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    Hoa Thịnh Đốn:       
 Lễ Ra Mắt Cao Đài Foundation Vùng Hoa Thịnh Đốn 

(Tuyết Mai   20/08/2015) 

                               Photo: Lễ ra mắt Cao Đài Foundation. (Tuyến Đỗ) 
 
Cao Đài Foundation vùng Hoa Thịnh Đốn là một tổ chức thiện nguyện, vô vụ lợi nhằm mục đích bảo 
tồn và phát triển Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại hải ngoại. Lễ ra mắt được tổ chức vào lúc 11 
giờ trưa ngày 15 Tháng 8, 2015 tại Văn Phòng Hội Người Việt Cao Niên / HTĐ ở Falls Church, VA. 
 
Hiện diện có Ông Thomas Phạm, Đồng Chủ Tịch Washington D.C, MD &VA; 
Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh, Hội trưởng Hội Người Việt Cao Niên /HTĐ; Giáo sư 
Nguyễn Ngọc Bích và nhiều vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng… 
 
Sau nghi lễ chào quốc kỳ Mỹ Việt và một phút mặc niệm là lễ đọc kinh nhập hội. Sau đó Hiền Tài 
Phan văn Ba, Hội trưởng có lời chào mừng quan khách và cho biết lý do thành lập Hội. Ông Ba 
nói, những tín đồ Cao Đài bỏ nước ra đi vì lý tưởng Tự Do, nhưng cũng mang theo hình ảnh Tòa 
Thánh Tây Ninh kính yêu, mong mỏi được xây dựng Thánh Thất nơi mình cư ngụ để quy tụ những 
tín đồ Cao Đài đến cúng kiếng, tu niệm, hoằng dương Chánh Pháp, cầu nguyện Quốc thái Dân an, 
sống chung Hòa bình trong bể Tình Thương của Thượng Đế. Đó là lý do cần xây dựng Thánh Thất. 
 
Sau đó Hiền Tài Phan Văn Ba trình bày sơ qua ba lý do thành lập Cao Đài Foundation:

Thứ nhất, nói về Chủ thuyết Cao Đài, còn được gọi là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, do Đức Chí Tôn 
Ngọc Hoàng Thượng Đế dùng huyền diệu cơ bút, sáng lập tại Miền Nam Việt Nam năm 1926, 
chọn Tây Ninh làm Tòa Thánh với Chủ Thuyết “Vạn Giáo Nhất Lý”. Các tôn giáo có hình thức 
khác nhau, nhưng có cùng một nguồn gốc là do Thượng Đế tạo nên, có Giáo lý giống nhau dựa 
trên lòng Bác Ái và sự Công Bằng (Chữ Tâm). Vì Chủ Thuyết Nhất Lý nên Đại Đạo Cao Đài lấy 
Tôn chỉ: “Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi Phục Nhất” (Thần, Thành, Tiên, Phật, Nhân), đi đến 
mục đích sau cùng là Hòa đồng Tôn Giáo. Thế giới Đại Đồng còn gọi là Đại Đạo. Do đó Thánh 
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Thất Cao Đài xây cất theo lối Kiến trúc đặc biệt, phối hợp Đông Tây để diễn đạt tất cả Triết Lý 
Siêu việt đó.

Lý do thứ hai, là nhu cầu phát triển và truyền giáo. Theo Chủ thuyết Đại Đồng, Hòa đồng Tôn 
Giáo nên Đạo Cao Đài chủ trương phát triển trên khắp Thế giới và Truyền giáo rộng rãi. Do đó, 
nghi thức Đạo, mỗi người tín đồ đến Thánh Thất hay ở tại gia, cúng kiếng 4 lần một ngày(gọi là 
Kinh tứ thời nhật tụng). Trước khi chấm dứt một thời cúng thì đọc bài kinh “Ngũ Nguyện”, lời 
cầu nguyện đầu tiên là “Nam mô Nhất nguyện Đại Đạo hoằng khai” là xin cầu nguyện Đại Đạo 
được mở rộng và truyền bá khắp nơi. Hiện nay Tín đồ Cao Đài đã xây dựng Thánh Thất khắp 
nơi trên thế giới, Úc, Canada, Pháp, nhất là tại nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ và gần đây nhất là hình 
thành một Thánh Thất uy nghiêm, lớn nhất tại hải ngoại, đó là Thánh Thất tại Houston, Texas. 
 
Ban Thế Đạo và các cơ quan đại diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại họp lại, 
đồng tâm hợp lực vận động mở rộng và xây dựng Thánh Thất kế tiếp tại vùng Hoa Thịnh 
Đốn, vì Thủ dô HTĐ là trung tâm của Thế giới về mọi mặt (Chính trị, Kinh tế, Xã Hội…) 
là một trung tâm Du lịch thế giới, vì vậy cần phải có một Thánh Thất để giới thiệu Tôn 
giáo Cao Đài, một sắc thái văn minh Dân tộc của người Việt đối với nền văn minh thế giới. 
 
Lý do thứ ba, Hiền Tài Phan Văn Ba cho biết, tình trạng sinh hoạt Tôn giáo hiện nay ở Việt Nam 
bị phân hóa trầm trọng. Cộng sản là vô thần, nhưng họ không thể “Triệt tiêu” các tôn giáo được, 
là vì đặc tính nhân bản của con người. CS tìm cách đưa người vào các tổ chức Hành Đạo tôn giáo 
để chi phối, theo đường lối, chính sách cai trị của họ, có nghĩa là chính quyền kiểm soát các sinh 
hoạt tôn giáo, không thuần túy thiêng liêng, tự do tín ngưỡng như truớc 1975.

Sau đó Hiền Tài Phan Văn Ba giới thiệu Ban Chấp Hành gồm có: 
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 Hội trưởng: Hiền Tài PhanVăn Ba. 
 Hội Phó: Đạo hữu Võ Thành Nhân. 
 Thư ký: Hiền Tài Dự Phong Ngô văn Tú. 
 Thủ Quỹ: Hiền Tài Dự Phong Trần Ngọc Thảo. 
 Ủy viên Thông Tin Liên Lạc: Võ thiện Toàn. 
 Truyền thông: Bà Minh Nguyệt  (Nguyệt san Hoài Hương),  Thanh Trúc và Destiny   
 Nguyễn SBTN.

Sau đó dương ảnh sinh hoạt Đạo Cao Đài được trình chiếu. Kế tiếp Đạo hữu Võ Thành Nhân trình 
bày kế hoạch và phương án hoạt động của Cao Đài Foundation. Đạo hữu Võ thành Nhân cho biết 
cách đây 25 năm (năm 1990) Ông Phan văn Ba và một số đồng đạo, đồng hương trong Hội Thân 
Hữu Gò Công kết họp vài anh em đồng đạo gốc Tây Ninh, đã vận động thành lập được Ban Trị 
Sự Hành Chánh Đạo vùng HTĐ và lập bàn thờ Đức Chí Tôn (Thượng Tượng có sự chứng giám 
đại diện Thánh Thất) tại tư gia của Đạo hữu Võ Thành Nhân ở Maryland. Các đồng đạo cùng tìm 
cách xây dựng Thánh Thất nhưng vì số tín đồ quá ít nên nguyện vọng không đạt được. Đến nay 
vẫn chưa có Thánh Thất.

Nhưng cơ duyên đã tới, Đức Chí Tôn hộ trì cho Thánh thất Houston, Texas ra đời. Đặc biệt 
tháng 9, năm 2013 trong lễ An Vị, có mời quan khách địa phương, đồng đạo khắp nơi về tham 
dự. Bà Thị trưởng Houston rất ngạc nhiên và xúc động trước sự thành công này của Đồng Đạo 
Houston.  Bà ra quyết định chọn ngày 1 Tháng 9 là ngày Cao Đai Day ở Houston, Texas. 
 
Để thực hiện nguyện vọng xây dựng Thánh Thất Cao Đài ở HTĐ, nhiều đồng đạo Cao Đài đã 
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liên lạc với nhau hơn một năm nay và đi đến quyết định ra mắt Hội Cao Đài Foundation. 
 
Nói về Kế hoạch thực hiện, Đạo Hữu Võ Thành Nhân cho biết đây là một kế hoạch dài hạn, có 
thể dự trù từ 3 đến 5 năm. Ông sẽ đặc trách nghiên cứu và thực hiện với sự phối hợp của Ban 
Thế Đạo và các cơ quan đại diện Cao Đài Hải Ngoại, vì đây là mục đích chung, trách nhiệm 
chung của toàn thể tín đồ Cao Đài. 
 
Giai đoạn 1: Phổ biến thông báo, mời ghi danh để tổng kết số trước, sau đó tổ chức hành chánh 
đạo, sinh hoạt đạo đi đến hợp tác xây dựng Thánh Thất. 
 
Giai đoạn 2: Thành lập Ban Nghiên cứu xây dựng Thánh Thất. Tìm hiểu công tác xây dựng 
Thánh Thất ở các nơi để rút kinh nghiệm. Mời đại diện khắp nơi tham gia thực hiện. Tìm địa 
điểm, lập hồ sơ xây cất (Kiến trúc). Lập kế hoạch vận động tài chánh, gây quỹ. 
 
Giai đoạn 3: Lập ủy ban chỉ đạo và quyết định chuyên môn. 
 
Ủy ban Kiểm soát tài chánh và công trình xây cất. Tùy theo tình hình tài chánh, ước đoán 
15/8/2018 Lễ An Vị. 
 
Đây là một công trình lớn lao. Nhưng vì lời nguyện “Đại Đạo hoằng khai”, vì Đạo, vì Thầy, vì ý 
nguyện của Đồng Đạo, vì lời kêu gọi và khích lệ của các Hiền huynh, Hiền Tài Dự Phong, mọi 
người hy vọng công trình xây cất Thánh Thất sớm được hoàn thành để không phụ lòng mong 
mỏi của nhiều đồng đạo, đồng hương. 
 
Tiếp theo là lời phát biểu của Ông Thomas Phạm, Đồng Chủ Tịch Washington, D.C., Maryland 
& Virginia, kế đến là lời phàt biểu của Ông Nguyễn mậu Trinh, Hội Trưởng Hội Người Việt Cao 
Niên/HTĐ… 
 
Theo sau là bữa ăn trưa trong không khí thân mật. Lễ ra mắt Cao Đài Foundation được chấm dứt 
lúc 2giờ chiều. 
 
Source: 
https://vietbao.com/p113a241787/hoa-thinh-don-le-ra-mat-cao-dai-foundation-vung-
htd

Video:
*- Đài SBTN tường thuật Lễ Ra Mắt Cao Dai Foundation vùng VA
https://www.youtube.com/watch?v=Vgwt8R7UEg4&feature=youtu.be

(Thanh Trúc & Đậu Thanh Vân  Đài SBTN thực hiện)

*- Đài SBTN tường thuật Lễ Ra Mắt Cao Dai Foundation vùng VA
https://www.youtube.com/watch?v=tIuDcdS0Vnc&feature=youtu.be

(Destiny Nguyễn Đài SBTN thực hiện)
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    Tin Thánh Thất Dallas- Fort Worth
                    ĐÊM GÂY QUỸ XÂY DỰNG HẬU ĐIỆN     

   THÁNH THẤT CAO ĐÀI DALLAS-FORT WORTH TX

  ĐÊM GÂY QUỸ XÂY DỰNG    
   HẬU ĐIỆN THÁNH THẤT    
  CAO ĐÀI DALLAS - FORT  
  WORTH TEXAS
Đạo CAO ĐÀI đươc thành lập ở Tây Ninh vào 
đầu thế kỷ 20, khai sinh chính thức vào năm 
1926, phát triển đến nay với hơn 5 triệu tín đồ 
từ Việt Nam đến Hải ngoại.

«Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ» với nhiệm vụ thiêng 
liêng, phát triển các Thánh Thất khắp nơi, trong 
đó có Thánh Thất Cao Đài Dallas-Fort Worth 
(1851 Apollo Rd .Garland,TX 75044 Tel: 972-
974.2017), nằm cùng dãy đường với Nhà thờ 
Giáo Xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Thánh-Thất nầy được xây dựng bằng bao công 
sức của đại gia đình trong Tộc-Đạo bằng cách 
khuyên góp không mệt mỏi của đồng đạo khắp 
nơi và quyết tâm xây dựng cho bằng được hạt 
giống Cao Đài cho thế  hệ mai hậu. Sau khi 
bị cháy Thánh Thất dời về Thành phố Garland 
(TX), đã an vị từ năm 2008. Qua 7 năm sinh 
hoạt,các đồng đạo của Thánh Thất đều đồng ý 

nên có một Hội trường để sinh hoạt truyền bá 
văn hóa,dạy Việt Ngữ cho các em nhỏ và sinh 
hoạt đạo đức được tiện nghi hơn cho nhiều thế 
hệ tương lai.

Đạo hữu trong Tộc Đạo và nhiêu nơi đã đóng 
góp và cho mượn được $100.000 . Cách đây 
một tháng Thành phố cho phép xây và nhà thầu 
cho biết chi phí xây hậu điện rộng 5,000 sqft 
tốn khoản $300,000. Vì thế Đoan Thanh Niên 
Đai Đạo Cao Đài DFW đã nhận nhiệm vụ tổ 
chức Đêm Gây Quỹ Xây Cất hậu điện vào tối 
Chúa nhật 28 tháng 6 vừa qua tại nhà hàng 
Swayz- khu Walnut Mall. Sau gần 2 tháng làm 
việc không nghĩ, Đoàn Thanh Niên đã bán được 
61 bàn (trong đó có 10 bàn VIP) và đêm gây 
quỹ sôi nổi do MC Việt Thảo điều khiển với sự 
đóng góp của các ca sĩ được mời đến như  Tuấn 
Vũ, Mỹ Huyền, Ái Xuân, Thiên Tân...thêm sự 
hiện diện bất ngờ của ca sĩ Khả Tú.

Trong chương trình văn nghệ chúng tôi bất ngờ 
một cách thích thú với Ban nhạc cỗ truyền Việt 
Nam và các bài vọng cỗ rất hay do các Anh 
chị Tộc Đạo trình diễn . Theo lời Ông Mai văn 
Liêm trưởng ban tài chánh của Tộc Đạo 
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Garland thì số tiền gây quỹ bao gồm tiền bán 
vé, sổ số,cúng dường và bán đấu giá tròm trèm 
42 ngàn đô la (chưa trừ chi phí cho nhà hàng và 
tiệc chay cùng các phụ phí khác).

Tôi ghi nhận sự đóng góp nhiệt thành của cả 
Tộc Đạo 

Garland từ công sức cho đến tài chánh và cũng 
không thể nào không nhắc đến đóng góp của 
các nhân vật Cộng Đồng, Hội Đoàn, các cơ sở 
thương mại và các cá nhân có lòng từ thiện tại 
địa phương.

Dù chương trình chỉ kéo dài 4 tiếng từ 6 giờ đến 
10 giờ tối nhưng ý nghĩa của Đêm Gây Quỹ đã 

đem lại hạnh phúc cho quí khách tham dự vì đã 
đóng góp it nhiều cho một việc làm hữu ích cho 
thế hệ mai hậu.

Phải nhắc thêm đến những cá nhân nổi bật trong 
Đoàn Thanh Niên Đại Đạo như cô Nguyễn thị 
ngọc Dung chủ tiệm Pacific Pure Water (Gar-
land) đã đóng góp các đồ lưu niệm của tiệm cho 
chương trình đấu giá cũng như các Anh  Trần 
hồng Hà, Anh Chị Trần văn Mỹ, Chị Bé Sáu, 
Anh Trần công Dân người nhiệt thành trong 
điều phối với ca sĩ và cố vấn các sinh hoạt cho 
Thanh Niên Đại Đạo

Tường trình của Leo Loc Tran
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BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI 
Chưông Trình Giáo Lý - 2008

___

Chuyên Đề I 

LƯỢC SỬ ĐẠO CAO ĐÀI 
(HDV: HT. Mai văn Tìm) 

Bài số 1

PHẠM MÔN, MINH THIỆN VÀ PHƯỚC THIỆN

Trong nền Đạo Cao Đài có Cơ Quan Phước Thiện mà sau nầy trở thành Hội Thánh Phước Thiện 
trực thuộc Hiệp Thiên Đài. Cơ Quan Phước Thiện có nguồn gốc từ Phạm Môn và Minh Thiện 
Đàn. Trong bài nầy chúng ta sẽ nghiên cứu lịch sử thành lập và quá trình hoạt động của các Cơ 
quan nầy.

PHẠM MÔN

A- Ý NGHĨA DANH XƯNG PHẠM MÔN.

Phạm Môn có nghĩa là Cửa Phạm tức là Cửa Phật. 

Theo lời giảng của Đức Hộ Pháp thì danh từ Phạm Môn Đức Ngài lấy từ trong bài thi của Đức 
Chí Tôn giáng cho:

 Tỉnh ngộ xá thân tại Phạm môn,

 Khuyến tu hậu nhựt độ sanh hồn,

 Vô lao bất phục hồi chơn mạng,

 Tỉnh thế kỳ thân đắc chánh tôn.

Câu 1: nghĩa là Đức Chí Tôn kêu cả con cái của Ngài thức tỉnh cho mau lo hiến thân vào cửa 
Phạm (là cửa Phật).

Câu 2: là khuyên chúng sanh ráng lo tu hành để ngày sau linh hồn đặng siêu thăng vào cõi Thiêng 
Liêng Hằng Sống.

Câu 3: là không có công lao khổ hạnh trong cửa Đạo thì không thể nào trở về ngôi xưa vị cũ cho 
đặng.

Câu 4:  là nhằm thế kỷ 20 thời kỳ Đức Chí Tôn rộng mở cửa Phật độ toàn con cái của Ngài chỉ 
khuyên chúng ta ráng lo tu tỉnh ngộ hủy bỏ cả hành vi thế sự, đem thân vào cửa Đạo, chịu nâu sòng 
khổ hạnh thì tự nhiên đắc Đạo tại thế đó vậy.
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Từ ngày mở cửa Phạm Môn, Nhơn sanh vào lập Cơ ng đoạt vị cũng nhiều, điển hình hai vị đắc 
Thánh là Phối Thánh Phạm Văn Màng (chủ sở Lưông điền Phạm Môn) và Phối Thánh Bùi ái 
Thoại (Cai sở Đắp vẽ Đền Thánh). Ngọc Hư Cung phong hai vị vào hàng Phối Thánh, còn Đức 
Hộ Pháp dùng quyền Chí Tôn tại thế truy phong vào hàng phẩm Thánh Nhơn.

B- NGUỒN GỐC THÀNH HÌNH PHẠM MÔN:

Phạm Môn phôi thai từ năm Kỷ Tỵ (1929), khởi thủy do Đức Hộ Pháp sang phần đất tại xóm 
Trường Đua thuộc xã Hiệp Ninh, quận Châu Thành, tỉnh Tây Ninh tạo một ngôi nhà. Ngôi nhà đầu 
tiên nầy do Đức Hộ Pháp đặt cho Ông Lễ Sanh Thượng Ngươn Thanh lãnh khoán, khi làm xong 
kéo đem tới dựng lên (nhà cột cây lợp tranh).

Sau khi dựng xong ngôi nhà nầy Đức Hộ Pháp đặt tên là Phạm Nghiệp ban cho hai câu liểng 
nôi trước cổng là:

 Phạm nghiệp thừa nhàn lợi lộc Công danh vô sở dụng,

 Môn quan tích Đạo tinh thần pháp bửu hữu Cơ cầu.

Trong Bài Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp ngày Rằm tháng 7 Nhâm Thân (1932), Ngài có giảng 
giải như sau:

“ Khi bỏ chức từ quan thì cũng đã biết thân để dành đôi chút, tưởng là để đồng tiền mà chi phí 
đặng an ổn thân tu, về nơi Tòa Thánh đặng làm tôi tớ cho Chí Tôn cả vợ chồng con cái, nào ngờ 
đâu hạng vô lương tâm gởi thơ rơi nhiếc mắng rằng nhờ Đạo mà vợ no con ấm. Cốt yếu muốn 
đuổi Tệ Đệ ra khỏi Tòa Thánh như đuổi Cao Thượng Phẩm vậy đặng không chỗ nương thân phải 
ra rừng mà ở cho chết đói coi chơi; họ thầm nghĩ đã bỏ chức phận mình và đường sanh nhai rồi 
thì còn gì mà sống. 

Một phen chẳng nói chi, còn đặng liền mười bốn cái thơ, mạ nhục đến điều; nếu Tệ đệ còn ngoài 
đời chắc là đã sanh thế khác hơn là lo lui cui đi mua đất cất nhà cho vợ con ra khỏi Tòa Thánh. 
Tiền của Tệ Đệ làm mà đảng bất lương cũng còn kiện Tệ Đệ nơi Tòa án. Ấy là Phạm Nghiệp lập 
ra với tư bổn chút ít của Tệ Đệ và nợ của Tệ Đệ tạm cầu nơi Bà con mà lập ra . . . . .”

Sau nầy Bà Phối Sư Hương Nhiều là bạn đời của Đức Hộ Pháp qui vị cũng được chôn cất  và thờ 
phượng nơi đây. Trước năm 1975, Hội Thánh cho xây dựng một ngôi nhà gạch khang trang, chung 
quanh có vườn hoa rất đẹp mắt.

Như vậy, Phạm Nghiệp đầu tiên lập ra là tài sản của gia đình Đức Hộ Pháp nhưng ngày nay cũng 
do Hội Thánh quản lý.

Trong lúc đang kiến tạo ngôi nhà nầy có một số người Đạo Tâm tự đến xin làm giúp cho Đức Hộ 
Pháp. Mục đích của những người nầy là muốn được gần gũi Đức Hộ Pháp để học Đạo và cứ như 
thế số người đến xin làm mỗi ngày thêm đông.

Đến năm Canh Ngọ (1930) Đức Hộ Pháp mới nói với những người nầy rằng: Chỗ nầy không 
phải chỗ làm Công quả, nếu ai muốn làm Công quả, thì về trong Tòa Thánh mà làm. Còn như em 
nào muốn theo Qua, thì phải làm tờ hiến thân trọn đời vào Phạm Môn và phải có cha mẹ với vợ 
bằng lòng ký tên cho hiến thân mới đặng, đồng thời Tờ Hiến Thân phải có Đầu Họ Đạo vi chứng. 
Những anh em nầy hợp nhau bàn tính, kết quả anh em đồng ý làm Tờ Hiến Thân. Khi làm Tờ Hiến 
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Thân xong đệ lên Đức Hộ Pháp, Ngài xem xong rồi đệ luôn qua cho Ngài Đầu Sư ThượngTrung 
Nhựt. (Tờ Hiến thân đợt đầu nầy đề ngày 15 tháng 6 năm 1930).

Từ ngày Anh, Em làm Tờ Hiến Thân rồi, Đức Thầy buộc làm Cơ ng mỗi tháng phải làm đủ 27 
ngày,nghỉ 3 ngày là: Mồng 1, 20 và 30. Nếu tháng thiếu nghỉ ngày 29.

Một số Cơ Sở Phạm Môn ở vùng Thánh Địa:

- Đức Thầy dạy Anh Em về TòaThánh tạo Sở “Khách Đình” kế lộ Phước Đức Cù, sau hậu nhà Sở 
Khách Đình sát với rừng cấm (hướng Nam Tòa Thánh). Nhà Sở nầy do Ông Nguyễn văn Lư làm 
chủ sở.

- Đến cuối năm Canh Ngọ (1930) Đức Thầy cho anh em xuống mở Sở Phạm Môn tại Tâm  Lạch 
thuộc xã Trường Hòa ( Tây Ninh ) do Ông Lê văn Lưu làm Chủ Sở sắp đặt việc nhà cửa và canh 
tác ruộng rẫy. Ông Phạm văn Màng nhiệm vụ coi Anh Em người Miên làm hằng ngày. Vì Sở nầy 
có bốn chục (40) người Miên kể cả Nam, Nữ. Còn người Việt Nam lối hai chục người (20).

- Đến năm Tân Mùi (1931) Đức Thầy dạy Ông Trịnh Phong Cương ra tạo Sở Giang Tân kế mé 
song Vàm Cỏ Đông thuộc xã Trường Hòa sát ranh với xã Long Thành.

- Sở Nam Công Nghệ gần ngã ba đi Suối Đá và đi Chà Là, tại nách đường đi vô Thái Bình Thánh 
Địa (nghĩa địa) do Ông Võ văn Đợi tự Đại làm Chủ Sở.

- Sở Nữ Công Nghệ ở gần ngã tư Ao Hồ kế bên cửa số 7 ngoại ô Thánh Địa do Ông Đinh văn Tiết 
làm ChủSở.

- Sở Dưỡng Lão Đường cũng gần ngã tư Ao Hồ, nền nhà Sở là Điện Thờ Phật Mẫu Đệ Tam ngày 
nay (Canh Thân 1980) do Ông Lê văn Tri làm Chủ Sở.

- Ngoài ra sau nầy còn lập Sở Vạn Pháp Cung trên chân núi Bà lo việc phá rừng, lập vườn trồng 
rẩy sản xuất lương thực. . .

C- MINH THIỆN ĐÀN.  (Cũng là một thành phần của Phạm Môn).

Năm 1927 (Đinh Mão), Đức Phạm Hộ Pháp và Ngài Bảo Văn Pháp Quân vâng lịnh Đức Phật Mẫu 
đi xuống làng Phú Mỹ, huyện Châu Thành tỉnh Mỹ Tho tìm đất lập một Thánh Thất gọi là Thánh 
Thất Khổ Hiền Trang và giao cho ông Giáo Hữu Thượng Minh Thanh làm chủ. Đức Lý Giáo Tông 
có cho một bài thi khoán thủ để làm kỷ niệm như sau:

 Khổ thà cam chịu chớ đừng than,

 Hiền hảo cùng nhau mới vẹn toàn,

 Trang điểm ngọc lành cho đáng giá,

 Dồi mài chí thiện Thượng Minh Thanh.

Ngày 14 tháng 10 năm Đinh Mão (8111927) ông Đinh Công Trứ, nhà ở tại làng Phú Mỹ, chấp Cơ  
được Đức Lý Giáo Tông giáng dạy lập Minh Thiện Đàn tại nhà của ông.

Sau đó ông Lê Văn Trung nhà cũng ở tại Phú Mỹ gia nhập Minh Thiện Đàn.
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Hai ông Đinh Công Trứ và ông Lê Văn Trung (sau nầy đắc phong phẩm Hiền Nhơn trong Cơ 
Quan Phước Thiện) được Đức Lý Giáo Tông dùng làm cặp phò loan chính thức của Minh Thiện 
Đàn. Và Đức Lý cũng chỉ định ông Đinh Công Trứ làm Chủ trưởng Minh Thiện Đàn.

Phận sự ông Giáo Hữu Thượng Minh Thanh hiệp (04) Hưông đạo cùng các vị đạo tâm, trí thức 
chung lo. Đến ngày Rằm tháng Giêng năm Mậu Thìn (1928) bắt đầu lập Đàn thâu người vào Minh 
Thiện Đàn, do ông Giáo Hữu chứng minh thệ cho mỗi người rồi lập danh sách dâng lên cho ba 
Ngài: Đức Quyền Giáo Tông, Đức Hộ Pháp và Đức Thượng Phẩm.

Đồng thời chiêu mộ các vị đã vào Minh Thiện Đàn đưa về Tòa Thánh làm Cơ ng quả phá rừng, 
đào giếng, bứng gốc chặt chồi.....

Sau đó Đức Lý giáng dạy: Minh Thiện Đàn tức là Qui Thiện, mà Qui Thiện là Phạm Môn nên 
phải hiệp với Đức Hộ Pháp.

Ngày 25 tháng 2 năm Kỷ Tỵ (Dl. 4-4-1929) nghe tin Đức Hộ Pháp đang lánh nạn ở thủ Đức (do 
vụ ông Tư Mắt về Tòa Thánh hành hung Đức Hộ Pháp và Đức Cao Thượng Phẩm), ông Lê Văn 
Trung liền đi lên Thủ Đức rước Đức Hộ Pháp về Phú Mỹ. Đức Lý Giáo Tông giao Minh Thiện 
Đàn cho Đức Hộ Pháp chưởng quản.

Một sự kiện đáng ghi nhớ nơi Minh Thiện Đàn ở Phú Mỹ là việc Đức Hộ Pháp cùng chư vị Chức 
sắc, Đạo hữu đi tìm và lấy được Long Tuyền Kiếm do Trạng Tàu trấn yếm từ lâu làm cho đất nước 
Việt Nam không xuất hiện Nhơn tài vì mỗi lần có Nhơn tài xuất hiện đều bị kiếm báu Long Tuyền 
vớt đứt. . .

Do đàn Cơ  của Bà Bát Nương mách bảo Đức Hộ Pháp vào đêm 16-10 Mậu Thìn (27-11-1928), 
đến ngày 28- 2- Kỷ Tỵ (1929) Đức Hộ Pháp cùng phái đoàn gồm 36 vị bơi xuồng vào một cánh 
đồng hoang vu có gò đất gọi là ngọn núi Lan. Chính nôi đây phái đoàn đã đào bới và lấy được 
thanh Long Tuyền Kiếm đựng trong một cái hộp bao chì và Đức Hộ Pháp đã mang về Tòa Thánh. 
. .

Thập Điều Giới Răn.

Đến năm 1930, Đức Hộ Pháp dạy cả Anh Em phải học Thập Điều Giới Răn, phải học cho thuộc 
làu đặng khi Thầy biểu đọc lại là phải cho thuộc.

Thập Điều Giới Răn như dưới đây:

 1- Phải tuâny Luật Pháp Chơn Truyền của Chí Tôn.

 2- Phải trọn hiếu với Tông Đường Phụ Mẫu, trọn nghĩa Vợ Chồng, vẹn phận làm Cha.

 3- Phải trọn giữ trai giới.

 4- Phải xa lánh các Đảng phái.

 5- Phải thật hành Phước Thiện, nuôi người già, dưỡng trẻ nhỏ.

 6- Không đặng thâu của chúng sanh.

 7- Coi Anh Em đồng Đạo như ruột thịt.
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 8- Không được bội Sư phản bạn.

 9- Phải ở như các Thánh Hiền, đừng phạm tội vong công bội đức.

 10- Phải Thương yêu loài người và loài vật, kính trọng mạng sanh, vì theo tánh chất của   
 Chí Tôn là Chúa sự sống.

Hồng Thệ Đào Viên Pháp:

Sau một thời gian lập Cơ ng quả trong Phạm Môn, Các vị nầy được Đức Hộ Pháp cân thần nghĩa 
là dùng phương pháp đặc biệt của Ngài để xem coi ai đã đạt được trung bình trở lên về Cơ ng quả 
cũng như về hạnh đức. Những vị được tuyển chọn sẽ có buổi Minh thệ tập thể gọi là Hồng thệ 
Đào Viên Pháp. Những vị nầy sẽ được giao cho những nhiệm vụ quan trọng hơn trong tương lai.

1- Hồng Thệ nơi Minh Thiện Đàn (Thánh Thất Khổ Hiền Trang) ngày Rằm tháng 2 Canh Ngọ 
(1930)

Tại Minh Thiện Đàn trong đợt đầu Đức Thầy chọn được 23 vị và cho làm lễ Hồng thệ Đào Viên 
Pháp trước đó vào ngày Rằm tháng 2 Canh Ngọ (1930).

Những vị nầy về Tòa Thánh hành Đạo sau đạt phẩm vị Chôn Nhơn, Đạo Nhơn khá nhiều. Đặc 
biệt có hai vị đạt đến phẩm Hiền Nhơn (đối phẩm Phối Sư bên Cửu Trùng Đài) đó là Hiền Nhơn 
Lê Văn Trung và Hiền Nhơn Nguyễn Văn Phú.

2- Hồng thệ tại Sở Trường Hoà: ngày mùng 3 tháng Giêng Nhâm Thân (1932)

Đúng ngày mồng 3 tháng Giêng NhâmThân (1932) cả Anh Em Phạm Môn Nam Nữ và luôn cả 
Cha Mẹ Vợ Con của Anh Em đều tựu đến Sở Trường Hòa rất đông phỏng chừng lối ngàn người.

Đến 7 giờ tối Đức Thầy dạy lấy một cái thau rửa thật sạch, đem để trước Thiên Bàn, Đức Thầy 
nói: Đáng lẽ là mỗi người có tên Hồng Thệ hôm nay tự mình cắt tay lấy máu đựng chung trong 
thau nầy rồi mỗi người uống một hớp, nhưng mấy em là người Đạo mỗi người đều giữ trường 
trai không thể làm như vậy được, nên phải dùng rượu chát đỏ thay thế, đổ rượu vào thau nầy cho 
nhiều vì mấy em đông lắm, lại thêm Cha Mẹ, Vợ Con của mấy em. Khi đổ rượu vào thau xong, 
Đức Thầy làm lễ Chí Tôn và hành Pháp vào thau rượu rồi kêu từ người theo danh bộ đã chọn sẵn 
và cả Cha Mẹ, vợ con của người được Hồng Thệ vô.

Người chánh danh Phạm Môn được Hồng Thệ quì trước Thiên Bàn nguyện như vầy:

Tôi là: ..................................tôi thề rằng:

Từ nay tôi coi Anh Em Phạm Môn như ruột thịt, sanh tử bất ly, thoảng có điều chi hoạn nạn thì tôi 
liều mình với Anh Em, tôi thất nguyện quyền Thiêng Liêng hành pháp tận đọa tam đồ bất năng 
thoát tục, và Thầy tôi không nhìn đến tôi nữa.

Lạy ba lạy đứng dậy, rồi thọc ngón tay giữa bàn tay mặt vô rượu chát đỏ mà nói rằng: “ Đây là 
huyết thệ của tôi “, rồi uống mỗi người một hớp, Cha Mẹ, vợ con của người chánh danh cũng uống 
mỗi người một hớp, như vậy, kế người sau đó cũng làm y như vậy tiếp theo mãi cho hết.

Những người Hồng Thệ kỳ mồng 3 tháng Giêng NhâmThân (DL. 7-2-1932), Đức Thầy chọn được 
67 vị. Ông Lê văn Tri xin thêm 5 vị nữa ở Gò Chai, Long Vĩnh, Đức Thầy cho nhưng Đức Thầy 
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nói: Mấy người em xin thêm đó nếu sau nầy có nên được, em vanh tay Qua đi. Sau quả y lời như 
Đức Thầy nói.

3- Hồng Thệ đợt sau tại Hộ Pháp Đường: Đến tháng 8 năm Ất Hợi (1935), Đức Thầy cho Ông 
Nguyễn văn Gia Thủ Bổn Phạm Môn hay đến ngày 18 tháng 8 Ất Hợi (15-9-1935) sẽ làm Lễ 
Hồng Thệ cho những vị Phạm Môn chưa Hồng thệ kỳ trước, Ông Thủ Bổn Phạm Môn liền gởi 
thơ các Sở hay, và đúng ngày đã định Anh Chị Em đều tựu về nhà sau tại Hộ Pháp Đường hồi đó 
còn nhà cột cây lợp tranh.

Việc Hồng Thệ (Đào Viên Pháp) kỳ nầy cũng thi hành y như kỳ mồng 3 tháng Giêng Nhâm Thân 
(1932) và kỳ nầy kết quả được 52 Nam và  27 Nữ.

D- HOẠT ĐỘNG CỦA PHẠM MÔN.

Đức Thầy (Đức Hộ Pháp) thường đến thăm Anh Em nôi các Sở Phạm Môn, đi bằng cách cỡi ngựa, 
vì thời nầy đa số đều là rừng rậm, chớ không có đường lưu thông rộngrãi như ngày nay, chỉ đi theo 
con đường xe bò, nên dầu có xe đạp cũng khó đi lắm ! Có khi Đức Thầy đi một mình, có khi thì 
có một hoặc hai người đi theo. . . . .

Cũng trong khoảng thời gian nầy, khi đến thăm các Sở, hễ gặp người bịnh thì Đức Thầy kêu Chủ 
Sở dặn phải tận tâm lo thuốc men cho người bịnh, không nên vì việc làm mà bỏ người bịnh.

Vì lúc nầy, Sở nào cũng đều là đất rừng mới khai phá ra nên bịnh chói nước, sốt rét rất nhiều. Mỗi 
lần Đức Thầy đi thăm đều thấy như vậy, hôn nữa càng ngày số người bịnh lại càng đông hơn trước.

Nhận thấy không thể đành như vậy được, nên đến tháng Giêng năm Quí Dậu ( 1933 ), Đức Thầy 
mới kêu Anh Em đến sửa soạn ngôi nhà sau hậu Hộ Pháp Đường , lót ván sạp dài thành hai dãy 
dọc theo hai bên, để cho người bịnh ở các chỗ Phạm Môn về, nằm trị bịnh ( Nam tả, Nữ hữu ). Khi 
sắp sửa chỗ nôi xong, Đức Thầy cho các vị Chủ Sở hay, kể từ nay các Sở Phạm Môn hễ có người 
bịnh, dầu Nam hay Nữ, đều đem hết về giao cho Đức Thầy chăm sóc điều trị.

Phần trị bịnh chia ra 2 khoa:

Đông y do Ông Bùi văn Hưng (Ông Tư Hưng) làm Bảo Bịnh điều trị bằng Đông y.

Tây y Đức Thầy bổn thân chăm sóc chích thuốc và cho uống Tây y.

Vì trong thời gian nầy (1933), những người hiện làm công quả tại TòaThánh và các Sở Phạm Môn 
không người nào biết chích thuốc, và điều trị bằng thuốc Tây, chỉ có Sài Gòn mới có một tiệm bán 
thuốc Tây mà thôi.

Về việc Đức Thầy chích thuốc Tây trị bịnh cho Anh Em rất kết quả, vì đa số là bịnh chói nước, 
rét rừng nên chích ký nin (Quinine) rất Cơ ng hiệu, nhưng rất tiếc là Cơ ng việc trị bịnh đang tiến 
hành, kế bị nhóm người Chi Phái đối lập với Tòa Thánh Tây Ninh tố cáo với chánh quyền Pháp 
tại Tây Ninh, nên Ông Trưởng Tâm (xếp mật vụ Pháp Tây Ninh) đi với bốn người lính Cảnh Sát 
vô tại Hộ Pháp Đường, khám lấy kim chích, và cả dụng cụ chích thuốc . . . . .

Từ đó Đức Thầy không còn chích được nữa, những người bịnh chói nước rét rừng thì ra ở tại nhà 
Cô Tư (Chị ruột của Đức Thầy) ờ tại chợ củ Tây Ninh, đặng mỗi bữa sáng đến nhà Thương Tây 
Ninh chích thuốc.
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Đến cuối năm Quí Dậu (1933), gần Tết Nguyên Đán, Ông Trưởng Tâm xếp lính kín Tây Ninh đi 
với bốn, năm người nữa mặc đồ thường (không biết chức vụ), đến tại Hộ Pháp Đường trình giấy 
chứng của Quan Chánh Tham Biện (Tỉnh Trưởng) Tây Ninh, cho lịnh khám xét Hộ Pháp Đường

Sau đó, lối hai tháng thì có lịnh đóng cửa các Sở Phạm Môn, do chánh quyền làm sẵn, đem đến 
dựng trước cửa mỗi nhà Sở một tấm bảng như vầy:   “Niêm cửa lại vì lập Hội không xin phép 
trước “.

Mặc dù có lịnh của chánh quyền đóng cửa như vậy, nhưng Anh Em cũng âm thầm ở tại nhà Sở như 
từ trước, chỉ đóng cửa trước không mở, và giảm sự tụ họp đông đảo như trước mà thôi.

Vì làng, xã tại địa phương thấy Anh Em nôi đây đều là lo làm ăn tu hành, và cả thảy đều trường 
trai chớ không có điều chi khả nghi làm cách mạng nên họ ngó lô cho Anh Em ở đó. 

Cũng trong năm Quí Dậu (1933), Cơ  quan Đạo biến động, Chức Sắc Đại Thiên Phong nghịch lẫn 
nhau, rồi lần di đến chỗ chia phe, phân phái. 

- Ông Đầu Sư Thượng Tưông Thanh (Nguyễn Ngọc Tương) và Đầu Sư Ngọc Trang Thanh ( Lê Bá 
Trang ) lập “Ban Chỉnh Đạo”, địa điểm tại Bến Tre, tức là Tòa Thánh An Hội Bến Tre.

- Ông Lê Kim Tỵ và Giáo Hữu Chính lập ra phái “Tiên Thiên”, địa điểm bìa Sân Cu, giáp ranh với 
Bàu Đế, và sau nầy dời về Sóc Sải, Bến Tre.

- Ông Phối Sư Thái Ca Thanh (Đốc Phủ Ca) lập phái “Chơn Minh Lý”, địa điểm tại Mỹ Tho.

- Ông Ngô Đức Nhuận và Nguyễn Ngọc Điền (Chín Rung) lập một phái gọi là phái “Tuyệt Cốc”, 
không có địa điểm chính thức và còn nhiều phái khác nữa...

Từ đây, những nhóm người tách rời Tòa Thánh thường đánh đổ Đức Quyền Giáo Tông Thượng 
Trung Nhựt và Đức Hộ Pháp, thậm chí có phần tử dựa vào quyền đời để gây rối rắm trong Đạo.

Đến tháng Giêng năm Giáp Tuất (1934), khi cúng Đàn rằm tháng Giêng vừa xong, liền được tin 
đến ngày 20 tháng Giêng nầy là có Chi Phái về Tòa Thánh Đăng Điện, tức là lên Ngôi Giáo Tông, 
và sẽ đuổi Đức Quyền Giáo Tông ra khỏi Tòa Thánh. Đức Quyền Giáo Tông lấy làm lo lắng, nên 
đến cho Đức Thầy hay và nhờ Đức Thầy liệu cách bảo vệ sự an toàn cho Tòa Thánh. 

Đức Thầy nói:”Xin Anh Cả yên tâm, để mặc Em lo liệu”. Và liền kế đó, Đức Thầy ra cho Thủ Bổn 
Phạm Môn là Ông Nguyễn văn Gia khẩn cấp kêu hết Anh Em Chủ Sở và Đạo Sở nôi các Sở Phạm 
Môn phải có mặt tại Tòa Thánh trước 5 giờ sáng ngày 20 tháng Giêng GiápTuất (1934), để Đức 
Thầy dạy việc, mỗi Cơ Sở chừa lại một người giữ nhà mà thôi.

Vừa rạng sáng ngày 20 tháng Giêng Giáp Tuất (1934), cả Anh Em lớn nhỏ nơi các Sở Phạm Môn 
đều tụ dến đủ mặt tại Hiệp Thiên Đài, Đức Thầy giao cho Ông Giáo Sư Thượng Minh Thanh lãnh 
trách nhiệm điều động thống nhứt  phân ra giữ các cửa ra vào Nội Ô Tòa Thánh.

Đúng như ngày đã định, lúc 7 giờ sáng ngày 20 tháng giêng Giáp Tuất ( Dl. 5/3/1934 ), nhóm 
người Chi Phái kéo về Toà Thánh rất đông, vừa đến cửa Hòa Viện (cửa số 1) thì ngưng lại rồi phân 
ra . Một nhóm thì kéo vào cửa số 1, còn một nhóm thì lại kéo đến cửa số 2, cũng đồng xông vào 
Nội Ô. 
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Những người giữ cửa được lịnh của người làm đầu bảo ngăn lại không cho vô và nói rằng: các 
Hiền Huynh nán đợi chúng tôi báo cáo với Đức Quyền Giáo Tông và đợi có lịnh Anh Cả cho mời 
các Hiền Huynh sẽ vô cũng không muộn. . .Rốt cuộc âm mưu của họ bất thành.

Sau cuộc biến động ngày 20 tháng Giêng kể trên, Đức Quyền Giáo Tông mời anh em Phạm Môn 
dự bửa tiệc thân mật, có Đức Hộ Pháp tham dự. 

Trước khi nhập tiệc Đức Quyền Giáo Tông có để lời:

“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 Qua nghe vậy chớ thật ra Qua cũng không biết Đức Hộ 
Pháp mở Phạm Môn ích lợi gì? Đến hôm nay Qua mới biết, nhờ có mấy em dám hy sinh để bảo 
tồn nghiệp Đạo”.

Và cũng trong bửa tiệc nầy, Đức Quyền Giáo Tông ngỏ ý yêu cầu Đức Hộ Pháp cho Hội Thánh 
Cữu Trùng Đài mượn người Phạm Môn để bổ đi các Tỉnh hầu trấn an tinh thần bổn Đạo rất hoang 
mang và Đức Thầy cũng hứa chịu. . .

Cơ Đạo đang gặp cơn thử thách, Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp đồng tâm hợp sức lèo 
lái con thuyền Đạo vượt qua cơ n bão tố, nhưng khổ nỗi gặp cảnh họa vô đơn chí là đến ngày 13 
tháng 10 năm Giáp Tuất (7 tháng 11 1934) Đức Quyền Giáo Tông đăng tiên làm cho cả Hội 
Thánh và toàn Đạo đều ngậm ngùi thương tiếc. . .

Sau cuộc tang lễ Đức Quyền Giáo Tông Hội Thánh liền triệu tập Đại Hội Nhơn Sanh và Đại Hội 
Hội Thánh để tìm phương củng cố nền Đạo.

Kết quả cả hai Đại Hội Nhơn sanh và Hội Thánh đều đồng thanh yêu cầu Đức Hộ Pháp nắm luôn 
quyền chưởng quản Cửu Trùng Đài cho đến ngày nào có Đầu Sư chánh vị, tức là Đức Hộ Pháp 
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài Hiệp Thiên và Cữu Trùng.

CƠ QUAN PHƯỚC THIỆN

A- TỪ PHẠM MÔN CHUYỂN SANG PHƯỚC THIỆN: 

Như phần trên có nói kể từ đầu năm 1934, tỉnh trưởng Tây Ninh đã ra lịnh đóng cửa Phạm Môn 
với lý do “lập Hội không xin phép nhà nước” và họ nghi ngờ Phạm Môn hoạt động chánh trị 
(chống Pháp), nay Đức Hộ Pháp đổi Phạm Môn thành Cơ Quan Phước Thiện tức hoạt động song 
song với Hành Chánh Đạo, có phẩm trật chức sắc rõ ràng nên nhà cầm quyền không nghi ngờ nữa. 

Diễn tiến việc thành lập Cơ Quan Phước Thiện như sau:

Qua năm Ất Hợi (1935), Đức Thầy nhớ lời hứa với Đức Quyền Giáo Tông, nên Đức Thầy đưa 
Anh Em Phạm Môn ra cầu phong do Đàn Cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm Rằm tháng 2 Ất Hợi 
(Dl. 19/3/1935), Đức Lý Đại Tiên kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ giáng Cơ phong Ông 
Trịnh Phong Cương là Giáo Hữu, còn những vị khác đều là Lễ Sanh Phái Thượng (gọi chung là 
Lễ Sanh Giáo Thiện) gồm 26 Nam và 14 Nữ Lễ Sanh Giáo Thiện.

Sau khi cầu phong, Đức Thầy lựa chọn 20 vị nam, 9 vị nữ bổ đi làm Đầu Họ Phước Thiện một tỉnh 
trong 20 tỉnh Nam Phần Việt Nam thời đó. (Nghĩa là mỗi tỉnh đã có Đầu Họ Đạo về Hành Chánh 
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nay thêm Đầu Họ Phước Thiện). Đức Thầy dạy bắt thăm ai trúng đâu thì đi đó. Và Đức Thầy còn 
ban cho mỗi người một đạo hiệu đặc biệt. 

Như vậy Cơ Quan Phước Thiện được thành lập từ đây (năm 1935). Đức Thầy cử Ngài Khai 
Pháp Trần Duy Nghĩa lảnh trách nhiệm Chưởng Quản Cơ Quan Phước Thiện.

Trước khi đi trấn nhậm nơi địa phương các vị nầy phải đến Hộ Pháp Đường mỗi đêm từ 6 đến 10 
giờ để học về Kinh kệ, học đi lễ, học cách tiếp xúc, xã giao với thân hào nhân sĩ địa phương và các 
Chức sắc tôn giáo bạn. . . Chính Đức Thầy đích thân dạy cặn kẽ mọi điều.  

Những vị Đầu Họ Phước Thiện buổi đầu tiên khi đến địa phương đều ở tại các Thánh Thất chung 
với Đầu Họ Hành Chánh Đạo, nhưng việc ai nấy lo, nếu gặp việc cần đều chung lo giúp đỡ lẫn 
nhau.

- Đầu Họ Đạo Hành Chánh lo phổ độ Nhơn sanh.

- Đầu Họ Phước Thiện lo cho người Hiến Thân vào Phước Thiện khai mở Cơ Sở Lương Điền, 
Công Nghệ và Thương Mãi.

Về việc Đạo sự lúc nầy tiến triển rất khả quan, nhứt là việc người Hiến Thân vào Phước Thiện và 
vụ khai mở Sở Lương Điền.

Đến ngày 27 tháng Chạp Ất Hợi (1935), các vị Đầu Họ Phước Thiện tiếp được điện tín của Ngài 
Khai Pháp Chưởng Quản Phước Thiện cho phép về ăn Tết, mỗi người được về thăm gia đình đến 
ngày 8 tháng Giêng Bính Tý (1936), phải có mặt tại Tòa Thánh để cúng Vía Đức Chí Tôn và đãi 
lịnh (chờ lịnh) Hội Thánh.

Qua ngày mùng 9, Đức Thầy cho kêu hết những vị Đầu Họ Phước Thiện họp đủ mặt tại Hộ Pháp 
Đường, Đức Thầy ban cho mỗi vị bốn phép Bí Tích là:

 1/. Phép Giải Oan

 2/. Phép Tắm Thánh

 3/. Phép Đoạn Căn (Hành Pháp xác)

 4/. Phép Hôn Phối

Đức Thầy trục Thần, khai khiếu, truyền Đạo, cách thức hành pháp cho từ người, Đức Thầy lại ban 
cho mỗi vị một cây bạch đăng (đèn cầy trắng) và dặn khi nào gặp việc khó khăn không giải quyết 
được, đợi lúc 12 giờ khuya để lên đốt cây đèn cầy nầy, và thành tâm cầu nguyện thì Thầy sẽ giúp 
cho.

Khi các việc xong, Đức Thầy dặn, cúng Lễ Rằm tháng Giêng rồi trở xuống Địa phương lo phận 
sự của mình. Còn về bảng chỉ dẫn Hành Pháp, Thầy sẽ gởi xuống sau. Việc Hành Pháp nầy phải 
ráng tập luyện, khi nhận thấy được, sẽ thực hành, và khi Hành Pháp, sự kết quả như thế nào, nhớ 
Phúc Trình về cho Thầy biết.

Nhờ Đức Thầy truyền Thần, khai khiếu và truyền Pháp, nên việc Hành Pháp rất kết quả khả quan 
nhứt là Phép Giải Oan và Giải Bệnh. Sự hiệu lực thấy hiển hiện trước mắt, nên mỗi kỳ Đàn, bổn 
Đạo tụ đến cúng rất đông để được Giải Oan luôn thể.
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Vì những huyền diệu các Đấng Thiêng Liêng ban bố hộ trì nên Bổn Đạo hiến thân vào Phước 
Thiện tấp nập, và đồng thời các tỉnh khác trong miền Nam Việt Nam cũng tương tợ như vậy, nghĩa 
là cũng nhờ huyền diệu việc Giải Oan, Giải Bịnh của các Ông Đầu Họ Phước Thiện mà người hiến 
thân vào Phước Thiện như lượn sóng tràn bờ.

Cũng trong năm Bính Tý (1936), có lịnh của Ngài Khai Pháp Chưởng Quản Phước Thiện dạy các 
vị Đầu Họ Phước Thiện chọn người đã hiến thân trọn đời vào Phước Thiện đưa về Tòa Thánh đặng 
nhập vào Công thợ tạo tác Tổ Đình lối bốn trăm (400) người, kể cả Nam lẫn Nữ. Đức Thầy dạy, 
nếu ai bằng lòng hy sinh làm Tổ Đình phải Minh Thệ thủ trinh trong thời gian tạo tác Tòa Thánh, 
khi làm xong mới lập gia đình, dầu Nam hay Nữ cũng phải như vậy.

Đến ngày mùng 1 tháng 11 năm Bính Tý (14/12/1936), khởi Cơ ng tạo tác Tòa Thánh. Các Họ 
Đạo Phước Thiện trong miền Nam Việt Nam đều tổ chức Sở Lương Điền để sản xuất lương thực 
cần dùng nơi Cơ Sở và giúp đở cho những người bịnh tật, khốn khổ tai nàn và dành ra một phần 
đặc biệt đem về Tòa Thánh, cho công thợ tạo tác Tổ Đình dùng hằng ngày nôi Trại Đường, kể cả 
thợ hồ, thợ mộc, thợ cưa, thợ sắt, Sở đắp vẽ, Sở lò gạch, Sở đào đá v.v...

B- CƠ  QUAN PHƯỚC THIỆN CHÍNH THỨC RA ĐỜI.

Tuy bắt đầu hoạt động từ năm 1935, nhưng lúc đó chức sắc Phước Thiện chỉ có một phẩm gọi là 
Lễ Sanh Giáo Thiện mà thôi, mãi đến ngày Mùng 8 tháng giêng năm Mậu Dần (7-2-1938), Hội 
Thánh ban hành bộ Đạo Luật năm Mậu Dần qui định rõ 4 Cơ quan trong Đạo là: Hành Chánh, 
Phước Thiện, Phổ Tế và Tòa Đạo (sau nầy đổi lại là Pháp Chánh).

Trong bộ Đạo Luật Mậu Dần qui định 12 phẩm trật của Phước Thiện gọi là Thập nhị đẳng cấp 
Thiêng liêng cùng nhiệm vụ của ho, từ dưới lên trên như sau:

 1- Minh Đức

 2- Tân Dân

 3- Thính Thiện

 4- Hành Thiện

 5- Giáo Thiện

 6- Chí Thiện

 7- Đạo Nhơn

 8- Chơn Nhơn

 9- Hiền Nhơn

 10- Thánh Nhơn

 11- Tiên Tử

 12- Phật Tử
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Và đến ngày 19-10 Năm Mậu Dần (10-12-1938), Đức Hộ Pháp và Đức Giáo Tông Lý Thái Bạch 
đồng ký tên phong ban hành Đạo Nghị Định số 48 qui định phẩm phục, công cử, cầu phong 
cho chư chức sắc Phước Thiện. Kể từ đó Cơ Quan Phước Thiện chính thức ra đời và ngang hàng 
với các Cơ quan khác trong Đạo.

Từ ngày Phước Thiện được chính thức là một trong bốn Cơ quan của nền Chánh Trị Đạo và phân 
định rõ phẩm tước, hơn nữa Đạo Luật năm Mậu Dần (1938) lại định rõ về nhiệm vụ, quyền hạn 
phân minh thì lại càng tiến triển khả quan hơn trước, nhứt là về tạo tác Tổ Đình, phần công thợ 
hầu hết là người Phước Thiện, còn về lương thực công thợ dùng hằng ngày là do toàn Đạo, các 
địa phương hợp sức chung lo, nhưng phần lớn là nhờ các Sở Lương Điền Phước Thiện ở các tỉnh 
Miền Tây . . .

Cũng trong năm Kỹ Mão (1939), Cơ Đạo đang tiến triển thì bỗng nhiên đùng một cái Chính 
Quyền Pháp ra lịnh đóng cửa các ThánhThất và Cơ Sở Phước Thiện trong toàn quốc, nhưng những 
vị Đầu Họ và Đầu Quận Phước Thiện đã len lõi ở lại lo trách nhiệm của mình để tiếp tục việc kiến 
thiết Tòa Thánh.

Tới kỳ Lễ Hạ Ngươn Rằm tháng 10 Canh Thìn (1940), các vị Đầu Họ và Đầu Quận Phước Thiện 
về Tòa Thánh chầu Lễ Đức Chí Tôn, sáng ngày 16, Đức Thầy kêu hết qua Hộ Pháp Đường rồi Đức 
Thầy dạy Anh Em đến thưa cho Ngài Khai Pháp Chưởng Quản Phước Thiện hay là: Thầy tôi dạy 
đến thưa cho Sư Thúc hay rằng Thầy tôi không cho chúng tôi đi hành nhiệm Đầu Họ, Đầu Quận 
Phước Thiện nữa. Lúc đó Tòa Thánh mới làm vừa kín chớ chưa được hoàn tất. Rồi Đức Thầy cho 
Anh Em Phạm Môn phân ra kẽ lo tạo Sở mới, người trở về Sở cũ, lo tìm phương sinh sống hầu 
bảo bọc lẫn nhau trong cơn khốn khổ.

Bỗng dưng sét đánh ngang mày, khiến toàn Đạo như gà mất mẹ, là ngày 4 tháng 6 nhuần Tân 
Tỵ (Dl. 27-7-1941), mật thám Pháp ở Sài Gòn đến tại Tòa Thánh bắt Đức Thầy (Đức Hộ Pháp) 
đem về Sài Gòn, cách ít ngày sau đó tiếp tục bắt thêm Ông Khai Pháp và nhiều Ông khác nữa, kể 
chung như dưới đây:

 - Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. 

 - Khai Pháp Trần Duy Nghĩa. 

 - Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Trọng Thanh. 

 - Q. Thái Chánh Phối Sư Thái Phấn Thanh. 

 - Giáo Sư Thái Gấm Thanh (Công Viện)

 - Sĩ Tải Đỗ Quang Hiển.

Cả sáu vị Đại Thiên Phong nay đều bị lưu đày sang hải đảo Madagascar thuộc Phi Châu, cả toàn 
Đạo đều chịu cảnh như con mất cha, trò mất Thầy. Tòa Thánh thì quân đội Pháp chiếm đóng (gọi 
là Thành Mới). Riêng về Anh Em Phạm Môn còn ở nơi đây người thì về gia đình lo bề Nhơn đạo, 
nhưng lòng trung nghĩa đối với Đạo, với Thầy và với cả Anh Em không bao giờ phai lợt. Anh Em 
thường tới lui thăm viếng và bàn bạc nhắc nhở nhau về Đạo, về Thầy và về Anh Em để đợi ngày 
Đức Thầy trở về cố quốc hầu tiếp nối bước đường lập Cơ ng bồi đức.
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Trong thời gian Đức Hộ Pháp bị lưu đày, ở nhà các vị Chức sắc hợp tác với quân đội Nhựt lập 
thành Nội Ứng Nghĩa Binh để lật đổ chính quyền thuộc địa Pháp để giành độc lập cho đất nước và 
cũng vì Pháp đã lưu đày Đức Hộ Pháp là vị giáo chủ hữu hình của Đạo. Nhưng sau đó Nhựt Bổn 
bị thua trận và đầu hàng Đồng Minh. Pháp trở lại Việt Nam.

Khi hiểu được mục đích khối Cao Đài, nên Pháp muốn xoa dịu lòng căm hận, mới đưa Đức Hộ 
Pháp trở về Việt Nam và trả lại quyền tự do hành Đạo. 

Đức Thầy về tới Sài Gòn ngày 26 tháng 7 Bính Tuất (Dl. 22-8-1946) và về đến Tòa Thánh ngày 
4 tháng 8 Bính Tuất (Dl.30-8-1946).

Vừa về dến Tòa Thánh, Đức Hộ Pháp liền tái thủ Đạo Quyền, chấn chỉnh lại các cơ cấu Hành 
Chánh Đạo. 

Đến tháng 10 năm Bính Tuất (1946), liền ra lịnh phục hồi Quyền Vạn Linh tức là tổ chức 
Đại Hội Nhơn Sanh và Đại Hội Phước Thiện, kỳ hội nầy là kỳ Hội Ân Xá nên việc cầu phong, 
cầu thăng có phần châm chế, nhờ vậy kết quả về vụ cầu phong được ân phong vào phẩm Lễ Sanh 
và Giáo Thiện khá nhiều.

C- NÂNG CẤP CƠ  QUAN PHƯỚC THIỆN THÀNH HỘI THÁNH PHƯỚC THIỆN:

Đến cuối năm Bính Tuất (1946), khi Đại Hội bế mạc xong, Đức Thầy liền thành lập Hội Thánh 
Phước Thiện, gồm đủ Cửu viện giống như Hội Thánh Cửu Trùng Đài. Và Hội Thánh Phước Thiện 
đặt trực thuộc Hiệp Thiên Đài.

Ngài Hiến Đạo Hiệp Thiên Đài Phạm văn Tươi, Chưởng Quản Phước Thiện.

Kế đến Tết Nguyên Đán Đinh Hợi (1947), Ngài Hiến Đạo Phạm văn Tươi về quê nhà ở Cần Giuộc 
ăn tết rồi bị kẹt luôn không trở lên Tòa Thánh hành Đạo nữa được nên Đức Thầy chỉ định Ông 
Đạo Nhơn Nguyễn Tự Thế làm Chưởng Quản Phước Thiện và Phước Thiện vẫn mạnh tiến trên 
bưóc đường hành Đạo, Cơ cứu khổ lần lần khai mở thêm như: Cô Nhi Viện Dưỡng Đường Phước 
Thiện, Bảo Sanh, Trại Hàng Cấp Tế, các Sở Hốt Thuốc Nam miễn phí để giúp cho Nhơn sanh khi 
bịnh hoạn.

Đến ngày 14 tháng Giêng năm Đinh Hợi (1947), Đức Thầy ban ra Phương Luyện Kỹ đặng 
vào con đường Thứ Ba Đại Đạo.  (Xem bài đọc thêm)

Từ ngày thành lập Hội Thánh Phước Thiện thì việc tiến triển từ Trung Ương đến Địa Phương đều 
rất khả quan. Người hiến thân vào Phước Thiện mỗi ngày thêm đông, nhưng không may Phước 
Thiện lại chịu lấy tang chung là Ông Chưởng Quản Phước Thiện Đạo Nhơn Nguyễn Tự Thế qui 
vị vào ngày mùng 9 tháng 11 năm Đinh Hợi ( Dl. 20-12-1947 ). Cách lối tuần lễ sau, Anh Em đệ 
tờ lên Đức Thầy cầu xin định người kế nhiệm Chưởng Quản Phước Thiện và được Đức Thầy chỉ 
định Ông Đạo Nhơn Trịnh Phong Cương cầm quyền Chưởng Quản Phước Thiện và cứ noi theo 
luật lệ của Đạo từ trước mà tiếp nối.

KẾT LUẬN:

Khởi đầu là Phạm Môn và Minh Thiện rồi sau đó thành Cơ Quan Phước Thiện rồi đến Hội Thánh 
Phước Thiện, chư vị nầy đã đóng góp một phần rất quan trọng trong việc xây dựng Đền Thánh 
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cũng như phát triển nền Đạo. Vì vậy trong một bài thuyết Đạo tại Văn Phòng Hội Thánh Phước 
Thiện vào ngày 12 tháng Giêng Ất Mùi (4-2-1955), Đức Hộ Pháp thuyết giảng như sau:

“Bởi vì sự Công chánh, Bần Đạo đứng giữa đây, Bần Đạo phải nói, Bần Đạo nói thiệt, cả sự 
nghiệp của Đạo còn tồn tại đây là do bàn tay của Phạm Môn. Nếu không có Phạm Môn thì Đạo 
không đứng vững.

Đức Chí Tôn đã định cho Bần Đạo thâu 72 vị môn đệ mà chỉ hành sự có 36, 37 vị. Buổi đó thầy 
trò chịu cực khổ, tìm phương tạo nghiệp mà bị chúng đánh đổ, đến đổi vận lưông thực Lục tỉnh về 
Tòa Thánh mà cũng bị ngăn cản, quyết bỏ đói cho chết, mà tội nghiệp thay, họ cũng không thối 
chí ngã lòng cứ cương quyết theo Bần Đạo cho đến ngày lập thành Hội Thánh Phước Thiện.

Thật nỗi khổ tâm của mấy em Phạm Môn, chỉ lấy hai bàn tay trắng mà tạo nên sự nghiệp cho Đạo, 
họ chỉ bắt gió nắn hình lấy không làm có . . ”

Đặc biệt hai vị Phạm Môn đã đắc Thánh vị là Phối Thánh Phạm Văn Màng và Phối Thánh 
Bùi Ái Thoại, một số vị khác đoạt Thần vị có về Cơ cho biết như ông Thần Chiếm, Thần 
Trần Văn Thoàn, . . . Các vị nầy chỉ biết lo lập Cơ ng quả và một lòng vì Thầy vì Đạo chớ không 
có tịnh luyện gì cả, đúng như lời Thánh giáo Đức Chí Tôn dạy:

“Người dưới thế nầy muốn giàu có phải kiếm phương thế mà làm ra của, ấy là về phần xác thịt. 
Còn Thần, Thánh, Tiên, Phật muốn cho đắc Đạo phải có Công quả”

HT Mai Văn Tìm
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