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LỜI TỰA

Chúng tôi không phải là sử gia nên không thể viết
một quyển sử Việt Nam hay Đạo Giáo hoàn toàn theo ý
muốn, nhưng vì có nhiệt tâm với tiền đồ Tổ Quốc nên xin
tìm những công văn có tính cách lịch sử để cống hiến quí đọc
giả, âu cũng là một sự đóng góp tài liệu một phần nào trong
Việt Nam lịch sử hay Đại Đạo lịch sử. Rất mong các bạn
cộng tác với chúng tôi để tài liệu càng ngày càng phong phú.
Chúng tôi chẳng luận nội dung của công văn ấy có tính
cách ủng hộ hay đả đảo một chế độ nào, xuất xứ của nó có
thể của phe Quốc Gia hay phe Cộng Sản, hay phe trung lập,
hay của các đoàn thể tôn giáo. Miễn nó là điển hình cho
thời cuộc trong thời gian xảy ra mà thôi.
Đây là một nhiệm vụ không vì danh vì lợi, mà vì muốn
đoàn hậu tấn có trong tay nhiều yếu tố chánh trị lẫn Đạo đức
để bước dần đến thế giới đại đồng của Chí Tôn đã tiên tri.
Rất mong sự công tác chân thành của nhiều bạn ưu
dân mến nước, yêu nhân loại, yêu Đạo đức.
Khởi viết ngày 02–05–Nhâm Tuất (22–6–1982)
Quang Minh
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Khởi viết từ ngày 2-5-Nhâm Tuất đến
16-5-Nhâm Tuất (1982)
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KIẾN NGHỊ CỦA MẶT TRẬN THỐNG NHỨT TOÀN LỰC QUỐC GIA

1. KIẾN NGHỊ CỦA MẶT TRẬN THỐNG NHỨT TOÀN LỰC QUỐC GIA

Mặt Trận Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia
Chủ Tịch Đoàn

KIẾN NGHỊ

Gởi ông Thủ Tướng Chánh Phủ Việt Nam.

Xét vì tình thế nước nhà đang hồi nghiêm trọng cần
đến sức chiến đấu của Toàn Lực Quốc Gia mới mong
cứu nguy được Tổ Quốc.

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

Xét vì ngồi điềm nhiên tọa thị trong lúc nước nhà
nghiên ngửa là một trọng tội đối với Tổ Quốc và
tiền nhân.
CHÚNG TÔI QUYẾT ĐỊNH
1. Xây dựng một chánh quyền liên hiệp quốc gia và
lành mạnh.
2. Đề đạt ý kiến nầy lên Thủ Tướng Ngô Đình Diệm
yêu cầu trong thời gian 4 ngày, cải tổ toàn diện nội các
hiện hữu để thay thế vào một nội các mới với sự thỏa
thuận của Mặt Trận Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia.
Tây Ninh ngày 20–3–1955
Ký tên:
Đức Hộ Pháp: Phạm Công Tắc
Trung Tướng: Trần Văn Soái
Trung Tướng: Nguyễn Thành Phương
13
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Thiếu Tướng: Lâm Thành Nguyên
Thiếu Tướng: Lê Quang Vinh
Thiếu Tướng: Trình Minh Thế
(Lời phê của Thiếu Tướng Trình Minh Thế: Tôi là Thiếu Tướng
Quân Đội Quốc Gia, cố nhiên không có quyền làm chánh trị. Nhưng
vì nhận rõ nguy cơ của dân tộc, tôi tán thành bản quyết nghị nầy).

14



THƠ CỦA CỰU HOÀNG BẢO ĐẠI GỞI ĐỨC HỘ PHÁP TỪ HỒNG KÔNG

2. THƠ CỦA CỰU HOÀNG BẢO ĐẠI GỞI ĐỨC HỘ PHÁP TỪ HỒNG KÔNG

Cựu Hoàng Đế Bảo Đại gởi cho Ngài Phạm Công Tắc
Hộ Pháp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh
Kính Hộ Pháp,
Ông Trần Quang Vinh, Tổng Tư Lịnh của quí giáo
đã trình bày cho tôi rõ vị trí và lập trường của Ngài đối
với vấn đề chánh trị hiện thời của nước nhà.
Nay ông Trần về nước, ông giải bày rõ lại ý kiến của
tôi đối với mọi vấn đề của Ngài.
Tôi rất vui lòng thấy rằng Đại Đạo đã tỏ ra hết sức
nhiệt thành về mọi vấn đề quốc sự và lúc nào cũng tìm
kiếm những pháp chánh hợp với danh dự và quyền lợi
của Tổ Quốc.
Tôi rất đồng ý kiến với Ngài và các Chức Sắc trong
Cao Đài Giáo về nguyên tắc chánh trị mà quí vị đã từng
tuyên bố nhiều lần:
“Nước Việt Nam là một, phải được thống nhứt thật
sự. Dân tộc Việt Nam là một phải được độc lập đúng như
nguyện vọng tha thiết của toàn dân và như trào lưu quốc tế”.
Toàn dân đoàn kết sau những nguyên tắc đem lại
độc lập cho nước trong danh dự và bình đẳng với Pháp.
Tôi tin chắc rằng, với uy tín của Ngài đã sẵn có, Cao
Đài giáo sẽ có thể thỏa hiệp với mọi phần tử ái quốc trong
nước, sẽ cùng lập một chương trình cứu quốc cụ thể có
tánh cách hoàn toàn quốc gia, chống mọi hành động và
mưu mô không chánh đáng của Cộng Sản.
Tôi mong rằng một ngày sắp tới, trong một nước
15
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Việt Nam độc lập thống nhất, tôi sẽ có dịp gặp Ngài bằng
danh từ: “Vị Giáo Chủ một Đạo Giáo hoàn toàn Việt
Nam, vị lãnh Đạo sáng suốt quyền lợi tương lai rực rỡ”.
Tôi trông cậy ở lòng nhiệt thành của Ngài và sự nổ
lực vì quốc gia của tất cả các Giáo (Tín) Hữu Cao Đài.
Hương Cảng ngày 21–11–1946
BẢO ĐẠI
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THƠ CỦA TÔN ĐỨC THẮNG GỞI ĐỨC HỘ PHÁP

3. THƠ CỦA TÔN ĐỨC THẮNG GỞI ĐỨC HỘ PHÁP

Ủy Ban Trung Ương Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
Mặt Trận Tổ Quốc
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
Ngày 4 tháng 1 năm 1958
Kính gởi Ngài Hộ Pháp Phạm Công Tắc
PHNOM PENH
Chúng tôi vui mừng được biết ý định của Ngài muốn
đến Hà Nội thăm đồng bào và tín đồ Cao Đài ở Miền Bắc.
Vậy chúng tôi Uỷ Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ
Quốc Việt Nam và cá nhân tôi trân trọng mời Ngài đến
Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên Đáng Mậu Tuất.
Xin gởi đến Ngài lời chào thân ái đoàn kết.
Kính chúc Ngài và đồng bào Cao Đài luôn luôn
mạnh khỏe.
Hà Nội ngày 4 tháng 1 năm 1958
T/M Ủy Ban Trung Ương MTTQVN
Chủ Tịch
Chủ Tịch Đoàn
TÔN ĐỨC THẰNG
(Ký tên và đóng dấu)
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4. ĐIỆN TÍN CỦA BÁC HỒ GỞI ĐỨC HỘ PHÁP

Kính gởi Hộ Pháp Phạm Công Tắc
135 mvp le Norodom, Phnom Penh
Tôi trân trọng cảm ơn bức điện Cụ gởi cho tôi ngày
26 tháng 4 năm 1956 và thành thật hoan nghinh Cụ đã
tỏ ý muốn nước Việt Nam ta được hòa bình thống nhất.
Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, toàn dân
ta từ Bắc chí Nam trong nước và ngoài nước đều đang kiên
quyết và bền bỉ đấu tranh để thực hiện nguyện vọng tha
thiết của dân tộc là làm cho nước Việt Nam ta được hòa
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Cuộc
đấu tranh hiện nay của nhân dân ta tuy phải khó khăn
và phức tạp, song toàn dân đoàn kết một lòng, kiên quyết
phấn đấu cho nên nhứt định phải thắng lợi.
Tôi xin gởi Cụ lời chào trân trọng.
Hà Nội ngày 21–6–1956
HỒ CHÍ MINH
Chủ Tịch
Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
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5. BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NGHỊ SĨ HỒNG SƠN ĐÔNG TẠI HỘI ĐỒNG TÔN
GIÁO THẾ GIỚI

(Từ 22 đến 24–3–1972 tại Genéve)
HÒA BÌNH CHUNG SỐNG
Tôi xin trình lên quí liệt vị là năm 1956–1957 hàng
ngàn Chức Sắc và tín hữu Cao Đài đã bỏ mình trong
ngục thất và bị giam cầm ở các khám đường cũng vì thực
hiện đường lối Hòa Bình Chung Sống nầy, thì hôm nay
không có lý do gì mà Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây
Ninh lại từ chối đường lối ấy, nếu được quí liệt vị chú ý
và kêu gọi đến.
Vậy với niềm tin là dầu tị hiềm đến đâu, chúng ta
cũng có thể kiếm được một phần đất thỏa hiệp, chúng
tôi xin góp những ý kiến sau đây vào 4 vấn đề của Hội
Đồng Tôn Giáo Thế Giới đặt ra để thảo luận và vị trí của
Đạo Cao Đài trong việc tranh chấp đã kéo dài trong hơn
một phần tư thế kỷ nầy, và sau cùng là phần dự phòng
chương trình hậu chiến.
BỐN VẤN ĐỀ HỘI ĐỒNG TÔN
GIÁO THẾ GIỚI ĐẶT RA
1) Làm thế nào để sử dụng tài nguyên trí thức của
Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo như là một hình thức để
hòa giải. Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo nên giải thích cho
Miền Bắc rõ là không có lợi để kéo dài cuộc chiến tranh.
Quân đội chiến đấu của người Mỹ sẽ không còn ở Miền
Nam thì quân đội Bắc Việt cũng nên rút hết về Miền
Bắc. Thiên Chúa giáo và Phật giáo nên dùng ảnh hưởng
của mình mà yêu cầu đôi miền không còn tiếp tục chống
đối với nhau, nhứt là hai miền phải nhìn nhận sự có mặt
19
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nhau và chấp nhận sự đối thoại với nhau.
Điều lưu ý là trong thời gian qua, Thiên Chúa giáo
và Phật giáo tại Việt Nam có ít nhiều thành tích chống
cộng hoặc chống đối chánh quyền VNCH thì hôm nay
cần phải xây dựng lại một khối tinh thần duy nhứt, ôn
hòa hơn mới mong thu thập kết quả tốt đẹp trong vai
tuồng trung gian hòa giải.
2) Làm thế nào cho tín đồ Phật giáo và Thiên Chúa
giáo có thể hợp tác với nhau và với những người theo Đạo
giáo khác để sửa đổi xã hội.
Phật giáo cũng như Thiên Chúa giáo trong sứ mạng
hòa giải hai miền (dầu cho 2 miền có thể chế khác nhau)
cần nên hợp tác chặt chẽ với nhau cũng như hợp tác với
tất cả các Đạo giáo khác, nếu họ tỏ ý muốn và có đồng
quan điểm với Phật giáo và Thiên Chúa giáo chẳng hạng
như Hội Đồng Tôn Giáo Việt Nam (trụ sở tại 104 Hai
Bà Trưng Sài Gòn) mà Quốc Hội đã từng liên lạc trong
việc cứu trợ đồng bào bảo lục Miền Bắc Việt Nam.
Muốn cho sự hiệp tác được cụ thể, hai Đạo giáo kể
trên nên thành lập một ủy ban liên tôn đặt trụ sở tại nơi
nào không có liên hệ đến việc tranh chấp ở Việt Nam và
đặt nhiều tiểu ban ở mỗi miền Nam và Bắc để hoạt động
trong mỗi lãnh vực và giúp đỡ hai miền hiểu biết nhau hơn.
3) Làm thế nào sử dụng giá trị thật sự của Phật giáo
và Thiên Chúa giáo để dự phần vào sự phát triển của xã hội.
Muốn thay đổi một xã hội trong đường ngay lẻ phải
không có gì hơn là làm gương. Những vị theo Đạo Thiên
Chúa, Đạo Phật và các Đạo khác nhứt là các vị tu sĩ phải
có hành động gương mẫu đầy lòng bác ái từ bi với dạ vô
20
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tư công chánh, đặt quyền lợi quốc gia dân tộc lên trên
quyền lợi tư riêng để phụng sự cho toàn dân Việt Nam
và cho nhân loại tiến đến chơn thiện mỹ.
4) Vai trò của Hội Đồng Tôn Giáo Thế Giới đối với
nguyện vọng của các dân tộc ở Đông Dương, giá trị của
Đạo giáo đối với nhân dân chỉ ở chỗ đó và ở chỗ đó mà thôi.
Đối với Hội Đồng Tôn Giáo Thế Giới, theo quan
niệm của chúng tôi thì Hội Đồng có thể dùng ảnh hưởng
của Hội Đồng sẳn có đối với các chánh phủ ở Đông Dương
để khuyến cáo họ trong việc kiến tạo hòa bình và nâng
cao cuộc sống của người dân bổn xứ, hơn là chấp nhận
làm con cờ của các siêu cường quốc.
Nghị Sĩ Hồng Sơn Đông
(Trích báo Điện Tử ngày 27–3–1972)
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6. THÔNG ĐIỆP CỦA CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Ngũ Thập Niên
Tòa Thánh Tây Ninh

HIẾN PHÁP
Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài
Kính gởi:
❒❒ Các chánh phủ liên hệ trong cuộc chiến tại Việt
Nam.
❒❒ Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc.
❒❒ Ông Chủ Tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp
Quốc.
❒❒ Ông Chủ Tịch Ủy Ban Kiểm Soát Quốc Tế Đình
Chiến tại Việt Nam.
❒❒ Chánh phủ các quốc gia trong Liên Hiệp Quốc.
❒❒ Các nhà Lãnh Đạo tôn giáo.
Nghĩ vì Hiệp Định Paris ngày 27–1–1973 qui định
cuộc đình chiến ở Việt Nam là một niềm hy vọng lớn
lao cho toàn dân Việt Nam đã quá đau khổ vì nạn chiến
tranh. Nay mong được thấy hòa bình lập lại.
Nhưng ngược lại hai năm qua mà cuộc chiến tranh
vẫn tiếp diễn ngày càng ác liệt, gây không biết bao cảnh
máu đổ thịt rơi, cửa nhà tan nát, mỗi ngày hy sinh cả ngàn
thanh niên ưu tú của dân tộc, làm cho mọi người phải
đau lòng thất vọng.
Trước cảnh đau thương tang tóc của dân lành, Hội
Thánh và toàn thể tín hữu Cao Đài luôn luôn giữ vững
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tôn chỉ cộng yêu hòa ái của một nền tôn giáo đại đồng và
trung thành với đường lối Hòa Bình Chung Sống của Đức
Hộ Pháp Phạm Công Tắc chủ trương để hòa giải dân tộc.
Nên thiết tha kiêu gọi các vị Lãnh Tụ các bên lâm
chiến:
1) Mở lòng thương sót đồng bào ruột thịt của chúng
ta quá đau khổ vì chiến tranh, sớm bình tỉnh ngồi lại để
tự giải quyết vấn đề nội bộ giữa người Việt với nhau trong
tình huynh đệ, tương thân tương ái, tương nhượng hầu
chấm dứt nạn chiến tranh tàn khốc. Đặng như vậy cả 10
triệu đồng bào Việt Nam sẽ ghi ơn quí vị và thế hệ mai sau
sẽ ghi một điểm son vào trong lịch sử hiện tại cho quí vị.
2) Xin lưu tâm đến Tổ Đình Tòa Thánh Tây Ninh và
cả vùng Thánh Địa gồm 19 phận Đạo, là nơi tôn nghiêm
sùng bái của toàn thể tín hữu Cao Đài và cũng là nơi gần
nữa triệu dân lành chỉ biết sống đông đúc nơi đây được
đôi bên đặt ngoài vòng chiến để tránh khích động đến
lòng tín ngưỡng của mấy triệu tín hữu trong toàn quốc.
3) Nếu muốn dùng một nơi nào trong Thánh Địa
Tây Ninh để làm địa điểm của hai bên và Ủy Hội Quốc
Tế làm nơi hòa đàn trong quốc nội thì chúng tôi có thể sẵn
sàng chấp thuận. Trong khi chờ đợi đem giải quyết vấn
đề hòa bình Việt Nam, trật tự an ninh nơi đây sẽ làm tạm
thời do Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đảm nhiệm.
Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ chúng tôi cũng thiết
tha kêu gọi các cường quốc trong hai khối và tất cà các
quốc gia hội viên Liên Hiệp Quốc cùng toàn thể nhân
dân yêu chuộng hòa bình trên thề giới chứng nhận và ủng
hộ lời kêu gọi nầy.
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Tòa Thánh ngày 04–12–Giáp Dần
(15–2–1975)
TM. Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài
Hiến Pháp
TRƯƠNG HỮU ĐỨC
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7. HUẤN LỊNH SỐ 1674/VPHP CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Tam Thập Niên
Tòa Thánh Tây Ninh
Trót ba mươi năm, Bần Đạo đã miệt mài trong phận
sự Thiêng Liêng của Đức Chí Tôn phú thác về phần
Đạo, rồi lại gặp rủi nước nhà trong cơn biến cố về phần
đời, nên sự nhọc nhằn mà Bần Đạo về phần hình thể và
phần tinh thần dường như đã trở nên bạc nhược, yếu ớt,
bịnh hoạn. Bần Đạo đã cố gắng hết sức thân qua, khi đồ
lưu trở về nước.
Vậy Bần Đạo xin Hội Thánh Nhị Hữu Hình Đài và
Hội Thánh Phước Thiện đảm đương phận sự của mình
theo quyền sở hữu của các cơ quan đặng Bần Đạo nghỉ
an dưỡng tinh thần và thân thể trong một hạn lệ vô định
nơi tịnh thất.
Vậy từ đây, Bần Đạo không muốn đến tai Bần Đạo
một điều chi về chánh trị và quân sự của đời và không
muốn nghe một điều chi về hành vi của Đạo.
Xin khá tuân lịnh.
Tòa Thánh ngày 26–8–Ất Mùi (1955)
Hộ Pháp
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
(ký tên và đóng dấu)
* Ghi chú: Lúc nầy Đức Hộ Pháp nhập Trí Huệ Cung
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8. BẢN KIẾN NGHỊ CỦA CAO ĐÀI PHÚ MỸ ĐỊNH TƯỜNG (MỸ THO –PHÁI
ÔNG CA)

Xét vì hiệp ước ký kết giữa chánh phủ Cộng Hòa
Việt Nam và Tòa Thánh Tây Ninh đã hoàn toàn đúng
theo nguyện vọng của toàn thể tín đồ Cao Đài.
Xét vì ông Phạm Công Tắc đã phản Đạo, phản dân,
phản nước, đã chủ trương mặt trận Sống Chung Hòa Bình
là một hình thức trá hình của Việt Cộng.
Xét vì bổn phận của một tín đồ Cao Đài chỉ là để lo
tu hành theo định luật của Đức Chí Tôn.
Chúng tôi toàn thể Đạo Hữu, Chức Sắc Cao Đài
xã Phú Mỹ đồng thanh quyết nghị:
1) Triệt để ly khai với ông Phạm Công Tắc, một tay
sai của Việt Cộng.
2) Cương quyết thanh trừng những phần tử phá hoại
đã len lỏi trong hàng ngũ Cao Đài đã tuyên truyền cho
chủ trương Sống Chung Hòa Bình của Phạm Công Tắc.
3) Nguyện siết chặt hàng ngũ sau lưng Ngô Tổng
Thống và triệt để tuân theo mạng lịnh của chánh phủ
Việt Nam Cộng Hòa.
Phú Mỹ, ngày 15–3–1957
Ký tên:
Lê Văn Tiết
Phạm Văn Đô
Võ Văn Chiêm
Lê Văn Thiệt
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Châu Văn Vinh
Đặng Văn Cửu
Phạm Văn Mạnh Trần Văn Thượng
Hồ Văn Ân
(Trích báo Công Nhân ngày 29–4–1957)
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9. THANH MINH CỦA HỘI THÁNH CAO ĐÀI HẬU GIANG (CAO THƯỢNG
BỬU TÒA)

Hội Thánh Cao Đài Hậu Giang
(Cao Thượng Bửu Toa)
Vĩnh Lợi Bạc Liêu
Có hay rằng: “Bảng tuyên cáo đề ngày 20–7–1962 của
một tổ chức chánh trị mệnh danh là “Mặt Trận Quốc Gia
Liên Hiệp Việt Nam”, trong đó có ông Trần Hữu Nam, tự
lấy danh nghĩa Chức Sắc cao cấp trong Hội Thánh Cao
Thượng Bửu Tòa tham gia vào bản tuyên cáo và hoạt động
của tổ chức nói trên.
Hành vi nầy do cá nhân ông Nam tự động chớ Hội
Thánh chúng tôi và bổn Đạo không hề biết đến, cũng
không có ủy nhiệm cho một cá nhân nào tham gia các tổ
chức chánh trị.
Nên Hội Thánh Cao Thượng Bửu Tòa trân trọng
thanh minh để tránh khỏi điều ngộ nhận.
Bổn Đạo của Hội Thánh Hậu Giang chẳng hề có
một người tham gia một tổ chức chánh trị nào.
Tòa Thánh ngày 22–8–1963
Thay mặt Hội Thánh
Văn phòng Chánh Phối Sư
THƯỢNG THĂNG THANH
(Trích Thời Báo ngày 27–8–1962)
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10. BỨC THƠ HUỲNH ĐẠO

ĐẠO PHÁP TƯƠNG PHÂN
Việt Nam Minh Nghĩa
ĐẠO VI MINH GIẢI
Huỳnh Đạo Cứu Thế Kỳ Ba
*************
Văn Phòng Trung Ương
Số: 10/VP
Bức Thơ của Vũ Tam Anh lãnh Đạo cơ quan Minh
Nghĩa Huỳnh Đạo
Kính gởi:
Ngài Thượng Sanh Cao Hoài Sang
Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh
Tây Ninh
Thưa Ngài Thượng Sanh.
Đức Chí Tôn đã chọn Tây Ninh làm Thánh Địa để
mở cơ phổ độ kỳ ba, giáo hóa nhơn sanh qui về chánh Đạo
và chọn giống Lạc Hồng nắm giữ giềng mối Thiên Đạo
trong thời kỳ phục Phật hay Thượng Nguơn Thánh Đức.
Thầy đã cho biết: “Nơi nào Thầy ngự thì nơi ấy là
Thánh Địa, Thầy đã ban sắc cho Thần Hoàng Long Thành
thăng lên chức Văn Xương…”
(Đàn ngày 12 tháng giêng năm Tân Mão (13–2–1927)
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển trang 60)
Và Thầy cũng nói rõ:
Hão Nam Bang! Hão Nam Bang!
Tiểu quốc tảo khai Hội Niết Bàn.
Hay:
Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc,
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Ngày sau làm chủ mới là kỳ.
Hay là:
Đạo nắm trọn cơ quan vũ trụ,
Gieo giống lành làm chủ Năm Châu.
Nước Việt Nam hạnh ngộ được chọn làm trung
tâm tinh thần cho thế giới ngày mai và Tòa Thánh Tây
Ninh được vinh dự làm nơi tiếp nạp nhơn sanh đem họ
trở về chánh giáo như câu liễn Hiệp Thiên Đài chứng tỏ:
Hiệp nhập Cao Đài bá tánh thập phương qui chánh giáo,
Thiên Khai Huỳnh Đạo ngủ chi tam giáo hội Long Hoa.
Thật là danh dự ngàn đời, một danh dự mà chỉ có
những đại nguyên căn đức hạnh tròn đầy, quả công viên
mãn, mới được Đức Đại Từ Phụ ban bố.
Hữu hạnh thay! Gặp buổi cơ phổ độ hoàn thành 36
năm giáo hóa của các Đấng chấm dứt, Ngài Thượng Sanh
đứng ra lãnh lấy trọng trách lèo lái thuyền từ để đưa nhơn
sanh đến bến vinh quang, đến cơ Đạo thành tức là Huỳnh
Đạo như Thầy đã tiên tri từ ngày mở Đạo:
Bính thân Thầy mở Tam Kỳ,
Việc chi Thầy có tiên tri trước rồi.
Cũng một cội chia thời 3 nhánh,
Nhánh chia rồi phân nhánh mười hai.
Ấy là Thập Nhị Thiên Khai,
Thiên Khai Huỳnh Đạo đến ngày thành công.
Vậy nay thời cơ đã đến, chúng ta phải bước qua giai
đoạn thứ hai là ngày thống hiệp Ngũ Chi, qui nguyên Tam
Giáo, thống nhứt Bá Đạo, mở đại khoa tràng, trạch hiền
tuyển đức tại Hội Long Hoa, Thiên Khai Huỳnh Đạo.
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Là vị thuyền trưởng, là anh Cả trong Đạo không
biết Ngài Thượng Sanh có nghĩ đến điều đó hay chăng?
Hay là chúng ta cứ phú mặc cho Đức Chí Tôn chuyển
xoay đến đâu hay đó?
Kính thưa Hội Thánh.
Là Đại Chức Sắc Thiên Phong, lẽ dĩ nhiên quí Ngài
phải hiểu rõ tôn chỉ và mục đích của Đức Huyền Khung
Cao Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, tá danh
là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, khi Thầy
mở cơ phổ độ.
Muốn thông hiệp Ngũ Chi, qui nguyên Tam Giáo,
thống nhứt Bá Đạo, qui nhứt nhơn sanh về một mối là
Đạo Trời, dưới quyền thông lãnh của Đấng Trời Cha,
chúng ta phải thi ân bố đức, hành nhân, hành nghĩa,
ra tay tế độ đồng bào, đồng loại, giải thoát họ khỏi mọi
hình thức khổ đau, đem lại đời sống yên vui cho trăm họ,
chúng ta mới được nhơn sanh cảm mến phục tùng, mới
qui về Thiên Đạo.
Đây, cương vị của bậc chân tu:
Hàng tu sĩ chữ Nhân đầy đủ,
Lấy chữ Nhân lãnh tụ quốc gia.
Tu cho lợi nước yên nhà,
Xâm lăng chẳng động mới là kẻ tu.
Tu phải rõ hiền ngu quân tử,
Tu đắp xây cẩm tú giang san;
Chữ tu chọn đá thử vàng,
Tu lo cải thiện gỉ (?) nàn ách dân.
Tu phải rõ đâu nhân đâu nghĩa,
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Tu dẹp tan cạnh khía Đạo đời;
Tu không thương sót nạn đời,
Tu riêng mình sống Phật Trời vậy chăng?
Tu như vậy bất nhân vô vị,
Tu như vầy bị trị xéo giầy;
Tu mà chẳng biết ta ai,
Tu không rộ (?) được những ngày thạnh suy.
Tu như vậy tu y Thần Tú,
Tu mõ chuông áo mặc chùa chiền;
Tu cho nên vẻ cảnh thiền,
Tu càng đi xuống viếng miền Diêm La.
Tu chân lý lối ra đường đến,
Tu phải thuần bờ bến nước non;
Tu sao tránh tất các đòn,
Nghiệt cay dân tộc của lòn ngoại lai.
Tôi tin chắc quí Ngài không thể nào tu được những
điều đã nêu ra trên đây, nghĩa là quí Ngài không thể nào
hành Đạo đúng theo “Chánh Pháp Kỳ Ba”của Đức Chí
Tôn, và chúng tôi cũng không một mãi mai nào phiền
trách quí Ngài. Chúng tôi chỉ yêu cầu quí Ngài một điều
là: Nếu không làm được thì để cho kẻ khác làm, đừng
thọc gậy bánh xe, đừng cản ngăn bước tiến của Đạo rồi
mà phải khổ thân, sa đọa.
Đức Chí Tôn đã từng khuyên dạy: “Nếu các con không
thương nhau được thì đừng ghét lẫn nhau”. Thế mà một
tháng nay nhân viên Mặt Trận của chúng tôi ở vùng Tây
Ninh bị bắt bớ, giam cầm, đánh đập rất tàn nhẫn vì tội:
Tu phỉ rõ hiền nhân quân tử,
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Tu đắp xây cẩm tú giang san.
Ai đã gây nên thảm trạng?
Ai đã mượn thế lực của chánh quyền làm cho con
cái Đức Chí Tôn phải chịu trăm cay ngàn đắng, hành
hạ xác thân? Chúng tôi không nói ra, nhưng thiệt tưởng
là bậc sáng suốt, Ngài Thượng Sanh và Hội Thánh cũng
biết được điều đó.
Vì vô tình hay cố ý, người ta đã đem lại cho anh em
cái danh dự “Ngộ nạn vì Đạo”. Trái lại vì không giữ được
tình thương giữa người đồng Đạo, vì phản lại lời khuyên
nhũ của Đức Đại Từ Phụ, người ta để lộ chân tướng của
mình, để cho nhơn sanh thấy rõ thế nào là tác phong Đạo
đức, thế nào là nhân cách của bậc hướng lãnh.
Quí Ngài cũng biết rõ: đã là Đạo của Trời thì xưa
kia dù cho người Pha-ri-si-en muốn phá khuấy, dân Do
Thái có đóng đinh chúa Jesus trên thập tự giá, Chúa cũng
sống lại và Thiên Chúa Giáo cũng được thế giới tôn thờ
từ 1962 năm nay. Cũng như trải qua 3 kỳ mở cơ phổ độ,
những bậc đàn anh của ta đã hy sinh biết bao nhiêu sanh
mạng và tài sản, gặp biết bao cảnh vinh nhục thăng trầm,
đã lắm lần vào tù ra khám… Nay thời kỳ phục nguyên đã
đến, không lẻ Đức Chí Tôn lại để cho Đạo của Thầy phải
mai một, những môn đồ thành tín của Thầy phải thất vọng.
Xin Ngài Thượng Sanh và Hội Thánh hãy xét suy
cho cặn kẽ, tôi không muốn cạn tỏ lẽ huyền vi. Là bực
Đạo cao đức trọng đi suốt cơ phổ độ trong 36 năm qua,
đã mãn nhiệm kỳ, quí Ngài đã lãnh hội đầy đủ giáo lý của
Đấng cha lành, tôi thành thật ước mong đến ngày cộng
đồng phán xét, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ mà không có điều
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chi tủi thẹn.
Sài Gòn ngày 20–8–1962
Chủ Tịch
VŨ TAM ANH
(Ký tên và đấu dấu)
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11. THƠ ĐỨC HỘ PHÁP ĐỀ NGHỊ HƯU CHIẾN (SỐ 115)

Hộ Pháp Phạm Công Tắc
Kính gởi ông Cao Uỷ Pháp ở Đông Dương Saigon
❒❒ Tướng Blaijot, Tư Lịnh Quân Đội Viễn Đông
Pháp Saigon
❒❒ Tướng Nguyễn Văn Xuân, Thủ Tướng Chánh Phủ
Trung Ương Lâm Thời Việt Nam Hanoi
❒❒ Tướng Delatour, Tư Lịnh Quân Đội Pháp Miền
Nam Đông Dương Saigon
❒❒ Ông Chủ Tịch Trần Văn Hữu, Tổng Trấn Nam
Phấn Việt Nam Saigon
Quí Ông,
Ba năm trôi qua, dân tộc Việt Nam không ngớt tiếp
tục chiến đấu cho độc lập và thống nhất quốc gia. Phía
người Pháp họ vẫn không từ bỏ khí giới chống lại nguyện
vọng của người bản xứ ở Việt Nam mà chính nước Pháp
đã nhìn nhận chánh đáng, và hai bên nhìn nhận như đối
địch đã thâu hoạch toàn là sụp đổ và tàn phá, oán ghét và
thù hận, chết chóc và đau khổ. Hơn nữa một ý thức hệ
ngoại lai xui khiến du nhập đất nước và khéo léo thâm
nhiễm từ óc ngây thơ và vô ý thức của dân chúng, cốt yếu
làm sai lạc các tình cảm ái quốc và tập trung tình cảm ấy
hướng theo một cuộc tranh đấu bè phái, ngõ hầu phụng
sự những kẻ mưu toan chinh phục thế giới bằng cách
đảo lộn thế giới.
Từ đó nảy sinh sự phức tạp của vấn đề Việt Pháp, Mặc
dầu người ta biết đầu dây mối nhợ của sự phức tạp nầy.
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Vậy nước Pháp trở thành bất lực trước tình hình
như thế hay sao?
Phải chăng nước Việt Nam không ý thức được vận
mạng quốc gia dân tộc của mình?
Tuy nhiên đó là hai quốc gia được thế giới nhìn nhận
lý tưởng nhứt với chiều hướng duy tâm cao độ, khích động
cả hai trong mọi cảnh ngộ.
Với ảnh hưởng tâm linh và tình thương nhân loại,
Đạo Cao Đài đã toan tính sấn bước theo đường lối hòa
giải tất cả phe phái và đeo đuổi sở hành của mình đặng
tạo dựng cho được tình hòa thuận huynh đệ giữa hai dân
tộc xung đột nhau.
Riêng phần Bần Đạo hy vọng được Đấng Thượng Đế
toàn năng hộ trì góp sức mọn vào quyền lợi chung trong
năm Kỷ Sửu sắp đến và Bần Đạo sẽ dành những ngày Tết
đầu năm cho lối cầu nguyện long trọng.
Hơn nữa Bần Đạo kêu gọi thiện chí của toàn thế giới
cầm quyền trong nước đặng thực hiện một cuộc ngừng
bắn của tất cả các lực lượng quân sự Pháp cũng như Việt
Nam trong khi chờ đợi một thỏa ước tương lai.
Mặt khác Bần Đạo sung sướng lưu ý Qúi Vị rằng:
Nhiều đoàn thể kháng chiến đã đệ trình Bần Đạo những
đề nghị qui thuận chánh nghĩa quốc gia Việt Nam. Họ cầu
xin Bần Đạo trực tiếp bảo vệ và Bần Đạo sẽ đơn phương
nhận trách nhiệm đối với họ.
Vấn đề các đương sự nêu lên ngoài ý chí của Bần
Đạo nên Bần Đạo đệ trình Qúi Vị thẩm xét để quyết
định hữu ích.
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Đã đến lúc chấm dứt hậu quả tai hại của chiến cuộc,
Bần Đạo ước mong mãnh liệt chư Qúi Vị hồi đáp để Bần
Đạo khả dĩ giúp ích cho Qúi Vị.
Xin trân trọng kính chào Qúi Vị.
Tòa Thánh ngày 17–1–1949
(Ký tên và đóng dấu)
PHẠM CÔNG TẮC
Sao y nguyên văn
Bảo Thế
Thừa Quyền Hộ Pháp
(Có bản Pháp Văn đính kèm nhưng do người đánh máy
không thạo Pháp ngữ nên có dịp khác sẽ bổ sung sau).
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12. THƠ CỦA ĐỨC HỘ PHÁP XIN HƯU CHIẾN VÀ TRẢ KHÍ GIỚI

HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG

văn-phòng
Số: 147

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
Nhị Thập Tứ Niên
Tòa-Thánh Tây-Ninh

Lược dịch bức thơ số 147 đề ngày 16–7–1949 của
Đức Hộ Pháp gởi cho:
❒❒ Quan Thượng Sứ Pháp ở Đông Dương Saigon
❒❒ Quan Đại Tướng Blaijol, Tổng Tư Lịnh Quân
Đội Pháp ở Đông Dương Saigon
❒❒ Quan Thiếu Tướng Nguyễn Văn Xuân, Thủ
Tướng Chánh Phủ Trung Ương Lâm Thời Việt
Nam Hanoi
❒❒ Quan Thiếu Tướng De Latour, Tổng Tư Lịnh
Quân Đội Pháp Nam Phần Việt Nam Saigon
❒❒ Quan Tổng Trấn Trần Văn Hữu, Nam Phần Việt
Nam Saigon
Kính Quí Ngài,
Trong bức thư số 115 đề ngày 17 tháng giêng 1949
dương lịch, trong đó Bần Đạo trình bày một dự định hưu
chiến của đôi bên người Pháp và người Việt Nam.
Bần Đạo xin tuyên ngôn rằng, cái dự định ấy chỉ có
tính cách về mặt chánh trị mà thôi, ngỏ hầu thúc giục sự
ký kết hòa bình mà từ lâu dân tộc Việt Nam vẫn tha thiết
đợi chờ, thêm nữa đặng mau chấm dứt cuộc đổ máu vô
ích và vô nhân Đạo của người Pháp và người Việt Nam.
Những dự tính của chúng tôi đều không dược các
nhà đương quyền có trách nhiệm chấp thuận và chỉ trả
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lời bằng cách thủ khẩu như bình.
Đã thế những cuộc hành binh tàn sát sanh mạng,
khủng bố dân lành và phá hoại tài sản vẫn tiếp diễn mãi.
Còn trọng hệ hơn nữa là tước khí giới bất hợp pháp những
binh sĩ ở các đồn tự vệ của chúng tôi trong tỉnh Biên Hòa,
Gia Định và Cần Thơ. Những cuộc giải giới nầy minh
chứng một cách rõ rệt công khai ý định của nhà binh
Pháp muốn tuyệt giao với chiến sĩ và Đạo Hữu Cao Đài.
Làm như thế là xâm phạm đến hiệp ước đã ký kết ngày 8
tháng giêng năm 1947.
Sự trung thành của chúng tôi đối với nước Pháp theo
điều kiện trong hiệp ước nầy đã được nêu cao do hành
tàng của quân đội Cao Đài.
Chúng tôi rất tiếc hiện nay nhà đương quyền Pháp
trả lại cho chúng tôi một sự bất tín nhiệm mà thôi.
Sự hiện diện những tổ chức quân sự của chúng tôi
đã đến giai đoạn không cần thiết nữa.
Chúng tôi xin cho quí Ngài rõ, chúng tôi sẵn sàng
giải tán tất cả những tổ chức binh bị của chúng tôi và
giao hồi cho nhà binh Pháp tất cả những khí giới đã giao
cho chúng tôi.
Chúng tôi sẽ triệt để đứng trung lập, vì đó là lập
trường sau nầy của chúng tôi vậy.
Chúng tôi sẽ để cho nhà binh Pháp được tự do định
liệu ngày giờ chúng tôi giao hồi khí giới, ước mong được
sớm ngày nào càng tốt ngày nấy.
Kính chào Qúi Ngài.
Tòa Thánh ngày 18 tháng 2 năm 1949
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(Ký tên)
PHẠM CÔNG TẮC
Lược dịch y bổn chánh
Bảo Thế thừa quyền Hộ Pháp
LÊ THIÊN PHƯỚC
(Có bản Pháp văn đính kèm, do người đánh máy không
thạo Pháp ngữ nên có dịp sẽ bổ sung sau).
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Văn phòng
Ủy Viên Cộng Hòa Pháp Quốc
Ở Nam Kỳ
Số: 160/5/CAB/1
Saigon, ngày 19 Février 1949
Quyền Ủy Viên Cộng Hòa Chánh Phủ Pháp ở Nam
Phần Việt Nam
Thưởng thọ Tam Đẳng Bắc Đẩu Bội Tinh
Kính gởi cho Đức Giáo Chủ Cao Đài Tây Ninh.
Kính Ngài,
Tôi tiếp được bức thơ của Ngài số 147 ngày 16 tháng
2 dương lịch, và tôi xét từng đoạn từng lời.
Nguyên hôm 17 tháng giêng rồi, Ngài có gởi cho tôi
cùng Quan Thượng Sứ và Quan Đại Tướng Blaijot một
bức thư bàn về vấn đề có thể qui hiệp về một mối, những
lực lượng phiến loạn, mà người ta gọi là lực lượng quốc gia,
tôi liền cậy Thủ Tướng Hữu triệu tập một phiên nhóm
của Ủy Ban An Ninh và Ngài cũng có dự phiên nhóm ấy.
Ủy Ban An Ninh đã biểu đồng tình thi hành nhiều
phương pháp. Đặc biệt hơn hết là ông cựu Thủ Tướng
Hoạch phải tiếp tục sở hành của ông, có nhị vị Trung Tá
Freu và Thiếu Tá Savani giúp ông trong các cuộc thương
thuyết. Bởi cớ cho nên không có thơ hồi âm cho Ngài, vì
việc ấy ví như đã giải quyết rồi. Tôi xin nói thêm và nhờ
Ngài lưu ý rằng những quyết nghị của Ủy Ban An Ninh
đều do sự yêu cầu của nhơn viên trong chánh phủ Nam
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Phần Việt Nam như Quan Thủ Tướng Hữu và Ông Trần
Quang Vinh, vị nầy lại là Chức Sắc lớn trong Đạo Cao Đài.
Hôm nay Ngài xin tôi hưu chiến, nghĩ vì tôi không
có đủ quyền quyết định nên đã dâng lên cho quan Thượng
Sứ phán xét. Người tỏ ý rất may mắn sẽ hội đàm với Ngài,
tùy ý Ngài định bửa nào, kể từ bửa thứ hai 21–2 sắp tới.
Tôi tưởng chẳng nên nhứt quyết điều gì cả, trước
khi có cuộc gặp gở nầy, chẳng những với Quan Thừa Sứ
mà thôi, mà còn cần phải có với Quan Thủ Tướng Chánh
Phủ Trung Ương Lâm Thời Việt Nam mà Ngài là một vị
Cố Vấn tối cao đó vậy.
Sau nầy, nếu như Ngài vẫn cương quyết trong ý định
của Ngài thì tôi không ngăn cản chi cả và xin Ngài phân
rành cho tôi rõ Ngài sẽ áp dụng những phương sách nào
đặng đứng ra ngoài vòng chiến đấu. Tôi xin quan tâm
rằng quyết định Ngài có thể phản chiếu nguy khốn lại
cho đồng Đạo của Ngài, không ai bảo hộ sanh mạng của
họ. Vậy thì cần phải minh chánh những phương sách ấy
đặng tránh bớt cái nguy hại cho họ và nhứt là các cơ quan
Tự Vệ và Thân Binh.
Xin Ngài nhận lời tôi tôn kính Ngài.
(Ký tên)
DE LATOUR
Dịch y bổn Pháp văn:
Bảo Thế
Thừa Quyền Hộ Pháp
LÊ THIỆN PHƯỚC
(Có bản Pháp văn đính kèm, do người đánh máy không
thạo Pháp ngữ nên có dịp sẽ bổ sung sau).
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Rất tiếc chúng tôi không có bản chánh của thỏa ước
nhưng biết được bốn điểm quan trọng trọng trích trong
“Hồi Ký của Phối Sư Thượng Vinh Thanh năm 1972” như sau:
VỀ PHÍA PHÁP:
1. Nhà cầm quyền Pháp trả Tòa Thánh Tây Ninh
lại cho Đạo Cao Đài và mở cửa các Thánh Thất
bị chánh quyền Pháp đóng cửa.
2. Trả tự do cho những tín đồ bị bắt vì lý do
chánh trị.
3. Chánh quyền Pháp phải công nhận hẳn sự tự
do tín ngưỡng.
4. Chánh quyền Pháp trả tự do cho Đức Hộ Pháp
và năm vị Chức Sắc đang bị lưu đài bên hải
đảo Madagascar.
Thỏa ước nầy do Đại Biểu Cao Đài Giáo Sư Trần
Quang Vinh ký với ông Ménage cũng gọi là “Thỏa Ước
Bính Tuất” hay “Thỏa Ứớc Ménage Vinh”
Có Đức Hộ Pháp phê chuẩn.
(Trích trang 48 Hồi Ký Của Phối Sư Thượng Vinh
Thanh 1972)
VỀ PHÍA ĐẠO CAO ĐÀI:
Giải giới chi đội 7 và 8 ở chiến khu gồm có 320
chiến sĩ thiện chiến.
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15. BẢN TUYÊN NGÔN CỦA PHỐI SƯ THƯỢNG VINH THANH TRỞ VỀ TÒA
THÁNH HÀNH ĐẠO

Kính thưa Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ,
cùng toàn Đạo nam nữ.
Kính thưa Quí Quan Khách,
Kể từ ngày nước Việt Nam được may duyên thọ hồng
ân của Đấng Cha Lành chung cho vạn quốc hoằng khai
Đại Đạo ân xá kỳ ba cho toàn thể nhân loại trên quả địa
cầu 68 nầy thì cũng là ngày nhơn loại bước vào đường
trả sạch quả căn, hầu tạo lại một thế giới huynh đệ, công
bình và bác ái.
Tưởng lại nghiệp chướng của toàn nhân loại, trải
qua thời gian của tạo thiên lập địa vì tranh đua còn mãi
trong bả lợi danh mùi phú quí vinh hoa là lẽ sống còn mà
đã tạo nên dẫy đầy tội lỗi. Vì cớ cả nhơn loại đã chẳng biết
coi nhau là xương trắng máu hồng, khiến cho bao cảnh
đau thương hằng diễn.
Biết bao người đã từng hy sinh cuộc sống, từng đổ
biết bao mồ hôi, từng hao biết bao trí não đặng kiếm lẻ
sống còn cho nhân loại, nhưng ô hô! Họ đã vô tình tạo
ra cảnh chết. Ấy chỉ vì một lẻ duy nhứt là thiếu Đạo đức
làm căn bản cho sở hành. Lại nữa các nhà độ thế trên tinh
thần lúc sau nầy quên hẳn hòa hợp vạn linh mà còn tạo
thêm điều hà khắc, ấy cũng vì nhìn vào quyền lợi riêng
phần, ảnh hưởng riêng phái, tự cao tự trọng chẳng chịu
nghiên cứu kỹ càng, không phân hơn thiệt về điều kiện địa
dư và thời cơ khai Đạo, chỉ một mực thấy một mà chẳng
chịu nhìn xa, hỏi thử tôn giáo đã vậy thì đời còn bao nả?
Trải qua 36 năm khai Đạo cứu đời, Đấng Cha Cả
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nhơn sanh đã phải biết bao lụy nhỏ trước thảm trạng giết
chóc đọa đày, các vị tiên phong cầm cờ cứu khổ. Thật vậy,
kể từ lúc ban sơ, vào năm khai nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ đặng giảm và chấm dứt nạn “Kỳ thị tôn giáo” cũng
như nạn “kỳ thị chủng tộc” mà Đạo Cao Đài đã bao phen
khổ não.
Nhìn lại cuộc biến chuyển của thế tình trải qua bao
trang sử mà các sử gia phải lắm mồ hôi, nhiều giấy mực
đặng soi truyền cho đến ngày nay, cảnh tranh giành của
bả phú quí diễn thành trường huyết lệ làm cho nhân loại
phải quằn quại đau khổ rên la, thử hỏi cả tri thức tài danh
những nhà lãnh Đạo quốc gia của các chủng tộc, ai đã biết
rửa máu hàng thương, ai đã biết noi gương kim cổ đặng
tạo cho được lấy một phút ân huệ cho nhơn sanh, hay là
họ đã hoặc vô tình hay hữu ý mà khơi thêm lửa đỏ, nung
nấu lòng người để mà chi? –Chỉ chút háo vọng nhứt thời,
vì ham danh một thuở mà đành quên nhẫn nhịn hòa ái,
khiến cảnh thê lương mỗi ngày thêm chồng chất.
Thảm trạng ấy vẫn là quả kiếp trả vay, song trước tình
đồng sanh cũng là điều thảm não máu chảy ruột đau chớ
phải đâu vô tri vô giác mà đành thản nhiên ngồi nhìn khổ
não của đồng loại đang trải qua trước mặt. Với bổn phận
đưa tay gạt lệ cho nhân loại, phải đương nhiên thọ lãnh
khổ não của thế tình, cả các bậc Thiên phong thể Thiên
hành hóa đã phải phủi hết bụi trần, quên cả xác tục thân
phàm mà ra gánh lấy nợ nhân sanh.
Vì cớ các thế sự phải phô bày qua các cuộc bắt bớ
giam cầm, các vị thế Thiên cứu thế cũng chẳng phải tấn
tuồng mới mà là một thời đại mà là lý tưởng đương nhiên
chơn pháp bí truyền trong sự rửa tội cho vạn linh mà nhà
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tôn giáo đương nhiên là vậy. Đứng trước cuộc biến thiên
hằng diễn có khổ mới thành, có công mới đắc quả, cả
Thiên Phong cùng con cái Đức Chí Tôn luôn mở cửa từ
bi, nâng cao cờ cứu khổ, quyết vì nhân loại nói chung và
vì chủng tộc nói riêng, phải đem hết trí vỗ về, binh vực,
cứu độ cho nhau, đã vậy mà đã cam đành mặt nhăn tay
ngơ trước trò cạm bẫy dối lừa của những mưu đồ quỉ kế,
mong sao cho tình thương yêu được gieo rắc khắp chốn,
lẻ công bình được phô tỏa cùng nơi.
Ấy là sứ mạng Thiêng Liêng của người biết Đạo
đương nhiên phải có.
Nay là buổi nhân loại tiến sâu vào đường tự diệt, cả
tinh thần chỉ biết phục vụ cho bụi tục bến mê mà đường
Đạo đức phải phai mờ trước bạo lực. Đạo Cao Đài thay
mặt cho tam giáo ngũ chi đứng ra làm tường ngăn trở
cường bạo mà cứu độ vạn linh, nên dầu cho qua bao nhiêu
biến động thế tình, cả khối tinh thần vẫn tồn tại và thêm
mạnh mẻ đặng đủ quyền lực nâng cơ cứu thế.
Vậy tệ phẩm là một hạt cát trong sa mạc bao la, song
tự nhận thấy bổn phận của người biết tòng thiên mạng
và cũng là do thiên mạng định đoạt mà trước kia với
chúc tài mọn tài sơ đã được Đức Chí Tôn cho để gót từ Á
sang Âu đặng mở cơ phổ độ từ Miên qua Pháp. Tệ phẩm
chẳng biết chi hơn là sau khi ơn đáp nghĩa đền cho phần
nhơn Đạo mà ngày nay đến gởi thân cho Đại Từ Phụ và
Đại Từ Mẫu đặng sử dụng trong cuộc cứu độ vạn linh
qua đời mạc kiếp. Tuy chẳng tự hào là danh cao phẩm
trọng, song với bổn phận cứu thế độ đời mà tệ phẩm đã
được học hỏi nơi các Thiên Phong trên trước, và cũng là
nối chí của Đức Quyền Giáo Tông cùng Đức Hộ Pháp,
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tệ phẩm tự nhận thấy bổn phận cao cả phải lo tròn và để
đền đáp lại các sự hy sinh của cả con cái Đức Chí Tôn,
tệ phẩm mong rằng cờ cứu khổ được nêu cao mà cơ cứu
thế được tỏ rạng.
Ấy là lúc tệ phẩm còn có mặt đặng phục vụ cho nhơn
sanh kể từ ngày đó và cũng là để khơi lại chơn lý cứu thế
của tôn giáo đối với đời là hệ trọng dường bao… với đôi lời
tiên tri của Đại Từ Phụ hằng treo trước mặt nhơn sanh là:
“Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Hòa Bình Dân Chủ Mục,
“Đài Tiền Sùng Bái Tam Kỳ Công Hưởng Tự Do Quyền”.
Đáng lẻ tuyên ngôn nầy phải do Hội Thánh ban
hành mà Tệ Phẩm là người có trọng trách của Đạo từ
trước cũng như tương lai, phải lên tiếng hầu cáo tri vạn
quốc sự khai mở của nền Đại Đạo và là bổn phận của
người tôn giáo trong thời đại.
Tòa Thánh Tây Ninh ngày 17–10–1961
(Mùng 8 tháng 9 năm Tân Sửu)
Phối Sư Thượng Vinh Thanh
(Trích nơi Hồi Ký của Phối Sư Thượng Vinh Thanh
năm 1972, trang 76 bis)
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16. THƠ CỦA ĐẦU SƯ THƯỢNG TƯƠNG THANH GỞI ĐỨC HỘ PHÁP MUỐN
CHIẾM ĐOẠT TÒA THÁNH

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
(Đệ Ngũ Niên)
Le 15 Jauvier 1935
Thượng Đầu Sư
Gởi Đức Hộ Pháp
Tôi gởi theo đây một bổn Châu Tri số 9 của Ban
Chỉnh Đạo, gởi mời toàn Đạo từ Chức Sắc Thiên Phong
tới 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 sự hiệp về Tòa Thánh Tây Ninh mà làm việc.
Ban Chỉnh Đạo ấy ra đời do Thiên ý của Đức Chí
Tôn và sự mời nhóm Vạn Linh đây là cũng do lòng Trời
khiến vậy. Còn mời về Thánh Thất Bến Tre là sự bất đắc
dĩ, cực chẳng đã. Vì sau khi an táng Anh Cả rồi bất hòa
cũng còn thấy nơi Tòa Thánh Tây Ninh.
Xin Ngài xem cái Châu Tri nầy và cả 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 lo
lắng phục hồi đức tin của Đạo Hữu đang 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 phận thuận nghịch về thong thả nơi Tòa
Thánh Tây Ninh thì ngày mùng 8 tháng giêng nhằm ngày
Vía Chí Tôn, các con cái lớn nhỏ của Thầy hết thảy sẽ kéo
về một lược mà nhóm Hội Vạn Linh cân phân công quả,
rồi chọn cử một vị để cầm giềng mối Đạo.
Thánh Thất
Bình Hòa Gia Định
N: 10 Gia Định
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Được kết quả xong, đến giờ Tý chúng tôi sẽ vào Bửu
Điện mà làm lễ mừng Đại Từ Phụ và nguyện từ đây sắp
tới chúng tôi sẽ khôn ngoan hơn. Ai giả dối mưu mô xin
Thiên Đình hành xác tại thế mà làm gương cho người sau
sợ lấy mà giữ gìn hạnh Đạo.
Nếu mỗi chúng ta quên được cái hẹp hòi cá nhân thì
bửa đó chúng ta hiến được Thầy một lễ rất trọng không
chi bằng, rồi sẽ được Thầy vui vẻ thấy chúng ta hòa hiệp
mà ban ơn vô tận cho chúng ta. Cái lễ nầy sẽ hiến trọn
cùng không là do nơi Ngài hết 9/10 xin Ngài suy xét lấy.
Tôi cũng nên cho Ngài biết trước, như Ngài không
vui thuận cho Đạo về Chùa thì Đạo cũng sẽ nhóm nơi
Thánh Thất Bến Tre định đoạt rồi có lẽ cũng tuân mạng
Trời mà kéo về Chùa lo làm việc Đạo. Chúng tôi nếu có
xảy ra việc chi xung đột thì về Ngài chịu trọn phần trách
nhiệm đó hết đối với Đạo và đời.
Xin Ngài nhớ Tòa Thánh là của Đạo, của Đạo là của
chung, là của Vạn Linh, một phần ít tùng Ngài, không đủ
cho Ngài choán hết mình.
Xin Ngài vui vẻ trả lời thư nầy cho tôi biết nội buổi
mơi ngày 18 Janvier 1935.
Tôi sẽ về Tòa Thánh nơi dinh Ngài mà nhận lãnh.
Nay kính
THƯỢNG TƯƠNG THANH
(Ký Tên)
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17. THƠ ĐỨC HỘ PHÁP TRẢ LỜI ÔNG THƯỢNG TƯƠNG THANH

Tòa Thánh Tây Ninh, le 27 Janvier 1935

HỘ PHÁP
Cùng vị Thượng Tương Thanh Thánh Thất Bến Tre.
Kính Đạo Huynh,
Trước khi luận đến các 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 trước rất nhiều. Có lẽ Đạo Huynh cũng nhớ,
khi Đạo Huynh còn biết tùng luật Đạo, biết phân đẳng
cấp, biết phân quyền Đầu Sư đến hầu chuyện cùng Bần
Đạo. Từ lời nói đến tư cách của Đạo Huynh nó hòa nhã,
nó nhỏ nhẹ, nó khuôn phép làm sao! Cho nên Bần Đạo
thường tưởng rằng một ngày kia cũng có thể khuyên cho
Đạo Huynh biết ăn năn tự hối mình, khép mình trong
khuôn viên luật pháp của Đạo. Bần Đạo không ngờ ngày
nay Ngài lại cầm viết ký được một bức thơ để hâm dọa
Bần Đạo như vậy.
Đạo Huynh, khi vị Ngọc Trang Thanh vì hám quyền
mà khởi đồ mưu dục loạn đặng biếm vị của Đức Quyền
Giáo Tông. Người hành động cách nào mà rốt cuộc nó
ra làm 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 chưng 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 phó cho Tòa đời phân định chánh tà. Rồi giữa tòa
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đời, những kẻ trí cao vô bằng cớ những điều biếm nhẻ điều
tiêu 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 chừng ấy.
Bần Đạo coi lại buổi trước vị Ngọc Trang Thanh
hành động thế nào thì ngày nay Đạo Huynh cũng khởi
hành đặng đồ mưu thiết kế để hâm dọa cũng bất kể luật
pháp, cũng dục 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 tạo thêm một trò cười cho đời
càng thêm chán Đạo…
Than ôi! Không lẻ Đạo lập ra đã không hữu ích cho
đời, còn phá hoại sự trật tự, sự yên 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 thơ trả lời nầy.
1. Châu Tri số 1 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 số 17 ngưng quyền hành chánh của Đạo Huynh và
Ngọc Trang Thanh có nhiều duyên cớ trọng hệ. Nghĩa là
từ 18 Juillet 1933 đến nay thì Đạo Huynh và Ngọc Trang
Thanh đều lui về Bến Tre và Sa Đéc không biết việc chánh
trị của Hội Thánh nữa. Nhờ một phần tín đồ còn nghe
và theo Đạo Huynh cho nên mới lập ra phái riêng, có tôn
chỉ 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
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lập trước Thiên Bàn cũng ra vô giá trị.
Bần Đạo tưởng một ít lâu đây phái của Đạo Huynh
sẽ bỏ luôn danh từ Đại Đạo Tam Kỳ mà chớ. Con đường
đã khác nhau thì tất nhiên cả giấy tờ chi do nơi phái của
Đạo Huynh ban hành đối với Bần Đạo, không nói ra có
lẽ Đạo Huynh chán biết rõ.
2. Chọn cử một vị đề cầm giềng mối đạo
Kẻ có tội đang chờ ngày nạp mình cho Tòa Đạo
mà đem ra làm đại biểu cho hơn 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 có toàn 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 đặt Q. Đầu Sư thời chưa có quyền ra tranh
cử, nên yêu cầu đảng phái mình xúm riêng nhau tại Bến
Tre ngày 24 Décember 1934 rồi tôn lưu Đạo Huynh và
vị Ngọc Trang Thanh lên chức Đầu Sư và Chưởng Pháp
đặng có quyền ra tranh cử. Cái sở hành ấy chỉ làm cho
chúng sanh thấy rõ cái hám tâm của nhị vị rõ ràng hơn.
Rồi đây sẽ thành ra một sự chọn cử một vị để cầm
giềng mới trong đảng phái, thế thì Đạo Huynh cũng chẳng
cần cho Bần Đạo hay để làm gì.
3. Hiệp về Tòa Thánh Tây Ninh để mà làm việc.
Ngày Đạo Huynh và Ngọc Trang Thanh đã phản
loạn chơn truyền tầm phương đánh đổ quyền hành của
Đức Quyền Giáo Tông thì Bần Đạo đã có nhiều phen can
giáng, chỉ rõ một điều là Đạo bị phân phe chia phái và
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điều xung đột cùng nhau. Than ôi! Cái khôn ngoan sáng
tỉnh ấy không đặng kết quả cũng vì Ngọc Trang Thanh
đang cầm cáng để toan phá hoại chánh giáo của Đức Chí
Tôn. Đương nhiên trước mặt chúng ta để định hẳn thế
nào cũng phải do một trường náo nhiệt…
Đạo Huynh là người có cầm quyền chánh trị trong
đương thời cũng biết cái khó khăn của phương giải quyết.
Nói cùn lẽ, nếu Đạo Huynh để hết ý đem mình ngồi nơi
địa vị của Bần Đạo thì sẽ thấy chẳng 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 phân đấu tương hành, ấy là vô tình
gây một trường rối loạn phi lý.
Vậy thì sự việc 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 nhớ Tòa
Thánh là của Đạo nên Bần Đạo nhứt định ở Tòa Thánh
mà gìn giữ 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 cân công bình buộc
kẻ ấy phải giữ lời tự nguyện mà thôi. Bần Đạo chỉ biết có
luật Đạo chớ không hề biết đến cá nhân, tình 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
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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 của. Còn Đạo Huynh
chỉ là người của Đạo, tạm mượn cái tên đặng đứng bộ đất
dùm cho Đạo để đối phó cùng đời mà thôi, lại ra châu tri
cho hay rằng: Đạo Huynh vẫn 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 chiếm hết một mình.
Bần Đạo chỉ nói rằng: chỉ biết mặt luật chớ không
hề biết 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 tưởng rằng một phần ít Đạo tùng Bần Đạo,
nếu phải nói thiệt thì chưa có bằng cớ chắc chắn nào để
giải quyết điều ấy được.
Bần Đạo phải tránh một cuộc đối diện 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 cái sự thật sẽ làm cho Đạo Huynh và đảng phái
thất vọng rồi phải xa Thầy bỏ Đạo đó thôi.
Ngôi Giáo Tông thế nào cũng có chánh vị. Ngày
công cử 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 về lập ra cũng
không quyết thắng được.
Kết Luận:
Bần Đạo cũng 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
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cố tâm giành giựt. Đạo Huynh quên rằng, Bần Đạo đã
là người cầm quyền mà ban cho kẻ khác thì chẳng lẽ để
lòng tham, ganh hiền ghét ngỏ. Có lẻ Đạo Huynh còn
nhớ ngày 12–3–1932 là ngày thiết lễ rất long trọng tại Tòa
Thánh đặng 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 và
ban quyền hành Chánh Phối Sư cho 3 vị khác. Thì ngày
ấy chính mình Bần Đạo đến ban quyền cho từng vị, chỉ
trách nhiệm cho từng người, thì mỗi vị đều có trả lời với
Bần Đạo: “Tôi đã thấu đáo chơn truyền của Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ và từ đây xin giữ luật Đạo đặng làm tròn phận
sự”. Cũng vì lẻ trên đây mà khi trước Bần Đạo mới thâu
quyền Chánh Phối Sư cho bên Hiệp Thiên Đài cầm.
Ngày nay cũng vậy, thoảng như Bần Đạo thâu quyền
lại đặng để hết dạ nhặt nhiệm phong thưởng, dè dặc là
có ý chọn hiền tài đặng đem vào làm Thánh thể cho 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 thưởng quyền hành chớ chẳng hề ép bức ai bao giờ.
Nay kính
PHẠM CÔNG TẮC
(Ký tên)
***
Xin xem tiếp Công Văn Lịch Sử Quyển III
Quang Minh
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