Hàn,

Đây là những Chức sắc không thuộc TTTN, nhưng 
cùng phe với 2 ông để điều khiển buổi hội theo chiều 
hướng của 2 ông, và trong cuộc hội nầy, người ta thấy có 
rất nhiều hội viên không thuộc TTTN.

Trong cuộc Hội Vạn Linh nầy, 2 ông Trang và Tương 
tố cáo ĐQGT mạnh mẽ hơn lúc ở Thượng Hội, lại còn 
đe dọa sẽ gởi hồ sơ ra cho Chánh quyền Pháp can thiệp, 
bắt bớ ĐQGT.

Việc làm của 2 ông Trang và Tương tưởng như làm 
chánh trị ngoài đời, dùng lực lượng đông người để hoan 
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hô hay đả đảo, trái hẳn với luật đạo.
Việc 2 ông lập Thượng Hội trước đây là sai trái, nay 

lập Hội Vạn Linh lại càng sai trái hơn nữa, hoàn toàn 
không chánh đáng, không đúng luật đạo, nhiều người 
thuộc các nhóm đối nghịch với TTTN mà lại mời được 
vào Hội để quyết định các việc của TTTN. Do đó, Hội 
Vạn Linh nầy không được các tín đồ chơn chánh của 
TTTN ủng hộ, nên bị bỏ qua và cho rơi vào quên lãng, 
chỉ có điều là nó đào sâu thêm sự chia rẽ, sự hiềm khích, 
sự đối nghịch.

Kết luận: Hai ông Trang và Tương đem hết các thế 
lực và các cố gắng để lật đổ ĐQGT, nhưng hoàn toàn 
thất lại.

Hai ông và các Chức sắc ủng hộ 2 ông đều rút lui, 
bất hợp tác, lo tìm kế khác và chờ cơ hội.

Mãi đến gần 6 tháng sau, ngày 11–11–QD, Bà Nữ 
Chánh Phối Sư Hương Thanh từ Vũng Liêm về Tòa Thánh 
liên lạc với 2 bên, hiệp với Đức Hộ Pháp để tìm cách hòa 
giải, Đức Hộ Pháp thảo Tờ Nghị Hòa, giao cho 2 bên, 
tự ý sửa chữa thế nào cho vừa lòng, rồi hội lại, ký tên và 
tuyên bố.

Nội dung Tờ Nghị Hòa:
 � ĐQGT bằng lòng đi an dưỡng.
 � Giao quyền hành chánh lại cho 5 vị :

 � Đức Hộ Pháp
 � 3 vị Quyền Đầu sư và
 � Nữ Chánh Phối Sư.

Thế là 2 ông Trang và Tương đạt được mục tiêu là 
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đẩy ĐQGT ra khỏi quyền hành chánh, cho hồi hưu dưỡng 
lão, nên 2 ông liền đồng ý, ký vào Tờ Nghị Hòa.

Nhưng sau đó, 2 ông về xem xét lại và suy nghĩ thì 
thấy rằng, 2 ông vẫn bị bó buộc y như trước, dù không 
có ĐQGT, bởi vì trên thì có ĐHP giữ nghiêm luật pháp, 
dưới thì 3 ông Quyền CPS hành đạo vô tư theo luật Đạo. 
Hai ông không thể tự do hành động hay ra lịnh theo ý 
riêng của mình, coi như 2 ông vẫn thất bại.

Ông Trang buồn bực, bỏ về Sa Đéc; ông Tương vẫn 
lưu lại Tòa Thánh có ý để tập hợp phe cánh và chờ thời.

Trong lúc nầy, ông Tương dung túng cho ông Lịch 
và đám Tuyệt Cốc quậy phá Tòa Thánh dữ dội.

Do đó, 1 tháng 20 ngày sau (tức là sau 40 ngày), 
ĐQGT buộc phải ra PHỔ CAO CHÚNG SANH để 
cho toàn đạo biết rõ, việc làm phá hại Đạo của ông Tương, 
vạch rõ ý đồ bất chánh của 2 ông Trang và Tương, muốn 
làm loạn để chiếm đoạt quyền hành của Giáo Tông và Hộ 
Pháp, nhưng nhờ Đức Hộ Pháp giữ nghiêm luật pháp, và 
nhứt là có sự hộ trì của các Đấng thiêng liêng, nên 2 ông 
Tương và Trang phải chịu thất bại, Tà không thể thắng 
Chánh được.

Đó là kết thúc của các biến động rối loạn dữ dội trong 
suốt năm Quí Dậu 1933. Nhưng đến cuối năm Quí Dậu, 
Đạo vẫn chưa thành như lời tiên tri, vì còn phải chịu một 
vài thử thách nữa trong đầu năm Giáp Tuất để trừ cho 
dứt hết nội loạn thì Đạo mới thành.

Chúng ta cũng đã thấy, Ngọc Hư Cung biết rất rõ 
tất cả các biến động xảy ra trong nền Đạo, mà Đức Nguyệt 
Tâm Chơn Nhơn đã có báo trước lúc đầu năm Quí Dậu, 
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ngày 17–1– QD, là cắc Chức sắc của CTĐ làm hư nền 
Đạo nên bị Ngọc Hư Cung truất quyền, chuyển qua cho 
Chức sắc HTĐ cầm quyền nền Đạo.

Việc ĐQGT rút lui khỏi quyền hành chánh để đi 
an dưỡng, giao quyền lại cho Đức Hộ Pháp, là thực thi 
theo quyết định của Ngọc Hư Cung.

Chúng ta sẽ xem tiếp các việc biến động trong Đạo 
tiếp theo trong đầu năm Giáp Tuất 1934, để trừ cho dứt hết 
nội loạn rồi mới thành Thiên cơ, lúc đó Đạo mới thành.

Nhắc lại lời tiên tri của Đức Chí Tôn hồi năm Bính 
Dần:

“Chi chi qua năm Quí Dậu cũng phải cho thành Đạo, 
mà trước khi Đạo thành thì tam thập lục động Quỉ về phá 
Tòa Thánh dữ dội lắm mới trừ an nội loạn rồi mới thành 
Thiên cơ.”

PHỤ LỤC (NĂM QUÍ DẬU)

1. Phụ Lục 1: Vi Bằng “Thượng Hội”, 
2. Phụ Lục 2: Vi Bằng “Hội Vạn Linh”, 
3. Phụ Lục 3: Nối tiếp niềm đau.

PHỤ LỤC 1: VI BẰNG “THƯỢNG HỘI”

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
(Đệ bát niên)

TÒA THÁNH TÂV NINH

VI BẰNG
Nhóm “Thượng Hội”
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Ngày 22–3–Quí Dậu (dl 16–4–1933)

*
Có mặt:

HTĐ: 
 ❒ Thượng Sanh Cao Hoài Sang.

CTĐ: 
 ❒ Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu, Quyền Chưởng Pháp.
 ❒ Bảo Thế Lê Thiện Phước, Quyền Chưởng Pháp.
 ❒ Hỉến Đạo Phạm Văn Tươi, Quyền Chưởng Pháp.
 ❒ Quyền Thượng Đầu Sư Thượng Tương Thanh.
 ❒ Quyền Ngọc Đầu Sư Ngọc Trang Thanh.

VẮNG MẶT:
 � QGT Thượng Trung Nhựt (có thơ trả lời không 

nhóm).
 � Hộ Pháp Phạm Công Tắc.
 � Q. Thái Đầu Sư Thái Thơ Thanh (vì bịnh xin kiếu).

mở HỘI 6 GIờ CHLềU�

Thượng Sanh là Chức sắc lớn hơn hết, kế Quyền 
Giáo Tông và Hộ Pháp, nên được cử làm Nghị Trưởng.

Thượng Sanh nói rằng: Quyền Nghị Trưởng là của 
Quyền Giáo Tông, mà nay Ngài đã bị cáo, nên Ngài không 
đến cũng phải. Nếu Ngài cứ giữ việc không đến hoài, và 
nếu vắng mặt Ngài, Thượng Hội không phép nhóm thì 
tội Ngài làm, dầu lớn lao đến đâu, chúng ta cũng không 
bàn đến được sao?

Vì vậy, Thượng Sanh chịu chức Nghị Trưởng,
Mấy vị có mặt làm Nghị viên.
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Giáo sư Thượng Bảy Thanh: Từ Hàn.
Nghị Trưởng đọc thơ số 66 ngày 16–4–1933 của 

Quyền Giáo Tông cho Thượng Sanh và 3 Chưởng Pháp 
hay rằng, có được thơ gởi của Ngọc Đầu Sư mời nhóm 
đặng lo việc trọng hệ của Đạo, và sau trách 4 vị Đại Thiên 
phong nầy, sao có việc cần yếu mà không hiệp cùng Ngài 
đặng bàn luận trước và hỏi ý kiến của Ngài?

Ba vị Chưởng Pháp phân rằng: Chớ chi Ngài vô can 
trong kỳ nhóm nầy thì chúng tôi cần phải đến bàn tính, 
chớ Ngài là bị cáo, nếu đến bàn tính trước với Ngài thì ra 
mất vẻ vô tư. Vì vậy mà chúng tôi không đến viếng Ngài.

Nghị Trưởng đọc luôn thơ số 67 ngày 16–4–1933 của 
Quyền Giáo Tông gởi cho Quyền Ngọc Đầu Sư, đại khái 
thơ ấy tỏ rằng, có được thơ số 1 ngày 16–4–1933 của Quyền 
Ngọc Đầu Sư gởi mời và kỳ cho Ngài 1 giờ, sau khi đặng 
thơ, phải đến Bửu điện mà dự Thượng Hội, đặng Quyền 
Ngọc Đầu Sư tỏ các việc hành động của Ngài thuở giờ 
làm cho nền Đạo ngày nay trở ra ô trược.

Trong thơ ấy, Quyền Ngọc Đầu Sư nhắc lại cái thơ 
số 8 ngày 13–2–1933 của Ngài xin mời Thượng Hội, đặng 
lo lập một cái chương trình hành đạo rành rẽ của mấy vị 
Đại Thiên phong đương quyền, sau sẽ tỏ cách hành sự của 
Quyền Giáo Tông thuở giờ, nó làm cho Ngài tưởng là tại 
vậy mà nền đạo sắp hư, cho nên cần phải lo sửa.

Quyền Giáo Tông trách rằng, nếu có chuyện chi 
không chánh đáng, không phải phép đạo mà Quyền Ngọc 
Đầu Sư là người phụ sức cho Ngài, lại không khứng bước 
chân đến Giáo Tông Đường mà bàn tính với Ngài. Ấy là 
một chuyện khiếm lễ, nhứt là Quyền Ngọc Đầu Sư coi 
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về việc lễ. Ngài lại nhắc bữa 12–3–1933, khi làm lễ Đăng 
điện, Quyền Ngọc Đầu Sư lại vô lễ với Ngài và Hộ Pháp, 
ngày nay lại lạm quyền mời nhóm Thượng Hội, không 
kể đến Ngài và Hộ Pháp. Vậy nên Ngài không dự Hội. 
vả lại Ngài có thôi thúc hai cựu Chánh Phối Sư Quyền 
Đầu Sư lo cho xong Tờ Vi bằng Hội Nhơn Sanh và Hội 
Thánh, đặng Ngài mời nhóm Thượng Hội thường lệ, mà 
đến nay chưa được mấy tờ ấy. Ngài lại trách, không lẽ ai 
muốn nhóm Thượng Hội chừng nào thì nhóm cũng được, 
muốn mời chừng nào thì tự chủ mời lấy.

Đọc 2 cái thơ ấy rồi, Nghị Trưởng hỏi Hội viên 
Thượng Hội ngày nay ta nhóm đây có đúng luật chăng?

Ba vị Chưởng Pháp tỏ rằng: Theo tờ Nghị Định 
(11–2– 1933) của Hộ Pháp giao quyền Chưởng Pháp cho 3 
Ngài, duy có việc quyền hành thì mới để cho cả HTĐ cầm, 
còn ngày nay đi đến dự Hội là quyền riêng của 3 vị Chưởng 
Pháp nên Thượng Hội ngày nay nhóm đúng theo luật.

Quyền Ngọc Đầu Sư tỏ rằng: Hộ Pháp đã có nói 
giữa Hội Thánh hôm 4–2–1933 rằng Đầu sư được phép 
mời nhóm Thượng Hội.

Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu tỏ rằng: Ngày nầy, 
Quyền Giáo Tông biết mình bị cáo, nên không thế đến dự 
Hội. Bởi có chuyện gấp và trọng hệ phải đem ra bàn tính, 
còn số Hội viên Thượng Hội là 9 vị mà nay hiện diện được 
6 người thì đủ quyền nhóm. Chư Hội viên đồng ý kiến ấy.

Nghị Trưởng bèn khai Hội và xin Quyền Ngọc Đầu 
Sư tỏ bày các sự Ngài muốn đem ra bàn luận.

Quyền Ngọc Đầu Sư tỏ rằng: Ngày 15–1–1933 (19 
tháng chạp) có viết thơ mời Quyền Giáo Tông đến tại 
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Bửu điện nghe Ngài tỏ các việc rất cần yếu của Đạo, mà 
Quyền Giáo Tông trả lời rằng vì mời không đủ lễ với Ngài 
nên không nhóm, Qua ngày 4–2–1933 (mùng 10 tháng 
giêng) khi gần mãn Hội Thánh, Ngài cũng có xin mời 
nhóm Thượng Hội liền. Đến ngày 13–2–1933 (19 tháng 
giêng) Ngài gởi thơ số 8 xin mời nhóm, mà Quyền Giáo 
Tông cũng không trả lời. Rồi hôm 10–3–1933 (rằm tháng 
2), Quyền Thượng Đầu Sư Thượng Tương Thanh có đến 
Giáo Tông Đường tỏ cho Quyền Giáo Tông rõ rằng: như 
không nhóm Thượng Hội được thì xin Quyền Giáo Tông, 
Hộ Pháp và Ngài, 3 người nhóm lại đặng cho Quyền Ngọc 
Đầu Sư nói việc chi thì nói ra đặng cho anh em bàn tính 
cho dứt một lần cho rồi, khỏi ai dị nghị, mà Quyền Giáo 
Tông cũng không khứng nhóm.

Quyền Thượng Đầu Sư nhận lời nói trên đây.
Ngày 12–Mars (17 tháng 2) là ngày làm lễ Đăng điện 

cho Quyền Giáo Tông, Quyền Ngọc Đầu Sư cũng có nhắc 
việc nhóm Thượng Hội giữa Bửu điện mà tới nay Quyền 
Giáo Tông cũng làm thinh. Quyền Ngọc Đầu Sư phải 
buộc lòng đến Sài Gòn thương nghị với 3 Chưởng Pháp 
là Chức sắc lớn kế Q. Giáo Tông thì 3 vị nầy đồng ý kiến, 
nên nay mới nhóm được.

Quyền Ngọc Đầu Sư mới trình các việc hành động 
của Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt như sau đây:
1. Về Đạo Nghị Định số... ngày 5–1–1933 của Quyền Giáo 
Tông lập ra trục xuất tín đồ Nguyễn Văn Lịch, kêu là Biện 
Lịch, có Hộ Pháp đồng ký chỉ. Quyền Ngọc Đầu Sư tỏ 
rằng : đây nói về phần luật pháp, không phải nói đến phần 
phạm nhơn. Hễ tín đồ phạm luật đạo thì chiếu theo Tân 
Luật (chương 7 điều 27) có Hội Công Đồng phán đoán. 
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Hội nầy được quyền trục xuất, chớ Quyền Giáo Tông 
không nên lạm quyền đặc biệt của Hội Công Đồng. Quyền 
Giáo Tông trục xuất Biện Lịch như vậy là lạm quyền. Vả 
lại, Quyền Giáo Tông lo phần thiêng liêng, còn phần sửa 
trị thì có Chức sắc khác giao thông với tín đồ.

Theo ý Ngài thì Giáo Tông thường hay ân xá hoặc 
giảm tội, chớ không lẽ nào tăng, hoặc vì việc riêng mà 
trục xuất một Đạo hữu nào có việc tư với mình. Lại Hộ 
Pháp có tỏ với Ngài rằng: tưởng là Nghị định đuổi phạm 
nhơn ra khỏi Tòa Thánh, chớ không dè là trục xuất, nên 
mới ký tên.

Chư Hội viên đều ngạc nhiên cho vị tối cao bên 
HTĐ là Hộ Pháp mà trước khi ký tên một tờ giấy chi 
chẳng chịu đọc cho hiểu tờ giấy ấy.

Tới đây, Quyền Chưởng Pháp Lê Thiện Phước tỏ 
rằng: Vậy thì Hộ Pháp cũng nhìn nhận rằng Quyền Giáo 
Tông không có quyền trục xuất tín đồ.

Quyền Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu tỏ rằng: 
Có dâng tờ kêu nài về khoản ấy với Hộ Pháp đã lâu rồi, 
nhưng ngày nay chưa thấy định đoạt ra sao.

Lời quyết nghị của Thượng Hội: sau khi chư Hội 
viên bàn tính, thì Thượng Hội định hủy tờ Đạo Nghị 
Định số... ngày 5–1–1933 nói trên đây, vì bất hợp pháp và 
giao phạm nhơn ra Hội Công Đồng phán đoán y theo 
Tân Luật.

Luôn dịp, Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu tỏ 
rằng: Nghe Hộ Pháp giải rằng: Tòa Thánh và các Thánh 
địa chung quanh là của riêng của Quyền Giáo Tông. Ngài 
lấy làm lạ vì Tòa Thánh với các Thánh địa là của chung, 
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là giọt mồ hôi của nhơn sanh, không lý nào của riêng của 
Quyền Giáo Tông vì chẳng phải Quyền Giáo Tông lấy 
tiền bạc nhà mà sắm ra.
2. Chư Hội viên đồng tỏ rằng, lời của Hộ Pháp nói ra như 
vậy không được chánh lý. Tòa Thánh là của cả nền Đạo 
tức là của cả nhơn sanh, không ai được nói là của riêng 
của mình. Vả lại Đức Chí Tôn đã dạy rằng : Tòa Thánh 
là nhà chung của cả bổn đạo.

Quyền Ngọc Đầu Sư đọc Đạo Nghị Định số... ngày 
11–2–1933 của Quyền Giáo Tông và Hộ Pháp ký’tên về 
việc thăng ba Chánh Phối Sư lên địa vị Quyền Đầu Sư. 
Ngài tỏ rằng khi Đức Lý Giáo Tông và Hộ Pháp đã lập 
6 Đạo Nghị Định thì cái Nghị định thứ hai ngày mùng 
3–10–Canh Ngọ (22– 11–1930) đã thăng 3 Chánh Phối 
Sư lên Đầu Sư rồi, sau lại có một Đạo Nghị Định nữa 
ngày 30–11–1930 của Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông đã 
ban hành đặc biệt rồi, nên không cần phải lập thêm Đạo 
Nghị Định ngày 11–2–1933 làm gì nữa.

Vả lại, quyền thăng thưởng cho Chức sắc là của Chí 
Tôn với Tam Trấn, chớ dưới thế nầy không ai được quyền 
thăng thưởng chức cho một người khác, vì vậy nên Ngài 
xin hủy Đạo Nghị Định nói trên đây. Theo lời bàn của 
Chưởng Pháp Lê Thiện Phước và Nguyễn Trung Hậu thì 
Thượng Hội định không hủy Đạo Nghị Định ấy, nhưtig 
sửa chữ thăng ra chữ giao mà thôi.
3. Quyền Ngọc Đầu Sư tỏ rằng từ mùng 3–10–Canh Ngọ, 
tuy Đức Lý Giáo Tông đã lập Đạo Nghị Định ban quyền 
cho mỗi vị Đại Thiên phong, nhưng Quyền Giáo Tông 
Thượng Trung Nhựt nắm cả quyền hành Giáo Tông và 
Đầu Sư. Xin xem các Châu Tri sau đây và thơ Quyền Giáo 
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Tông gởi cho ba vị Chánh Phối sư thì rõ. Chưởng Pháp 
Lê Thiện Phước hỏi : Sao khi đó không phản kháng, thì 
Quyền Ngọc Đầu Sư trả lời rằng : thật khi ấy Ngài chưa 
rõ quyền hành Quyền Đầu Sư tới đâu và hai vị Quyền 
kia cũng vậy. Ngài nhớ chắc rằng, Hộ Pháp có nói quyền 
hành của Ngọc Chánh Phối Sư về việc sửa trị Chức sắc 
thì kể từ Phối Sư sắp xuống.

Chưởng Pháp Lê Thiện Phước hỏi, vậy có điều chi 
hại Đạo chăng? thì Quyền Ngọc Đầu Sư tỏ rằng: nay 
nói ra đây cho biết việc trên phạm quyền dưới làm cho 3 
Quyền Đầu Sư không rõ quyền hành của mình (xem Vi 
bằng ngày 25–12–32).

Quyền Thượng Đầu Sư cũng để lời than: Anh Cả 
nay nắm quyền Giáo Tông, mai nắm quyền Đầu sư, nên 
3 vị Cựu Chánh Phối Sư chỉ có biết tuân theo lịnh trên 
hành sự mà thôi.

Quyền Ngọc Đầu sư tỏ rằng: Quyền Giáo Tông 
lập Châu Tri gởi ngay cho Chức sắc và Đạo hữu, không 
tuân y Pháp Chánh Truyền, nắm một lượt 2 quyền thì là 
lạm quyền đó. Lớn lấn quyền nhỏ thì phạm tội, phải giải 
ra Tòa Tam Giáo. Cũng có nhiều khi Quyền Ngọc Đầu 
Sư bàn tính với Quyền Giáo Tông xin lãnh hành chánh 
Quyền Giáo Tông thiệt thọ đi thì Ngài nói không dám, 
để ở địa vị Đầu Sư. Câu trả lời nầy nghe rất khiêm tốn 
mà ý trí sâu xa.

Vì lớn phạm quyền nhỏ nên 3 Quyền Đầu Sư không 
được rõ quyền hành của mình. Vả lại Hộ Pháp rõ biết 
việc lạm quyền nầy nhưmg không có chỉ giải, để đến sau 
đây mới tỏ ra. Thật tình Quyền Ngọc Đầu Sư không rõ 
quyền hành ấy, nếu thuở giờ mà rõ biết thì Quyền Giáo 
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Tông không thế nào lạm quyền được.
Nghị Trưởng tỏ rằng: Quyền Giáo Tông có ý làm 

như vậy đặng dụng lưỡng quyền, tùy theo hoàn cảnh tiện 
lợi cho mình.

Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu tỏ rằng: Hễ nắm 
nơi tay 2 quyền hành chẳng phải trọn của mình đặng lợi 
dụng thì phạm luật đó.

Quyền Ngọc Đầu Sư tỏ thêm rằng: mới rồi đây, giữa 
Hội Thánh và trong tờ Vi bằng của HID nhóm hôm 11–2– 
1933, Hộ Pháp có nói rằng, 3 Quyền Đầu Sư nắm 2 quyền 
trong tay, muốn làm sao tự ý, nên Ngài phải nói ra đây cho 
rõ rằng hồi giờ (từ năm 1930) Chánh Phối sư, Quyền Đầu 
Sư, lo việc hành chánh theo trách nhậm Chánh Phối Sư 
hết 9 phần 10, một hai khi chỗ nào có cần dùng tới, chứ 
Đầu Sư thì mới đem lên thế vị đó vậy, thời Ngài tưởng cho 
Hộ Pháp phải nói rằng: Quyền Giáo Tông nắm 2 quyền 
một lượt mới là phải, vì không lẽ 2 việc quyền, như một 
(Quyền Đầu Sư và Quyền Giáo Tông) mà thấy cái nầy, 
không thấy cái kia, nghĩa là thấy Đầu Sư chuyên quyền 
mà lại không thấy Giáo Tông chuyên quyền.

Sau khi Hội viên bàn tính, thì Thượng Hội định 
rằng: Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt, biết mình 
đã được thăng chức Quyền Giáo Tông mà khi thì dùng 
Quyền Đầu Sư, khi thì dùng Quyền Giáo Tông, thì là 
lạm quyền. Chiếu theo Đạo Nghị Định thứ nhứt ngày 
22–11–1930 của Đức Lý Giáo Tông thì phạm tội, phải giải 
ra Tòa Tam Giáo.
4.  Quyền Ngọc Đầu Sư trình cái Châu Tri số 1 ngày 1–1933 
(mùng 7 tháng 3) của Quyền Giáo Tông và Hộ Pháp lập 
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ra, có bài Bố cáo của ba Chánh Phối Sư tạm và tỏ rằng, 
cách ít bữa rày (11–4–1933) Ngài có gặp Quyền Thượng 
Chánh Phối Sư nói rằng, khi đến Giáo Tông Đường mới 
là hay cái Châu Tri đó. Còn chiều hôm kia (14–4–1933), 
Quyền Thái Chánh Phối Sư đến phòng thăm, Ngài hỏi 
thì có cho Ngài biết rằng không có ký tên cái tờ bố cáo in 
vô trong Châu Tri số 1, vì là chữ in, có phải ký tên sau, mà 
nói là người ký, cái đó là Quyền Giáo Tông và Hộ Pháp 
nay nắm Quyền Chí Tôn mà làm ra Châu Tri ấy, rồi tái 
bút lập luôn bài Bố cáo ấy.

Lại lúc Ngài đi khỏi, tại Giáo Tông Đường có sai 
người đến văn phòng Ngài lấy con dấu Ngọc Chánh 
Phối Sư đặng ấn vào Châu Tri ấy. Khi về mới hay cử chỉ 
ngang ngược đó.

Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu tỏ rằng trong 
Châu Tri số 1 nói trên đây, trương thứ 5, Quyền Giáo Tông 
tuân y Thánh Ngôn của Chí Tôn ngày 23–12–1931, Ngài 
và Hộ Pháp nhứt định dụng Quyền Chí Tôn giúp cho 3 
vị Chánh Phối Sư đủ quyền thi hành chương trình hành 
đạo đính theo Châu Tri ấy, nhưng mà theo Thánh Ngôn 
đó, thì Chí Tôn có dặn như vầy: “Vậy từ đây, hễ có mạng 
lịnh chi đã đủ hai đứa nó (là Lý Giáo Tông và Hộ Pháp) 
hạ truyền thì các con phải hội đủ nhơn sanh, Hội Thánh 
và Thượng Hội mà xét nét cho cặn kẽ phân minh, đặng thi 
hành phận sự.”

Ấy vậy là chính mình Đức Lỷ Giáo Tông giáng hạ 
lịnh, cũng còn phải nhóm 3 Đài nói trên đây lại mà xér 
nét, huống chi là Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt, 
hiện thời trách nhậm Ngài chỉ do theo tờ Vi bằng của 
Thượng Hội nhóm hôm 25–12–1932 nhằm 28–11–Nhâm 
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Thân, trương số 9 mà thôi. Trách nhậm ấy như sau đây: 
“Phần Quyền Giáo Tông thì chi chi cũng cầu hỏi nơi Đức 
Lý Giáo Tông dạy bảo mà ban hành theo, cho khỏi điều lầm 
lạc sơ sót, vì hễ là người thì thân phàm xác thịt, nếu lấy ý 
riêng ra mà làm thì phải có điều trở ngại.”

Mỗi vị đương quyền lãnh một chức đặc biệt thì 3 
ngôi Chánh Phối Sư sẽ trống. Vậy thì Quyền Giáo Tông 
chọn lựa trong mấy vị Phối Sư đương quyền mà giao 
chức ấy, thoảng như khiếm khuyết Phối Sư thì chọn lựa 
trong hàng Giáo Sư, rồi đem trình cho 3 Đài là Hội Nhơn 
Sanh, Hội Thánh và Thượng Hội công nhận theo phép. 
Việc nầy đình lại cho Quyền Giáo Tông một tuần, đặng 
chọn lựa người.

Tóm lại thì Quyền Giáo Tông và Hộ Pháp nay lập 
Châu Tri số 1 và giao trách nhậm Chánh Phối Sư cho 3 
vị Thời Quân HTĐ là trái với lời quyết nghị trên đây và 
không đem ra trình cho 3 Đài thì lại là một sự trái thêm 
nữa.

Nghị Trưởng tỏ rằng: Làm đạo như vậy là muốn 
chuyên quyền, là độc tài (dictature).

Chưởng Pháp Lê Thiện Phước hỏi vậy chớ Pháp 
Chánh Truyền có giá trị hơn hay là Thánh Ngôn chưa 
kiềm duyệt?

Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu đáp lại rằng: 
Chiếu theo chương trình về Cơ Bút của HTĐ và CTĐ 
lập ra ngày 24–1932 mà Quyền Thượng Đầu Sư đã ra 
Châu Tri thi hành ngày 1–2–1932 số 42 thì bài giáng cơ 
nào không có Bàn Kiểm Duyệt xem xét thì Hội Thánh 
không phép nhận và đem ra thi hành. Tờ Châu Tri số 1 
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ngày 1–4–1933, nguyên vì chiếu theo bài giáng cơ ngày 
14–2–1933 tại Kim Biên và chấp bút ngày 3–1933 mà lập 
ra, nhưng 2 bài nầy không đủ thức lệ buộc trong Châu 
Tri số 42 trên đây nên Thượng Hội không công nhận, vì 
vậy nên hủy Châu Tri số 1.

Quyền Ngọc Đầu sư chỉ về chương trình hành đạo 
của Chánh Phối Sư trong Châu Tri số 1 trên đây, khoản 
Phái Ngọc điều 3, về việc thăng chức cho Chức sắc có 
câu: Sau khi đem ra ba Đài công nhận thì Giáo Tông và 
Hộ Pháp ra Đạo Nghị Định phong chức. Ngài tỏ rằng 2 
vị Đại Thiên phong nầy không có quyền phong chức cho 
ai hết, khi 3 Đài công nhận rồi, phải cầu Chí Tôn giáng 
cơ thăng thưởng.

Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu tỏ rằng: Hội 
Nhơn Sanh và Hội Thánh mỗi năm nhóm có lệ, không 
lẽ mỗi việc mỗi mời nhóm cho mất ngày giờ và tốn kém 
cho hội viên.

Chưởng Pháp Phạm Văn Tươi nói rằng: Có Hội 
Nhơn Sanh thường xuyên. Vậy như chưa tới kỳ nhóm 
thường lệ mà có việc chi cần kíp thì nhóm Hội thường 
xuyên mà bàn tính.
5. Quyền Ngọc Đầu sư đọc bài Thánh giáo của Chí Tôn 
đề 14–2–1933 do Hộ Pháp và Tiếp Đạo phò loan tại Kim 
Biên có câu : “Khi Đại Hội Ngọc Hư Cung....”

Chiếu theo Thánh giáo ấy, trọn CTĐ từ Quyền Giáo 
Tông đổ xuống, tranh quyền phá hư vẻ Đạo thì phải bị tội 
hết, cả quyền hành của CTĐ phải về tay HTĐ nắm trọn.

Như có câu: Trả quyền hành chánh cho HTĐ thì 
phải hiểu như vầy: quyền hành chánh ấy trước vẫn của 
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HTĐ nên nay mới trả lại.
Thượng Sanh nói rằng: Từ thử chưa có Thánh giáo 

nào nói về khoản đó, chỉ thấy trong Pháp Chánh Truyền 
nói rằng: Hiệp Thiên và Cửu Trùng, mỗi đài đều có quyền 
đặc biệt. Quyền HTĐ là quyền tư pháp, còn quyền CTĐ 
là quyền hành chánh. Trả quyền hành chánh cho HTĐ 
là một điều vô lý.

Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu hỏi Quyền Ngọc 
Đầu Sư: Tại làm sao khi làm lễ đăng đỉện, chịu làm theo, 
không phản kháng thì Ngài trả lời rằng: Lúc đó Quyền 
Giáo Tông ra lịnh thi hành. Ngài có kêu nài, mà nhắm thế 
không được nên phải tuân đỡ cho yên việc tại Bửu điện 
(Faire acte de soumission) rồi sau sẽ nói. Vì lúc ấy Quyền 
Giáo Tông ngồi tại ngai mà ra lịnh, Quyền Thái Đầu Sư 
thì vâng lịnh liền, Quyền Thượng Đầu Sư thì khóc, nên tôi 
không vâng theo không được, không lẽ để cãi lẫy nơi ngai.

Sau khi Hội Viên bàn tính thì Thượng Hội quyết 
định:
A. Hủy bài giáng cơ ngày 14–2–1933 vì không y theo thể 

lệ cầu cơ đã lập ra rồi, nhứt là không phải nơi QGT 
cầu xin mà ra bài đó. Hai là bài nầy không cầu nơi 
bửu điện HTĐ. Ba là không đủ mặt Chức sắc có trách 
nhậm theo “Chương trình Cơ bút” hầu đàn. Bốn là 
Hội Thánh Ngoại Giáo duy có cầu cơ hỏi về phần 
mình mà thôi. Còn việc can hệ với Tòa Thánh mà 
có bài giáng nói đến thì Tòa Thánh phải kiểm xét lại.

Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu xin Hội Thánh 
Ngoại Giáo khi nào có bài giáng cơ nói về Tòa Thánh thì 
xin các Đấng cho phép cho Tòa Thánh hay mà cầu lại.
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B. Hủy bài Chấp bút của Hộ Pháp ngày 10–3–1933 tại 
Hộ Pháp hay là Giáo Tông Đường. Chấp bút để dùng 
học riêng cho mình, không được đem ra ban hành.

C. Bài giáng cơ ngày 23–12–1931 tại Thảo Xá Hiền Cung 
thì phải giao cho Bàn Kiểm Duợt xem xét trước rồi 
mới ban hành.

D. Hủy Tờ Châu Tri số 1 ngày 1–4–1933 (tháng 3 năm 
Quí Dậu) vì Quyền Giáo Tông và Hộ Pháp lạm quyền, 
lấy ý riêng mà đặt ra.

E. Phải tuân theo các lời quyết nghị trong tờ Vi bằng 
Thượng Hội ngày 25–12–1932 đã tuyên bố rồi.

F. Giao 3 vị Thời Quân đã qua CTĐ lãnh chức Chánh 
Phối Sư tạm về HTĐ tái thủ nguyên chức và chọn lựa 
3 Chánh Phối Sư khác y theo tờ Vi bằng nói trên đây.

6. QUYỀN NGỌC ĐẦU SƯ TỎ RẰNG: Nguyễn Ngọc Lịch kêu là 
Biện Lịch có vô 3 lá đơn kêu nài việc Quyền Giáo Tông 
Thượng Trung Nhựt bán đất không phân minh. Tiên cáo 
có nạp một cái biên lai 200 $ làm bằng, giấy có in danh 
hiệu Đại Đạo Và ký tên TRUNG. Quyền Ngọc Đầu Sư vì 
lòng kính nể bề trên và làm theo phép, nên phong gởi các 
đơn từ cho Quyền Giáo Tông mà hỏi ý kiến, thì Quyền 
Giáo Tông trả lời cho Quyền Ngọc Đầu Sư rằng, cứ coi 
giấy tờ ấy mà xử, như có tội thì Ngài chịu.

Quyền Ngọc Đầu Sư tiếp rằng: Nếu Ngài muốn 
dùng quyền Tòa Tạp Tụng thì cứ gởi tờ đòi bị cáo là M. 
Lê Văn Trung đến đối nại cũng được, song không nỡ và 
lại mắc nhiều điều xảy đến liền liền hoài nên không thể 
lo riêng vụ nầy đạng. 

Chư Hội viên định rằng: Ngày nay Ngọc Chánh 
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Phối Sư lên Quyền Đầu Sư thì các đơn từ ấy nên giao lại 
cho Tân Ngọc Chánh Phối Sư định đoạt.

Quyền Ngọc Đầu Sư tỏ rằng: Quyền Giáo Tông có 
lãnh bạc ngàn của Đạo hữu đặng mua giùm đất rừng, có 
làm giấy ký tên rõ ràng, mà đến nay việc giao lãnh đất cát 
không rành rẽ gì hết, kẻ có đất, người không. Đạo hữu 
kêu nài không ngớt, đơn từ giao lại đặng trả lời cho người 
ta mà Ngài không làm cái chi cho minh bạch cho hết việc 
thán oán. Quyền Giáo Tông thâu tiền mua đất rồi, phần 
đất của ai chỗ nào không biết chắc, không tờ giấy gì cho 
rành rẽ, để tới có người hăm kiện đến Tòa đời, và có người 
hết sức kêu nài rồi bỏ luôn số bạc. Xin coi cái biên lai 160$ 
của 2 người ở Chợ Lớn thì rõ. Có một Chủ Thánh Thất 
lãnh bạc mua giùm cho một vài chục Đạo hữu ở Tân An 
mà đến nay cũng không biết đất cát ở chỗ nào. Thơ từ 
năn nỉ, kêu nài, không biết mấy cái, thét rồi phải đến tận 
Văn phòng Giáo Tông mà rầy rà, nhục nhã đòi tiền lại, 
buộc phải trả tiền lời. Quyền Giáo Tông kỳ hẹn một đôi 
tháng, nay cũng là mãn rồi, mà cũng chưa có chi hết cho 
người ta. Nếu kiện thưa ra không khỏi bị án.

Vả lại, đất rừng ấy của 2 người Lang sa khẩn chưa 
khai phá, chưa có giấy tờ vĩnh viễn, Đạo hữu nghe lời mua 
đất không có bằng cớ chi cầm tay hết. Thoảng đất ấy nhà 
nước lấy lại, hoặc chủ đất hoặc người làm trung gian từ 
trần, rồi Đạo hữu mua đất mới làm sao?

Bởi lòng vị nể, không nỡ đòi xử, nên Quyền Ngọc 
Đầu Sư gởi các đơn từ cho Quyền Giáo Tông toan liệu 
cho an việc. Vả lại thấy Ngài nghèo nàn, nên cũng nhắm 
mắt để cho kiếm chút lợi, miễn là đâu vào đó, làm cho 
xuôi được thì thôi hầu có yên trí mà lo việc Đạo. Ngài 
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chịu cái lỗi ấy.
Ngài xin Hội viên cho biết việc Quyền Giáo Tông 

làm như vậy có nhục đến danh giá của người và danh 
Đạo chăng?

Chư Hội viên nghĩ vì đã mấy năm nay, Quyền Giáo 
Tông mỗi tháng có lãnh của Hội Thánh 50 $, có nhà cửa 
ở tử tế, trong Đạo phụng dưỡng trọng thể và lại là một vị 
tối Đại Thiên phong chủ trương một nền Đao, Anh Cả 
nhơn sanh, phải phế đời lo trọn cho Đạo, nên Thượng Hội 
nhìn nhận rằng Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt 
không được phép lo việc đời, lo buôn bán để sanh lợi. Còn 
về việc mua bán đất cát không phân minh, để đến người 
vào Thánh địa đòi hỏi nhục mạ thì can hệ đến phẩm giá 
tối cao tối trọng của Quyền Giáo Tông và cho Đạo nữa.
7. Quyền Ngọc Đầu Sư trình ra một cái giấy vay 300 $ 
đề ngày 11–11–1931 của Quyền Giáo Tông viết và ký tên. 
Bạc nầy Quyền Giáo Tông mượn của một vị Hòa Thượng 
Tàu tên là Âu Tu ở Chợ Lớn, nói rằng để gởi bên Pháp 
in Thánh Tượng, kỳ một tháng trả lại. Lâu rồi không trả, 
buộc chủ nợ đòi hỏi và có viết một cái thơ nhục mạ gởi cho 
Ngài, đưa lại cho Quyền Giáo Tông. Thơ nói như vầy : “Lời 
nói của Tiên nhơn sao không bằng lời của thường nhơn.”

Quyền Ngọc Đầu Sư sợ người ta nhục mạ nữa, nên 
xin xuất tiền của Hội Thánh 100 $ mà trả cho chủ nợ, phải 
trừ 2 tháng tiền phụ cấp cho Quyền Giáo Tông. Nay còn 
thiếu 200 $, bạc nầy không rõ dùng khoản nào, nhưng một 
điều là rõ ràng Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt lấy 
danh Đạo mà mượn của người và có nhiều Đạo hữu cho 
Ngài hay rằng Quyền Giáo Tông có mượn bạc, nói rằng 
lo cho Hội Thánh Ngoại Giáo, cũng hứa trả lại, mà lâu 
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rồi chưa trả lại cho ai hết. Quyền Giáo Tông lại có nhận 
lãnh một số bạc 1500 $ mà chưa thấy pièces justificatives. 
Hiện giờ đây, Quyền Giáo Tông cũng thường xuất ngoại 
vay mượn xin xỏ, nói rằng lo cho HộiThánh Ngoại Giáo.
8. QUYỀN NGỌC ĐẦU SƯ TỎ RẰNG: một ngày kia Quyền Giáo 
Tông giao cho sở giữ cò để gởi thơ, một xấp thơ, bảo gắn 
cò đặng gởi. Quyền Ngọc Đầu Sư coi lại thì là thơ của 
Quyền Giáo Tông ký tên Thượng Trung Nhựt đóng con 
dấu Thượng Đầu Sư gởi cho Đạo hữu và người ngoài Đạo, 
cậy mua Nhựt báo “Bảo An”. Việc nhựt trình là việc riêng 
mà dùng tiền của Đạo, tuy không phải là bao nhiêu đó, 
song Quyền Ngọc Đầu Sư không cho gởi thơ ấy. Vì là thơ 
Quyền Giáo Tông lấy danh Đạo gởi hỏi mượn tiền đặng 
giúp cho nhựt trình ấy.

Chưởng Pháp Nguyễn Trang Hậu tỏ rằng: Ngài có 
sẵn trong tay cái thơ của Quyền Giáo Tông viết gởi cho 
một nữ Đạo hữu là bà Cả Đường, chủ Thánh Thất, mượn 
50 $ cho nhựt trình Bảo An. Thơ ấy ký tên Thượng Trung 
Nhựt và đóng con dấu Đầu Sư. Ngài sẽ giao cái thơ ấy cho 
Quyền Ngọc Chánh Phối Sư mới.

Sau khi Hội viên bàn tính thì Thượng Hội định tờ 
nhựt trình “Bảo An” không phải cữa Đại Đạo, Quyền 
Giáo Tông mượn danh Đạo cổ động cho nhựt trình ấy 
là sái phép,
9. Quyền Ngọc Đầu Sư đọc tờ của Quyền Thượng Đầu Sư 
trình cho Thượng Hội rõ, việc Ngài trả lời về việc Quyền 
Giáo Tông cáo 2 vị cựu Ngọc và Thượng Chánh Phối Sư 
hôm Hội Thánh (tờ ghim theo đây).

Chuyện nầy của Quyền Giáo Tông sắp đặt trước, cậy 
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tay người dưới quyền đặng có trương công cán của mình 
hồi giờ, sao để nhục 2 vị Thượng và Ngọc Chánh Phối Sư 
giữa Hội Thánh. Việc nầy sau sẽ định đoạt.
10. QUYỀN NGỌC ĐẦU SƯ TRÌNH RA MỘT PHONG THƠ, BỀ MẶT 
THÌ CÓ CHỮ CỦA HỘ PHÁP ĐỀ NHƯ VẦY: (13–3–1930), thơ nầy 
đem ra cho chư Hội viên thấy sự giả, mà sự giả nầy có thế 
Quyền Giáo Tông cũng biết được, vì có con dấu Thượng 
Đầu Sư đóng trên keo niêm sau lưng bao thơ ấy, và Quyền 
Giáo Tông có gởi tờ cho Chức sắc mà giới thiệu thơ ấy. 
Nay nói cho biết vậy, ngày sau sẽ xin xét lại, nên Thượng 
Hội chưa định sao hết.
11. Quyền Ngọc Đầu Sư đem ra một xấp sao lục Thánh 
Ngôn, trong ấy có dạy nhiều việc mà QGT không thi hành. 
Bởi không có mặt QGT nên Thượng Hội chưa định sao.
12. Quyền Ngọc Đầu Sư đem cái thơ của Thượng Sanh 
gởi cho Hộ Pháp hồi tháng 5 năm 1930 mà trách cứ Hộ 
Pháp và Thượng Đầu Sư nay là QGT, thơ ấy phải có trả 
lời mới được, song chưa giáp mặt 2 người nên còn đình 
việc nầy lại.

Sau rốt, Quyền Ngọc Đầu Sư xin Thượng Hội định 
đoạt mấy khoản sau đây:

1. QGT Thượng Trung Nhựt có làm điều phạm 
luật Đạo chăng? Chưởng Pháp Lê Thiện Phước 
tỏ rằng : cũng nên cân cái tội với cái công, rồi mới 
đoán được. Trong 6 Hội viên có mặt thì 5 vị đồng 
định cho QGT có phạm tội. (Quyền Thượng Đầu 
Sư không tỏ ý kiến khoản nầy và 2 khoản sau).

2. QGT có lạm quyền chăng? Thượng Hội định : 
có lạm quyền.
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3. QGT có lấy danh Đạo mà thâu tiền bạc của Đạo 
hữu đặng cho mình tự định chăng và còn xứng 
đáng với phẩm vị mình nữa không?

Thượng Hội định rằng: có và bởi cớ ấy cho nên 
Quyền Giáo Tông ngày nay không còn xứng đáng phẩm 
vị mình nữa.

Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu tỏ thêm rằng: 
Nhơn có lời mời thỉnh đến Hội đặng nghe và trả lời việc 
người ta cáo mà Quyền Giáo Tông không chịu đến thì 
phải cho là người biết rằng có phạm luật, nên nay xin xử 
nhứt định, người không còn được phép bào chữa mình 
việc chi nữa hết. Phần đông Hội viên đồng ý kiến như vậy.

Sau khi trả lời 3 câu hỏi trên đây, Thượng Hội đều bỏ 
thăm công nhận rằng QGT phạm luật đạo về 2 phương 
diện:

 ❒ Lạm quyền Đầu Sư sau khi đã lên Quyền Giáo Tông.
 ❒ Mượn danh Đạo làm điều trái phép, hại cho Đạo.

Đồng quyết định:
Gởi một bản Vi Bằng cho QGT biết mà ăn năn sám 

hối, an trí nơi Giáo Tông Đường mà tịnh dưỡng tinh thần 
và giao các việc hành chánh lại cho Hội Thánh lo lắng.

Như quá 8 ngày kể từ tiếp được Vi Bằng nầy mà Ngài 
không trả lời nhìn nhận các khoản buộc trên, Thượng 
Hội sẽ cho HộiThánh và HộiNhơnSanh hay đặng nhứt 
định thi hành:

 ❒ Thứ nhứt: Những điều quyết nghị hôm Đại Hội 
ngày 25–12–1932 hầu chấn hưng nền Đạo lại.

 ❒ Thứ nhì: Bố cáo Vi Bằng nầy cho cả thảy Đạo hữu 
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biết và thi hành liền các điều đã định trong tờ ấy.
Đến đây hết điều bàn định, Hội giải tán hồi 10 giờ.
Ký tên:

 ❒ Thượng Sanh Cao Hoài Sang. Nghị  Trưởng.
 ❒ Q. Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu. Hội Viên.
 ❒ Q. Chưởng Pháp Lê Thiện Phước. —nt—
 ❒ Q. Chưởng Pháp Phạm Văn Tươi. —nt—
 ❒ Q. Thượng Đầu Sư Thượng Tương Thanh, —nt—
 ❒ Quyền Ngọc Đầu Sư Ngọc Trang Thanh. —nt— 
 ❒ Giáo Sư Thượng Bảy Thanh. Từ hàn

PHỤ LỤC 2: VI BẰNG “HỘI VẠN LINH”

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
(Đệ bát niên)

Tòa Thánh Tây Nính

VI BẰNG
Nhóm “Hội Vạn Linh”

Tại Tòa Thánh Tây Ninh ngày 19–5–Quí Dậu (dl 11–6–1933)

Nhơn có tờ của Chức sắc Thiên phong HTĐ và 
CTĐ, Hội viên Thượng Hội mời nhóm đặng công đồng 
bàn luận việc lỗi của Quyền Giáo Tông Thượng Trung 
Nhựt sớm mơi ngày 6–1933, chư Đạo hữu nam nữ tề tựu 
đông đảo tại Tòa Thánh Tây Ninh.

Đúng 10 giờ khai hội, chư Chức sắc Thiên phong và 
Đạo hữu đển trước Bửu điện, nhưng cửa đã khóa chặt rồi, 
có 2 vị Đạo hữu đứng giữ.
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Ông Quyền Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu hỏi 
chìa khóa thì 2 người trả lời rằng ông Giáo Sư Ngọc Trọng 
Thanh được lịnh của QGT dạy khóa cửa Bửu đỉện và 
cấm không cho mở. Khi ấy có thầy Cai Tổng và 3 Hương 
Chức làng sở tại đến giữ gìn trật tự. Ông Nguyễn Trung 
Hậu xin thầy Cai Tổng chứng lời khai ấy và dạy 2 người 
giữ cửa ký tên vô tờ khai để làm Vi bằng. Đoạn sai đi mời 
ông Giáo Sư Ngọc Trọng Thanh đem chìa khóa đến. Ông 
không đến, chờ quá 20 phút đồng hồ cho chắc rằng ông 
Giáo Sư Trọng không chịu đến, ông Nguyễn Trung Hậu 
bèn nói lớn cho chư Đạo hữu đứng xung quanh biết rằng: 
“Hôm nay anh em chúng ta về Tòa Thánh đặng hiệp nhau 
bàn tính việc quan hệ của Đạo, mà ông QGT cấm mở cửa 
Bửu điện, vậy tôi xin hỏi chư Đạo hữu coi, Bửu điện là của 
riêng ông QGT hay là của chung của toàn cả chư Đạo hữu?”

Chư Đạo hữu đứng tại đó trên 500 người đồng rập 
một tiếng nói rằng: là của chung.

Ông Hậu lại hỏi: “Của chung mà ông QGT ra lịnh 
khóa lại, vậy chúng ta tính làm sao?”

Chư Đạo hữu đồng dơ tay lên rập một tiếng: Chúng 
ta phải mở cửa ra.

Các việc nầy có thầy cai tổng và làng chứng kiến.
Liền đó, một vị Đạo hữu leo lên song ly vào Bửu điện 

vặn thông hồng mở cửa ra. Cửa mở ra rồi, Chức sắc Thiên 
phong nhập Bửu điện và Đạo hữu nam nữ đồng theo vô.

Khi hay mở cừa Bửu điện rồi, thì chư Đạo hữu ở 
chung quanh Tòa Thánh trước kia vì bị lịnh QGT hăm 
dọa và ngăn trở mà không dám đến, bây giờ mới lần lượt 
kẻ trước người sau vào Bửu điện, chia ra 3 ban: phía bên 



 ĐẠO LỊCH 8: năm QUí DậU (1933)

195

nam phái đứng xem chật nứt, còn bên nữ phái thì có hơi 
rải rác một chút.

Chức sắc của 3 Hội có mặt là:
 ❒ 4 vị Hội viên Thượng Hội: Quyền Chưởng Pháp: 

Nguyễn Trung Hậu, Lê Thiện Phước, Phạm Văn 
Tươi và ông Quyền Ngọc Đầu Sư Lê Bá Trang.

 ❒ 4 vị Giáo Sư: Ngọc Kinh Thanh, Thượng Lai Thanh, 
Thượng Thình Thanh, Thái Minh Thanh.

 ❒ 16 vị Giáo Hữu: Ngợi, Hiển, Lợi, Đối, Thêm, Thành, 
Bảy, Học, Giáp, Dành, Đàng, Huỳnh, Tri, Họa, Bộ, 
Môn.
Còn nhiều Thiên phong Chức sắc không mặc Thiên 

phục phải đứng theo hàng Vạn linh, nhiều vị Lễ Sanh 
Đầu Họ Tỉnh, Đầu Họ Quận, các Chủ Th. Thất và chư 
Phái viên Hội Nhơn Sanh, hiệp kể chung với số Đạo hữu 
trên ngàn người.

Báo giới Tây Nam thì có quí ông:
 ❒ Vabois (Courrier de Saigon)
 ❒ Bonvicini (Opinion)
 ❒ Trạng sư Diệp Văn Kỳ và Nguyễn Thế Phương (Công 

Luận)
 ❒ Nguyễn Phan Long (Đuốc Nhà Nam)

Khi lập ban xong rồi, chư Đạo hữu làm lễ ra mắt Đức 
Chí ’Tôn và chư Tiên Phật. Xong việc lễ rồi, ông Quyền 
Ngọc Đầu sư mở lời trước như vầy:

“Kính trình cùng chư vị Đạo hữu nam nữ, ngày nay 
chư vị Đạo hữu đặng tờ mời trước không mấy ngày mà 
đành chịu hao tốn cực nhọc đến đây đông đủ như vầy, 
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chúng tôi xin để lời chào mừng và cám ơn chư vị. Đặng 
tờ mời, kế đặng lịnh cấm nhặt mà chư vị cũng đi đến, ấy 
là một việc của chư vị xử riêng cùng lương tâm, tôi không 
lẽ nói việc vậy là phải hay không, chỉ để cho chư vị đến 
rồi còn có ngày giờ xem xét thêm mà quyết đoán cho ra 
lẽ phải chăng.

Còn phần tôi, giờ nầy đứng ra đây tỏ đôi điều cùng 
chư vị là vì phận đứng đầu sổ cáo, và đầu tờ mời, lại cũng 
có lãnh vai giải nghĩa sơ qua cho một phần chư vị chưa 
đọc được Châu Tri và Vi bằng Thượng Hội cho rõ cái mục 
đích của buổi nhóm Hội hôm nay.

Số là: Anh Cả chúng ta là ông Thượng Trung Nhựt 
sái phận sự QGT nên chúng tôi là 7 Chức sắc HTĐ và 
CTĐ có nhóm tại Bửu điện lo ngăn ngừa sự sái ấy, cho 
nền Đạo khỏi ngửa nghiêng thêm nữa.

Lần thứ nhứt là hôm 19 tháng chạp năm rồi (15–1–
1933) mời Đức QGT đến bàn luận việc yếu thiết của Đạo. 
Ngài không đến vì Ngài cho rằng mời thiếu lễ. Lần thứ 
nhì, hôm 22 tháng 3 năm nay (16–4–1933) Ngài cũng cho 
rằng mời thiếu lễ nên không đến.

Vì chúng tôi được đủ số Hội viên của Thượng Hội 
nên có nhóm lại xem xét kỹ lưỡng, thiệt quả là QGT có 
lỗi với Đạo nên lập Vi bằng gởi cho Ngài xem, xin mãn 8 
ngày, trả lời cho biết việc chúng tôi cáo Ngài là phải hay 
quấy. Trả lời không nói đến việc quấy phải, cứ cho rằng Hội 
nhóm không đúng pháp luật, không đủ lễ nghĩa với Ngài.

Mời Ngài đôi ba phen không đến, gởi tờ không trả 
lời cho rõ việc oan ưng thế nào, nên nay phải mời thêm 
chư vị Hội Thánh và Hội Nhơn Sanh cho đủ 3 Hội, hiệp 
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lại kêu là “Hội Vạn Linh” đến xem xét lại.
Công việc chúng tôi làm có sái pháp luật chỗ nào, 

có bất công bất chánh hay không, xin hết lòng chỉ giáo. 
Bằng xem xét không có chỗ nào sái phép thì nên hiệp cùng 
chúng tôi mà thi hành những điều quyết định trong Tờ 
Vi bằng ngày 22 tháng 3 An nam (16–4–1933).

Xin chư vị nam nữ nghĩ lại mà coi, bởi ý muốn hòa 
mới là đôi ba phen mời nhóm cho anh em có đường phân 
giải thiệt hơn cùng nhau mà QGT không chịu đến, để 
đi làm những việc sái luật đạo và luật đời, xúi người nầy 
ngỗ nghịch kình chống với người kia, rồi không thi hành 
phận sự, có phải là tại Ngài muốn loạn không?

Vậy nay mà muốn thấu đáo việc chúng tôi đã làm ra 
rồi đây, có chánh đáng cùng không, tôi tưởng phải làm 
như vậy thì đặng công bình.

Cử một Ban ủy Viên tạm thời đặng điều đình việc 
chúng ta sẽ bàn luận. Bất luận là Chức sắc hay Đạo hữu 
cũng đều được phép chọn cử vô Ban ủy Viên ấy, vì lúc nầy 
cả thảy chúng ta là đồng một quyền môn đệ của Đức Chí 
Tôn, không còn phân nhỏ lớn nữa. Ban ủy Viên gồm có 
4 người:

 ❒ Một ông Nghị Trưởng
 ❒ Một ông Nghị Phó.
 ❒ Một ông Từ Hàn.
 ❒ Một ông Phó Từ Hàn.

Ban nầy thay mặt cho cả Ba Hội kêu là Hội Vạn 
Lình, được quyền đối phó cùng quyền hành Chí Tôn.

Nên xin lựa chọn Đạo hữu nào đủ tư cách, biết Đạo 
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và biết Đời, có đủ cớ là người biết lo cho Đạo, không phải 
phe phái nào hết.

Đó, chúng tôi có mấy lời thưa cùng chư vị, xin để hết 
lòng vì Đạo, minh chánh việc nầy ra cho nền Đạo được 
rỡ ràng, cho nhơn sanh có chỗ dựa nhờ cho xứng đáng.

Khi dứt lời thì có ông Giáo Sư Ngọc Kỉnh Thanh 
xướng lên: Cữ ông Nguyễn Phan Long làm Nghị Trưởng 
Ban ủy Viên tạm thời.

Chư Đạo hữu đứng gần truyền lần lời xin ấy ra cho 
cả thảy Đạo hữu xung quanh nghe biết thì toàn cả chư 
Đạo hữu hiện diện đồng ưng cử ông Nguyễn Phan Long 
làm Nghị Trưởng, vì là người đủ tư cách, thuở giờ không 
thuộc đảng phái nào, tài đức có, lại làu thông cả việc Đạo 
và việc Đời.

Ông Nguyễn Phan Long không thế từ, phải vào lãnh 
ghế Nghị Trưởng.

Ông Trương Duy Toản được cử: Phó Nghị Trưởng.
Ông Giáo Hữu Tuyết Tân Thành: Từ Hàn.
Ông Trị Sự Phạm Văn Long: Phó Từ Hàn.
Ban ủy Viên cử xong, ông Nghị Trưởng đứng lên 

khai hội. Ngài nói:
“Thưa chư Đạo hữu,
Ngày nay tôi ra mắt Thầy, sau ra mắt chư Đạo hữu 

lần thứ nhứt, nhưng đã lâu nay tôi vẫn ái mộ Đạo, vẫn 
sùng bái Thầy. Tôi sở dĩ lấy tư cách nhà viết báo mà lên đây, 
không dè chư Đạo hữu quá yêu, nhứt tâm công cử tôi làm 
Nghị Trưởng hội đồng tạm thời nầy, thiệt là một điều, tuy 
là vinh diệu, song có hơi quá phận sự của tôi. Nhưng chư 
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Đạo hữu đã đồng tâm chiếu cố, tôi đâu dám chối từ.
Thưa chư Đạo hữu,
Nền Đạo của Đức Chí Tôn mấy năm trước thạnh 

hành như lửa cháy, rồi sau phải chịu nhiều nổi khó khăn. 
Bên ngoài, kẻ ganh người ghét, kiếm trăm phương ngàn kế 
đề ngăn cản sự tấn hóa của Đạo; Bên trong lại sanh lắm 
điều rắc rối, anh em một đạo mà chia ra nhiều phe nhiều 
phái, không hòa thuận với nhau. Tưởng có khi người cầm 
quyền mối Đạo không đủ tư cách và không đắc nhơn tâm 
nên mới ra cớ đỗi.

Xin chư Đạo hữu biết rằng, trong Đạo ngày nay có 
gần triệu tín đồ và danh Đạo đã bay ra ngoại quốc, Nước 
Đức, nước Ba Lan, nước Ấn Độ, nước Lithuanie... đã biết 
tên Đạo và họ kính trọng Đức Giáo Tông của mình lắm, 
tưởng không thua gì Đức Thánh Pha Pha bên Thiên Chúa 
Giáo. Chúng ta cần phải có một vị làm đầu cho xứng đáng 
mới chẳng hổ với người. Vậy mà coi Đạo ngày nay có vẻ suy 
đồi. Mới đây, có báo đăng tin rằng: trong Đạo hữu có 47 
người đã qua nhập đạo Thiên Chúa. Trong số nầy có một vị 
trước theo Đạo Minh Sư. Người nầy còn hứa sẽ đem thêm 
vài ngàn Đạo hữu khác vào đạo Thiên Chúa nữa. Ấy là chỗ 
nguy hiểm của Đạo đó.

Có nhiều Đạo hữu tưởng rằng, bởi Đức Quyền Giáo 
Tông thiếu đức nên ngày naỵ đem Ngài ra vấn nạn ở buổi 
nhóm nầy. Xin chư Đạo hữu nhớ câu: “Hữu công tắc thưởng, 
hữu tội tắc trừng.”

Còn bổn phận tôi thì phải giữ trật tự và để cho hai bên 
tiên cáo và bị cáo biện bác lời lẽ của mình cho thong thả.”

Ông Nghị Trưởng dứt lời. Ban ủy Viên bắt đầu làm 
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việc. Trước hết, ông Nghị Trưởng xin dùng lễ khiêm tốn 
viết thơ mời Đức Quyền Giáo Tông đến trả lời những 
điều Ngài bị cáo giữa Hội cho ra lẽ minh bạch.

Quyền Ngọc Đầu Sư: Lời yêu cầu của ông Nghị 
Trưởng sợ e không được hiệu quả, vì chiều hôm qua, tôi có 
viết thơ cho QGT hay và xin mời Ngài đến dự hội. Bây giờ 
đã quá giờ nhóm rồi mà không thấy hồi âm, thế thì chắc 
Ngài chẳng khứng đến. Vậy xin phiền cùng Ban ủy Viên 
thân hành đến Giáo Tông Đường mời Ngài.

Cả thảy Đạo hữu đều ưng thuận lời xin của ông 
Quyền Ngọc Đầu Sư. Ban ủy Viên thi hành việc ấy. Hội 
Vạn Linh lại phái thêm 3 Giáo Hữu 3 phái đồng hành 
cùng Ban ủy Viên.

Khi đến Giáo Tông Đường thấy cửa ngõ đóng, ông 
Nghị Trưởng xin vô, người giữ cửa mời vào phòng nhà 
gác. Ban ủy Viên vào nhà gác cửa rồi, thì ông Nghị Trưởng 
viết thơ xin ra mắt Đức Quyền Giáo Tông. Thơ như vầy:

“Thưa Ngài,
Nhơn sanh mới cử Ban ủy Viên, có tôi là Nguyễn Phan 

Long và mấy ông nữa đặng chứng kiến việc biện bác về lời 
bố cáo trong Đạo cách mấy bữa rày.

Tuân theo ý muốn của nhơn sanh và giữ phép khiêm 
tốn, Ban ủy Viên xin yết kiến Ngài, đặng mời Ngài ra mắt 
hội đồng.

Vậy Ngài định lẽ nào xin Ngài Ngài cho Ban ủy Viên 
biết. 

Nay kính.”
Ký tên: Nguyễn Phan Long.
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Thơ đưa rồi, chờ gần 20 phút đồng hồ, QGT cho 
người mời vào dinh thì thấy ông Quyền Ngọc Chánh 
Phối Sư Trần Duy Nghĩa ra nói: Đức QGT dạy tôi đến 
rước quí ông.

Ban ủy Viên theo vô phòng. Ông QGT chào, mời 
ngồi, kế hỏi: 

– Hôm nay là Hội gì mà mời tôi?
Nghị Trưởng: – Hội Vạn Linh.
QGT: – Tôi không thế đi được, vì hội sái phép,
Nói đoạn, Ngài dở sổ ra đọc cái thơ trong đó có bài 

chấp bút dạy về sự lập hồng thệ. Đọc một hồi lâu, ông 
QGT hỏi 2 vị Chánh, Phó Từ Hàn: Ban ủy Viên có biết 
3 vị Quyền Chưởng Pháp lãnh trách nhậm có đúng luật lệ 
hay không?

Phó Từ Hàn: – Chúng tôi được tờ mời về đặng nghe 
nói chuyện Anh Cả. Khi đến hội, được nhơn sanh tín nhiệm 
công cử vào Ban ủy Viên, nay đi đến mời Anh Cả, còn phần 
luật lệ đúng hay không, xin hỏi lại mấy người đứng tờ mời.

Nghị Trưởng: – Nhơn sanh đương chờ đợi, xin mời 
Ngài đến dự hội.

QGT: –Tôi không thế đi được, vì hội không đúng pháp 
luật. Vả lại, việc Đạo tôi lãnh phần đối đãi với chánh phủ, 
sau tôi giao quyền lại cho ông Thượng Tương Thanh. Còn 
mấy tháng sau đây thì về phần ông Giáo Sư Latapie. Cho 
nên chuyện xin phép tắc thì về phần ông Giáo Sư Latapie 
mà ông nầy không có xin phép, hội làm sao?

Tuy nói vậy chớ QGT cũng phái mấy ông kể sau đây 
thay mặt cho Ngài đến nhóm hội:
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 � Quyền Ngọc Chánh Phối Sư: Trần Duy Nghĩa.
 � Quyền Thái Chánh Phối Sư: Phạm Tấn Đãi.
 � Quyền Thượng Chánh Phối sư: Thái Văn Thâu.
 � Tiếp Thế: Lê Thế Vĩnh.
 � Chức sắc Ngoại Giáo: Thượng Bảy Thanh, Thượng 

Chữ Thanh, Hương Phụng.
 � Ngoài ra: lại cố 2 ông Trạng sư Dương Văn Giáo và 

Diệp Văn Kỳ. Hai ông nầy lại cáo từ.
Ban ủy Viên về cho Hội hay rằng: QGT nói hội 

nhóm hôm nay sái phép, không đúng luật Đạo, nên không 
đến, song có phái 9 vị Chức sắc có tên trên đây thay mặt 
đến dự nhóm.

Cách một hồi lâu, Chức sắc thay mặt đi đến Bửu 
điện, thấy có ông Lê Thế Vĩnh mặc Thiên phục, còn kỳ dư 
mặc đồ thường. Ban ủy Viên liền mời vào, rồi ông Nghị 
Trưởng giới thiệu cho chư Hội viên biết. Kế đó ông Lê 
Thế Vĩnh trình 2 tờ thay mặt cho QGT và Hộ Pháp trong 
buổi nhóm nầy.

Nghị Trưởng: Tôi xin cho Hội đồng rõ biết, ông Lê 
Thế Vĩnh có tờ thay mặt cho ông QGT và Hộ Pháp.

Vậy trong khi Phái viên của QGT đứng lên nói, xin 
chư Dao hữu phải êm tịnh mà nghe lời bào chữa cho QGT 
và xin chư vị đến nhóm hôm nay phải tuân 3 điều kể dưới 
đây đặng giữ phần trật tự trong buổi nhóm hội:

Mỗi người đứng nói không quá 15 phút đồng hồ.
Vấn đề nào nối rồi, người sau không phép lập lại nữa.
Ban ủy Viên cho phép thì mới được nói. Khi người nói, 

chư Đạo hữu phải ráng lẳng lặng mà nghe.
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Kế trao lời cho ông Lê Thế Vĩnh.
Tỉếp Thế: – Tôi xin lỗi Hội đồng. Trước khi nói, vì em 

có lỗi, nên xin cho phép làm lễ Đức Chí Tôn rồi sẽ nói sau.
Làm lễ rồi, ông Tiếp Thế nói tiếp: Xin lỗi ông Nghị 

Trưởng, em làm theo phận sự, Đạo theo Đạo, đời theo đời. 
Em có hứa với Quyền Chưởng Pháp Lê Thiện Phước là anh 
của em, ngày nay em không ra đây. Em thất lời hứa, có lỗi 
tình cốt nhục, em xin lạy anh để tạ lỗi. Nói rồi lạy 1 lạy.

Quyền Chưởng Pháp Lê Thiện Phước: – Đạo có 
phần Đạo, em tôi có phận sự riêng, tôi không nhậm cái lạy. 
Tiếp Thế là em tôi, ở đây không có quyền hành chánh, vì 
nhẹ tính nghe lời cám dỗ ra gánh vác việc nầy là một điều 
sái phép, tôi không thế ngồi nghe em tôi tranh luận, vậy tôi 
xin kiếu ra Hội.

Tiếp Thế: – Ngày nay lãnh phần thay mặt cho QGT 
và Hộ Pháp rất khó cho tôi, vậy tôi xin lui. Tiếp Thế đi ra.

Nghị Trưởng: – Xin hai ông: Chưởng Pháp và Tiếp 
Thế hãy để tình cốt nhục riêng ra, đây là nơi công đồng về 
sự đạo lý, mỗi ông đều có phần trách nhậm theo bổn phận, 
không vì cốt nhục mà trái phận sự được. Vậy xin ông Tiếp 
Thế ở lại dự Hội. (Ông Tiếp Thế đi luôn).

Quyền Ngọc Đầu Sư: Tôi xin nói việc nầy: QGT bị cáo 
cũng nhiều việc, có một hai việc khi hỏi đến, tôi sẽ xin Ngài 
quì giữa Thiên Bàn thề rồi sẽ nói, mà nay Ngài không đến, 
để phái người thay mặt, chúng tôi hỏi, biết đâu mà trả lời, 
vì có việc một mình Ngài và tôi biết mà thôi. Còn tôi không 
hiểu cái số người thay mặt là bao nhiêu cho QGT, mà sao 
đây tôi thấy đông người, An nam có, Tây có, đờn ông đờn 
bà có? Tuy nói vậy cho biết chớ nay xin cho mấy người bào 
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chữa, tôi cũng chịu hết. Luôn đây, tôi xin Hiền hữu Thượng 
Bảy Thanh đem trả những giấy tờ về Thượng Hội, tôi đã 
giao cất dùm mà Hiền hữu nói lần lựa hoài, thoảng bị cáo 
hỏi bằng cớ, tôi lấy đâu mà trưng ra.

Nghị Trưởng: – Xin ông Thượng Bảy Thanh đem hết 
giấy tờ bữa nhóm Thượng Hội ra đây đặng xem xét lại mới 
biết bên nào phải bên nào quấy.

Thượng Bảy Thanh: – Xin nhường cho chị Hương 
Phụng là đờn bà nói trước rồi tôi sẽ trả lời sau.

Bà Hương Phụng: – Tôi đã được giấy mời nhóm Hội, 
rồi lại tiếp được Châu Tri ngăn cấm, không biết liệu thế 
nào, nhưng tôi cũng ráng đến xem coi công việc ra sao, chớ 
tôi không phải là người của QGT phái đến. Tôi sở đĩ đến 
đây dự thính, hầu sau sẽ tường thuật lại các việc xảy ra cho 
bổn đạo Kim Biên hay biết.

Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Trần Duy Nghĩa: – 
Thưa mấy anh mấy chị, tôi đến đây chẳng phải là người 
thay mặt cho QGT, tôi đến dự đây có phần riêng của tôi. 
Tôi hay được buổi nhóm hôm nay, là thấy một tờ báo quốc 
âm có đăng tin nầy. Chúng tôi làm Châu Tri số 2 là để cấm 
ngăn người đến dự Hội. Tôi cho rằng Hội nhóm sái phép, 
Hội hôm nay ra sao? Theo luật đạo, tôi hiểu, về quyền mời 
Hội Nhơn sanh thì về phần Thượng Chánh Phối Sư, còn 
mời Chức sắc Thiên phong thì về phần tôi là Ngọc Chánh 
Phối Sư. Nay Quyền Ngọc Đầu Sư gởi giấy mời thì sái. 
Chính mình tôi sai người đóng cửa Bửu điện không cho 
nhóm hội. Tôi không thiên vị bên nào. Tôi lấy làm lạ sao 
Quyền Ngọc Đầu Sư nói việc riêng của QGT mà lại mời 
nhóm đại hội như vầy?
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Quyền Ngọc Đầu Sư: Hiền hữu nói hội sái phép, vì 
chiếu theo Đạo Nghị Định thứ tư của Đức Lý Giáo Tông 
thì Thượng Chánh Phối Sư mời Hội Nhơn Sanh, còn Hội 
Thánh thì về phần Hiền hữu là tạm Ngọc Chánh Phối Sư 
mời. Xin Hiền hữu coi lại Châu Tri năm rồi và năm nay, 
cho biết ai mời Hội Thánh. Có phải là Ngọc Chánh Phối 
sư thiệt thọ, Quyền Đầu sư không, còn Hội Nhơn Sanh 
thì Thượng Chánh Phối Sư Quyền Đầu Sư mời, mà nay 
Quyền Thượng Đầu Sư vì bịnh mà vắng mặt thì tưởng tôi 
mời thế cũng được.

Lại cho Hiền hữu và chư Đạo hữu biết luôn rằng, tôi 
đã đặng lịnh riêng của Đức Lý Giáo Tông giao việc “nên 
hư của Đạo” cho tôi. Nay nền Đạo chinh nghiêng tới nỗi 
nầy, Hiền hữu cũng rõ là tại đâu, vậy thì việc mời nhóm 
hay là làm việc chi khác nữa cho nền Đạo khỏi hư thì tưởng 
tôi cũng đặng được phép làm. Còn Hiền hữu nói tôi nói 
việc riêng của tôi và QGT, xin Hiền hữu đọc lại cho hiểu 
Tờ Vi bằng Thượng Hội, 12 khoản, coi có khoản nào là việc 
ngoài đời hay là việc riêng tôi với QGT. Và xin Hiền hữu 
nhớ lại coi năm ngoái đây, ai đứng chung tờ với 2 vị Chức 
sắc HTĐ cư ngụ ở Sài Gòn, gởi cho chúng tôi hay biết rằng 
ông Thượng Trung Nhựt hết xứng phận sự, cần phải xa nền 
Đạo, mà nay Hiền hữu là Chức sắc HTĐ đến đi tùng phục 
người hết xứng đáng mà hành chánh. Sau nầy xin hỏi cho 
biết, Tòa Thánh là của riêng Hiền hữu hay sao mà Hiền 
hữu được phép ra lịnh đóng cửa Bửu điện, cấm nhơn sanh 
và tôi nhóm.

Quyền Ngọc Chánh Phối Sư: – Vì sao tôi ký tên trong 
thơ cùng 2 vị Chức sắc HTĐ? Vì tôi có lập thệ, lấy dạ vô 
tư. Vì sao tôi lãnh chức Quyền Chánh Phối Sư, tại nơi Hội 
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Thánh định. Vì sao 3 Chánh Phối Sư lên Quyền Đầu Sư, 
nên ngôi Chánh Phối sư khuyết, Có lịnh Hộ Pháp phái, về 
việc tôi đứng tên trong thơ, còn một lẽ nữa, buổi đó Chức 
sắc HTĐ đứng tờ cấm ngăn QGT, đồng nhìn nhận không 
xứng đáng, tới ngày nay, tôi cũng còn nhìn nhận QGT là 
không xứng đáng.

Nghị Trưởng: – Tôi xin chư Đạo hữu hãy nghe và nhớ 
lời ông Quyền Ngọc Chánh Phối sư Trần Duy Nghĩa mới 
nói đó: ông cũng nhìn nhận rằng QGT không xứng đáng.

Quyền Ngọc Chánh Phối Sư: – Tôi không binh bên 
nào, bỏ bên nào. Hội nhóm hôm nay không đúng pháp luật, 
tôi xin kiếu, chiều tôi không dự hội, nếu hội đúng phép Đạo 
thì tôi cũng chung hiệp với mấy ông đứng ra tổ chức thì QGT 
không chạy đâu khỏi luật Đạo, và hôm nay Ngài cũng không 
được thong thả trốn tránh như vầy.

Thượng Chữ Thanh: – Ông Quyền Ngọc Đầu Sư mời 
hội không đúng phép, lại công chúng đến đây không phải 
bấy nhiêu đây mà đủ số nhóm hội.

Nghị Trưởng: – Tôi cho ông Thượng Chữ Thanh 
biết rằng, chư Đạo hữu các nơi về nhóm hội ngày nay, được 
bao nhiêu đây, tưởng cũng là đông đảo lắm rồi. Ông dư 
biết rằng: QGT, Hộ Pháp, và 3 vị Quyền Chánh Phối Sư 
với phe binh vực Ngài, dùng hết phương thế cản ngăn cuộc 
nhóm hôm nay, nào là Châu Tri số 2 hăm dọa giáng cấp, 
hoặc trục xuất những người về Tòa Thánh, nào là bố cáo 
dán khắp nơi, cũng đồng một mục đích, lại còn truyền ra 
như ai lỡ về, phải vào Hạnh đường và phòng Nội Chánh ký 
tên xin lỗi, cho đến đỗi, nhiều người đem Châu Tri bố cáo 
rải khắp nẻo đường, chận ngõ không cho Đạo hữu vào Tòa 
Thánh. Bao nhiêu phương thế cản ngăn như vậy, mà Đạo 
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hữu về nhóm trên ngàn người tưởng không phải là số ít đâu!
(Tới đây vì đã 1 giờ ừưa rồi, sợ chư Đạo hữu vừa mệt 

vừa đói, nên ông Nghị Trưởng xin tạm ngưng buổi nhóm, 
2 giờ rưỡi sẽ tái hội.)

NHÓM HỘI BUỔI CHIỀU: 3 GIờ�

Gần 3 giờ chiều, hội nghị khai trở lại, số Đạo hữu 
nam nữ dự hội kém bớt vài trăm. Mãi đến 3 giờ, chư phái 
viên của QGT lần lượt vào Bửu điện, thấy những ông:

 � Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Trần Duy Nghĩa. (1)

 � Quyền Thái Chánh Phối Sư Phạm Tấn Đãi.
 � Quyền Thượng Chánh Phối Sư Thái Văn Thâu.
 � Giáo SựLatapie.
 � Phái Ngoại giáo thì có: – Thượng Bảy Thanh, 

Thượng Chữ Thanh.
 � Lại cũng có 2 ông Trạng sư: Diệp Văn Kỳ và Dương 

Văn Giáo.
Mấy ông phái viên an vị rồi, ông Diệp Văn Kỳ trình 

cho ông Nghị Trưởng một cái giấy của Hộ Pháp gởi, ông 
Nghị Trưởng liền đọc cho Hội nghe. Trong giấy, ông Hộ 
Pháp phái ông Diệp Văn Kỳ thay mặt cho ông để biện 
luận trong buổi nhóm nầy. Câu chót có mây lời như vầy: 
“Tôi sở dĩ cậy ông Diệp Văn Kỳ thay mặt là vì trong buổi 
nhóm nầy, chẳng những trong Hội viên mà ngay trong Ban 
ủy Viên cũng có người ngoài Đạo dự vào.” Đọc xong, ông 
Nghị Trưởng liền nói:

(1) Ông nầy tuy nói chiều không đến nữa nhưng rồi 
cũng đến.

Buổi nhóm nầy để vấn nạn ông QGT chớ không phải 
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vấn nạn ông Hộ Pháp, thì chỉ có QGT phái người thay mặt 
của Ngài mà thôi. Vả lại, hội nhóm nầy để bàn tính việc 
Đạo, mà ông Diệp Văn Kỳ không phải là người trong Đạo, 
chỉ được dự thính mà thôi, đâu có quyền tranh luận. Còn 
câu chót, chắc ông Hộ Pháp muốn nói xéo tôi. Ông Hộ Pháp 
tưởng như thế là lầm, tôi đã vào Đạo 3 năm nay, được ban 
chức Giáo Sư, song ít khi đến đặng Tòa Thánh, nên nhiều 
người trong Đạo chưa rõ.

Lê Kim Tỵ: Lời ông Nghị Trưởng nói rất đúng với 
sự thật. Ngài là chủ nhiệm 2 tờ báo: Tribune Indochinoise 
và Đuốc Nhà Nam, thiết tưởng ai cũng biết, mấy năm 
nay, 2 tờ báo nầy thường đứng ra binh vực Đạo rất sốt 
sắng nồng nàn, lại ông Nghị Trưởng Nguyễn Phan Long 
chẳng những đã nhập môn rồi, mà trong Ngũ Chi như 
Minh Lý, Minh Tân, Minh Thiện, vv...  đều nhìn nhận 
Ngài cho chưn trong mấy Chi hết.

Diệp Văn Kỳ: Việc thay mặt được cùng không tưởng 
cũng không quan hệ. Tôi chỉ xin cho Hội biết rằng, tôi đến 
đây không ý binh ai bỏ ai, hay xu phụ theo phe đảng nào. 
Ông Hộ Pháp cậy tôi thay mặt là cốt để giải bày một ít Đạo 
luật cho Hội biết mà thôi. Chí như nói ông Hộ Pháp là người 
không dính dấp với Hội nầy. tôi e chẳng đúng. Hội đã công 
khai giữa Bửu điện, thì bất kỳ một tín đồ nhỏ nhen cũng 
được quyền tranh biện, phương chi Hộ Pháp là người giữ 
pháp luật Đạo trên hết Chức sắc. Còn nói QGT sai người 
đến thay mặt tức là nhìn nhận buổi nhóm nầy đúng luật lệ, 
lại là một cách buộc Ngài chạy chung quanh cái vòng tròn 
chẳng có đường ra. Không đến, mấy ông trách, sai người thay 
mặt, mấy ông lại bảo nhìn nhận buổi nhóm nầy.

Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu: – Thưa chư Đạo 
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hữu, ông Diệp mới vừa nói rằng. Ông được Hộ Pháp ủy 
quyền biện giải luật đạo giữa hội, vì Hộ Pháp chưởng quản 
về phần luật.

Phải, Hộ Pháp chưởng quản đạo luật, không luật nào 
khỏi tay Ngài được, nhưng Ngài ủy quyền cho ông Diệp lại 
là một điều trái luật đó. Vả chăng, dưới quyền Hộ Pháp 
thì có: Thượng Sanh, Bảo Pháp, Bảo Đạo, Bảo Thế, Hiến 
Pháp, Hiến Đạo, Hiến Thế, vv... Đành rằng nếu 3 vị Bảo 
Pháp, Bảo Thế, Hiến Đạo đứng về bên tiên cáo thì còn lại 
mấy vị HTĐ khác, lẽ thì Hộ Pháp ủy quyền cho một ông 
trong mấy vị ấy mới phải, chớ giao quyền thay mặt cho ông 
Diệp là người ngoài đạo là nghĩa lý gì? Tôi cực lực phản 
kháng việc nầy,

Giáo Sư Thượng Chữ Thanh: – Tôi xin trả lời cho 
ông Hậu, ông Hộ Pháp đã phái ông Tiếp Thế thay mặt cho 
Ngài, song vì tình anh em, không thế nhóm được nên ông 
Tiếp Thế phải về. Tôi xin hỏi bên HTĐ hội ngày nay cố đủ 
số nhơn sanh không? Mấy ông nhóm không đúng luật đạo 
mà dám mời Đạo hữu về hết.

Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu: – Đạo là Đạo, 
anh em là anh em, ông Tiếp Thế vì tình cốt nhục không chịu 
tranh biện với anh nên bỏ ra về, ấy là tự ý ông Tiếp Thế, nào 
có ai buộc ông bỏ hội mà ra đâu. Ông Thượng Chữ Thanh 
trả lời với tôi mà ông lại còn nói thêm những là: Hội nhóm 
không đúng luật đạo, là những việc không ăn chịu với câu 
nói trên của tôi, tôi cho là lạc đề. Nếu ông muốn tranh biện 
cùng tôi cho rõ hội nhóm đúng luật đạo hay không, xin ông 
chịu phiền hỏi riêng câu khác, tôi sẽ trả lời cho.

Nghị Trưởng: Ngày giờ ít, tôi xin hỏi chư Đạo hữu, 
ông Diệp Văn Kỳ có quyền dự hội hay không?
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Giáo Sư Ngọc Kỉnh Thanh: – Chẳng đủ luật, không 
đặng phép dự.

Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu: – Tôi là Bảo 
Pháp bên HTĐ nay Quyền Chưởng Pháp bảo giữ luật lệ 
cùa Đạo, tôi không công nhận ông Diêp Văn Kỳ được quyền 
dự Hội hôm nay. 

Diệp Văn Kỳ: – Vậy xin mấy ông nán đợi tôi về trả 
lời với ông Hộ Pháp coi Ngài còn có phái ai đi thế quyền cho 
Ngài nữa không?

Quyền Ngọc Đầu Sư: Tôi xin nói thêm ít lời cho ông 
Giáo Sư Thượng Chữ Thanh hiểu: Hiền hữu thường nói 
việc hội hôm nay không đúng luật, không đúng phép, không 
đủ số người hội viên. Đủ số thêm cho đông, cho nhiều, càng 
thêm nhục nhã cho QGT, vì ông Ngọc Chánh Phối Sư Trần 
Duy Nghĩa mới nhìn nhận lại nữa giữa đây rằng: QGT 
không xứng đáng phận sự.

Giáo Sư Thượng chữ Thanh: – Tôi ước ao, từ Giáo 
Tông sắp xuống đều phải tuân theo luật đạo, ráng làm sao 
cho trúng luật thì rất may cho Đạo lắm đó, chớ kẻ nhỏ mà 
bất tuân lớn, là không thông hiểu Đạo.

Lê Kim Tỵ: – Ngày hôm nay, chư Đạo hữu tề tựu 
đông đảo mà quí ông cứ nói chuyện ngoại hoài, thì rốt cuộc 
vô ích. Vậy tôi xin cứ đem những vấn đề trong tờ Vi bằng 
ra mà bàn tính.

Nghị Trưởng: – Xin nhắc lại cho Đạo hữu nhớ, trong 
lúc hội nhóm, phàm muốn bàn cãi một vấn đề nào thì phải 
viện lý ỉẽ cho đủ và nhứt là chẳng nên nhắc chuyện riêng, 
đừng có châm chích hay là nói dông dài mà mất ngày giờ, 
vậy xin mấy ông không nên đem việc cá nhơn ra mà nói.
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Bác vật Phan Lương Báu, Đạo hữu ở Ô Môn: – Ngày 
nay, hơn ngàn Đạo hữu đường xa về dự nhóm hội, rồi lại 
mây ông nói không đúng phép, thế thì Đạo hữu phải trở về 
hết hay sao? Tôi xin ví dụ: Như muốn ăn trái cam mà cứ 
liếm ngoài vỏ thì bao giờ nếm được chất ngọt của nó. Vậy 
xin cứ đem các vấn đề trong Vi bằng ra biện luận, chớ để 
cãi cọ dây dưa biết mấy ngày cho rồi.

Nghị Trưởng: – Tôi xin hỏi lời chót: Hãy lấy dạ vô 
tư, tránh sự biện luận lạc đề. Buổi nhóm hội nay nói chuyện 
ông Giáo Tông mà thôi, chớ đừng biện luận việc ngoài nữa. 
Vậy tự nãy giờ tranh luận cũng đã lâu rồi, tôi xin đọc mấy 
khoản trong Vi bằng.

Chưa kịp đọc Vi bằng thì ông Tiếp Thế và ông Diệp 
Văn Kỳ trở vào Bửu điện. Ông Tiếp Thế trình thơ. Ông 
Nghị Trưởng xem rồi nói rằng: Buổi nhóm hội sớm mai, 
ông Tiếp Thế đã từ hội về thì 2 cái giấy của QGT và Hộ 
Pháp ủy quyền cho ông Tiếp Thế kể như đã hủy rồi. Chiều 
nay ông trở lại, chỉ cầm cái thơ nầy là thơ riêng của Hộ Pháp 
gởi cho ông, chẳng phải là giấy ủy quyền của QGT phái đến 
thay mặt. Vậy phiền ông nên về xin QGT ký tên vào bức 
thơ nầy, đặng chứng rõ rằng Ngài còn giao quyền cho ông 
chiều hôm nay nữa.

Đến đây, ông Thượng Bảy Thanh đứng dậy, lên tay 
nói lớn: – Xin lỗi ông, tôi thuở nay vẫn kính trọng ông là 
người hữu tâm với Đạo, nhưng cử chỉ của ông ngày nay 
lấy làm bất minh, ông lấy quyền nào chủ tọa Hội nầy? còn 
Hội nầy là Hội gì? Lại ông vào Đạo hồi nào? không ai biết.

Nghị Trưởng: – À, ông biết tôi là người hữu tâm 
với Đạo, chẳng những vậy thôi, mà tôi còn hết lòng triêm 
ngưỡng Đạo Đức Chí Tôn nữa. Tuy việc đời ràng buộc tôi 
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ít lên đây, chớ tôi thường hầu đàn nơi khác. Tôi thọ chức 
Giáo Sư. Có Thánh Ngôn, có văn bằng, ông không biết thì 
thôi, tôi biết làm sao được.Từ khi mở Đạo đến giờ, thái độ 
của tôi vẫn công bình chánh trực, ông thấy chỗ nào tôi thiên 
vị đâu mà dám gọi là bất minh? Chỗ nầy không phải chỗ 
nói lớn tiếng, ông còn làm rầy, tôi xin mời ông ra khỏi Hội.

Ông Thượng Bảy Thanh lại nói thêm rằng: – Nhà 
thờ nầy lập ra nay thành ra trường diễn thuyết chớ không 
phải chỗ thờ phượng. 

Nói rồi, ông ngó ngay Quyền Ngọc Đầu Sư mà nói 
lớn: – Hiền huynh Ngọc Trang Thanh, tôi cùng Hiền huynh 
sẽ đối diện ngày về cùng Thầy, Hiền huynh thọ Thiên điều 
đừng trách.

Ông Thượng Bảy Thanh liền đi ra khỏi Bửu điện 
thì Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu kêu lại xin ông trả 
giấy tờ bữa nhóm Thượng Hội.

Thượng Bảy Thanh: – Trả lại cho ai?
Nói rồi ông quày đi liền. Cũng liền đó có một vị 

Đạo hữu đứng lên la nói om sòm, nói không ăn thua vào 
đâu hết, nghe ra như nhà sư thuyết pháp vậy, bên nữ phái 
lại có một Nữ Giáo Sư than khóc inh ỏi. (Vả lúc ấy nhà 
chuyên trách giữ trật tự chưa đến kịp, nên phe phản đối 
thừa dịp khuấy rối cho mất điều êm tịnh.)

Nghị Trưởng: – Ông Tiếp Thế, buổi mơi tôi có mời 
mà ông không ở lại, còn cái thơ ông đem lại buổi chiều nay là 
cùa Hộ Pháp gởi cho ông, thì ông không đủ quyền nhóm hội.

Quyền Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu: – Nếu 
thơ nầy là thơ riêng của Hộ Pháp gởi cho Tiếp Thế thì ông 
Tiếp Thế để dành lấy mà coi.



 ĐẠO LỊCH 8: năm QUí DậU (1933)

213

Tiếp Thế: – Sớm mơi được hai cái thơ cho thay mặt, 
em tứởng em đủ quyền trọn buổi hội.

Nghị Trưởng: – Nếu buổi mơi ông đừng giận bỏ ra 
đi, thì ông được trọn quyền dự hội, trái lại ông đã bỏ hội 
mà đi ra rồi giờ nầy trở lại, sợ e QGT đã đổi ý, không khứng 
giao quyền cho ông nữa, xin ông về xin giấy thay mặt khác.

Q. Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu: – Chỗ nầy 
chẳng phải chỗ chơi, ai muốn đến muốn về chừng nào cũng 
đặng.

Tiếp Thế: – Vậy thì toi xin lui.
Ông Nghị Trưởng khởi đọc Tờ Vi Bằng Thượng 

Hội, khoản cáo thứ nhứt:
KHOẢN THỨ NHỨT 

Về Đạo Nghị Định đề ngày 5–1–1933 của QGT lập ra 
mà trục xuất tín đồ Nguyễn Văn Lịch (Kêu là Biện Lịch) 
có Hộ Pháp đồng ký chỉ.

Quyền Ngọc Đầu Sư tỏ rằng: Đây nói về phần luật 
pháp, không phải nói đến phần phạm nhơn. Hễ tín đồ phạm 
luật Đạo, thì chiếu theo Tân Luật (chương thứ 7 điều thứ 
27) có Hội Công Đồng phán đoán. Hội nầy được quyền trục 
xuất, chớ QGT không nên lạm quyền đặc biệt của Hội Công 
Đồng. QGT trục xuất Biện Lịch như vậy là lạm quyền. 
Vả lại, QGT lo phần thiêng liêng, còn phần sửa trị thì có 
Chức sắc khác giao thông với tín đồ. Theo ý Ngài thì Giáo 
Tông thường hay ân xá hoặc giảm tội chớ không lẽ tăng, 
hoặc vì việc riêng mà trục xuất một Đạo hữu nào có việc tư 
với mình. Lại Hộ Pháp có tỏ với Ngài rằng tưởng là Nghị 
Định đuổi phạm nhơn ra khỏi Tòa Thánh, chớ không dè là 
trục xuất nên mới ký tên.
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Chư Hội viên đều ngạc nhiên cho vị tối cao bên 
HTĐ là Hộ Pháp mà trước khi ký tên một tờ giấy chi, 
chẳng chịu đọc cho hiểu tờ giấy ấy.

Tới đây, Chưởng Pháp Lê Thiện Phước tỏ rằng: Vậy 
thì Hộ Pháp cũng nhìn nhận rằng Quyền Giáo Tông không 
có quyền trục xuất tín đồ.

Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu tỏ rằng: Có dâng 
tờ kêu nài về khoản ấy với Hộ Pháp đã lâu rồi, nhưng ngày 
nay chưa thấy định đoạt ra sao.

Lời quyết nghị của Thượng Hội sau khi chư Hội viên 
bàn tính, thì Thượng Hội định hủy tờ Đạo Nghị Định 
đề ngày 1–1933 nói trên đây, vì bất hợp pháp và giao phạm 
nhơn ra Hội Công Đồng phán đoán y theo Tân Luật.

Luôn dịp, Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu tỏ 
rằng: Nghe Hộ Pháp giải rằng: Tòa Thánh và các Thánh 
địa chung quanh là của riêng của Quyền Giáo Tông. Ngài 
lấy làm lạ vì Tòa Thánh với các Thánh địa là của chung, là 
giọt mồ hôi của nhơn sanh, không lý nào của riêng của QGT 
vì chẳng phải QGT lấy tiền bạc nhà mà sắm ra. 

Chư Hội viên đồng tỏ rằng, lời của Hộ Pháp nói ra 
như vậy không được chánh lý. Tòa Thánh là của cả nền 
Đạo tức là của cả nhơn sanh, không ai được nói là của riêng 
của mình, vả lại Đức Chí Tôn đã dạy rằng: Tòa Thánh là 
nhà chung của cả bổn đạo.

Đọc dứt khoản ấy, ông Nghị Trưởng hỏi chư Đạo 
hữu rằng: Ai có điều chi bào chữa hay là phản đối ông QGT 
chăng? 

Chư Đạo hữu lẳng lặng, không ai nói chi hết.
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Ông Nghị Trưởng tiếp đọc khoản thứ nhì:

KHOẢN THỨ NHÌ 

Quyền Ngọc Đầu Sư đọc Đạo Nghị Định đề ngày 
11–2– 1933 của Quyền Giáo Tông và Hộ Pháp ký tên về 
việc thăng ba Chánh Phối Sư lên địa vị Quyền Đầu Sư. 
Ngài tỏ rằng khi Đức Lý Giáo Tông và Hộ Pháp đã lập 
6 Đạo Nghị Định thì cái Nghị định thứ hai ngày mùng 
3–10–Canh Ngọ (22–11–1930) đã thăng 3 Chánh Phối 
Sư lên Đầu Sư rồi, sau lại có một Đạo Nghị Định nữa 
ngày 30–11–1930 của Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông đã 
ban hành đặc biệt rồi, nên không cần phải lập thêm Đạo 
Nghị Định ngày 11–2–1933 làm gì nữa.

Vả lại, quyền thăng thưởng cho Chức sắc là của Chí 
Tôn với Tam Trấn, chớ dưới thế nầy không ai được quyền 
thăng thưởng chức cho một người khác, vì vậy nên Ngài 
xin hủy Đạo Nghị Định nói trên đây. Theo lời bàn của 
Chưởng Pháp Lê Thiện Phước và Nguyễn Trung Hậu thì 
Thượng Hội định không hủy Đạo Nghị Định ấy, nhưng 
sửa chữ thăng ra chữ giao mà thôi.

Về khoản nầy cũng không có ai ra nói chi hết.
Ông Nghị Trưởng nói: Vậy thì chư Đạo hữu đều nhìn 

nhận 2 khoản ấy đúng với sự thật.
Tới đây, ông Nghị Trưởng có hơi mệt, xin nhường 

lại cho ông Quyền Ngọc Đầu Sư đọc tiếp.
Ông Quyền Ngọc Đầu Sư đọc khoản thứ ba:

KHOẢN THỨ BA

Quyền Ngọc Đầu Sư tỏ rằng từ mùng 3–10–Canh 
Ngọ, tuy Đức Lý Giáo Tông đã lập Đạo Nghị Định ban 
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quyền cho mỗi vị Đại Thiên phong, nhưng QGT Thương 
Trung Nhựt nắm cả quyền hành Giáo Tông và Đầu Sư. 
Xin xem các Châu Tri sau đây và thơ QGT gởi cho ba vị 
Chánh Phối Sư thì rõ.

Chưởng Pháp Lê Thiện Phước hỏi: Sao khi đó không 
phản kháng, thì Quyền Ngọc Đầu Sư trả lời rằng: Thật 
khi ấy Ngài chưa rõ quyền hành Quyền Đầu Sư tới đâu và 
hai vị Quyền kia cũng vậy. Ngài nhớ chắc rằng, Hộ Pháp 
có nói quyền hành của Ngọc Chánh Phối Sư sắp xuống.

Chưởng Pháp Lê Thiện Phước hỏi, vậy có điều chi 
hại Đạo chăng? thì Quyền Ngọc Đầu sư tỏ rằng: nay nói 
ra đây cho biết việc trên phạm quyền dưới, làm cho 3 Quyền 
Đầu Sư không rõ quyền hành của mình (xem Vi bằng ngày 
25–12–32).

Quyền Thượng Đầu sư cũng để lời than: Anh Cả 
nay nắm quyền Giáo Tông, mai nắm quyền Đầu Sư, nên 
3 vị Cựu Chánh Phối Sư chỉ có biết tuân theo lịnh trên 
hành sự mà thôi.

Quyền Ngọc Đầu Sư tỏ rằng: QGT lập Châu Tri gởi 
ngay cho Chức sắc và Đạo hữu, không tuân y Pháp Chánh 
Truyền, nắm một lượt 2 quyền thì là lạm quyền đó. Lớn 
lấn quyền nhỏ thì phạm tội, phải giải ra Tòa Tam Giáo. 
Cũng có nhiều khi Quyền Ngọc Đầu Sư bàn tính với Quyền 
Giáo Tông xin lãnh hành chánh QGT thiệt thọ đi thì Ngài 
nói không dám, để ở địa vị Đầu Sư. Câu trả lời nầy nghe 
rất khiêm tốn mà ý trí sâu xa. Vì lớn phạm quyền nhỏ nên 
3 Quyền Đầu Sư không được rõ quyền hành của mình. Vả 
lại Hộ Pháp rõ biết việc lạm quyền nầy nhưng không có chỉ 
giải, để đến sau đây mới tỏ ra. Thật tình Quyền Ngọc Đầu 
Sư không rõ quyền hành ấy, nếu thuở giờ mà rõ biết thì 
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QGT không thế nào lạm quyền được.
Nghị Trưởng tỏ rằng: QGT có ý làm như vậy đặng 

dụng lưỡng quyền, tùy theo hoàn cảnh tiện lợi cho mình.
Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu tỏ rằng: Hễ nắm 

nơi tay 2 quyền hành chẳng phải trọn của mình đặng lợi 
dụng thì phạm luật đó.

Quyền Ngọc Đầu Sư tỏ thêm rằng: Mới rồi đây, 
giữa Hội Thánh và trong tờ Vi bằng của HTĐ nhóm 
hôm 11–2– 1933, Hộ Pháp có nói rằng, 3 Quyền Đầu Sư 
nắm 2 quyền trong tay, muốn làm sao tự ý, nên Ngài phải 
nói ra đây cho rõ rằng hồi giờ (từ năm 1930) Chánh Phối 
Sư, Quyền Đầu Sư, lo việc hành chánh theo trách nhậm 
Chánh Phối sư hết 9 phần một hai khi chỗ nào có cần 
dùng tới chức Đầu Sư thì mới đem lên thế vị đó vậy, thời 
Ngài tưởng cho Hộ Pháp phải nói rằng: Quyền Giáo Tông 
nắm 2 quyền một lượt mới là phải, vì không lẽ 2 việc quyền, 
như một (Quyền Đầu Sư và Quyền Giáo Tông) mà thấy 
cái nầy, không thây cái kia, nghĩa là thấy Đầu Sư chuyên 
quyền mà lại không thấy Giáo Tông chuyên quyền.

Sau khi Hội viên bàn tính, thì Thượng Hội định 
rằng: QGT Thượng Trung Nhựt, biết mình đã được thăng 
chức QGT mà khi thì dùng Quyền Đầu Sư, khi thì dùng 
QGT, thì là lạm quyền. Chiếu theo Đạo Nghị Định thứ 
nhứt ngày 22–11–1930 của Đức Lý G.Tông thì phạm tội, 
phải giải ra Tòa Tam Giáo.

Dứt khoản thứ 3, ông Nghị Trưởng hỏi chư Đạo 
hữu có ai bào chữa cho QGT không?

Khi ấy có Đạo hữu Phò (Thơ ký Nội Chánh mới 
của QGT) đứng ra nói:
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Sớm mơi ông Tiếp Thế đã được lịnh thay mặt cho 
QGT, sao chiều nay ông Nghị Trưởng không cho?

Nghị Trưởng: – Sớm mơi ông Tiếp Thế tự quyền cáo 
thối, thì 2 tờ thay mặt kia kể như đã hủy rồi, nay muốn trở 
lại dự hội thì phải xin giấy ông QGT ủy quyền lại mới được. 
Tưởng chẳng thất công chi, chỉ viết vài chữ, ký tên là đủ.

Thượng Chữ Thanh: – Tôi ao ước sao Hội vui lòng 
nhóm lại một lần nữa cho đúng luật lệ, cho ông QGT có 
đủ ngày giờ đến dự.

Quyền Ngọc Đầu Sư: – Ông muốn vậy, theo ỷ tôi 
cũng được.

Nghị Trưởng: – Như vậy thì dây dưa ngày giờ lắm. 
Chúng ta nhóm đây là cốt công luận coi ông QGT có lỗi 
không, thiết tưởng nhóm như buổi hôm nay cũng đủ rồi, 
chớ mỗi lần nhóm thì hao phí, mất ngày giờ cho nhơn 
sanh chẳng ít, song giữa đây muốn cho công bằng, tôi xin 
hỏi trong Vạn Linh, ai định nhóm một lần nữa?

Nhơn sanh lại rập nhau một tiếng nói: không bằng 
lòng.

Qụyền Ngọc Đầu Sư: Vì nghe một phần Đạo hữu 
không rõ luật pháp của Đạo, cho rằng làm việc nầy là bất 
công bất chánh, nên tôi xin nhắc một việc Đạo hữu Lịch 
và hỏi các Đạo hữu, nhứt là Giáo Sư Thượng Chữ Thanh 
có biết QGT đặng phép trục xuất ai không?

Thượng Chữ Thanh: – Xin ông Nguyễn Trung Hậu 
trả lời giùm.

Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu: Hộ Pháp đã nói 
là sái phép rồi. Đoạn ông Quyền Ngọc Đầu Sư liền đọc 
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Tờ Vi bằng nhóm hội hôm 19 tháng chạp năm rồi, cho 
chư vị biết rằng Hộ Pháp cũng nhìn nhận QGT lập Nghị 
Định mà trục xuất như vậy là sái phép, vì quyền trục xuất 
tín đồ là quyền đặc biệt của Hội Công Đồng. 

Thượng Chữ Thanh: – Xin hãy kể tội cùa Đạo hữu 
Lịch ra cho công chúng rõ.

Nghị Trưởng: – Trong tờ Vi bằng không có nói Đạo 
hữu Lịch có tội hay không có tội, mà chỉ nói việc QGT 
trục xuất như vậy là lạm quyền.

Khi ấy, một vị Nữ Giáo Sư hỏi lớn lên rằng: – Ông 
Nghị Trưởng tọa chủ trước Bửu điện sao không mặc Thiên 
phục? (Vị Nữ Giáo Sư nầy là Bà Hương Lự (Hồ Thị Lự).

Nghị Trưởng: – Tôi vốn lấy tư cách nhà báo lên 
dự thính, nên mặc âu phục, tình cờ lại được toàn cả chư 
Đạo hữu tín nhiệm cử lên ghế Nghị Trưởng, vì vậy mà 
tôi không có Thiên phục.

Lê Kim Tỵ: – Anh em chúng ta đã công nhận ông 
Nghị Trưởng là người đủ tư cách chỉ huy cuộc tranh biện 
ngày nay, vậy là đủ rồi, mặc Thiên phục cùng không, ấy là 
điều không quan hệ chi cho mấy.

Nghị Trưởng: Trình cùng chư Hội viên, tôi mới 
được giấy của ông Diệp Văn Kỳ xin hội cho phép hỏi vài 
câu trong luật lệ Đạo.

Chư Hội viên đều cho phép.
Ông Diệp Văn Kỳ liền đứng nói: – Thưa quí Ngài, 

trước khi xin hỏi vài câu, tôi xin tỏ trước cho quí ngài biết 
tôi là người ngoại Đạo. Song tôi thấy suốt trong bổn đạo dự 
nhóm đây, chọn cử ông bạn đồng nghiệp Nguyễn Phan Long 
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lên làm Nghị Trưởng, chứng buổi hội nghị nầy và cũng nhờ 
đó, mà tôi được biết rằng ông bạn đồng nghiệp đã vào Đạo 
lâu rồi, lại được Ơn Trên ban Thiên chức thì tôi lấy làm 
mừng giùm cho Đạo. Cái thái độ ôn hòa đúng đắng của 
ông Nguyễn chẳng những làm cho rực rỡ buổi nhóm hội 
hôm nay mà rồi đây, Đạo cũng sẽ nhờ đó được bước lên con 
đường vẻ vang sáng sủa.

Tôi sở dĩ muốn hỏi vài điều là cốt cho thấu hiểu pháp 
luật của Đạo, chớ chẳng phải lãnh thay mặt cùng binh vực ai.

Theo như Tân, Luật của Đạo mà tôi được thấy, thì có 
một khoản nói về Giáo Tông như vầy: “Chưởng Pháp phải 
can gián sửa lỗi của Giáo Tông nếu cả ba thấy lẽ vô đạo của 
Giáo Tông, có quyền đem đơn kiện nơi Tòa Thánh.

Luật nầy coi dường như không được phân minh cho 
mấy. Một việc rất trọng hệ là việc đem Giáo Tông ra xử mà 
luật lệ nói tóm tắt như vậy, thì tôi sợ chưa được hoàn toàn.

Còn Quyền Vạn Linh là gì?
Có phải là quyền gồm cả 3 cơ quan yếu trọng: Thượng 

Hội, Hội Thánh, Hội Nhơn Sanh chăng?
Ngày hội hôm nay có phải là ngày Hội VạnLinh chăng?
Tôi xin nói rõ: Thế nào là Thượng Hội? Thế nào là 

Hội Thánh? Thế nào là Hội Nhơn Sanh?
Theo lệ thì Thượng Hội gồm 9 vị Chức sắc trọng yếu 

trong Đạo, kể từ Đầu Sư sắp lên cho đến Giáo Tông. Ấy vậy 
mà buổi nhóm hôm nay, Thượng Hội thì như tuồng có 6 vị, 
song 6 vị đều là người đứng buộc tội Giáo Tông, thì bữa nay 
là ngày xử, tôi e cái quyền hành 6 vị ấy phải ở trong phạm vi 
rất hẹp hòi: vừa buộc tội, vừa xử cũng hơi khó liệu.
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Còn Hội Thánh? Hội Thánh hôm nay có những ai hiện 
diện? Theo số Chức sắc mặc Thiên phục tôi thấy đây thì tôi 
tưởng e về phương diện Hội Thánh cũng còn thiếu nhiều lắm!

Vậy mà thôi, 2 cái cơ quan ấy thiếu đủ thế nào tôi xin 
nhượng quyền ây lại cho quí Ngài thẩm phán.

Hội Nhơn Sanh là ai? Cứ theo luật thì Hội Nhơn Sanh 
là cái Hội gồm đủ các Chức sắc trong các địa phận, trong các 
Thánh Thất, các phái viên của các tín đồ nam nữ. Và theo 
phép, thì mỗi Thánh Thất có 4 Chức sắc: 1 ông Giáo Sư, 2 
ông Chánh Phó Tri Sự và 1 ông Thông Sự. Còn đại biểu cho 
tín đồ thì mỗi số 500 tín đồ được phép cử 1 người đại biểu, 
trên số 500 tín đồ thì được phép cử 2 người đại biểu, vv...

Số Thánh Thất của Đạo là 130 cái, số tín đồ theo bảng 
’thống kê là lấy triệu mà kể. Ấy vậy mà quí ngài hãy nhìn 
thử chung quanh mấy ngài, tính luôn cả mấy đứa trẻ em 
nhỏ dại đương ngồi ngó không hiểu chi hết cũng chưa trên 
số vài trăm người thì sao gọi là nhơn sanh?

Thưa quí Ngài,
Trong các Hội phàm tục của chúng tôi mà mỗi khi 

đến kỳ đại hội muốn giải quyết điều chi cho đắc thế, cũng 
cần có định trước một số hội viên hiện diện tối thiểu, tiếng 
tục kêu là “quorum” thay, huống chi đem Giáo Tông ra xử, 
là một việc theo dốt của tôi chẳng bao giờ thấy trong lịch sử 
tôn giáo mà làm khinh xuất như vầy, chẳng phạm đến sự 
tôn nghiêm của quí Đạo ư? Tôi tưởng làm như thế chẳng 
những là sái với luật của Đạo mà lại đốì với thường thức 
của người phàm như tôi cũng chưa được hợp lý.

Quyền Ngọc Đầu Sư (Lê Bá Trang: – Ông Diệp 
nên biết rằng, việc đời có chỗ khác hơn việc Đạo, việc 
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Đạo bình thường thì dễ giữ theo luật lệ, chớ gặp hồi biến, 
nền Đạo chinh nghiêng như ngày nay, không dễ gì giữ y 
theo luật lệ được. Vả lại nền Đạo hư nên là ở phần trách 
cứ nơi tôi, theo lời phú thác của Đức Lý Giáo Tông, cho 
nên ngày nay thấy ông QGT làm nhiều việc sái luật đạo 
và thất nhơn tâm, tôi buộc lòng phải mời nhóm Hội Vạn 
Linh để chỉ lỗi Ngài ra cho nhơn sanh biết mà định đoạt 
hầu chấn chỉnh nền chánh giáo lại cho hoàn toàn, sau nữa 
coi có làm điều chi hiếp đáp không, chớ chưa phải là Hội 
xử QGT như ông lầm tưởng đâu.

Ông lại nói, hội nhóm không đủ số, làm sao ông biết 
đủ hay là không đủ? số Đạo hữu kể gần đến triệu người, 
có thế nào hội về một lượt cho đủ đâu. Thêm nỗi, 3 Quyền 
Chánh Phối Sư ra Châu Tri ngăn cấm Đạo hữu không 
cho về dự hội, còn như sớm mai đến giờ, ông đã thấy rõ 
cách ngăn cấm của QGT và Chức sắc theo Ngài làm sao?

Diệp Văn Kỳ: – Vậy thì ông có cho hội nhóm hôm nay 
không đủ luật lệ không?

Quyền Ngọc Đầu Sư: – Luật lệ của Đạo chỗ nào 
cũng còn thiếu hết. Buổi hội nhóm nay cũng chưa đủ luật 
theo ý ông muốn cho y như hội nhóm ngoài đời. Mà thôi, 
việc thiếu đủ đôi chút không quan hệ chi, chờ cho đủ luật 
mà Đạo phải bị hại, tưởng không chờ làm chi, còn thiếu 
luật lệ mà cứu được Đạo khỏi chinh nghiêng thì tôi tưởng 
việc thiếu đó không sao.

Quyền Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu: – Xin 
ông Quyền Ngọc Đầu Sư cho tôi biết Hội Thánh và Hội 
Nhơn Sanh nhóm mấy kỳ trước có quyết định số Đạo 
hữu hiện diện là bao nhiêu không?
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Quyền Ngọc Đầu Sư: – Không.
Quyền Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu: – Nếu 

mấy kỳ nhóm trước không buộc số quyết định ấy thì bây 
giờ không thế bắt chặt lỏng về số bổn đạo hiện diện nhiều 
hay ít vì đã có gương trước kia mà. (il y a un precedent, 
Maitre)

Ông Diệp Văn Kỳ cười, đoạn cùng ông Nguyễn Thế 
Phương ra về. Khi ấy lối chừng 4 giờ rưỡi.

Quyền Ngọc Đầu Sư đọc khoản cáo thứ tư:

KHOẲN THỨ TƯ

Quyền Ngọc Đầu Sư trinh cái Châu Tri số 1 ngày 
1–4– 1933 (mùng 7 tháng 3) của QGT và Hộ Pháp lập ra, 
có bài Bố cáo của ba Chánh Phối Sư tạm và tỏ rằng, cách 
ít bữa rày (11– 4–1933) Ngài có gặp Quyền Thượng Chánh 
Phối Sư nói rằng, khi đến Giáo Tông Đường mới là hay cái 
Châu Tri đó. Còn chiều hôm kia (14–4–1933), Quyền Thái 
Chánh Phối Sư đến phòng thăm, Ngài hỏi thì có cho Ngài 
biết rằng không có ký tên cái tờ Bố cáo in vô trong Châu 
Tri số 1, vì là chữ in, có phải ký tên sau, mà nói là người 
ký, cái đó là QGT và Hộ Pháp nay nắm Quyền Chí Tôn 
mà làm ra Châu Tri ấy, rồi tái bút lập luôn bài Bố cáo ấy.

Lại lúc Ngài đi khỏi, tại Giáo Tông Đường có sai 
người đến văn phòng Ngài lấy con dấu Ngọc Chánh 
Phối Sư đặng ấn vào Châu Tri ấy. Khi về mới hay cử chỉ 
ngang ngược đó.

Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu tỏ rằng: Trong 
Châu Tri số 1 nói trên đây, trương thứ 5, QGT tuân y 
Thánh Ngôn của Chí Tôn ngày 23–12–1931, Ngài và Hộ 
Pháp nhứt định dụng Quyền Chí Tôn giúp cho 3 vị Chánh 
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Phối Sư đủ quyền thi hành chương trình hành đạo đính 
theo Châu Tri ấy, nhưng mà theo Thánh Ngôn đó, thì 
Chí Tôn có dặn như vầy:

“Vậy từ đây, hễ có mạng lịnh chi đã đủ hai đứa nó (là 
Lý Giáo Tông và Hộ Pháp) hạ quyền thì các con phải hội 
đủ Nhơn sanh, Hội Thánh và Thượng Hội mà xét nét cho 
cặn kẽ phân minh, đặng thi hành phận sự.”

Ấy vậy là chính mình Đức Lý Giáo Tông giáng hạ 
lịnh, cũng còn phải nhóm 3 Đài nói trên đây lại mà xét, 
huống chi là QGT Thượng Trung Nhựt, hiện thời trách 
nhậm Ngài chỉ do theo tờ Vi bằng của Thượng Hội nhóm 
hôm 25–12–32 nhằm 28–11–Nhâm Thân, trương số 9 mà 
thôi.

Trách nhậm ấy như sau đây: “Phần Quyền Giáo 
Tông thì chi chi cũng cầu hỏi nơi Đức Lý Giáo Tông dạy 
bảo mà ban hành theo cho khỏi điều lầm lạc sơ sót, vì hễ 
là người thì thân phàm xác thịt, nếu lấy ý riêng ra mà làm 
thì phải có điều trở ngại. Mỗi vị đương quyền lãnh một 
chức đặc biệt thì 3 ngôi Chánh Phối sư sẽ trống. Vậy thì 
Quyền Giáo Tông chọn lựa trong mấy vị Phối Sư đương 
quyền mà giao chức ấy, thoảng như khiếm khuyết Phối 
sư thì chọn lựa trong hàng Giáo Sư, rồi đem trình cho 3 
Đài là Hội Nhơn Sanh, Hội Thánh và Thượng Hội công 
nhận theo phép. Việc nầy đình lại cho Quyền Giáo Tông 
một tuần, đặng chọn lựa người.

Tóm lại thì QGT và Hộ Pháp lập Châu Tri số 1 và 
giao trách nhậm Chánh Phối Sư cho 3 vị Thời Quân HTĐ 
là trái với lời quyết nghị trên đây và không đem ra trình 
cho 3 Đài thì lại là một sự trái thêm nữa.
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Nghị Trưởng tỏ rằng: Làm đạo như vậy là muốn 
chuyên quyền, là độc tài (dictature).

Chưởng Pháp Lê Thiện Phước: Hỏi vậy chớ Pháp 
Chánh Truyền có giá trị hơn hay là Thánh Ngôn chưa 
kiểm duyệt?

Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu đáp lại rằng: 
Chiếu theo chương trình về Cơ Bút của HTĐ và CTĐ 
lập ra ngày 24–1–1932 mà Quyền Thượng Đầu Sư đã ra 
Châu Tri thi hành ngày 1–2–1932 số 42 thì bài giáng cơ 
nào không có Bàn Kiểm Duyệt xem xét thì Hội Thánh 
không phép nhận và đem ra thi hành. Tờ Châu Tri số 1 
ngày 1–4–1933, nguyên vì chiếu theo bài giáng cơ ngày 
14–2–1933 tại Kim Biên và chấp bút ngày 10–3–1933 mà 
lập ra, nhưng 2 bài nầy không đủ thức lệ buộc trong Châu 
Tri số 42 trên đây nên Thượng Hội không công nhận, vì 
vậy nên hủy Châu Tri số 1.

Quyền Ngọc Đầu Sư chỉ về chương trình hành đạo 
của 3 Chánh Phối Sư trong Châu Tri số 1 trên đây, khoản 
Phái Ngọc điều 3, về việc thăng chức cho Chức sắc có câu: 
Sau khi đem ra ba Đài công nhận thì Giáo Tông và Hộ 
Pháp ra Đạo Nghị Định phong chức. Ngài tỏ rằng 2 vị 
Đại Thiên phong nầy không có quyền phong chức cho ai 
hết, khi 3 đài công nhận rồi, phải cầu Chí Tôn giáng cơ 
thăng thưởng.

Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu tỏ rằng: Hội 
Nhơn Sanh và Hội Thánh mỗi năm nhóm có lệ, không 
lẽ mỗi việc mỗi mời nhóm cho mất ngày giờ và tốn kém 
cho hội viên.

Chưởng Pháp Phạm Văn Tươi nói rằng: Có Hội 
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Nhơn Sanh thường xuyên. Vậy như chưa tới kỳ nhóm 
thường lệ mà có việc chi cần kíp thì nhóm Hội thường 
xuyên mà bàn tính.

Vừa đọc dứt khoản tư, ông Nghị Trưởng hỏi trong 
Hội viên: Ai muốn bào chữa điều chi cho QGT không?

Không có ai xin nói chi hết. Đọc qua khoản thứ 5: 

KHOẢN THỨ NĂM 

Quyền Ngọc Đầu Sư đọc bài Thánh giáo của Chí 
Tôn đề ngày 14–2–1933 do Hộ Pháp và Tiếp Đạo phò 
loan tại Kim Biên có câu: “Khi Đại Hội Ngọc Hư Cung,...”

Chiếu theo Thánh giáo ấy, trọn CTĐ từ Quyền Giáo 
Tông đổ xuống, tranh quyền phá hư vẻ Đạo thì phải bị 
tội hết, cả quyền hành của CTĐ phải về tay HTĐ nắm 
trọn. Như có câu: trả quyền hành chánh cho HTĐ thì 
phải hiểu như vầy: quyền hành chánh ấy trước vẫn của 
HTĐ nên nay mới trả lại.

Thượng Sanh nói rằng: Từ thử chưa có Thánh giáo 
nào nói về khoản đó, chỉ thấy trong Pháp Chánh Truyền 
nói rằng: Hiệp Thiên và Cửu Trùng, mỗi đài đều có quyền 
đặc biệt. Quyền HTĐ là quyền tư pháp, còn quyền CTĐ 
là quyền hành chánh. Trả quyền hành chánh cho HTĐ 
là một điều vô lý.

Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu hỏi Quyền Ngọc 
Đầu Sư: Tại làm sao khi làm lễ đăng điện chịu làm theo, 
không phản kháng, thì Ngài trả lời rằng: Lúc đó Quyền 
Giáo Tông ra lịnh thi hành. Ngài có kêu nài, mà nhắm thế 
không được nên phải tuân đỡ cho yên việc tại Bửu điện 
(Faire acte de soumission) rồi sau sẽ nói. Vì lúc ấy Quyền 
Giáo Tông ngồi tại ngai mà ra lịnh, Quyền Thái Đầu sư 
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thì vâng lịnh liền, Quyền Thượng Đầu Sư thì khóc, nên tôi 
không vâng theo không được, không lẽ để cãi lẫy nơi ngai.

Sau khi Hội Viên bàn tính thì Thượng Hội quyết 
định:
A. Hủy bài gỉáng cơ ngày 14–2–1933 vì không y theo thể 

lệ cầu cơ đã lập ra rồi, nhứt là không phải nơi QGT 
cầu xin mà ra bài đó. Hai là bài nầy không cầu nơi 
bửu điện HTĐ. Ba là không đủ mặt Chức sắc có trách 
nhậm theo “Chương trình Cơ bút” hầu đàn. Bốn là 
Hội Thánh Ngoại Giáo duy có cầu cơ hỏi về phần 
mình mà thôi. Còn việc can hệ với Tòa Thánh mà 
có bài giáng nói đến thì Tòa Thánh phải kiểm xét lại.
Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu xin Hội Thánh 
Ngoại Giáo khi nào có bài giáng cơ nói về Tòa Thánh 
thì xin các Đấng cho phép cho Tòa Thánh hay mà 
cầu lại.

B. Hủy bài Chấp bút của Hộ Pháp ngày 10–3–1933 tại 
Hộ Pháp hay là Giáo Tông Đường. Chấp bút để dùng 
học riêng cho mình, không được đem ra ban hành.

C. Bài giáng cơ ngày 23–12–1931 tại Thảo Xá Hiền Cung 
thì phải giao cho Bàn Kiểm Duợt xem xét trước rồi 
mới ban hành.

D. Hủy Tờ Châu Tri số 1 ngày 1–4–1933 (tháng 3 năm 
Quí Dậu) vì Quyền Giáo Tông và Hộ Pháp lạm quyền, 
lấy ý riêng mà đặt ra.

E. Phải tuân theo các lời quyết nghị trong tờ Vi bằng 
Thượng Hội ngày 25–12–1932 đã tuyên bố rồi.

F. Giao 3 vị Thời Quân đã qua CTĐ lãnh chức Chánh 
Phối Sư tạm về HTĐ tái thủ nguyên chức và chọn lựa 
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3 Chánh Phối Sư khác y theo tờ Vi bằng nói trên đây.
Nghị Trưởng: – Chư Đạo hữu có ai tranh cãi khoản 

thứ 5 không?
Chẳng có ai nói chi.
Khi tới khoàn thứ 6, ông Nghị Trưởng đứng nói: 

– Xin chư Đạo hữu ráng lẳng lặng nghe rõ khoản thứ 6. 
Khoản nầy rất quan hệ, có dính dấp với việc đời, thoảng 
có ai cáo ra tòa đời thì còn gì danh giá Quyền Giáo Tông.

Quyền Ngọc Đầu Sư đọc khoản cáo thứ 6:
KHOẢN THỨ SÁU

Quyền Ngọc Đầu Sư tỏ rằng: Nguyễn Ngọc Lịch kêu 
là Biện Lịch có vô 3 lá đơn kêu nài việc Quyền Giáo Tông 
Thượng Trung Nhựt bán đất không phân minh. Tiên cáo 
có nạp một cái biên lai 200 $ làm bằng, giấy có in danh 
hiệu Đại Đạo và ký tên TRUNG. Quyền Ngọc Đầu Sư 
vì lòng kính nể bề trên và làm theo phép, nên phong gởi 
các đơn từ cho QGT mà hỏi ý kiến, thì QGT trả lời cho 
Quyền Ngọc Đầu Sư rằng cứ coi giấy tờ ấy mà xử, như 
có tội thì Ngài chịu.

Quyền Ngọc Đầu Sư tiếp rằng: Nếu Ngài muốn 
dùng quyền Tòa Tạp Tụng thì cứ gởi tờ đòi bị cáo là M. 
Lê Văn Trung đến đối nại cũng được, song không nỡ và 
lại mắc nhiều điều xảy đến liền liền hoài nên không thể 
lo riêng vụ ầy đặng.

Chư Hội viên định rằng: Ngày nay Ngọc Chánh 
Phối Sư lên Quyền Đầu Sư thì các đơn từ ấy nên giao lại 
cho Tân Ngọc Chánh Phối Sư định đoạt.

Quyền Ngọc Đầu Sư tỏ rằng: QGT có lãnh bạc 
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ngàn của Đạo hữu đặng mua giùm đất rừng, có làm giấy 
ký tên rõ ràng, mà đến nay việc giao lãnh đất cát không 
rành rẽ gì hết, kẻ có đất, người không. Đạo hữu kêu nài 
không ngớt, đơn từ giao lại đặng trả lời cho người ta mà 
Ngài không làm cái chi cho minh bạch cho hết việc thán 
oán. QGT thâu tiền mua đất rồi, phần đất của ai chỗ nào 
không biết chắc, không tờ giấy gì cho rành rẽ, để tới có 
người hăm kiện đến Tòa đời và có người hết sức kêu nài 
rồi bỏ luôn số bạc. Xin coi cái biên lai 160 $ của 2 người ở 
Chợ Lớn thì rõ. Có một Chủ Thánh Thất lãnh bạc mua 
đất giùm cho một vài chục Đạo hữu ở Tân An mà đến 
nay cũng không biết đất cát ở chỗ nào. Thơ từ năn nỉ, kêu 
nài, không biết mấy cái, thét rồi phải đến tận Văn phòng 
Giáo Tông mà rầy rà, nhục nhã đòi tiền lại, buộc phải trả 
tiền lời. QGT kỳ hẹn một đôi tháng, nay cũng mãn rồi, 
mà cũng chưa có chi hết cho người ta. Nếu kiện thưa ra 
không khỏi bị án.

Vả lại, đất rừng ấy của 2 người Lang sa khẩn chưa 
khai phá, chưa có giấy tờ vĩnh viễn, Đạo hữu nghe lời mua 
đất không có bằng cớ chi cầm tay hết. Thoảng đất ấy nhà 
nước lấy lại, hoặc chủ đất hoặc người làm trung gian từ 
trần, rồi Đạo hữu mua đất mới làm sao?

Bởi lòng vị nể, không nỡ đòi xử, nên Quyền Ngọc 
Đầu Sư gởi các đơn từ cho QGT toan liệu cho an việc. 
Vả lại thấy Ngài nghèo nàn, nên cũng nhắm mắt để cho 
kiếm chút lợi, miễn là đâu vào đó, làm cho xuôi được thì 
thôi hầu có yên trí mà lo việc Đạo. Ngài chịu cái lỗi ấy.

Ngài xin Hội viên cho biết việc QGT làm như vậy 
có nhục đến danh giá của người và danh Đạo chăng?

Chư Hội viên nghĩ vì đã mấy năm nay, QGT mỗi 
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tháng có lãnh của Hội Thánh 50 $, có nhà cửa ở tử tế, 
trong Đạo phụng dưỡng trọng thể và lại là một vị tối Đại 
Thiên phong chủ trương một nền Đạo, Anh Cả nhơn 
sanh, phải phế đời lo trọn cho Đạo, nên Thượng Hội nhìn 
nhận rằng QGT Thượng Trung Nhựt không được phép 
lo việc đời, lo buôn bán để sanh lợi. Còn về việc mua bán 
đất cát không phân minh, để đến người vào Thánh địa 
đòi hỏi nhục mạ thì can hệ đến phẩm giá tối cao tối trọng 
của Quyền Giáo Tông và cho Đạo nữa.

Đọc tới khoản “vài chục Đạo hữu ở Tân An mua 
đất” thì có một vị Đạo hữu kêu là Cựu thôn trưởng Lưu, 
hiện đương làm chủ Thánh Thất Bình Quới, hạt Tân An 
đứng ra khai rằng: Số bạc tôi lãnh của chư Đạo hữu đặng 
mua giùm đất là 1400$. Tôi giao cho QGT hồi năm 1930, 
QGT có nói rằng mua giùm mỗi mẫu đất là 50 $, tới nay 
đã lâu mà không thấy đất cát chi hết.

Cũng liền đó, có một vị Đạo hữu đã có giao số bạc 
cho Đạo hữu Lưu ra nói sẽ vào đơn kiện nơi tòa đời.

Nghị Trưởng: Đạo hữu khoan đã, chúng ta nên điều 
đình trước với QGT, chừng nào không được, Đạo hữu sẽ 
ra tòa đời cũng chẳng muộn chi. Mình phải thương Thầy 
mến Đạo, việc trong nhà mình tính với nhau là phải hơn, 
phương ngôn có câu: Phải giặt áo dơ trong nhà.

Quyền Ngọc Đầu Sư đọc tiếp khoản cáo thứ 6, vừa 
dứt khoản nầy thì ông Nghị Trưởng hỏi chư Đạo hữu có 
ai nói thêm điều chi không?

Quyền Ngọc Đầu Sư: Tôi xin cắt nghĩa việc chia đất 
của QGT mua cho Đạo hữu:

QGT giao cho 2 người là Lễ Sanh Thượng Tài Thanh 
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và Đạo hữu Xướng coi sở đất 113 mẫu. Xướng thì lãnh phần 
đốn củi bán, mỗi mẫu trên 500 thước củi, giá mỗi thước 
là 0$20. Khi Đạo hữu đưa tiền rồi mà chưa biết đất ở đâu 
kêu nài thì QGT dạy Lễ Sanh Thương Tài Thanh lo chia. 
Cách chia như vầy: Sở đất 113 mẫu nằm theo đường dây 
thép, nơi cây số 2000, mặt tiền được 500 thước, sâu vô 
2000 thước, cắt làm hai, lấy 1000 thước trở ra ngoài mặt 
tiền chia cho 3 Đạo hữu có mặt, mỗi người 10 mẫu, rồi về 
phải chia lại cho vài chục người khác. Chia rồi, Đạo hữu 
ở xa đến sau, chưa có phần, kêu nài nữa và không chịu ở 
phía sau, lại đất bị đốn củi gần hết. Khi mua, cả năm ba 
chục Đạo hữu đều kể chắc là đất có cây, không dè đốn hết 
chừa gốc lại, nay muốn khai phá, phải tốn thêm tiền lấy gốc 
nên không chịu, kẻ đến đòi tiền lại, người thì hăm kiện.

Quyền Ngọc Đầu Sư vừa nói rồi thì có 3 vị Nữ Đạo 
hữu đem ra 3 biên lai, trình cho ông Nghị Trưởng mà nói 
rằng: có giao số bạc cho QGT ba năm rồi, mà không có 
được đất. Ba biên lai kể dưới đây:

1. Phạm Thị Chi ở Phước Lâm 150 $(3 mẫu)
2. Trẩn Thị Mực ở Phước Hậu 200 $ (4 mẫu)
3. Mai Thị Cúc ở Phước Lãm 400 $ (8 mẫu)

Rồi ông Nghị Trưởng hỏi thêm: Có ai nói chi nữa 
không? Không thấy ai kêu nài điều chi.

Quyền Ngọc Đầu Sư đọc khoản thứ 7:

KHOẢN THỨ BẢY 

Quyền Ngọc Đầu Sư trình ra một cái giấy vay 300 $ 
đề ngày 11–11–1931 của QGT viết và ký tên. Bạc nầy QGT 
mượn của một vị Hòa Thượng Tàu tên là Âu Tu ở Chợ 
Lớn, nói rằng để gởi bên Pháp in Thánh Tượng, kỳ một 
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tháng trả lại. Lâu rồi không trả, buộc chủ nợ đòi hỏi và có 
viết một cái thơ nhục mạ gởi cho Ngài đưa lại cho QGT. 
Thơ nói như vầy: “Lời nói của Tiên nhơn sao không bằng 
lời của thường nhơn.”

Quyền Ngọc Đầu Sư sợ người ta nhục mạ nữa, nên 
xin xuất tiền của Hội Thánh 100 $ mà trả cho chủ nợ, phải 
trừ 2 tháng tiền phụ cấp cho QGT. Nay còn thiếu 200 $; 
bạc nầy không rõ dùng khoản nào, nhưng một điều là rõ 
ràng QGT Thượng Trung Nhựt lấy danh Đạo mà mượn 
của người và có nhiều Đạo hữu cho Ngài hay rằng QGT 
có mượn bạc, nói rằng lo cho Hội Thánh Ngoại Giáo, 
cũng hứa trả lại, mà lâu rồi chưa trả lại cho ai hết. QGT 
lại có nhận lãnh một số bạc 1500$ mà chưa thấy pièces 
justificatives. Hiện giờ đây, QGT cũng thường xuất ngoại 
vay mượn xin xỏ nói rằng lo cho Hội Thánh Ngoại Giáo.

Khoản thứ 7 đọc dứt, có Giáo Hữu Thượng Áo 
Thanh coi kho sách Tòa Thánh ra xin biện giải cho QGT 
về vụ mượn 300$ của vị Hòa Thượng ở Chợ Lớn.

Người nói số bạc đó, QGT mượn để đặt Thánh 
Tượng, hiện nay 5000 Thánh tượng lấy về rồi, để tại kho 
sách, như ai không tin xin đến đó mà coi. 

Quyền Ngọc Đầu sư: chẳng phải nói mượn số bạc 
để mà xài, không đặt Thánh tượng, tôi chỉ nói việc mượn 
lâu không trả, để cho người ta đòi hỏi, viết thư nói nhiều 
tiếng nặng nề, xấu hổ cho Đạo và QGT.

Đọc tới khoản thứ 8:

KHOẢN THỨ TÁM

Quyền Ngọc Đầu sư tỏ rằng: Một ngày kia QGT 
giao cho sở giữ cò để gởi thơ, một xấp thơ, bảo gắn cò đặng 
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gởi. Quyền Ngọc Đầu Sư coi lại thì là thơ của QGT ký 
tên Thượng Trung Nhựt đóng con dấu Thượng Đầu Sư 
gởi cho Đạo hữu và người ngoài Đạo, cậy mua Nhựt báo 
“Bảo An”. Việc nhựt trình là việc riêng mà dùng tiền của 
Đạo, tuy không phải là bao nhiêu đó, song Quyền Ngọc 
Đầu Sư không cho gởi thơ ấy. Vì là thơ QGT lấy danh 
Đạo gởi hỏi mượn tiền đặng giúp cho nhựt trình ấy.

Chưởng Pháp Nguyễn Trung Hậu tỏ rằng: Ngài có 
sẵn trong tay cái thơ của QGT viết gởi cho một nữ Đạo 
hữu là bà Cả Đường, chủ Thánh Thất, mượn 50 $ cho 
nhựt trình Bảo An. Thơ ấy ký tên Thượng Trung Nhựt và 
đóng con dấu Đầu Sư. Ngài sẽ giao cái thơ ấy cho Quyền 
Ngọc Chánh Phối Sư mới.

Sau khi Hội viên bàn tính thì Thượng Hội định 
nhựt trình Bảo An không phải của Đại Đạo, Quyền Giáo 
Tông (QGT) mượn danh Đạo cổ động cho nhựt trình 
ấy là sái phép.

Đọc đứt khoản nầy, ông Nghị Trưởng đứng hỏi có 
ai phản đối điều chi không?

Quyền Ngọc Đầu Sư: Tôi xin cắt nghĩa việc mượn 
và trả số bạc 280$. Mượn 280$ nói gởi cho Kim Biên, có 
trả được 190$. Trong số 190$ đó có 100$ cũ, chủ nợ đổi ra 
xài được có 50$, lỗ 50$, và nay còn thiếu 90$ nên kêu nài.

Quyền Ngọc Đầu Sư đọc khoản cáo thứ 9:

KHOẢN THỨ CHÍN

Quyền Ngọc Đầu Sư đọc tờ của Quyền Thượng 
Đầu Sư trình cho Thượng Hội rõ, việc Ngài trả lời về việc 
QGT cáo 2 vị cựu Ngọc và Thượng Chánh Phối Sư hôm 
Hội Thánh (tờ ghim theo đây). Chuyện nầy của QGT 
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sắp đặt trước, cậy tay người dưới quyền đặng có trương 
công cán của mình hồi giờ, sao để nhục 2 vị Thượng và 
Ngọc Chánh Phối Sư giữa Hội Thánh cho biết. Việc nầy 
sau sẽ định đoạt.

Không thấy ai ra biện hộ cho QGT.
Quyền Ngọc Đầu Sư đọc khoản cáo thứ 10:

KHOẢN THỨ MƯỜI

 Quyền Ngọc Đầu Sư trình ra một phong thơ, bề 
mặt thì có chữ của Hộ Pháp đề như vầy: (13–3–1930), thơ 
nầy đem ra cho chư Hội viên thấy sự giả, mà sự giả nầy có 
thế QGT cũng biết được, vì có con dấu Thượng Đầu Sư 
đóng trên keo niêm sau lưng bao thơ ấy, và QGT có gởi tờ 
cho Chức sắc mà giới thiệu thơ ấy. Nay nói cho biết vậy, 
ngày sau sẽ xin xét lại, nên Thượng Hội chưa định sao hết.

Không thấy ai ra biện hộ cho QGT.
Quyền Ngọc Đầu Sư đọc khoản cáo thứ 11:

KHOẢN THỨ MƯỜI MỘT 

Quyền Ngọc Đầu Sư đem ra một xấp sao lục Thánh 
Ngôn, trong ấy có dạy nhiều việc mà QGT không thi hành. 
Bởi không có mặt QGT nên Thượng Hội chưa định sao.

Không thấy ai ra biện hộ cho QGT.
Quyền Ngọc Đầu Sư đọc khoản cáo thứ 12:

KHOẢN THỨ MƯỜI HAI 

Quyền Ngọc Đầu Sư đem cái thơ của Thượng Sanh 
gởi cho Hộ Pháp hồi tháng năm 1930 mà trách cứ Hộ 
Pháp và Thượng Đầu Sư nay là QGT, song chưa giáp mặt 
2 người nên còn đình việc nầy lại.
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Không thấy ai ra biện hộ cho QGT.
Nghị Trưởng: Trong 9 khoản đầu trong tờ Vi Bằng 

mới vừa đọc rồi, chư Đạo hữu đều thấy khoản cáo nào 
cũng đủ bằng cớ, không một chút chi oan ức, nhưng có 
khoản thứ 6 là nặng hơn hết, chư Đạo hữu cũng nên để 
ý về khoản nầy. Tôi xin khuyên, một người Đạo mà có 
tội với Đạo thì để cho Thầy xử, Đạo xử, chớ để ra tòa đời 
thì nhục cho danh Đạo lắm.

Trước khi Hội nghị bế mạc, tôi xin hỏi hết cả Hội 
viên câu như vầy:

1. Ông QGT quả có phạm tội theo 9 khoản cáo 
trong tờ Vi bằng không?

2. Ông QGT còn xứng đáng phẩm vị không?
Cả chư Đạo hữu đồng dơ tay nhìn nhận ông QGT 

có tội, và không còn xứng đáng phẩm vị tối cao ấy nữa.
Nghị Trưởng: – Tôi xin thay mặt Ban ủy Viên trình 

cho chư Đạo hữu hay, phận sự chúng tôi tới đây đã dứt. 
Vậy từ đây, là về phần 3 Hội định liệu sao cho hợp với 
điều lệ của Đại Đạo.

Lê Kìm Tỵ: – Tôi xin chư Đạo hữu nhóm hội hôm 
nay đồng thanh cảm tạ Ban ủy Viên lấy hết trung tâm 
thành ý mà điều đình cuộc hội ngày nay được kết quả 
rất là mỹ mãn.

Ông Tỵ dứt lời, có một Đạo hữu không rõ tên họ, 
đứng ra nói: – Ngày nay Quyền Ngọc Đầu Sư tố cáo QGT 
trong khi Ngài vắng mặt và không có bằng cớ chi chắc 
chắn, ấy là Quyền Ngọc Đầu Sư họa phù thân đái.

Quyền Ngọc Đầu Sư: Tôi có mời QGT, tuy Ngài 
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không đến chớ cũng có phái người đến cãi lẽ nãy giờ. Mỗi 
khoản cáo đều có để cho công chúng thong thả biện luận. 
Có 2 vị Đạo hữu nam và 3 vị nữ trình biên lai mua đất, lại 
có người đòi kiện QGT giữa đây bằng cớ như vậy, nhơn 
sanh đồng công nhận QGT có tội. Đạo hữu ở đâu xa mới 
đến sao không rõ trước sau nên mới nói vậy phải không?

Nghị Trưởng: Tôi xin lập lại một lần nữa cho chư 
Đạo hữu nhớ rằng, trong 9 khoản buộc tội, chỉ có khoản 
thứ 6 là hệ trọng hơn hết. Thoảng như một ngày kia ehư 
Chức sắc điều đình việc nầy không được, để cho mấy 
người mua đất ức lòng kiện ra tòa đời thì thể nào QGT 
cũng không tránh khỏi đường lao lý, vì có đủ bằng cớ.

Đạo mình thuở nay đã bị người ta nghi ngờ. Cách 
vài bữa đây, một viên Phó Tham Biện nói với tôi rằng: kẻ 
cầm quyền trong Đạo không minh chánh, vì vậy mà chánh 
phủ phải để ý dòm ngó.

Vậy xin toàn cả chư Đạo hữu phải quyết định lẽ nào 
cho Đạo khỏi mang tiếng nữa.

Dứt lời, Ban ủy Viên liền thối vị, nhường quyền 
phân đoán cho Hội Vạn Linh.

Chư Hội viên Hội Vạn Linh đồng quyết định việc 
QGT nay có tội như vậy, thì phải đệ lên cho Tòa Tam 
Giáo thiêng liêng định án.

Tới đây, đã hết vấn đề bàn giải, Hội giải tán hồi 6 
giờ chiều.

KÝ TÊN:
 ❒ Nghị Trưởng: Nguyễn Phan Long.
 ❒ Phó Nghị Trưởng: Trương Duy Toản.
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 ❒ Từ Hàn: Giáo Hữu Tuyết Tân Thành.
 ❒ Phó Từ Hàn: Chánh Trị Sự Phạm Văn Long.

PHỤ LỤC 3: NỐI TIẾP NIỀM ĐAU

Trong quyển “Histoire du Caodaisme” của Tiếp Dẫn 
Đạo Nhơn Gabriel Gobron, tác giả có viết chi tiết về những 
sự rối loạn trong Đạo kể từ năm 1931 đến năm 1933.

Bài viết bằng Pháp văn, Hiền Tài Ngụyễn Văn Hồng 
có dịch ra Việt văn, nơi trang 102 – 103: Chương: “Suite à 
notre douleur” Nối tiếp niềm đau.

Xin chép ra sau đây để có thêm tài liệu cho độc giả rõ.
nỐI TIẾP nIềm ĐAU

Theo sự khảo cứu của Hiền Huynh Lê Văn Bảy, 
chúng tôi rút ra được vài lời chỉ dẫn về những vị bất phục 
tùng, những người anh thù địch, than ôi!

Ông Phủ Chiêu, khi không thắng nổi sự thử thách 
mà ông bị bắt buộc nhận chịu, Đấng thiêng liêng tự xưng 
Cao Đài yêu cầu các vị phò loan di tìm ông Lê Văn Trung, 
Nghị viên của Hội Đồng Chánh phủ, để ông nhận chức 
Đầu Sư phái Thượng. Đạo Cao Đài đã được khai sanh.

Nhưng ông Phủ Chiêu, trước khi tách riêng ra, ông 
đã thành lập ở thành phố Cần Thơ một chi phái dựa vào 
Đấng Cao Đài và Thần linh học, xây dựng một Đền thờ  



ĐẠO LỊCH 8: năm QUí DậU (1933)

238

mà nơi đó ông có vài trăm tín đồ[1]  Ông Phủ Chiêu mất 
năm 1932 và từ đó đoàn thể tôn giáo nầy phát triển.

Sau khi Ngài Lê Văn Trung tạo lập một Thánh Thất 
Cao Đài tại Chợ Lớn, những tín đồ ở Sài Gòn lập nên 
một Thánh Thất tại Cầu Kho. Nhưng sau một thời gian, 
những tín đồ Cao Đài tại Cầu Kho lại tự tách riêng ra 
khỏi Tòa Thánh để lập thành một chi phái thứ nhì bất 
phục tùng. Vài cố gắng truyền đạo ở Trung Kỳ (1930–1932) 
với sự giúp đỡ của Ngài Chưông Pháp phái Ngọc. Thế lực 
của những kẻ bất phục tùng gom lại chỉ vài trăm người ở 
Sài Gòn và cũng bằng chừng ấy ở Trung Kỳ.

Năm 1934, Cầu Kho trở thành trung tâm của một 
chi phái khác, có thể gọi bằng tiếng Pháp là “Union de 
toutes ỉes sectes Caodaistes” (Hiệp nhứt các chi phái Cao 
Đài), ông Nguyễn Phan Long làm Chủ tịch. Ông Long là 
Cựu Nghị viên Hội Đồng Thuộc địa, hiện nay là kỷ giả 
của báo La Dépêche tại Sài Gòn. Tòa Thánh Tây Ninh 
(TTTN) trách cứ những người bất phục tùng nầy vì họ 
theo chủ nghĩa xu thời chánh trị, nên đã từ chối tất cả 
những cuộc giảng hòa.

Năm 1930, một chi phái khác: Minh Chơn Lý do 
ông Nguyễn Vãn Ca lập ra ở Mỹ Tho. Ông Ca là Quận 

[1] Đính chánh của dịch giả: Ngài Lê Văn Trung đã kết hợp với 
nhóm phò loan gồm 3 Ngài: Cư, Tắc, Sang, trước khi gặp Ngài 
Chiêu. Ngày 27–1–1926, do lịnh của Bức Chí Tôn, 4 Ngài: Trung, 
Cư, Tắc, Sang đến gặp Ngài Chiêu tại nhà riêng, xem Ngài Chiêu 
là Anh cả. Khi Đức Chí Tôn dự định phong Ngài Chiêu vào phẩm 
Giáo Tông thì Quỉ Vương đòi thử thách Ngài Chiêu. Sau 5 ngày 
thử thách, Ngài Chiêu thua nên đành mất ngôi Giáo Tông. Ngày 
25–4–1926, Ngài Chiêu tự ý tách riêng ra và sau đó xuống Cần 
Thơ lập Chi phái Chiếu Minh.
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trưởng hành chánh ngoại hạng, tự xưng là Chưởng Pháp, 
sau khi hành đạo tại TTTN từ năm 1927 đến 1930, với 
chức vụ: Chủ trưởng Chức sắc và Chưởng quản Nam 
Tông đạo. Năm 1930, ông Ca ở Mỹ Tho trong một Thánh 
Thất được xây dựng do tài sản riêng của ông mà ông đặt 
tên là “Tòa Thánh Trung Ương”. Được sự giúp đỡ của ông 
Krautheimer, Thống đốc Nam Kỳ, ông Ca chuyên chú 
vào công việc truyền đạo, thâu nhận nhiều tín đồ, nhứt 
là trong vùng Tây Nam Kỳ. Nhờ người em khá trẻ của 
ông (rất được ông Krautheimer yêu mến), kẻ đối nghịch 
kịch liệt của Ngài Lê Vãn Trung, mà Tòa Thánh Trung 
Ương chiêu mộ.

Một cách cá nhân, tôi (tác giả) có mối liên hệ anh em 
với ông Ca, ở thời kỳ mà tôi không muốn mọi người can 
thiệp vào những bàn cãi nầy, biết rất rõ tất cả sự chia rẽ 
tôn giáo, tất cả những khoe khoang, những cái hư vinh, tất 
cả cái vô giá trị của chi phái và tiểu chi phái, có trong Đạo 
Cao Đài và không phải không có lý do! Sự khinh thường 
sâu sắc của nhà cầm quyền, có giá trị chỉ thấy trong sự lan 
tràn vô nghĩa lòng kiêu căng mà sự biểu lộ chắc chắn của 
đám người bịp bợm hay tham vọng.

Lúc đó tôi không biết sự ganh đua giữa Ngài Trung 
và ông Ca đã lên cao trong thời gian trước đây khá xa:

“Vào năm 1895, ông Nguyễn Văn Ca học lớp năm 
thứ năm trường Trung học Adran, tại Sài Gòn, trong 
lúc dó ông Lê Văn Trung, ít hơn ông Ca 5 tuổi, học lớp 
năm thứ ba trường Trung học Chasseloup-Laubat, cũng 
tại Sài Gòn.

“Trường Trung học Ađran, được điều khiển bởi các 
Huynh Công giáo và được chánh phủ trợ cấp, lúc đó bị 
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bãi bỗ. Người ta tổ chức một kỳ thi chung cho các học 
sinh lớp năm thứ tư và thứ năm của trường Adran với các 
học sinh lớp năm thứ ba của trường Chasseloup-Laubat 
(trường nầy chỉ được lập ra từ 3 năm nay). Lê Văn Trung 
đậu hạng nhì, trong lúc đó học sinh ở lại lớp là Nguyễn 
Văn Ca chỉ đậu hạng sáu. Cả hai ông cũng như nhiều thí 
sinh thi đậu khác được bổ nhiệm làm Thơ Ký cho chánh 
phủ Nam Kỳ.

“Ông Lê Vãn Trung nổi tiếng là tinh nghịch và ông 
Nguyễn Văn Ca thì hay cau có và thù vặt. Ông Trung rất 
được cấp trên yêu mến, nên được thăng tiến nhanh.

“Năm 1906, ông Trung được bầu làm Nghị viên 
Hội Đồng Thuộc địa và vài năm sau, ông đạt danh hiệu 
mong muốn nhứt là Nghị viên Hội Đồng Chánh Phủ 
(một nhân sĩ hạng nhứt Việt Nam), địa vị nầy trở nên 
trống bởi cái chết của Tổng Đốc Đỗ Hữu Phương ở Chợ 
Lớn [Ông Đỗ Hữu Phương là quan chức cao cấp nhứt 
của Nam Kỳ], trong lúc đó, ông Ca tiếp tục làm nghề Thơ 
Ký tầm thường.[1]

“Năm 1926, hai cựu học sinh trung học lại gặp nhau 
trong nền Tân tôn giáo. Ông Trung trở thành Đầu Sư 
Thượng Trung Nhựt và ông Ca chỉ được phẩm Phối Sư 
Thái Ca Thanh, ở địa vị thuộc cấp của ông Trung.

Nhưng ông Trung tinh nghịch thuở trước, nay thì 
khôn khéo hơn và trở nên một Chức sắc gương mẫu. Ông 
tỏ ra rất tôn trọng Thái Ca Thanh và đối đãi với ông Ca 
như người anh lớn tuổi hơn. Để chứng tỏ thiện cảm của 

[1] [Dịch giả đính chánh: Ông Ca trước khi nhập vào Đạo Cao 
Đài, đã được thăng lên ngạch Đốc Phủ và có lần làm Quận Trưởng 
ở Châu Đốc.
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mình đối với Thái Ca Thanh, ông Trung tín nhiệm giao 
phó cho ông Ca điều khiển Hội Thánh và bổ nhiệm ông 
làm Chủ tọa Hội Thánh mặc dầu phẩm trật của ông Ca 
không được dành cho những chức vụ cao như vậy.

“Cái vẻ bề ngoài của hai vị làm cho người ta tưởng 
rằng, Thượng Trung Nhựt và Thái Ca Thanh sẽ cùng nhau 
đi qua những ngày cuối của cuộc đời tại Tòa Thánh và từ 
đây sống với nhau trong tình huynh đệ không thể phân ly.

“Tuy vậy, cuối năm 1930, vâng sắc lịnh của Đức Giáo 
Tông, qui định các Chức sắc từ phẩm Phối Sư trở lên phải 
ở hẳn tại Tòa Thánh. Ông Thái Ca Thanh đến lúc nầy vẫn 
đi lên xuống như con thoi giữa Tây Ninh và gia đình ở 
quê nhà tại Mỹ Tho. ông Ca yêu cầu Ngài Thượng Trung 
Nhựt cho phép ông trở về gia đình trong 15 ngày để thu 
xếp việc nhà một lần cho tất cả, để rồi có thể tiếp tục trở 
lại Tòa Thánh và ở hoàn toàn cố định nơi đó.

“Vậy là ông Ca đã tự ý từ bỏ các bạn tốt.
“Nhưng lạ lùng thay số phận của Thái Ca Thanh!
“Mặc dầu có lời hứa chánh thức là ông không dừng 

lại ở Thánh Thất bất phục tùng Cầu Kho (Sài Gòn), khốn 
khổ thay ông bị lôi kéo bởi những người cầm đầu chi phái 
Cầu Kho và ông không có can đảm chống lại. Ông Ca ở lại 
Cầu Kho trong vài tuần, nơi đó ông bị thay đổi hoàn toàn.

“Phần khác, không nghi ngờ gì nữa, ông Ca được cố 
vấn sái quấy bởi những người bất phục tùng tại Cầu Kho, 
nhứt là bởi Cựu Ngọc Chưởng Pháp Trần Đạo Quang, ông 
nầy tổ chức chống lại Ngài Thượng Trung Nhựt, và phần 
khác, ông Ca có nhiều sự buồn phiền trong gia đình (vợ và 
các con của ông không chịu theo Đạo Cao Đài, làm cho ông 
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rất khổ sở), ông Ca không trở về Tòa Thánh nữa.”
Lúc ấy ông Ca lập chi phái Minh Chơn Lý và ông 

xem Tây Ninh là chi phái dối trá và là tác phẩm của ma 
quỉ! Chúng tôi xin kể thêm:

“Các Thần linh tinh quái ban cho Thánh Thất của 
Thái Ca Thanh cái tên là: Tòa Thánh Trung Ương. Bởi 
cơ bút của những đồng tử ấy, Cựu Chưởng Pháp Trần 
Đạo Quang được cất nhắc lên làm Đại diện của Đức 
Giáo Tông Vô Vi Lý Thái Bạch, phẩm tước thuần túy là 
danh dự hàm, nhưng thực tế thì Ngài Trần Đạo Quang 
dùng làm bù nhìn cho ông Ca, ông Ca mới là lãnh chúa, 
người chủ duy nhứt.

Ông Thái Ca Thanh được chỉ định là Đầu Sư Thái Ca 
Nhựt. Ngài Lê Văn Trung mang Thánh danh là Thượng 
Trung Nhựt: Thượng (phái Tiên), Trung (tên), Nhựt (mặt 
trời), Thánh danh ấy có nghĩa là: đạo đức của Ngài được 
so sánh với ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Ông Thái Ca 
Thanh tưởng rằng, khi được chỉ định làm Đầu Sư thì đổi 
chữ Thanh phía sau thành chữ Nhựt. Ngài Lê Văn Trung 
tự thấy mất cái danh hiệu Đầu Sư của Ngài và mất luôn 
Thánh danh Nhựt (mặt trời).

Ước vọng của ông Ca được tràn đầy vì nó không còn 
chịu đựng tình trạng thấp kém thể hiện đối với Thượng 
Trung Nhựt mà mặc cho tất cả, cái tên Lê Văn Trung vẫn 
còn trong trí não của ông Ca, là địch thủ may mắn năm 
1895 và là nhân sĩ hạng nhứt trong hạnh phúc phi thường.

Chỉ có những kẻ phàm tục sống xa các trung tâm 
tôn giáo, tỏ ra ngạc nhiên về bài đọc nầy. Những Thánh 
Thất, Tịnh Thất, những giáo hội và phái tu khác, những 
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người tu đạo và những người thế tục, những hệ thống 
Chức sắc mà với những sự ganh đua và thù hận bi thảm.

Lúc ấy, Mỹ Tho rõ ràng là được nâng đỡ bởi những 
đồng minh cao cấp trong chánh quyền, mưu toan phá hủy 
Tây Ninh đúng vào lúc có những cơn biến động của cộng 
sản: ông Krautheimer luôn luôn không chịu ảnh hưởng, 
cũng không hành động, vì xem ông Lê Văn Trung là Nghị 
viên của Hội Đồng Chánh phủ.

Sự thịnh vượng ấy rất ngắn ngủi, hơn thế nữa.
Từ năm 1936, Mỹ Tho không còn biết những thành 

công lớn của thời trước và những đổi thay tận gốc rễ có 
tính cách mạng của Đạo Cao Đài, bởi hận thù Tây Ninh, 
không chỉ là một kỷ niệm lịch sử.

Tôi khổ tâm khi viết ra các việc nầy. Cá nhân tôi 
với ông Ca chỉ có các liên lạc thân ái tuyệt vời. Nhưng tôi 
thử viết lịch sử, điều đó rất khó khăn đối với tất cả mọi 
người, lịch sử của một tôn giáo với những khó nhọc và 
say mê buổi khởi đầu.

Một chi phái khác du nhập từ Trung hoa (Minh 
Đường), thành thạo về Yoga, lợi dụng sự khao khát những 
điều kỳ diệu và thần bí của người Việt Nam:

“Trong một đàn cơ, THẦY (Đức Chí Tôn) biết được 
ông Trần Đạo Quang còn ham danh lợi và muốn lập một 
nhóm gồm nhiều người phe mình để dự bị việc phân chi 
lập phái, nên THAY nói với ông bằng các câu nầy:

“Đạo Quang, hãy biết rõ rằng, THẤY xem người 
nào tìm cách gây chia rẽ là kẻ thù của THẦY”

“Đó là một lời cảnh cáo!
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“Để làm cho tất cả con cái của Đức Chí Tôn thấy rõ 
rằng, đạo đức không ở trong một thân hình đẹp hay trong 
bộ râu rậm, hay trên một dáng ngoài đáng kính, THẦY ra 
lịnh làm 7 cái ngai cho các chức vụ Giáo Tông, Chưởng 
Pháp và Đầu Sư để đặt trong Tòa Thánh Tây Ninh, ngay 
sau chánh điện và hướng mặt ra các Chức sắc và tín đồ.

“Vào một ngày nhứt định cho lễ khánh thành, Ngài 
Trần Đạo Quang và các vị Chưởng Pháp và Đầu Sư khác, 
lên ngồi trên những cái ngai nầy để tham dự một đại lễ. 
Những Chức sắc và tín đồ phía trước đều quì xuống hưởng 
mặt lên các ngai nầy. Những vị Chưởng Pháp và Đầu Sư 
khác lên ngồi trên ngai một cách yên ổn, về phần Ngài 
Trần Đạo Quang thì khó nhọc lắm mới ngồi được trên 
ngai của ông, thì một lực vô hình đẩy ông té xuống đất: 
ông không xứng đáng với phẩm vị của ông. Lúc ấy, những 
người dự lễ xét đoán dược cái giá trị đạo đức thực sự của 
Ngài Chưởng Pháp Trần Đạo Quang.

“Không thể tạo ra một phương kế nào nơi Tòa Thánh, 
mà nơi đó ông phải cư trú luôn luôn cho đến khi thoát xác 
và là nơi mà sự tu luyện Yoga không được chấp nhận, Ngài 
Trần Đạo Quang liền bỏ đi. Trước tiên ông liên kết với 
Thánh Thất Cầu Kho vào năm 1928 và sau đó năm 1930 ông 
đến với người chiếm đoạt Thái Ca Nhựt, để sang năm sau 
ông đến Giồng Bướm (Rạch Giá) để xây dựng một Thánh 
Thất mà ông là chủ từ đấy.”

Có một sự chia rẽ trong chi phái nầy, làm cho các 
nổ lực truyền đạo ở Hà Nội và Hải Phòng trở nên vô ích, 
và nó bước vào thời kỳ đình trệ.

Chi phái Bến Tre hiện nay được kể là đối nghịch 
nhứt. Bến Tre oán hận Tây Ninh, nơi đó họ nói rằng:
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“Tây Ninh không còn là Đạo Cao Đài đúng nghĩa do 
Thượng Đế lập nên, mà là chi phái Phạm Môn do Ông Hộ 
Pháp Phạm Công Tắc lập ra. Vị nẩy đã chiếm đoạt Tòa 
Thánh để thiết lập nơi đó một chỉ phái từ lúc cái chết của 
vị cựu lãnh đạo Lê Văn Trung. Những người nào trong 
Đạo Cao Đài, Chức sắc hay tín đồ, nếu từ chối nhập vào 
chi phái Phạm Môn thì bị bỏ riêng ra khỏi Tòa Thánh một 
cách không thương tiếc.”

“Đây là nguồn gốc của chi phái Phạm Môn mà nhiều 
tín đồ Cao Đài hiện nay còn lầm lộn với Đạo Cao Đài 
đúng nghĩa, bởi vì Phạm Môn được dựng ra ở Tòa Thánh 
để làm thiệt hại Tòa Thánh và Phạm Công Tắc được giao 
phó Tòa Thánh bởi sự chiếm đoạt chức vụ lãnh đạo tối cao 
của Đạo Cao Đài.”

“Từ năm 1931, ông Phạm Công Tắc, chưởng quản các 
đồng tử, không bằng lòng Hội Thánh Cao Đài trong thời kỳ 
nầy dưới sự điều khiển của vị cựu lãnh đạo Lê Văn Trung 
nên ông Phạm Công Tắc thiết lập chi phái Phạm Môn, gọi 
theo họ Phạm của ồng.[1]

“Những người theo Phạm Môn, số lượng chừng 400 
đến 500 người, liên kết với nhau bằng lời thề. Họ luôn luôn 
hiềm thù những tín đồ Cao Đài thuần túy. Ông Phạm Công 
Tắc được họ gọi là Sư Phụ, kế dưới Đại Từ Phụ, ông gọi 

[1] Dịch giả đính chánh: Phạm Môn (PM) không phải là chi 
phái, mà là tổ chức của những người tu chơn, không mang phẩm 
tước Chức sắc, tự làm ăn sinh sống để tu hành chớ không thâu 
nhận của thập phương. Phạm là Phật, không phải họ Phạm. PM là 
Cửa Phật. Ngày 5–3–1934, 500 tu sĩ PM giữ gìn chặt chẽ TTTN, 
không cho nhóm của ông Tương Bến Tre, từ Sài Gòn kéo lên dùng 
bạo lực đánh chiếm Tòa Thánh, nên ông Tương rất oán hận PM và 
Đức Hộ Pháp. Do đó mà có những lời vu cáo rất nặng nề nầy.
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những người Phạm Môn là “con” giống như Thượng Đế gọi 
chúng ta trong các Thánh giáo của Ngài.”

“Cố lãnh đạo Lê Văn Trung hoàn toàn chống lại việc 
thành lập Phạm Môn mà ông coi như là “quốc gia trong 
một quốc gia” rất nguy hiểm đối với Đạo Cao Đài, bởi vì 
nó theo đuổi một mục đích tuyệt đối vật chất và vụ lợi. Do 
đó, nó chính là một loại hiệp hội của những tín đồ Cao Đài, 
phần nhiều những người dốt nát, chung góp tài sản và công 
sức để lợi dụng tôn giáo vào lợi ích chung cửa họ.”

“Giáo lý của Đạo Cao Đài trừ bỏ sự thù hận và thuyết 
giảng lòng bác ải, xem tất cả mọi người như anh em được 
sanh ra bởi cùng một Cha chung thiêng liêng. Phạm Môn 
thực hành sự ích kỷ và tuyên truyền sự thù hận, chống lại 
tất cả những người không cùng một phe với họ. Đạo Cao 
Đài qui định luật lệ về Ngũ giới cấm của Phật giáo, Phạm 
Môn không biết đến những luật lệ nầy và thường dùng sự 
xảo trá và nói dối để sống và truyền bá.

Chánh phủ thuộc địa luôn luôn thiện cảm và tử tế với 
Đạo Cao Đài từ lúc thành lập năm 1926. Một số lớn Thánh 
Thất được phép hoạt động trong tất cả các tỉnh Nam Kỳ. 
Sự cúng kiếng được hoàn toàn tự do, không bao giờ có một 
ngăn trở có hệ thống nào.

“Trái lại, giữa nhiều chi phái của Đạo Cao Đài bao 
gồm cả Phạm Môn, có thu hút sự chú ý của công quyền bởi 
các hành động khả nghi. Thí dụ như, một chi phái như thế, 
đã tổ chức một cuộc lễ để phong tặng như một ông vua, một 
đứa bé sơ sinh, con của một vị trong những Vị lãnh đạo và 
ban cho nó nhiệm vụ Tổng Chỉ Huy quân đội. Phần khác, 
người Phạm Môn được hứa bằng cách đóng góp tiền bạc, sẽ 
được ban cho phẩm tước và đất đai mà vị lãnh đạo của họ 
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do Thượng Đế giáng sanh, sẽ sắp đặt trong nay mai.”
Như thế, tất cả chi phái đều được sanh ra từ Thần 

linh học phàm tục mà các chi phái ấy đã lạm dụng, làm đốì 
tượng cho sự giám sát của cảnh sát, và do sự giám sát nầy, 
các chi phái đôi khi bị những khó khăn.

Đó là những chi phái làm biến thể giáo lý đẹp đẽ của 
Đạo Cao Đài và họ làm những điều tổn hại lớn. Những 
chi phái ấy xé nát Đạo Cao Đài thành nhiều mảnh và họ 
đã làm giảm giá trị trước mắt nhơn sanh.

Không sanh ra nhiều lần và bất hạnh, tôn giáo thiêng 
liêng nầy đã cải hóa toàn xứ Nam Kỳ và đã tự do truyền 
bá giáo lý trong tất cả các phần khác của Liên bang Đông 
Dương.”

 � Tàỉ liệu đã được ký tên nhìn nhận của các đại diện Hội 
Thánh ngày 15–9–1938

Như phần trên chúng ta đã thấy, người ta phải nghĩ 
rằng, đó là những lời tố cáo độc ác nhứt.

Bài khảo cứu của Hiền Huynh Lê Văn Bảy rất 
nghiêm khắc đối với vị Giáo Tông của chi phái Bến Tre, 
bạn thân của ông Pagès mà ông nầy nhận được nhiều báo 
cáo bí mật của Bến Tre.

Nhưng ở đây, chúng tôi không muốn lợi dụng tất cả 
tài liệu mà chúng tôi có được dưới mắt. Bao nhiêu đó có 
giá trị ném dầu vào lửa. Khốn khổ thay cho cái yếu đuối 
của con người. Nếu những tâm hồn của người tu còn đó, 
làm thế nào để ngạc nhiên thấy rằng, những người tà giáo 
và kẻ phàm tục đến đó tàn hại nhau một cách có định kỳ?

Chúng tôi chỉ thuật lại cái lịch sử rất đau lòng ấy 
trong đoạn sau đây (Những lời than phiền, mục số 3, 4, 5):
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3. Tiếp theo những cuộc vận động của những ông Juda 
mới, cuộc thông mưu với một viên chức trẻ đã chỉ ở trên, 
Tỉnh trưởng Tây Ninh đã ra lịnh chánh thức cho các thân 
hào nhân sĩ trong làng Long Thành (nơi đặt Tòa Thánh) 
hoàn toàn từ chối giúp đỡ những vị điều khiển Tòa Thánh 
khi họ yêu cầu và chỉ can thiệp khi có đổ máu, để rồi có 
thể nghiêm trị những người điều khiển Tòa Thánh và 
đóng cửa Đền thờ, cả trường hợp những người nầy hay 
đồng đạo của họ là nạn nhân.
4. Từ Tòa Thánh đi ra vài trăm thước là một nơi gọi là 
Thái Bình Thánh Địa (một làng hòa bình nơi Thánh địa), 
với diện tích 80 mẫu rừng, được khai khẩn bởi sự chăm 
sóc của Hội Thánh, Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung 
Nhựt tạo lập một ngôi làng kiểu mẫu, nơi đây chỉ chấp 
nhận những gia đình tín đồ Cao Đài mà tất cả người trong 
gia đình đều ăn chay trường hoàn toàn, có đời sống lương 
thiện và tập quán tốt, và nhứt là những tín đồ đức hạnh, 
biết phục tùng luật pháp của giáo hội. Đó là một thị trấn 
với hơn 500 nhà có hơn 2000 người (nam và nữ) cư trú, 
không kể trẻ con, trong đó xây dựng một cái chợ chi bán 
toàn thực phẩm chay, không một miếng thịt, không một 
miếng cá, cũng không cả nước mắm.

Những người trong ngôi làng nầy là một hiện hữu 
chơn thật, thực sự hòa bình và hạnh phúc, không biết kẻ 
thù, cũng không biết kẻ đối nghịch, luôn luôn đi cúng và 
dùng thời giờ nhàn rỗi để trau luyện đức tánh.

Ông Thượng Tương Thanh, lúc ấy đại diện Đạo Cao 
Đài bên cạnh chánh quyền, tự đặt bắt buộc phá hoại cái 
chợ nầy. Tỉnh Tây Ninh liền cất một cái chợ công cộng 
trên một mảnh đất công, cách nơi ấy chừng vài trăm thước, 
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nơi đây, các thực phẩm ăn mặn được bày bán đầy đủ.
Với sự giúp đỡ của chánh quyền, Thượng Tương 

Thanh và Ngọc Trang Thanh thúc giục những cư dân 
trong làng kiểu mẫu nổi lên chống lại quyền hành của 
Giáo Tông. Lợi dụng việc đứng tên làm chủ miếng đất cất 
chợ, Thượng Tương Thanh cất lên tại miếng đất ấy, với sự 
tán thành của chánh quyền, một cái nhà liên hiệp dành 
cho những người nổi loạn đến nơi đó để tạo ra những rốì 
loạn khác, chửi mắng Đức Quyền Giáo Tông và những 
Chức sắc khác, tìm cách làm hại tất cả những người nào 
còn mến mộ Ngài Thượng Trung Nhựt. Người ta đi đến 
Tòa Thánh để giục loạn nơi đó.

Kể từ lúc đó, ngôi làng kiểu mẫu trở thành một nơi 
tiêu khiển phàm tục, những sòng bạc được lập ra và hoạt 
động thường xuyên bởi đủ các hạng người. Tòa Thánh 
không thể kiểm soát được và có rất nhiều người ăn chay 
thuở trước trở thành người ăn mặn một cách đau khổ!

Những người chơn thật phải rời bỏ làng nầy và đi đến 
ở trên những mảnh đất khác chung quanh Tòa Thánh hay 
trở về xứ sở của họ. Chẳng bao lâu sau, những kẻ chống 
đối bị lôi cuốn vào cuộc sống phóng đãng, trụy lạc, sự vô 
đạo còn đi xa hơn nữa, xa khỏi đất Thánh. Một số người 
trong bọn họ từ bỏ tôn giáo hay tập hợp vào một chi phái 
chống đối khác. Hiện nay, nơỉ ấy chỉ còn chừng 30 nhà và 
các tín đồ nhìn ngôi làng ấy từ thời phồn thịnh, không 
thể cầm giọt lệ trước một khung cảnh điêu tàn.

Như thế, ngôi làng kiểu mẫu đã bị tàn phá mà Cố 
Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt đã lắm nhọc nhằn 
tạo lập ra và làm cho nó phồn thịnh.
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Ngài Thượng Trung Nhựt lập ra ở Tòa Thánh những 
tiểu thủ công nghiệp để dạy nghề các tu sĩ và con cái của 
họ, nhứt là các trẻ mồ côi, có một cái nghề để cho chúng 
mưu sinh một cách lương thiện.

Thượng Tương Thanh đã nhận lãnh sứ mạng phá 
tan tất cả công trình của Thượng Trung Nhựt và tìm kiếm 
các lý do cho cái hiệu quả đó. Ông Tương giảng đạo cho 
những người mới đến rằng, muốn đạt đến cuộc sống của 
một tu sĩ thật sự, chỉ cần tụng kinh từ sáng đến chiều mà 
không cần làm việc như người thế tục và người ta có thể 
nên bắt chước các nhà sư khất thực của Cao Miên hoặc 
Thái Lan.

Có nhiều tu sĩ công quả làm nghề trồng rau trong 
khu vực Thánh địa. Dưới cái cớ là hiệu quả thấp, không lợi 
nhiều, tiền nhân công mắc hơn các sản phẩm thu hoạch, 
nên ông Thượng TươngThanh cho ngưng lại tất cả các 
nghề nầy và gởi trả tất cả tu sĩ làm vườn về gia đình của họ.

Sự bãi bỏ các nghề thủ công và ngưng lại các nghề 
trồng trọt có hai mục đích:

 ❒ Thứ nhứt là vâng theo lịnh của chánh quyền.
 ❒ Thứ nhì là làm nãn lòng tất cả tín đồ Cao Đài ở tại 

Tòa Thánh để cho họ trở về nhà của họ, bởi vì phần 
lớn những người nầy đều tiếp tục ái mộ Ngài Thượng 
Trung Nhựt[1] và họ tôn sùng Ngài như Thượng Đế, 
mặc cho tất cả những xác tín, những áp lực và đe dọa.

5. Vài tín đồ ở chung quanh Tòa Thánh không thể trả 
tiền thuế kịp thời, họ bị bắt và bị kiện trước tòa án vi cảnh. 

[1] Để cho rõ ràng bài tường thuật nầy, chúng ta lưu ý rằng: Lè Văn 
Trung là tên của Ngài Thượng Trung Nhựt trong tôn giáo.
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Tòa kết án, họ bị phạt tù và phạt tiền.
Người chịu trách nhiệm dân sự về tiền phạt vạ là 

Ngài Thượng Trung Nhựt, thay vì là Ngài Thượng Tương 
Thanh đại diện tôn giáo lúc ấy bên cạnh chánh quyền.

Để phản kháng bản án bất công, Ngài Thượng Trung 
Nhựt không trả các món tiền phạt ấy và Ngài để cho họ bắt 
bỏ tù Ngài với tấm huy chương Bắc Đẩu Bội Tinh của Ngài.

Trong sự mong muốn làm nhục Ngài Thượng Trung 
Nhựt, ông Vilmont Tĩnh trưởng Tây Ninh đã không dùng 
một nghi thức nào để tước bỏ tấm huỵ chương nầy.

Người ta không có một sự tôn trọng nào đối với Ngài 
Lê Văn Trung, một nhân sĩ bậc nhứt của Việt Nam, cũng 
không tôn trọng tấm huy chương cao quí nhứt của nước 
Pháp mà dưới con mắt của Ngài Lê Văn Trung, nó không 
có một giá trị nào hết.

Ngay khi ra khỏi khám đường, Ngài Lê Văn Trung 
liền viết một văn thơ gởi Tổng Thống nước Cộng Hòa 
Pháp để hoàn trả tấm huy chương Bắc Đẩu Bội Tinh (một 
sự kiện lịch sử rất quan trọng).

Để phản đối sự bất công nầy và sự chửỉ mắng vào 
nhân phẩm của người Anh Cả cao cấp đáng kính, tất 
cả tín đồ Cao Đài nam nữ và nhi đồng trú ngụ nơi Tòa 
Thánh và vùng phụ cận chung quanh, làm một cuộc tuyệt 
thực phản kháng kéo dài 48 giờ, đây là khoảng thời gian 
bị bắt bỏ tù của Ngài Thượng Trung Nhựt và chính Ngài 
cũng bằng lòng tuyệt thực trong tù, chỉ uống một ly nước 
mát mỗi ngày. Đó là sự phẫn nộ toàn thể.

Trong tủ sắt của người Thủ Bổn của Tòa Thánh, để 
bảo toàn những tài liệu của đạo, được ông Lê Bá Trang 
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(Ngọc Trang Thanh) giao lại, để dẫn chứng những lời oán 
trách chống lại Ngài Thượng Trung Nhựt, ông Lê Vãn Bảy 
(Giáo Sư Thượng Bảy Thanh) lúc đó là Chánh Từ Hàn 
của Thượng Hội, bị ông Lê Bá Trang theo đuổi và lừa gạt.

Ông Trang đòi hỏi, nói rằng những giấy tờ nầy là của 
riêng ông, ông đòi Lê Văn Bảy trả lại cho ông vì Lê Văn 
Bảy giữ những giấy tờ nầy không hợp pháp, trong lúc ông 
vắng mặt tại Tòa Thánh. Một giấy đòi triệu tập gởi ông 
Lê Văn Bảy nhưng ông Bảy không nhận.

Người ta lợi dụng việc nầy để chống lại ông Lê Văn 
Bảy bằng một trát đòi. Ông Bảy ở Nam Vang, phải mướn 
một chiếc xe hơi để tự vận chuyển về Tây Ninh, dưới sự hộ 
tống của một nhân viên an ninh. Ông Bảy bị còng hai tay 
và được chở đi trong một chiếc xe có mui thông thường 
để chở người bị bắt. Nhưng với sự can thiệp của Trạng 
sư Lortat-Jacob, người binh vực Đạo Cao Đài, đã phản 
kháng cách xử trí đó và bảo đảm với quan tòa rằng, ông 
Bảy là người rất được kính trọng tại Cao Miên.

Dù rằng các tài liệu được tìm thấy một cách chắc 
chắn niêm phong nguyên vẹn trong tủ sắt của Tòa Thánh, 
nhưng vị quan tòa Tây Ninh vẫn gởi ông Lê Văn Bảy đến 
chỗ trắc lượng và chụp hình, tất cả giống như đối với một 
kẻ cướp đường. Sự oán than được sắp hạng sau đó, nhưng 
vì khinh thường công lý, quan tòa trả lại cho Lê Bá Trang 
những giấy tờ đáng ra phải thuộc quyền sở hữu của Đạo.

Chúng ta đã ở vào thời buổi của sự ngược đãi khởi 
phát chống lại tất cả những người nào ái mộ Quyền Giáo 
Tông, trong lúc đó, Nguyễn Ngọc Tương và Lê Bá Trang 
cùng những người phe cánh của họ cho đó là điều cấm kỵ.
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Tuy luật pháp tôn giáo cấm các tín đồ kiện cáo những 
vụ án dân sự, nhưng các Chức sắc lớn thì tự cho phép mình 
khởi tố về tội nhẹ những Chức sắc khác đối với một vụ 
việc thuộc tôn giáo. Những tài liệu tôn giáo là thuộc sở 
hữu của Hội Thánh, chớ không phải của cá nhân Giáo 
Tông hay của một tín đồ nào, trong mọi trường hợp.

Ông Lê Bá Trang muốn sử dụng những thứ đó vào 
cuộc vận động báo chí để chống lại Ngài Thượng Trung 
Nhựt, để làm mất danh dự của Thượng Trung Nhựt.

Những mưu toan làm ra là để chiếm đoạt ngôi vị 
Giáo Tông của Thượng Trung Nhựt tại TTTN vì lợi ích 
cho chi phái Bến Tre, làm hiện ra những sự thỏa mãn khá 
đau khổ và những kẻ đồng mưu. Những phương thức áp 
dụng thật quỉ quái.

Thời kỳ tiếp theo sau cái chết của Ngài Lê Văn Trung 
chịu nhiều đau khổ.

Đây là kết luận của Hiền Huynh Lê Văn Bảy:
“Hiện nay, tiếp theo những lời phê bình chỉ trích, 

bao nhiêu thân hữu và người ủng hộ ông Nguyễn Ngọc 
Tương, không gọi ông là Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương 
nữa, mà gọi đơn giản là Anh Cả. Thời gian vừa qua, ông 
Tương ký tên vào các văn thư và các Châu tri với phẩm 
cấp Đầu Sư Thượng Tương Thanh.

Từ năm 1938, ông tự giam mình trong căn phòng ở 
lầu một của Thánh Thất Bến Tre, chỉ ăn một bữa cơm mỗi 
ngày vào giờ Ngọ (ăn ngọ), tu luyện Yoga và đắm mình 
vào Thần linh học: năng lực thông công bởi sự hiệp nhập.

Đáng thương hại thay! Ông tưởng rằng, chơn linh 
Đức Lý Thái Bạch hiệp nhập vào ông để làm những điều 
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kỳ diệu!
Từ năm 1932, ông Tương có những sự nghi ngờ về 

khả năng thông công của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc 
(người lãnh đạo hiện nay), nhưng từ năm 1935, ông tin 
tưởng hoàn toàn vào vào khả năng thông công của một 
mục đồng trẻ tuổi có tên là “CHO”, đồng tử ứng khẩu.

Sự trừng phạt chính xác: Người ta bị trừng phạt bởi 
những gì mà người ta phạm tội, Ông Tương muốn giam 
hãm Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt, và bây giờ 
tới phiên ông bị giam hãm: Công lý hằng cửu.

Chi phái “Thiên sứ Đại Đạo” đếm được những 
Nguyên soái và những Nữ chiến sĩ. (Nhóm Tuyệt Cốc). 
Chắc chắn không? Có những người trong chi phái nầy 
viết ra trong tờ giấy nào đó các lời khiêu khích, dù rằng có 
những cây kiếm bằng gỗ mà họ mang theo và họ nhớ lại 
họ là những chiến sĩ Trung hoa cổ trong tiền kiếp của họ. 
Những đền thờ kỳ quái của họ có những cái tháp giống như 
những pháo đài bằng gỗ. Chi phái Tuyệt Cốc gồm những 
người tà giáo mà họ tưởng rằng, muốn trở thành Phật 
thì cần phải cữ ăn ngũ cốc: gạo, bắp, đậu nành, đậu, mè.

Nãm 1932, một nhóm chừng 12 người (gồm nam, nữ, 
nhi đồng) ở tại TTTN trong một cái nhà gọi là Nhà tịnh 
(chỗ thiền định) được tạo lập bởi sự coi sóc duy nhứt của 
ông Thượng Tương Thanh, được dành cho những người 
nào muốn thực hành thiền định và tu luyện Yoga.

Đó là sở thích của ông Tương. Nhà tịnh nầy tiếp 
giáp với một ngôi nhà khác cũng của ông Tương mà nơi 
đây ông rất thích đắm mình vào thần bí và tà đạo. Những 
người nầy đều nhịn ăn ngũ cốc và chỉ nuôi sống bằng rau 
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cải. Đàn ông, đàn bà và trẻ con đều cạo đầu trọc và mặc 
áo thầy chùa nhưng bằng vải đen. Họ thường tụng kinh 
Phật giáo.

Vào lúc đó, họ đều lên đồng vào mỗi buổi chiều và 
đôi khi kéo dài suốt đêm, đến cả ngày mai. Ban ngày họ 
không làm gì cả hay gần như vậy.

Ông Tương xem những người nầy như là những tu 
sĩ thực sự và ông đặt họ dưới sự che chở của ông. Trong 
lúc đó, họ đốt nhiều lần ngôi nhà mà họ ở và trò chuyện, 
bởi tà đạo của ho.

Những sự rối loạn như thế làm cho Đức Quyền Giáo 
Tông tự thấy bắt buộc phải làm cho họ rút lui khỏi Tòa 
Thánh. Họ đi cất một ngôi chùa trên miếng đất kế cận đất 
của Tòa Thánh. Như thế đó là do ông Tương, một trong 
các đối tượng bất đồng ý kiến, chống lại Quyền Giáo Tông.

Trưởng nhóm Tuyệt Cốc ấy tên là Điền tự xưng là 
Nguyên soái, ông nầy bị bắt 3 lần đưa vào nhà thương điên 
Biên Hòa, nơi đây sau vài ngày quan sát, người ta thả ông 
ra vì thấy ông là một người điên vô hại.

Cuối năm 1932, vào một đêm, tất cả nhóm Tuyệt Cốc 
đi đến Tòa Thánh, mưu tính lên ngồi trên những cái ngai 
của Giáo Tông, Chưởng Pháp và Đầu Sư, vì họ nói rằng 
họ đã đắc đạo thành Phật sống.

Hiện nay, nhóm của họ chỉ còn chừng 30 người 
(gồm nam, nữ và nhi đồng) và họ tiếp tục đời sống tà đạo.

Thỉnh thoảng họ tạo ra một câu chuyện làm trò cười 
cho quần chúng và Tòa Thánh Tây Ninh phải chịu khốn 
khổ vì người ta xem họ là những tín đồ Cao Đài.
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Từ bi kịch đến hài kịch như người ta thấy...
Nhưng, mối lo âu cho sự thật buộc chúng ta nói 

thêm rằng, vài Chức sắc đã trải qua việc bất phục tùng 
Hội Thánh, cứ theo hành vi xét đoán thì đó là những lời 
thề giả dối. Họ đã phản bội lời thề và những lời hứa khác, 
được họ thừa nhận một cách tự do giữa họ.

Nay thì họ không còn đời sông dân sự, cũng không 
còn thánh thiện, không vâng theo (dù thế nào) Thánh 
giáo đã được ban cho, không lòng trung thành (rất cứng 
cỏi) vào chữ ký tên đã ký của mình.

Từ sự cám dỗ bởi lời hứa hợp đồng (mặc kệ anh!) 
đến người công kích, những người nầy đã xâm phạm khế 
ước long trọng nhứt và thiêng liêng nhứt mà nó ký nhận, 
trải qua làm kẻ mắc nợ biếng nhác và gian trá. Đó là sự 
trở lại tính hung ác dã man, sự trở lại tính vô nhân đạo!

Những Chức sắc, trừ ra các tín đồ, không biết lau 
sạch vết nhơ do đạo đức giả và do trọng tội.

Hết năm Quí Dậu 1933.
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 z 2 ông Tương và Trang rút về Bến Tre lập Ban Chinh Đạo. 
 z Đức Lý GT hiệp ĐHP lập 2 Đạo Nghị Định 7 và 8. 
 z Đức Quyền Giáo Tông qui Thiên. 
 z Đức Hộ Pháp chưởng quản Nhị hữu hình Đài.

* * *

ĐẠO SỰ NĂM GIÁP TUẤT – 1934

NGÀY 7–1–GIÁP TUẤT (ĐL 20–2–1934) TẠI TÂY NINH.ĐỨC QUYỀN GIÁO 
TÔNG BỊ TÒA ÁN PHẠT 2 NGÀY TÙ GIAM.

Hai vị Quyền Đầu Sư Thượng Tương Thanh và Ngọc 
Trang Thanh có lòng đố kỵ Đức Quyền Giáo Tông, nên họ 
tìm đủ cách để công kích và buộc tội Ngài. Họ lập “Thượng 
Hội” rồi sau đó là “Hội Vạn Linh”, cử 2 ông Nguyễn Phan 
Long và Trương Duy Toản (không phải là Chức sắc của 
TTTN) làm Nghị trưởng và Phó Nghị trưởng để buộc 
tội Ngài, rồi viết Tờ Châu Tri để mạ lỵ và xúi giục tín đồ 
đem nhiều việc phi lý kiện Ngài nơi Tòa Án tĩnh Tây 
Ninh, đồng thời vu cáo Ngài làm cách mạng chống Pháp.

Không ngày nào mà Đức Quyền Giáo Tông không 
bị các viên Thẩm phán Tòa Án đòi ra hỏi cung.

Kết cuộc các vụ thưa kiện Đức Ngài ở Tòa Án tỉnh 
Tây Ninh, họ kết tội Ngài: “Đã cho công quả đánh xe bò 
ban đêm không thắp đèn hiệu, bò thiếu dây buộc ách, 34 
người đạo công quả thiếu thuế, và họ phạt Ngài 2 ngày tù.”
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Thật là khôi hài đối với một vị Cựu Thượng Nghị 
viên thưởng thọ Bắc Đẩu Bội Tinh của Chánh phủ Pháp. 
Họ biết Ngài vô tội, nhưng Chánh Tham Biện tỉnh Tây 
Ninh được lịnh tìm cách hạ nhục Đức Ngài nên cố tình 
buộc tội Đức Ngài.

Bọn lính sen đầm đem 2 án tòa vào Giáo Tông Đường 
bắt Ngài ra ngồi tù ở khám đường Tây Ninh. Ngài chậm 
rãi khăn áo chỉnh tề, mang Bắc Đẩu Bội Tinh, rồi đi theo 
sai nha.

Đó là buổi sáng ngày mùng 7–Giêng-Giáp Tuất (dl 
20–2– 1934), trước lễ Vía Đức Chí Tôn 2 ngày. Đức Ngài 
ngồi tù tại khám Tây Ninh 2 ngày rưỡi mới được thả về.

Sau khi cúng vía Đức Chí Tôn và lễ Rằm Thượng 
Nguơn xong, Đức Ngài liền viết một văn thư đề ngày 4– 
3–1934 (âl 19–1–Giáp Tuất), gởi Tổng Thống Pháp để giao 
trả Bắc Đẩu Bội Tinh, vì nó không còn ý nghĩa và giá trị 
gì nữa. (Xem bức văn thư nầy nơi Ngày 19–1 -Giáp Tuất)

[Sự việc nầy được ông Gabriel Gobron kể lại khá 
rõ ràng trong quyển sách “Histoire du Caodaisme”. Yêu 
cầu độc giả xem: Phụ Lục 3 của năm Quí Dậu: Nối tiếp 
niềm đau.]

Ngày 9 1–Giáp Tuất (dl 22–2–1934) Hai ông Nguyễn 
Ngọc Tương, Lê Bá Trang tự ý rút khỏi TTTN.

Khuya mùng 8 rạng mùng 9 tháng giêng năm Giáp 
Tuất, giờ Tý, là Đại lễ Vía Đức Chí Tôn tại Tòa Thánh. 
Sáng ngày mùng 9 thì có cuộc nhóm của Hội Thánh tại 
Bửu điện, Đức Hộ Pháp than rằng Ngài không đủ khả 
năng để thi hành 2 phận sự một lượt, vừa bên CTĐ vừa 
bên HTĐ, nên xin giao quyền Giáo Tông lại cho Ngài 
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Thượng Trung Nhựt.
Ngài Thượng Trung Nhựt nói rằng cứ thi hành theo 

Tờ Nghị Hòa một thời gian rồi chờ sự phán định của Đức 
Chí Tôn hoặc của Đức Lý Giáo Tông.

Hai Ngài Quyền Đầu Sư Thượng Tương Thanh và 
Ngọc Trang Thanh tưởng rằng: khi Đức Quyền Giáo Tông 
chịu rút lui về an dưỡng, giao quyền lại thì hai Ngài nắm 
trọn quyền CTĐ, sẽ được tự do hành động theo ý muốn 
của mình, còn Đức Hộ Pháp chỉ lo bên HTĐ mà thôi. 
Nào ngờ xem kỹ lại thì trong việc giao quyền nầy, Đức 
Hộ Pháp vẫn đứng đầu trong việc điều đình nền Đạo.

Cho nên, tất cả hoạt động đạo sự của hai Ngài 
Thượng Tương Thanh và Ngọc Trang Thanh đều phải 
trình lên Đức Hộ Pháp phê chuẩn rồi mới đặng thi hành. 
Như thế thì công việc nầy cũng giống y như trước, thay vì 
trước đây trình lên Đức Quyền Giáo Tông thì nay phải 
trình lên Đức Hộ Pháp. Thế là hai ông vẫn bị bó buộc 
trong khuôn khổ Luật pháp của Đạo, không được tự ý 
làm điều gì ngoài luật đạo cả, mà nay Đức Hộ Pháp giữ 
nghiêm Luật Pháp nên càng khó cho hai Ngài.

Thế là hai Ngài đành ấm ức chịu thua, tự ý rút lui âm 
thầm khỏi Tòa Thánh ngay trong buổi chiều ngày mùng 
9 tháng giêng nầy.

Ông Tương thì rút lui về ở Thánh Thất An Hội Bến 
Tre hoặc đôi khi về Thánh Thất Bình Hòa Gia Định; còn 
ông Trang thì tạm thời về Đất Đỏ, núi Ký Vân ở Bà Rịa. 
Sau đó đến tháng bảy thì hai ông Tương và Trang lại họp 
nhau tại Thánh Thất Bình Hòa lập ra một thế cờ mới là 
Ban Chỉnh Đạo để đối phó với Đức Quyền Giáo Tông 
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và Đức Hộ Pháp nơi TTTN.
Trong ván cờ trước đây, hai ông để ra rất nhiều công 

phu và tâm huyết với mục đích lật đổ Đức Quyền Giáo 
Tông, đặng chiếm lãnh địa vị nầy, bằng cách:

 � Thứ nhứt, liên kết với Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung 
Hậu, vận động quí Ngài Bảo Thế, Hiến Đạo và Đức 
Thượng Sanh, lập ra Hội Nghị gồm 6 Hội viên của 
Thượng Hội, mà quí Ngài gọi là “Thượng Hội” do 
Đức Thượng Sanh chủ tọa gồm : Đức Thượng Sanh, 
3 vị Thời Quân cầm quyền Chưởng Pháp là : Bảo 
Pháp, Bảo Thế, Hiến Đạo, và 2 Ngài Quyền Đầu Sư 
là Thượng Tương Thanh và Ngọc Trang Thanh. Hội 
nghị nầy tố cáo các việc sai trái của ĐQGT, cho rằng 
Ngài không xứng đáng làm Quyền Giáo Tông nữa.

 � Thứ nhì, hai Ngài Quyền Đầu Sư nhận thấy “Thượng 
Hội” chưa đủ sức lật đổ ĐQGT vì không được đa 
số Chức Sắc và tín đồ trong Đạo ủng hộ, nên lại kết 
hợp với Ngài Bảo Pháp lập ra “Hội Vạn Linh”, dùng 
hai ông Nguyễn Phan Long và Trương Duy Toản 
làm Nghị trưởng và Nghị phó mà hai ông nầy không 
phải là Chức sắc của TTTN, kéo thêm một số người 
khác cũng không phải là Đạo hữu hay Chức việc của 
TTTN, tố cáo ĐQGT dữ dội, nào là lạm quyền, nào 
là lạm tiền, còn hăm kiện ra Tòa để bỏ tù ĐQGT.

[Viết tắt: 
ĐQGT: Đức Quyền Giáo Tông. ĐHP: Đức Hộ 

Pháp. QĐS: Quyền Đầu Sư. CPS: Chánh Phối Sư.]
Đức Quyền Giáo Tông nhận thấy thế cờ nầy của các 

ông Tương và Trang rất nguy hiểm, lại dùng số đông tín 
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đồ kém hiểu biết để kích động chống lại Đức Ngài. Đức 
Ngài suy nghĩ rất nhiều để tìm cách đối phó. Trải qua mấy 
tháng, Đức Ngài tìm thấy được nước cờ hoá giải an toàn, 
chỉ chờ cơ hội lúc đối phương thiếu cảnh giác là thi hành.

Nhân việc Bà Nữ Chánh Phối sư Hương Thanh về 
Tòa Thánh tìm cách hoà giải đôi bên, mời một phiên họp 
gồm đủ quí Ngài: Đức Hộ Pháp, 3 Ngài Quyền Đầu Sư 
(Thượng Tương Thanh, Ngọc Trang Thanh, Thái Thơ. 
Thanh) và Bà Nữ Chánh Phối Sư Hương Thanh.

Đức Quyền Giáo Tông đồng ý rút lui an dưỡng, giao 
quyền lại cho các vị. Đức Hộ Pháp liền thảo ra Tờ Nghị 
Hòa giao hai bên sửa đổi cho vừa ý, rồi đồng ký tên và ra 
bố cáo cho tòan đạo. Đoạn chánh của Tờ Nghị Hòa nầy là:

“Vậy kể từ nay, tôi xin giao lại cho các em sau đây là 
Hộ Pháp, Thượng Đầu Sư, Ngọc Đầu Sư, Thái Đầu Sư và 
Nữ Chánh Phối Sư lo điều đình nền Đạo cho tôi an dưỡng 
thân thể một ít lâu.”

Hai ông Tương và Trang hài lòng, xem như đạt được 
mục tiêu là đẩy ĐQGT ra khỏi quyền lực của Đạo.

Phần Đức Quyền Giáo Tông, với Tờ Nghị Hòa 
nầy, Đức Ngài đi một nước cờ tuyệt diệu, sụt một bước 
để tiến ba bước. Sụt 1 bước là từ bỏ quyền hành để đi an 
dưỡng, tiến 3 bước là: 

 � Một là để đối phương bãi bỏ hết những lời cáo 
buộc lạm quyền lạm tiền, vì Đức Ngài nay đã về 
hưu.

 � Hai là làm đúng theo chiều hướng của Ngọc Hư 
Cung chuyển pháp, giao cho Hiệp Thiên Đài cầm 
quyền nền Đạo.
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 � Ba là để cho hai ông Tương và Trang hành đạo 
trong trong khuôn khổ luật pháp của Đạo do Đức 
Hộ Pháp nắm giữ.

Hai ông Tương và Trang khi hiểu được việc nầy thì 
đã muộn, vì đã ký tên ưng thuận rồi, đành chịu thua, rút 
êm khỏi Tòa Thánh, để cùng bàn tính lập ra thế cờ khác 
mà gỡ lại.

NGÀY 10–1–GIÁP TUẤT (DL 23–2–1934) TẠI TÒA THÁNH TN, ĐỨC 
NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN GIÁNG CƠ

Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn tiếc cho Đức Hộ Pháp 
đã bỏ lỡ một cơ hội tốt để biểu dương sức mạnh của Đạo.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Tiếp Thể.
 � Hầu đàn: Đức QGT, vài Chức sắc và đệ tử Bạch Vân 

Động.

CHƯỞNG ĐẠO NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN

(Bài giáng cơ bằng Pháp văn, xin dịch ra Việt văn:) 
Chào chư Hiền hữu thân mến,
Bần đạo thành thật khen tặng Đức Quyền Giáo 

Tông. Chấm điểm tốt cho các đệ tử Bạch Vân Động. Xin 
đứng dậy các bạn.

Các bạn đã bỏ mất một cơ hội tốt để biểu dương 
năng lực của các bạn. (Về việc Đức Quyền Giáo Tông bị 
bắt giam tại khám đường Tây Ninh).

Hộ Pháp, Hiền hữu hiểu sai lời nói của Bần đạo, 
Hiền hữu đã xin lịnh của Bần đạo. Bần đạo trả lời “Được”. 
Hãy cứng rắn và cho Luật Sư Dương Văn Giáo toàn quyền 
quyết định.
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Hiền hữu không nên ngắt câu nầy bằng một dấu 
chấm (.): “Hãy giữ kỹ thành phần lành mạnh theo cạnh 
Hiền hữu.”

Hộ Pháp trình bày: Chúng tôi không nghe lời của 
Luật Sư Giáo để biểu tình. (Đi rước Đức Quyền Giáo 
Tông từ khám đường về Tòa Thánh).
Đáng tiếc! Hiền hữu có một cơ hội tốt để cho Chánh 

phủ thuộc địa hiểu rằng Hiền hữu biết quyền hành của 
mình. Thôi, chúng ta hãy bỏ qua, chúng ta cứ tiếp tục 
tranh đấu. Nầy Luật Sư Giáo, hãy tiếp nhận ủy Ban, hãy 
vận động thêm nữa.

Tạm biệt.

NGÀY 12–1–GIÁP TUẤT (DL 25–2–1934) TẠI TÒA THÁNH TN. ĐỨC 
NGUYỆT TÂM CHỈ DẪN CÔNG VIỆC ĐẠO CHO ĐQGT VÀ ĐHP.

 � Phò-loan: Hộ Pháp – Tiếp Thì:
 � Hầu đàn: Đức Q. Giáo Tông và các đệ tử Bạch Vân 

Động.

CHƯỞNG ĐẠO NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN

(Bài giáng cơ bằng Pháp văn, xin dịch ra Việt văn:) 
Chào chư Hiền hữu thân mến, xin đứng dậy.
Có nhiều vấn đề quan trọng buộc Bần đạo đến chỉ 

dẫn chư Hiền hữu.
Đức Quyền Giáo Tông hỏi: Các em của tôi có được 
tham dự không?
Được.
Xin lỗi Hộ Pháp thân mến! Theo Bần đạo, nếu Hiền 
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hữu tạo lập một tổ chức nào đó ngoại PCT, tất cả hình thức 
tôn giáo và thực hiện phải được nghiêm khắc tôn trọng.

Ủy Ban Cứu Nguy chỉ được tạo lập một thời gian, 
để trừ khữ những sự chia rẽ nội bộ. Sức mạnh của Luật 
Đạo buộc phải tôn trọng trật tự và các phẩm tước của 
Hội Thánh. Hiền hữu không thể đặt trong tay của một 
người, có chân trong các Chi phái phản nghịch, cái quyền 
ra lịnh cho Hội Thánh.

Tốt hơn, Hiền hữu nên loại trừ thành phần phiêu 
lưu (những người tầm thường giữa bậc lãnh đạo). Hãy 
cương quyết tách rời quyền của Hội Thánh và quyền của 
nhơn sanh.

Ủy Ban Cứu Nguy là sự tập trung quyền của nhơn 
sanh. Như vậy nó tương phản hoàn toàn với quyền của 
Hội Thánh. Cái Ủy Ban nầy có thể thâu nhận những vị 
lãnh đạo của các phái đối nghịch, nhưng không được cho 
họ gia nhập vầo Hội Thánh (họ chỉ là cố vấn dưới quyền 
của vị chưởng quản tối cao).

Tiếp Thế hỏi: Đức Quyền Giáo Tông là Chủ tịch 
và Đức Hộ Pháp là Phó Chủ tịch ủy Ban Cứu Nguy 
phải không?
Không. Tất cả vấn đề đặt ra là để cho sự gia nhập 

của các người phiến loạn vào Tòa Thánh phải qua trung 
gian của Luật Sư Giáo. Để tự do cho Quyền Giáo Tông và 
Hộ Pháp đại diện quyền lực tối cao quyết định sau cùng.

Chư Hiền hữu hiểu rồi phải không?
Phong Chí, nói với Tiếp Đạo rằng phải vâng lịnh 

Quyền tối cao, ngược lại là một hành động vô kỷ luật. 
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Tạm biệt.

Cũng trong ngày nầy, ông Lénine, Chủ tịch cúa Liên 
Xô giáng cơ tại Tôa Thánh Tây Ninh:

 � Phò loan: Hộ Pháp – Tiếp Thế.
 � Hầu đàn: Đức Q. Giáo Tông, Tiếp Đạo, vài Chức sắc 

cao cấp.

LÉNINE

Le Pape intérimaire pose cette question:
– Est-ce bien le Grand Chef de la Russie?
Oui. Bonjour mes chers Vénérables. La voie est done 

tracée, il s’agit d’ unir les forces disparates. Des grands 
Esprits sont venus à votre aide.

J’ ai pu préparer en Europe une grande com- munauté 
humaine que l’on nomme “COMMUNISME mais 
Pessence est d’ origine bouddhique dont vous trouverez 
plus tard tous les éléments nécessaires pour votre action 
salvatrice universelle.

Oh! Il reste encore des forces opposantes, mais cette 
dernière (action salvatrice) ne pourra barrer le grand flot 
spirituel qui l’emporte.

Tiếp Đạo demande:
– S’ il s’ agit de la Nouvelle Foi?
– Oui. Elle sera divinement accueillie. Je dépose les 

hommages de ma patrie à vos pieds.
Le Pape intérimaire demande:
– La France s’ unira-t-elle à nous?
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– Elle se soumettra devant une puissance irrésistible. 
Au revoir.

 ▶ BÀI DỊCH VIỆT VĂN:
Đức Quyền Giáo Tông hỏi:
– Có phải Đại lãnh tụ của nước Nga đó không?
Phải. Chào quí Ngài kính mến. Con đường đã được 

vạch ra, cần tập hợp những lực lượng rời rạc. Những Đấng 
Chơn linh cao trọng đến giúp quí vị.

Tôi đã chuẩn bị ở Âu châu một đại cộng đồng nhơn 
loại mà người ta gọi là “Chủ Nghĩa Cộng sản”, nhưng cái 
cốt yếu của nó có nguồn gốc Phật giáo mà quí Ngài sẽ tìm 
thấy sau nầy tất cả yếu tố cần thiết cho việc cứu độ toàn 
cầu của quí Ngài.

Ôi! Còn nhiều lực lượng chống đối, nhưng công việc 
cứu độ của quí Ngài không thể ngăn chận trào lưu tâm 
linh vĩ đại lôi cuốn nó.

Tiếp Đạo hỏi: – Phải chăng về nền Tân Tôn giáo?
Phải. Nền Tân Tôn giáo sẽ được nghinh tiếp tuyệt 

diệu. Tôi đặt lòng kính trọng của tổ quốc tôi nơi chân 
của quí Ngài.

Đức Quyền Giáo Tông hỏi:
– Nước Pháp sẽ liên kết với chúng tôi không?
Nước Pháp sẽ qui phục trước một quyền năng vô 

địch.
Tạm biệt.
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NGÀY 19–1–GIÁP TUẤT (ĐL 4–3–1934) ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG VIẾT 
THƠ CHO TỔNG THỐNG PHÁP, TRẢ BẮC ĐẤU BỘI TINH VÌ NÓ KHÔNG 

CÒN GIÁ TRỊ.

Đức Quyền Giáo Tông viết bức thư nầy bằng tiếng 
Pháp, khá dài, xin dịch ra Việt văn:

Tây Ninh, ngày 4 tháng 3 năm 1934.
Kính gởi Tổng Thống nước Cộng Hòa Pháp,

Thủ đô Ba-lê.
Thưa Tổng Thống,
Tôi hân hạnh hoàn trả vào đôi tay của Ngài với lòng 

tôn kính, cái huy chương Bắc Đẩu Bội Tinh mà nước Pháp 
đã ban cho tôi do Sắc lịnh ngày 18–5–1912.

Là một công chức được yêu mến và khen ngợi trong 
12 năm, tiếp theo là làm Hội viên Hội Đồng Quản Hạt 
trong 8 năm, cuối cùng làm Nghị viên Hội Đồng Soái 
Phủ Đông Dương trong 12 năm, cả thảy là 32 năm làm 
việc trung thành với nước Pháp, nên nước Pháp mới ban 
cho tôi phần thưởng cao quí như thế.

Sau đời sống công chức của tôi, tôi chuẩn bị sống hết 
tuổi già trong một nơi vắng vẻ nào đó của đất Nam Kỳ. 
Khi bỗng năm 1926, tôi được Đấng Vô hình gọi đến giao 
cho phận sự qui nhứt tất cả các nền tôn giáo hiện hữu, 
để gieo rắc giữa các dân tộc, lòng thương yêu điều thiện 
và thương yêu chúng sanh, sự thực hành đức hạnh, học 
tập thương yêu công lý và sự an phận: tiết lộ cho nhơn 
loại biết về quả báo, tất cả để thanh khiết hóa linh hồn.

Từ 8 năm nay, tôi hoàn toàn chú tâm vào công cuộc 
kết tình huynh đệ của các chủng tộc loài người, tin chắc 
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rằng nền Tân tôn giáo thiết lập được một trong những 
yếu tố mạnh mẽ và cần thiết để thực hiện một sự hợp tác 
chân thành của tất cả các dân tộc, của một nền hoà bình 
thế giới lâu dài.

Đạo Cao Đài hôm nay có hơn một triệu tín đồ, gồm 
phần lớn là người Việt Nam, kế đó là người Pháp, người 
Miên, người thiểu số, và Hoa kiều,

Có lẽ Chánh quyền thuộc địa không hiểu chúng 
tôi chăng? Phải chăng Đạo Cao Đài luôn luôn bị áp bức 
một cách bất công? Với những kêu ca và thỉnh nguyện 
của chúng tôi, họ trả lời bằng những hành động chuyên 
chế và sự ngược đãi tôn giáo.

Ngay thời buổi nầy, họ đang làm đủ cách để hãm hại 
người đứng đầu của Tân Giáo Hội trong danh vọng của họ.

Trong nhiều tài liệu, tôi xin trích ra đây những đoạn 
điển hình trong một cái thơ mà tôi đã viết mới đây gởi 
cho ông Vìlmont, Tỉnh trưởng tỉnh Tầy Ninh, Nam Kỳ.

“Thuộc về những chỉ thị mới đây của Ngài, tôi rất 
muốn biết đến bao giờ các qui tắc mới về sự thờ cúng mới 
được áp dụng.

Về phần những sự việc mà Ngài đã ám chỉ trong văn 
thư của Ngài, tôi mạn phép xin Ngài chú ý rằng, nếu Ngài 
xét đến những thỉnh nguyện và quyền lợi của tôi, nếu không 
là Chủ của Hội Thánh Đạo Cao Đài, ít ra cũng là chủ của 
Thánh Thất Long Thành (Tây Ninh) thì những vụ lộn xộn 
nầy không bao giờ xảy ra. Hơn nữa, Ngài biết rằng những 
vụ lộn xộn mà Ngài đã báo hiệu, nó không xuất phát từ 
chúng tôi.

Cuộc họp ngày 24 tháng 11 năm ngoái, được Ngài cho 
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phép, tại Thánh Thất của chúng tôi, với những người xa lạ 
đối với tôn giáo chúng tôi, và mặc dầu văn thư của tôi số 
394 ngày 22–11–1933 là một thách đố thật sự, nếu không, 
một điều sĩ nhục ném, một cách vô cớ, vào mặt của một công 
bộc già nua và trung thành của nước Pháp đã được đeo huy 
chương Bắc Đẩu Bội Tinh.”

Thật là khó khăn mới nhận định được những sự 
việc lúc đó, mà tất cả những cố gắng và nhiệt tâm của tôi, 
quả thật đã phụng sự cho lợi ích chung của hai đân tộc, 
nghĩa là với sự hòa hợp tốt đẹp và thành thật, hai sắc dân 
được kêu gọi bởi ý chí mạnh mẽ muốn sống trong cộng 
đồng đời sống và quyền lợi.

Đương nhiên, những thỉnh nguyện ấy bị xếp lại, 
không trả lời, trái lại, những sự ngược đãi lại càng thêm 
nữa.

Mới đây, ngày 22 tháng 2 vừa qua, bởi 34 người đồng 
Đạo của tôi thiếu thuế nhà nước, mà tôi bị bắt bỏ tù, cái 
lý do hoàn toàn giả dối. Cái Bắc Đẩu Bội Tinh của tôi, ở 
vào năm bình minh của tuổi 60, đã bị ném vào tù, tuyệt 
đối không có một hình thức nào qui định bởi pháp luật, 
được tuân thủ.

Tôi bị giam 2 ngày rưỡi trong một phòng giam nhỏ 
tại khám đường Tây Ninh với cái huy chương đeo trên 
mình và cái thẻ Bắc Đẩu Bội Tinh.

Như thế, dưới con mắt nhà cầm quyền thuộc địa, 
cái Bắc Đẩu Bội Tinh chẳng có nghĩa lý gì cả, một sự ô 
nhục có thể đạt tới.

Tất cả lầm lỗi đó, phải chăng do nước Pháp không 
nên trao cái dấu hiệu danh dự ấy cho một người bổn xứ 
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khốn khổ?
Tôi thực hiện cái cử chỉ ấy với sự luyến tiếc cay đắng, 

nhưng tôi không thích mang cái huy chương ấy nữa, vì nó 
bị nhà cầm quyền thuộc địa không một chút tôn trọng, 
và nó cũng không trở thành một bằng chứng rõ ràng của 
lòng ái mộ của tôi đối với nước Pháp.

Tuy nhiên, tín tưỏng vào công lý của nước Pháp hiền 
hòa và độ lượng mà tôi hằng yêu mến, tôi sẽ theo đuổi đến 
cùng phận sự của tôi, không hờn giận, không hận thù, hy 
vọng một ngày nào đó, họ sẽ biết rõ những lầm lỗi đã vấp 
phạm và trả lại công lý cho một tôn giáo mà nó không có 
ý muốn nào khác hơn là đem lại cho thế giới một nền hòa 
bình và hòa hợp.

Kính xin Tổng Thống nhận nơi đây lòng tôn kính 
sâu xa của tôi.

LÊ VĂN TRUNG
–■ Lê văn Trung, Quyền,Giáo Tông,  

của Phật giáo Canh tân, hay Đạo Cao Đài�
–■ Cựu nghị viên Hội Đồng Quản Hạt nam Kỳ,
–■ Cựu nghị viên Thượng nghị Viện Đông Dương�  

Long Thành, Tây ninh, nam Kỳ�

Giấy đính kèm:
–■ một chứng thư của Cục Trưởng Cục Bắc Đẩu Bội Tỉnh�

NGÀY 20–1–GIÁP TUẤT (DL 5–3–1932) NGÀI QĐS NGUYỄN NGỌC 
TƯƠNG ĐƯA MỘT SỐ ĐÔNG BỘ HẠ VỀ TOAN DÙNG BẠO LỰC CHIẾM 

ĐOẠT TÒA THÁNH TÂY NINH

Vào ngày 15–1–Giáp Tuất, sau khi cúng đại lễ Thượng 
nguơn xong, Đức Quyền Giáo Tông nhận được giấy báo 
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cho biết: Ngày 20–1–Giáp Tuất, ông Nguyễn Ngọc Tương 
và phái đoàn của ông sẽ về Tòa Thánh, đuổi Đức Quyền 
Giáo Tông ra khỏi Tòa Thánh và ông sẽ đăng điện lên 
ngôi Giáo Tông.

Đức Quyền Giáo Tông lấy làm lo lắng, liền đến cho 
Đức Hộ Pháp hay và nhờ Đức Hộ Pháp liệu cách bảo vệ 
Tòa Thánh cho được an toàn.

Đức Hộ Pháp nói:
– Xin Anh Cả yên tâm để mặc Em lo liệu.
Đức Quyền Giáo Tông an tâm ra về.
Đức Hộ Pháp liền ra lịnh cho Thủ bổn Phạm Môn 

là ông Nguyễn Văn Gia khẩn cấp kêu hết anh em Chủ sở 
và Đạo sở nam nữ nơi các Sở Phạm Môn, phải có mặt tại 
Tòa Thánh trước 5 giờ sáng ngày 20 tháng giêng nămGiáp 
Tuất để Đức Ngài dạy việc. Mỗi Sở chỉ chừa lại 1 người 
giữ nhà mà thôi.

Vừa rạng chơn trời ngày 20–1–Giáp Tuất (1934), 
cả anh em lớn nhỏ nơi các Sở Phạm Môn tụ tập đủ mặt 
tại Hiệp Thiên Đài. Đức Hộ Pháp giao cho ông Giáo Sư 
Thượng Minh Thanh trách nhiệm điều động thống nhứt. 
Ông Giáo Sư Minh liền ra lịnh cho các anh em Phạm Môn 
chia nhau ra giữ các cửa ra vào Nội Ô Tòa Thánh, không 
cho người lạ xâm nhập.

Đúng ngày đã định, khoảng 7 giờ sáng ngày 20–1–
Giáp Tuất (dl 5–3–1934), nhóm người của ông Nguyễn 
Ngọc Tương từ Sài Gòn kéo lên Tòa Thánh rất đông, vừa 
đến cửa Hòa Viện (Cửa số 1) thì ngừng lại rồi phân ra: một 
nhóm kéo vào cửa số 1, còn một nhóm thì kéo đến cửa số 
2, đồng xông vào Nội Ô. Những người giữ cửa được lịnh 



ĐẠO LỊCH 9: năm GIÁP TUẤT (1934)

272

của vị làm đầu bảo ngăn lại, không cho vô và nói rằng: 
Các hiền huynh nán đợi chúng tôi vào báo cáo với Đức 
Quyền Giáo Tông và đợi có lịnh cữa Anh Cả cho mời các 
hiền huynh sẽ vô cũng không muộn.

Nhưng nhóm người nầy không chịu chờ đợi, mà 
vẫn ngang nhiên tông cửa xông đại vào. Những người giữ 
cửa cố ngăn lại, khiến nên kẻ ngoài lấn vào, người trong 
xô ra. Cuộc xô lấn ồn ào như vậy khá lâu, rồi rốt cuộc lại 
bên ngoài dùng võ lực để giành phần thắng, diễn tiến mãi 
đến 9 giờ mới kết thúc là nhóm người của ông Tương cam 
đành thất bại, đồng thui thủi trở về mà trên vẻ mặt của 
mỗi người đều đầy khí sắc căm hờn giận đữ.

Bọn họ chấp nhận thất bại hôm nay, nhưng họ quyết 
trả thù bằng cách sẽ nhờ bàn tay nhà cầm quyền Pháp tỉnh 
Tây Ninh khủng bố những người công quả của Phạm Môn.

Ngày hôm sau, Đức Quyền Giáo Tông làm một bữa 
tiệc tại Giáo Tông Đường mờì Đức Hộ Pháp và tất cả các 
công quả Phạm Môn đến dự tiệc khoản đãi.

Trước khi nhập tiệc, Đức Quyền Giáo Tông nói:
– Lúc trước, Đức Hộ Pháp mở Phạm Môn, có một 

phần Chức sắc lớn trong Hội Thánh đánh đổ, chớ ít ai nhìn 
nhận là đúng. Hễ ai nói sao thì Qua nghe vậy, chớ thật ra 
Qua cũng không biết Đức Hộ Pháp mở Phạm Môn có ích 
lợi gì. Đến hôm nay, Qua mới biết, nhờ có mấy em dám hy 
sinh để bảo tồn nghiệp Đạo.

Cũng trong bữa tiệc nầy, Đức Quyền Giáo Tông ngỏ 
ý yêu cầu Đức Hộ Pháp cho Hội Thánh Cửu Trùng Đài 
mượn một số người Phạm Môn để bổ đi các tỉnh trấn an 
tinh thần bổn đạo đang rất hoang mang. Đức Hộ Pháp 



 ĐẠO LỊCH 9: năm GIÁP TUẤT (1934)

273

hứa chịu.
Trong biến cố vừa qua, nhóm người của ông Nguyễn 

Ngọc Tương thất bại cay đắng, nên mối thù nung nấu 
khiến ông Tương trả thù bằng cách vu cáo những người 
Phạm Môn làm cách mạng chống Pháp, để cho nhà cầm 
quyền Pháp tỉnh Tây Ninh bắt bớ giam cầm, tra khảo 
những người Phạm Môn chết đi sống lại.

Ông Tương tin chắc rằng, nhóm của ông sẽ chiếm 
được Tòa Thánh một cách dễ dàng, bởi vì ông nhận thấy 
Tòa Thánh lâu nay không được phòng thủ, chỉ có chừng 
mười Bảo Thể gác cửa Tòa Thánh và các dinh thự.

Cho nên lúc trước nhóm Tư Mắt kéo về đây dễ dàng 
và dùng bạo lực xô đuổi Đức Cao Thượng Phẩm phải rời 
khỏi Tòa Thánh; gần đây là kỳ Hội Vạn Linh, 3 Chánh 
Phối Sư cấm không cho hội vì sái phép Đạo, nhưng Hội 
Thánh không có lực lượng bảo vệ đủ mạnh để thi hành 
luật lịnh của Hội Thánh và buộc các tín đồ phải tuân hành 
các luật lịnh nầy, nên họ vẫn ngang nhiên bẻ khóa, mở cửa 
Tòa Thánh để vào hội; rồi sau đó lại có nhóm Tịch Cốc 
vào Tòa Thánh quậy phá, lại còn hăm đốt Tòa Thánh mà 
cũng không có ai ngăn cản được.

Ngày nay, ông Tương vẫn tưởng như thế, ông chắc 
chắn thành công nên viết giấy báo ngày giờ ông kéo đến, 
tỏ ra là một người anh hùng. Ông không ngờ rằng Đức 
Hô Pháp đã lập Phạm Môn từ mấy năm nay, sau khi Đức 
Hộ Pháp và Đức Cao Thượng Phẩm bị đàn áp bởi bạo lực 
của nhóm Tư Mắt.

Ông Tương thảm bại vì các công quả Phạm Môn 
kiên quyết giữ gìn Tòa Thánh, không cho kẻ phản đạo 
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xâm nhập làm chuyện bất chánh. Ông không ngờ Phạm 
Môn có thừa sức mạnh và lòng trung kiên để bảo vệ Đạo 
Pháp, chống lại những kẻ phản đạo có mưu toan bất 
chánh, dùng bạo lực chiếm đoạt Tòa Thánh với những 
tham vọng ngông cuồng.

Do đó ông Tương rất oán hận Đức Hộ Pháp và 
những người Phạm Môn. Cho nên sau vụ nầy ông Tương 
mật báo với Tỉnh Trưởng Tây Ninh, vu cáo những người 
Phạm Môn làm cách mạng chống Pháp, và cho Phạm Môn 
là chi phái do Đức Hộ Pháp lập ra để khuynh đảo Tòa 
Thánh. Tỉnh Trưởng Tây Ninh ra lịnh bắt một số vị Phạm 
Môn giam vào khám Tây Ninh, tra khảo tàn ác chết đi 
sống lại, buộc khai cho ĐQGT và ĐHP lập Phạm Môn 
để chống Pháp. Các vị Phạm Môn thà chết chớ không 
chịu khai quấy như vậy, nên cuối cùng chúng phải thả ra, 
có người đi về nhà không nổi và phải mang tật suốt đời. 

 h (Yêu cầu xem: Bài giáng cơ của ông Thần Võ Văn Thoàn, ngày 
29–1–Giáp Tuất).

Ông Tương đã lợi dụng uy tín và thế lực mạnh mẽ 
của ông với Pháp, vì ông là người theo Pháp triệt để từ 
lâu nay, để chống lại Đức Hộ Pháp và Đức Quyền Giáo 
Tông, thỏa mãn mộng bá quyền của ông. Sau đó, chánh 
quyền Pháp tỉnh Tây Ninh ra lịnh đóng cữa và giải tán 
các cơ sở Phạm Môn.

Khi đã rút về Bến Tre lập Ban Chĩnh Đạo, ông 
Tương vẫn còn oán hận, viết nhiều Châu Tri đặt điều 
nói xấu Phạm Môn rất nặng nề, làm cho bổn đạo nơi Bến 
Tre lầm tưởng. Lòng thù hận nầy có lẽ ông Tương ôm ấp 
mãi tới năm 1941.

*
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Bắt đầu từ ngày hôm nay, các Chức sắc phản Đạo 
và phá Đạo dữ dội nhưng phá không nổi, đành chịu thất 
bại, lần lượt rút lui khỏi Tòa Thánh, đi lập Chi Phái mà 
tự tung tự tác, xưng hùng xưng bá, làm vua một cõi.

Từ đây, nội loạn đã dứt, nền Đạo được yên, Đức 
Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp lo củng cố nền Đạo, 
kiểm điểm các Thánh Thất nào còn trung thành với Tòa 
Thánh Tây Ninh, những Thánh Thất nào đã ngã theo Chi 
phái, cùng là thanh lọc các Chức sắc và môn đệ của Thầy.

Sau khi các việc đã ổn định rồi, ĐQGT và ĐHP 
mới lo việc phát triển nền Đạo trong nước, truyền Đạo 
nơi Bắc Việt và truyền bá ra ngoại quốc, nhứt là truyền 
bá nước Pháp, mà Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn cho biết 
lúc nầy là thuận lợi.

Đúng như lời tiên tri của Đức Chí Tôn: 36 động 
Quỉ về phá Tòa Thánh dữ dội lắm để trừ an nội loạn 
rồi thì Đạo mới thành. Cho nên, kể từ nay trở đi là Đạo 
thành, Tòa Thánh được yên, Hội Thánh mới lo mỡ mang 
và phát triển nền Đạo.

NGÀY 28–1–GIÁP TUẤT (DÍ 13–3–1934) TÔN SƠN CHƠN NHƠN VÀ BÁT 
NƯƠNG GIÚP Ý KIẾN CHO ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG VÀ ĐỨC HỘ PHÁP

TÔN SƠN CHƠN NHƠN

Chào chư vị Thiên phong và mấy ông nhỏ, cười…
À, ngày nay mình đến thay mặt cho Bà Hớn Liên 

Bạch thì mình cũng bắt chước nói lẽ cho thiệt giống coi nè!
Bần đạo mới đố mấy ông: – Thường lẽ hễ cỡi rồng 

thì ngồi tại khúc nào? Đầu, mình hay đuôi, nói thử?
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Bạch: – Ngồi giữa lưng.
– Tại sao vậy?
Bạch: – Là vì tại chỗ đó vững chắc.
– Sao mà vững? Faites au moins la théorie.
Bạch: – Pas tout à fait juste.
Ngồi tại giữa lưng thì trúng, nhưng nói nghĩa theo 

cách trí thì trúng, nhưng nói nghĩa như vầy: Mình rồng 
dài nhằng, hễ ngồi trên đầu thì phải bị nhỏng đuôi rồi 
nó chịu không nổi, dạt mình rơi xuống; còn ngồi đuôi 
thì nhỏng đầu, nó không chịu đặng phải quơ mình nhào 
xuống đất. Duy ngồi giữa lưng, đeo cho chắc thì nó nhột 
lưng nhảy tới, hễ nhảy thì cứ đánh đuôi, nó chạy đâu mình 
theo tới đó. Ấy là Chánh phủ Pháp kỵ thú, cũng như cỡi 
ngựa vậy, mà còn có người đeo sau đuôi rồng cho nó quất 
trầy mày dập mặt, thì mình mới hỏi họ cỡi theo điệu nào?

Bạch: ...... không.
Ấy là điệu vuốt đuôi lươn. Hai người phản bạn nịnh 

quyền cỡi Đạo theo điệu vuốt đuôi lươn, cần chi lo lắng 
đó mấy Ngài, chầy kiếp đây họ cũng lòi thân nhộng.

Ngạn Sơn bạch: ……………
Phải hỏi sư phụ của con, chớ chú bờ bít lối.

THĂNG.

Đệm hôm sau, Bát Nương giáng cơ nói tiếp:

GIÁO TÔNG ĐUỜNG, NGÀY 29–1–GIÁP TUẤT (14–3–1934). 

BáT NƯƠNG

Cười... Em hôm qua nghe họ kêu văng vẳng nhưng 
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mắc hội Ngọc Hư đặng nghe xử kiện, nên cậy “Lão chệt 
giặc[1]” đến nói giùm. Nay có giờ rảnh rang nói lẽ đặng 
để tiếng.

Đức Quyền Giáo Tông hỏi: – Ai kiện vậy em?
– Biết là mấy trăm lá đơn, còn hơn anh ngoài tòa 

nữa đa.
– BA MÀNG[2] hay là BẢO THOÀN[3] phải không 
em?
– À, cũng một lá đơn mà thôi. Trong vụ lớn hơn hết 

là ông già TÔNG[4]. Cười.... Vụ phá Đạo nầy e cho nhiều 
cụ phải đứt râu sập mão!

Đức Lý Giáo Tông cầm chứng, anh Tông vào Ngọc 
Hư buộc tội. Cười, mấy lão già cha của mấy lão cụ công tử 
bột, bôn nam tẩu bắc, chạy cầu thầy kiện rần rần, nhưng 
lúc nầy họ CAO[5] cũng mòn quyền thế nên bào chữa hết 
linh, than dài thở vắn, hại nỗi Lão già què đã vô đơn kiện 
dụ dỗ con nên lòng vòng thêm nữa, hại ông già mặt đỏ hết 
kế cùn mưu, ngồi khoanh tay ngáp vắn.

– À, em dặn Nhị Ca[6] coi chừng cụ chà xã tri lại đến 
dùng mưu cầu cứu, biết ai không?

Đức Quyền Giáo Tông nói: – Ông TƯƠNG[7].

[1] Bát Nương nói đùa, kêu Tôn Sơn Chơn Nhơn tức là Tôn Dật 
Tiên là Lão chệt giặc.
[2] BA MÀNG là Phối Thánh Phạm Văn Màng.
[3] BẢO THOÀN là Hương Bảo Võ Vãn Thoàn, đắc Thần vị.
[4] TÔNG là ông Phối Sư Thượng Tông Thanh (Vương Thành 
Tông) qui liễu ngày 24–10–Quí Dậu, 1933.
[5] Họ CAO là chỉ Đức Cao Thượng Phẩm.
[6] Nhị Ca là Bát Nương gọi Đức Hộ Pháp.
[7] Ông TƯƠNG: Ngài Quyền Đầu Sư Thượng Tương Thanh.
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Phải, em chỉ ngại cho cụ công tử què nghe năn nỉ 
rồi vị tình thêm nữa sanh rầy. VĨNH[1], ông NGẠN[2] cứ 
việc làm tới coi nè.

Cười... Hễ đánh giặc mà làm biếng thì thắng ma trơi, 
cũng không nổi kiện đi coi họ hát bổn tuồng nào, mình 
nháy hát theo với họ nghe không.

– VĨNH, em cứ lấy kiểu của ông TƯƠNG, hễ gặp 
Thánh Thất bất bình của mấy tay phản Đạo thì biểu kiện 
ra Tòa đời, rồi đòi nhập về cho Hội Thánh.

À, còn muốn làm chuyện chi gấp rút thì đừng đợi 
cậu Trạng DƯƠNG[3] vi là tay biếng nhác, đã nói cứ làm, 
đừng hỏi chi thêm nữa. Chị cậy em VĨNH lùa giùm họ 
đến Hàm Cốc Quan rồi có Chị ra tay bắt sống, hiểu em há? 

Thăng.

NGÀY 29–1–GIÁP TUẤT (DI 14–3–1934) ÔNG THẨN VÕ VĂN THOÀN 
GIÁNG CƠ NÓI VỀ 6 VỊ CÔNG QUẢ PHẠM MÔN BỊ BẮT TRA KHẢO VÀ BỎ 

TÙ TẠI KHÁM TÂY NINH.

Lối 10 ngày sau biến cố 20–1–Giáp Tuất, thất bại 
trong việc đem bộ hạ lên đánh chiếm Tòa Thánh Tây 
Ninh, ông Nguyễn Ngọc Tương vu cáo với Chánh Tham 
Biện tỉnh Tây Ninh, nên họ ra lịnh vào Tòa Thánh bắt các 
công quả Phạm Môn đem ra giam tại khám đường Tây 
Ninh, lính công an buộc tội vu vơ như đánh đuổi tín đồ 
Chi phái không cho vào Tòa Thánh bái lễ, nhứt là buộc 
phải khai cho Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp lập 
Phạm Môn để âm mưu chống Pháp, nhưng những người 

[1] VĨNH: Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh.
[2] Ông NGẠN: Ngạn Sơn, là Giáo Sư Thượng Chữ Thanh.
[3] Cậu Trang DƯƠNG: Trạng sư Dương Văn Giáo.
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Phạm Môn nhứt định thà chết chớ không chịu khai quấy 
như vậy, nên bị công an Pháp tra tấn rất tàn nhẫn. Lối 20 
ngày sau thì mới được lần lưột thả về, vì không có bằng 
cớ buộc tội, nhưng giữ lại 6 người Phạm Môn mà nó cho 
là cầm đầu những người kia.

Phần 6 vị Phạm Môn còn lại bị công an Pháp dùng 
cực hình tra tấn, nhưng 6 vị nầy cương quyết không chịu 
khai như bọn họ hướng dẫn và cuối cùng họ phải thả 6 
người nầy ra vì không lý do buộc tội. Khi thả về, có người 
đi không được.

Khi 6 vị công quả Phạm Môn về thì vào trình diện 
với Đức Hộ Pháp và Đức Quyền Giáo Tông, tối hôm ấy 
lập đàn cơ tại Giáo Tông Đường, ông Thần Võ Văn Thoàn 
về nói chuyện.

Giáo Tông Đường, 14–3–1934 (âl 29–1–G. Tuất). 
 � Phò loan: Hộ Pháp – Tiếp Thế.

(6 vị Đạo hữu Phạm Môn ở tù mới về vào hầu)

HƯƠNG BẢO THOÀN[4]

Con chào mấy Đại Sư. Lụy....
Mấy hôm nay, con biết đặng nhiều việc Thiên thơ 

tiền định, cho nên danh thể Phạm Môn.
Em chào mấy anh. Em cam thất lễ, Em đã có đến tại 

ngục dường thăm viếng mấy anh nhiều phen. Đau lòng 

[4] Hương Bảo Thoàn: Ông Võ Văn Thoàn, công quả nơi Phạm 
Môn. Ông Thoàn và ông Màng là hai anh em bạn rể, ông Màng vai 
anh, thường gọi là Ba Màng. Khi qui liễu, ông Thoàn đắc Thần vị 
vì công quả ít, ông Màng đắc Thánh vị (phẩm Phối Thánh) vì công 
quả nhiều hơn.
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quá đỗi, song Em xin mấy anh nhớ rằng, Nhan Hồi chết 
tại ngục thất mới đắc Thánh vị; Chúa Jésus chết treo nơi 
Thập Tự mới lập Đạo Trời.

Cõi thế vẫn khác cõi Thiên, đời chê mới nên về Đạo. 
Em xin mấy anh tự hỏi lấy mình rằng, chịu khổ hạnh cùng 
Đức Chí Tôn thì phước hay là tội?

Em cũng tiếc cho em khi còn xác phàm, em không 
hữu hạnh làm Đạo gặp may duyên như mấy anh vậy. Chớ 
chi em đặng hồng ân như mấy anh ngày nay thì chắc em 
còn cao hơn phẩm Thần vị nầy.

Thật là khối ngọc của mấy anh chưa dùng, còn em 
thì thèm quá đỗi.

Xin đọc lại cho mấy anh em nghe, rồi con sẽ tiếp.
Kiếu lỗi cùng Đức Quyền Giáo Tông. Cười...
Sư Phụ hằng nhắc mà cười rằng, em làm Đạo ít oi 

hơn hết, chớ chi đặng bằng Anh Ba (Phạm Văn Màng) thì 
ngày nay có đâu ngồi dưới thấp thỏi, ngó cao sang Thánh 
vị của người mà phải thẹn hơn.

Hôm mấy anh mới bị nạn thì Đức Trần Văn Xương 
đến địa giới Linh Thần, cầm nơi tay một tờ ý chỉ nói cùng 
các Trấn Tôn Thần rằng có Thánh lịnh dạy phải chăm nom 
gìn giữ mấy anh cho toàn tánh mạng. Em coi lại là lịnh 
của Anh Ba, thẹn thuồng quá đỗi, vi các Trấn biết em là 
bạn của người, mà ngày nay tớ thầy khác bậc. Xin đọc lại.

May rủi một kiếp sanh mà muôn năm không thể 
đổi là vậy.

Thưa cùng Sư Phụ, Anh Ba dặn con nói lại giùm 
rằng: người đương lo cùng Tam Trấn đặng kiện với Ngọc 
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Hư, đuổi những kẻ tà tâm ra khỏi Đạo. Xin Sư Phụ ẩn 
nhẫn, muôn sự có Chí Tôn, xin đừng sầu muộn nữa, hao 
mòn thân thể. Anh Ba thấy Sư Phụ rầu thì người khóc 
lóc cùng con nhiều lúc.

Sư Phụ nói lại với Chị Ba con rằng anh gởi lời thăm. 
THĂNG.

NGÀY 2–3–GIÁP TUẤT (DL 15–4–1934) TẠI GIÁO TÔNG ĐUỜNG ĐỨC 
NGUYỆT TÂM HƯỚNG DẪN CÕNG VIỆC CHO ĐỨC Q. GIÁO TÔNG

 � Phò loan: Hộ Pháp – Tiếp Thế.
 � Hầu đàn: Đức Quyền Giáo Tông, vài Chức sắc và các 

đệ tử Bạch Vân Động của Hội Thánh Ngoại Giáo.

VICTOR HUGO

(Bài giáng cơ bằng Pháp văn, xin dịch ra Việt văn:) 
Chào chư Hiền hữu thân mến,
Các người đứng đậy.
Đức Quyền Giáo Tông hỏi: – Xin Ngài cho biết 
quyết định của Ngọc Hư Cung và sự tiến hành cơ Đạo 
trong tương lai.
Phải, tất cả đều bị tiêu tan, nhứt là cho cuộc lữ hành 

tương lai của Hiền hữu, phải không?
Đức Quyền Giáo Tông đáp: – Đúng vậy, tôi đã cầu 
nguyện nhiều về việc nầy.
Vậy, điều cần thiết là phải cho tất cả bạn đạo của 

chúng ta hiểu biết những âm mưu làm xáo trộn nội bộ 
nền Đạo của chúng ta.

(Cô Giáo Sư Hương Hồ và một Chức sắc nam phái đến)
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Chào Hiền hữu và Hiền muội.
Kế đó, Hiền hữu sẽ cho tất cả Đạo hữu biết rõ tính 

cách toàn năng, toàn quyền và thế lực của Ba Quyền của 
Hội Thánh, nghĩa là Quyền tối cao, Quyền thống trị và 
Quyền hành chánh. Đại đa số tín đồ còn trong vòng dốt 
nát hoàn toàn về Pháp Chánh Truyền. Hiền hữu hãy dạy 
họ và dìu dắt họ hiểu biết chánh đáng sự đóng góp của họ 
vào sự nghiệp thiêng liêng.

Đức Quyền Giáo Tông hỏi: – Ngạn Sơn[1], con tôi 
là Thạnh sẽ theo tôi được không?
Được, Ngạn Sơn, hãy khôn ngoan sáng suốt bên 

cạnh vị chưởng quản cao nhứt trong chuyến kinh lý tôn 
giáo của người.

Đức Quyền Giáo Tông: – Tôi phải ghé thăm nơi 
những vị phiến loạn không?
Viếng thăm tất cả mọi người, nhưng đừng hứa hẹn 

gì cả.
Phải, Ngọc Hư Cung đã quyết định tất cả, nhờ 

Jeanne d’ Arc (Lục Nương) mà ông ROBIN[2] được giữ 
lại ở chức vị mới, va suýt bị mất chức bởi các phúc trình 
gần đây của các bạn đạo chúng ta, vừa trở về thì được một 
thông điệp quở trách của Giáo Tông yểm trợ.

Giáo Sư Thượng Bảy Thanh hỏi: – Tôi bị Tòa án 
Nam Vang đòi. Tôi có thể đi đến đó được không? Nơi 
đó, tình hình rất xáo trộn.

[1] Ngạn Sơn: đạo hiệu của Giáo Sư Thượng Chữ Thanh (Đặng 
Trung Chữ).
[2] ROBIN: là René Robin, Toàn Quyền Đông Dương (ỉ934– 
1936) thay thế Toàn Quyền Pasquier bị tử nạn vì cháy máy bay.
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Hiền hữu cứ đi rồi trở ĩại với chức vụ hiện thời của 
Hiền hữu.

Ngạn Sơn sẽ lên Nam Vang thay thế Hiền hữu. Tất 
cả sẽ diễn ra trong sự hòa hiệp từ đây đến vài tháng nữa. 
Hiền hữu không nên lo lắng về việc đó.

Giáo Sư Thượng Bảy Thanh trình bày: – Tôi rất 
sợ cho Francois[3] và hoàn cảnh của nó.
Đừng lo lắng việc đó. 
Tạm biệt.

Do nơi bài Thánh giáo nầy, Đức Q. Giáo Tông soạn 
một bài Thuyết đạo đọc trong dịp Vía Đức Phật Thích Ca 
sắp tới để thuyết minh về Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh 
của Đạo.

Ngày 8–4–Giáp Tuất (đl 20–5–1934) Vía Phật Thích 
Ca. Đức Quyển Giáo Tông đọc bài thuyết đạo: Kiểm điểm 
việc đạo một năm qua và Ba Hội lập Quyền Vạn Linh.

NGÀY MÙNG 8–4–GIÁP TUẤT: VÍA ĐỨC PHẬT THÍCH CA.

Bài Thuyết đạo của Đức Quyền Giáo Tông về: 
Phương diện Chánh thể của Đạo.

Chư Đạo hữu cùng chư Đạo muội,
Buổi chênh nghiêng Đạo đã hầu qua, tâm lý toàn 

con cái của Đại Từ Phụ dường như đặng chững chàng an 
tịnh đủ để trọn trí thức tinh thần suy ngẫm, nên Tệ huynh 
ngày nay toại chí, lượt lặt những lời châu ngọc của Đức 

[3] Frangois: chỉ Giáo Sư Thượng Vinh Thanh (Trần Quang 
Vinh).
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Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng thuyết giáo đặng chỉ rõ 
Thánh ý nơi nào để cho Đạo chịu khảo đảo chừng ấy. Cái 
hữu ích của sự khảo đảo sẽ tỏ tường nơi bài thuyết pháp 
nầy. Xin chư Hiền hữu, chư Hiền muội cố tâm kiếm hiểu.

Các tôn giáo đã lập thành tại mặt thế ngày nay đã 
đoạt đặng một cái quyền hành hữu vi kiên cố thì trước 
kia cũng phải chịu khổ hạnh nương lấy một quyền hành 
bạc nhược yếu ớt của tâm lý mà thôi.

Ôi! Quyền hành tâm lý buổi nào thì cũng gặp sẵn 
một tay thù địch mạnh mẽ, cường thạnh, oai nghiêm là 
quyền đời hiện hữu; sự xung đột của quyền đời và quyền 
đạo từ cổ chí kim tự nhiên đều có, chúng ta đã chán bỉết 
rằng, những quyền lực hành thế đều nương theo tinh thần 
mà sản xuất; trứng tinh thần nẩy nở sanh quyền lực, vì cớ 
cho nên các quyền hành đã có đủ thế iực mạnh mẽ nắm 
thế trị vào tay, hễ vừa thấy trí thức tinh thần của nhơn 
sanh ướm mòi sản xuất một cái trứng quyền hành chi khác 
nữa thì đã sợ lưu hại cho mình nên toan phương đập đổ.

Cuộc kết quả sự phản kháng ấy, hoặc thành hoặc bại, 
có ảnh hưởng của tương lai sinh hoạt quyền lực đương 
nhiên của họ, vì cớ mà sự xung đột hằng xem dữ dội.

Ấy là phương khảo thí tài lực của trí thức tinh thần 
hầu làm cho trí thức tinh thần sanh điều hay, bài điều 
dỡ, hay thì chánh, dỡ thì tà, chánh thì còn, tà thì dứt. Ấy 
vậy, dầu cho sự xung đột của quyền Đạo với quyền Đời, 
thoảng đã làm cho lao tâm tiêu tứ của những trang chấp 
chánh Đạo quyền đi nữa, ấy là phương chước tô điểm vẽ 
vời cho lịch xinh mặt Đạo. Phận sự bảo trọng lấy mình 
là dễ, còn phận sự bảo trọng Đạo vốn khó vô cùng, đáng 
lẽ những kẻ khuyến khích Tệ huynh bảo trọng lấy mình 
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nên gọi là người ơn, còn những người khuyên lơn bảo tồn 
nền Đạo nên cho là kẻ nghịch mới phải. Tệ huynh tưởng 
khi chẳng cần nói thì chư Hiền hữu chư Hiền muội cũng 
đoán biết rằng chẳng lẽ Chí Tôn chọn lựa Tệ huynh giao 
cằm giềng mối Đạo đặng bảo trọng lấy Tệ huynh mà thôi, 
trái ngược thì lại nhủ rằng: phải hủy mình đặng bảo tồn 
sanh chúng. Chẳng lẽ chúng ta đành cho rằng: trọng mình 
hơn trọng Đạo, là chơn lý?

Ôi! Biết bao phen đêm khuya canh vắng, Tệ huynh 
nằm gác tay lên trán thầm hỏi lấy mình:

Một mảnh thân phàm nầy, cô thân bạc nhược nầy, 
yếu ớt hèn mọn này, có đủ tài lực chi mà Đại Từ Phụ lại 
tín giao một cái giang san sự nghiệp của toàn nhơn loại 
hoàn cầu đặng cho gánh vác? Càng nghĩ càng lo, lo rồi lại 
sợ, sợ không kham trách nhậm mạng lịnh Trời, càng suy 
càng tủi, tủi rồi lại khóc, khóc sự không phương nâng đỡ 
nổi chơn truyền.

Đại Từ Phụ lại qui tụ con cái của Ngài gần trên một 
triệu sanh linh biểu bảo hộ nưng niu dạy dỗ.

Anh thì nghèo, em thì khó, gia nghiệp không mà 
quyền thế cũng không, bị cưỡng bức ép đè mang khổ hạnh.

Đã 9 năm, Tệ huynh thấy ngờ ngờ trước mắt nhiều 
thảm trạng khó khăn, tinh những tiếng khóc than chẳng 
dứt: kẻ thì đói, người thì đau, Chức sắc thì hèn, tín đồ 
thì dở, nỗi thương tâm chất chứa đầy lòng, giọt huyết lệ 
toàn đêm chẳng ngớt.

An đâu đặng mà tịnh, vui đâu đặng mà nhàn, chúng 
sanh thì khóc, Hội Thánh thì than, mà chẳng thấy một ai 
lo trọn đạo. Tệ huynh xem lại những tay yếu trọng chấp 
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chánh Đạo quyền, thay vì chia đau sớt thảm, lo giải khổ 
cho chúng sanh, lại cố ý giựt giành quyền thế. Nhiều vị 
lại muốn cho Tệ huynh ngồi đó điềm nhiên, những thảm 
khổ ngơ tai bịt mắt, lại buộc Tệ huynh phải an tịnh đặng 
đắc đạo thành Tiên, dầu mối Đạo chênh nghiêng cũng 
đừng ngó đến.

Cái sở vọng của các người ấy, Tệ huynh để cho chư 
Hiền hữu chư Hiền muội kiếm hiểu coi họ để tại nơi nào, 
không cần cạn tỏ.

Vì Tệ huynh biết đặng cái bí mật huyền vi ấy nên 
không khứng nghe lời, mới nảy sanh ra trường ác cảm.

Nào là lường gạt nhơn sanh, nào là tranh giành 
quyền tước gieo nhục nhã khắp nơi, lấy quyền Đời chế 
Đạo. Một trường ngôn luận xảo ngược, dối gian truyền 
cùng làng khắp xóm, nhưng sự kết cuộc cũng không hại 
chi cho danh thể của Tệ huynh, duy làm cho thiên hạ 
chê khinh chánh giáo. Chẳng biết lương tâm của những 
kẻ phá Đạo ngày nay nó phải thế nằo, lẽ tà chánh trọng 
khinh sao chẳng rõ.

Tệ huynh ngồi nhớ lại, đã cách 10 năm nghĩa là 
hạ tuần năm Ất Sửu (1925), Tệ huynh còn làm Thượng 
Nghị Viện vào lầu ra các, trong thì bạn, ngoài thì quan, 
nẻo hoạn lộ hèn sang đã chán, lẽ nhục vinh đã ngán với 
tuồng đời, mùi cay đắng đã từng quen với mặt thế, nào là 
mày trung, nào là mặt nịnh, đã trông nom mỏi mắt mòn 
hơi, nên mới biết chê Đời mến Đạo.

Nay lục tuần hầu đến, lẽ nên hư quyền biến cũng đã 
thừa, có chi hay phòng mến phòng ưa, có chi trọng phòng 
yêu phòng chuộng. Tệ huynh hằng hỏi lấy mình, cái ngày 
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mà Đại Từ Phụ sai Hộ Pháp và Thượng Phẩm đem lịnh 
vào nhà mà dạy một đứa tội tình này phải dâng trọn xác 
hồn cho Ngài làm lợi khí mở chơn truyền, nên gọi là ngày 
hữu duyên hay là ngày trả nợ. Nếu phải trả nợ thì Thầy lẽ 
nào đành giao một cái gia nghiệp vĩ đại của nhơn sanh 
cho một kẻ tham gian bạo ngược, còn như gọi rằng duyên 
thì chắc đủ lực quyền cầm vững Đạo.

Đã 9 năm xông lướt trên con đường đi than lửa, bước 
chông gai, mà cũng có thể bảo thủ chơn truyền của Thầy 
vững vàng toàn hảo, thì không phải là một tay giả mạo 
hay là một đứa tội nhơn mà làm cho Thánh chất đặng 
thắng hơn phàm tánh.

Bởi biết mình, bởi biết Thầy, biết người biết Đạo, 
mới yên trí tịnh tâm giữ gìn Đạo mạch.

Tệ huynh duy có một sở vọng là ngày nào Đạo đắc 
thành, đời đặng thật thái bình thì thối bước lui chơn liền, 
đặng thích chí du sơn ngoạn thủy, cái vui cùng tận của 
Tệ huynh ở tại nơi đó mà thôi, chớ chẳng phải tại mến 
đời ngồi chịu khổ.

*
Ngày nay là ngày Vía Đức Phật Thích Ca mà Tệ 

huynh không giải thích Đức Thích Ca vì chư Hiền hữu 
lưỡng phái cũng hiểu rõ tích của Ngài và chư Hiền hữu 
cũng thông suốt Phật đạo chút ít rồi. Tệ huynh chỉ để thì 
giờ quí báu đặng nhắc cho chư Hiền hữu lưỡng phái nhớ 
một hai tôn chỉ quí trọng của ĐĐTKPĐ đương thời, 
nhứt là phương diện chánh thể của Đạo.

Tuy Tệ huynh không giảng Phật đạo chớ Đại Đạo 
ngày nay cũng là Phật đạo vì gồm hết Tam Giáo (Nho, 
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Thích, Đạo) vì Thích Ca cũng là Thầy, Thầy là Thích Ca.
Tệ huynh hằng nhắc chư Hiền hữu chư Hiền muội 

rằng Đạo vẫn một, mà mỗi thời kỳ khai Đạo thì phương 
diện khác nhau, vì Đạo khai phải phù hợp với dân trí 
đương thời khai Đạo.

Khi Đức Thích Ca mở Phật đạo thì nhơn sanh buổi 
ấy còn Thánh đức nhiều, cả cá nhân đều ngán sự khổ não 
truân chuyên ở thế, nên Thiên đình phú cho Ngài lấy tôn 
chỉ tiêu cực diệt Tứ Khổ (sanh, lão, bệnh, tử) mà độ chúng.

Ngài cũng bị lắm điều truân chuyên khổ não, lao 
thân tiêu tứ với đời mà chừng thành đạo cũng bị quỉ phá 
một hồi dữ dội rồi mới thành đạo.

Đức Lão Tử khai Đạo Tiên thì dùng huyền diệu 
pháp làm tôn chỉ cao thượng vì đương buổi ấy thì nhơn 
sanh ưa huyền diệu phép tắc.

Ngài cũng bị nhơn sanh cho là Lão già mê hoặc 
chúng, Đệ tử của Ngài cũng lần lần xa Ngài cho đến đỗi 
khi Ngài đi ngang qua Hàm Cốc Quan, vô nha môn của 
Doãn Hỷ đặng độ ông nầy là chơn linh Nguơn Thỉ thì 
Từ Giáp là học trò hầu cận Ngài, vì mê sắc, mà sa ngã 
rồi cũng xa Ngài. Mà Đạo Tiên cũng thành tựu và cũng 
truyền bá tứ phương vậy.

Khổng Phu Tử thọ lịnh Thiên đình xuống khai Đạo 
Nho đặng sửa nhơn luân trong buổi Châu mạt, vì trong 
buổi ấy cang thường luân lý suy đồi nên nhơn sanh thấy cái 
đạo Nhơn luân của Ngài hay, sửa đổi đặng thì khâm phục.

Ngài cũng lắm công nhọc nhằn với đời. Qua Tề 
bị Yến Anh, qua Yên bị phế, qụa Triệu bị đuổi, kẻ bắt 
người buộc, ăn vạc nằm sương nhọc nhằn biết mấy, đến 
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nỗi nhà Tần tàn bạo không xiết kể, phần thư khanh nho 
(đốt sách chôn học trò) mà Đạo Nho cũng loan truyền 
khắp hoàn cầu.

551 năm sau Khổng Phu Tử mới có khai đạo bên Thái 
Tây, nên Thầy cho Đức Chúa Jesus Christ giáng sanh khai 
Đạo Thánh cho phù hạp với dân trí Âu châu.

Đức Jesus cũng bị cường quyền Israel (Do Thái) áp 
bức cho đến đỗi hồi ban sơ thì có 12 vị Thánh Tông đồ 
theo Ngài mà sau còn có một vị Thánh Pierre mà thôi, 
nhưng người cũng phải chối Chúa 3 phen đặng tránh 
cường quyền bắt buộc.

Chừng Đạo thành thì có Du-Đa bắt Ngài mà nạp 
cho chánh phủ hành hình, đóng đinh trên cây Thánh giá. 
Hành xác gớm ghiết như thế đặng cho nhơn sanh kinh 
khủng bỏ Đạo, mà Đạo Thánh cũng gieo truyền khắp cả 
hoàn cầu.

Lúc Đạo Gia Tô truyền qua Đông Pháp thì vua An 
Nam cũng nhặt cấm, bắt mấy người theo Đạo Gia Tô 
bước qua Thập tự, ai không bước ngang qua thì bị tử hình. 
Hình phạt gớm ghê như thế mà cũng có người chí Thánh 
thọ tử mà thôi chớ không chịu chối Đạo.

Xét kỹ lại, thiệt người xưa là Thánh đức, ít ai bì kịp, 
cứ giữ chánh tâm làm trọng, thủy chung như nhứt mà thôi.

Ngẫm lại ngày nay mà ngao ngán cho Đời!
Ôi! Trong 8 năm dư, chuông Thánh truy hồn, Đạo 

Trời đem tin cứu thế mà hễ có nghe phưởng phất lời đồn 
huyễn hoặc chi của người toan phá Đạo thì mau mau 
cuốn Thánh Tượng, dẹp Thiên bàn, lòng toan chối Đạo.
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Biết bao nhiêu người nịnh quyền hiếp thế, xu phụ 
theo nịnh tà mong toan phá Đạo, rước rắn rừng vô cắn 
gà nhà, nạp chí Thánh vô đề lao cho phỉ lòng oán hận.

Con một cha, gà một ổ, mà làm cho đổ lụy rơi châu, 
gieo thảm sầu cho lắm người tâm thành trí vẹn phải dừng 
chơn thối bước! Quạ nuôi tu hú cũng còn biết thương, 
người đi một đường sao nỡ hại nhau như thế?!

Ai toan bứng gốc phá chồi của nền Đạo thì để cho 
Thiêng liêng quyết đoán, mình cứ nắm giữ luật lệ của 
Thầy và Đức Lý Giáo Tông đã thành lập từ buổi ban sơ 
thì thành Đạo, vì luật lệ của ĐĐTKPĐ thể Thiên hành 
hóa là món binh khí diệt tà quyền. 

Đời có thạnh có suy, 
Đạo động tịnh chuyển xây,
Lửa thử vàng, gian nan thử Đạo.
Trong 8 năm qua rồi, biết bao phen vẹt mây ngút 

thấy Trời xanh, mà cũng lắm lúc xem đất bằng sóng dậy.
Thầy đã nói tiên tri: “Chi chi qua năm Quí Dậu 

cũng phải cho thành Đạo„ mà trước khi Đạo thành thì 
Tam thập lục Động Quỉ về phá Tòa Thánh dữ đội lắm, 
mà trừ an nội loạn rồi mới thành Thiên cơ.”

Ngày nay, bão tố dữ dội đã qua rồi, Tệ huynh nhìn 
thấy mấy em đã bị bao phen khảo đảo thảm khổ vô cùng 
mà mấy em cũng ngồi vững trong thuyền Bát Nhã của 
Thầy độ rước, Tệ huynh hết sức vui mừng nên nguyện 
rằng sẽ đem hết dạ yêu thương mà dìu dắt mấy em về cùng 
Thầy cho đến chốn.

Các Đấng Thiêng liêng cũng có nói trước: “Rồi đây 
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nguyên nhân sẽ đến rần rần, có lắm anh hào thành tâm giúp 
Đạo.” Cơ Trời mầu nhiệm cao sâu, người đâu thấy đặng.

Từ ngày ác khí nổi lên xung đột, bên bạo tần trương 
nanh múa vút thì bên Thánh đức hiền lương, có lắm anh 
hào đem hết trí thức tinh thần ra công giúp Đạo.

Tạo Hóa vần xây chuyển thế,
Âm Dương thiệt khéo đầu cơ.

Khiến cho Tệ huynh nhớ lời tiên tri của Bát Nương 
Diêu Trì Cung hồi ban sơ có dặn:

Hễ gặp người an bang tế thế,
Nên quì mà nghênh, lấy lễ trọng người,
Cởi thân ra mảnh áo tơi,
Che mưa đỡ nắng cho đời nguy nan.

Tôn chỉ cao thượng của ĐĐTKPĐ là lập công 
quả cùng Thầy, lo độ rỗi nguyên nhân, truyền bá chơn 
đạo cho đời biết chữ nhàn là quí, đức là trọng, đặng 
hết: tranh tranh đấu đấu, lập quyền thế lấn nhau, báng 
sáng nhau, hại sanh chúng nguy nan đời đời kiếp kiếp.

Từ 20 năm nay, xem trong hoàn cầu thiệt đâu đâu 
cũng là một cảnh sầu không tả ra cho cùng tận được. Biết 
bao người bị lượn sóng vô tình vật chất chụp đè trên biển 
khổ, ham lo sung sướng cho mảnh thi hài, bo bo vừa lòng 
tình dục. ít ai ngó xuống thương đồng loại cực khổ biết 
bao! Kể không xiết số người thất nghiệp truân chuyên, 
cơm tẻ ngày không đủ, mảnh tơi che cật chằng lành. Tôi 
phản chúa, người phá Đạo, trò nghịch thầy, cha lìa con, 
vợ xa chồng, huynh đệ bất hòa, bằng hữu tranh nhau cũng 
vì mối nhơn luân suy bại! Chẳng còn thấy Chúa Thánh 
tôi hiền, phụ từ tử hiểu, trông chi gặp tháng Thuấn ngày 
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Nghiêu, nhà nhà lạc nghiệp thái bình âu ca!
Đấng Hóa Công là Đại Từ Phụ chung của cả nhơn 

sanh, trông thấy hoàn cảnh như vậy cũng đổ lụy rơi châu 
với bầy con đại, biết bao thương xót lũ con hoang ra đường 
gây tội lỗi; trong mấy muôn năm phải bị luân hồi trả vay 
mãi mãi như chóng vần xây. Từ việc rất lớn lao tới việc 
tế vi mảy mún, thạnh suy bĩ thới cũng phải chuyển vần y 
như luật Trời đã định.

Đạo Trời đem tin cứu thế, thức tỉnh nhơn sanh, 
phải tu tâm dưỡng tánh, theo lành lánh dữ, cho khỏi nạn 
luân hồi vay trả, hằng ngày phải nhớ câu: Oan gia nghi 
giải, bất nghi kết.

Người phải thương nhau như con một cha, cả hoàn 
cầu là đại chánh chung của nhơn loại, không hại lẫn nhau, 
lấy lễ phép mà giao thiệp, lấy công bình mà đối đãi cùng 
nhau.

Lo cho Đạo hữu trong nền Đạo có cơ sở làm ăn, biết 
làm lành là quí.

QUE L’ HUMANITÉ SOIT UNE, UNE COMME 
RACE, UNE COMME RELIGION, UNE COMME 
PENSÉE.

Ấy là cuộc sửa đời lập Tân Thế giới (Ère nouvelle) 
của Đại Từ Phụ đã tuyên ngôn từ buổi khai Đạo.

Theo lý chánh thực hành chỉ rõ trên đây thì nhiều 
người trong Đạo lại chê, còn theo việc mị mộng ăn ngọ, 
ăn chuối, tuyệt cốc, tịnh luyện thì ưa, còn nguyên nhân 
lỡ bước ai lo?

Trong 8 năm qua rồi, Tệ huynh đây và Hiền đệ Phạm 
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Công Tắc là Hộ Pháp của ĐĐTKPĐ hiệp cùng nhiều 
Thiên phong đã để hết tâm thành trí vẹn, đặng thi hành 
cho hoàn tất mấy điều của Thầy và Đức Lý Giáo Tông 
đã dạy bảo.

Ôi! Biết bao phen bị đánh đổ, lắm người trong Đạo 
không hiểu tôn chỉ Đại Đạo, lại còn biếm nhẽ nói Tệ huynh 
lo việc hữu hình chớ không lo vô vi tịnh luyện.

Bởi vậy mới rồi đây, Tệ huynh có đắc lịnh dạy bảo 
phải chỉ rõ phương diện chánh thể của Đạo. Xin giải:

Trước đây Tệ huynh có nói: Thầy lập Đạo kỳ nầy 
phù hợp với dân trí ngày nay đã tăng tiến khỏi nguơn 
tấn hóa đến địa vị tối cao, cho nên chủ nghĩa Cựu Luật 
của các tôn giáo hiện thời không đủ sức kềm chế đức tin 
của toàn nhơn loại.

Theo Chánh thể của ĐĐTKPĐ thì có Ba Hội đã 
định quyền hành đặc biệt:
A. Thứ nhứt là Hội Nhơn Sanh

Trong Hội Nhơn Sanh thì Chánh Phối Sư phái 
Thượng làm Chủ Trưởng.

Hội viên từ Lễ Sanh đổ xuống. Chánh Trị Sự, Phó Trị 
Sự, Thông Sự và người Phái viên thay mặt cho nhơn sanh.

Trong Nội Luật Hội Nhơn Sanh của Ba Chánh Phối 
Sư lập ra có chỉ rõ thức lệ.

Ấy vậy, từ hàng tín đồ cùng đồng nhi đều có người 
thay mặt đặng xem xét việc Đạo, rồi đệ lên Hội Thánh 
phán đoán.

Vạn vật cũng có ảnh hưởng trong Hội Nhơn Sanh 
vì người là chúa của vạn vật.
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Xét kỹ thì Thầy công bình không xiết kể, và lo việc 
hóa sanh không ngằn, không tận.
B. Thứ nhì là Hội Thánh

Trong Hội Thánh thì có Thái Chánh Phối Sư làm 
Chủ Trưởng.

Hội viên thì từ Giáo Hữu, Giáo Sư và Phối Sư thiệt 
thọ có trách nhậm hành chánh đặc biệt.

Trong Nội Luật Hội Thánh của Ba Chánh Phối Sư 
lập ra có chỉ rõ thức lệ. Hội Thánh có quyền xem xét các 
việc của Hội Nhơn Sanh dâng lên và các việc hành chánh 
trong Đạo rồi đệ lên Thượng Hội.
C. Thứ ba là Thượng Hội:

Thượng Hội thì cũng có Nội Luật chỉ rõ thức lệ. 
Trong Thượng Hội thì Giáo Tông làm Chủ Trưởng.

Hội viên thì có:
 � Thượng Phẩm 
 � Thượng Sanh 
 � Ba vị Chưởng Pháp 
 � Ba vị Đầu Sư nam phái 
 � và vị Đầu Sư nữ phái.

Không cần nhắc chi, chư Hiền hữu lưỡng phái cũng 
hiểu rằng mấy Đại Thiên phong kể trên đây có hành chánh 
phận sự lớn lao của mình thì mới đặng vào Thượng Hội.

Thượng Hội để giúp Giáo Tông và Hộ Pháp điều 
đình cả nền Đạo kớn lao của Thầy.

Thượng Hội có quyền xem xét các điều nghị luận 
của Hội Thánh và Hội Nhơn Sanh, rồi hoặc đệ lên cho 
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Giáo Tông và Hộ Pháp phê chuẩn, hay là trả lại cho Hội 
Thánh định đoạt lại.

Ba Hội (Thượng Hội, Hội Thánh và Hội Nhơn Sanh) 
toàn nhập lại theo hệ thức rành rẽ thì gọi là Quyền Vạn 
Linh, chớ không phải ai muốn lập Hội Vạn Linh, tổ chức 
gì theo ý riêng của mình rồi muốn đem ai lên làm Chủ 
Trưởng, tổ chức gì cũng được. Như vậy thì có luật lệ gì đâu? 

Mà không luật lệ thì không phải là Đạo.
Trên Ba Hội thì có Giáo Tông và Hộ Pháp.
Giáo Tông làm chưởng quản cửu Trùng Đài thì lo 

việc chánh trị Đạo, có Chưởng Pháp và Đầu Sư ở trung 
gian giúp sức điều hành các luật lệ truyền xuống cho Ba 
Chánh Phối Sư nắm trọn quyền hành chánh.

Giáo Tông có quyền định đoạt trong việc chánh trị 
của Đạo. Hộ Pháp thì lo giữ luật lệ của Đạo cho khỏi sái 
Thiên điều, vì luật lệ của ĐĐTKPĐ ngày nay thì thế cho 
Thiên điều.

Hộ Pháp có quyền đặc biệt về ân xá, cũng như Giáo 
Tông có quyền chánh trị vậy.

Hộ Pháp chưởng quản Hiệp Thiên Đài, có Thượng 
Phẩm, Thượng Sanh và Thập nhị Thời Quân giúp sức.

Giáo Tông và Hộ Pháp hiệp một là Quyền Chí Tôn.
Tệ huynh có thọ lịnh chỉ rõ phương diện chánh 

thể của ĐĐTKPĐ của Thầy khai trong buổi Hạ nguơn 
chuyển thế đây y như trên đó.

Xin chư Đạo hữu nhớ và lo phận sự, đừng trái Luật 
Đạo mà bị tội và mình tuân trọn Luật Đạo của Thầy thì 
là món binh khí diệt tà quyền giả mị đó.
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Tệ huynh xin nhắc lời Tuyên ngôn của Đại Từ Phụ 
hồi buổi ban sơ:

Thầy có nói: Thầy lập Đại Đạo kỳ này là lập một cái 
Trường Công quả, nếu các con đi ngoài trường công 
quả ấy thì không trông mong gì về cùng Thầy đặng.

Trường Công quả của Thầy có đôi bên: một bên vô 
hình là các Đấng thiêng liêng (Phật, Tiên, Thánh, Thần) 
cũng lập công quả trong buổi chuyển thế nầy. Các Đấng 
thiêng liêng thường đeo một bên chúng ta đặng ám trợ 
chúng ta về vô vi.

Còn các việc hữu hình tại thế là các việc phải có thi 
hài như chúng ta bây giờ đây làm mới đặng, thì về phần 
chúng ta phải lo làm, rồi có các Đấng thiêng liêng ám trợ.

Thí dụ như đi độ rỗi nhơn sanh, phải nói Đạo cho 
người nghe, như phải lập mấy cuộc để giúp thế đang nguy 
nan, như nhà trường dạy kẻ cô độc học, nhà thương, nhà 
dưỡng lão, cùng các nghề nghiệp cho Đạo hữu có phương 
làm ăn đặng cơm tẻ ngày hai bữa, có áo quần che thân 
ấm cật, v.v... thì chúng ta phải lo hết, rồi các Đấng thiêng 
liêng ám trợ cho thành tựu.

Nếu ta làm biếng không làm công quả chi cho Đạo 
bên hữu hình thì các Đấng thiêng liêng theo mình không 
lập được công quả được thì tội trọng về phần mình chịu lấy.

Từ hồi tạo Thiên lập Địa tới ngày nay, trong mỗi kỳ 
khai Đạo, không có thời nào mà chính mình Thầy là Chủ 
tể Càn khôn thế giới xuống mà lập ra, không có tôn giáo 
nào đặng một vị Đại Tiên là Đức Lý Thái Bạch lãnh làm 
Giáo Tông như ngày nay vậy.

Tệ huynh đây là lãnh về phần xác thay thế cho Ngài 
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đặng lo làm các việc hữu hình tại thế cho Ngài rồi ở trong 
có Ngài ám trợ. Tệ huynh xin chỉ rõ quyền hành lớn lao 
của Đức Lý Đại Tiên Thái Bạch Kim Tinh cho mấy em rõ:

Ánh THÁI CỰC biến sanh THÁI BẠCH,
Hiện KIM TINH trọng trách LINH TIÊU.
Quyền năng vưng thuở THIÊN TRIỀU,
Càn khôn thế giới dắt dìu TINH QUÂN.

*
Tinh Quân thọ sắc thuở Phong Thần,
Cho đến Đường triều mới biến thân.
Thái Bạch Kim Tinh đương trị thế,
Trường Canh trích tử đến thăm trần.

*
Động Đình thi rượu đong muôn đấu,
Bồng Đảo câu Tiên nấm một cần.
Vâng lịnh Ngọc Hư nay xuống thế,
Tam Kỳ độ rỗi các Nguyên Nhân.

Ngài nói rằng: “Hễ Đạo trọng tức nhiên chư Hiền 
hữu trọng, vậy thì chư Hiền hữu biết mình trọng mà lo 
sửa vẹn người đời. Từ đây, Lão hằng giữ gìn cho chư Hiền 
hữu hơn nữa.

Nếu thảng Lão ép lòng cầm quyền thưởng phạt phân 
minh là cố ý muốn giá trị chư Hiền hữu thêm cao trọng 
nữa, vậy. Lão xin đừng để dạ phiền hà nghe.”

Xin chư Hiền hữu lưỡng phái ghi nhớ mấy lời châu 
ngọc ấy đặng sửa mình.

Hết lòng cảm tạ mấy em và chư tôn cố công mệt mỏi 
ngồi nghe mấy lời tôi cạn tỏ rồi đó.
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Hết dạ khẩn cầu cho nền Đạo mau chóng hoằng khai. 

NGÀY 9–4–GIÁP TUẤT (ĐI 21–5–1934) THẤT NƯƠNG TÌNH NGUYỆN 
ĐẾN CÕI ÂM QUANG ĐỘ CÁC NỮ TỘI HỔN

 h Yêu cầu xem TNHT, bài Thánh Ngôn ngày 9–4–Giáp Tuất: 
TNHT1–2HN, B 165.

Trong bài Thánh Ngôn nầy, Thất Nương nói với 
Đức Hộ Pháp: 

“Ngày Hội Ngọc Hư đặng lo phương tiếp pháp của 
Tây Phương Cực Lạc, Em đặng nghe thấy những lời của 
Địa Tạng Vương Bồ Tát than thở rằng: Ngài là Phật nên 
khó gần gũi các hồn nữ phái mà khuyến giáo cơ giải thoát 
mê đồ. Bởi cớ, nơi Âm Quang nữ hồn còn bị luyện tội nhiều 
hơn nam phái bội phần.

Em lại nghe người ước rằng: Chớ chi có một Đấng Nữ 
Tiên dám đảm đương đến phổ tế mới mong tận độ chư vong 
của Phong Đô thoát kiếp.

Em mới để dạ lo lường, cả lòng lân ái đến đó. Em đã 
chán thấy nhiều tội tình chẳng trọng hệ, song có hồn chịu sầu 
thảm lạ thường. Em đã liệu nhiều phương thế cho từ đây 
mấy chơn hồn có bề dễ tránh khỏi cửa Âm Quang hãm tội.”

Việc Thất Nương tình nguyện đến độ rỗi các nữ 
tội hồn ở cõi Âm Quang có nguyên do từ năm 1929, khi 
thân phụ của Cô là ông Vương Quan Trân mất và vì ông 
Trân có tội và không chịu tu hành, mặc dầu ông được 
Đức Chí Tôn đến độ, nên bị đọa xuống cõi Phong Đô. 
Thất Nương vì quá thương cha nên lén Diêu Trì Cung đi 
xuống Phong Đô cứu độ cha. Vì việc làm sái phép nầy mà 
Ngọc Hư Cung bắt tội Thất Nương.
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Chúng ta nghe Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa 
thuật lại như sau đây:

Ngày 22–11–Đinh Hợi (1947), Ngài Khai Pháp thuyết 
đạo tại Đền Thánh về Luật Công bình thiêng liêng, nói 
Ngọc Hư Cung có cho biết rằng:

“Vào năm 1929, Cô Thất Nương (Vương Thị Lễ) hay 
tin thân phụ là Vương Quan Trân qui liễu, bị tội đọa nơi 
Diêm Cung. Cô Thất Nương lén bỏ Diêu Trì Cung đặng 
đi xuống Diêm Cung để thức tỉnh cha của Cô.

Vì phế phận, nên Ngọc Hư Cung bắt tội Thất Nương, 
làm cho Diêu Trì Cung náo nhiệt, nhứt là Bát Nương, 
sợ cho Thất Nương bị tội ấy mà thất vị. Bát Nương liền 
giáng cơ báo tin cho Đức Phạm Hộ Pháp hay và yêu cầu 
Đức Hộ Pháp xin Ngọc Hư Cung ân xá cho Thất Nương.

Đức Hộ Pháp liền lập đàn cơ, Thất Nương giáng tỏ 
bày nỗi niềm hiếu đạo:

THI
Hỏi ai có biết hiếu ra sao?
Chín chữ cù lao giá thế nào?
Hình vóc cảnh Tiên còn dính máu,
Chơn thần nước Phật giữ thai bào.
Nỗi riêng chưa vẹn thân từ phụ,
Nghĩa nặng đeo đai phận má đào.
Thà xuống Ầm Cung chia khổ tội,
Cha vầy, ai nỡ ngự đài cao.

Đức Hộ Pháp đọc bài thi rồi thì xúc động từ tâm, 
nghĩ vì luật pháp quá nghiêm khắc, e rằng nơi mặt thế 
nầy không ai tránh khỏi tội. Cô Thất Nương vì chữ hiếu 
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mà phải bị phạt, thế thì Luật Công Bình có lẽ còn chỗ 
khuyết điểm chăng?

Đức Hộ Pháp quyết định dâng sớ lên Đức Chí Tôn 
xin tội cho Thất Nương.

Đức Chí Tôn nhận được tờ sớ, liền giao cho Đức 
Lý Thái Bạch và nói rằng: “Con coi, Tắc nó trách Thầy, ắt 
nó chưa hiểu rõ Luật Công Bình Thiên Điều thế nào, con 
cũng nên đến giải cho nó đặng hiểu.”

Vâng lịnh Đức Chí Tôn, Đức Lý giáng cơ cho Đức 
Hộ Pháp hiểu rõ và cho bài thi về Luật Công Bình thiêng 
liêng:

THI:
Phải giữ Chơn linh đặng trọn lành,
Ngọc Hư toàn ngự Đấng tinh anh.
Luật điều Cổ Phật không chừa tội,
Hình phạt Chí Tôn chẳng vị tình.
Chánh trực kinh oai loài giả dối,
Công bình vừa sức kẻ chơn thành.
Mũi kim chẳng lọt xưa nay hẳn,
Biết sợ xin khuyên cẩn thận mình.

LÝ GIẢO TÔNG

Trong một bài Thuyết đạo của Ngài Tiếp Đạo Cao 
Đức Trọng tại Đền Thánh vào thời Tý ngày 15–12–Đinh 
Hợi (1947), có một đoạn Ngài Cao Tiếp Đạo nói về cái 
khổ của Thất Nương vì chữ Hiếu, trích ra như sau:

“Thất Nương là vì hiếu, khi hay tin cha mắc tội nơi 
Phong Đô, liền bỏ Cung Diêu Trì, xuống đó độ rỗi nên bị 
Thiên đình bắt tội. Đã hai kiếp sanh khổ vì tình vì hiếu, 



 ĐẠO LỊCH 9: năm GIÁP TUẤT (1934)

301

nên sau khi Thất Nương được đặc ân của Ngọc Hư Cung 
xá tội, liền tình nguyện đến cõi Âm Quang độ rỗi các chơn 
hồn thất thệ, đặng trả nghĩa cho Thầy.

Trước khi đi, Thất Nương có đến từ giã Đức Hộ Pháp 
và một vài Chức sắc HTĐ. Bài thơ ấy, tôi xin nhắc lại:

THI:
Hai kiếp đeo đai lắm nợ trần,
Cái thân vì khổ bận cho thân.
Niềm duyên đổ ngọc lan phòng nguyệt,
Nỗi hỉếu rơi châu tưới mộ phần.
Giữ Đạo mong chờ ngày độc tịch,
Bán mình quyết cứu độ song thân.
Nước non càng ngắm càng thêm chạnh,
Chạnh thảm khi mang mảnh xác trần.

THẤT NƯƠNG.”

NGÀY 20–5–GIÁP TUẤT (DL 1–7–1934) ĐÔ ĐỐC TOGO CỦA NHỰT 
GIÁNG CƠ CHO BIẾT TƯƠNG LAI CŨA VN.

Bài giáng cơ bằng Pháp văn, xin chép ra sau đây và 
có phần dịch ra Việt văn:

Le 1er Juillet 1934. 

AMIRAL TOGO

Pardon, soyez debout.
Sineères remerciements.
J’ ai mission de venir vous apporter le salut de ma 

nation japonnaise et vous adresser mes remerciements pour 
le relèvement futur moral par votre glorieuse religion de 
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tout mon peuple.
– ………………………………………………
– Oui, jettez l’ oeil du côté du Soleil levant.
Quyền Giáo Tông: – ………………………………
– Oui, rire... C’ est par mesure diplomatique et 

encore par l’ avantage de notre religion qu’ il est obtenu 
de vous répondre la seule crainte à l’ hetire actuelle du 
Gouvemement FranÇais est votre approchement au Japon. 
Le gouvemement Pan-Asiatique patronné par un đe votre 
Caodaisme.

On travaille sérieusement pour votre délivrance. Le 
résultat ne pourra être obtenu qu’ après la demière grande 
guerre. Le dernier Congrès des nations orientates decide de 
supprimer toute base navale đes puissances européennes. 
L’ Indochine se trouve parmi les pointes stratégiques visés, 
or il doit être rendu de gré ou de force aux Annamites.

Oui, votre rachat ne sera pas trop cher, croyez aux 
paroles d’ un prétendu héros reconnu et craint par toutes 
les races conquérantes et ce sera encore moi qui regrette 
votre future libe ration. Bonjour et adieu.

 ▶ BÀI DỊCH VIỆT VĂN:

ĐÔ ĐốC TOGO  
(NHỰT BỔN)

Xin lỗi. Các bạn hãy đứng dậy.
Cảm tạ nồng nhiệt. Tôi có nhiệm vụ đến đây chuyển 

tới các bạn lời chào của nước Nhựt của tôi và gởi tới các 
bạn những lời cảm ơn của tôi về sự nâng cao đạo đức 
tương lai bởi tôn giáo vinh quang của các bạn cho tất cả 
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dân tộc của tôi.
Phải, hãy ném cái nhìn về phía Mặt trời mọc.
Quyền Giáo Tông: – …………………………………
Phải, cười... Vì biện pháp ngoại giao và cũng bởi lợi 

ích của tôn giáo các bạn, buộc phải trả lời cho các bạn biết 
cái mối sợ hãi duy nhứt hiện nay của Chánh phủ Pháp là 
sự tiến gần đến nước Nhựt. Chánh phủ khắp nơi cũa 
Châu Á sẽ được làm chủ do một người của Đạo Cao Đài.

Người ta làm việc một cách nghiêm khắt cho cuộc 
giải phóng của quí bạn. Kết quả chỉ có thể đạt được sau 
trận đại chiến cuối cùng. Hội Nghị các quốc gia Đông 
phương vừa qua quyết định bãi bỏ tất cả căn cứ Hải Quân 
của các cường quốc Âu Châu. Đông Dương ở trong giữa 
các điểm chiến lược được nhắm tới, nay nó phải được trả 
lại dù muốn đù không cho những người Việt Nam.

Phải, sự chuộc lại của các bạn sẽ không quá mắc, 
hãy tin tưởng những lời nói của một người tự xưng anh 
hùng, đã được thừa nhận và sợ hãi bởi tất cả những chủng 
tộc chiến thắng, và cũng sẽ là tôi, tiếc nuối sự giải phóng 
tương lai của các bạn.

Chào các bạn và tạm biệt.

NGÀY 5–6–GIÁP TUẤT (DỈ 16–7–1934) TẠI GIÁO TÔNG ĐƯỜNG ĐỨC 
NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN CHO BIẾT THỜI QUANG MINH TRỞ LẠI VỚI 

TÔN GIÁO CỦA CHÚNG TA.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Tiếp Thế.
 � Hầu đàn: Đức Quyền Giáo Tông và vài Chức sắc.
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CHƯỞNG ĐẠO NGUYỆT TÂM HAY VICTOR HUGO

(Bài giáng cơ bằng Pháp văn, xin dịch ra Việt văn:)
Xin chào chư Hiền hữu thân mến. Đứng dậy 

Charles[1].
Phải, sau cùng, bão tố đã qua,

Thời kỳ an bình trở lại với chúng ta�

Chánh phủ Thuộc địa trù tính một hiệp ước,

Sự cộng tác của ROBIN[2] sẽ là hành động đầu tiên của Pháp� 

Số phận của Chánh phủ thuộc địa đặt trên hai dĩa cân,

Nó sẽ chọn sống còn hơn là chết,

Nó điều khiển chánh sách của nó vào một vài khía cạnh 

Trong lúc nó không còn được Công giáo nâng đỡ�

La Mã đang chịu dưới quyền lực của HITLER,

Giáo Hoàng Công giáo sẽ bị đặt dưới sự kềm kẹp�

Vị Thiên Thần nầy bị xiềng xích không còn đôi cánh,

Để ngăn trở sự xuất hiện của Thời Đại Mới�

Sức mạnh thế tục từng ao ước được ở giữa đôi tay của chư Hiền 
hữu;

Cần phải biết sử dụng sức mạnh ấy cho những cứu cánh tốt nhứt�

Hãy cẩn thận trong các quyền công dân của chư Hiền hữu 

Đã đến lúc thuận lợi rồi,

Chư Hiền hữu không còn non nớt�

Hãy tranh đấu với sức mạnh để chống lại tất cả sự nô lệ.

[1] Charles: chỉ Giáo Sư Thượng Chữ Thanh (Đặng Trung Chữ
[2] ROBIN: Toàn Quyền Đông Dương: René Robin.
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Tạm biệt.

NGÀY 8–6–GIÁP TUẤT (DL 19–7–1934) ĐỨC QUAN ÂM BỔ TÁT MỪNG 
CHƯ VỊ THỜI QUẮN.

 � Phò loan: Khai Pháp – Tiếp Pháp.

QUAN THẾ ÂM BỒ TáT

Thiếp mừng chư hiền hữu.
Thiếp xin để lời mừng ngày tái hiệp hôm nay.
Xin nghe. Chư hiền hữu khá lưu ý, thoảng có điều 

gì chưa vừa ý, xin nói nghe.
Thiếp xin hỏi chư hiền hữu:
Các bậc tu hành muốn đặng thành đạo thì phải 

thế nào?
Hiến Pháp bạch: – Trước phải lo trau giồi đức tánh 
và sửa mình.
Đầu tiên, muốn sửa mình thì phải học hỏi, phải 

không? Học hỏi đặng dụng vào đâu?
Cho mình hiểu đạo trước rồi dìu dắt chúng sanh 

sau. Thì ắt phải kiên chí, nhẫn nhịn mới mong đoạt 
kiến thức, có kiến thức thì mới bác lãm, mới có tư 
tưởng cao sâu. Hễ có tư tưởng cao sâu mởi mong đặng 
văn chương quán thế. Hễ có văn chương quán thế mới 
mong cảm hóa lòng người đặng, phải không?

Phải.
Thì phải lo lập nền móng trước chớ sao. Phải có đủ 

trí thức tài tình mới mong đoạt Đạo, phải tài tình mới 
đủ lực lượng diệt vô minh.

Ngày Hai vj íạỉ Thá
Trang
TH

người t sự hiền
phương tôi hiệ tuyên ì hưởng 1 lại cho
đồng lò

thì trướ<
(đình cl lãnh phí 1
trau giồ tốt, chẳi thấy, ng lành củỉ
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Trong Đạo Thầy ngày nay, Thầy đã chọn những kẻ 
ấy để dìu dắt chúng sanh qua khỏi mê tân, đáo bỉ ngạn.

Thiếp hỏi: – Những kẻ ấy là ai há?
Chính là chư hiền hữu đó.
Vì các cớ đó, nên Thiếp mới đến ngày nay mừng cho 

chư hiền hữu, nên có mấy lời thức tỉnh.
Xin chư hiền hữu miễn chấp nghe. 

THĂNG.

Ngày 16–6–Giáp Tuất (dl 27–7–1934) Hai vị Nguyễn 
Ngọc Tương và Lê Bá Trang lập Ban Chỉnh Đạo tại Thánh 
Thất An Hội (Bến Tre) và Bình Hòa (Gia Bịnh).

Tại Thánh Thất Bình Hòa (Gia Định), hai ông Tương 
và Trang lập Châu Tri số 4 gởi toàn đạo, chép ra như sau 
đây:

THƯỢNG VÀ NGỌC CHáNH PHốI SƯ, QUYỂN DẦU SƯ

Gởi cho chư Chức sắc, Chức việc, Chủ Thánh Thất 
và Đạo hữu nam nữ.

Chư Hiền hữu,
Đương buổi nầy, nền Đại Đạo rất chinh nghiêng 

như người bịnh ngặt nghèo, cần cứu chữa gấp mới mong 
tránh khỏi sư hiểm nguy.

Đối với bịnh Đạo hiện thời, chúng tôi tưởng không 
phương nào hay hơn là dùng toàn vẻ Đạo mà trị. Vậy, 
chúng tôi hiệp nhau, nhứt định lập một chương trình 
CHỈNH ĐẠO tuyên bố dưới đây, cho chư hiền hữu rõ 
biết. Vị nào vui lòng hưởng ứng xin hiệp với chúng tôi mà 
lo chấn chỉnh nền Đạo lại cho kịp.
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CHƯƠNG TRÌNH CHỈNH ĐẠO

�� Về người giữ Đạo:
Điều thứ nhứt: Trong hàng Chức sắc và Đạo hữu, 

vị nào đồng lòng muốn hiệp với chúng tôi mà lo chấn 
chỉnh nền Đạo thì trước phải nguyện giữ tròn Tân Luật 
và Pháp Chánh Truyền (đình chú giải), phải thật hành 
Ngũ Giới cấm; Chức sắc nào lãnh phận sự hành chánh 
phải giữ thêm Tứ Đại Điều Qui.

Điều thứ hai: Mỗi vị đã vào chung lo hành đạo thì 
phải trau giồi đức hạnh hằng ngày, làm nên gương trong 
sạch lành tốt, chẳng nhiều thì ít, cho người chung quanh 
mình trông vào thấy, nghĩa là chúng ta vui lòng chung 
hiệp yến sáng và gương lành của nhau làm một cho đến 
tỏ rạng soi được khắp nơi nơi. 

Điều thứ ba: Muốn nên được gương lành ấy, cần 
nhứt phải thật hành chủ nghĩa Từ bi Bác ái, phải giữ đừng 
để lòng nảy sanh giận hờn ganh ghét đến một ai hết, cứ 
để trọn lòng thương mà đối đãi với nhau. Vì vậy mà phải 
cấm nhau không rầy rà, cãi lẩy lớn tiếng với nhau, phải 
giúp đỡ dìu dắt nhau thiệt như tình ruột thịt.

�� Về Thánh Thất:
Điều thứ tư: Nơi các Thánh Thất phải y nhau một 

cách thức, đọc kinh và hành các lễ. Trong ngày lễ sóc 
vọng, sẽ có Chức sắc đến giảng đạo hay là gởi bài giảng 
đến. Nơi Thánh Thất lớn có chỗ rộng rãi, mỗi tháng hay 
10 ngày sẽ có Chức sắc đến chỉ dạy Chức việc, nhứt là về 
phận sự hành đạo.

��  Về Ban Chỉnh Đạo:



ĐẠO LỊCH 9: năm GIÁP TUẤT (1934)

308

Điều thứ năm: Sẽ có một Ban Chỉnh Đạo để bàn 
tính với 2 vị Quyền Đầu Sư các việc đạo trước khỉ thi 
hành. Ban nầy của các Họ đạo hiệp nhau chọn cữ trong 
hàng Chức sắc hay là Đạo hữu có đủ đạo đức và trí thức, 
nhứt là để lo chấn chỉnh nết tu, khép trọn vào khuôn 
hạnh, gom hiền góp đức mà làm cho ra vẻ Đạo thành.

Điều thứ sáu: Những Chức sắc và Đạo hữu lưỡng 
phái xem chương trình nầy rồi vui lòng thuận theo thì hãy 
đến trước Thiên Bàn trong một thời cúng, nguyện với Thầy 
làm y như vậy, rồi cứ lo thật hành theo đó. Chừng nào’có 
người của chúng tôi phái đến các Họ đạo thì sẽ được hỏi 
thêm cho rõ, rồi tỏ sự quyết định của mình.

Hiện nay, chúng tôi tạm ở nơi Thánh Thất Bình Hòa 
(Gia Định) và An Hội (Bến Tre) mà lo phận sự giúp Thầy 
chỉnh đạo cho đến thành, rồi đến ngày giờ Thầy định sẽ 
về Tòa Thánh Tây Ninh mà chung lo qui hiệp với những 
người chân chính. Những thư từ gởi cho chúng tôi thì 
để về Gia Định hay là Bến Tre thì chúng tôi sẽ được hết.

Thánh Thất Bình Hòa, ngày 27–7–1934 (16–6–G.Tuất). 
THƯỢNG TƯƠNG THANH – NGỌC TRANG THANH

Ngày 22–6–Giáp Tuất (đl 2–8–1934) Châu Tri số 
7: 3 CPS xin chư Đạo hữu hỷ hiến tiền bạc sửa chữa Tòa 
Thánh vì nhóm Tuyệt Cốc làm hư hỏng nhiều chỗ.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
(Đệ cửu niên)

TÒA nỘI CHÁnH

Số: 7 CHÂU TRI 

Tòa Thánh, ngày 22–6–Giáp Tuất (dl 2–8–1934)
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THÁI, THƯỢNG, NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ 

Kính cùng chư Chức sắc Thiên phong nam nữ, 
chư Chức việc và chư Đạo hữu lưỡng phái. 

Kính cùng chư Hiền huynh và chư Hiền tỷ,

Hội Thánh xin nhắc lại cho chư Hiền huynh và Hiền 
tỷ hay rằng: năm nay, Hội Thánh sẽ lo sửa Tòa Thánh, 
tức là cho toàn Đạo có nơi thờ phượng Đức Chí Tôn 
cho xứng đáng vậy. Công việc tạo tác đã có phỏng định 
trong Châu Tri số 1, khoản chương trình hành đạo Phái 
Thái, ấn hành ngày mùng 7–3–Quí Dậu. Năm nay mà lo 
sửa chữa Tòa Thánh thì cũng chỉ thi hành lần lần theo 
chương trình hành đạo ấy chớ không có chi lạ.

Hội Thánh duy tưởng có một điều cần nhứt nầy nên 
cho toàn đạo biết là về phần tài chánh, để lo sửa chữa Đền 
thờ Đức Chí Tôn thì Hội Thánh không có bắt buộc ai 
phải góp một số tiền cho Hội Thánh hết thảy. Hội Thánh 
chỉ trông mong nơi lòng từ thiện và hảo tâm của tín đồ 
trong Đạo, ai muốn hỷ cúng bao nhiêu tùy ý, và muốn 
cho được minh chánh, nên trước đây Hội Thánh xin lỗi 
những vị hảo tâm cho phép Hội Thánh đem danh hiệu 
và số tiền vào một Tờ Cám ơn chung đặng dán tại Tòa 
Thánh cho chúng sanh rõ.

Như vậy dầu ngoài Đời, dầu trong Đạo cũng không 
ai nói điều chi được. 

Nay kính.
 Thái Chánh Phối Sư Thượng Chánh Phối Sư ngọc Chánh Phối Sư 
 PHẠm TẤn ĐÃI THÁI Văn THâU TrẦn DUy nGHĨA�
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NGÀY 28–6–GIÁP TUẤT (DL 8–8–1934) ĐỨC NGUYỆT TÂM CHO BIẾT TOÀN 
QUYỀN PASQUIER ĐÃ BỊ THIÊN ĐIỀU GIẾT CHẾT VÌ ÂM MƯU DIỆT ĐẠO.

NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN OU VICTOR HUGO

Bonjour mes Chers Frères.
Debout mon ami ettoi aussi Charles.
Tiếp Thế: …………………………
– Oui, toils ceux qui osent mettre leurs mains 

sacrilèges à la Divinité de près ou loin doivent être punis.
Voyez Pasquier et tant d’autres tués par le verdict 

céleste. Nul ne pourra échapper aux courroux des Dieux 
s’il marche à l’encontte de l’ Étemel. Soyez done persuadé 
et ayez confiance en sa justice.

Oui, agissez, vous aiderez puissamment à l’ accomplis- 
sement de la troisième puissance, pouvoir détenu par le 
Saint Esprit.

Vilmont est déjà marqué.
Hộ Pháp! J’ai entendu votre appel, mais je n’ose venir 

à cause du service.
Voici l’explication:
Le Verbe commande la creation. Or, la loi divine 

dérive du Verbe. Vous y êtes?
La loi sera done à votre possession. Notre Pape 

Spirituel n’est qu’intérimaire. Dès votre retour, vous 
reprendrez votre réelle attribution. Oui, la deuxième 
puissance ce n’est pas mince, n’est-ce-pas?

Passez le plus longuement votre étude humanitaire 
parce que celà n’est plus qu’une utilité mais une nécessité.
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Rire... Oui, le rôle est réellement réservé. Ainsi soit- il. 
Autrement dit, Amen. Au revoir.

 ▶ BÀI DỊCH VIỆT VĂN:
Chào các anh thân mến,
Mời bạn đứng lên, và con Charles[1] cũng vậy.
Tiếp Thế: …………………………………………
Phải. Những kẻ nào dám vi phạm vào Thiêng liêng, 

dù xa dù gần, đều phải bị trừng phạt,
Hãy xem tên Toàn Quyền Pasquier[2] và nhiều kẻ 

khác bị giết chết bởi phán quyết thiêng liêng. Không một 
ai có thể tránh thoát những cơn thịnh nộ của Trời nếu 
chống lại Đấng Thượng Đế. Hãy nghe theo và tin tưởng 
sự công bằng của Thượng Đế.

Phải, hãy làm việc đó, quyền năng thứ ba của chư 
vị Thánh Thần sẽ giúp đắc lực các bạn trong việc hoàn 
thành nhiệm vụ.

Vilmont đã được chỉ định.
Hộ Pháp! Bần đạo đã nghe được lời gọi của Ngài, 

nhưng vì bận công việc nên không đến được.
Đây là giải nghĩa:
Ngôi Hai chỉ huy sự Tạo hóa, Nay Thiên điều lấy 

[1] Charles: chỉ Giảo Sư Thượng Chữ Thanh (Ngạn Sơn)
[2] PASQUIER: Pierre Pasquier, Toàn Quyền Đông Dương từ 
năm 1928 đến 1934. Ông quyết tâm tiêu diệt Đạo Cao Đài, nên 
làm giả nhiều hồ sơ đem về Pháp, để chứng minh với Chánh phủ 
Pháp là Đạo Cao Đài làm chánh trị chống Pháp. Pasquier đi máy 
bay về Paris, đến Marseille, còn đang bay trên bầu trời, bỗng nhiên 
phi cơ phát cháy nổ tung. Pasquier cùng với gia đình và toàn bộ hồ 
sơ ngụy tạo đều bị cháy ra tro. 
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từ Ngôi Hai. Ngài ở tại đó chứ?
Luật pháp là sở hữu của Ngài. Đức Giáo Tông thiêng 

liêng của chúng ta chỉ là quyền tạm. Ngay khi trở về, Ngài 
sẽ nắm lại nhiệm vụ thực tế đã được giao phó. Phải, quyền 
lực thứ nhì đâu phải mỏng manh, đúng không?

Hãy nghiên cứu lâu dài về nhơn loại, bởi vì đó không 
chỉ là lợi ích mà còn là nhu cầu.

Cười... Phải, vai trò đã thực sự được dành sẵn. Nó 
là như vậy đó. Nói một cách khác, Amen. 

Tạm biệt.

 ▶ Chú thích:
PASQUIER: Pierre Pasquier, Toàn Quyền Đông 

Dương từ năm 1928 đến 1934. Ông quyết tâm tiêu diệt 
Đạo Cao Đài, nên làm giả nhiều hồ sơ đem về Pháp, để 
chứng minh với Chánh phủ Pháp là Đạo Cao Đài làm 
chánh trị chống Pháp. Pasquier đi máy bay về Paris, đến 
Marseille, còn đang bay trên bầu trời, bỗng nhiên phi cơ 
phát cháy nổ tung. Pasquier cùng với gia đình và toàn bộ 
hồ sơ ngụy tạo đều bị cháy ra tro. 

Đó là vì Pasquier phạm Thiên điều nên bị chư Thần 
diệt thác, linh hồn bị đọa vào Phong đô.

Hai năm sau, Pasquier được phép giáng cơ để xưng 
tội cùng Hội Thánh. Bài giáng cơ chép ra như sau:

Tòa Thánh, ngày 18–8–1936 (âl 2–7–Bính Tý).

PIERRE PASQUIER

Tôi nói tiếng An Nam.
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Tôi đã cầm đặng một cuốn sách Nho, học thông 
Đạo lý.

Cái tư tưởng của tôi buổi nọ, nó thiên về bên Khổng 
giáo chớ không phải hướng qua bên Phật đạo. Tôi càng 
suy xét thì lại lấy làm lạ vì cớ nào tôi lại dùng Nhà Thiền 
toan phá Đạo Cao Đài buổi nọ. Quái dị thay!

Tôi đã dám xưng mình là vãn sĩ Nho phong, kinh 
truyện, văn chương trước mắt mà lại chịu thiệt thòi sai 
sót, chẳng hiểu đặng rằng Nho giáo chuyển luân tạo dựng 
toàn cầu Tân thế. Sự lạc lầm ấy do đâu mà có?

Ôi! Quan trường! Ôi nha lại! vì mi mà làm cho ta 
phải đui mắt, linh hồn phạm tội nghịch ý Chí Tôn. Thiên 
điều tàn sát. Hận thay ngôi vị đế vương là đao kiếm trừ 
mạng linh hồn mà chớ. Gớm thay! Ghê thay!

THI:
Vương bá bửu ngôi thị ngục hình,
Thiên lao như thử tấc công khanh.
Đồ thân phát phối cầm dân mạng,
Y phục đai cân thị tử thành.

THĂNG.

NGÀY 9–7–GIÁP TUẤT (DL 18–8–1934) CHÂU TRI SỐ 8 CỦA 3 CHÁNH 
PHỐI SƯ

Thời Quân HTĐ nắm quyền bên CTD thì không 
còn quyền bên HTĐ.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ cửu niên)

TÒA nỘI CHÁnH
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Số: 8 CHÂU TRI
THÁI, THƯỢNG, NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ 

Kính cùng chư Chức sắc Thiên phong nam nữ,  
chư Chức việc và chư Đạo hữu lưỡng phái. 

Kính cùng chư Hiền huynh và chư Hiền tỷ,

Vâng lịnh dạy của Đức Quyền Giáo Tông, chúng 
tôi xin nhắc lại cho chư Hiền huynh và chư Hiền tỷ nhớ 
rằng: Phần hành chánh là phận sự đặc biệt của Chánh 
Phối Sư thì tức nhiên những tờ giấy chi hay là lịnh chi 
mà không phải do nơi Văn phồng Nội Chánh tại Tòa 
Thánh ban hành ra thì xin chư Hiền huynh và chư Hiền 
tỷ chớ nên thâu nạp.

Đức Quyền Giáo Tông cũng dạy chúng tôi nhắc cho 
chư Hiền huynh và chư Hiền tỷ nhớ rằng: Việc Chức sắc 
HTĐ qua lãnh quyền bên CTĐ là một việc đã có Hội 
Thánh quyết nghị trong kỳ Đại hội ngày mùng 9–1–Quí 
Dậu (3–2–1933).

Chức sắc CTĐ từ phẩm Chánh Phối Sư đổ lên, 
thoảng có khuyết địa vị nào thì Chức sắc HTĐ phải tạm 
lãnh địa vị ấy cho đến ngày có chánh vị, đặng cho phần 
chánh trị của Đạo khỏi bị trở ngại và bê trễ, song le nếu 
hành chánh bên CTĐ thì phải ngưng hết quyền bên HTĐ.

Tòa Thánh, ngày 18–8–1934.
 Thái Chánh Phối Sư Thượng Chánh Phối Sư ngọc Chánh Phối Sư 
 Khai Đạo HTĐ Khai Thế HTĐ Khai Pháp HTĐ
 PHẠm TẤn DÃI THÁI Văn THâU TrẦn DUy nGHĨA�
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NGÀY 15–7–GIÁP TUẤT (DL 24–8–1934) ĐỨC THƯỢNG PHẨM KHUYÊN 
NGÀI BVPQ CAO QUỲNH DIÊU HÃY TRỞ VỀ NGUỒN CỘI CỦA ĐẠO LÀ 

TÒA THÁNH TÂY NINH.

 h (Xem TNHT, bài ngày 15–7–Giáp Tuất: TNHT1–2HN, B167)

Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu ngã 
theo hai Ngài Q ĐS Thượng Tương Thanh và Ngọc Trang 
Thanh, chống lại Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp

Đức Cao Thượng Phẩm thấy vậy sợ Ngài Diêu bị tội 
cùng Ngọc Hư Cung, nên giáng cơ khuyên nhủ.

Hôm sau, ngày 16–7–G. Tuất (dl 25–8–1934), Đức 
Thái Thượng Đạo Tổ cũng giáng cơ khuyên nhủ Ngài 
Diêu thức tỉnh. Nhờ vậy Ngài trở về lập công nơi TTTN. 
Đây là một điều may mắn vô cùng cho Ngài Diêu. {Xem: 
TNHT1–2HN, B168).

Cũng trong ngày 15–7–Giáp Tuất nẩy, 3 Chánh Phối 
sư ra tiếp Châu Tri sế 9: nhắc lại Nội Luật Thánh Thất.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
VăN PHòNG (ĐỆ CửU NIÊN)
NộI CHáNH 
SÔ: 9 CHÂU TRI

THÁI, THƯỢnG, nGỌC CHÁnH PHỐI SƯ
Kính cùng chư vị Đầu Tỉnh Đạo, Đầu Họ Đạo, Đầu Quận Đạo, 

và chư Đạo hữu lưỡng phái. 

Chư Hiền huynh và chư Hiền tỷ,
Việc hành chánh nơi các Thánh Thất đã có chỉ rõ 

trong Nội Luật Thánh Thất, ban hành từ ngày 1–7–1933.
Hội Thánh xin nhắc lại cho chư Chức việc và chư 
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Đạo hữu các Thánh Thất biết rằng, chi chi cũng phải do 
nơi Đầu Quận hay Đầu Họ và Đầu Tỉnh Đạo sở tại xem 
xét trước và phế chuẩn rồi mới được thi hành.

Từ đây, việc thâu xuất tại Thánh Thất, những việc 
tạo tác và những số lương thực như lúa, dừa, tương, vv..., 
của chư Đạo hữu hỷ cúng đều phải có Đầu Tỉnh Đạo phê 
chuẩn. Chư vị Chủ Thánh Thất không được tự quyền 
nhứt định số lương thực phải để tại Thánh Thất bao 
nhiêu, hộ về Tòa Thánh bao nhiêu, phải công đồng chư 
Chức việc lại đặng quyết định trước rồi lập Vi bằng đệ 
lên cho Đầu Tỉnh Đạo phê chuẩn rồi thi hành liền, chớ 
chẳng nên bê trễ.

Nay kính.
 Thái Chánh Phối Sư Thượng Chánh Phối Sư ngọc Chánh Phối Sư 
 Khai Đạo HTĐ Khai Thế HTĐ Khai Pháp HTĐ
 PHẠm TẤn ĐÃI THÁI Văn THâU TrẦn DUy nGHĨA�

NGÀY 16–7–GIÁP TUẤT (DI 25–8–1934) ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG HIỆP VỚI 
ĐỨC HỘ PHÁP LẬP 2 ĐẠO NGHỊ ĐỊNH THỨ 7 VÀ 8, ĐỊNH QUYẾT CHI 

PHÁI LÀ BÀNG MÔN TẢ ĐẠO.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Tiếp Đạo.

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần đạo chào Đức Quyền Giáo Tông, Hộ Pháp, 
Thượng Sanh, Cao Tiếp Đạo và Lê Tiếp Thế.

Xin mời Thái, Thượng, Ngọc Chánh Phối Sư và Nữ 
Chánh Phối Sư nhập nội.

Bần đạo chào chư vị Đạo hữu và Đạo tỷ.
Thưa cùng Đức Quyền Giáo Tông, xin Ngài làm 
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ơn nhắc nhở giùm chư vị Chánh Phối Sư phải nhặt gìn 
phận sự.

Xin chỉnh đàn cho nghiêm đặng tiếp rước Lý Giáo 
Tông.

Bần đạo khuyên cả Hội Thánh nam nữ đừng ai tư 
mật mà làm cho người phát nộ thì rủi cho Hội Thánh 
lắm nghe.

Cao Tiếp Đạo, em ráng nâng loan có Qua trợ lực. 
Thăng.

 ▶ TÁI CẦU:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

 LÝ THáI BẠCH

Chào chư Hiền hữu và Hiền muội.
Quyền Giáo Tông bạch: …………………………………
Ừ, Lão còn cầm quyền ngày nào thì Lão quyết trừ 

diệt những kẻ tà tâm cho tận tuyệt.
Lão nói thật, nền Chánh giáo của Chí Tôn phải ra 

thiệt tướng, bằng chẳng vậy, thà Lão thối bước lui chơn, 
hơn thấy Thánh thể của Người phải ra ô trược.

Ngọc Chánh Phối Sư, mỗi Đạo Nghị Định của Lão 
viết ra phải chính mình Hiền hữu đọc lại cho toàn Chức 
sắc Thiên phong có mặt tại đây nghe rõ.

ĐẠO NGHI ĐỊNH THỨ BẢY
* * *
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
 � Chiếu y PCT ban quyền hành cho Giáo Tông và Hộ 

Pháp,
 � Chiếu y Đạo Nghị Định số 2 ban quyền Giáo Tông 

phần xác cho Thượng Trung Nhựt,
 � Chiếu y Đạo Nghị Định số ba và số bốn ban quyền 

hành cho Hội Thánh Cửu Trùng Đài nam nữ lưỡng 
phái,

 � Chiếu y Đạo Nghị Định số năm định cho Chức sắc 
cầm quyền hành chánh thiệt thọ,

 � Chiếu y mật chỉ Chí Tôn,

NGHỊ ĐỊNH

ĐIỀU THỨ NHỨT: Cả Chức sắc nam nữ Cửu Trùng Đài 
đã trọn hiến thân cho Đạo buổi sơ khai đẳng đẳng đồng 
thăng nhứt cấp, trừ ra:

 � Một là người nào hiến thân cho Đạo sau ngày rằm 
tháng 10 năm Canh Ngọ,

 � Hai là người không trọn tuân luật pháp, không 
trọn giữ phận sự của mình,

 � Ba là người cầm quyền hành chánh chẳng toàn 
công,

 � Bốn là người nghịch chơn truyền chánh giáo, gầy 
Tả đạo Bàng môn,

 � Năm là mới thọ ân phong thưởng.
ĐIỀU THỨ HAI: Cả Chức sắc Thiên phong Hội Thánh 

Ngoại Giáo tùng quyền Chưởng Đạo Nguyệt Tâm đã đủ 
ân phong công nghiệp, chẳng đặng thăng cấp.

ĐIỀU THỨ BA: Những người đã có công nhưng đắc 
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tội cùng Hội Thánh thì phải giao nạp cho Hiệp Thiên 
Đài, chừng nào Tòa Tam Giáo Hiệp Thiên cho trắng án 
thì đặng thăng đẳng cấp như Chức sắc Thiên phong hữu 
công cùng Đạo.

ĐIỀU THỨ TƯ: Quyền Giáo Tông và cả Chức sắc Thiên 
phong Hội Thánh Nhị Hữu Hình Đài phải thi hành Đạo 
Nghị Định nầy.

ĐIỀU THỨ NĂM: Bát cả sớ cầu phong thưởng.
Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 15 tháng 7 năm Giáp Tuất.

ký tên:
 HỘ PHÁP. GIÁO TÔNG
 Phạm Công Tắc Lý Thái Bạch

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH THỨ TÁM
* * *

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
 � Chiếu y Pháp Chánh Truyền cửu Trùng Đài và HTĐ,
 � Chiếu y các Thánh giáo của Chí Tôn,

Nghĩ vì Đạo đuy có một,

NGHỊ ĐỊNH:

ĐIỀU THỨ NHỨT: Những Chi phái nào do bởi ĐĐTKPĐ 
làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh Hội Thánh 
thì cả chúng sanh chẳng đặng nhìn nhận là của Chí Tôn 
và phải định quyết là Bàng môn Tả đạo.

ĐIỀU THỨ NHÌ: Các tôn giáo xin nhập môn vào mối 
chơn truyền phải có đủ Quyền Vạn Linh và Quyền Chí 
Tôn công nhận.
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Lập tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 15 tháng 7 năm Giáp Tuất.
ký tên:

 HỘ PHÁP GIÁO TÔNG
 Phạm Công Tắc Lý Thái Bạch

Thượng Trung Nhựt, Hiền hữu phải để ý rằng quyền 
hành của Hiền hữu riêng với phần của Lão, nên Đạo Nghị 
Định phải lập riêng ra nghe.

* * *
Kể từ ngày Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp lập 

Đạo Nghị Định thứ 8 thì Chức sắc bất mãn với Hội Thánh 
không còn dám tách ra lập Chi phái nữa, bởi vì Đạo Nghị 
Định thứ 8 nầy là Thiên điều, mà hễ phạm vào Thiên điều 
thì phải bị tiêu diệt, không thể nào tránh khỏi.

Cho nên, những Chi phái của Đạo Cao Đài đã lập 
ra từ trước đến nay, nếu không tự giác qui hiệp về Tòa 
Thánh Tây Ninh thì dần dần rồi đây sẽ suy tàn và mất hẳn.

Chúng ta nhớ 4 câu thơ tiên tri cữa Đức Chí Tôn:
Đạo Thầy nhiều nhánh các con coi,
Nhánh có trái bông, nhánh cụt còi.
Rốt cuộc cành khô cùng lá héo,
Còn gì tươi tốt để con coi!

Nhờ Đạo Nghị Định thứ 8, từ đây về sau, Đạo Cao 
Đài không còn nảy sinh Chi Phái, trở thành một nền Đại 
Đạo có được 4 cái duy nhứt:

 � Một hệ thống Giáo lý duy nhứt,
 � Một hệ thống Luật Pháp duy nhứt,
 � Một Hội Thánh duy nhứt,
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 � Một Tòa Thánh duy nhứt là Tòa Thánh Tây Ninh.
Cũng ngày nầy: 

LA FONTAINE GIÁNG CƠ NÓI VỚI ĐQGT VỀ HTNG.

Tòa Thánh Tây Ninh, đêm 25–8–1934, lúc 23 giờ. 
 � Phò loan: Hộ Pháp – Tiếp Thể:
 � Hầu đàn: Đức QGT, GS Thượng Bảy Thanh (Phong 

Chí), GS Thượng Chữ Thanh (Charles) và vài Chức 
sắc.

HOÀNH SƠN OU LA FONTAINE

Bonjour mes chers frères.
Je vous prie de faire venir les Logiens.
Le Pape intérimaire expose que: Latapie est bien 

malade. 
– Oui, Oh! C’ est encore un imbecile karma.
Je viens en simple missionnaire de Victor Hugo.
Debout, mes chers copains, notre maitre vient d’ 

avoir un entretien intime avec Le Pape sur votre avenir 
apostolique. Il a lavé un échec sur votre avancement.

Le Pape intérimaire expose: Notre Pape spirituel 
est très sévère.
Trop même. Il (le Pape spirituel) insiste sur les faveurs 

que les Logiens sont obtenus de lui, mais à vrai dire, le 
Pape a grandement raison: vous êtes les plus favorisés du 
Saint Sacerdoce.

Phong Chí expose: Nous avons beaucoup travaillé. Sa 
Sainté et Hộ Pháp en sont en sont les témoins oculaires.
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– Oui, mais le Pape accorde les récompenses au 
comptegoutte. Voyez la preuve de tout à l’ heure.

(Charles arrive) Debout, Petit!
Il (Le Pape) a fait secrètement connaitre à notre maitre 

qu’ il vous enverra sous peu en mission, cher Zéphyr. Alors, 
soyez prêt. Au revoir.

 ▶ BÀI DỊCH VIỆT VĂN:
Chào chư Hiền hữu thân mến.
Xin cho các đệ tử Bạch Vân Động đến.
Đức Quyền Giáo Tông trình bày: GS Latapie đau 

nhiều.
Phải, Ồ! Đó cũng là một quả báo dại dột.
Tôi đến như một sứ giả bình thường của Victor 

Hugo.
Hãy đứng đậy, các bạn thân mến, thầy của chúng ta 

(Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ) vừa nói chuyện thân mật với 
Đức Lý Giáo Tông về tương lai giáo phẩm của bạn (Phong 
Chí). Người đã thất bại trong việc thăng chức cho bạn.

Đức Quyền Giáo Tông trình bầy: Đức Giáo Tông 
thiêng liêng của chúng ta rất nghiêm khắc.
Quá nghiêm khắc nữa. Ngài nhấn mạnh đến những 

ân huệ đã ban cho các đệ tử của Bạch Vân Động, nhưng 
Ngài rất hữu lý: Các bạn được ưu đãi nhứt trong Hội 
Thánh.

Phong Chí trình bày: Chúng tôi đã làm việc nhiều. 
Đức QGT và Đức Hộ Pháp là những người làm chứng 
thấy rõ.
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Phải, nhưng Đức Lý Giáo Tông thì ban thưởng nhỏ 
giọt. Các bạn thấy bằng cớ liền khi nãy.

(GS Thượng Chữ Thanh tới). Hãy đứng dậy, đứa bé.
Đức Lý Giáo Tông, Ngài đã bí mật cho thầy chúng 

ta biết rằng Ngài sẽ phái bạn đi công cán, bạn Phong Chí. 
Vậy thì bạn hãy sẵn sàng. Tạm biệt

NGÀY 20–7–GIÁP TUẤT (DL 29–8–1934) TẠI TÒA THÁNH ÔNG 
ARISTIDE BRIANO GIÁNG CƠ NÓI CHUYỆN VỚI ĐỨC HỘ PHÁP.

 � Phò loan: Đức Hộ Pháp — Tiếp Đạo

ARISTIDE BRIAND[1]

Bonjour mes chers en esprit.
Question: …………………………………………
– Oui, je suis très touché de votre haute estime. 

Question: …………………………………………………
– Oui, et le monde n’ est pas près de s’ améliorer 

malgré mes efforts connus. Oh! L’ entente universelle est 
souvent contrariée par la lutte des races et le conílit des 
intérêts. Nous n’ avons pas sú encore entendre la Voix đu 
Consolateur Divin qui est pourtant à cette heure parmi 
les humains. C’ est vers Lui seul ou vers Sa religion que 

[1] Ông Aristide Briand, là một chánh khách của nước Pháp, sanh 
tại Nantes (1862–1932). Ông là nhà hùng biện nổi tiếng, 11 lần làm 
Thủ Tướng, và Ngoại trưởng, chủ trương hòa hiệp với nước Đức.
Lúc sanh tiền, ông hằng xu hướng cuộc cứu thế, trông mong hòa 
bình thế giới, ông được các đồng liêu kính phục. Khi ra dự Hội Vạn 
Quốc, các nước đều tôn ông lên làm chủ tọa đặng lo lắng cho nhơn 
loại được hòa bình. Việc lớn lao ấy gần hoàn thành thì ông mất.
Năm 1926, ông được giải thưởng hòa bình Nobel.
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les coeurs doivent s’ unir. Quand pourrons-nous voir en 
Occident la clarté de Sa gloire qui sera pour le monđe entier 
l’ aurore đe l’ Ère Nouvelle?

Question: ……………………………………………………
– Oui, vous êtes heureux de posséder un tel Être. 

Moise a crũ pouvoir le rencontrer. Le Christ a sú le prédire, 
mais tous deux n’ ont pas l’ heur de collaborer à son oeuvre.

Prions Dieu pour que Son Noble Esprit se révèle, le 
monde a soif de Son eau vive. La souffrance humaine, par 
une crise aigue de son état moral, demande la venue du 
Grand Sauveur en la personne du Grand Instructeur Divin.

Soyez fidèle à votre tâche, elle est complexe mais non 
irréalỉsable. Par la manifestation de Sa divinité, quel-le 
gloire Dieu a voulu réserver pour votre pays et aussi pour 
la France! Je denande à collaborer spirituellement avec 
vous, c’ est continuer mes desseins pacifiques. Au revoir.

 ▶ BÀI DỊCH VIỆT VĂN:
Xin chào chư Hiền huynh tinh thần của tôi.
Hỏi: ……………………………………………………
– Phải, tôi rất cảm động lòng quí chuộng cao cả của 

quí vị.
Hỏi: ………………………………………………………
– Phải, và thế gian chưa tự cải thiện mặc dầu những 

cố gắng hiểu biết của tôi. Ô! Sự hòa hiệp toằn thế giới 
thường bị cản trở bởi cuộc tranh đấu của các chủng tộc 
và sự xung đột về quyền lợi. Chúng ta còn chưa biết nghe 
tiếng nói của Đấng An ủi thiêng liêng, mặc dầu giờ phút 
nầy Đấng ấy đang ở giữa nhơn loại. Đó là hướng về Ngài, 
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hoặc hướng về tôn giáo của Ngài, mà các trái tim phải hiệp 
nhứt. Khi nào chúng ta có thể thấy được ở Tây phương 
ánh sáng của sự Vinh quang của Ngài, nó sẽ là bình minh 
của Thời Đại Mới cho toàn thế giới.

Hỏi: …………………………………………………………
– Phải, quí vị sung sướng có được một Đấng như thế.
Ông Moise đã tin tưởng gặp được Ngài. Chúa Jesus 

Christ đã biết tiên đoán về Ngài, nhưng cả hai vị đều 
không có diễm phúc cộng tác trong đại nghiệp của Ngằi.

Chúng ta hãy cầu nguyện với Đấng Thượng Đế để 
cho Thần Linh Cao Quí của Ngằi xuất hiện, nhơn loại 
đang khát khao nguồn nước tươi mát của Ngài. Nỗi đau 
khổ của con người, bỏi cơn khủng hoảng trầm trọng của 
tình trạng đạo đức, đòi hỏi sự giáng hạ của Đấng Cứu Rỗi 
vĩ đại nơi hình thể của Đấng Giảng Sư vĩ đại thiêng liêng.

Hãy trung thành với nhiệm vụ của quí vị, nó phức 
tạp nhưng không thể không thực hiện được.

Để cho sự thể hiện thiêng liêng của Ngài. Biết bao 
điều vinh quang mà Đấng Thượng Đế muốn giành cho 
quốc gia của quí vị và cũng cho nước Pháp!

Tôi xin cộng tác về tinh thần với quí vị, đó là tiếp 
tục các chủ định hòa bình của tôi. 

Tạm biệt.
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NGÀY 21–7–GIÁP TUẤT (DL 30–8–1934) NGUYỄN DU, TÁC GIẢ TRUYỆN 
KIỀU, GIÁNG CƠ TÂM SỰ. 

NGUYỄN DU

Thưa chào quí vị.
Tệ sĩ hằng nghe cảm mộ và cũng là người một hội 

một thuyền, nên bạo gan đến chung cùng bàn luận.
Thanh Tâm Tài Nhân đời hằng ít có, đắc thời thì 

cần nhiếp chánh hóa dân, thất thế nắm văn chương tô 
điểm tục.

Thưa cùng quí Ngài,
Giọt huyết lệ của Tệ sĩ đổ tại bổn Kiều, chẳng khác 

chi câu văn ai oán của mấy Ngài nơi: Nữ Trung Tùng Phận. 
Khối đa sầu có thể nhắc sầu,
Tâm ái quốc rộng thương phục quốc.

Cười... Tệ sĩ không muốn viết.

THI:
Dặm hồng không ngán trận phong ba,
Đồ ngọc mong tô đẹp nước nhà.
Mượn bóng hồng nhan lau nét hận,
Cậy đường phong nguyệt trổi hơi hòa 
Khóc than thổ võ thanh lâu khách,
Thúc giục quan nha cậy mụ bà.
Dời đổi triều đình Từ Hải chí,
Chấn hưng văn hiến tiếng diêu ca.

Có nhiều câu chưa đoạt ý nhưng quên văn pháp rất 
nhiều không trọn phù ba như trước, dạ câu thi thường 
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làm mới hay, bỏ lâu ra lụt. 
THĂNG.

Văn hào Nguyễn Du có giáng cơ cho bài ệ- “Túy Sơn 
Vân Mộng” rất đặc sắc. Xem: Thánh Ngôn Sưu Tập Q.l, 
Phần Thi văn.

NGÀY 26–7–GIÁP TUẤT (DL 4–9–1934) CHÂU TRI 11: 3 CPS NHẮC LẠI 
THẬP HÌNH CŨA ĐỨC LỶ GIÁO TÔNG.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ cửu niên)

VP Nội Chánh
SỐ: 11 Tòa Thánh, ngày 26–7–Giáp Tuất (dl 4–9–1934).

CHÂU TRI
THÁI, THƯỢNG, NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ 

Kính cùng chư vị Đầu Tỉnh Đạo, Đầu Họ Đạo, 
Đầu Quận Đạo, chư Chức việc và Đạo hữu lưỡng phái. 
Chư Hiền Huynh và chư Hiền tỷ,

Hội Thánh vì bổn phận phải giữ gìn cái nguyên tắc 
trật tự trong nền Đạo, nên nhứt định không thể nào chịu 
để cho những Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu nào có ý 
công kích Hội Thánh mà mình không chịu lãnh một phần 
trách nhậm chi hết.

Ngày nay, nền ĐĐTKPĐ đã bước qua năm thứ 9 
thì số Đạo hữu càng ngày thêm đông đảo, nên Hội Thánh 
cần phải nhặt nhiệm về sự trật tự hơn hết.

Hội Thánh không hề muốn dụng quyền sửa trị ai bao 
giờ, Hội Thánh chỉ cầu cho chư đạo huynh chư đạo tỷ cứ 
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giữ một lòng lo tu hành, đừng làm điều chi phạm luật Đạo.
Nghiêu chẳng dùng pháp luật, Thuấn chẳng lập luật 

điều, Thang không đùng hình phạt, Văn vương không 
lập ngục thất mà thiên hạ được thái bình, vì người người 
đều kính phục.

Kỳ Hạ nguơn nầy là buổi qui cổ, chư Hiền huynh, 
chư Hiền tỷ khá lấy lòng đạo đức, lập chí yêu thương, kỉnh 
đời trọng vật, hầu cảm hóa nhơn sanh vào đường chí thiện.

Sở dĩ Hội Thánh ấn hành bản Thập điều trừng 
phạt dưới đây của Đức Lý Giáo Tông giáng dạy hồi năm 
Canh Ngọ là cốt yếu nhắc nhở cho toàn đạo rõ, lấy đó làm 
phương châm răn lòng sửa lỗi. Hội Thánh mong rằng, cả 
toàn Đạo xét rõ hầu tránh cho khỏi phạm luật Đạo thì là 
điều may mắn cho Hội Thánh đó.

 h (Bài Thánh giáo của Đức Lý Giáo Tông về Thập Hình giáng cho 
ngày 30–11–Canh Ngọ, di 18–1–1931) [Xem ngày nầy]

Tòa Thánh ngày 4–9–1934.
 Thái Chánh Phối Sư Thượng Chánh Phối Sư ngọc Chánh Phối Sư 
 Khai Đạo HTĐ Khai Thế HTĐ Khai Pháp HTĐ
 PHẠm TẤn ĐÃI THÁI Văn THâU TrẦn DUy nGHĨA�

NGÀY 3–8–GIÁP TUẤT (DL 11–9–1934) TẠI PHẠM NGHIỆP.  PAUL 
DOUMER GIÁNG CƠ

Toàn Quyền Paul Doumer không chấp thuận đúng 
lúc sự tự do tín ngưỡng của Đạo Cao Đài nên bị phạt 
giảm kỷ 12 năm.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Tiếp Thế.
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 � Hiện diện: Đức Quyền Giáo Tông, Giáo Sư Thượng 
Chữ Thanh.

PAUL DOUMER[1]

Bonjour mes Chers Vénérables.
Quyền Giáo Tông: ………………………………………
Merci.
Quyền Giáo Tông: ……………………………………
– Oui, mais j’ ai manqué un intime devoir avant de 

mourir. C’ est n’ avoir pas accordé en temps voulu votre 
liberté de conscience.

Tiếp Thế: ……………………………………………………
– Oui, mais savez vous qu’il est difficile de changer 

un coeur humain. Sauront-ils m’ écouter?
Ce manque du sacré devoir envers l’ Éternité m’ a 

coũté douze ans de vie.
Je viens vous dire seulement celà. Adieu.

 ▶ BÀI DỊCH VIỆT VĂN:
Kính chào quí Ngài.
Quyền Giáo Tông: ………………………………………………
Cám ơn.
Quy ền Giáo Tông: ……………………………………………

[1] PAUL DOUMER: Nhà chánh trị và hành chánh của Pháp, 
sanh tại Aurillac năm 1857, làm Toàn Quyền Đông Dương từ năm 
1897 đến 1902, làm Chủ Tịch Thượng Nghị Viện năm 1927 và 
Tổng Thống Cộng Hòa Pháp năm 1931, bị ám sát chết tại Paris 
năm 1932.
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– Phải, nhưng tôi đã thiếu một bổn phận mật thiết 
trước khi chết, đó là không chấp thuận đúng lúc sự tự do 
tín ngưỡng của quí Ngài.

Tiếp thế: …………………………………………………………
– Phải, nhưng quí vị có biết chăng, thật là khó khăn 

cho việc thay đổi lòng dạ con người. Họ có chịu nghe tôi 
nói không? Sự thiếu sót bổn phận thiêng liêng ấy đối với 
Đấng Thượng Đế làm tôi trả giá 12 năm đời sống của tôi. 
(Tuổi thọ giảm 12 năm).

Tôi đến để chỉ nói với quí Ngài như thế. Xin cáo biệt

NGÀY 8–8–GIÁP TUẤT (DL 16–9–1934) CHÂU TRI 12: 

3 CPS thông báo: Giáo sư Latapie qui vị tại nhà 
thương Grall Sài Gòn ngày 7–8–Giáp Tuất.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ cửu niên)

VP Nội Chánh
Số: 12 Tòa Thánh, ngày 8–8–Giáp Tuất (dl 16–9–1934).

CHÂU TRI
THÁI, THƯỢNG, NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ 

Kính cùng chư vị Đầu Tỉnh Đạo, Đầu Họ Đạo, Đầu Quận Đạo,  
chư Chức việc và Đạo hữu lưỡng phái.  
Chư Hiền Huynh và chư Hiền tỷ,

Hội Thánh lấy làm buồn mà cho chư Hiền huynh và 
chư Hiền tỷ hay rằng: vị Giáo Sư Thượng Latapie Thanh 
(Leopold Latapie) đã qui vị tại Hopital Grall, Sài Gòn, 
ngày mùng 7–8– Giáp Tuất hồi 3 giờ chiều, hưởng thọ 
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đặng 60 tuổi.
Lễ an táng người theo lễ ĐĐTKPĐ đã an bày nơi 

đất Thánh Tây Sài Gòn ngày mùng 8–8–Giáp Tuất, có 
đủ chư vị Đại Thiên phong Tòa Thánh đến dự lễ đông đủ.

Nay Hội Thánh xin chư Hiền huynh và chư Hiền tỷ 
đặng tin nầy lập tức hiệp nhau thiết lễ cầu siêu cho hương 
hồn vị GS Thượng Latapie Thanh đặng trọn hồng ân của 
Đức Chí Tôn.

Lời Cảm tạ: Luôn dịp, Hội Thánh xin để lời cảm tạ 
chư vị Đạo hữu lưỡng phái Họ Đạo Chợ Lớn – Sài Gòn 
– Phú Nhuận – Đông Yên cùng là các nơi khác có lòng 
vì đạo đến phân ưu cùng Hội Thánh và đưa đón linh cữu 
bạn yêu dấu Thượng Latapie Thanh đến nơi phần mộ.

Nay kính.
 Thái Chánh Phối Sư Thượng Chánh Phối Sư ngọc Chánh Phối Sư 
 Khai Đạo HTĐ Khai Thế HTĐ Khai Pháp HTĐ
 Phạm Tấn Đãi Thái Văn Thâu Trần Duy nghĩa�

NGÀY 14–8–GIÁP TUẤT (DL 22–9–1934) TẠỈ TÒA THÁNH TN. LỤC 
NƯƠNG DTC NÓI CHUYỆN VỚI BÀ PERREUX.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Tiếp Đạo.
 � Hầu đàn: Bà Perreux và vài Chức sắc.

JEANNE D’ ARC[1]

Bonjour ma chère compatriote (Madame Perreux).
Je viens pour vous, par les prières sincères de nos 

[1] Nữ Thánh Jeanne d’ Arc của nước Pháp là một kiếp giáng trần 
của Lục Nương Diêu Trì Cung.
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frères en esprit.
Mme Perreux demande des explications sur la 

Nouvelle Religion où il y a des đames dignitaires.
– Oui, c’ est la seule religion qui octroie aux femmes 

un pouvoir spirituel à peu près égal à celui đes hommes. 
Elle mettra en vue une justice que la Chrétienté a niée 
depuis longtemps.

Le culte des morts est aussi bien franẹais qu’ au 
annamite. La mort ne détruit pas l’ être aimé, mais elle le 
vivifie dans le souvenir. Elle donne à chaque âme une étape 
de transition de sa marche vers le progrès pour approcher 
la divinité.

Vos morts vous entourent de leur amour et de leur 
protection. Vous avez maintes fois l’ occasion de ressentir 
leur existence quoique vous ne les voviez pas. Or, ils ne 
vous sont pas perdus. La vertu de Dieu les conserve dans 
l’ immortalité jusqu’ au jour de la resurrection générale. 
Vous les reverrez done dans l’ étemité. La damnation 
des âmes est imaginaire. Dieu est Père et non justicier. Il 
vienđra vous soulager. Marchez dans Sa vertuu. Il guidera 
vos pas. Adieu.

 ▶ BÀI DỊCH VIỆT VĂN:
Chào Bà đồng hươmg thân mến (Bà Perreux).
Tôi đến là vì Bà, do những lời cầu nguyện chơn thành 

của các Hiền huynh tinh thần của tôi.
Bà Peưeux xin giải thích về tôn giáo mới trong đó có 
các Chức sắc nữ phái.
Phải, đây là tôn giáo duy nhứt ban cho nữ phái một 
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quyền lực tinh thần gần bằng với quyền lực của nam phái. 
Tôn giáo nầy sẽ phô bày ra một công lý mà bên Công giáo 
đã phủ nhận từ lâu.

Sự thờ cúng người chết của người Pháp và người Việt 
Nam cũng đều như nhau. Cái chết không hủy diệt người 
thân yêu, mà nó làm sống lại người thân yêu trong ký 
ức. Nó ban cho mỗi linh hồn một giai đoạn chuyển 
tiếp của tiến trình tiến hóa để đến gần Thượng Đế.

Những người chết của Bà đang ở chung quanh Bà 
bằng tình thương yêu và sự che chở. Bà nhiều lần có cơ 
hội cảm thấy họ hiện hữu mặc dầu Bà không thấy họ.

Nay, họ không mất đối với Bà. Đức Thượng Đế gìn 
giữ họ trong sự bất tử cho đến ngày phục sinh toàn thể. 
Vậy Bà sẽ gặp lại họ trong cõi vĩnh hằng. Sự đày đọa của 
những linh hồn chỉ là điều tưởng tượng. Thượng Đế là 
Cha và không phải là người xử tội. Ngài sẽ đến để cứu 
giúp Bà. Bà hãy tiến bước trong sự nhân đức của Ngài. 
Ngài sẽ dìu đẫn bước đi của Bà. Tạm biệt.

NGÀY 22–8–GỈÁP TUẤT (DL 30–9–1934) CHÂU TRI 13: 

Có thêm 3 vị Thờii Quân HTĐ: Hiến Pháp, Bảo 
Thế, Tiếp Pháp, vể Tòa Thánh hành đạo.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ cửu niên)

Tòa Nội Chánh
Số: 13 Tòa Thánh, ngày 22–8–Gỉáp Tuất (dl 30–9–1934)

CHÂU TRI 

THÁI, THƯỢnG, nGỌC CHÁnH PHỐI SƯ
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Kỉnh cùng chư Chức sắc Thiền phong nam nữ, 
chư Chức việc và chư Đạo hữu lưỡng phái.

Kính cùng chư Hiền Huynh và chư Hiền tỷ,
Hội Thánh cho chư Hiền huynh và chư Hiền tỷ rõ: 

Từ nay có thêm 3 Chức sắc Hiệp Thiên Đài đã lãnh phận sự 
như sau nầy tại Tòa Thánh Tây Ninh. Ba vị Chức sắc ấy là:

 � Ông Hiến Pháp Trương Hữu Đức, lãnh phận sự phụ 
giúp bên nữ phái.

 � Ông Bảo Thế Lê Thiện Phước, lãnh phận sự xem xét 
các việc động tịnh của Đạo.

 � Ông Tiếp Pháp Trương Văn Tràng, lãnh phận sự giáo 
huấn nơi Hạnh Đường.

 Thái Chánh Phối Sư  Thượng Chánh PhốinSư  ngọc Chánh Phối Sư 
 Khai Đạo HTĐ Khai Thế HTĐ Khai Pháp HTĐ
 PHẠm TẤn ĐÃI THÁI Văn THâU TrẦn DUy nGHĨA�

NGÀY 5–9–GIÁP TUẤT (DI 12–10–1934) NHỨT NƯƠNG GIẢNG GIẢI VỀ 
VƯỜN NGẠN UYỂN.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Tiếp Thế.

NHửT NƯONG DTC

Em khép nép mừng mấy anh và mấy em.
Hèn lâu, Em không đến đặng, khi thì nghe Lục 

Nương, khi thì nghe Bát Nương nói: Đạo nay thì vầy, mai 
thì khác, lộn xộn quá chừng.

Em nghe vậy thì hay vậy, chớ phận sự Ngạn Uyển 
Chưởng Hồn đâu có giờ nào rảnh rang đặng đến trò 
chuyện cùng mấy anh cho thỏa tình hoài vọng.
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Hộ Pháp hỏi: – Em cắt nghĩa Ngạn Uyển Chưởng 
Hồn là sao cho Qua rõ.
Dạ, Ngạn Uyển Chưởng Hồn là Vườn Ngạn Uyển 

trồng hoa, mỗi cái hoa là một chơn hồn của cả kẻ Nguyên 
nhân, thạnh suy, thăng đọa chi cũng do nơi khối sanh hoa 
khi ấy, định sanh mạng của mỗi người, nên phải chăm 
nom từ tuổi. Em không rảnh đặng là vì vậy.

Lúc nọ, vào chầu Ngọc Hư, lại nghe có lịnh Chí Tôn 
hiệp cùng Ngọc Hư đặng giao quyền Chuyển thế một lúc 
cho Hiệp Thiên Đài.

Từ Mẫu vốn không thuận tình theo điều ấy, nên có 
hỏi bởi đâu Thiên thơ chuyển pháp như vậy?

Lý Trưởng huynh[1] nói rằng; Lập Thiên thơ do 
quyền của Cực Lạc Thế Giới của Phật di truyền đến 
buổi Đạo đã bước vào phương chuyển pháp, nên phải 
giao hồi lạí cho Cực Lạc Thế Giới; Cực Lạc Thế Giới 
lại là Hiệp Thiên Đài, nên cả chư Phật mới vừa lòng 
tùng chơn linh Hộ Pháp giáng linh chuyển thế thì 
Đạo mới thành.

Bởi cớ nên Từ Mẫu chẳng lời chi cãi chối đặng, nên 
Người có gởi cho Hộ Pháp một bài thơ phân trần điều ấy.

Cười... Ngày nay đã thấy lẽ Thiên cơ kết quả rõ ràng. 
Em rất vui mừng, ngày nay đến đặng để lời khen tặng. 

(Ôi! Mấy người theo rộn quá, nói không hết chuyện.)
Em kiếu lỗi đặng nhượng cơ cho họ. 

THĂNG.

[1] Lý Trưởng Huynh: Nhứt Nương gọi Đức Lý Giáo Tông. 
Trưởng huynh là Anh Cả, tức là Đức Giáo Tông.
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Qua bài Thánh Ngôn nầy, chúng ta thấy Nhứt Nương 
DTC xác nhận là Đức Chí Tôn và Ngọc Hư Cung chuyển 
pháp, giao quyền nền Đạo cho HTĐ nắm giữ, bởi vì 
HTĐ thuộc Cực Lạc Thế Giới, Đức Hộ Pháp “Chưởng 
quyền Cực Lạc phân ngôi vị”, nên cả chư Phật mới vừa 
lòng tùng lịnh chơn linh Hộ Pháp giáng linh chuyển thế 
thì Đạo mới thành.

Cho nên sau khi Đức QGT Lê Văn Trung qui Thiên, 
Đức Lý Giáo Tôrig giao quyền Giáo Tông tại thế cho Đức 
Hộ Pháp là thi hành đúng theo Thiên Thơ, và lúc đó, Đức 
Hộ Pháp chưởng quản Nhị Hữu Hình Đài: Hiệp Thiên 
và Cửu Trùng

Ngày 27–9–Giáp Tuất (dl 3–11–1934) tại Gỉáo Tông 
Đường Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn giáng cơ nói chuyện 
với ĐQGT.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Tiếp Đạo.
 � Hầu đàn: Đức Quyền Giáo Tông, Tiếp Thế, GS Thượng 

Chữ Thanh và vài Chức sắc.

CHƯỞNG ĐẠO NGUYỆT TÂM OU VICTOR HUGO

(Đức Chưởng Đạo giáng cơ bằng Pháp văn, sau đây 
là bài dịch Việt văn:)
Chào chư Hiền hữu thân mến.
Đứng dậy các bạn thân mến và các con.
Bần đạo đến với Thượng Phẩm.
Phải, những kế hoạch của chư Hiền hữu phù hạp 

với các dự định của Ngọc Hư Cung. Hơn nữa nó đã đến 
đúng lúc mà tất cả các việc được thực hiện.
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Đức Quyền Giáo Tông trình bày rằng: Sự tự do thờ 
cúng ở nước Cao Miên vừa được khoan hồng.
Đó là công cán của Jeanne d’ Arc (Lục Nương). 

Louise can thiệp nhờ ảnh hưởng của vị Nữ Trinh cao quí. 
Chư Hiền hữu hãy lợi dụng thời cơ thuận tiện nầy để tổ 
chức lại HTNG trong việc truyền bá Thánh giáo trong 
tất cả đại cường quốc.

Tiếp Thế hỏi: Có phải tiếp tục liên lạc với Giáo Hội 
Eglỉse Gnostique ỏ nước Đức không?
Tại sao không?
Tiếp Thế hỏi: Có phải gởi một bức thơ cám ơn ông 
Toàn Quyền ROBIN?
Phải, đó sẽ là một chánh trị tốt của Hiền hữu.
Ngạn Sơn (Đặng Trung Chữ), con hãy hoàn thành 

nhiệm vụ của con và con sẽ trở lại Nam Vang để thay thế 
Tiếp Đạo trong tư cách Chủ Trưởng; có nhiều việc đổ vỡ 
lắm, con hiểu không?

Con hãy đứng dậy và đi.
Ngài Quyền Giáo Tông, một sự trùng hợp lạ lùng mới 

đây làm cho Bần đạo cười với Jeanne d’ Arc, cái ngày mà 
Ngài đến viếng ROBIN, đã có một cái điện tín của Tổng 
Thống truyền lịnh cho chánh phủ để yên cho Ngài, nên 
chúng tôi không can thiệp.

Quỳền Giáo Tông đáp: Nhờ ơn Thầy.
Phải, đúng vậy. Bần đạo nhường lời cho Thượng 

Phẩm.
Tạm biệt.
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NGÀY 16–9–GIÁP TUẤT (ĐL 23–10–1934) TẠI SÀI GÒN. ĐÀN CƠ RIÊNG: 
ĐỨC CHÍ TÔN DẠY NGÀI THƯỢNG TƯƠNG THANH. 

THẦY

Các con,
TƯƠNG, đáng lẽ những lời Thầy đã dạy mấy con 

nơi HTĐ tại Thánh địa đủ cho các con dùng đặng chung 
trí nhau mà lo chấn chỉnh nền Đạo.

Thầy buồn lòng trông thấy các con rời rã, cũng 
tranh đấu phân phui, rốt cuộc thì các con vẫn đều nêu 
trò cười, không đứa nào tránh khỏi, mà chúng sanh 
phải chới với giữa bến khổ sông mê, không người dìu 
dắt. Các con đứa tranh quyền, đứa dục lợi, đứa buôn 
oán, đứa xu hờn, rồi thì bên lo mưu thần, bên bày chước 
khéo mà đánh đổ lẫn nhau, làm cho nền tín ngưỡng 
dã un đúc bấy lâu, nay đã từ từ ngã xiêu và sắp đổ nát.

Con ôi! Phải quấy mà làm gì! Thầy đứng giữa, 
một địa vị của Ông Cha đương dòm ngó lũ con cường 
ngạnh, xung đột mà giành tiếng vô vị của trò đời. Quấy 
cũng là con, phải cũng con. Thầy đổ lụy mà khuyên 
các con một chữ HÒA, quên cả sự cưu hờn riêng mà lo 
nhau đến cùng Thầy, mà rốt lại Thầy cũng đành tuyệt 
vọng với những tâm phàm trí tục. Chớ chi trong mấy 
đứa con, Thầy đã dạy, có một đứa biết lo hòa, thì tôn 
chỉ của Đạo chẳng ra đến nỗi ấy.

Các con đã tự tung tự tác, Thầy chi buồn lòng mà coi 
Lý Bạch kêu vào nơi Thiên điều, Ngày giờ ấy cũng chẳng 
xa, nhưng nếu đứa nào khôn, giữ được từ tâm bác ái, 
và nối được chữ HÒA trước ngày về cùng Thầy thì họa 
may mới còn trông ngôi cựu vị. Các con chẳng khứng 
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dung chế cho nhau thì nền Đạo phải còn lắm chinh 
nghiêng, chúng sanh còn lắm huyền đảo.

Công trình của các con đã khởi xướng, nếu may mà 
được vẻ vô tư trong và ngoài thì có lẽ cũng bổ ích cho nền 
Đạo, nhưng xin nhớ nếu mà sái với tôn chỉ hiệp nhứt 
và tự mình muốn chia rẽ thì Luật Thiên thơ không 
dung chế được.

Các con mỗi đứa đã tự mở một con đường thì 
Thầy vẫn không thế vui trong sự phân chia, nên hay 
là hư, phải hay là quấy, Thầy chỉn để cho tâm các con 
định lấy, tâm cứng cỏi, Đạo điều hòa, thì cứ bước tới 
Thầy; tâm trí bất định, đạo hạnh không hoàn toàn thì 
con đường hám lợi xu danh tới hang sâu vực thẳm đó.

Vì sức các con đã rời rã thì tài nào níu kéo đỡ 
nâng khuyên nhủ nhau được. Con đường vô tư để cứu 
khổ cho chúng sanh là con đường đạo đức, ngọn đèn 
thiêng liêng sẽ chực soi tỏ bước của các con, khác với 
con đường ấy là con đường của Quỉ vương vậy.

Nên nhớ mấy lời Thầy, chẳng phải đọc sơ qua mà 
coi làm chơi, cần chiêm nghiệm kỹ lưỡng mà hiểu nghe. 
Hại thay! đã nhiều lần các con chẳng hiểu ý.

Thầy cũng đau lòng mà thấy các con đi sái bước, 
nhưng than ôi! Cơ thử thất chỉ dùng với những đứa 
tâm phàm lẫn chất Thánh.

Mỹ Ngọc, con đọc sái quá! 
THĂNG.
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NGÀY 13–10–GIÁP TUẤT (DL 19–11–1934) ĐỨC QGT LÊ VĂN TRUNG QUI 
THIÊN TẠI GIÁO TÔNG ĐƯỜNG.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
VăN PHòNG (ĐỆ THẬP NIÊN)
NộI CHáNH TòA THáNH TẴV NINH

Số: 16

CHÂU TRI
Cho chư Đầu Tỉnh Đạo, Đầu Họ Đạo, Đầu Quận Đạo, chư Chức 

việc và chư Đạo hữu lưỡng phái.

Kính chư Hiền huynh và chư Hiền tỷ,
Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ rất đau đớn 

mà cho chư Hiền huynh, Hiền tỷ hay tín buồn rằng: Đức 
Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt đã qui Tiên tại 
Giáo Tông Đường (Tòa Thánh Tây Ninh) ngày 13–10–
Giáp Tuất (dl 19–11– 1934) hồi 3 giờ chiều, người hưởng 
thọ đặng 59 tuổi.

Lễ tống chung định tới ngày 26–10–Giáp Tuất, đúng 
9 giờ sớm mai, nhằm ngày chúa nhựt 2–12–1934.

Cuộc lễ nầy là tang chung cho toàn Đạo, vậy nên 
Hội Thánh sau khi hội nghị, định cho cả Chức sắc Cửu 
Trùng Đài có tùng luật Hội Thánh, nghĩa là từ Giáo Hữu 
trỡ lên, kể từ nay cho tới ngày an táng, được về Tòa Thánh 
mà viếng Liên-đài Đức QGT và thành tâm tang phục cho 
người; còn ai về không được thì phải hiệp nhau nơi Thánh 
Thất sở tại mà cầu nguyện và tang chế, y như lệ tang phục 
Hội Thánh định sau nầy:

1. Chức sắc từ Giáo Hữu trở lên, bịt khăn tang mà thôi 
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cho tới ngày mãn phục là một năm.
2. Từ Lễ Sanh đến tín đồ thì tùy ý, nghĩa là vị nào thành 

tâm thương tiếc Đức Quyền Giáo Tông thì tùy tâm, 
hoặc bịt khăn tang, hoặc dùng để một miếng vải tang 
bề ngang chừng 3 phân buộc nơi tay trái, cùng tang 
phục cho hạng nầy để tự lòng thương tưởng của mọi 
người, Hội Thánh không nhứt định.

Hội Thánh xin để lời cần yếu hơn hết, là kể từ nay, 
nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mới khuyết một vị Đại Đức 
như Đức Quyền Giáo Tông, sở dĩ Hội Thánh bố cáo cùng 
toàn đạo rõ, xin tạm ngừng các việc vui trong 3 tháng để 
thành tâm chia buồn cùng Hội Thánh.

Nay kính.
Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 13–10–Giáp Tuất.(19–11–1934
 Thái Chánh Phối Sư Thượng Chánh Phối sư  ngọc Chánh Phối Sư 
 KHAI ĐẠO HTĐ KHAI THẾ HTĐ KHAI PHÁP HTĐ
 Phạm Tấn Đãi Thái Văn Thâu Trần Duy Nghĩa

Nữ Chánh Phối Sư
HƯƠNG THANH

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ thập niên)

V.P. NộI CHáNH TòA THáNH TÂY NINH
Số: 17 CHÂU TRI

Cho chư Đầu Tĩnh Đạo, Đầu Họ Đạo, Đầu Quận Đạo,  
chư Chức việc và chư Đạo hữu lưỡng phái.

Kính cùng chư Hiền Huynh và chư Hiền tỷ,
Từ nay cho đến ngày an táng phần xác của Đức 
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Quyền Giáo Tông, như kịp ngày giờ, thì mỗi Thánh Thất 
phải may một lá cờ tang, bề ngang 1 thước 2 (1 m 20), bề 
dài 2 thước (2m), treo trước cửa Thánh Thất. Cờ toàn bằng 
vải trắng, có chạy bìa bằng vải đen bề khổ 1 tấc (0 m 10).

Mỗi đêm phải tụng kinh tam bửu và dộng u minh.
Đến ngày an táng, nghĩa là ngày 26 tháng 10 tới đây, 

đúng 9 giờ ban mai, phải làm lễ tại Thánh Thất cho những 
vị nào không về Tòa Thánh được đến cầu nguyện.

Tòa Thánh, ngày 20–10–Giáp Tuất (dl 26–11–1934).
 Thái Chánh Phối Sư Thượng Chánh Phối Sư ngọc Chánh Phối Sư 
 Khai Đạo HTĐ Khai Thế HTĐ Khai Pháp HTĐ
 PHẠm TẤn ĐÃI THÁỈ Văn THâU TrẦn DUy nGHíA�

Bài thài hiến lễ  
ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG:

Càn khôn quen thú phước Linh Tiêu, 
Thấy khổ trần gian nghịch Thánh điều. 
Mượn xác phàm riêu cây Phất Chủ, 
Nương cơ tạo xủ phướn Tiêu Diêu. 
Bầu linh khổ hải đưa thiêu cạn, 
Gậy sắt nhơn sanh chống dắt dìu. 
Muôn dặm cửa Tiên chờ bước tục, 
Cỡi lau trở gót ruột trăm chiều.

Châu Tri số 18 của Văn Phòng Nội Chánh: Ba Chánh 
Phối Sư thông báo Chương Trình Lễ Tang Đức Quyền 
Giáo Tông.
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ cửu niên)

CHƯƠNG TRÌNH
LỄ TÁnG PHẦn XÁC ĐỨC QUyền GIÁO TÔnG

* * *
 � Ngày 15 tháng 10: Lễ Thành Phục.

Chức sắc HTĐ và CTĐ từ Giáo Hữu đổ lên phải thọ 
tang 1 năm, để một cái khăn. Từ Lễ Sanh đến tín đồ tùy ý.

 � Từ ngày 15 đến 24: Quàn Liên đài tại Giáo Tông 
Đường. 

 � Ngày 24: 8 giờ rưỡi sáng mơi : Di Liên đài ra Tòa 
Thánh.

Lễ Sanh phái Thượng phải luân phiên hầu.
 � Ngày 25: 

 � 6 giờ chiều: Di liên đài ra Đại Đồng Xã, để trên 
Vọng đài. Lễ Sanh và Giáo Hữu phái Thượng phải 
Luân phiên hầu 4 bên Liên đài.

 � 8 giờ tối: Lễ tế của Chức sắc nam nữ, Chức việc và 
Đạo hữu tại Tờa Thánh.

 � 9 giờ: Lễ tế của tỉnh Biên Hòa và Bà Rịa.
 � 9 giờ rưỡi: Tân An và Gò Công.
 � 10 giờ: Vĩnh Long và Bến Tre.
 � 10 giờ rưỡi: Trà Vinh, Sóc Trăng và Bạc Liêu.
 � 11 giờ: Thủ Dầu Một và Sa Đéc.
 � 11 giờ rưỡi: Hà Tiên và Châu Đốc.
 � 12 giờ: Cần Thơ và Rạch Giá.
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 � 12 giờ rưỡi: Mỹ Tho.
 � 1 giờ khuya: Long Xuyên.
 � 1 giờ rưỡi: Gia Định.
 � 2 giờ: Chợ Lớn.
 � 2 giờ rưỡi: Tây Ninh.
 � 3 giờ: Phạm Môn.
 � 3 giờ rưỡi: Hạnh Đường.
 � 4 giờ sáng: Đường Nhơn (Chợ Lớn).
 � Ngày 26: từ 4 giờ đến 5 giờ rưởi sáng :

Lễ tế không có cho hay trước.
 � 6 giờ sáng: Hội Thánh Ngoại Giáo.
 � 6 giờ rưởi: Đầu Tỉnh Đạo nữ phái.
 � 7 giờ: Nữ Chánh Phối sư.
 � 7 giờ rưởi: Nghe Tòa Thánh dộng 3 hồi chuông trống 

thì chư Chức sắc Thiên phong nam nữ, chư Chức 
việc phải mặc Thiên phục vào Đại Đồng Xã, đến chỗ 
mình mà đứng.

Chức sắc HTĐ và CTĐ nam nữ từ Giáo Hữu trở 
lên, đứng trên dàn chữ A, nam theo nam, nữ theo nữ. 
Tang gia đứng một phần trên dàn chữ A, một phần trên 
dàn số 3, Tam giáo Ngũ Chi và thân bằng cố hữũ đứng 
trên dàn chữ B.

Giáo Nhi dẫn đồng nhi nữ đứng trong sân số 1. Giáo 
viên nam phái dẫn đồng nhi nam đứng trong sân số 2.

Lễ Sanh nữ đứng trong sân số 4. Lễ Sanh nam đứng 
trong sân số 5. Chánh Trị Sự nữ đứng trong sân số 6, Phó 
Trị Sự nữ đứng trong sân số 7, Thông Sự nữ đứng trong 
sân số 8, Đạo hữu nữ đứng trong sân số 9. Chánh Trị Sự 
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nam đứng trong sân số 10, Phó Trị Sự nam đứng trong 
sân số 11, Thông Sự nam đứng trong sân số 12. Đạo hữu 
Đường nhơn, Tần nhơn, Tần Mun, vv... đứng trong sân 
số 13, Đạo hữu nam đứng trong sân số 14. Đạo hữu nam 
nữ phải mặc toàn đồ trắng.

 � 8 giờ: Lễ cầu vong và cầu siêu.
 ❒ Đổ 3 tiếng chuông nhứt: đồng nhi nữ ra đứng 

tại sân số 15, đồng nhi nam đứng tại sân số 16.
 ❒ Đổ 3 tiếng chuông nhì: Ngọc Chánh Phối Sư ra 

chứng lễ với Giáo sư Thượng Thành Thanh, Giáo 
Sư Ngọc Trọng Thanh và tang gia. Lễ thành rồi 
thì vào trong hết đặng để cho Chức sắc ra bái.

 ❒ Đổ 3 tiếng chuông ba: Chức sắc HTĐ ra bái rồi 
về chỗ cũ đứng.

 ❒ Đổ 3 tiếng chuông năm: Chức sắc nữ phái từ 
Chánh Phối Sư đến Lễ Sanh ra bái rồi trở vào 
chỗ cũ đứng.

 ❒ Đổ 3 tiếng chuông sáu: Ngũ Chi Tam Giáo và 
thân bằng cố hữu ra bái.

 ❒ Đổ 3 tiếng chuông bảy: Chức việc nữ phái ra bái.
 ❒ Đổ3 tiếng chuông tám: Chức việc nam phái ra 

bái.
 ❒ Đổ 3 tiếng chuông chín: Đạo hữu nữ phái ra bái 

(chia từng lượt ra bái).
 ❒ Đổ 3 tiếng chuông mười: Đạo hữu Đường nhơn, 

Tần nhơn, Tần Mun, vv... ra bái.
 ❒ Đổ 3 tiếng chuông mười một: Đạo hữu nam 

phái ra bái (chia từng lượt ra bái). Vị nào bái rồi 
phải về chỗ cũ đứng.
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 � 9 giờ: Hộ Pháp đọc bài ai điếu.
 � 9 giờ 15: Nữ Chánh Phối Sư đọc bài ai điếu.
 � 9 giờ rưỡi: Ngọc Chánh Phối sư đọc bài ai điếu.
 � 9 giờ 45: Chủ Trưởng HTNG đọc bài ai điếu.
 � 10 giờ: Đánh một hồi trống, nhựt quan và đạo tỳ vào 

làm lễ, rồi chia ra hai tớp, một tớp ra đẩy long mã phụ 
đồ để ngay dưới Vọng đài, còn một tớp lên Vọng đài 
đặng triệu Liên đài lên long mã phụ đồ.

Đánh một hồi trống nữa thì vị Lễ Sanh Thượng 
Nghĩa Thanh ra cầm phướn Thượng Phẩm và 2 vị Lễ 
Sanh: Thái Có Thanh và Ngọc Thọ Thanh đi hai bên. 
Vị Giáo sư Ngọc Trọng Thanh dẫn lộ và ra ngay cửa giữa 
Đại Đồng Xã đứng.

Theo sau thì sắp đặt thứ tự như sau nầy:
 ▶ Nhạc
 ▶ Bàn đưa (theo số thứ tự mà đi)
 ▶ Bàn vong có 6 Lễ sĩ hầu.
 ▶ Nhạc
 ▶ Đồng nhi nữ Đồng nhi nam Giáo Nhi
 ▶ Lễ Sanh phái Thái và Ngọc.
 ▶ Long mã phụ đồ có Lễ Sanh phái Thượng hầu 

hai bên tang gia.
 ▶ Hộ Pháp và Chức sắc Hiệp Thiên Đài 
 ▶ Nữ Chánh Phối Sư và Chức sắc nữ phái từ 

Lễ Sanh đổ lên (đỉ một hàng 3 vị) 
 ▶ Thái, Thượng và Ngọc Chánh Phối Sư và 

Chức sắc từ Giáo Hữu đổ lên (một hàng 3 vị) 
 ▶ Tam giáo Ngũ chi và thân bằng cố hữu.
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 ▶ Chánh Trị Sự nữ phái (1 hàng 4 vị)
 ▶ Phó Trị Sự nữ phái 
 ▶ Thông Sự nữ phái 
 ▶ Chánh Trị Sự nam phái 
 ▶ Phó Tri Sự nam phái 
 ▶ Thông Sự nam phái -
 ▶ Đạo hữu Ngoại Giáo (Đường nhơn, Tần 

nhơn, Tần Mun vv...) 
 ▶ Đạo hữu nữ phái, và Đạo hữu nam phái.

Ra cửa Đại Đồng Xã, đi theo đường Bình Dương 
đạo, quẹo qua Thái Hòa lộ và Oai Linh Tiên, đến Phước 
Đức Cù, rồi trở ra Bình Dương đạo, đến tháp. 

Tòa Thánh, ngày 22–10–Giáp Tuất (dí 28–11–1934)
 Thái Chánh Phối Sư Thượng Chánh Phối Sư  ngọc Chánh Phối Sư 
 KHAI ĐẠO HTĐ KHAI THẾ HTĐ KHAI PHÁP HTĐ
 PHẠm TẤn ĐÃI THÁI VÃn THâU TrẦn DUy nGHĨA

Không có Tuyên Dương Công Nghiệp, nên sau đây, 
xin chép lại 3 bài Điếu Văn quan trọng trong đó cũng 
có một phần tuyên duơng công nghiệp của Đức Quyển 
Giáo Tông:

 � Điếu văn của Đức Hộ Pháp.
 � Điếu văn của Nữ Chánh Phối Sư Hương Thanh, 

Chủ trưởng nữ phái Cửu Trùng Đài.
 � Điếu văn của Tiếp Đạo Cao Đức Trọng, Chủ trưởng 

Hội Thánh Ngoại Giáo.

ĐIẾU VăN CủA ĐỨC Hộ PHáP

Thưa chư Chức sắc Thiên phong,  
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chư Đạo hữu nam nữ,  
chư quí ông quí bà,

Giữa thế kỷ 20 nầy, toàn địa cầu nhơn sanh đều 
xu hướng về đường vật chất, đua tranh náo nhiệt, mạnh 
đặng yếu thua, khôn thì còn, dại thì thác, làm cho cả cá 
nhơn hay là trọn xã hội nào cũng vì sanh hoạt khó khăn 
mà quên hẳn tính thần vi chủ.

Hại thay, cơ quan của đời hiện hữu lại do nơi quyền 
năng vật dục mà thành hình, đến đỗi trừ tinh thần ra thì 
trí thức con người cũng lậm nhiễm lấy quyền duy vật, đạo 
đức tinh thần xem ra ngày càng mòn mỏi. Nếu chúng ta 
thấy cơ quan hành động của các tôn giáo còn mảy may 
duy trì lại có đặng là nhờ khuôn viên tập tục, chớ chẳng 
phải nơi tâm lý chuẩn thằng.

Qua trận sát khí Âu Châu, những bậc ưu thế mẫn 
thời để tâm nghiên cứu nguyên thủy của sự bất hòa của 
toàn cầu do đâu mà sản xuất, thì đã thấy đặng hiển nhiên 
rằng: tại dân hóa khiếm phần đạo đức, những tôn giáo 
đương thời hoặc là bị buộc ràng vào tôn chỉ hẹp hòi, hay 
là bị triết lý oai nghiêm mà làm cho phân chia tâm lý, nên 
không thể dung hòa làm môi giới cho đại đồng thiên hạ. 
Thuyết giao tình các tôn giáo là thuyết trọng yếu của nhà 
Hiền triết Á Âu buổi nầy.

Ôi! Hạng trí thức nhơn sanh ấy, khi xem đặng con 
đường nguy hiểm của văn minh duy vật dong ruổi thẳng 
tới chừng nào thì lại âu lo khủng khiếp cho tương lai nhơn 
loại buổi sau kia chừng nấy.

Đời chẳng khác nào như chiếc thuyền chịu sóng gió 
ba đào lênh đênh khổ hải, những khách giang hồ của Tạo 
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Công ai lại chẳng phập phòng rơi châu đổ ngọc. Trong 
cơn khổ não tâm hồn, ngẫu nhiên lại gặp cứu tinh giải 
nạn là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ của Thượng Đế chấn 
hưng tôn giáo.

Người đến đặng nhìn nhận các Đạo là phương giáo 
hóa của Người và dung hợp các triết lý của Đời dưới phép 
lương tâm làm chủ. Dầu ai để chút tâm nghiên cứu thì đủ 
hiểu cơ quan chuyển thế rõ ràng, nên không cần luận giải.

Từ năm Bính Dần (1926) là năm mở Đạo tại Nam 
Kỳ đến nay, Anh Cả chúng tôi là Lê Văn Trung, Đạo tịch 
Thượng Trung Nhựt, ra đảm nhiệm vai tuồng rất lớn lao 
quan hệ là phổ độ dìu dắt nhơn sanh vào đường chánh giáo.

Một mối Đạo rất cao thâm mầu nhiệm mà chính 
mình Đức Thượng Đế đem gieo truyền trong nước nhỏ 
nhen như Việt Nam ta đây, thiết tưởng sự khó khăn chẳng 
nhỏ, mà Anh Cả chúng tôi trọn chịu 9 năm trường, chẳng 
quản nhọc nhằn, tay chống vững Đạo thuyền bền chí lướt 
qua khổ hải.

Đạo mở vào buổi nhơn sanh đương khuynh hướng 
về đường vật chất thì cái tôn chỉ Đạo tất phải có thiệt 
lực gì cực kỳ mãnh liệt mới dung hòa nổi hai thuyết Duy 
Tâm và Duy Vật, và phải hạp thời thì nhơn sanh mới 
chịu hoan nghinh mà bước vào cửa Đạo. Nếu Đạo mà 
không có cái tôn chỉ duy tân cải cách theo trình độ tiến 
hóa của nhơn sanh thì Đức Thượng Đế chẳng cần nhọc 
công tái lập, vì Đạo vẫn có từ tạo Thiên lập Địa mà trong 
nhân gian cũng đã lập thành nhiều nền tôn giáo, để tùy 
thời mà tế độ quần linh. Trong các tôn giáo ấy như: Phật 
giáo, Lão giáo, Nho giáo, Cơ Đốc giáo, cũng có nhiều 
triết lý cao siêu, có thể cứ do theo đó mà hành đạo cũng 
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đặng tiến hóa, nhưng mỗi tôn giáo ấy đều có một tôn chỉ 
đặc biệt, có thể hạp với mỗi phong hóa tùy mỗi thời đại, 
chớ không đặng một tôn chỉ thống nhứt hạp theo thời 
đại buổi bây giờ.

Đạo đã có những điều kiện tối tân như thế thì tất 
phải có người tài đức ra làm hướng đạo mới hiểu rõ tôn 
chỉ của Đạo mà truyền bá cho nhơn sanh khỏi lầm đường 
lạc lối, và cũng phải có đại hùng đại lực mới gánh vác nổi 
trách nhậm lớn lao của Đại Đạo.

Anh Cả chúng tôi đây, trước khi vào Đạo, vẫn là 
người duy vật cũng như mọi người khác, ngoài đời vì 
đường danh lợi, người cũng chẳng nhượng chi ai, kịp 
khi Đạo mở, Đức Thượng Đế kêu đích danh Người mà 
phú thác Đạo Trời.

Phong trào Duy Vật đang sôi nổi, người lại đương 
thời phấn đấu mà người cũng vui lòng phế hết việc đời 
để hiến thân cho Đạo. Buổi ban sơ mới có vài ba anh em 
trong Đạo, cũng có kẻ trắng người đen, không đồng tâm 
chí, lẫn nghịch cùng nhau rồi, nào ai dám chắc sẽ ra làm sao 
đâu? Nhưng vì lòng háo đức của người sẵn có nên người 
không chút ngại ngùng bạo gan chí sĩ mà hiến mình trọn 
vẹn lập Đạo mới thành, công ấy thưởng nầy làm Anh Cả 
của chúng sanh cũng đáng.

Vào Đạo rồi, khi thì lập đàn thỉnh giáo cùng các 
Đấng thiêng liêng, khi đi phổ độ khắp Nam Kỳ, không 
nói ra ai ai cũng rõ những nỗi khó khăn về sự hội hiệp ở 
xứ mình, cho nên lúc khai Đạo phải gặp nhiều nỗi tân 
khổ, lại còn nhiều nỗi cam go, đốì với Đạo hữu các nơi, 
khi Đạo đã có mòi hoằng hóa, sau lại Hội Thánh Ngoại 
Giáo thành lập ở Kim Biên, tuy gặp lắm nỗi truân chuyên 
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mà người cũng cứ nhứt tâm nhứt đức do đường thẳng 
tiến hành, không bao giờ nãn lòng thối chí.

Vì sao Đức Thượng Đế không chịu giao cho người 
khác? lại đem mối Đạo lớn lao mà trao lại cho người lúc 
ban sơ? mà những người có công tu luyện theo đạo nầy 
đạo khác cũng chẳng hiếm gì, mà sao Đấng Chí Tôn 
không dùng ai trước?

Có ai dám nói Đấng Chí Tôn dùng lầm?
Vậy thì, tôn chỉ của Đại Đạo đã biểu lộ rõ ràng bí 

quyết đoạt đạo, chẳng phải đo một mặt yếm thế để tịnh 
dưỡng tinh thần, mà lại phải lịch lãm nhơn sự và phải siêu 
quần xuất chúng, rồi lấy đạo đức mà cứu nhơn quần xã 
hội phải tùy sở hữu của chúng sanh mà lập phương phổ 
hóa, thì cái công tu luyện kia mới có bổ ích cho. Vì vậy 
mà Anh Cả chúng tôi mới đắc dụng trong ĐĐTKPĐ.

Anh Cả chúng tôi là người gồm có nhiều điều kiện 
hạp với tân thời, mà cũng không nghịch với phong hóa cũ.

Vậy nên, Đấng Chí Tôn mới dùng người để làm mô 
phạm cho anh em Đạo hữu và cho Đời thấy rõ một phần 
chơn lý trong tôn chỉ Đại Đạo.

Theo thời đại khoa học đương nổ lực phát dương 
nầy, nếu đem cái thuyết Duy Tâm cực đoan mà phổ hóa 
chúng sanh không khỏi bĩ lậu, còn nếu chuyên một mặt 
Duy Vật mà tiến hành thì xã hội phải có ngày tiêu diệt về 
nạn cạnh tranh phấn đấu. Vậy phải chiết trung hai thuyết 
mà dung hòa thì Đời mới đặng vừa tiến hóa theo văn minh 
khoa học, vừa duy trì đặng tâm hồn đạo đức. Nhờ hiểu 
ý nghĩa cao thâm như vậy mà Anh Cả chúng tôi không 
vì hoàn cảnh mà phải quá ư thiên lệch về một mặt nào.
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Chúng tôi còn nhớ lời tuyên bố rất thành thật của 
Anh Cả chúng tôi như vầy:

“Ngày nào nhơn sanh còn khốn khổ thì chưa phải ngày 
Anh tọa hưởng an nhàn, dầu Anh đắc quả mà qui Tiên 
đặng sớm, Anh cũng nguyện tái kiếp để độ tận chúng sanh.”

Hùng hồn thay! Bác ái thay! lời tuyên bố ấy, không 
cần khoe khoang bằng văn chương tuyệt bút, mà những 
lời chất phác trên kia cũng tỏa đặng tâm tình của một 
trang đại đức.

Theo thế thường, người nào đi tu cũng có cái hy vọng 
đắc đạo thành Tiên, chớ ít ai lẫn lộn trong chốn trần la vì 
sợ khổ tâm nhọc trí. Vậy mà Anh Cả chúng tôi chẳng hề 
nao núng, thậm chí có người lo sợ giùm nên đến khuyên 
người giải quyền nhập tịnh cho yên, mà người nói rằng: 
Dầu phải thời tử Đạo, người cũng vui lòng, chớ người 
không vì sợ chết mà bỏ phận sự. Xem đó thì đủ thây cái 
đại chí của người, vì người thấu mục đích tối cao của Đạo, 
mà tôn chỉ của Đạo có cái ý nghĩa “không dữ mà hùng, 
hòa mà không nhược.”

Cái ý nghĩa đó, Anh Cả chúng tôi hiểu thấu mà cũng 
đã thật hành rồi, nền Đạo mới đứng vững đến ngày nay.

Anh Cả chúng tôi lại còn hiểu rộng cái nghĩa “Từ bi 
Bác ái” mênh mông lai láng nên phải gặp nhiều cái phản 
động lực của những người thiển kiến.

Bởi vì Từ bi Bác ái mà hiểu nghĩa hẹp hòi quanh 
quẩn trong hoàn cảnh của mình thì cũng còn là ích kỷ. 
Anh Cả chúng tôi không vì sự thương thấp thỏi của 
thường tình mà bỏ cái thương đại đồng thế giới, cho nên 
phải gặp nhiều nỗi tân toan.Tuy vậy mà Anh Cả chúng 
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tôi vì công đức hơn là vì tư đức, dầu ai muốn nói sao thì 
nói, làm sao thì làm, người cứ một mực tiến hành miễn 
là trong tâm nhứt quyết đuổi theo một chủ nghĩa cao siêu 
của Bề Trên phú tác vì lòng tín ngưỡng của người rất là 
đặc biệt, ít ai sánh kịp.

Ngày nay, Anh Cả chúng tôi đã vào cõi Hư Vô rồi, 
thiết tưởng những phản động lực kia cũng lần lần giảm 
bớt. Anh em trong Đạo cũng đã rõ thấy mà nhận thức 
cái chơn lý sờ sờ kia vậy. Cái khó nhứt là phải có đủ đức 
kiên nhẫn để chống lại với các phản động lực ở trong 
Đạo và ngoài Đời. Trong Đạo cũng vậy, mà ngoài Đời 
cũng vậy, có nhiều lý thuyết tương phản nhau vì trí độ 
phàm của con người không thể đồng nhau đặng. Kẻ thì 
ưa thuyết Duy Tâm, rồi cứ chuyên chú một mặt tiêu cực, 
còn người lại thích Duy Vật thì chuyên chú một mặt tích 
cực, mà mỗi phía đều cực đoan thì tránh sao khỏi xung 
đột. Hai phía xung đột nhau mà bắt Đạo ở trung gian 
làm nơi chiến địa thì kẻ cầm quyền trong Đạo tránh sao 
khỏi những nỗi khó khăn, vì vậy mà Anh Cả chúng tôi 
chịu nhiều đau đớn.

Ôi! Một Đấng anh hùng như thế, một tay kiện tướng 
của Đạo như thế, nay đã hóa ra người thiên cổ.

Dẫu gan sắt dạ đồng cũng phải rơi châu mà thương 
tiếc.

Anh Cả ơi! Trong mấy năm Đạo mở, biết bao công 
nghiệp với giang san.

Vì thương đời mà khổ hạnh đa đoan,
Bởi mến Đạo tân toan lắm nỗi.
Đời hằng đổi, lòng kia chẳng đổi,
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Non dầu mòn, chí nọ không mòn.
Mấy mươi năm phơi trải tấc son,
Trọn một kiếp bảo tồn phong hóa.
Đường thế gập ghềnh bền chí cả,
Thuyền từ lắt lẻo vững tay chèo.
Trải bao phen lên ải xuống đèo,
Đã lắm lúc đăng sơn quá hải.

Nhớ Linh xưa,
Đối cùng bằng hữu hết tình quảng đại,
Xử với gia đình trọn ngãi từ hòa.
Tưởng cùng nhau sum hiệp một nhà,
Hay đâu nỗi người về kẻ ở.

Anh Cả ơi! 
Đã đành rằng thiên số hữu kỳ, 
Nhưng nghĩ đến cũng đau lòng trần khách. 
Vậy, mấy em tạm vài lời thiết thạch,
Chúc hương hồn nhẹ tách Cữu Tiêu.

Hỡi ôi! Thương thay!
Chức sắc HTĐ đồng huy lụy.

Hộ Pháp Phạm Công Tắc.

ĐIẾU VăN CủA NỮ CHáNH PHốI SƯ HƯƠNG THANH

Ứa lụy đôi hàng, kính cáo Đức Hộ Pháp, đồng đạo 
lưỡng phái, Chức sắc, liệt vị dự lễ tống táng nầy.

Nay Đức Quyền Giáo Tông đãng Tiên, tôi xin phép 
thay mặt nữ phái tiễn biệt Ngài đôi lời.

Sách có câu: Nhơn thân điển ảnh hữu hoàn vô, kiếp 
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sống con ngưdi như lằn chớp nháng, thấy đó rồi mất đó, 
vậy thì tử sanh hữu mạng, thiên số an bày, xưa nay dầu 
mấy bực vĩ nhân cũng không thoát bến đò Tạo Hóa.

Nhưng về tình cảnh Đức QGT, phái nữ tôi rất có 
hai mối sầu tâm thương tiếc và thống tức, thương tiếc vì 
tài trí và từ tâm Ngài, vì Ngài là một vị cột rường trong 
nền Đại Đạo.

Năm Bính Dần, Đạo Thầy mới mở thì chỉ có tiên 
linh Đức Cao Thượng Phẩm và Đức Hộ Pháp với Ngài 
hiệp trí chung lo vạch ngõ tìm đường, nhọc nhằn nhiều 
nỗi, phần thì người ngoại Đạo biếm bài, phần thì người 
trong Đạo trường nghịch lẫn, bước Đạo gay go, đường đi 
hiểm trở, vậy mà Ngài vẫn một lòng cứng cỏi, đem nghị 
lực chống chỏi với phong trào, đủ trí thức đủ tài năng, 
không hề thối bước. Ấy cái sức Ngài đủ ra gánh vác cái 
trách nhậm nặng nề dựng trụ đá giữa dòng sông cho chúng 
ta dìu dắt, lại còn từ tâm khiêm đức, nhẫn nại thiệt thòi, 
ngậm đắng ăn cay, cố ý mở mang mối Đạo thiêng liêng, tế 
độ nhơn sanh qua cơn biển khổ, quên ăn bỏ ngủ, xác ốm 
thân gầy. Ngài chỉ biết nền Đạo Thầy, chớ còn xác thân 
Ngài xem như cỏ rác.

Ngài không hay tuổi Ngài đã già, sức Ngài đã yếu, 
ngày qua tháng lại, lo làm việc Đạo, nhứt bất tạm nhàn, 
phần lo sắp đặt bên nam,phần lo giúp dùm bên nữ, thảm 
thiết bấy trong mấy cuộc thời gian, Đạo trường hay xảy 
ra nhiều điều rắc rối, riêng về phần Ngài đã sầu muộn 
khuynh nguy vậy còn sợ chúng ta buồn lòng, nên Ngài 
thường lấy lời khuyên dỗ cho vui lòng em trẻ.

Ngài lại thường nói, sự chết Ngài không sợ, chỉ 
thương hại cho nhơn sanh, gẫm trong lời nói đó cũng 
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thấy rõ lòng bác ái của Ngài lộ ra hiển nhiên. Vậy Thầy 
sắp đặt là Trưởng huynh của chúng ta như Ngài thiệt tư 
cách đàng hoàng, đáng làm gương nền Đạo. Tuy linh hồn 
đã chơi mây cỡi gió mà những lời từ bi trắc đạt của Ngài 
còn văng vẳng bên tai, khiến cho chúng ta nhớ lại, phải ủ 
mặt châu mày, không nguôi tấc dạ, tuôn sầu đổ lụy chứa 
thảm tình.

Ngó trước Liên đài, xiết bao thương tiếc, vậy mà rất 
thổn thức cho kiếp sanh đau đớn của Ngài, bởi đạo tâm 
Ngài vẫn trọn lành trọn báu, hẳn như gương không bụi, 
nước không nhơ, khốn thay cảnh ngộ! Ngài gặp những 
người ganh hiền ghét ngỏ, nghịch lẫn chông gai, nay gieo 
ác cảm nầy, mai sanh nghiệp chướng khác. Năm sáu năm 
về trước, đã một trận chinh nghiêng, tới hiện giờ đây, 
một lần điên đảo, mạnh ai nấy nói, không nghĩ chi trật 
tự tôn ti, vậy mà rất thương hại cho Ngài giữ một bề ẩn 
nhẫn làm thinh, dầu sự phải sự không, sự ức sự oan, Ngài 
cũng cam tâm nhận lỗi. Bởi Ngài là một vị Trưởng huynh 
tôn quí, Ngài chỉ lo làm sao chiều lụy lòng dạ nhơn sanh 
cho an ổn thuận hòa, hầu chung sức nhau mà truyền bá 
nền Đạo Thầy cho mau phát đạt. Đạo Thầy thịnh vượng 
đặng thì dẫu Ngài nhục nhã thế gì cũng vui dạ sẵn lòng.

Ôi thôi! Vì vậy rồi mấy người nghịch lẫn kia đắc 
thế hoành hành, lẫy lừng oai gió, mượn đạo đức mà lăm 
le nọc rắn, giả chơn thành mà châm chích kim ong, đặt 
ra Hội Vạn Linh để vấn nạn Ngài, đòi trục xuất cho khỏi 
nơi Thánh địa, ra Tờ Châu Tri khắp nơi Thánh Thất đánh 
đổ Ngài, vậy mà còn chưa vừa lòng, nên đến Chánh phủ 
vọng ngữ vu ngôn, cố ý đưa Ngài cho tới hầm nai bẫy thỏ. 
Ôi! Người cũng đồng đạo sao nỡ lòng nham hiểm trở mặt 
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hại nhau như vậy? Ôi! Nói tới đây thật là động mối tâm 
sầu, ngùi ngùi dạ ngọc.

Hiền Huynh ôi! Nhắc sự tích sầu tuôn trăm đoạn, tỏ 
khúc nôi ruột thắt chín chiều, kiếp phù sanh Anh mang 
nặng nợ trần, nên thân thể phải chịu lăn chịu lóc, chịu 
trộn chịu nhồi cho đến đỗi. Nay một giấc Nam Kha an 
nghỉ chốn Thiên đường tự toại tiêu diêu, cổi lốt trần từ 
cách cõi nhơn gian, nơi Tòa Thánh giã người giã cảnh, cơn 
tiễn biệt non sông còn ứa lụy, nghĩa đồng bào xiết nỗi sầu 
tư, cảnh vắng vẻ, cây cỏ thảy đều buồn, niềm đồng Đạo 
biết bao là quạnh quẽ, chuông Bạch Ngọc ngân nga đêm 
như giọng khóc than, trống Lôi Âm vắn vỏi canh chầy, 
động lòng ái mộ.

Người tuy mất, danh còn để lại, nơi Đạo trường 
chạnh nhớ bóng người xưa, theo ý em tưởng ấy là nợ trần 
ai nay đã trả xong, nên Thầy ban ân huệ cho Hiền Huynh 
trở lại thiêng liêng cựu vị.

Vậy, bên nữ tôi kính chúc hương hồn hiển hích, trên 
liên tòa tường vân chiếu gương huệ nhãn quang minh soi 
xét Đạo trường cho rõ thấy gan dạ người nào chơn giả, 
xin hồn linh mật hộ, tử giả như sanh, dìu dắt mấy em an 
đường tấn Đạo, còn cuộc tương lai, cũng nhờ ân sắp đặt 
một người hoàn toàn đức hạnh chấn chỉnh mối Đạo Thầy.

Vậy chúng tôi nên gạt giọt lụy sầu mà gội nhuần giọt 
nước hồng ân phước huệ.

Tòa Thánh, ngày 26–10–Gỉáp Tuất.
Nữ Chánh Phối Sư 

HƯƠNG THANH.
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ĐIẾU VăN CủA TIẾP ĐẠO CAO ĐỨC TRỌNG, 
 CHỦ TRƯỞNG HTNG.

Kính chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài,
Kính chư Chức sắc Cửu Trùng Đài lưỡng phái,
Kính chư Đạo hữu nam nữ,
Nơi đây là đối với cơ hữu hình, chúng ta đành vĩnh 

biệt một Đấng đáng yêu đáng kính ngàn thu. Đức QGT 
thoát xác, tin buồn nầy làm cho trong Đạo lớn nhỏ gần 
xa đều thương tiếc.

Than ôi! Cơ đời vẫn thế, đã chịu luật sanh hóa trên 
cõi trần hoàn, cả vạn linh, dầu thú cầm thảo mộc cũng 
tránh không khỏi vòng sống thác. Có sanh ắt có diệt, có 
không, còn mất, thấy có rồi không, thấy còn bỗng mất, cho 
hay, khách trần sống ở thác về, câu vạn sự viết vô đã chỉ rõ.

Chúng ta đưa Đức Quyền Giáo Tông đến đây chẳng 
phải để lòng thương mến Ngài mà thôi, mà cũng là dịp 
cuối cùng để nhắc nhở công đức của Ngài trong 9 năm 
lao nhọc vì chủ nghĩa thương đời.

Đức Hộ Pháp, Bà Nữ Chánh Phối Sư và ông Ngọc 
Chánh Phối Sư mới đây đã nhân danh HTĐ và CTĐ 
mà trạng tỏ lịch sử công nghiệp hạnh đức của Ngài và 
tôn chỉ Đạo. Giờ chót nầy, tôi xin nhân danh HTNG 
mà nhắc nhở chút đỉnh công nghiệp của Ngài đối với cơ 
truyền đạo tha phương, hầu tỏ chút lòng cảm mến trong 
buổi chung qui.

Hội Thánh Ngoại Giáo: Đức Chí Tôn có dạy rằng: 
Nền Đạo chẳng phải riêng gì cho nước Nam, mà chung cho 
cả nhơn loại trên mặt địa cầu nầy. Người lại dạy: Đời là 
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cõi khổ đã loạn, muốn giải khổ cho Đời, đổi loạn ra trị, 
mà cứu vớt lấy con cái của Người, bất câu là dân tộc nào, 
thì chỉ có Đại Đạo là nguồn cội của sự thương yêu, nếu 
sự thương yêu đã nhiễm vào lòng thì không tranh đấu, 
không thù hiềm, nhơn loại sẽ tự đổi họa thành phước mà 
lập thành cơ tương thân thế giới đại đồng.

Song đó là về tương lai, sự kết quả thế nào, thời gian 
sẽ trả lời cho chúng ta biết. Nhưng kẻ dìu đường của Đại 
Đạo chỉ lo phận sự. Bởi thế mà Đức Quyền Giáo Tông 
là một Đại Thiên phong có trách nhậm lớn lao, một mặt 
thì lo phổ độ đồng chủng, một mặt thì lo truyền đạo tha 
phương. Hội Thánh Ngoại Giáo lập thành là do đó.

Than ôi! Công trình cực nhọc của Ngài đối với Đạo 
từ buổi sơ khai đến nay, ai là người nhiệt thành với Đạo 
đều thấy rõ. Chúng tôi thương Ngài tấm thân vất vả, chịu 
tiếng thị phi, song bao giờ cũng vẫn quả quyết ung dung 
hòa huỡn, phấn đấu mà làm phận sự cho đến cùng.

Riêng về phần Hội Thánh Ngoại Giáo thì chúng tôi 
có cảm tình với Ngài rất đặc biệt.

Trong 7 năm trường kể từ xứ Cao Miên có Đạo 
Cao Đài, Ngài là một người chung chịu cùng với chúng 
tôi các điều khổ sở áp bức, chẳng có cái nguy nào mà Ngài 
lánh, cái nạn nào mà Ngài từ. Còn nhớ khi Ngài đến 
Kim Biên lần chót cùng chúng tôi đem mình ra trước cửa 
công, Ngài than rằng: Em ôi! Thân của Qua mất còn bao 
quản, luật đời chỉ cản ngăn xác thịt, chớ không buộc 
trói được tinh thần. Qua lo là lo cho gánh nặng đường 
xa, không người đồng chí. Qua còn đây thì chẳng nói 
gì, chớ mai kia mốt nọ Qua mất rồi thì thương cho con 
cái của Thầy phải chịu liu chiu lít chít.
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Ngậm ngùi thay! Giọt nước mái nhà lắm khi soi 
mòn tảng đá, cái chí quả quyết của Ngài vì Đạo với bao 
nhiêu sự khó khăn của cơ đời chẳng phút nào lay, tấm 
thân dầu nát, trái tim dầu ngưng, cái lòng hăng hái của 
Ngài về một tình thân ái của dân Nam do đường đạo đức, 
không mòn không rúng.

Câu than ấy, cũng tưởng buồn mà than, Ngài có giã 
từ trần thế cũng trong vòng vài năm nữa, nào dè bóng cờ 
Đạo vừa phất phơ thì Ngài đã xủ xong áo tục.

Thương ôi! U hiển dầu phân hai ngả, nhiệt tâm dẫn 
khách đồng thuyền. Muốn gặp nhau chăng xin chờ giấc 
mộng. Thương nghiệp quốc đầy giọng thảm, luộc mình 
tằm nặng lòng tơ, nhớ nhau chăng hồn linh ta biết.

Thưa Đức Quyền Giáo Tông, Hiền xưa có nói: Nhơn 
sanh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.

Đạo hôm nay đã lần sang ngoại quốc, cái thác của 
Ngài còn lưu lại một tấm lòng son, chẳng những đối với 
quê hương của chúng tôi, mà đối với bất kỳ một dân tộc 
nào mến chủ nghĩa bác ái hòa bình sẽ rạng nêu nơi cửa 
Đạo muôn năm về sau. Về phần đời, với non sông đất Việt 
trong buổi hiện thời, Ngài đã làm tròn phận sự; về phần 
Đạo, đối với cơ thiêng liêng, Ngài đã tuân y Thánh giáo, 
gắng khổ chiều tâm, nâng cao hạnh đức, mà gìn trọn thái 
độ kẻ tu hành.

Em xin cùng chư Thiên phong Hội Thánh Ngoại 
Giáo nghiêng mìng trước Liên đài của Ngài lần cuối cùng 
mà tỏ lòng thương vô hạn và cầu chúc cho linh hồn Ngài 
sớm hưởng phước thanh nhàn, tiêu diêu nơi cõi thọ.

Hỡi ôi! Thương thay! Hỡi ôi! Tiếc thay!
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Tòa Thánh, ngày 2–12–1934 (âl 26–10–Giáp Tuất).
Tiếp Đạo CAO ĐỨC TRỌNG

NGÀY 14–10–GIÁP TUẤT (DL 20–11–1934) HAI ÔNG TƯƠNG VÀ TRANG 
VỀ ĐẾN TÒA THÁNH ĐỂ DỰ ĐÁM TANG CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG

Tại Thánh Thất An Hội Bến Tre, hai ông QĐS 
Thượng Tương Thanh và Ngọc Trang Thanh đang họp 
đại hội với đại diện các Họ Đạo hưởng ứng Ban Chỉnh 
Đạo, để bầu cử các Hội viên của Ban Chỉnh Đạo hợp tác 
trực tiếp với hai ông.

Trong khi họp thì được điện tín từ Tòa Thánh Tây 
Ninh cho hay, Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trang đã 
qui Thiên.

Hai ông liền bãi hội và chuẩn bị đi Tòa Thánh Tây 
Ninh để dự đám tang của Đức Quyền Giáo Tông và 
cũng để xem tình hình nơi đây như thế nào sau khi Đức 
QGT mất.

Khi hai ông Tương và Trang về đến Tòa Thánh thì 
được biết: Khi Đức Quyền Giáo Tông gần tắt hơi có trối 
lại, cấm hai vị Quyền Đầu Sư Tương và Trang cùng Bảo 
Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu không cho đến thấy 
mặt Ngài.

Thế là 3 ông chỉ được ở ngoài, chớ không được vào 
dự lễ an táng Đức Quyền Giáo Tông.

NGÀY 26–10–GIÁP TUẤT (DI 2–12–1934) ĐQGT GIÁNG CƠ LẦN ĐẦU 
TIÊN CHO BIẾT ĐẠO ĐÃ THÀNH

Đức Ngàỉ tha hết lỗi của kẻ nghịch, nhưng khỗng 
cho nắm quyền hành.
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QUYỂN GLẤO TÔNG

Cười... Cười... Cười... Cười ngất...
Cha chả! Mấy em làm tới hả? Qua lấy làm cám ơn 

mà cũng thẹn một chút vì làm việc chưa đủ thỏa nguyện.
Đạo thành rồi mấy em ơi! Kêu dùm mấy em lên 

Qua nói chuyện vui lắm!
Ôi thôi! Qua có nhiều điều nói với mấy em, sướng 

lắm! Nhưng mà ngày nay để tính nhiều điều cần yếu rồi 
sau sẽ hay. Tội nghiệp Tiếp Thế, nó cực với Qua nhiều quá!

Chào hết mấy em, chào ông Trạng Diệp[1].
Cười.... Tôi đã thấy đặng những nỗi đau đớn của 

tôi ngày nay cũng để tâm ái tuất mà tỉnh giấc mộng ảo 
thường tình, tôi chỉn lo có một điều là sự hay của các mặt 
anh hùng sống tại buổi nầy không biết thừa chí nào tạo 
thành thời thế. Tôi để lời cám ơn tình tri kỷ của người.

Tám![2] Em an lòng lo Đạo, chi chi cũng tại Thiên thơ 
tiền định. Em đừng thối chí ngã lòng mà hư việc cả. Em 
tính đặng nhiều điều hay, cứ đó mà hành động.

Mấy em HTĐ gắng nhứt tâm lo lắng thì vững vàng 
Chánh giáo. Mấy em lấy chánh sách ôn nhu mà đối đãi 
với kẻ nghịch thù thì quyết thắng họ đặng.

Qua cậy mấy em tha thứ lỗi của kẻ nghịch Qua, 
nhưng liệu phương bảo an Hội Thánh mà thôi.

Đức Hộ Pháp hỏi: ……………………………………………
Qua nhứt định tha họ trọn vẹn, song không cho 

nắm giữ quyền hành, đợi chừng nào họ thật tâm với 
[1] Ông Trạng Diệp: Trạng Sư Diệp Văn Kỳ.
[2] ĐQGT vẫn gọi thân mật Đức Hộ Pháp ià Tám, Em Tám. 
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Đạo sẽ có lịnh Chí Tôn định liệu.
Mấy em cứ giữ thái độ từ hòa là hơn hết.
Em Tám nói với Nữ Chánh Phối Sư rằng: Qua cám 

ơn và khuyên chị em đừng buồn. Còn vụ Mỹ Tho, Qua 
sẽ về riêng tỏ cùng em, phải giúp anh thế nào cho trọn 
Đạo. Em nói với cả hiền huynh, hiền đệ, hiền tỷ, hiền 
muội rằng Qua đổ lụy châu mày mà thấy sự thương yêu 
của họ. Em đi đến Robin[3], có Qua đi theo, khá an tâm, 
nên việc rồi em à!

Thường chấp cơ cho Qua chuyện trò với nghe.
Nói với thằng Thạnh[4], phải làm điều Qua dạy riêng 

nó cho thành tựu nghe. 
THĂNG.

Nhận định về Bài giáng cơ đầu tiên của Đức Quyền 
Giáo Tông sau khi Đức Ngài đăng Tiên:
1. ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG QUÁ VUI MỪNG MÀ KÊU LÊN RẰNG: 
“Đạo thành rồi mấy em ơi !” Khi Chơn linh ĐQGT trở 
về cõi Thiêng liêng thấy rõ nơi Thiên thơ là Đạo đã thành, 
nên vui mừng báo tin như thế, đúng theo lời Tiên tri của 
Đức Chí Tôn.

Như vậy, kể từ đây, không còn nội loạn nơi Tòa 
Thánh nữa, nền Đạo sẽ dần dần hồi phục và phát triển 
rực rỡ.
2. Đức Quyền Giáo Tông đã rời bỏ xác phàm rồi, linh 
hồn về cõi Thiêng liêng thì lục dục thất tình được thăng 
hoa, không còn thù giận những kẻ hại mình hay hại Đạo, 
mà lại thương xót họ, thấy họ sắp rơi xuống Phong Đô thì 
[3] ROBIN: Toàn Quyền Đông Dương lúc đó.
[4] Thạnh: con trai của ĐQGT
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muốn tìm mọi cách để cứu vớt họ. 
 h (Xin xem lại TNHT, bài Thánh Ngôn của Đức Cao Thượng Phẩm 

ngày 15–7–Giáp Tuâ’t: TNHT1– 2HN, B 167.) 

Cho nên Đức Ngài yêu cầu Đức Hộ Pháp tha thứ 
hết các tội lỗi của họ đối với Đức Ngài, chỉ không cho họ 
nắm giữ quyền hành chánh mà thôi.
3. Đức QGT tuy đã về cõi Thiêng liêng, nhưng vẫn giáng 
cơ lo việc Đạo cùng với Đức Hộ Pháp y như lúc còn tại thế.

Nếu Đức QGT phạm các tội như 2 ông Lê Bá Trang 
và Nguyễn Ngọc Tương tố cáo trong Thượng Hội và 
Hội Vạn Linh thì dầu Đức Ngài qua được luật pháp nơi 
cõi trần, nhưng làm sao qua mặt lụật của Tòa Tam Giáo 
thiêng liêng nơi Ngọc Hư Cung, thì Đức Ngài làm sao 
đắc quả, trở về ngôi vị cũ là Đại Tiên Lý Thiết Quả đứng 
đầu Bát Tiên.

Xem kết quả nầy thì thấy rõ rằng, những lời tố cáo 
của ông Tương và Trang phần lớn là ngụy tạo để cố tình 
dối gạt Đạo hữu mà lật đổ Đức QGT.

[Sau nầy, Ông Lê Bá Trang qui liễu ngày 17–7–1936) 
tại Bến Tre, và ngày 28–7–1936, Đức QGT giáng cơ cho 
biết: linh hồn ông Trang bị đọa vào Lạc Hồn Trì, mê 
mang sảng sốt, Đức Ngài cùng Thất Nương đang lo cứu 
độ linh hồn ông Trang]

NGÀY 26–10–GÍÁP TUẤT (DL 2–12–1934) HỘI THÁNH LƯỠNG ĐÀI GIAO 
CHO ĐỨC HỘ PHÁP CẦM QUYỀN CHƯỞNG QUẢN HTĐ VÀ CTĐ

Cũng trong ngày 26–10–Gíáp Tuất (dl 2–12–1934) 
nẩy, Hội Thánh lưỡng Đài họp phiên đặc biệt:

Quyết định giao cho Đức Hộ Pháp cầm quyền 
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chưởng quản HTĐ và CTĐ, theo như sự chuyển pháp 
của Ngọc Hư Cung mà Bát Nương và Lục‘Nương giáng 
cơ cho biết trong Thánh giáo ngày 29–12–Quí Dậu (dl 
12–2–1934): [Xem TNHT1–2HN, B 164]

Đấy là sự hiệp nhứt giữa Trời và Người: Chí Linh 
hiệp Vạn Linh.

Sau khi ĐQGT qui Thiên, đương nhiên quyền hành 
Giáo Tông tại thế của Đức Ngài giao trở lại cho Đức Lý 
Giáo Tông.

Để cho Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc có đủ quyền 
hành điều đình Hội Thánh, đối phó với nhà cầm quyền 
Pháp và đốì phó với các Chi Phái, nhứt là do Ngọc Hư 
Cung chuyển pháp giao cho Hiệp Thiên Đài cầm vận mạng 
của nhơn sanh, nên Đức Lý Giáo Tông giao quyền hành 
Giáo Tông hữu hình tại thế cho Đức Hộ Pháp nắm giữ.

Do đó, lúc nầy, Đức Hộ Pháp nắm quyền chưởng 
quản HTĐ (cả vô vi và hữu hình) và nắm quyền chưởng 
quản CTĐ phần hữu hình (phần vô vi vẫn do Đức Lý 
nắm giữ).

Cho nên, trong các văn bản của Đạo, Đức Hộ Pháp 
ký tên dưới danh xưng là: Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị 
Hữu Hình Đài: Hiệp Thiên và Cửu Trùng.

Điều nầy cũng có nghĩa là Đức Hộ Pháp nắm Quyền 
Chí Tôn về mặt hữu hình tại thế.

 h (Xem Châu Tri số 21 của 3 Chánh Phối Sư ngày 10–11– Giáp 
Tuất, dl 16–12–1934).
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NGÀY 3–11–GIÁP TUẤT (DL 9–12–1934) ĐỨC NGUYỆT TÂM CHƠN 
NHƠN PHONG CHỨC CHO ÔNG ĐỜI ĐẶNG ĐI TRUYỀN GIÁO Ở THÁI LAN.

 � Phò loạn: Đức Hộ Pháp — Tiếp Đạo.

NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN OU VICTOR HUGO

Bonjour mes chers.
A propos, Monsieur ĐỜI, avez-vous le courage de 

remplir une mission que je vous confierais?
Rire... Je vous donne 3 mois pour préparer vos études 

religieuses et vous irez ensuite propager la Religion au Siam.
Rire... Pendant ce temps, je prepare votre autorité 

ecclésiastique. Je vous nomme Giáo Hữu phái Thượng.
Je crois que, mon choix est très bien placé, n’ est-ce 

pas?
Au revoir.

 ▶ BÀI DỊCH VIỆT VĂN:
Chào các bạn thân mến,
Trước hết, ông ĐỜI, ông có can đảm hoàn thành 

một nhiệm vụ mà Bần đạo sẽ giao phó cho ông không?
Cười... Bần đạo cho ông 3 tháng để lo học đạo và kế 

đó là đi truyền đạo nơi nước Thái Lan (Xiêm).
Cười... Trong thời gian nầy, Bần đạo chuẩn bị cho 

ông uy quyền của Giáo sĩ. Bần đạo phong cho ông chức 
Giáo Hữu phái Thượng. Bần đạo tin rằng, sự lựa chọn 
của Bần đạo rất đúng chỗ, phải không? 

Tạm biệt
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Sau khi Đức Quyển Giáo Tông đẵng Tiên, từ đây 
đến cuối năm Giáp Tuất, Đức Hộ Pháp chưởng quản nhị 
hữti hình Đài, ký một loạt các văn kiện gẩm; Đạo Nghị 
Định, sắc lịnh, bổ nhiệm Chức sắc, tổ chức lại các cơ quan 
tại Tòa Thánh, Nội luật của các Hội.

Ngày 6–11–Giáp Tuất (dl 12–12–1934) Đức Hộ Pháp 
ký các Đạo Nghị Định số: 28, 29, 30, 31, 32.

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH 28:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ thập niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH
Văn phòng  

Phạm Hộ Pháp

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH THỨ 28
 � Chiếu y PCT ban quyền hành cho Giáo Tông và Hộ 

Pháp,
 � Chiếu y Đạo Nghị Định thứ nhì, điều thứ nhứt của 

Đức Lý Giáo Tông và Hộ Pháp ban quyền Giáo Tông 
cho Thượng Đầu Sư Thượng Trung Nhựt,

 � Chiếu theo Vi bằng Hội Thánh CTĐ và HTĐ nhóm 
ngày 3 và 11–2–1933, phân định quyền hành Chí Tôn và 
người thay thế thì duy Hộ Pháp thay thế quyền hành 
Giáo Tông được mà thôi, đặng đợi người chánh vị.

 � Chiếu theo Vi bằng Hội Thánh nhóm ngày 26–10–
Giáp Tuât (2–12–1934) định cho Phạm Hộ Pháp phải 
cầm quyền thống nhứt,
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Nghĩ vì Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt đã 
qui vị ngày 13–10–Giáp Tuất (19–11–1934),

Vì khiếm khuyết Đại Thiên phong chấp chưởng 
Quyền Giáo Tông cùng các bậc Chưởng Pháp và Đầu Sư,

Nghĩ vì nền Đạo cần phải có người chấp chưởng 
điều đình,

NGHỊ ĐỊNH:

ĐIỀU THỨ NHỨT: Thuyên bổ Lê Tiếp Thế thế quyền 
Đầu sư, lãnh ban hành các lịnh của Bần đạo và thương 
lượng với 3 Chánh Phối sư Nam trong các cuộc thi hành 
các lịnh ấy.

Mỗi việc hành động nơi Nội Chánh cần phải hiểu 
hết, nhứt là về nền tài chánh phải chăm nom và quan sát 
hằng ngày. Thoảng như có điều chi trái luật thì tức cấp 
trình lên cho Bần đạo hiểu biết. Mỗi tháng phải lập Tờ 
phúc sự đệ lên cho Bần đạo xem xét.

ĐIỀU THỨ NHÌ: Chánh Phối Sư Thái Thơ Thanh Quyền 
Thái Đầu Sư tái lãnh trách nhậm: Khâm Thiên Tổng Quản 
Tài Chánh và chưởng quản việc tạo tác Tổ đình, được 
quyền sắp đặt các phương hay về khoản thu nạp tài chánh, 
nhưng về khoản xuất thì tùy theo việc, phải thương lượng 
với Lê Tiếp Thế, ba Chánh Phối Sư, Nữ Chánh Phối Sư, 
rồi đệ lên cho Bần đạo xét nét và phê chuẩn.

ĐIỀU THỨ BA: Lê Tiếp Thế Quyền Đầu Sư, 3 Chánh 
Phối Sư Nam, Nữ Chánh Phối Sư lãnh ban hành Đạo 
Nghị Định nầy tùy theo phận sự của mình.
Lập tạỉ Tòa Thánh ngày mùng 6–11–Giáp Tuất (12–12–1934).

HỘ PHÁP
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Chưởng Quản nhị hữu hình Đài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng 

Ký tên: 
PHẠM CÔNG TẮC

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH 29:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ thập niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH
Văn phòng

Phạm Hộ Pháp

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH THỨ 29
 � Chiếu y PCT ban quyền hành cho Giáo Tông và Hộ 

Pháp,
 � Chiếu y Đạo Nghị Định thứ 28 của Phạm Hộ Pháp,

Nghĩ vì 3 Chánh Phối Sư chưa phế đời hành Đạo 
nên nền Đạo phải bị chậm trễ trong việc hành chánh và 
phổ thông,

NGHỊ ĐỊNH:

ĐIỀU THỨ NHỨT: Buộc 3 vị Khai bên HTĐ lãnh Quyền 
Chánh Phối sư hạn kỳ 3 tháng trở lại, kể từ ngày lập Đạo 
Nghị Định nầy, phải trọn phế đời hành đạo và về ở thường 
xuyên nơi Tòa Thánh. Đúng hạn kỳ mà vị nào không tuân 
mạng lịnh nầy thì Bần đạo phải chọn lựa vị khác thay thế.

ĐIỀU THỨ HAI: Trong lúc 3 Chánh Phối Sư hiện thời 
chưa đến ở thường xuyên tại Tòa Thánh thì Chức sắc sau 
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đây được trọn quyền thay thế điều đình việc hành chánh 
cho khỏi điều bê trễ:

 � Giáo Sư Thượng Chữ Thanh thay thế Thái Chánh 
Phối Sư.

 � Giáo Sư Thượng Thành Thanh thay thế Thượng 
Chánh Phối Sư.

 � Giáo Sư Ngọc Trọng Thanh thay thế Ngọc Chánh 
Phối Sư.

Có Giáo Hữu Thượng Tuy Thanh phụ sự.
ĐIỀU THỨ BA: 3 Chánh Phối Sư hoặc mấy vị thay thế 

phải tức cấp chọn lựa Thiên phong mà thuyên bổ vào Viện 
nào khuyết Quản Lý điều đình.

ĐIỀU THỨ TƯ: 3 CPS lãnh ban hành Đạo Nghị Định 
nầy.
Lập tại Tòa Thánh ngày mùng 6–11–Gỉáp Tuất (12–12–1934).

HỘ PHÁP 
Chưởng Quản nhị hữu hình Đài  

Hiệp Thiên và Cửu Trùng 
Ký tên: 

PHẠM CÔNG TẮC

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH 30:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ thập niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH
Văn phòng  

Phạm Hộ Pháp
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ĐẠO NGHỊ ĐỊNH THỨ 30
 � Chiếu y PCT ban quyên hành cho Giáo Tông và 

Hộ Pháp, 
 � Chiếu y Đạo Nghị Định thứ 28 của Phạm Hộ Pháp,

Nghĩ vì tiền bạc là huyết mạch của nhơn sanh nên 
cần phải chăm nom nền tài chánh, hầu tránh khỏi điều 
lầm lạc, khó khăn, nghi kỵ,

NGHỊ ĐỊNH:

ĐIỀU THỨ NHỨT: Buộc Nội Chánh phải tuân y Nghị 
Định số 4 ngày mùng 1–6–Quí Dậu (23–7–1933) và điều 
luật thâu xuất ngày mùng 4–9–Quí Dậu (22–10–1933) 
của 3 Chánh Phối Sư. Mỗi cuối tháng, Thái Chánh Phối 
Sư phải lập tờ phỏng định về khoản xuất tháng tới với tờ 
thâu xuất trong tháng, đệ lên cho Bần đạo xem xét hoặc 
phê chuẩn.

Mỗi khi Nội Chánh nhóm đặng bàn định về khoản 
tài chánh thì Lê Tiếp Thế phải có mặt nơi hội.

ĐIỀU THỨ HAI: Lê Tiếp Thế để tâm xem xét việc bút 
toán của Hộ Viện cho cẩn thận nhặt nhiệm, mỗi tháng 
ít nữa là một lần.

ĐIỀU THỨ BA: Kể từ đây, Hộ Viện chẳng đặng xuất 
một số bạc từ 10 $ sắp lên mà không có lịnh của Bần đạo. 
Mỗi số bạc xuất thì phải có giấy chứng biên lai rành rẽ, 
còn thâu vô cũng phải có đủ bằng cớ.

ĐIỀU THỨ TƯ: Lê Tiếp Thế khi có việc cần gấp lo cho 
Đạo thì được quyền lãnh tạm từ 20 $ bạc trở lại, chừng 
lo lắng công việc xong rồi, lập tờ chi phí đệ lên cho Bần 
đạo phê chuẩn thì Hộ Viện mới được ghi vào sổ xuất.
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ĐIỀU THỨ NĂM: Lê Tiếp Thế, 3 Chánh Phối Sư lãnh 
ban hành Đạo Nghị Định nầy.
Lập tại Tòa Thánh ngày mùng 6–11–Giáp Tuất (12–12–1934).

HỘ PHÁP  
Chưởng Quản nhị hữu hình Đài  

Hiệp Thiên và Cửu Trùng  
Ký tên:

 PHẠM CÔNG TẮC

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH 31:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ thập niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH
Văn phòng  

Phạm Hộ Pháp

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH THỨ 31
 � Chiếu y PCT ban quyền hành cho Giáo Tông và 

Hộ Pháp, 
 � Chiếu y Đạo Nghị Định thứ 28 của Phạm Hộ Pháp,

Nghĩ vì Tòa Thánh và các Thánh địa là một gia sản 
đặc biệt của Đấng Chí Tôn giao cho Giáo Tông chưởng 
quản điều đình, giữ gìn cho khỏi điều rối loạn,

NGHỊ ĐỊNH:

ĐIỀU THỨ NHỨT: Giao cho Lê Tiếp Thế tức cấp lo lập 
một Ty Tuần phòng Cảnh sát hầu giữ sự êm tịnh và trật 
tự nơi Tòa Thánh và các Thánh địa. Vị nầy được quyền 
chọn lựa Chức sắc, Đạo hữu, thiện tâm phụ sự và sắp đặt 
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các việc y theo lịnh của Bần đạo. Khi vị nầy có việc cần 
yếu cậy mượn thì buộc Chức sắc và Đạo hữu phải hết lòng 
giúp ích, chẳng nên trái lịnh.

ĐIỀU THỨ HAI: Ngọc Chánh Phối Sư tức cấp lập giấy 
kiết chứng phát cho Thiên phong Chức sắc, Đạo hữu hiến 
thân nơi Tòa Thánh hầu tránh điều giả dối.

ĐIỀU THỨ BA: Lê Tiếp Thế, Ngọc Chánh Phối Sư lãnh 
ban hành Đạo Nghị Định nầy.
Lập tại Tòa Thánh ngày mùng 6–11–Giáp Tuất (12–12–1934).

HỘ PHÁP  
Chưởng Quản nhị hữu hình Đài  

Hiệp Thiên và Cửu Trùng  
Ký tên: 

PHẠM CÔNG TẮC

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH 32:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ thập niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH
Văn phòng 

Phạm Hộ Pháp

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH THỨ 32
 � Chiếu y PCT ban quyền hành cho Giáo Tông và 

Hộ Pháp, 
 � Chiếu y Đạo Nghị Định thứ 28 cùa Phạm Hộ Pháp,

Nghĩ vì khiếm khuyết Chưởng Pháp và Đầu Sư,
Nghĩ vì theo luật pháp đời, cần phải có người thay 
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thế cho Hội Thánh đặng đứng tên vào bằng khoán làm 
chủ các Thánh địa cùng các tài sản của Đạo.

NGHỊ ĐỊNH:

ĐIỀU THỨ NHỨT: Lập một Ban Phụ Chánh như sau đây 
đặng phụ giúp Bần đạo thi thố trong mọi việc.

1� Phạm Hộ Pháp � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Chủ tọa�
2� nữ Chánh Phối Sư Hương Thanh  � � � � � � � �  nghị viên�
3� nữ Giáo Sư Hương Phụng � � � � � � � � � � � � � � nghị viên
4� Lê Bảo Thế HTĐ  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � nghị viên�
5� Lê Tiếp Thế HTĐ  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  nghị viên�
6� ngọc Chánh Phối Sư Trần Khai Pháp  � � � � � nghị viên
7� GS Thượng Chữ Thanh, Chủ Trưởng HTnG � nghị viên� 

Mỗi tháng, ngày 13 An nam, Ban Phụ Chánh nhóm 
lệ tại Tòa Thánh chẳng cần phải gởi thiệp mời, đến ngày 
đó chư Nghị viên phải có mặt đều đú tại Tòa Thánh, dầu 
số Nghị viên bao nhiêu cũng nhóm.

ĐIỀU THỨ HAI: Lập một Ban ủy Viên thay thế Hội 
Thánh đặng đứng tên bằng khoán làm chủ các Thánh địa 
cùng tài sản của Đạo. Cả Nghị viên Ban Phụ Chánh làm 
Nghị viên của Ban ủy Viên ầy. Bần đạo sẽ lựa chọn một 
người trong Ban Phụ Chánh nầy mà giao quyền giao hảo 
của Đạo đối cùng Chánh phủ. Thoảng như gặp người bất 
lực thì thay đổi người khác.

ĐIỀU THỨ BA: Lê Tiếp Thế, 3 Chánh Phối sư nam và 
Nữ Chánh Phối Sư, Chủ Trưởng Hội Thánh Ngoại Giáo 
lãnh thi hành Đạo Nghị Định nầy.
Lập tại Tòa Thánh ngày mùng 6–11–Giáp Tuất (12–12–1934).

HỘ PHÁP  
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Chưởng Quản nhị hữu hình Đài  
Hiệp Thiên và Cửu Trùng  

Ký tên:  
PHẠM CÔNG TẮC.

NGÀY 8–11–GIÁP TUẤT (DL 14–12–1934) ĐẠO NGHỊ ĐỊNH 38: BUỘC 
CHỨC SẮC PHẢI PHẾ ĐỞỈ HÀNH ĐẠO.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
 (Đệ thập niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH.
Văn phòng 

Phạm Hộ Pháp

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH THỨ 38
 � Chiếu y PCT ban quyền hành cho Giáo Tông và 

Hộ Pháp,
 � Chiếu y Đạo Nghị Định thứ 5 ngày mùng 3–10–

Canh Ngọ (1930) của Đức Lý Giáo Tông buộc cả 
Chức sắc đã thọ phong phải phế đời hành đạo.

 � Chiếu y Đạo Nghị Định thứ 6 của Đức Lý Giáo 
Tông và Phạm Hộ Pháp lập tờ ước hẹn, phải điều 
đình hiến pháp sửa trị Đài mình cho hiệp Pháp 
Chánh Truyền,
Nghĩ vì về phần CTĐ thì Ngọc Chánh Phối Sư đã 

lập đủ phương ban hành Đạo Nghị Định thứ 5 nói trên 
đây và về phần HTĐ thì Bần đạo đã lắm phen thối thúc.

Chiếu y theo mấy bức thơ sau nầy: Thơ số 1 đề ngày 
4–12– 1932 và Thơ số 15 đề ngày 2–8–1934,
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NGHỊ ĐỊNH:

ĐIỀU THỨ NHỨT: Cả Chức sắc CTĐ và HTĐ kể từ 
ngày ban hành Đạo Nghị Định nầy phải phế đời hành đạo.

ĐIỀU THỨ HAI: Những vị nào dầu đã thọ phong nơi Cơ 
Phong Thánh mà từ khi Khai Đạo đến nay không hành 
đạo, đều bị sa thải.

ĐIỀU THỨ BA: Những vị nào đã có công hành đạo mà 
chẳng trọn công, phải tức cấp về Tòa Thánh cho Hội 
Thánh định tội và đem vào chánh vị, bằng chẳng, quá kỳ 
3 tháng thì bị sa thải.

ĐIỀU THỨ TƯ: Những vị nào đã thọ phong và Hội 
Thánh đã công nhận mà không hành đạo thì chẳng đặng 
xưng phẩm tước và mặc Thiên phục vào chầu lễ tại Tòa 
Thánh và các Thánh Thất của Đại Đạo.

ĐIỀU THỨ NĂM: Những vị không cầm quyền hành 
chánh thì không quyền dự Hội Thánh và mọi trí ý chi 
hay đã dâng cho Hội Thánh cũng không đặng thâu dụng.

ĐIỀU THỨ SÁU: Hội Thánh phải ra lịnh cho Lại Viện 
CTĐ làm sổ những Chức sắc cầm quyền hành chánh mà 
tuyên bố cho cả toàn đạo đều biết.

ĐIỀU THỨ BÃY: Lê Tiếp Thế thế quyền Đầu Sư, Cao 
Tiếp Đạo Chủ Trưởng HTNG, 3 Chánh Phối Sư nam và 
Nữ Chánh Phối Sư phải thi hành Đạo Nghị Định nầy.
Lập tại Tòa Thánh ngày mùng 8–11 “Giáp Tuất (14–12–1934).

HỘ PHÁP  
Chưởng Quản nhị hữu hình Đài  

Hiệp Thiên và Cữu Trùng  
Ký tên: 
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PHẠM CÔNG TẮC

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH 39:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ thập niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH
Văn phòng 

Phạm Hộ Pháp

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH THỨ 39 
 � Chiếu y Pháp Chánh Truyền và Tân Luật,
 � Do theo Châu Tri số 7 ngày 22–6–Giáp Tuất (2–8–

1934) của 3 Chánh Phối Sư,
Nghĩ vì gặp hồi khuẩn bách tiền tài, nhơn sanh 

đồ thán, nên Hội Thánh chẳng nên tăng khổ của tín đồ 
thêm nữa,

NGHỊ ĐỊNH:

ĐIỀU THỨ NHỨT: Cấm cả Chức sắc trong Đạo kể từ 
Chánh Phó Trị Sự đổ lên chẳng đặng phép thâu tiền của 
ai hết.

ĐIỀU THỬ HAI: Những người hảo tâm hỷ cúng thì duy 
có mấy Đầu Tỉnh Đạo mới đặng phép thâu, nhưng phải 
có biên lai răng cưa giao hồi cho người hỷ cúng đó, còn 
chánh bổn phải trình cho Hội Thánh khi thâu nhập tiền 
ấy vào Hộ Viện.

ĐIỀU THỨ BA: Tiền Quan Hôn Tang Tế gọi là Tiền 
Nhơn đạo thì cả Chức sắc nhỏ, Chánh Phó Trị Sự được 
phép thâu, nhưng phải trình chánh bổn biên lai cho Đầu 
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Tỉnh Đạo công nhận.
ĐIỀU THỨ TƯ: Những Chứt sắc Thiên phong nào đã 

quá quyền thâu của nhơn sanh, có đủ bằng cớ thi Hội 
Thánh phải buộc tội trước mặt luật đời là người lường 
gạt nhơn sanh đặng thủ lợi.

ĐIỀU THỨ NĂM: Chẳng ai đặng phép buộc tín đồ phải 
cúng, duy để tự do cho những người từ tâm phước thiện 
hỷ cúng mà thôi. Kiểu Biên lai phải như vầy:

“Tồí có thâu của Đạo hữu …………………………………
số tiền là ………………(bao nhiêu) đã có tâm phước thiện hỷ 
cúng đặng (cất Tòa Thánh, hoặc sở phước thiện, hoặc hành 
hương, v.v…”

Mọi việc đều phải trích ra minh bạch đặng cho Hộ 
Viện đem vào sổ chánh, y theo lòng của tín đồ sở định và 
để nhập vào phần dự định mỗi khoản.

Hộ Viện sẽ do theo đó mà lập thông qui những tiền 
của đã thâu mà dán tại Thánh Thất sở tại đặng cho người 
thiện tâm hỷ cúng số tiền ấy biết đã vào tay Hội Thánh.

ĐIỀU THỨ SÁU: Lê Tiếp Thế, Cao Tiếp Đạo Chủ trưởng 
Hội Thánh Ngoại Giáo, 3 Nam Chánh Phối Sư và Nữ 
Chánh Phối Sư lãnh thi hành Đạo Nghị Định nầy.
Lập tại Tòa Thánh ngày mùng 8–11–Giáp Tuất (14–12–1934).

HỘ PHÁP  
Chưởng Quản nhị hữu hình Đài  

Hiệp Thiên và cửu Trùng. 
Ký tên

PHẠM CÔNG TẮC 
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SẮC LỊNH SỐ 1

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ thập niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH
Văn phòng 

Phạm Hộ Pháp
Ngày mùng 8–11–Gỉáp Tuất (14–12–1934).

SẮC LỊNH
CHO HỘI THÁNH CTĐ và HTĐ,

TÒA THÁNH và CÁC THÁNH THẤT

Từ đây phải kiếm phương thế bảo tồn sự sanh hoạt 
cho toàn Đạo hữu ở tu hành, chẳng đặng thọ hưởng của 
bá tánh.

Cữu Viện cùng mấy Bàn Cai Quản các Tiểu Thánh 
Thất phải lo khai mở canh nông, kỹ nghệ, đặng lập tư bổn 
mà bồi bổ cho Đạo; chớ không đặng phép ép uổng tín đồ 
phải chung đậu tiền bạc mà xây dụng nơi Thánh Thất nữa.

Phải lập mỗi nơi các cơ quan phước thiện đặng 
thâu nạp công quả của bậc thiện tâm chung công lập các 
cơ sở như làm lương điền, trồng dâu nuôi tằm, dệt hàng 
vải, nuôi súc vật, v.v… y như kiểu vở của sở Phước thiện 
Phạm Môn đã lập tại Tòa Thánh, mỗi 6 tháng, nghĩa là 
1 năm hai kỳ, phải chạy tờ thông qui về Tòa Thánh cho 
Bần đạo xem xét công quả của người hiến thân làm đạo 
hay là những người tại ngoại giúp sức, đặng cho Bần đạo 
đem vào sổ công nghiệp, hầu tìm phương phong thưởng 
mà đền đáp công cán cho vừa. Kỳ trong 6 tháng thì các 
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cơ quan của Bần đạo định lập phải cho thành.
Qua khỏi 6 tháng ấy thì Bần đạo phải sai người đi 

qnan sát các nơi, đặng coi trong Đạo có tuân y lịnh dạy 
ấy chăng?

Ấy là điều trọng yếu về phần sống của Đạo đó vậy.
Xin Quyền Đầu Sư Lê Tiếp Thế, 3 vị CPS Nam, Nữ 

CPS và các Đầu Tinh Đạo phải để tận tâm lo lắng việc nầy.
Kính thay.

HỘ PHÁP 
Chưởng Quản nhị hữu hình Đài  

Hỉệp Thiên và Cửu Trùng  
Ký tên: 

PHẠM CÔNG TẮC

* * *

NGÀY 9–11–GIÁP TUẤT (DL 15–12–1934) CHÂU TRI 19: HỘI THÁNH CẢM 
TẠ TOÀN ĐẠO ĐÃ CHU TOÀN LỄ TANG ĐỨC QUYỂN GIÁO TÕNG.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ thập niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH
VP Nội Chánh 

Số: 19

CHẲU TRI
Nữ Chánh Phối Sư và Thái, Thượng, Ngọc Chánh Phối Sư 

Kính cùng chư Chức sắc Thiên phong nam nữ, chư Chức việc và 
chư Đạo hữu lưỡng phái.
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Kính chư Hiền huynh và chư Hiền tỷ,
Hội Thánh xin cảm tạ tất cả Chức sắc Thiên phong 

nam nữ. Chư Chức việc và chư Đạo hữu lưỡng phái, đã 
được đồng tâm thọ tang Anh Cả chúng ta là ĐQGT 
Thượng Trung Nhựt.

Cuộc lễ táng được đặc biệt và long trọng là nhờ toàn 
đạo đồng kính mến và thương tiếc một vị Trưởng huynh 
nhơn từ hiền đức, đã đem hết tài ba và lòng son sắt để 
nâng cao phẩm giá của nền Đại Đạo, tức là làm cho rạng 
mặt cả các con của Đức Từ Bi trên con đường sáng suốt.

Đạo thành ngày nay là cũng nhờ nơi công phu vô đối 
của Ngài đã vẹt sạch các lối chông gai, đã gánh giùm cho 
chúng sanh các cơ khảo đảo. Điều cao thượng và phi phàm 
của Ngài là sắp đặt đâu đó vừa an bài, lại lui bước để cho 
người thừa chí trọn hưởng cái kết quả mỹ mãn sau nầy.

Cái đi của Ngài là cái đi của bậc Chí Thánh, lịch sử 
của Ngài là lịch sử của một nhà đạo đức độc tài và cũng 
là một nhà chánh trị trứ danh, biết bao phen tuyết sương 
vây phủ, sóng gió dập dồi mà cũng không nao núng, dầu 
đắc thắng cũng chẳng vỗ tay tự đắc, dầu bất thành cũng 
chẳng thối chí buồn lòng. Tấc dạ nhiệt thành với Đạo 
vẫn đinh ninh, nếu phải hy sinh cũng đành, chớ chẳng 
hề chịu dụng mưu đê hèn phản phúc.

Tánh tình cư xử với đàn em như mây đưa, như nước 
chảy, chuyện khổ cực nào cũng ôm lòng riêng chịu, còn 
quảng đại, còn bao la, còn quên mình để thương hại cho 
người.

Tưởng lại, không có ngọn bút nào tả hết sự thương 
tiếc của chúng ta đặng. Cho nên, muốn đền ơn Ngài, 
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chúng ta phải đồng tâm hiệp sức từ đây chung vai gánh 
vững mối Đạo, ngoài cho nên phẩm giá, trong cho chắc 
luật điều, thì mới đáng là người thừa chí của Ngài.

Sau nầy, Hội Thánh sẽ ấn hành riêng một quyển sách 
tường thuật lịch sử và lễ tang phần xác của Ngài.

Nay kính.
Tòa Thánh, ngày 15–12–1934 (9–11–Giáp Tuất).

 Tháỉ Chánh Phối Sư Thượng Chánh Phối Sư ngọc Chắnh Phôì Sư 
 Khai Đạo HTĐ Khai Thế HTĐ Khai Pháp HTĐ
 PHẠm TẤn ĐÃI THÁI Văn THâU TrẦn DUy nGHĨA�

Nữ Chấnh Phối Sư  
HƯƠNG THANH

Cũng cùng ngày nẩy: 

CHÂU TRI 20: TOÀN QUYỀN PHÁP CHO PHÉP ĐẠO CAO ĐÀI PHỔ THÔNG 
NƠI BẮC KỲ.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ thập niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH
VP. Nội Chánh 

Số: 20

CHÂU TRI
Nữ Chánh Phối Sư và Thái, Thượng, Ngọc Chánh Phối Sư 

Kính cùng chư Chức sắc Thiên phong nam nữ,  
chư Chức việc và chư Đạo hữu lưỡng phái. 

Kính chư Hiền huynh và chư Hiền tỷ,
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Hội Thánh ĐĐTKPĐ rất hân hạnh cho chư Hiền 
huynh và chư Hiền tỷ hay tin mừng rằng, mới đây, Quan 
Toàn Quyền Đông Pháp có ký Nghị Định cho Đại Đạo 
được tự do phổ thông nơi xứ Bắc Kỳ.

Vậy, chư Hiền huynh và chư Hiền tỷ cho chư Đạo 
hữu lưỡng phái hay đặng cám ơn và ghi nhớ ân đức của 
Ngài.

Nay kính.
Tòa Thánh, ngày 15–12–1934 (9–11–Giáp Tuất)

 Thái Chánh Phối Sư Thượng Chánh Phối Sư ngọc Chánh Phối Sư
 Khai Đạo HTĐ Khai Thế HTĐ Khai Pháp HTĐ
 PHẠm TẤn ĐÃI THÁI Văn THâU TrẨn DUy nGHĨA�

Nữ Chánh Phối Sư  
HƯƠNG THANH

* * *

CÔNG CUỘC TRUYỀN ĐẠO CAO ĐÀI NƠI BẮC VIỆT:

Đầu năm Giáp Tuất (1934), Hội Thánh bổ một vị 
Chức sắc đầu tiên đi truyền Đạo nơi Bắc Việt, là ông Giáo 
Hữu Thượng Tuất Thanh (Nguyễn Văn Tuất).

Giáo Hữu Tuất là người miền Bắc, quê quán tại Nam 
Định, ông di cự vào Nam để lập nghiệp, gặp thời kỳ Đức 
Chí Tôn Khai Đạo, ông nhập môn vào Đạo Cao Đài ở 
Tây Ninh, đắc phong Lễ Sanh, sau được thăng Giáo Hữu.

Khi ông Giáo Hữu Tuất lãnh lịnh Hội Thánh ra Bắc 
truyền Đạo, ông đến Hà Nội chưa đầy 1 tháng thì chẳng 
may Ông bị bịnh nặng và qui liễu. Ông được an táng tại 
Nghĩa trang Hợp Thiên tỉnh lỵ Hà Đông.
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Hội Thánh truy phong ông Giáo Hữu Thượng Tuất 
Thanh làm Đầu Địa Phận Đạo Vô Vi Bắc Việt. Do đó, 
ông thường giáng cơ giúp ý kiến cho các Chức sắc sau nầy 
hành đạo tại Bắc Việt để điều đình tốt đẹp nền Đạo tại 
đây, và thường báo trước những điều khó khăn sắp xảy 
đến để Chức sắc-dự bị kịp thời đối phó.

Hội Thánh tìm kiếm một vị Chức sắc gốc miền Bắc 
khác để bổ đi truyền đạo Bắc Việt, nhưng không có ai, 
nên bổ ông Giáo Hữu Thượng Chữ Thanh (Đặng Trung 
Chữ) ra Bắc Việt truyền đạo. Ông Chữ là người miền 
Nam, nên khi ra Bắc rất bỡ ngỡ, không thông hiểu tâm 
lý và tục lệ của người Bắc nên rất khó hoạt động. Ông 
tạm ngụ tại nhà một người quen ở ngõ Tức Mạc, phố Ga 
Hàng cỏ. Trong lúc đó, mật thám Pháp tại Hà Nội theo 
dõi ông rất gắt, đề phòng ông ra Bắc hoạt động chánh trị 
chống Pháp. Ông Chữ lại không quen khí hậu lạnh lẽo, 
hơn nửa năm mà không làm được việc gì trong việc truyền 
giáo, nên viết thơ về Hội Thánh TTTN xin trở về Nam.

Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh lần nầy cử một 
phái đoàn truyền giáo ra Bắc Việt, gồm 4 vị: Giáo Hữu 
Thượng Ngoạn Thanh, Lễ Sanh Thượng Điểm Thanh, 
Chánh Tri Sự Thạch, Phó Trị Sự Phòng.

Khi đặt chân đến Bắc Việt, phái đoàn liền tìm cách 
bắt liên lạc với những người miền Nam trong “Hội Tương 
Tế Nam Kỳ” để nhờ giúp đỡ. Hội nầy có trụ sở tại phố Thi 
Sách, Hội do những công chức ở Nam Kỳ đổi ra Bắc lập 
nên để giúp đỡ lẫn nhau, nên không có nhiều Hội viên.

Phái đoàn truyền giáo Cao Đài trình bày rõ mục 
đích truyền giáo của mình, được các Hội viên của Hội 
Tương tế Nam Kỳ hưởng ứng và giúp đỡ. Ba vị Hội viên: 
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Mai Văn Biên, Mai Văn Nghĩa, Hồ Trọng Tuấn,, sau khi 
biết Đạo Cao Đài hển xin nhập môn vào Đạo, mặc dầu 3 
ông đương là công chức của Pháp, nhưng các ông không 
sợ bị Pháp sa thải. Mội vài Hội viên khác cũng noi theo 3 
ông Biên, Nghĩa, Tuấn nhập môn vào Đạo. Do đó, Hội 
Tương Tế Nam Kỳ tại Hà Nội trở thành chỗ dựa tốt đẹp 
của phái đoàn truyền giáo Cao Đài tại Bắc Việt.

Phái đoàn và các vị tân tín đồ bàn bạc đi đến quyết 
định thành lập một Thánh Thất đầu ứên tại Hà Nội để 
làm cơ sở truyền giáo. Hai ông Biên và Nghĩa lãnh nhiệm 
vụ đi tìm nhà, 2 ông thuê được một căn nhà nhỏ tại phố 
Harmand, để lập nên tại đây một Thánh Thất và Văn 
phòng làm việc cho phái đoàn truyền giáo. Đây là Thánh 
Thất đầu tiên của Đạo Cao Đài tại Hà Nội, được thiết 
lập vào đầu năm 1934.

Ông Mai Văn Nghĩa lo vận động xin giấy phép lập 
Thánh Thất và lễ khai đạo tại Thánh Thất. Quí vị khác 
thì lo lập Thiên Bàn, sắm chuông, trống, mõ, tập lễ sĩ dâng 
lễ và đồng nhỉ tụng kinh. Công việc chuẩn bị gần 3 tháng 
mới xong. Phái đoàn truyền giáo quyết định ngày mùng 
1–3–Giáp Tuất (dl 14–4–1934) làm lễ Khai Thánh Thất 
“Harmanđ” tại Hà Nội.

Đúng giờ Tý ngày 1–3–Giáp Tuất, tiếng trống và 
tiếng chuông từ Thánh Thất vang lên giữa Hà Nội, thu hút 
được nhiều người đến xem buổi lễ Khai Thánh Thất Cao 
Đài. Họ ngạc nhiên thấy áo mão của các Chức sắc Cao 
Đài giống như những quan đại thần trong triều vua thời 
xưa, còn tín đồ thì mặc toàn màu trắng rất tinh khiết, các 
lễ sĩ mặc áo lễ và đội mão rất trang nghiêm, xướng những 
câu văn nho nghe rất hay, nhứt là các đồng nhi tụng kinh 
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giọng trầm bổng những câu kinh bằng tiếng Việt dễ hiểu 
theo điệu nhạc cổ truyền tấu lên bởi những nhạc cụ cổ 
truyền Việt Nam. Họ đồng nhìn nhận cùng nhau, Đạo 
Cao Đài nầy đúng là Đạo của người VN chúng ta.

Buổi lễ Khai Thánh Thất nầy của Đạo Cao Đài gây 
được tiếng vang lớn, tốt đẹp trong các giới ở Hà Nội, nên 
sau đó, nhiều người đến‘Thánh Thất tìm hiểu về nghi lễ 
và giáo lý của Đạo Cao Đài, để rồi họ xin nhập môn vào 
Đạo. số người nhập môn càng lúc càng đông khiến cho 
chánh quyền Pháp rất ngạc nhiên và nghi kỵ, nên họ cho 
mật thám theo dõi rất gắt và tìm cách ngăn trở sự truyền 
bá của Đạo Cao Đài tại Hà Nội.

NGÀY 10–11–GIÁP TUẤT (DL 16–12–1934) CHÂU TRI 21: HỘI-THÁNH 
ĐỒNG Ý LẬP BAN PHỤ CHÁNH

Hội Thánh lưỡng Đài họp ngày 26–10–G. Tuất đổng 
ý ĐHP cầm quyền nhị hữu hình đài, lập Ban Phụ Chánh.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ thập niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH
Văn phòng Nội Chánh

Số: 21

CHÂU TRI
THÁI, THƯỢNG, NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ 

Kính cùng chư Chức sắc Thiên phong nam nữ,  
chư Chức việc và chư Đạo hữu lưỡng phái.

Kính chư Hiền huynh và chư Hiền tỷ,
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Hội Thánh xin cho toàn đạo hay rằng: Chiếu theo 
tờ Vi bằng kỳ nhóm Hội Thánh HTĐ và CTĐ tại Tòa 
Thánh ngày 26–10–Giáp Tuất (dl 2–12–1934) thì quyền 
hành Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài đều giao cho 
Đức Hộ Pháp cầm, ấy là tuân theo thể pháp định cho Hộ 
Pháp phải kiêm quyền hành Giáo Tông khi Giáo Tông 
qui vị, cũng như Giáo Tông phải kiêm quyền hành Hộ 
Pháp khi Hộ Pháp qui vị.

Giữa Đại hội, Đức Hộ Pháp có tỏ ý cho Hội Thánh 
biết rằng: Ngài muốn lập một Đan Phụ Chánh để giúp 
Ngài, trong Ban Phụ Chánh có đủ Chức sắc HTĐ và CTĐ 
nam nữ. Sau nầy sẽ có Đạo Nghị Định nói về Ban nầy.

Sự xây trở trong nền chánh trị của Đạo chẳng qua 
là vì Thiên thơ tiền định, đến lúc Chí Tôn chuyển thế thì 
tức nhiên phải có chuyển pháp, điều ấy nếu ráng kiếm hiểu 
thì cũng không chi lạ.

Hội Thánh chỉ ước mong cho chư Hiền huynh và 
chư Hiền tỷ biết rằng dầu HTĐ hay CTĐ đều là người 
của Hội Thánh, còn sự hiệp nhứt của nhị Đài là phương 
thuốc hay đương thời, xin chư Hiền huynh và chư Hiền tỷ 
ráng tận tâm đôi lúc nữa thì sẽ thấy điều vui mừng chung 
trước mắt và hiểu rõ Thiên ỷ của Đức Chí Tôn buổi nầy.

Rất mong thay. Nay kính.
Tòa Thánh, ngày 16–12–1934 (10–11–Giáp Tuất).

 Thái Chánh Phối Sư Thượng Chánh Phối Sư  ngọc Chánh Phối Sư 
 Khai Đạo HTĐ Khai Thế HTĐ Khai Pháp HTĐ
 PHẠm TẤn ĐÃỈ THÁI VÃn THâU TrẦn DUy nGHĨA�
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NGÀY 16–11–GIÁP TUẤT (DL 22–12–1934) ĐỨC HỘ PHÁP KỸ 3 VĂN BẢN 
PHÁP QUI: LUẬT LỆ CHUNG CÁC HỘI, NỘI LUẬT HỘI NHƠN SANH VÀ 

HỘI THÁNH.

Ngày 16–11–Giáp Tuất (đl 22–12–1934), Đức Hộ 
Pháp ký 3 văn bản Pháp qui, do 3 vị Quyền Chánh Phối 
Sư dâng lên:

 � Luật lệ chung các Hội.
 � NỘI Luật HỘI Nhơn Sanh.
 � Nội Luật Hội Thánh.

 h (Xem 3 văn bản nẩy trong phần Phụ Lục năm Giáp Tuất).

Ngày 18–11–Giáp Tuất (dl 24–12–1934) Ban Chỉnh 
Đạo hội tại Bấn Tre dự bị lập Hội Thánh Bến Tre.

Nhắc lại: Ngày 7–11–Giáp Tuất (dl 13–12–1934), Ban 
Chỉnh Đạo đại hộị lần thứ nhứt tại Thánh Thất An Hội 
Bến Tre, bầu cử ông: – Quyền Đầu Sư Thương Tương 
Thanh lên làm Thượng Đầu sư thiệt thọ, cầm quyền CTĐ;

QĐS Ngọc Trang Thanh lên làm Thượng Chưởng 
Pháp, cầm quyền luật pháp thay HTĐ, của Ban Chỉnh 
Đạo.

Ngày 18–11 -Giáp Tuất (dl 24–12–1934), tức là 13 ngày 
sau, đại hội lần thứ nhì dự bị công việc lập Hội Thánh 
Bến Tre.

Đại hội nầy có mặt:
 ❒ Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu.
 ❒ Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu.
 ❒ Sĩ Tải Phạm Văn Ngọ.
 ❒ Thượng Chưởng Pháp Ngọc Trang Thanh.
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 ❒ Thượng Đầu Sư Thương Tương Thanh.
Ngoài ra cồn có hiện diện các Chức sắc nam nữ:

 ❒ Nam phái: 7 Giáo Sư, 27 Giáo Hữu, 40 Lễ Sanh.
 ❒ Nữ phái: 3 Nữ Giáo Sư, 1 Nữ Giáo Hữu, 1 Nữ 

Lễ Sanh.
Đại hội nầy bàn những việc sau đây:

 ❒ Chọn 3 Chánh Phối Sư (ông Kinh, Lai, Minh).
 ❒ Sắp đặt Cửu Viện: 4 Viện tại Thánh Thất Bình 

Hòa (Gia Định) do ông Tương cai quản và 5 
Viện ở Thánh Thất An Hội (Bến Tre) đo ông 
Trang cai quản.

 ❒ Cử vị Chủ Trưởng nữ phái.
 ❒ Cử Giáo Sư, Giáo Hữu.

Việc Đại Hội Vạn Linh tại Thánh Thất An Hội 
Bến Tre từ ngày 8 đến ngày 11 tháng giêng năm Ất Hợi 
(dl 11/14–1935) với mục đích bầu cử người cầm giềng mối 
Đạo thay thế ĐQGT Lê Văn Trung đã tạ thế tại Tòa 
Thánh, cùng quyết định việc qui hồi TTTN.

NGÀY 21–11–GIÁP TUẤT (DL 27–12–1934) ĐỨC HỘ PHÁP RA ĐẠO NGHI 
ĐỊNH THỨ 40: LẬP TÒA HTĐ.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
(Đệ thập niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH
Văn phòng 

Phạm Hộ Pháp
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ĐẠO NGHỊ ĐỊNH THỨ 40
 � Chiếu y PCT ban quyền hành cho Giáo Tông và Hộ 

Pháp, Chiếu theo thể lệ hành pháp nơi Tòa Hiệp 
Thiên Đài,

NGHỊ ĐỊNH:

ĐIỀU THỨ NHỨT: Nơi Tòa Hiệp Thiên Đài có những 
Chức sắc làm phận sự như sau nầy:

 � Hộ Pháp  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Chủ Tọa�
 � Hiến Pháp Trương Hữu Đức � � � � � � � � � � � � � nghị án�
 � Tiếp Pháp Trương Văn Tràng � � � � � � � � � � � � nghị án�
 � Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh � � � � � � � � � � � � � � � � � � dâng biểu Buộc tội�
 � Tiếp Đạo Cao Đức Trọng � � � � � � � � � � � � � � � � Trạng sư
 � Hiến Thế nguyễn Văn mạnh � � � � � � � � � � � � Lục Sự�

Tả Phan Quân Giáo và 1 Giáo Hữu cầm cờ biểu hiệu 
Hiệp Thiên Đài.

ĐIỀU THỨ HAI: Giao phận sự điều tra các vụ sẽ đệ ra 
Tòa Hiệp Thiên Đài cho Bảo Thế Lê Thiện Phước.

ĐIỀU THỨ BA: Vị Chủ Tọa sẽ định ngày nhóm Tòa Hiệp 
Thiên Đài và ban lịnh mời các Chức sắc trên đây dự nhóm.

ĐIỀU THỨ TƯ: Đặt Hiến Thế Nguyễn Văn Mạnh thủ 
lãnh Văn phòng HTĐ và thi hành Đạo Nghị Định nầy.
Lập tại Tòa Thánh ngày mùng 27–12–1934 (21–11’Giáp Tuất)

HỘ PHÁP 
Chưởng Quản nhị hữu hình Đài 

Hiệp Thiên và Cửu Trùng 
Ký tên: 

PHẠM CÔNG TẮC
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NGÀY 5–12–GIÁP TUẤT (DL 9–1–1935) ÔNG TƯƠNG VIẾT THƠ TRẢ LỜI 
VỀ VIỆC ĐỨC HỘ PHÁP ĐÒI SỔ BỘ ĐẤT ĐAI CỦA THÁNH ĐỊA

Ngày 6–11–Giáp Tuất (dl 12–12–1934), Đức Hộ Pháp 
viết một cái thơ gởi cho ông Thượng Tương Thanh đòi 
ông Tương giao trả cho Tòa Thánh Tây Ninh các giấy tờ, 
bộ sổ đất đai nơi Thánh địa do ông Tương chấp chưởng 
trước đây.

Ngày 5–12–Giáp Tuất (dl 9–1–1935), ông Thượng 
Tương Thanh viết thơ trả lời, chép ra như sau đây:

Bến Tre, ngày 9–1–1935.
Kính Đức Hộ Pháp,
Tôi có được bức thơ của Ngài đề ngày 12–12–1934 

và một bổn nghị định xin tôi giao các đất Thánh địa cho 
một Ban của Ngài đặt lên và tự mình Ngài tọa chủ, nói 
rõ tức là giao cho Ngài làm chủ vậy.

Lúc nầy là lúc có thể hội hiệp cho Đạo được hòa bình, 
nhơn sanh được yên ổn mà tu hành, sao Ngài lại muốn 
gây thêm chuyện bất bình cho nhơn sanh nữa?

Anh Cả qui rồi, Ngài là Hộ Pháp lại quyền luôn 
Giáo Tông, rồi Ngài còn đòi làm chủ các Thánh địa nữa. 
Trong Đạo nghe nói thêm buồn lòng thối chí nữa, Ngài 
có tưởng tới đó không?

Khi mua miếng đất cất Tòa Thánh Tây Ninh bây 
giờ đây, Đức. Lý Giáo Tông chọn tôi đứng bộ làm chủ. 
Anh Cả muốn cho lưỡng phái làm chủ nên đem thêm tên 
Chị Nữ Chánh Phối Sư vô đứng chung với tôi. Vì vậy nên 
phần Chị thì dễ, muốn giao cho ai cũng được, còn phần 
tôi lại khó, nếu không có mạng lịnh của Đức Lý thì tôi 
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không dám giao cho ai hết.
Vả lại tôi đứng bộ giùm cho Đạo, tức là cho nhơn 

sanh, vì tiền của nhơn sanh mua sắm. Muốn làm chi cũng 
phải do nơi ý kiến của nhơn sanh nữa.

Vậy ngày mùng 8 tháng Giêng tới đây, nhơn ngày 
vía Đức Chí Tôn có Hội Nhơn Sanh, tôi sẽ tỏ sự Ngài 
muốn đó. Như nhơn sanh thuận tình hết thảy thì Ngài 
sẽ được thỏa nguyện một phần, còn phần của Đức Lý, 
tôi về Tòa Thánh hiệp với Ngài cầu Huyền Cơ mà nghe 
dạy được chăng?

Xin Ngài trả lời cho tôi biết. 
Nay kính.

THƯỢNG TƯƠNG THANH

Ngày 11–12–Giáp Tuất (dl 15–1–1935) ông TƯƠNG 
yêu cầu Đức Hộ Pháp để Ban Chỉnh Đạo tố chức Hội 
Vạn Linh tại TTTN chọn cử người cầm giểng mối Đạo.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ cửu niên)

Bình Hòa (Gia Định) ngày 15–1–1935.

THƯỢNG ĐẦU SƯ
Gởi cho Đức Hộ Pháp Tòa Thánh Tây Ninh.

Kính Đức Hộ Pháp,
Tôi gởi theo đây một bản Châu Tri số 9 của Ban 

Chỉnh Đạo, gởi mời toàn đạo, từ Chức sắc Thiên phong 
đến tín đồ nhóm Hội Vạn Linh tại Thánh Thất An Hội 
(Bến Tre) mà chọn cử một vị để cầm giềng mối Đạo và nhứt 
định mọi sự hiệp về Tòa Thánh Tây Ninh mà làm việc.

Thánh Thất  
Bình Hòa (Gia Định) 

Số: 10
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Ban Chỉnh Đạo ấy ra đời là do Thiên ý của Đức Chí 
Tôn và sự mời nhóm Hội Vạn Linh đây cũng là nơi lòng 
Trời khiến vậy. Còn mời về Thánh Thất Bến Tre là sự cực 
chẳng đã vì sau khi an táng Anh Cả rồi, sự bất hòa cũng 
còn thấy nơi TTTN.

Xin Ngài xem cái cái Châu Tri nầy và hết thảy mấy 
cái trước của Ban Chỉnh Đạo đã truyền ra và đã gởi cho 
Ngài rồi thì Ngài sẽ rõ cái tâm của chúng tôi để trọn về 
sự phục hồi đức tin của Đạo hữu đương xiêu ngã và về 
sự hòa bình trở lại cho bước đạo được vững vàng đi tới.

Vậy bổn phận tôi phải cho Ngài hay, như Ngài để 
cho toàn đạo chẳng phân thuận nghịch về thong thả nơi 
Tòa Thánh Tây Ninh thì ngày mùng 8 tháng Giêng nhằm 
ngày Vía Đức Chí Tôn, các con cái lớn nhỏ của Thầy hết 
thảy sẽ kéo về một lượt mà nhóm Hội Vạn Linh. Hết thảy 
mấy vị Đại Thiên phong hãy nạp mình nơi giữa Hội cho 
Vạn Linh cân phân công quả, rồi chọn cử một vị để cầm 
giềng mối Đạo.

Được kết quả xong, đến giờ Tý, chúng ta sẽ vào Bửu 
điện làm lễ mừng Đại Từ Phụ và nguyện từ đây sắp tới, 
chúng ta sẽ khôn ngoan hơn, ai còn giả dối mưu mô, xin 
Thiên đình hành phạt tại thế mà làm gương cho người 
sau sợ, hầu giữ gìn hạnh đạo của mình.

Nếu chúng ta quên được cái hẹp hòi cá nhân thì bữạ 
đó chúng ta sẽ hiến cho Thầy một lễ rất trân trọng không 
chi bằng, rồi sẽ được Thầy vui vẻ thấy chúng ta hòa hiệp 
mà ban ơn vô tận cho chúng ta gấp năm gấp mười khi 
trước. Cái lễ nầy sẽ hiến được cùng không là do nơi Ngài 
hết 9 phần 10. Xin Ngài hãy suy xét lấy.
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Tôi tưởng cũng nên cho Ngài biết trước, như Ngài 
không vui thuận cho Đạo về chùa thì đạo sẽ cứ việc nhóm 
nơi Thánh Thất Bến Tre định đoạt xong rồi, có lẽ cũng 
tuân mạng Trời mà kéo nhau về chùa lo làm việc đạo. 
Chừng ấy, nếu có xảy ra sự chi xung đột thì về Ngài chịu 
trọn phần trách cứ đó hết, đối với đạo và với đời. Xin Ngài 
nhớ, Tòa Thánh là của Đạo, của Đạo là của Vạn Linh là 
của chung, một phần đạo tùng Ngài không đủ cho Ngài 
choán hết một mình.

Xin Ngài vui vẻ trả lời thơ nầy cho tôi biết nội buổi 
mai ngày 1–1935, tôi sẽ vô Tòa Thánh nơi dinh Ngài mà 
nhận lãnh.

Nay kính.
THƯỢNG TƯƠNG THANH.

NGÀY 23–12–GIÁP TUẤT (DL 27–1–1935) ĐỨC HỘ PHÁP VIẾT ỈHƯ PHÚC 
ĐÁP ÔNG TƯƠNG BẾN TRE.

Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 23–12–Gỉáp Tuất (dl 27–1–1935)

Hộ PHáP

Cùng vị Thượng Tương Thanh, Thánh Thất Bến Tre.
Kính Đạo huynh,
Bần đạo có được bức thư số 10 đề ngằy 15–1–1935 của 

Đạo huynh nói về việc nhóm Vạn Linh tại Tòa Thánh 
ngày mùng 8 tháng Giêng và định cho Bần đạo phải trả 
lời nội buổi mai ngày 18–1–1935.

Trước khi luận đến cái khoản đại khái trong thơ của 
Đạo huynh, Bần đạo thú thật rằng, lấy làm ngạc nhiên và 
thấy thái độ hiện thời của Đạo huynh đã khác hơn buổi 
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trước rất nhiều. Có lẽ Đạo huynh cũng nhớ, khi Đạo 
huynh còn biết tuân luật Đạo, biết phân đẳng cấp, biết 
phận Quyền Đầu Sư đến hầu chuyện cùng Bần đạo. Từ 
lời nói đến tư cách của Đạo huynh nó hòa nhã nhỏ nhẹ, 
nó khuôn phép làm sao! Cho nên Bần đạo thường tưởng 
rằng: Một ngày kia cũng có thể khuyến chỉ Đạo huynh 
biết ăn năn tự hối mà khép mình trong khuôn viên luật 
pháp của Đạo. Bần đạo không ngờ ngày nay, Đạo huynh 
tự tương phản và còn cầm viết ký được một bức thư để 
hăm dọa Bần đạo như vậy.

Đạo huynh, khi vị Ngọc Trang Thanh vì hám quyền 
mà khởi đồ mưu giục loạn đặng biếm vị của Đức Quyền 
Giáo Tông, người hành động bằng cách nào mà rốt cuộc 
nó ra sao? Chưa hiểu Quyền Vạn Linh là gì? chưa biết cái 
pháp luật về quyền ấy như thế nào mà cũng dám hiệp với 
một nhà chánh trị ngoài đời chẳng có chân trong Đạo, 
nhóm bướng Hội Vạn Linh, rồi việc bất thành, phải tự 
mình lui bước, lại còn tuyên bố rằng: cả cáo trạng đã giao 
cho Tòa đời phân định chánh tà. Rồi giữa Tòa đời, những 
điều vu cáo vô bằng cớ, những điều biếm nhẻ đều tan như 
tuyết giá để rửa sạch bụi trần cho Đức Quyền Giáo Tông, 
cho nên lúc đăng Tiên, Ngài mới được toàn đạo thương 
tiếc và an táng Ngài long trọng dường ấy.

Bần đạo coi lại buổi trước, vị Ngọc Trang Thanh 
hành động thế nào thì ngày nay, Đạo huynh cũng khởi 
hành động đồ mưu thiết kế để hăm dọa, cũng bất kể luật 
pháp, cũng giục loạn, cũng phân chia con cái Đức Chí 
Tôn, cũng lợi dụng đức tin và lòng thật thà của chư Đạo 
hữu. Rốt cuộc rồi cũng sẽ tạo thêm một trò cười cho đời 
càng thêm chán ngán Đạo.
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Than ôi! Không lẽ Đạo lập ra, đã không hữu ích cho 
đời, còn phá hoại sự trật tự, sự êm tịnh, sự hòa bình và 
cuộc trị an của đời đang mong mỏi nữa hay sao?

Bần đạo rất tiếc cho Đạo huynh và cũng vì lẽ đó mới 
viết bức thơ trả lời nầy.
1. Châu Tri số 9 của Ban Chỉnh Đạo.

Bần đạo nhắc lại cho Đạo huynh nhớ rằng: Từ ngày 
Bần đạo và Đức Quyền Giáo Tông lập Đạo Nghị Định 
thứ 17 ngưng quyền hành chánh của Đạo huynh và vị 
Ngọc Trang Thanh, có nhiều duyên cớ trọng hệ, là từ 
ngày 18–7–1933 đến nay thì Đạo huynh và vị Ngọc Trang 
Thanh đều lui về Bến Tre và Sa Đéc, không biết việc chánh 
trị của Hội Thánh nữa.

Nhờ còn một phần tín đồ còn nghe và theo Đạo 
huynh cùng Ngọc Trang Thanh, cho nên mới lập ra phái 
riêng, có tôn chỉ riêng, kỷ luật riêng và hành chánh riêng. 
Hành động càng ngày càng khác hẳn với Thánh Ngôn của 
Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng, với Pháp Chánh 
Truyền và Tân Luật, thậm chí đến lời Hồng thệ của Đạo 
huynh và Ngọc Trang Thanh đã tự mình lập trước Thiên 
Bàn cũng ra vô giá trị.

Bần đạo tưởng một ít lâu đây, phái của Đạo huynh 
sẽ bỏ luôn đến danh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà chớ!

Con đường đã khác nhau thì tức nhiên cả giấy tờ 
chi do nơi phái của Đạo huynh ban hằnh, đối với Bần 
đạo, không nói ra, có lẽ Đạo huynh cũng đã chán biết rồi.
2. Chọn cử một vị để cầm quyền mối Đạo.

Kẻ có tội đang chờ ngày nạp mình cho Tòa Đạo mà 
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đem ra làm đại biểu cho muôn triệu sanh linh thì có chi 
chướng bằng.

Phép công cử Giáo Tông không phải dễ dàng và đơn 
sơ như ý của Đạo huynh hiểu đâu. Phải cả hoàn cầu chớ 
chẳng phải một bụm tay tín đồ mà tạo đặng phẩm vị ấy.

Bần đạo thấy Đạo huynh và vị Ngọc Trang Thanh 
biết mình còn bậc Quyền Đầu Sư thì chưa có quyền ra 
tranh cử, nên yêu cầu đảng phái mình xúm riêng nhau 
tại Bến Tre ngày 24–12– 1934, rồi tôn lún Đạo huynh và 
vị Ngọc Trang Thanh lên chức Đầu Sư và Chưỏng Pháp 
đặng có quyền ra tranh cử. Cái sở hành ấy chỉ có làm cho 
chúng sanh thấy rõ cái hám tâm của nhị vị rõ ràng hơn. 
Rồi đây, sẽ thành ra một cuộc chọn cử một vị để cầm giềng 
mối trong đảng phái của nhị vị thì Đạo huynh cũng chẳng 
cần cho Bần đạo hay để làm gì!
3. Hiệp về Tòa Thánh Tây Ninh để làm việc.

Ngày Đạo huynh và vị Ngọc Trang Thanh đã phản 
loạn chơn truyền, toan phương đánh đổ quyền hành của 
Đức Quyền Giáo Tông thì Bần đạo cũng đã nhiều phen 
can gián. Chỉn sợ có một điều là Đạo bị phân phe chia phái, 
mà hễ phân phe chia phái thì tức phải có điều xung đột 
cùng nhau. Than ôi! Cái khôn ngoan sáng tính ấy không 
đặng kết quả cũng vì Ngọc Trang Thaiih đang cầm cán 
để toan phá hoại Chánh giáo của Đức Chí Tôn, đương 
nhiên trước mặt chúng ta để định hẳn thế nào cũng phải 
có một trường náo nhiệt.

Đạo huynh là người có cầm quyền chánh trị trong 
đường đời cũng biết cái khó khăn của phương giải quyết.

Nói cùng lẽ, nếu Đạo huynh để hết ý đem mình ngồi 
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nơi địa vị của Bần đạo thì sẽ thấy không có chi hay hơn là 
ngồi đợi cho đôi đàng có tâm hòa thuận rồi sẽ liệu phương 
hợp tác cùng nhau. Còn trái lại, muốn để cho đôi đàng 
đối diện đương cơn phấn đấu tương hành, ấy là vô tình 
gây nên một trường rối loạn phi lý. Vậy thì sự của Đạo 
huynh tính về Tòa Thánh, nếu thoảng như có một trận 
xung đột mà ra, hay lẽ nào thì tự nơi Đạo huynh quyết 
định điều ấy trước rồi.

Đạo huynh còn viết trong thơ rằng, “Xin Ngài nhớ 
Tòa Thánh là của Đạo, là của Vạn linh, là của chung.” Cũng 
vì Tòa Thánh là của Đạo nên Bần đạo nhứt định ở Tòa 
Thánh mà giữ gìn của ấy cho Đạo.

Song le, Bần đạo giữ của ấy là giữ cho người biết 
tùng luật đạo, chớ không phải giữ dùm cho những kẻ 
mưu toan phá Đạo.

Trước kia có ai buộc kẻ ấy phải hứa chắc, phải hồng 
thệ rằng: Sẽ trọn tuân luật lệ Đạo Cao Đài.

Trách nhiệm của Bần đạo là cầm cây Cân công bình, 
buộc kẻ ấy phải giữ y theo lời thệ nguyện mà thôi. Bần đạo 
chỉ biết có luật Đạo, chớ không hề biết đến cá nhân. Tinh 
đồng Đạo là tình đồng Đạo, còn luật pháp là luật pháp, 
Bần đạo không vì tình đồng Đạo mà quên luật pháp được, 
huống chi người đã ra công khó khai phá Tòa Thánh là 
Bần đạo đây mà Bần đạo chưa hề kể đến công, còn người 
lo vay tiền mua đất cho Đạo là Quyền Đầu Sư Thái Thơ 
Thanh mà người cũng chưa hề nhắc đến nữa.

Còn Đạo huynh chỉ là người của Đạo tạm mượn 
cái tên. đặng đứng bộ đất giúm cho Đạo, để đối phó cùng 
đời mà thôi, lại ra Châu Tri cho hay rằng: Đạo huynh vẫn 
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làm chủ đất thì bên nào là người sang đoạt của Đạo? là 
của Vạn Linh? là của chung?
4. Một ít phần Đạo hữu tùng Ngài không đủ cho Ngài 
choán hết một mình.

Bần đạo chỉ nói rằng: Chỉ biết một mặt luật chớ 
không hề biết đến cá nhân, cũng chưa lúc nào để ý đến 
phần ít hay nhiều. Song le, Bần đạo thấy cái sai lầm lớn 
của Đạo huynh là tưỏng rằng một phần ít Đạo, thì Bần 
đạo nếu phải nói thiệt thì chưa có bằng cớ chắc chắn nào 
để giải quyết điều ấy được.

Bần đạo chẳng phải tranh một cuộc đối diện để phân 
biệt ít nhiều. Trái lại, chỉ có một điều là sợ Đạo huynh 
sẽ không đủ sức kềm chế cái hung tâm của nhiều người 
trong đảng phái là sợ cho sự thật sẽ làm cho Đạo huynh và 
cả đảng phái thất vọng rồi phải xa Thầy bỏ Đạo đó thôi.

Ngôi Giáo Tông thế nào cũng có chánh vị, ngày công 
cử vị ấy cũng chẳng xa đâu. Bần đạo khuyên Đạo huynh 
và đảng phái đừng bất cập để tránh một sự tranh đấu của 
Đạo huynh và đảng phái, muốn và sẽ lập ra cũng không 
thể quyết thắng được.

KẾT LUẬN:

Bần đạo cũng để hết ý để đọc thơ của Đạo huynh, 
thầm hiểu rằng, giờ nầy Đạo huynh vẫn tưởng cho Bần 
đạo rất hám vọng cái quyền hành của Giáo Tông nên cố 
tâm giành giựt.

Đạo huynh quên rằng, Bần đạo đã là người cầm 
quyền mà ban cho kẻ khác thì chẳng lẽ còn để lòng tham 
ganh hiền ghét ngõ. Có lẽ Đạo huynh còn nhớ ngày 13–
3–1932, là ngày thiết lễ rất long trọng tại Tòa Thánh đặng 
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Bần đạo ban quyền hành Giáo Tông cho Đức Thượng 
Đầu Sư Thượng Trung Nhựt, ban quyền hành Đầu Sư 
cho Đạo huynh và Ngọc Trang Thanh, Thái Thơ Thanh, 
và ban luôn quýền hành Chánh Phối Sư cho 3 vị Khai, 
thì ngày ấy chính Bần đạo đến ban quyền cho từng vị, 
chỉ trách nhậm cho từ người, thì mỗi vị đều có trả lời với 
Bần đạo: “Tôi đã thấu đáo Chơn truyền của ĐĐTKPĐ 
và từ đây xỉn giữ y luật Đạo đặng làm tròn phận sự.”

Cũng vì lẽ trên đây mà khi trước Bần đạo mới thâu 
quyền Chánh Phối Sư giao qua cho Hiệp Thiên Đài cầm.

Ngày nay cũng vậy, thoảng như Bần đạo cầm quyền 
lại, để hết dạ nhặt nghiêm phong thưởng, dè dặt là cố ý 
chọn hiền tài đặng đem vào làm Thánh thể của Thầy đó 
thôi.

Bần đạo chẳng vì tình riêng của ai, cùng là coi ai 
đáng giá hơn mà xu phụ, cho nên vẫn lấy công bình mà 
ban thưỏng quyền hành, chớ chẳng hề ép bức ai bao giờ.

Nay kính,
PHẠM CÔNG TẮC.

Hết việc năm Gỉáp Tuất

TÓM TẮT ĐẠO LỊCH 9 – NĂM GIÁP TUẤT (1934)

TÓM TẮT các sự kỉện quan trọng:
 z Ô. Tương – Trang rút về Bến Tre lập Ban Chỉnh Đạo.
 z Ô. Tương đem bộ hạ toan dùng bạo lực chiếm Tòa Thánh
 z Ô. Thẩn Thoàn giáng cơ an ủi 6 vị Phạm Môn bị Pháp bắt tra 

tấn vì bị vu cáo theo cách mạng chống Pháp.
 z Toàn Quyền Pasquier bị Thiên điều giết chết vì âm mưu diệt 
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Đạo Cao Đài
 z Đức Lý GT hiệp ĐHP lập 2 Đạo Nghị Định 7 và 8.
 z ĐQGT Lê Văn Trung qui Thiên.
 z Hội Thánh lưỡng đài họp, giao cho Đức Hộ Pháp chưởng quản 

Nhị hữu hình Đài
 z Toàn Quyền Đông Dương cho phép Đạo Cao Đài truyền đạo xứ 

Bắc Kỳ.

 ▶ Viết tắt: 
ĐQGT: Đức Quyền Giáo Tông. ĐNTCN: Đức 

Nguyệt Tâm Chơn Nhơn. ĐHP: Đức Hộ Pháp. QĐS: 
Quyền Đầu Sư.

 � 7–1–GT: ĐQGT bị Tòa án phạt 2 ngày tù tại khám 
đường T. Ninh. 

 � 9–1–GT: Hai ông Tương và Trang tự ý rút lui khỏi 
Tòa Thánh.

 � 19–1–GT: ĐQGT viết thư gởi trả Bắc Đẩu Bội Tinh 
cho Tổng Thống Pháp.

 � 20–1–GT: Ông Tương đem bộ hạ lên Tây Ninh dùng 
bạo lực đánh chiếm Tòa Thánh, nhưg thất bại.

 � 29–1–GT: Ô. Thần Thoàn giáng cơ an ủi 6 vị Phạm 
Môn bị Pháp bắt tra tấn vì bị vu oan theo cách mạng 
chống Pháp.

 � 8–4–GT: Nhân lễ Vía Đức Phật Thích Ca, ĐQGT 
đọc một bài diễn văn dài, kiểm điểm việc Đạo trong 
năm qua và giải thích 3 Hội lập Quyền Vạn Linh. 

 � 9–4–GT: Thất Nương tình nguyện đến cõi ÂmQuang 
độ các nữ hồn. 
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 � 16–6–GT: Hai ông Tương và Trang lập Ban Chỉnh 
Đạo tại Bến Tre. 

 � 28–6–GT: ĐNTCN cho biết: Toàn Quyền Pasquier 
bị chết cháy trên máy bay do Thiên điều trừng phạt vì 
tội âm mưu diệt Đạo. 

 � 16–7–GT: Đức Lý Giáo Tông hiệp cùng Đức Hộ 
Pháp lập thêm 2 Đạo Nghị Định 7 và 8. Đạo Nghị 
Định 8: định quyết Chi phái là Bàng môn Tả Đạo.

 � 3–8–GT: Toàn Quyền Paul Doumer giáng cơ thú tội: 
ông không chấp thuận ðúng lúc sự tự do tín ngưỡng 
của Ðạo Cao Ðài, nên bị phạt giảm tuổi thọ 12 nãm.

 � 8–8–GT: GS Latapie đau bịnh qui vị tại Sài Gòn, 
thọ 60 tuổi. 

 � 5–9–GT: Nhứt Nương giải thích Vườn Ngạn Uyển, 
cho biết Đức Chí Tôn và Ngọc-Hư-Cung giao quyền 
chuyển thế cho HTĐ. 

 � 13–10–GT: ĐQGT qui Thiên tại Giáo Tông Đường 
lức 15 giờ. Lễ an táng rất long trọng, đến ngày 26–10–
GT, Liên đài nhập Bửu tháp xây ngay phía sau Tòa 
Thánh,

 � 26–10–GT: ĐQGT giáng cơ lần đầu tiên, cho biết: 
Đạo đã thành, Ngài vui lòng tha thứ tất cả tội lỗi 
của kẻ nghịch, chỉ không cho cầm quyền hành chánh 
mà thôi. Cùng ngày: Hội Thánh lưỡng đài họp, đồng 
lòng giao cho Đức Hộ Pháp chưởng quản Nhị hữu 
hình Đài.

 � 11–GT : Châu Tri 20 của 3 CPS: Toàn Quyền Pháp 
cho phép Đạo Cao Đài truyền Đạo nơi Bắc Kỳ.

 � 16–11–GT: Đức Hộ Pháp ký 3 văn bản pháp qui: 

đạ
Đức

Tươ]
toàn

Tôn
Tòa
15 É chiế 
Thái 
Thá] 
khỏi 
mới biết, 
Thái
sao,
Cẵc
quả
bảo
vào
kéo bị 
cá dữd 
thắn 
chịu

c h ô n 
hận ]

tổ ch



 ĐẠO LỊCH 9: năm GIÁP TUẤT (1934)

403

 � 16–6–GT: Hai ông Tương và Trang lập Ban Chỉnh 
Đạo tại Bến Tre. 

 � 28–6–GT: ĐNTCN cho biết: Toàn Quyền Pasquier 
bị chết cháy trên máy bay do Thiên điều trừng phạt vì 
tội âm mưu diệt Đạo. 

 � 16–7–GT: Đức Lý Giáo Tông hiệp cùng Đức Hộ 
Pháp lập thêm 2 Đạo Nghị Định 7 và 8. Đạo Nghị 
Định 8: định quyết Chi phái là Bàng môn Tả Đạo.

 � 3–8–GT: Toàn Quyền Paul Doumer giáng cơ thú tội: 
ông không chấp thuận ðúng lúc sự tự do tín ngưỡng 
của Ðạo Cao Ðài, nên bị phạt giảm tuổi thọ 12 nãm.

 � 8–8–GT: GS Latapie đau bịnh qui vị tại Sài Gòn, 
thọ 60 tuổi. 

 � 5–9–GT: Nhứt Nương giải thích Vườn Ngạn Uyển, 
cho biết Đức Chí Tôn và Ngọc-Hư-Cung giao quyền 
chuyển thế cho HTĐ. 

 � 13–10–GT: ĐQGT qui Thiên tại Giáo Tông Đường 
lức 15 giờ. Lễ an táng rất long trọng, đến ngày 26–10–
GT, Liên đài nhập Bửu tháp xây ngay phía sau Tòa 
Thánh,

 � 26–10–GT: ĐQGT giáng cơ lần đầu tiên, cho biết: 
Đạo đã thành, Ngài vui lòng tha thứ tất cả tội lỗi 
của kẻ nghịch, chỉ không cho cầm quyền hành chánh 
mà thôi. Cùng ngày: Hội Thánh lưỡng đài họp, đồng 
lòng giao cho Đức Hộ Pháp chưởng quản Nhị hữu 
hình Đài.

 � 11–GT : Châu Tri 20 của 3 CPS: Toàn Quyền Pháp 
cho phép Đạo Cao Đài truyền Đạo nơi Bắc Kỳ.

 � 16–11–GT: Đức Hộ Pháp ký 3 văn bản pháp qui: 

đạ
Đức

Tươ]
toàn

Tôn
Tòa
15 É chiế 
Thái 
Thá] 
khỏi 
mới biết, 
Thái
sao,
Cẵc
quả
bảo
vào
kéo bị 
cá dữd 
thắn 
chịu

c h ô n 
hận ]

tổ ch

– Luật lệ chung các Hội, – Nội Luật Hội Nhơn 
sanh, – Nội Luật Hội Thánh. 

 � 11–12–GT: Ông Tương viết thơ yêu cầu Đức Hộ Pháp 
để cho Ban Chỉnh Đạo họp Hội Vạn Linh tại TTTN 
để công cử Người cầm giềng mối Đạo.

 � 23–12–GT: Văn thư trả lời của Đức Hộ Pháp.
* * *

Đầu năm Giáp Tuất, sau khi cúng Đại lễ Vía Đức 
Chí Tôn thì sáng ngày mùng 9–1–GT, Đức Quyền Giáo 
Tông và Đức Hộ Pháp họp Hội Thánh. Hai Ngài Quyền 
Đầu Sư Thượng Tương Thanh và Ngọc Trang Thanh 
nhận thấy 2 ông đã hoàn toàn thảm bại trước sự bố trí 
khôn khéo của Đức Quyền Giáo Tông, 2 ông bị mặc cảm 
tự ti và chán nãn nên tự ý rút lui khỏi Tòa Thánh ngay 
buổi chiều hôm đó.

Nỗi tức giận của ông Tương không nguôi, nên sau 
ngày 15 tháng giêng, ông quyết định sẽ đem Đạo hữu của 
ông về chiếm đoạt Tòa Thánh, đuổi ĐQGT và ĐHP ra 
khỏi Tòa Thánh, giống như trước đây, Tư Mắt đã kéo bộ 
hạ về Tòa Thánh, dùng bạo lực hăm bắn Đức Cao Thượng 
Phẩm và đuổi khỏi Tòa Thánh, ra ở Thảo Xá Hiền Cung. 
Được như vậy ông mới hả tức. Ông tỏ ra khinh thường 
nên bắn tin cho Tòa Thánh biết, là ngày 20–1–GT, ông 
sẽ đem Đạo hữu về chiếm Tòa Thánh.

Đức Quyền Giáo Tông rất lo lắng, chưa biết đối phó 
ra sao, liền báo tin cho Đức Hộ Pháp hay. Đức Hộ Pháp 
nói: Anh Cả cứ yên tâm, để Em lo việc nầy cho.

Đức Hộ Pháp liền ra lịnh huy động khoảng 500 công 
quả Phạm Môn, giao cho Giáo Sư Thượng Minh Thanh chỉ 
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huy, bảo vệ chặc chẽ Tòa Thánh, giữ gìn nghiêm nhặt các 
cửa ra vào Nội Ô, không cho người của Chi Phái xâm nhập.

Sáng ngày 20–1–GT, lúc 7 giờ, các bộ hạ của ông 
Tương kéo lên Tòa Thánh, vây 2 cửa số 1 và số 2, tông cửa 
xông vào, bị các công quả Phạm Môn giữ cửa chận lại, đôi 
bên đấu tranh dữ dội, bọn người Chi phái lại dùng võ lực 
nhưng cũng không thắng nổi các công quả Phạm Môn, đến 
hơn 9 giờ, nên họ đành chịu thua, rút lui trở về Sài Gòn.

Ông Tương bị bất ngờ, bộ hạ của ông thất bại vì sức 
chống cự mạnh mẽ của các công quả Phạm Môn. Ông rất 
căm hận nên vu cáo với với nhà cầm quyền Pháp tỉnh Tây 
Ninh, là tổ chức Phạm Môn do Đức Quyền Giáo Tông và 
Đức Hộ Pháp lập ra. là để làm cánh mạng chống Pháp. Ông 
Tương mượn tay chánh quyền Pháp để trả thù Phạm Môn.

Tỉnh Trưởng Tây Ninh ra lịnh cho bọn mật thám 
Pháp vào bắt các công quả Phạm Môn và đóng cửa tất cả 
cơ sở Phạm Môn. Họ tra khảo, đánh đập các công quả 
Phạm Môn, gạn lọc còn lại 6 người mà họ cho là cầm đầu 
các vị Phạm Môn kia, họ tra khảo tàn nhẫn, chết đi sống 
lại, buộc phải khai cho ĐQGT và ĐHP lập Phạm Môn 
làm cách mạng chống Pháp.

Công quả Phạm Môn nhứt quyết thà chết chớ không 
chịu khai quấy như vậy, nên bọn mật thám Pháp không 
có lý do để làm hại Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ 
Pháp, và cuối cùng họ phải thả 6 công quả Phạm Môn 
ra, có người đi không nổi, có người bị bịnh tật suốt đời.

Sự trả thù nầy thật quá tàn nhẫn ác độc. 6 vị nầy vào 
trình diện Đức Hộ Pháp, khiến cho Đức Hộ Pháp và Đức 
Quyền Giáo Tông không cầm được giọt lệ khi thấy 6 thân 
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hình tiều tụy, đau yếu, chỉ có đôi mắt là còn tinh anh biểu 
lộ tinh thần mạnh mẽ. Ông Thần Võ Văn Thoàn, bạn tu 
của 6 vị nầy, giáng cơ an ủi, nói rằng: Các bạn khổ hạnh 
vì Đạo thì công quả của các bạn thêm đầy, phẩm vị của 
các bạn sẽ thêm cao, ông cảm thấy thèm thuồng cái khổ 
hạnh nầy của các bạn.

* * *
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn giáng cơ cho biết: 

Toàn Quyền Pasquier đi máy bay về Pháp, mang theo các 
tài liệu diệt Đạo, để trình lên Chánh phủ Pháp xin tiêu 
diệt Đạo Cao Đài. Khi máy bay đến Marseille thì bỗng 
nhiên phát nổ, bốc cháy, Toàn Quyền Pasquier, cả gia đình 
cùng tất cả tài liệu diệt Đạo đều bị cháy ra tro. Đó là do 
Thiên Điều hành phạt, trừng trị kẻ cố tâm tiêu diệt Đạo,

Sau đó, Toàn Quyền Paul Doumer được phép giáng 
cơ xưng tội với Đức Hộ Pháp và Đức Quyền Giáo Tông: 
ông ta bị Thiêng liêng phạt giảm tuổi thọ 12 năm vì không 
cho phép Dạo Cao Đài được tự do tín ngưỡng đúng lúc.

Đây là 2 trường hợp điển hình để minh chứng, những 
kẻ nào cố tâm diệt Đạo hay làm chậm trễ bước phát triển 
của Đạo thì nhứt định phải bị Thiên Điều trừng phạt, 
không sao tránh khỏi vì đây là Đạo của Ông Trời, của 
Đức Chí Tôn Thượng Đế.

* * *
Khi 2 ông Tương và Trang nhận thấy không còn cách 

nào để có thể trở về TTTN, thì 2 Ông liền thành lập một 
Chi Phái tại Bến Tre với chiêu bài là Ban Chỉnh Đạo.

Thật là một điều rất đau xót và đáng tiếc: Đạo lúc 
khởi đầu, chưa có được nhiều Chức sắc có khả năng tài 
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giỏi, mà hễ vị nào có tài năng thì lại thiếu đạo đức, tỏ ra 
kiêu căng tự phụ, khinh người, không chịu tùng phục 
bề trên, khi giận hờn thì tách ra lập Chi phái, hoặc đôi 
khi muốn lật đổ bề trên để tiếm quyền đoạt vị, đặng tự 
tung tự tác theo ý riêng cho thỏa lòng phàm tục. Trường 
hợp của 2 ông Tương và Trang là nặng nhứt, làm cơ Đạo 
chinh nghiêng nhiều nhứt. Đạo mất đi 2 tay rường cột 
của CTĐ, lại bị lôi kéo mà mất thêm một số Giáo Sư có 
khả năng như: Giáo Sư Ngọc Kinh Thanh (Nguyễn Văn 
Kinh), Giáo Sư Thượng Lai Thanh (Nguyễn Văn Lai), GS 
Thình, vv... và một số Giáo Hữu v.v...

Biết sao! Đó là cơ khảo đảo lọc lừa, người thiếu đức 
ắt phải vướng vào bẫy rập của Quỉ Vương, vì Đạo sử dụng 
người có đức lớn, còn tài năng là phụ. Có tài mà không 
đức là tai họa.

* * *
Lúc bấy giờ, TTTN được yên vì nội loạn đã dứt, Đạo 

đã thành. Đức Lý Giáo Tông hiệp cùng Đức Hộ Pháp lập 
thêm 2 Đạo Nghị Định thứ 7 và thứ 8, cộng với 6 Đạo 
Nghị Định lập hồi năm 1930, tổng cộng 8 Đạo Nghị Định 
gọi là Bát Đạo Nghị Định, mà Đạo Nghị Định thứ 8 là: 
Định quyết các Chi phái là Bàn Môn Tả Đạo.

Kể từ đây, tức là từ năm Giáp Tuất (1934) về sau, 
các Chức sắc của TTTN không còn dám tách ra lập Chi 
phái nữa.

Như vậy, số Chi phái từ ngày Khai Đạo (1926) tới 
nay (1934), chỉ có 5 Chi phái mà thôi. Nhưng rồi càng về 
sau, Chi phái lại nảy sanh Chi phái, nên số Chi phái càng 
lúc càng nhiều, không phải chỉ có 11 hay 12 Chi phái, mà 
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đến năm 1956, người ta đã liệt kê ra được 35 Chi phái.
* * *

Tổng Kết số Chi Phái nảy sanh từ TTTN sau khi 
Đức Quyền Giáo Tông qui Thiên (1934)

Có tất cả 5 Chi Phái:
 ❒ Chiếu Minh. 
 ❒ Cầu Kho.
 ❒ Minh Chơn Lý.
 ❒ Tiên Thiên.
 ❒ Ban Chỉnh Đạo.

1. CHI PHÁI CHIẾU MINH: gọi đầy đủ là Chiếu Minh Vô 
Vi Tam Thanh, đo Ngài Ngô Văn Chiêu lập ra tại Cần 
Thơ, vào cuối năm Bính Dần, đầu năm 1927 (Đinh Mão). 
Ngài Chiêu mất tại cần Thơ năm 1932, tuy Ngài biết Đạo 
thành năm 1933, nhưng vì số mệnh, Ngài không thấy 
được ngày đó.

Kết lại, Ngài Ngô Văn Chiêu có 4 cái nửa chừng:
 ❒ Ngài và nhóm Phổ Độ hợp tác theo lịnh của Đức 

Chí Tôn để lo mở Đạo. Thầy định tấn phong Ngài 
lên chức Giáo Tông, Quỉ Vương đến xin Thầy cho 
thử thách Ngài Chiêu, sau ngày Ngài Chiêu không 
vượt qua nổi các thử thách, đành chịu mất ngôi Giáo 
Tông, rồi tự ý Ngài rút lui về cần Thơ lập Chi phái. 
Con đường hợp tác của Ngài với nhóm Phổ Độ chỉ 
đi được một phần đường thì gãy.

 ❒ Ở Cần Thơ, Ngài truyền Đạo cho các đệ tử, mới nữa 
chừng, chưa trọn vẹn thì Ngài mất, sau đó Ngài giáng 
cơ than rằng : “Đến ngày nay, những giáo lý của Bần 
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đạo còn roi lại một công trình dở dang thiếu sót, nên 
hiện tình Bần đạo cũng trông vào Hướng đạo hiện tại 
và tương lai, nối tiếp công nghiệp của tiền bối đã qua, 
hầu thanh minh cho tấm lòng của đệ huynh tiền bối 
và Bần đạo, điều ấy rất mong.”

 ❒ Khi Ngài Chiêu từ Cần Thơ về Tân An, đến Bến 
Phà Mỹ Thuận, tức là đi được nửa đường, khi phà 
qua được nửa sông Tiền Giang thì Ngài thoát xác, 
phà phải quay trở lại Bến Vĩng Long để xe chở xác 
của Ngài trở về Cần Thơ.

 ❒ Ngài Ngô Vắn Chiêu niệm Câu Chú cùa Thầy chỉ 
có 6 chữ, tức nửa câu : “Nam mô Cao Đài Tiên Ông”, 
còn nửa câu sau thì Ngài không niệm : “Đại Bồ Tát 
Ma Ha Tát”. Cho nên Ngài dặn các đệ tử làm tháp 
Ngài theo hình lục giác có 6 mặt theo câu niệm 6 
chữ của Ngài; khác hẳn với Phật giáo, cũng tháp 6 
mặt nhưng Phật giáo làm theo Lục Tự Di Đà : “Nam 
mô A Di Đà Phật”.
Sau khi Ngài Ngô Văn Chiêu đăng Tiên, ông Tư 

Huỳnh điều khiển phái Chiếu Minh, ông Phán Quí (Lý 
Trọng Quí hay Hồ Vinh Quí) tách ra lập Chiếu Mình Tam 
Giáo, hay Chiếu Minh Đàn, tại Xóm Chài ở Cần Thơ.
2. CHI PHÁI CẦU KHO: Lập ra do nhóm Chức sắc tại Thánh 
Thất Cầu Kho, Sài Gòn mà các vụ đứng đầu là: Giáo Sư 
Thượng Kỳ Thanh (Vương Quan Kỳ, GS Thượng Bản 
Thanh (Đoàn Văn Bản), Giáo Hữu Ngọc Minh Thanh 
(Trần Quang Minh), Giáo Hữu Nguyễn Văn Tường, Giáo 
Hữu Huỳnh Trung Tuất, vv... Nguyên đo: Sau khi Đức 
Chí Tôn duyệt và cho phép áp dụng cuốn “Nghi Tiết Đại 
Đàn và Tiểu Đàn”, Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt 
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ban hành năm 1930, áp dụng thống nhứt từ Tòa Thánh 
đến các Thánh Thất địa phương, Ban Cai Quản Thánh 
Thất Cầu Kho không chịu áp dụng, vì trong cuốn Nghi 
Tiết nầy bỏ 3 bài Dâng Tam Bửu cũ của Ngài Ngô Văn 
Chiêu, thay bằng 3 bài Dâng Tam Bửu mới do Ngài Bảo 
Văn Pháp Quân đặt ra, vì quí ông nầy do Ngài Chiêu 
phổ độ lúc đầu.

Thế là quí ông tuyên bố tách ra không tùng TTTN 
nữa, lập thành một phái riêng tại Thánh Thất Cầu Kho 
nên gọi là Phái Cầu Kho.

Các trí thức của Đao Cao Đài ở Sài Gòn, phần lớn 
nhập theo phái Cấu Kho.

*
Cũng trong năm 1930 nầy, Đức Lý Giáo Tông hiệp 

cùng Đức Hộ Pháp lập 6 Đạo Nghị Định để chỉnh đốn nền 
Đạo, mà Đạo Nghị Định thứ 2:  Thăng Đầu Sư Thượng 
Trung Nhựt lên làm Quyền Giáo Tông, và Đạo Nghị 
Định thứ 3 và thứ 5: Buộc tất cả Chức sắc phải hiến thân 
cho Hội Thánh và phải phế đời hành đạo, phẩm Phối 
Sư phải ở tại Tòa Thánh. Do 2 điều buộc nầy mà nảy ra 
2 Chi Phái: Minh Chơn Lý và Tiên Thiên.
3. CHI PHÁI MINH CHƠN LÝ: Do ông Phối Sư Thái Ca Thanh 
lập ra. Nguyên do: Tại TTTN, ông Phối Sư Thái Ca Thanh 
xin Đức Quyền Giáo Tông cho nghỉ phép 15 ngày để về 
thu xếp gia đình ở Mỹ Tho, rồi sẽ trở lên TTTN ở luôn 
hành đạo. ĐQGT bằng lòng và căn dặn ông Ca đừng 
ghé Thánh Thất Cầu Kho vì Thánh Thất nầy không còn 
tùng Tòa Thánh và các Chức sắc nơi đây có thể lôi kéo 
ông nhập phe với họ.

dàng, 
phái ĩ 
ủng h 
của N
Hậu c 
làm E 
Pháp 
hộ ôn 
động 
Phùnị 
sửa đ 
ngọn’ 
săc bế 
Phái’ 
ông c 
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Chính 
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Ông Ca hứa y theo lời dặn, nhưng khi về tới Sài Gòn, 
ông quên lời hứa, ghé vào Thánh Thất Cầu Kho. Các Chức 
sắc nơi đây đều là bạn của ông Ca nên thuyết phục ông Ca 
dễ dàng, ông Ca nghe theo, rút khỏi TTTN, về Mỹ Tho 
lập Chi phái Minh Chơn Lý tại Thánh Thất Cầu Vỹ (Mỹ 
Tho), được sự ủng hộ của các Chức sắc ở Cầu Kho, và nhứt 
là có sự hợp tác của Ngài Chưởng Pháp Trần Đạo Quang.

Ông Ca tin theo Cơ bút tại Rạch Giá (cũng gọi là Cơ 
bút Hậu Giang) do ông Trương Kế An chấp cơ, phong cho 
ông Ca làm Đầu Sư Thái Ca Nhựt, chưởng quản CTĐ và 
Ngài Chưởng Pháp Trần Đạo Quang chưởng quản HTĐ, 
những vị theo ủng hộ ông Ca đều được thăng chức. Chi 
phái Minh Chơn Lý hoạt động mạnh ở vùng Hậu Giang 
về sau có ông Nguyễn Hữu Phùng, được phong là Thiên 
Sư, chấp cơ cho Minh Chơn Lý, sửa đổi cách thờ phượng, 
bỏ Thiên Nhãn, thờ trái tim và 15 ngọn đèn, đưa Chi phái 
Minh Chơn Lý vào Tà đạo. nhiều Chức sắc bất mãn bỏ 
đi, một số trở về cầu Kho, một số gia nhập Chi Phái Tiên 
Thiên, còn Ngài Chưởng Pháp Trần Đạo Quang bỏ ông 
Ca, đi xuống Bạc Liêu hiệp với Ngài Cao Triều Phát lập 
Chi Phái Minh Chơn Đạo
4. CHI PHÁI TIÊN THIÊN: Do ông Giáo Hữu Ngọc Chính 
Thanh (Nguyễn Văn Chính) lập ra tại quê nhà của ông 
ở làng Phước Mỹ Tây, quận Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho.

Nguyên do: Năm 1930, Hội Thánh TTTN buộc Giáo 
Hữu Chính phải về TTTN để học đạo và lập tờ Hiến 
thân, phế đời hành đạo, thi hành theo 6 Đạo Nghị Định 
của Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp, ông Chính không 
chịu, vì lúc đó, ông Chính đang học luyện các phép thuật, 
vẽ bùa niệm chú, tập bay, theo Cựu luật Minh Đường, 
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do Ngài Ngọc Lịch Nguyệt chỉ dẫn. Ông Chính lại lập 
cơ bút riêng, cơ bút nầy phong ông làm Ngọc Chưởng 
Pháp, lấy Vinh Nguyên Tự làm Hội quán HTĐ do một 
Tứ Bửu Văn Phòng hành sự dưới quyền chưởng quản của 
Ngài Ngọc Lịch Nguyệt. Cơ bút dạy quí ông lập Thánh 
Tịnh Thiên Thai, có những vị Chức sắc đến hợp tác với 
ông Chính như: Nguyễn Văn Tòng, Lê Kim Tỵ, Nguyễn 
Bửu Tài, vv... Chư vị nầy thường đến hầu đàn tại Thánh 
Tịnh Thiên Thai.
5. CHI PHÁI BAN CHỈNH ĐẠO BẾN TRE: do 2 Ngài Quyền Đầu 
Sư Tương và Trang lập ra tại Thánh Thất An Hội, Bến 
Tre, vào ngày 16–6–Giáp Tuất (dl 27–7–1934)

*
Hai nhóm đặc biệt, không phải Chi phái:

 ❒ Nhóm Tuyệt Cốc.
 ❒ Nhóm Thông Thiên Đài.

NHÓM TUYỆT CỐC: Nhóm nầy có chừng mười mấy 
người, do ông Ngô Đức Nhuận và Nguyễn Ngọc Điền 
tự Ruộng cầm đầu. Quí vị nầy đang làm công quả nơi 
TTTN, lại thích luyện bùa phép nên được Ngài Ngọc 
Lịch Nguyệt chỉ dẫn, để cho mau đắc phép, họ phải Tuyệt 
cốc, tức là không ăn ngũ cốc, chỉ ăn trái cây để cho nhẹ 
mình thì luyện phép bay mới được. Họ cất một cái đài 
cao chừng vài chục thước tại Sân cu, gần Tòa Thánh, 
dưới đài đổ một đống rơm dày, họ leo lên đài, mang vào 
2 tay đôi cánh làm bằng giấy, rồi quạt cánh nhảy xuống 
đống rơm. Họ luyện phép riết rồi trở nên điên điên khùng 
khùng, đầu óc hoang tưởng, tưởng đã thành Tiên thành 
Phật tại thế nên họ làm nhiều chuyện rất kỳ quái, họ đốt 
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cháy cái nhà họ đang ở nhiều lần, đốt xong rồi thì cất lại, 
mà chuyện đáng kể nhứt là họ làm náo loạn vùng Thánh 
địa vào tháng giêng năm Nhâm Thân 1932, họ lén vô Bửu 
điện Tòa Thánh lúc xế trưa, trong lúc Bảo Thể canh gác 
Tòa Thánh ơ hờ, họ gồm 7 người leo lên ngồi trên 7 cái 
ngai nơi Bửu điện. Khi có tiếng động, Bảo Thể hay được, 
tá hỏa lên, phải lôi từ người xuống khỏi ngai, đẩy ra khỏi 
Tòa Thánh, mặt họ ngơ ngơ ngáo ngáo như kẻ mất hồn. 
Lại có mấy vị Tuyệt Cốc khác ra Đại Đồng Xã, trèo lên 
Ngựa Kiền Trắc, ngồi sau lưng Phật Tổ ra roi cho ngựa 
chạy. Bảo Thể hay được cũng ra lôi từng vị xuống, họ tung 
ra những xâu chuỗi và kiếm gỗ đã có luyện phép, đánh các 
Bảo Thể, bị Bảo Thể giựt đứt chuỗi, và bẻ gãy mấy cây kiếm 
gỗ liệng ra ngoài. Lại có vài vị nữ Tuyệt Cốc khác lén leo 
lên Quan Âm Các, cái lầu thờ Đức Phật Quan Âm, họ 
leo lên bàn thờ, đẩy cho tượng Quan Âm đổ xuống, rồi 
họ ngồi vào chỗ tượng, xưng rằng: Phật Quan Âm tái thế. 
Họ làm chuyện điên rồ, bị bổn đạo nơi đây lôi xuống rồi 
đuổi đi. Sau nầy họ đi tản lạc, mất hết.

NHÓM THÔNG THIÊN ĐÀI: Được thành lập do quí ông: 
Bác sĩ Nguyễn Văn Nhã, Đốc Phủ Lê Quang Hộ, Điền 
chủ Quách Văn Nghĩa, Đốc Học Chiêu, dựa trên 12 vị 
phò loan mà ông Cao Quỳnh Đức[1] (Nguơn Ngọc) và 
Nguyễn Văn Thân[2] (Huệ Chương) cầm đầu, dưới sự 
chỉ dạy của Đại Tiên Liễu Nhứt Chơn Nhơn (Tôn Tấn). 
Trụ sở của nhóm là Thánh Thất Đông Sơn, tại Gò Công. 
Nhóm nầy không phổ độ nhơn sanh, được tiên tri là sau 
nầy sẽ thay thế Thập nhị Thời Quân HTĐ tại TTTN 
(?). Dần dần nhóm nầy tản mác hết theo thời gian, chỉ 
[1] Cao Quỳnh Đức là con ruột của Ngài Cao Quỳnh Diêu
[2] Nguyễn Văn Thân là con nuôi của Ngài Cao Quỳnh Diêu
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còn Thánh Thất Đông Sơn như một Thánh Thất bình 
thường, hiệp vào TTTN

Hai nhóm Tuyệt Cốc và Thông Thiên Đài không 
thể kể là Chi Phái, vì không hội đủ những điều kiện để 
lập thành Chi Phái.

PHỤ LỤC: (NĂM GIÁP TUẤT)

Ba văn bản: 
 � Luật lệ chung các Hội.
 � Nội Luật Hội Nhơn Sanh.
 � Nội Luật Hội Thánh.

* * *

LUẬT LỆ CHUNG CÁC HỘI.

LUẬT LỆ CHUNG  
CÁC HỘI QUYỀN VẠN LINH

Khi nhóm hội, chư Nghị viên tuân y điều lệ sau đây: 
ĐIỀU THỨ NHỨT: Lễ trước lúc mở Hội.
Khi Nghị Trưởng vào Hội lại ghế Chủ Tọa thì cả 

thảy Nghị viên phải đứng dậy thủ lễ với người chờ người 
ngồi rồi mới ngồi sau.

Khi cả thảy ngồi xuống thì Nghị Trưởng đứng dậy 
trước, rồi cả thảy đứng dậy sau, và giữ vẻ nghiêm trang, 
đoạn tay bắt Ấn Tý lấy dấu và mật niệm năm câu chú và 
cầu khẩn Đức Chí Tôn bố trí chung, rồi cả hội đọc Kinh 
Nhập Hội.

Khi đọc rồi niệm câu chú của Đại Từ Phụ, đoạn 
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chờ cho Nghị Trưởng ngồi rồi thì Nghị viên mới ngồi 
xuống sau.

ĐIỀU THỨ NHÌ: Mở Hộỉ
Khi đâu đó ngồi xong xả êm tịnh thì Nghị Trưởng 

rung một tiếng chuông cho chư Nghị viên nghe đặng lẳng 
lặng, rồi Nghị Trưởng mở Hội, bảo Từ Hàn đọc Tờ Vi 
bằng nhóm kỳ trước. Thoảng như cả Nghị viên có đọe Tờ 
Vi bằng ấy rồi thì Nghị Trưởng hỏi Nghị viên Tờ Vi bằng 
ấy đặt ra có y theo lời đã bàn định chăng, và cả Nghị viên 
đều công nhận hết chăng?

Nếu có điều chi mà cả Hội định phải sửa đổi vì không 
y theo lời đã bàn định thì Nghị Trưởng cho lịnh Từ Hàn 
lập tức sửa lại liền và cho biết luôn sự kết quả các lời bàn 
định trong Tờ Vi bằng ấy. Kế đó, đem các vấn đề trong 
chương trình bữa nhóm mà bàn định.

ĐIỀU THỨ BA: Phận sự Nghị Trưởng.
Trong hội nhóm, Nghị Trưởng hay là Chủ Tọa đem 

các vấn đề sắp đặt có thứ tự trong chương trình cho Nghị 
viên bàn luận. Nghị viên không đặng bàn tính việc gì khác 
hơn là vấn đề đương tranh luận cho tới vấn đề “Tạp vụ”

Nghị Trưởng khi xướng đề ra nói rành rẽ cho chư 
Nghị viên thông hiểu, rồi để cho Nghị viên tự do bàn 
luận, chẳng nên cãi lẫy điều chi với Nghị viên và chờ khi 
bàn cãi rồi thì kết luận những ý kiến của chư Nghị viên 
và cho hiểu rõ mà công nhận hay hủy bỏ.

ĐIỀU THỨ TƯ: Phận sự Phó Nghị Trưởng.
Phó Nghị Trưởng giúp Nghị Trưởng về việc ban hành 

các lời bàn định, trước khi mời nhóm hội, chung trí với 
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Nghị Trưởng lập chương trình và khi Nghị Trưởng vắng 
mặt vì bận việc, hoặc phải hành đạo phương xa, hoặc bị 
đau ốm thì Phó Nghị Trưởng đủ quyền thay thế.

ĐIỀU THỨ NĂM: Phận sự Từ Hàn.
Từ Hàn giúp Nghị Trưởng lập chương trình, thiệp 

mời, lập Vi bằng và lo các giấy tờ trong Văn phòng Nghị 
Trưởng và Phó Nghị Trưởng.

Khi hội nhóm, lúc Nghị viên bàn tính, thì chăm chỉ 
biên các lời bàn tính, rồi chừng bãi Hội, lập Vi bằng và 
tờ sao lục các lời bàn tính. Từ Hàn được chọn lựa người 
phụ sự đặng giúp mình trong việc giấy tờ.

ĐIỀU THỨ SÁU: Cách bỏ thăm.
Việc bỏ thăm có hai cách:

 � Khi việc cần yếu trọng hệ thì phải bỏ thăm kín.
 � Khi việc thường thì bỏ thăm giơ tay.

Những việc chi bàn tính, nếu được phân nửa số 
thăm của cả Nghị viên hiện diện, thêm một lá nữa thì 
việc ấy được công nhận. Thoảng như số thăm đồng nhau, 
Nghị Trưởng bỏ thăm bên nào thì lời bàn tính ấy được 
công nhận.

Nếu 3/5 Nghị viên hiện diện xin bỏ thăm kín thì 
Nghị Trưởng cho lịnh y theo.

ĐIỀU THỨ BẢY: Số Nghị viên.
 � Kỳ nhóm lệ: Dầu số Nghị viên hiện diện bao 

nhiêu, Hội cũng cứ nhóm và lời bàn định cũng 
có giá trị như khi nhóm đều đủ vậy.

 � Kỳ nhóm ngoại lệ: Số Nghị viên phải được phân 
nữa cái số chung và thêm một vị nữa. Nếu chẳng 
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đủ số định trên thì Nghị Trưởng đình lại và cho 
Quyền Chí Tôn hay, hoặc là hủy bỏ quyền hội, 
hay là trừng trị cách nào tùy ý, còn Hội cũng cứ 
việc hội như số hội viên đều đủ.

ĐIỀU THỨ TÁM: Những việc Nghị viên muốn đem ra 
Hội.

Nghị viên nào muốn xin canh cải, thêm bớt, hủy bỏ 
điều chi trong Luật Đạo hoặc nơi khác, xin hạch hỏi kích 
trách tại giữa Hội thì phải gởi tờ xin trước ngày nhóm y 
theo hạn lệ đã định trong Nội Luật mỗi Hội nhóm.

ĐIỀU THỨ CHÍN: Quyền bàn tính.
Mỗi Nghị viên được quyền nói thong thả, xong 

phải giữ lễ nghĩa, giữ hạnh khiêm cung, lấy lời tao nhã 
êm thuận, chẳng nên nóng nảy và lớn tiếng làm cho mất 
vẻ ôn hòa của Hội. Mỗi khi muốn nói, phải đưa tay xin 
phép, rồi chờ Nghị Trưởng phân theo thứ tự cho phép 
mới được nói.

Trong một vấn đề đem ra bàn luận, thì Nghị viên 
được phép nói 3 lần, mỗi lần chẳng đặng quá 5 phút.

Nghị viên nào có xin trước, y theo điều thứ tám đã 
buộc, thì được quyền đem việc mình muốn xin sửa cải, 
hoặc mình muốn tra vấn, ra nói một lần trong nửa giờ; 
khi phải minh triết thêm nữa, thì được nói thêm hai lần 
nữa, mỗi lần 10 phút đồng hồ. Khi hai hoặc nhiều Nghị 
viên đưa tay lên một lượt xin phép nói, thì Nghị Trưởng 
định cho người chức lớn, hoặc như đồng chức nhau thì 
người tuổi tác lớn nói trước, rồi kế cho đến hết người 
xin một lượt.

ĐIỀU THỨ MƯỜI: Buổi nhóm.
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Mỗi buổi nhóm không nên quá 4 giờ đồng hồ. Chư 
Nghị viên phải đến cho đúng giờ nhóm, chớ nên vô cớ 
mà bê trễ. Như Nghị Trưởng định nhóm giờ nào, khi 
quá giờ ấy 15 phút đồng hồ mới mở hội, không kể số Nghị 
viên nhiều ít.

Thoảng như Nghị Trưởng vắng mặt hoặc đến trễ, thì 
Phó Nghị Trưởng thay thế. Một Nghị viên chức lớn, hoặc 
cũ hơn hết, hoặc tuổi tác lớn hơn hết, ngồi ghế Phó Nghị 
Trưởng. Chừng Nghị Trưởng đến thì ngồi chỗ Nghị viên.

Còn như Nghị Trưởng và Phó Nghị Trưởng vắng 
mặt, hoặc đến trễ, thì hai Nghị viên chức lớn, hoặc lâu 
cũ hơn hết, ngồi Nghị Trưởng và Phó Nghị Trưởng, 
chừng Nghị Trưởng và Phó Nghị Trưởng đến thì ngồi 
chỗ Nghị viên.

Nếu vô cớ mà không đến nhóm hội thì phải bị phần 
phạt có định trong các Nội Luật.

ĐIỀU THỨ MƯỜI MỘT: Tư cách Nghị viên.
Nghị viên, nếu là Chức sắc hay Chức việc thì phải 

mặc Thiên phục hoặc Đạo phục, còn tín đồ thì phải mặc 
y phục thường cho trang hoàng sạch sẽ, phải bạch y theo 
hàng Phái viên của Hội Thánh ban cho.

Cả Nghị viên đều phải thủ lễ nghĩa chung với 
nhau, ngồi trên ghế mình phải ngay thẳng, không nên 
dựa nghiêng dựa ngửa, hoặc xếp bằng, hoặc co chân lên, 
vén ống quần mà gãi, không nên hút thuốc, ăn trầu, phải 
ngồi một chỗ chờ đến khi Hội giải tán. Trước khi giải 
tán thì Nghị Trưởng và Nghị viên đồng đứng dậy như 
trước khi nhập Hội, và tụng Kinh Xuất Hội, đoạn lấy 
dấu niệm câu chú của Đại Từ Phụ, xá 3 xá, rồi lui ra cho 
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có hàng ngũ thứ tự.
Đương nhóm mà vị nào có việc phải ra ngoài thì phải 

xin phép Nghị Trưởng, xong rồi phải vô liền.
Nếu vị nào làm mất cách lịch sự của Hội thì Nghị 

Trưởng rung chuông, xin vị ấy giữ phép lịch sự.
Khi Nghị viên đương nói mà nổi giận, làm điều vô 

lễ thì Nghị Trưởng rung chuông ngăn lại để khuyên giải. 
Nếu chẳng khứng nghe thì Nghị Trưdng hỏi ý kiến của 
cả Nghị viên khác, như phần đông đồng ý kiến thì Nghị 
Trưởng mời ra khỏi Hội. Thoảng như cứờng ngạnh thì 
Nghị Trưởng rung chuông, ngưng bàn tính chừng 5 phút 
trở lại, đệ vị ấy ra Ban Nội trị, chừng yên rồi thì rung 
chuông nhóm lại.

Khi một Nghị viên đương bàn luận thì người khác 
ngồi nghe chẳng nên xen vô làm đứt đoạn. Nghị Trưởng 
sẽ rung chuông chỉ trách người làm mất phép lịch sự ấy.

Nghị Trưởng, khi thấy Nghị viên nào tỏ sắc giận dỗi 
xin phép nói đặng cố ý tỏ nét giận của mình ra thì được 
quyền không cho phép nói.

ĐIỀU THỨ MƯỜỈ HAI: Hỏi ý kiến Nghị viên.
Khi có điều chi phải hỏi ý kiến từ Nghị viên, Nghị 

Trưởng phải hỏi trước hết vị nào nhỏ chức hơn, hoặc khi 
đồng chức, thì vị nào nhỏ tuổi hơn hết, cứ như vậy cho 
đến Phó Nghị Trưởng.

ĐIỀU THỨ MƯỜI BA: Đại Hội tại Tòa Thánh:
 � Hội Thánh và Hội Nhơn Sanh.

Hai Hội nầy nhóm tại nhà nhóm trong Tòa Thánh.
Lễ Khai mạc:
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Trước giờ mở Hội thì Nghị Trưởng phái vài Nghị 
viên đi rước Giáo Tông và Hộ Pháp đến dự lễ.

Khi nhị vị Đại Thiên phong nầy đến thì Lễ Viện 
cho lịnh nhạc trổi tiếp mừng: Chánh, Phó Nghị Trưởng, 
Chức sắc HTĐ và Nội Chánh nam nữ ra tại cửa đón 
rước, cả Nghị viên đồng đứng dậy, chờ cho nhị vị an tọa 
mới ngồi sau.

Giáo Tông ngồi ghế Chủ Tọa, bên tay mặt thì Hộ 
Pháp, bên tay trái thì Nghị Trưởng.

Giáo Tông đọc bài diễn văn khai Hội, Hộ Pháp chú 
giải những luật pháp mà Hội không hiểu rõ, Kế đó, Nghị 
Trưởng đọc bài diễn văn về chương trình buổi nhóm.

Khi nhị vị Đại Thiên phong về, Chánh, Phó Nghị 
Trưởng và Chức sắc đồng đưa ra đến cửa, còn Nghị viên 
cũng đứng dậy như khi hai vị Đại Thiên phong đến.

 � “Ty Cảnh Sát Tuần phòng” ở ngoài hầu giữ.
Lúc nhóm Hội Nhơn Sanh thì một Lễ Sanh phái 

Ngọc lãnh cai quản Ty ấy, mặc Thiên phục, buộc Dây sắc 
Lịnh tam sắc Đạo của HTĐ ban cho trong lúc hội nhóm. 
Khi Hội giải tán thì đem nạp lại cho HTĐ.

Lúc nhóm Hội Thánh thì một Giáo Hữu phái Ngọc 
cai quản Ty ấy, mặc Thiên phục, buộc Dây sắc Lịnh tam 
sắc Đạo của HTĐ ban cho trong lúc hội nhóm. Khi Hội 
giải tán thì đem nạp lại cho HTĐ. (mỗi 2 giờ đồng hồ 
đổi phiên canh).

ĐIỀU THỨ MƯỜI BỐN: Ban ủy Viên Ngánh.
Khi Nghị Trưởng và cả thảy đều trở về chỗ ngồi yên 

rồi thì chọn cử bốn Ban ủy Viên Ngánh: 
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1. Phái Thái.
2. Phái Thượng. 

3. Phái Ngọc.
4. Phái Nữ,

đặng chia các việc đã đem vào chương trình hầu bàn 
tính ít người cho dễ dàng thấu đáo mọi việc.

Mỗi Ban ủy Viên Ngánh có chừng 5 hoặc 7 Nghị viên: 
1 Nghị trưởng, 1 Phúc sự viên và mấy vị kia làm Nghị viên.

Mỗi khi bàn định điều chỉ rồi thì Phúc sự viên tóm 
tắt lại, lập một tờ phúc để đệ ra Đại Hội nghị quyết.

Chư Nghị viên của Ban ủy Viên Ngánh khi nhóm 
thì mặc Đạo phục dùng hằng ngày.

ĐIỀU THỨ MƯỜI LĂM:

Hội Nhơn Sanh thường xuyên và Hội Thánh thường 
xuyên cũng nhóm tại nhà nhóm, nhưng không có lễ nhạc 
rước đưa GiáoTông và HộPháp, vì 2 vị nầy không cần đến 
nhóm hội.

Ty Cảnh sát Tuần phòng cũng canh giữ, nhưng 
không mặc Thiên phục và Đạo phục với Dây sắc Lịnh.

ĐIỀU THỨ MƯỜI SÁU: Thượng Hội.
Bữa lễ khai Hội thường lệ thì ba nam Chánh Phối 

sư đến rước Giáo Tông và Hộ Pháp và Nữ Chánh Phối 
sư thì đi rước Nữ Đầu sư.

Cả Chức sắc HTĐ và CTĐ nam nữ hiện diện tại 
Tòa Thánh mà không có phận sự cần yếu, mặc Thiên phục 
đến trước Điện hầu chực tiếp rước.

Khi Giáo Tông và Hộ Pháp đến thì Lễ Viện cho 
lịnh đánh 6 hồi trống và chuông (đánh bát nhã, mỗi hồi 
12 tiếng), dứt hồi chuông trống thì chư Nghị viên vào 
Đại Điện làm lễ bái Đức Chí Tôn, nhạc đánh bản Nhạc 
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Tấu Quân Thiên. Chừng nhạc dứt, cả Nghị viên tọa vị 
mới khai Hội.

Bốn Chánh Phối Sư tạm xuất ngoại, chờ có lịnh mời 
mới đến. Cả Chức sắc khác vào Thiên Phong Đường chờ, 
chừng bãi Hội đến hầu lễ đưa.

Hội nhóm tại Bửu Điện, nơi Đại Điện nổi hương 
đăng, cửa màn mở ra, 6 Lễ Sanh ba phái đứng hầu trong 
Bát Quái Đài, 2 Nữ Lễ Sanh hầu bàn Phật Quan Âm, 2 
Lễ Sanh phái Ngọc hầu bàn Quan Thánh. Mỗi giờ đồng 
hồ phải thay đổi.

Ty Tuần phòng Cảnh Sát và Bảo Thể Quân có một 
Giáo Sư phái Ngọc cai quản đứng trước cửa hầu giữ chỉnh 
tề cho đến bãi Hội. Mỗi 2 giờ thì đổi phiên. Chức sắc ấy 
mặc Thiên phục và buộc Dây sắc Lịnh tam sắc Đạo của 
Hiệp Thiên Đài ban cho trong lúc hội nhóm, khi Hội giải 
tán, đem nạp lại cho HTĐ.

Lúc bãi Hội, chư Nghị viên ra về, Lễ Viện cũng cho 
lịnh đánh 6 hồi chuông trống, là lễ đưa. Bốn Chánh Phối 
Sư đưa chư Nghị viên đến dinh mỗi vị.

ĐIỀU THỨ MƯỜI BẢY:

Thượng Hội thường xuyên thì nhóm tại Giáo Tông 
Đường, không có mấy lễ rước đưa như hội thường lệ.

Ty Cảnh Sát Tuần phòng cũng canh giữ nhưng mặc y 
phục thường và không buộc Dây sắc Lịnh. Lễ Viện không 
đổ chuông trống và đánh nhạc.

ĐIỀU THỨ MƯỜI TÁM:

Nếu ngày sau có điều chi sửa cải, hủy bỏ hoặc cần 
ích thì truất bỏ hoặc thêm vô luật lệ nầy.
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Lập tại Tòa Thánh, ngày 16–11–Giáp Tuất (dl 22–12–1934).
HỘ PHÁP 

Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài 
Hiệp Thiên và Cữu Trùng  

PHẠM CÔNG TẮC  
(ấn ký)

NỘI LUẬT HỘI NHƠN SANH

HỘI NHƠN SANH  
NỘI LUẬT

CHƯƠNG THỨ I: Về ĐẠI HỘI TẠI TÒA THÁnH�

ĐIỀU THỨ NHỨT: Chiếu theo Đạo Nghị Định thứ tư, 
đỉều thứ bảy của Đức Lý Giáo Tông và Phạm Hộ Pháp 
thì Thượng Chánh Phối Sư là Nghị Trưởng của Hội 
Nhơn Sanh.

Hội Nhơn Sanh sắp đặt như vầy:
1� Thượng Chánh Phối Sư:  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � nghị Trưởng,
2� nữ Chánh Phối Sư:  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Phó nghị Trưởng�
3� Lễ Sanh, Chánh, Phó Trị Sự, Thông Sự, Phái viên:  � nghị viên�
4� một nghị viên nam và 1 nghị viên nữ: � � � � � � � � � � Từ Hàn�
5� Hai nghị viên nam và 2 nghị viên nữ: � � � � � � � � � � � Phó Từ Hàn� 

ĐIỀU THỨ HAI: Thái và Ngọc Chánh Phối Sư và các 
Quản Lỷ Tòa Nội Chánh (ngày nay gọi là Thượng Thống 
các Viện) đều đến dự Hội, hoặc trả lời những điều nào 
Nghị viên không rõ mà xin bày tỏ, hoặc minh triết những 
vấn đề Nghị viên hạch hỏi. Nếu một vấn đề nào bị công 
kích thì Chánh Phối Sư hay là Quản Lý thuộc về vấn đề 
ấy phải trả lời hay bày tỏ cho khỏi sanh điều khó khăn 
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cho việc bàn cãi.
ĐIỀU THỨ BA: Một Chức sắc HTĐ đến chứng kiến và 

bảo thủ luật lệ không cho Hội phạm đến.
ĐIỀU THỨ TƯ: Hội Nhơn Sanh để bàn tính những việc:

 � Giáo hóa nhơn sanh.
 � Lo liệu phương hay cho Đạo với Đời khỏi điều 

phản khắc, và nâng cao tinh thần trí thức của 
nhơn sanh.

 � Phổ độ nhơn sanh vào cửa Đạo, dìu dắt tín đồ cho 
khỏi trái bước và trọn vâng các luật lệ của Đạo.

 � Xin sửa cải thêm bớt hay hủy bỏ những luật lệ 
của Đạo không phủ hạp với trình độ trí thức, tình 
thần của nhơn sanh.

 � Lo cho nền Đạo được trong ấm ngoài êm và đủ 
phương liệu đặng phổ thông nền chơn giáo.

 � Xem xét và công nhận phương diện chánh trị 
của Đạo, quan sát sổ thâu xuất tài sản và nghị số 
phỏng định năm tới. 

ĐIỀU THỨ NĂM: Mỗi năm, Hội Nhơn Sanh nhóm 
nhằm ngày Rằm tháng Giêng, những Hội viên và Phái 
viên phải có mặt tại Tòa Thánh ngày 13 tháng đó và phải 
ỡ lại cho đến ngày bãi hội. Khi đến Tòa Thánh thì lại Nội 
Chánh (Lại Viện) ghi giấy thông hành, chừng về cũng trở 
lại Nội Chánh ghi giấy thông hành. Nếu vô cớ đến trễ thì 
không đặng dự nhóm.

ĐIỀU THỨ SÁU: Mỗi năm, mùng 1 tháng Chạp, thì 
Nghị Trưởng gởi chương trình những vấn đề sẽ đem ra 
bàn giải cho các Đầu Tỉnh Đạo lúc Hội Nhơn Sanh nơi 
Tinh Đạo nhóm ngày Rằm tháng nầy, đem ra bàn cãi xem 
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xét trước cho kỹ lưỡng.
ĐIỀU THỨ BẢY: Hội viên và Phái viên nhớ mỗi năm 

đến lệ về nhóm chớ không có thơ mời, cũng nhớ đem 
giấy chứng rằng mình là Nghị viên hay Phái viên đặng 
nhập Hội.

ĐIỀU THỨ TÁM: Nghị viên muốn xin canh cải, thêm 
bớt, hủy bỏ điều chi trong Luật Đạo hay là điều chi khác 
nữa thì phải gởi tờ xin 20 ngày trước bữa hội nhóm, cũng 
phải chỉ rõ mình xin sửa cải, thêm bớt hay là hủy bỏ việc gì.

ĐIỀU THỨ CHÍN: Khi nhóm hội, cả Nghị viên phải 
tuân y thể lệ của bổn “Luật Lệ Chung các Hội”. Nếu vô 
cớ mà không đến nhóm hội, thì phải bị mất quyền Hội 
viên hay là Phái viên. Nếu là Hội viên thì mất quyền ấy 3 
năm, còn Phái viên thì trong 3 năm không quyền ra ứng 
cử. Cả Nghị viên phải mặc Thiên phục hay là Đạo phục 
tùy theo phẩm mình.

ĐIỀU THỨ MƯỜI: Nội trong 20 ngày sau khi hội nhóm 
thì Từ Hàn phải lập Vi bằng cho rồi, trong đó có Nghị 
Trưởng, Phó Nghị Trưởng, Từ Hàn nam nữ và một Chức 
sắc HTĐ ký tên vào. Vi bằng nầy phải lập 5 bổn: 1 bổn 
gởi cho Thượng Hội, 2 bổn gởi cho Hội Thánh, 1 bổn cho 
HTĐ, và giữ lưu chiếu 1 bổn. Khi Hội Thánh và Thượng 
Hội gởi lại Thượng Chánh Phối Sư 3 bổn đã công nhận hay 
là bác bỏ khoản nào thì Thượng Chánh Phối Sư giữ lưu 
chiếu 1 bổn và gởi ngay cho Nữ Chánh Phối Sư và Ngọc 
Chánh Phối Sư mỗi vị 1 bổn đặng lo liệu cách thi hành,

ĐIỂU THỨ MƯỜI MỘT:

Trước bữa Đại Hội mà Nam Nữ phải nhóm chung 
nhau, Thượng Chánh Phối sư hoặc Nữ Chánh Phối Sư 
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có điều chi phải hỏi ý kiến riêng Hội viên phái của mình 
thì được quyền mời nhóm Nam theo Nam, Nữ theo Nữ.

Kỳ nhóm nầy, Từ Hàn phái nào theo phái nấy, lập 
Vi bằng 2 bổn, Nghị Trưởng và Từ Hàn ký tên, để lưu 
chiếu một bổn, còn một bổn, như Chánh Phối Sư Nam 
thì gởi cho Chánh Phối Sư Nữ, còn Chánh Phối Sư Nữ 
thì gởi cho Chánh Phối Sư Nam, hầu hiểu rõ những điều 
của mỗi phái đã bàn tính.

ĐIỀU THỨ MƯỜI HAI: Nhóm ngoại lệ.
Khi có việc chi thật trọng hệ cần yếu thì được phép 

nhóm ngoại lệ Đại Hội tại Tòa Thánh, một năm một kỳ 
mà thôi. Thiệp mời nhóm gởi trước 15 ngày, hoặc gởi điện 
tín thì 3 ngày trước.

CHƯƠNG THỨ II: Về Sự CHỌn CỬ PHÁI VIÊn�

ĐIỀU THỨ MƯỜI BA: Lễ Sanh, Chánh, Phó Trị Sự và 
Thông Sự đều có quyền đến dự nhóm Hội Nhơn Sanh, 
nhưng bữa ấy mà cả thảy đều đến Tòa Thánh thì nơi làng 
nơi quận không còn Chức sắc, Chức việc, phận sự phải bỏ 
bê, e xảy ra điều khó khăn. Vậy định như sau đây rất tiện:

Sau khi nhóm tại tỉnh, đặng bàn cãi quyết định và 
lập Vi bằng các vấn đề trong chương trình của Thượng 
Chánh Phối Sư gởi đến thì mỗi phẩm chọn cử một Hội 
viên đặng thay mặt cho tỉnh mình hầu đến Tòa Thánh 
mà dự Đại Hội.

Còn Phái viên thì cũng một vị như mấy phẩm đã 
kể trên đây. Việc chọn cử nầy phải tuân y Đạo Nghị Định 
thứ 20 của Đức Quyền Giáo Tông và Đức Phạm Hộ 
Pháp. Tại tỉnh thành Tây Ninh là tỉnh Thánh địa, cũng 
tùy một luật ấy.
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Nghị viên Hội Nhơn Sanh lãnh trách nhậm một 
hạn kỳ là 3 năm.

Phái viên đắc cử Nghị viên Hội Nhơn Sanh chụp 3 
tấm hình giao Đầu Tỉnh Đạo, gởi cho Nội Chánh (Lại 
Viện) đặng gắn vào giấy chứng và sổ bộ, cùng vô khuôn 
treo tại nhà Hội.

Cả Lễ Sanh, Chức việc và Phái viên không đắc 
cử Nghị viên Hội Nhơn Sanh được thong thả đến Tòa 
Thánh nhập Hội, nhưng được dự thính mà thôi. Nơi 
Hội có sắp đặt chỗ ngồi cho chư vị được dự thính.

Muốn tỏ ý chi cho Hội thì do nơi chư Nghị viên 
Tỉnh Đạo của mình mà thôi.

CHƯƠNG THỨ III: HỘI nGÁnH THƯờnG XUyÊn�

ĐIỀU THỨ MƯỜI BỐN: Lập một Hội Ngánh Thường 
xuyên đặng bàn tính các điều thường, ngoại chương trình, 
không việc trọng hệ cần yếu xảy ra thình lình, nhứt là việc 
Thượng Chánh Phối Sư hoặc Chức sắc nào mà Hội Thánh 
cho quyền thông công cùng Chánh phủ. Thượng và Nữ 
Chánh Phối Sư cũng làm Chánh, Phó Nghị Trưởng, Từ 
Hàn Chánh Phó nam nữ cũng lãnh y phận sự, Nghị viên 
thì sắp đặt y như sau đây:

Cũng có mặt một vài Chức sắc Nội Chánh tùy theo 
việc bàn tính và một Chức sắc Hiệp Thiên Đài.

Một năm nhóm 3 kỳ (4 tháng 1 kỳ):
 � Nhóm kỳ nhứt: mồng 6 tháng 4,
 � Nhóm kỳ nhì: ngày 13 tháng 8,
 � Nhóm kỳ ba: ngày 13 tháng 11.

Phải đến trước bữa Hội 1 ngày.
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Khi có việc trọng hệ gấp rút, thì Nghị Trưởng được 
quyền gởi điện tín mời nhóm, nhưng mà một năm không 
quá 2 lần. Điện tín mời nhóm gởi 3 ngày trước bữa nhóm.

Nội trong 10 ngày sau khi nhóm hội, thì lập Vi bằng 
và làm y như nhóm Đại Hội.

Chánh, Phó Nghị Trưởng, Từ Hàn nam nữ với một 
Chức sắc HTĐ ký tên Tờ vi bằng.

Lúc Đại Hội Nhơn Sanh thường lệ, trước khi giải 
tán, thì chư Nghị Viên các tỉnh Nam Kỳ (Nam, Nữ riêng 
nhau) phải phái mỗi tỉnh một vị đặng thay mặt nơi Hội 
Ngánh thường xuyên cho tỉnh của mình.

Toàn các nước lân bang cũng đồng quyền y như phép 
công cử nơi Việt quốc mà sắp đặt những Phái viên nhập 
về Đại Hội Nhơn Sanh theo Luật lệ sở định nầy.

Nghị viên Nam và Nữ phải đồng một số.
Tòa Thánh sẽ lập nhà khách để cho chư Phái viên 

ngoại bang đến cư ngụ, nhứt là sẽ cấp đất Nội Ô Tòa 
Thánh đặng chia cho mỗi Tỉnh Đạo cất nhà cửa cùng cơ 
sở vĩnh cửu đặng người thay mặt mình ở thường xuyên 
gần Tòa Thánh.

ĐIỀU THỨ MƯỜI LĂM: Ban ủy Viên xem xét tài chánh.
Hội Ngánh thường xuyên chọn 3 Nghị viên nam và 

3 Nghị viên Nữ, đặng mỗi kỳ nhóm lệ thường xuyên, 3 
ngày trước bữa nhóm, xem xét sổ sách của Hộ Viện, rồi 
lập tờ phúc đem ra trình cho Hội.

Mỗi kỳ nhóm lệ thì Nghị Viên lãnh làm kiểm soát 
phải đến Tòa Thánh trước 3 ngày đặng có thì giờ xem 
xét sổ sách. 



ĐẠO LỊCH 9: năm GIÁP TUẤT (1934)

428

ĐIỀU THỨ MƯỜI SÁU:

Nếu ngày sau có điều chi sửa cải, hủy bỏ hoặc cần 
ích thì truất bỏ hoặc thêm vô Luật lệ nầy.

Lập tại Tòa Thánh, ngày 16 tháng 11 năm Giáp Tuất
(Le 22 Decembre 1934)

Hộ PHÁP  
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài  

Hiệp Thiên và Cửu Trùng 
PHẠM CÔNG TẮC  

(ấn ký)

NỘI LUẬT HỘI THÁNH

HỘI THÁNH  
NỘI LUẬT

CHƯƠNG THỨ NHỨT: ĐẠI HỘI HỘI THÁnH�

ĐIỀU THỨ NHỨT: Chiếu theo Pháp Chánh Truyền và 
Đạo Nghị Định thứ tư, điều thứ 5 và thứ 6 của Đức Lý 
Giáo Tông và Phạm Hộ Pháp, thì các phẩm vị Chức sắc 
kể sau đây đặng vào Hội Thánh:

1� Thái Chánh Phối Sư:  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � nghị Trưởng�
2� nữ Chánh Phối Sư:  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Phó nghị Trưởng�
3� Phối Sư, Giáo Sư, Giáo Hữu nam nữ: � � � � � � � � � nghị viên�
4� một nghị viên nam và một nghị viên nữ:  � � � � Từ Hàn�
5� Hai nghị viên nam và hai nghị viên nữ: � � � � � � Phó Từ Hàn
6� Thượng và ngọc Chánh Phối Sư với Chánh, Phó Quản Lý Cửu Viện 

thay mặt nội chánh đặng minh triết các vấn đề chư nghị viên không 
rõ đem ra hạch hỏi, được quyền bàn cãi và bỏ thăm�
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7� Thập nhị Thời Quân HTĐ phải có mặt tại bữa Hội nhóm đặng lo 
bảo thủ Đạo luật không cho Hội phạm đến�

Nếu một vấn đề nào, sau khi bàn cãi rồi mà Cửu 
Trùng Đài bỏ thăm thuận, còn Hiệp Thiên Đài thì bỏ 
thăm nghịch, hoặc là Cửu Trùng Đài bỏ thăm nghịch 
mà Hiệp Thiên Đài bỏ thăm thuận thì vân đề ây phải bàn 
tính lại mà bỏ thăm lại.

Nếu hai phen bàn cãi mà vẫn cũng còn phản khắc 
nhau thì Chánh Chủ Hội tuyên bố liền rằng vấn đề ấy sẽ 
dâng lên Thượng Hội định đoạt.

ĐIỀU THỨ HAI: Chức sắc Hàm phong được dự thính 
mà thôi: Có chỗ sắp đặt riêng cho những vị nầy ngồi.

ĐIỀU THỨ BA:

Hội Thánh bàn định mấy việc sau đây:
1. Các vấn đề của Hội Nhơn Sanh đã bàn định 

hoặc của Thượng Hội gởi xuống đặng lập 
phương ban hành

2. Lo về sự phổ độ, việc hành đạo tha phương, 
tài liệu, tài chánh của Đạo và của nền chánh 
trị của Đạo.

3. Bàn cãi và công nhận số phỏng định thâu xuất 
năm tới.

4. Xin sửa cải thêm bớt hay là hủy bỏ những 
luật lệ không phù hạp với sự  tấn hóa về tâm 
ttí nhơn sanh.

5. Các việc có ảnh hưởng về nền Đạo.
ĐIỀU THỨ TƯ: Mỗi năm hội nhóm thường lệ một kỳ, 

ngày Rằm tháng 7. Nội trong ngày 12 tháng 7, Nghị viên 
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phải có mặt tại Tòa Thánh và phải ở lại cho đến ngày mãn 
hội. Khi đến Tòa Thánh thì lại Nội Chánh (Lại Viện) 
ghi giấy thông hành, chừng về cũng trở lại Nội Chánh 
ghi giấy thông hành.

Nếu vô cớ mà đến trễ thì không đặng dự nhóm.
ĐIỀU THỨ NĂM: Nghị Trưởng lập chương trình các 

việc sẽ đem bàn tính, rồi nội ngày Rằm tháng 6, gởi cho 
cả Thiên phong mỗi vị một bản.

ĐIỀU THỨ SÁU: Nghị viên mỗi năm đến lệ về nhóm, 
chớ không có thơ mời riêng.

ĐIỀU THỨ BẢY: Nghị viên muốn xin canh cải thêm bớt, 
hủy bỏ điều chi trong luật Đạo, hay là điều chi khác nữa, 
thì phải gởi tờ xin trước ngày mồng 1 tháng 6 đặng Hội 
Thánh xem xét và Nghị Trưởng ghi vào chương trình.

Như có điều chi muốn hạch hỏi hay là công kích 
tại giữa Hội, thì trong tờ xin chỉ rõ ràng về khoản chi, 
trước ngày Rằm tháng 6 đặng Hội Thánh đủ thời giờ 
mà minh xác.

Trong mấy ngày hội nhóm, Nghị viên được quyền 
xin hạch hỏi hoặc công kích Nội Chánh. Nội Chánh có 
quyền trả lời liền lúc đó, hầu làm cho vui lòng Nghị viên. 
Thảng như nhằm việc trọng hệ phải quan sát lại, thì Nghị 
Trưởng được quyền đình lại đến kỳ hội nhóm thường 
xuyên đem vấn đề ấy ra mà minh triết, hoặc gởi thơ cùng 
Châu Tri trả lời các điều hỏi. 

ĐIỀU THỨ TÁM: Khi nhóm hội, chư Nghị viên tuân y 
luật lệ chung các Hội.

Buổi nhóm, nếu vô cớ mà không đến nhóm hội thì 
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phải bị đệ ra Tam Giáo Tòa.
Tư cách Nghị viên: Cả Nghị viên phải mặc Thiên 

phục cho trang hoàng giữ vẻ nghiêm trang.
ĐIỀU THỨ CHÍN: Nội trong 20 ngày sau khi nhóm, thì 

Từ Hàn lập Vi bằng (5 bổn) (Nghị Trưởng Chánh Phó, 
và Từ Hàn nam nữ với một Chức sắc Hiệp Thiên Đài 
ký tên) giữ lưu chiếu 1 bổn, đệ lên Thượng Hội 3 bổn, và 
Hiệp Thiên Đài 1 bổn.

Chừng Thượng Hội gởi trả 3 bổn lại, Nghị Trưởng 
giữ lưu chiếu 1 bổn, và giao cho Ngọc Chánh Phối Sư và 
Nữ Chánh Phối Sư mỗi vị 1 bổn đặng ban hành.

ĐIỀU LỆ THỨ MƯỜI: Nhóm ngoại lệ.
Khi có việc chi thật trọng hệ cần yếu thì được phép 

nhóm ngoại lệ, một năm một kỳ mà thôi. Thiệp mời nhóm 
gởi trước 15 ngày hoặc gởi điện tín thì 3 ngày trước.

ĐIỀU THỨ MƯỜI MỘT: Trước bữa Đại Hội mà nam nữ 
phải nhóm chung nhau, Thái Chánh Phối Sư hoặc Nữ 
Chánh Phối Sư có điều chi phải hỏi ý kiến riêng Chức 
sắc phái của mình thì được quyền mời nhóm riêng. (Nam 
theo nam, nữ theo nữ).

Kỳ nhóm nầy, Từ Hàn phái nào theo phái nấy, lập 
Vi bằng 2 bổn, Nghị Trưởng và Từ Hàn ký tên để lưu 
chiếu 1 bổn, còn 1 bổn thì như Chánh Phối Sư nam gởi 
cho Chánh Phối Sư nữ, còn Chánh Phối Sư nữ thì gởi 
cho Chánh Phối sư nam, hầu hiểu rõ những điều mà mỗi 
phái đã bàn tính.

CHƯƠNG THỨ HAI: HỘI nGÁnH THƯởnG XUyÊn�

ĐIỀU THỨ MƯỜI HAI: Lập một Hội Ngánh thường 
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xuyên đặng bàn tính các việc thường, ngoại chương trình, 
hoặc điều trọng hệ cần yếu xảy ra thình lình, nhứt là việc 
Thượng Chánh Phối Sư hay là Chức sắc nào của Hội 
Thánh được quyền giao thông với chánh phủ. Mỗi năm 
nhóm 3 kỳ. (4 tháng 1 kỳ)

 � Kỳ nhứt: ngày 13 tháng 2.
 � Kỳ nhì: ngày 13 tháng 6.
 � Kỳ ba: ngày 13 tháng 10.

Nội ngày 12 phải có mặt tại Tòa Thánh.
Nội trong 10 ngày sau khi nhóm thì lập Vi bằng và 

làm y như nhóm Đại Hội. (Vi bằng cũng có 5 vị kể phẩm 
tước trong điều thứ 9 ký tên vào).

Khi có việc trọng hệ cần kíp thì Nghị Trưởng được 
quyền gởi điện tín mời nhóm, nhưng mà một năm không 
quá hai kỳ. Điện tín mời gởi 3 ngày trước bữa nhóm.

Nghị viên, nếu vô cớ không đi nhóm thì bị đệ ra 
Tam Giáo Tòa.

Hội viên của Ban thường xuyên phải lập như sau nầy.
 � Thái Chánh Phối Sư cũng làm Nghị Trưởng,
 � Nữ Chánh Phối Sư làm Phó Nghị Trưởng,
 � Từ Hàn nam nữ lãnh y phận sự.

Số Nghị viên định như sau đây:
a. Thượng và Ngọc CPS và chư Quản Lý Nội Chánh, 

như Quản Lý Viện nào vắng mặt thì Phó Quản Lý 
thay thế.

b. Chín Nghị viên chọn trong Thiên phong các Tỉnh 
chia ra 9 Quận như sau đây:

1. Sài Gòn, Chợ Lớn, Tân An.
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2. Gia Định, Tây Ninh.
3. Bà Rịa, Biên Hòa, Thủ Dầu Một.
4. Mỹ Tho, Gò Công.
5. Bến Tre, Trà Vinh.
6. Sa Đéc, Vĩnh Long.
7. Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên.
8. Cần Thơ, Rạch Giá.
9. Bạc Liêu, Sóc Trăng.

(Mỗi Quận cũng cử thêm 1 Nghị viên).
Mỗi nước lân bang như Cao Miên, Ai Lao, được 

cử từ 1 đến 3 Nghị viên tùy ý (cũng cử 1 hoặc 3 chánh và 
1 hoặc 3 phụ)

Nghị viên Quận ở Nam Kỳ lãnh trách nhiệm 1 năm 
mà thôi. Còn Nghị viên các nước lân bang được lãnh 1 
năm hoặc 3 năm tùy ý.

Nghị viên nam và nữ phải đồng một số. Tòa Thánh 
sẽ lập khách đình để cho chư vị ấy đến cư ngụ.

ĐIỀU THỨ MƯỜI BA: Ban ủy viên xem xét tài chánh.
Hội ngánh thường xuyên chọn 2 Nghị viên nam và 2 

Nghị viên nữ ở các tỉnh Nam Kỳ hoặc các nước lân bang 
đặng mỗi kỳ 4 tháng, 3 ngày trước khi nhóm hội thường 
xuyên, xem xét sổ sách bút toán của Hộ Viện một lần rồi 
lập tờ phúc đem ra trình khi nhóm hội.

Mỗi kỳ nhóm Hội ngánh thì Nghị viên lãnh làm 
kiểm soát, phải đến Tòa Thánh trước 3 ngày đặng có thì 
giờ xem xét sổ sách.

ĐIỀU THỨ MƯỜI BỐN: Nếu ngày sau còn điều chi sửa 
cải, hủy bỏ hoặc cần ích cho Hội Thánh thì truất bỏ hoặc 
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thêm vô luật lệ nầy.
Lập tại Tòa Thánh, ngày 16 tháng 11 năm Gỉấp Tuất 

(Le 22 Decembre 1934) 
HỘ PHÁP  

Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài  
Hiệp Thiên và Cửu Trùng 

PHẠM CÔNG TẮC  
(ấn ký)

Hết quyển 1 
 ĐẠO SỬ NHỰT KÝ  

Thời Kỳ Khai Đạo và Đức Quyền Giáo Tông cầm quyền nền 
Đạo (1925 – 1934).

 ❒
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ĐẠO SỬ NHỰT KÝ
Biên Soạn: HIỀN-TÀI NGUYỄN VĂN HỒNG


	MỤC  LỤC
	ĐẠO SỬ NHỰT KÝ
	CÁC CHỮ VIẾT TẮT
	Kính Trình 
HỘI-THÁNH và BAN ĐẠO SỬ
	Thay Lời Tựa 
HUẤN TỪ của ĐỨC THƯỢNG-SANH
	Bài Phát Biểu về ĐẠO SỬ
của Ngài Khai Đạo, Trưởng Ban Đạo Sử.
	Phân Chia
CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ
	ĐẠO SỬ NHỰT KÝ Q. I
	Đạo Lịch 8: Năm QuÍ Dậu (1933)
	ĐẠO SỰ NĂM QUÍ DẬU – 1933
	Ngày 12–1–Quí Dậu (dl 6–2–1933) lúc 21 giờ, Thanh Tâm Tài Nữ giáng cơ
	Ngày 17–1–Quí Dậu (11–2–1933) tại Phạm Môn, 0 giờ. Đức Nguyệt Tâm giáng cơ
	Ngày 20–1–Quí Dậu (di 14–2–1933) tại HTNG Kim Biên. Đức Nguyệt Tâm bổ nhiệm GS Bảy hành đạo ở Hà Nội
	Ngày 24–1–Quí Dậu (dl 18–2–1933) tại Kim Biên. Tôn Sơn Chơn Nhơn dạy Giáo sư Thượng Vinh Thanh.
	Ngày 26–2– Quí Dậu (dl 21–3–1933) Bà Đoàn Thị Điểm giáng Cơ khởi viết Nữ Trung Tùng Phận.
	Ngày 7–3–Quí Dậu (dl 1–4–1933) Châu Tri số 1
	Ngày 17–3–Quí Dậu (dl 11–4–1933) Đức Quan Âm Bồ Tát dạy chữ HÒA.
	Ngày 22–3–Quí Dậu (dl 16–4–1933) 6 Chức sắc cao cấp họp Thượng Hội tố cáo Đức Quyền Giáo Tông với mục đích lật đổ Đức Ngài
	Ngày 27–3–Quí Dậu (dl 21–4–1933) Đức Quan Âm Bổ Tát dạy về lòng bác ái
	Ngày 14–4–Quí Dậu (dl 8–5–1933) Đức Quan Âm Bồ Tát dạy phải cúng kiếng thường.
	Ngày 27–4–Quí Dậu (21–5–1933) tại Tòa Thánh lúc 23 giờ. Đức Nguyệt Tâm tiền tri 7 điểu sẽ xảy ra trên thế giới.
	Ngày 2–5–Quí Dậu (dl 25–5–1933) tại Kim Biên lúc 15 giờ. Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn giúp ý kiến cho Đức Quyền Giáo Tông và khuyên nhủ GS. Thượng Bảy Thanh.
	Đệm 3–5–Quí Dậu (dl 26–5–1933) tại Kim Biên lúc 12 giờ Đức Nguyệt Tim Chơn Nhơn giáng đàn
	Ngày 5–5–Quí Dậu (đl 28–5–1933) Q. Ngọc Đầu sư ra bố cáo “ĐÔI LỜI TÂM HUYẾT” để mời họp “Hội Vạn Linh”, quyết đánh đổ Đức Quyền Giáo Tông.
	Ngày 13–5–Quí Dậu (di 5–6–1933) Chân Tri 2: 3 Q. Chánh Phối Sư bác bỏ tờ bố cáo “Đôi lời Tâm huyết” mời họp Hội Vạn Linh cũa Q. Ngọc Đẩu sư
	Ngày 18–5–Quí Dậu (di 10–6–1933) 3 CPS ra Kính Cáo: Nhóm Hội Vạn Linh ngày 11–6–1933 sắp tới là sái phép, ai dự nhóm sẽ bị tội, xử theo Châu Tri số 2.
	Ngày 19–5–Quí Dậu (dl 11–6–1933) Ngài Quyền Đẩu Sư Ngọc Trang Thanh và Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu tổ chức “HỘI VẠN LiNH” tại Tòa Thánh.
	Ngày 25–5–Quí Dậu (dl 17–6–1933) tại Kim Biên. Đức Nguyệt Tâm giáng cơ: khuyên và giúp ý kiến ĐQGT.
	Ngày 9–5Nhuần-Quí Dậu (đl 1–7–1933) Châu Tri 3: Ba Chánh Phối sư thông báo:
	Ngày 22–5-nhuần–Quí Dậu (dl 14–7–1933) Châu Tri số 1 của 3 Chánh Phối Sư: Bổ nhiệm Chức sắc phụ trách Cửu Viện CTĐ.
	Ngày 1–6–Quí Dậu (dl 23–7–1933) 3 CPS ra Nghị Định ngưng chức, rút về Tòa Thánh 4 GS Đẩu Tỉnh Đạo. Thượng Lai, Thái Minh, Ngọc Kinh, Thượng Thình.
	Ngày 22–6–Quí Dậu (dl 13–8–1933) tại Giáo Tông Đường. Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn giáng cơ nói với DQGT,
	Ngày 24–6–Quí Dậu (dl 15–8–1933) tại Kim Biên. Đức Nguyệt Tâm: Nên hướng sự truyền giáo đến Âu châu.
	Ngày 27–6–Quí Dậu (đl 18–8–1933) tại Kim Biên. Đức NguyệtTâm: Việc rối loạn xảy ra là do sự sai lẩm cũa CTĐ.
	Ngày 16–8–Quí Dậu (dl 5–10–1933) Bà Đoàn Thị Điểm cảm ơn Đức Quyền Giáo Tồng
	Ngày 20–9–Quí Dậu (đl 7–11–1933) tại Phạm nghiệp. Thầy dạy ĐQGT và ĐHP về cái hại của sự dễ duỗi Thánh giáo 
	Ngày 21–9–Quí Dậu (dỉ 8–11–1933) tại Phạm nghiệp. Đức Nhàn Âm: Trảm quỉ Phật còn phải xuống đao.
	Ngày 14–10–Quí Dậu (dl 1–12–1933) Châu Tri 6 của 3 CPS: đã biết được căn do rối loạn xảy ra trong Đạo, đang tìm phương hay trừ khử.
	Ngày 18–10–Quí Dậu (đl 5–12–1933) Từ Thứ đời Tam Quốc giáng cơ: Chức sắc phải phế Đời hành đạo.
	Ngày 27–10–Quí Dậu (dl 14–12–1933) tại Kim Biên. Thánh-Giáo Đức Nguyệt Tâm
	Ngày 11–11–Quí Dậu (dl 27–12–1933) Đức Hộ Pháp thảo Tờ Nghị Hòa giữa Đức Quyền Giáo Tông và 2 Quyển Đẩu sư: Ngọc Trang Th và Thượng Tương Th.
	Ngày 29–11–Quí Dậu (dl 14–1–1934) Thầy giáng cơ dạy Đức Hộ Pháp và 3 vị Quyền Đầu Sư, báo cho biết trước còn một đợt thử thách kế tiếp.
	Ngày 21–12–Quí Dậu (dl 4–2–1934) Đức Q. Giáo Tông ra PHỔ CÁO CHÚNG SANH năm Quí Dậu.
	Ngày 29–12–Quí Dậu (dl 12–2–1934) Lục Nương giáng cơ  cho biết Ngọc Hư Cung chuyến pháp

	TÓM TẮT Đạo lịch 8 – Năm Quí Dậu (1933)
	PHỤ LỤC (Năm Quí Dậu)
	PHỤ LỤC 1: Vi Bằng “Thượng Hội”
	PHỤ LỤC 2: Vi Bằng “Hội Vạn Linh”
	PHỤ LỤC 3: Nối tiếp niềm đau


	Đạo Lịch 9: NĂM Giáp Tuất (1934)
	ĐẠO SỰ nĂM Giáp Tuất – 1934
	Ngày 7–1–Giáp Tuất (đl 20–2–1934) tại Tây Ninh.Đức Quyền Giáo Tông bị tòa án phạt 2 ngày tù giam.
	Ngày 10–1–Giáp Tuất (dl 23–2–1934) tại Tòa Thánh TN, Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn giáng cơ
	Ngày 12–1–Giáp Tuất (dl 25–2–1934) tại Tòa Thánh TN. Đức Nguyệt Tâm chỉ dẫn công việc Đạo cho ĐQGT và ĐHP.
	Ngày 19–1–Giáp Tuất (đl 4–3–1934) Đức Quyền Giáo Tông viết thơ cho Tổng Thống Pháp, trả Bắc Đấu Bội Tinh vì nó không còn giá trị.
	Ngày 20–1–Giáp Tuất (dl 5–3–1932) Ngài QĐS Nguyễn Ngọc Tương đưa một số đông bộ hạ về toan dùng bạo lực chiếm đoạt Tòa Thánh Tây Ninh
	Ngày 28–1–Giáp Tuất (dí 13–3–1934) Tôn Sơn Chơn Nhơn và Bát Nương giúp ý kiến cho Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp
	Giáo Tông Đuờng, ngày 29–1–Giáp Tuất (14–3–1934). 
	Ngày 29–1–Giáp Tuất (di 14–3–1934) Ông Thẩn Võ Văn Thoàn giáng cơ nói về 6 vị công quả Phạm Môn bị bắt tra khảo và bỏ tù tại khám Tây Ninh.
	Ngày 2–3–Giáp Tuất (dl 15–4–1934) tại Giáo Tông Đuờng Đức Nguyệt Tâm hướng dẫn cõng việc cho Đức Q. Giáo Tông
	Ngày mùng 8–4–Giáp Tuất: Vía Đức Phật Thích Ca.
	Ngày 9–4–Giáp Tuất (đi 21–5–1934) Thất Nương tình nguyện đến cõi Âm Quang độ các nữ tội hổn
	Ngày 20–5–Giáp Tuất (dl 1–7–1934) Đô Đốc TOGO của Nhựt giáng cơ cho biết tương lai cũa VN.
	Ngày 5–6–Giáp Tuất (dỉ 16–7–1934) tại Giáo Tông Đường Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn cho biết thời quang minh trở lại với tôn giáo của chúng ta.
	Ngày 8–6–Giáp Tuất (dl 19–7–1934) Đức Quan Âm Bổ Tát mừng chư vị Thời Quắn.
	Ngày 28–6–Giáp Tuất (dl 8–8–1934) Đức Nguyệt Tâm cho biết Toàn Quyền Pasquier đã bị Thiên điều giết chết vì âm mưu diệt Đạo.
	Ngày 9–7–Giáp Tuất (dl 18–8–1934) Châu Tri số 8 của 3 Chánh Phối sư
	Ngày 15–7–Giáp Tuất (dl 24–8–1934) Đức Thượng Phẩm khuyên Ngài BVPQ Cao Quỳnh Diêu hãy trở về nguồn cội của Đạo là Tòa Thánh Tây Ninh.
	Ngày 16–7–Giáp Tuất (di 25–8–1934) Đức Lý Giáo Tông hiệp với Đức Hộ Pháp lập 2 Đạo Nghị Định thứ 7 và 8, định quyết Chi Phái là Bàng môn Tả đạo.
	La Fontaine giáng cơ nói với ĐQGT về HTNG.
	Ngày 20–7–Giáp Tuất (dl 29–8–1934) tại Tòa Thánh ông ARISTIDE BRIANO giáng cơ nói chuyện với Đức Hộ Pháp.
	Ngày 21–7–Giáp Tuất (dl 30–8–1934) Nguyễn Du, tác giả Truyện Kiều, giáng cơ tâm sự. 
	Ngày 26–7–Giáp Tuất (dl 4–9–1934) Châu Tri 11: 3 CPS nhắc lại Thập Hình cũa Đức Lỷ Giáo Tông.
	Ngày 3–8–Giáp Tuất (dl 11–9–1934) tại Phạm nghiệp.  Paul Doumer giáng cơ
	Ngày 8–8–Giáp Tuất (dl 16–9–1934) Châu Tri 12: 
	Ngày 14–8–Giáp Tuất (dl 22–9–1934) tạỉ Tòa Thánh TN. Lục Nương DTC nói chuyện với Bà Perreux.
	Ngày 22–8–Gỉáp Tuất (dl 30–9–1934) Châu Tri 13: 
	Ngày 5–9–Giáp Tuất (di 12–10–1934) Nhứt Nương giảng giải về vườn Ngạn Uyển.
	Ngày 16–9–Giáp Tuất (đl 23–10–1934) tại Sài Gòn. Đàn cơ riêng: Đức Chí Tôn dạy Ngài Thượng Tương Thanh. 
	Ngày 13–10–Giáp Tuất (Dl 19–11–1934) Đức QGT Lê Văn Trung qui Thiên tại Giáo Tông Đường.
	Ngày 14–10–Giáp Tuất (dl 20–11–1934) hai ông Tương và Trang về đến Tòa Thánh để dự đám tang của Đức Quyền Giáo Tông
	Ngày 26–10–Giáp Tuất (di 2–12–1934) ĐQGT giáng cơ lần đầu tiên cho biết ĐẠO ĐÃ THÀNH
	Ngày 26–10–Gíáp Tuất (dl 2–12–1934) Hội Thánh lưỡng Đài giao cho Đức Hộ Pháp cầm quyền chưởng quản HTĐ và CTĐ
	Ngày 3–11–Giáp Tuất (dl 9–12–1934) Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn phong chức cho ông Đời đặng đi truyền giáo ở Thái Lan.
	Ngày 8–11–Giáp Tuất (dl 14–12–1934) Đạo Nghị Định 38: Buộc Chức sắc phải phế đởỉ hành đạo.
	Ngày 9–11–Giáp Tuất (dl 15–12–1934) Châu Tri 19: Hội Thánh cảm tạ toàn đạo đã chu toàn lễ tang Đức Quyển Giáo Tõng.
	Châu Tri 20: Toàn Quyền Pháp cho phép Đạo Cao Đài phổ thông nơi Bắc Kỳ.
	Công cuộc Truyền Đạo Cao Đài nơi Bắc Việt:
	Ngày 10–11–Giáp Tuất (dl 16–12–1934) Châu Tri 21: Hội-Thánh đồng ý lập Ban Phụ chánh
	Ngày 16–11–Giáp Tuất (dl 22–12–1934) Đức Hộ Pháp kỹ 3 văn bản pháp qui: Luật lệ chung các hội, Nội luật Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh.
	Ngày 21–11–Giáp Tuất (dl 27–12–1934) Đức Hộ Pháp ra Đạo Nghi Định thứ 40: Lập Tòa HTĐ.
	Ngày 5–12–Giáp Tuất (dl 9–1–1935) Ông TƯƠNG viết thơ trả lời về việc Đức Hộ Pháp đòi sổ bộ đất đai của Thánh địa
	Ngày 23–12–Giáp Tuất (dl 27–1–1935) Đức Hộ Pháp viết ỉhư phúc đáp ông TƯƠNG Bến Tre.
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	PHỤ LỤC: (Năm Giáp Tuất)
	Luật lệ chung các Hội.
	Nội Luật Hội Nhơn Sanh
	Nội Luật Hội Thánh




