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GIỚI THIỆU

C

húng tôi trân trọng giới thiệu quyển:
“Phạm Môn – Minh-Thiện – Phước-Thiện” do
Thanh Minh biên soạn. Đây là quyển Sử-liệu biên soạn
rất công phu tường tận về quá trình hình thành PhạmMôn, cùng diễn biến thành lập Minh-Thiện-Đàn, rồi
theo thời gian do thời cuộc dồn dập đổi thay biển đổi
thành Cơ-Quan Phước-Thiện, để rồi sau cùng trở thành
Hội-Thánh Phước-Thiện.
Chúng tôi may duyên sưu tầm được bản photo copy
của Bản in, và đã đánh máy lại cùng chuyển đổi làm thành
quyển ebook này.
Quyển tài liệu chúng tôi sưu tầm được là bản photo
copy từ bản-in đã cũ có nhiều từ bị phai mờ, không đọc
được; thêm vào đó, có những đoạn ghi chú là có bản
photocopy văn kiện dẫn chứng đính kèm nhưng chẳng
may bản photocopy của bản in mà chúng có được, vì
một lý do nào đó mà các văn kiện được đề cập bị thiếu
sót. Chúng tôi cố công tìm nguồn tài liệu khác để hiệu
đính nhưng đã không tìm gặp bản tương ứng thứ hai để
đối chiếu, chỉnh sửa, bổ túc, vì thế chúng tôi đã phải cố
suy đoán những từ bị phai mờ. Do vậy, rất có thể, sự suy
đoán của chúng tôi không được chính xác hay sai lầm,
nên chúng tôi hi vọng chư Đạo-Hữu, Đạo-Tâm khi đọc
13



phát hiện bất kỳ điều gì sai sót, hay lầm lỗi, xin vui lòng
cho chúng tôi được biết để giúp chúng tôi có thể bổ túc,
chỉnh sửa lại cho được chính xác và hoàn hảo hơn. Xin
chân thành cảm tạ.
Trân trọng,
California, ngày 19 tháng 8, 2013
Tầm Nguyên
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HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG

văn-phòng
Số: 209

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
Nhị thập nhị niên
Tòa-Thánh Tây-Ninh
PHƯƠNG LUYỆN KỶ

ĐẶNG VÀO CON ĐƯỜNG THỨ BA ĐẠI-ĐẠO

Phải biết thân-thích cùng cả nhơn vật tức là tìm
nguyên do của Vạn-Linh cùng Chí-Linh.
Phải ân-hậu và khoan-hồng.
Phải thanh-nhàn đừng vị-kỷ.
Phải bình-tĩnh nghĩa là đừng chịu ảnh-hưởng của
họa, phước, buồn, vui (tập tánh không không đừng nhiểm,
vui cũng vui, buồn cũng buồn, nhưng đừng để nọc buồn
vui thấm vào chơn tánh).
Phải độ-lượng, khoan-dung, tha-thứ.
Phải vui-vẻ, điều-hoà, tự-chủ, và quyết-đoán.
Giữ linh-tâm làm căn bổn. Hiếu-hạnh với Chí-Tôn
và Phật-Mẫu.
PHƯƠNG-PHÁP TRỊ TÂM
VÌ TÂM LÀ HÌNH ẢN H CỦA THIÊN-LƯƠNG

Đức-tin và khôn-ngoan là kho chí bữu, ngoài ra là
của bỏ, là đồ vô gía.
Ai đã cố oán kẻ thù của mình, thì khó giữ thanh
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tâm công-chánh cho đặng.
Ai chẳng oán hận mới thắng đặng kẻ thù nghịch
cùng mình.
Sự cừu hận là mối thảm khổ đệ nhứt của NhơnSanh, nên người hiền thì không biết đến, hay là từ bỏ
cừu hận oán ghét.
Thắng đặng khí nộ mình, thì không chọc ai giận dữ.
Lấy thiện mà trừ ác.
Lấy nhơn-nghĩa trừ bạo tàn.
Lấy lòng quảng-đại đặng mở tâm-lý hẹp-hòi.
Lấy chánh trừ tà.
Ấy là đường thương huệ kiếm.
LUYỆN THÂN, LUYỆN TRÍ

Ẩm-thực tinh-khiết.
Tư-tưởng tinh-khiết.
Tín-ngưỡng mạnh-mẽ nơi Chí-Tôn và Phật-Mẫu.
Thương yêu vô tận.
Ấy là chìa khóa mở cửa Bát-Quái-Đài tại thế nầy.
Tòa-Thánh, ngày 14 tháng Giêng năm Đinh-Hợi (1947)
Hộ-Pháp
(Ấn-Ký)
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LỜI DẪN
PHẠM-MÔN:
Là cửa Tu Chơn hay là con đường thứ ba của Đại-Đạo.
PHƯỚC-THIỆN:
Là Bí-Pháp biến thân của ĐỨC CHÍ TÔN ban cho
ĐỨC HỘ PHÁP để thực cơ cứu khổ. Nên có đôi liễn:
 PHƯỚC ĐỨC THIÊN BAN VẠN VẬT CHÚNG SANH LY KHỔ KIẾP
 THIỆN DUYÊN ĐỊA TRỬ THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT HIỆP NGUYÊN NHÂN
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Tìm hiểu PHẠM MÔN “Do đâu mà có”

PHẠM MÔN
TÌM HIỂU PHẠM MÔN “DO ĐÂU MÀ CÓ”
Trong quyển Thiên Thơ Thánh-Ngôn-Hiệp Tuyển
quyển I, đoạn Văn Thi Dạy Đạo, trang 119, ĐỨC CHÍTÔN giáng cho bài thi:
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.
1. “Tỉnh ngộ xá thân tại Phạm-Môn”:
ĐỨC CHÍ-TÔN kêu cả con cái của Ngài thức giấc cho
mau lo hiến thân vào cửa Phạm (Cửa Phạm là cửa Phật).
2. “Khuyến tu hậu nhựt độ sanh hồn”:
Là khuyến chúng sanh ráng lo tu hành theo khuôn
viên kỷ luật nhà Phật, thì ngày sau Linh-Hồn đặng siêu
thăng thoát hóa vào cõi Thiêng Liêng hằng sống.
3. “Vô lao bất phục hồi chơn-mạng”:
Là ĐỨC CHÍ-TÔN dạy con cái của Ngài biết rằng
không có công lao khổ hạnh trong cửa Đạo thì không thể
nào trở về ngôi xưa vị cũ cho đặng.
4. “Tỉnh thế kỳ thân đắc chánh tôn”:
Là nhầm vào thế kỷ XX 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.
Từ ngày cửa Phạm đã mở, Nhơn-Sanh vào tu hành
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lập công đạt vị cũng nhiều, điển hình hai vị đắc Thánh
là Phối Thánh Phạm Văn-Màng và Phối Thánh Bùi ÁiThoại, công quả vào hàng cai sở đấp vẽ Đền-Thánh và chủ
sở lương điền Phạm-Môn mà thôi, đó là một kỳ công đạt
vào hàng phẩm Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiêng Liêng do
Thánh-Lịnh quyền CHÍ-TÔN tại thế truy-thăng vào vị
Thánh-Nhơn, “NGỌC HƯ CUNG” phong vị Phối-Thánh.
DẪN KHAI HÌNH THÀNH PHẠM-MÔN
Cần truy nguyên tại sao trong nền Đaị-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ của ĐỨC CHÍ-TÔN lại có Thảo-Xá Hiền-Cung
của Đức Cao Thượng-Phẩm và Phạm Nghiệp do Đức
PHẠM HỘ-PHÁP tạo lập, rồi sau đó mới biến ra PhạmMôn và Phước-Thiện. Theo bài thi dạy trên.
A. VỀ THẢO-XÁ HIỀN-CUNG:

Do cuộc nội biến của nhóm người ở Thánh-Thất
Cầu Kho về Tòa-Thánh ngày 25–7–Mậu Thìn (DL: 29–
08–1928) chỉ trích ĐỨC THƯỢNG-PHẨM Cao-QuỳnhCư và đuổi ra khỏi Nội-Ô Tòa-Thánh trong 24 giờ, nếu
không chịu đi, chúng hâm bắt trói nơi rừng Thiên Nhiên.
Hành động chủ trương này do Pháp đạo-diễn cho
tên Nguyễn Phát Trước tức “Tư Mắt” phá Đạo, hại người
đạo đức chân tu; khiến nên ĐỨC THƯỢNG-PHẨM phải
về làng Hiệp Ninh tạo lập “Thảo-Xá Hiền-Cung” vào ngày
29–07–Mậu Thìn (DL 03–09–1928)
Trong khổ nạn đau thương này, Đức Phật Bà Thất
Nương giáng cơ cho đôi Liến:
THẢO XÁ TÙY NHƠN NGU MUỘI BẦN HÀN NGHINH NHẬP THẤT,
HIỀN CUNG TRẠCH KHÁCH THÔNG MINH PHÚ QUÍ CẤM LAI MÔN.
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Từ đây cứ giữ dạ ôn nhu mà đối đãi với người. Em
xin hai Anh gắn hiểu bài thi này:
Lẽ thiệt điều hư khá lọc lừa,
Mới mong khiến gió với sai mưa,
Ngai vàng Bạch Ngọc tay toan vịnh,
Đài cát Dương Châu bước phải chừa.
Lương Võ Đế Phật ghi hạnh cũ,[1]
Hớn Chung Ly Tiên ngợi tài xưa.[2]
Khuôn thuyền bát nhã không chuyên nghiệp,
Dầu túi gió trăng cũng gọi thừa...
Vòng cương tỏa buộc ràng danh lợi,
Chốn hí trường lui tới lăng xăng.
Phép vua luật nước thúc dần,
Đỉnh chung rốt cuộc mơ màng chiêm bao.
Đâu thấp đâu cao phẩm thế,
Nhục vinh kia ai dễ trọn đời.
Cõi trần kiếp sống mấy hơi,
Phủi tay phút đã châu rơi ngọc trầm,
Hởi ai là khách tri âm...

(Thất Nương)

Sau ba tháng ẩn thân nơi Thảo Xá, chịu cơ khảo thí
của nhóm người Chi Phái, đó là lửa thử vàng, gian nan thử
Đạo. Rồi vâng Thánh Huấn Đại Từ Phụ dạy phải trở về
Tổ-Đình Tòa-Thánh an dưỡng vào ngày 15–10 năm Mậu
Thìn (DL: 26–11–1928).
Về Nội-Ô Tòa-Thánh dưỡng bệnh được hai tháng
[1] HỘ-PHÁP
[2] THƯỢNG-PHẨM
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đến ngày 26–12–Mậu Thìn (DL: 05–02–1929), Đức Ngài
dạy Bà Giáo-Sư Nguyễn Hương Hiếu dọn đồ về Thảo Xá
lúc 10 giờ. Ở tại Thảo Xá cho đến ngày 01–03–năm Kỷ Tỵ
(DL: 10–04–1929), Đức Ngài Qui Thiên lúc 12 giờ. Hành
Đạo trọn 2 năm 05 tháng.
Đại công của Đức Ngài là khai phá rừng già, cất ĐềnThánh tạm năm Đinh Mão. Ngài phế Đời hành Đạo và
về ở Chùa Gò Kén (Từ Lâm Tự) kể từ ngày 15–10–Bính
Dần (DL: 19–11–1926), cho đến khi dời về Chùa mới, đất
mua ở làng Long Thành, cất Tòa-Thánh tạm vào đêm
13–02–Đinh Mão (1927).
TIỂU SỬ ĐẠO NGHIỆP NGÀI CAO QUỲNH CƯ

 Ông Cao Quỳnh Cư sinh năm 1888 (Mậu Tý).
Chơn-Linh Hớn Chung Ly Quyền
 Họp bộ ba xây bàn tại phố Hàng Dừa Sài Gòn
ngày 06–06–Ất Sửu (DL: 26–07–1925).
 Hội Yến Diêu Trì Cung tại nhà ông, ngày 15–08
Ất Sửu (DL: 02–10–1925).
 Vọng Thiên cầu Đạo ngày 01–11–Ất Sửu (DL:
16–12–1925).
 Đức Thượng-Đế dạy Đạo ba ông ngày 16–11–Ất
Sửu (DL: 02–01–1926).
 Khai Đàn ngày 14–12–Ất Sửu (DL:27–01–1926)
 Thọ Thiên Ân “Tá Cơ Tiên Hạt Đạo Sĩ” ngày
13–03–Bính Dần (DL: 25–04–1926).
 Đắc phong Thượng-Phẩm ngày 15–10–Bính Dần
(DL: 19–11–1926).
 Dời về Chùa mới Làng Long Thành ngày 13–02–
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Đinh Mão
Chịu khảo thí do do Thánh-Thất Cầu Kho ngày
25–07–Mậu Thìn (DL: 29–08–1928).
Về Thảo-Xá Hiền-Cung ngày 19–07–Mậu Thìn
(DL: 03–09–1928).
Vâng Lệnh CHÍ-TÔN trở về Tòa-Thánh lúc 7 giờ
ngày 15 tháng 10 năm Mậu Thìn (DL: 26–11–1928).
Trở lại Thảo Xá ngày 26–12–Mậu Thìn (DL:
05–02–1959).
Qui Thiên lúc 12 giờ ngày 01–03–Kỷ Tỵ (DL:
10–04–1929).
B. VỀ PHẠM-NGHIỆP

Buổi cơ Đạo chinh nghiên bởi cường quyền Pháp
mưu toan diệt Đạo, ĐỨC HỘ-PHÁP cũng ra đi... mua
đất tạo lập Phạm-Nghiệp tại xóm trường đua Hiệp Ninh
(Tây Ninh).
Đức Ngài kể lại: “Bần-Đạo nhớ khi Bần-Đạo đến Kim
Biên mở Hội-Thánh Ngoại Giáo năm Đinh Mão, khi trở
về, Đức CAO THƯỢNG-PHẨM ở nhà dạy đặng một đoàn
môn đệ... (Từ chức vụ đời tháng 11–1927).
Khi nền Đạo chinh nghiên, trong bị quyền Đạo khảo
đảo, ngoài bị Pháp buổi nọ áp bức, làm cho mấy anh lớn
cầm quyền Đạo chia rẽ nghịch lẫn nhau, thiên hạ giục cho
nghịch... cho loạn...
Đức CAO THƯỢNG-PHẨM về Thảo-Xá Hiền-Cung,
chỉ còn ĐỨC QUYỀN GIÁO-TÔNG, tình trạng nguy ngập
không thể tưởng tượng, chúng tuyệt lương thực, chúng bắt
buộc bất cứ ai trong Đền-Thánh buổi nọ ra hành Đạo, điều
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bị chúng bắt giam cầm!!!
Pháp định diệt Đạo buổi phôi thai, bó buộc đến nổi
không có cơm ăn... Bên ngoài chúng mướn tay sai của Pháp
bắt buộc giam cầm làm nhục một cách không thể tưởng
tượng được...
Bên trong phân phe, chia phái, một đoàn người theo
ĐỨC QUYỀN GIÁO-TÔNG, một số theo ông Tương và cũng
có một số theo Đức CAO THƯỢNG-PHẨM.
Phạm-Môn buổi nọ cũng bị đuổi ra khỏi Đền-Thánh,
thầy trò dắt nhau ra mua miếng đất tạo Phạm-Nghiệp làm
cho Đạo sống lại. Nếu không có Phạm-Môn thì nền Đạo
đã chết rồi, và nếu không có Phạm-Môn thì Đền-Thánh
cũng không thành tựu được...”
Như thế Phạm-Môn phôi thai từ năm Đinh Mão,
Mậu Thìn do Đức CAO THƯỢNG-PHẨM dạy được
một số môn đệ theo lệnh dạy của ĐỨC CHÍ-TÔN là Chi
Đạo lập thành cơ cứu khổ thay cho HIỆP-THIÊN-ĐÀI.
Sau khi ĐỨC THƯỢNG-PHẨM Qui Thiên, ĐỨC
HỘ-PHÁP phải làm thay, vì thế mà Phước-Thiện phải
chịu dưới mạng lệnh hành Pháp ba năm lập thành cơ
quan Phước-Thiện của Ngài Khai-Pháp HTĐ TRẦN DUY
NGHĨA, cho đến khi có Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiêng
Liêng. Chức-Sắc lên hàng phẩm Chí-Thiện, ĐỨC HỘPHÁP đương kiêm Chưởng-Quản Nhị-Hữu-Hình-Đài
mới lập thành Hội-Thánh Phước-Thiện vào năm Bính
Tuất (1946) và lập thành bốn Viện đầu tiên: Lại Viện, Hộ
Viện, Lương Viện, Công Viện.
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LẬP PHẠM-NGHIỆP (MẬU THÌN NĂM 1928)

Trung tuần tháng 08 năm Mậu Thìn (1928), ĐỨC
HỘ-PHÁP mua phần đất Xã Hiệp Ninh, Quận Châu
Thành, Tỉnh Tây Ninh, cập Quốc Lộ 22 đường đi Tây
Ninh – Sài Gòn (99 cây số).
Ngôi nhà đầu tiên dựng trên phần đất này ĐỨC
HỘ-PHÁP “Giao khoán” cho ông Lễ-Sanh Thượng Ngươn
Thanh lãnh làm xong kéo đến dựng, cột cây kê táng, lợp
tranh.
Thời gian kiến tạo “Phạm-Nghiệp” có một số người
Đạo tâm tình nguyện đến xin làm giúp cho ĐỨC HỘPHÁP. Mỹ ý số người này là muốn được gần Đức Ngài
để học Đạo... Lần hồi số người tự đến xin làm ngày thêm
đông...
HÌNH THÀNH PHẠM-MÔN (1930)

Đến năm Canh Ngọ (1930), ĐỨC HỘ-PHÁP dạy
số người Đạo Tâm:
“Muốn làm công quả phải vào Tòa-Thánh, chỗ này
không phải chỗ làm công quả”.
“Còn như mấy em muốn theo Qua học Đạo, thì phải
làm tờ hiến thân trọn Đời cho Phạm-Môn và phải có cha, mẹ,
hoặc vợ con bằng lòng ký tên cho hiến thân mới đặng. Đồng
thời tờ hiến thân phải có đầu Họ Đạo vi chứng mới đặng.”
Khi có lệnh dạy làm tờ hiến thân vào Phạm-Môn thì
tất cả số người Đạo tâm này tuân hành y lệnh dạy dâng
lên Đức Thầy xem xong rồi chuyển qua cho Ngài Đầu-Sư
Thượng Trung Nhựt tức Đức Quyền Giáo-Tông sau nầy.
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MÔN ĐỆ PHẠM-MÔN (15–06–1930)

Từ ngày làm tờ hiến thân vào Phạm-Môn rồi, tất cả
số người nầy đều kêu ĐỨC HỘ-PHÁP bằng Thầy. Đức
Thầy dạy phải làm công quả mỗi tháng 27 ngày, được nghỉ
3 ngày: mồng 10, 20, 30, tháng thiếu nghỉ ngày 29.
Nhân số ngày đông thêm, để bảo đảm sự lâu dài, số
người lớn tuổi họp nhau phân công cho một số anh em
lo đi cưa cây làm cửa, đóng vách, đóng bàn ghế để trang
trí ngôi nhà mới; số khác lo đi mướn ruộng làm để có lúa
gạo cho anh em ăn làm công quả mới được bền vững.
Khi bàn tính xong kế hoạch mới trình lên Đức Thầy
hay, được Đức Thầy chấp thuận và dạy mướn ruộng của
bà Lâm Hương Thanh đương quyền Nữ Chánh Phối-Sư
tọa lạc tại Bến Sỏi Tây-Ninh. Vụ canh tác ruộng mướn
do ông Võ Văn Lẻo lãnh làm chủ sở lương điền, phần lúa
giống, trâu bò cày ruộng nhờ số anh em ở xã Ninh Điền
Trà Xiêm lo giúp.
Phần trang trí ngôi nhà Phạm-Nghiệp được kín
đáo, Đức Thầy dạy xây hai trụ cửa ngõ, bản cửa đề hai
chữ Phạm-Nghiệp và cho đôi Liễn:
PHẠM-NGHIỆP THỪA NHÀN LỢI LỘC CÔNG DANH VÔ SỞ DỤNG
MÔN QUAN TÍCH ĐẠO TINH THẦN PHÁP BỬU HỮU CƠ CẦU

Theo Thiên-Thơ tiền định Đức Hộ-Pháp được tuyển
chọn 72 môn đệ, cho nên số người Phạm-Môn, Minh-Thiện
và Phước-Thiện đều là môn đệ riêng của ĐỨC HỘ-PHÁP
(Tờ hiến thân Phạm-Môn đề ngày 15–06–1930).
TIỂU SỬ ĐẠO NGHIỆP ĐỨC HỘ-PHÁP PHẠM CÔNG TẮC
 Ông Phạm Công Tắc sinh ngày 05–05 Canh Dần
28



Tiểu Sử Đạo Nghiệp ĐỨC HỘ-PHÁP Phạm Công Tắc

(DL: 21–06–1890).
 Chơn-Linh Di Đà HỘ-PHÁP, Ngự Mã Quân của
ĐỨC CHÍ-TÔN, tá trần mượn xác thân PHẠM
CÔNG TẮC.
 Họp xây bàn ngày 06–06–Ất Sửu Tại Sài Gòn.
 Hội Yến đầu tiên tại 134 đường Bourdain ngày
15–08–Ất Sửu (DL: 02–10–1925). tại nhà ông Cao
Quỳnh Cư.
 Vọng Thiên Cầu Đạo ngày 01–11–Ất Sửu (16–
12–1925).
 ĐỨC THƯỢNG-ĐẾ dạy Đạo ngày 18–11–Ất Sửu
(02–01–1926).
 Thọ Thiên Ân Hộ Giá Tiên Đồng Tá Cơ Đạo Sĩ
ngày 14–03–Bính Dần (25–04–1926).
ĐỨC HỘ-PHÁP giáng trần 12–03–Bính Dần (DL:
13–04–1926) Chưởng-Quản HIỆP-THIÊN-ĐÀI (ĐỨC
HỘ-PHÁP giáng trần)
 Cầm quyền thống nhứt chánh trị Đạo, ChưởngQuản Nhị-Hữu-Hình-Đài ngày 13–10–Ất Hợi
(DL: 08–11–1935).
 Bị lưu đày Madagascar ngày 04–06–Tân Tỵ (DL:
28–06–1041) đưa đi đày ngày 05–07–Tân Tỵ (DL:
27–07–1941).
 Trả tự do ngày 22–08–Bính Tuất (DL: 27–09–
1946). Về Tòa-Thánh ngày 30–10–1946.
 Phản đồ Nguyễn Thành Phương thanh trừng
ngày 20–08–Ất Mùi (DL: 05–10–1955)
 Đi Cam Pu Chia lúc 2 giờ 30 phút đêm 04 rạng
05 tháng 01 Bính Thân (DL:16–02–1956)
29

PHẠM MÔN

 Khai sinh giải pháp Hòa-Bình Chung-Sống 25–
03–Bính Thân (DL: 14–04–1956)
 Qui Thiên ngày 10 tháng 04 năm Kỷ Hợi (DL:
17–05–1959) lúc 12 giờ 5 phút tại Kiêm Biên Tông
Đạo Nam Vang (Cambodge)
Sứ mạng Thiêng-Liêng ĐỨC HỘ-PHÁP vẫn điều
hành Hội-Thánh HIỆP-THIÊN-ĐÀI đến thất ức niên giáng
cơ phong Thánh cho Chức-Sắc HTĐ, Phước-Thiện, Bộ
Nhạc Trung Ương... chẳng nên lầm tưởng Đạo Cao-Đài
có HỘ-PHÁP thứ hai ngoài Hộ-Pháp Di Đà Phật là sai
Chơn-Truyền Đại-Đạo.
CƠ SỞ PHẠM-MÔN
LẬP SỞ KHÁCH ĐÌNH

Lập Phạm-Nghiệp xong Đức Thầy dạy vô Tòa-Thánh
tạo sở Khách Đình kế lộ Phước Đức cũ, ranh Nội-Ô TòaThánh về phía chánh Nam. Sau hậu Khách Đình là rừng
cấm, sở này do Ông Nguyễn Văn Lư làm chủ sở. Từ của
số 5 đến số 8, lấy ranh Nội-Ô xong, số còn lại ĐỨC HỘPHÁP cho người Miên phá rừng cất nhà ở và cưới vợ cho
ông Cao Văn Chia; sau thăng phẩm Phối-Sư; Ông Chia
làm con nuôi ĐỨC HỘ-PHÁP.
Trong lúc tạo nhà sở này phần cơm gạo rất thiếu thốn,
mỗi bữa ăn đều là khoai mì với với lá đậu rồng, lá cây bún
chấm nước muối, chớ không có tương rau chi hết. Số công
quả tại sở này có ông Phạm Văn Út là nhỏ hơn hết độ 20
tuổi tới bữa ăn vô thấy toàn khoai mì với nước muối ông
liền khóc ròng... Vì đã kéo dài như vậy cả tháng mà chưa
được bữa cơm nào (Sau là Chơn-Nhơn Phạm Văn Út).
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Đây là sự gian khổ buổi đầu tạo lập cơ sở Phạm-Môn,
bắt gió nắn hình, từ chỗ không làm ra tài sản sự nghiệp
cho Đạo.
Nhà sở Khách Đình đã làm xong sắp đến ngày dựng
mà còn thiếu cây đòn dong, vì không có cây anh em lén
vô rừng cấm đốn cây dầu nước đem về đặng làm cây đòn
dong. Vừa hạ xong, chưa kịp dấu những dấu vết cây mới
thì có thầy đội Ngự Kiểm Lâm đi đến thấy cây mới cưa
liền lập biên bản phạt.
Trường hợp bị bắt phạt xảy ra, anh em liền vào HộPháp Đường trình lên Đức Thầy hay; Đức Thầy nói: “Nó
muốn kiếm tiền đó, mấy em về năn nỉ và cho tiền nó là xong”.
Vâng lịnh dạy, anh em về năn nỉ và cho tiền năm
đồng bạc (5đ), nói rằng: “Để Thầy đội trà nước về đường...”
nhận tiền rồi Thầy đội Ngự nói: “Thôi, tôi cũng thông cảm
cho, vì anh em nói làm cho chùa nên tôi vui lòng tha cho,
nhưng từ này đừng ăn cắp cây rừng cấm nửa”. Nói rồi xé
biên bản, ra về!!!
LẬP SỞ TRƯỜNG-HÒA

Vùng Bàu Sen 1930
Năm Canh Ngọ (1930), Đức Thầy dạy xuống Tâm
Lạch thuộc Xã Trường-Hòa, Tây-Ninh, lập sở Phạm-Môn.
Sở nầy do ông Lê Văn Lưu làm chủ sở Lương Điền khai
thác ruộng rẩy.
Phần hướng dẫn công quả khai hoang mở đất do ông
Phạm Văn Màng điều khiển, có 40 người Miên gồm cả
nam lẫn nữ, 20 người Việt. Phần ông Lại Văn Sắc lo về
lương thực và ngoại giao...
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Ngày khởi công khai ruộng rẩy, chính Đức Thầy cầm
cày, có người dắt trâu cày đủ ba vòng. Đức Thầy mới trao
lại cho người ở sở cày... Nơi sở này Ông Phạm Văn Màng
chịu hàm oan ba mươi sáu điều mà ông vui vẻ nhận chịu,
nên sau đắc Thánh Vị do NGỌC HƯ CUNG sắc phong và
Thánh-Lịnh số 7/DTL ngày 14–2–Mậu Dần (15–3–1938)
lúc đó còn gọi là Đạo Nghị Định truy phong vào hàng
phẩm Thánh-Nhơn Thập-Nhị Đẳng Cấp Thiêng-Liêng
cho Phạm Văn Màng 43 tuổi, ở làng Thạnh Phước, Tổng
Mỹ Ninh, Tỉnh Tây-Ninh.
Việc Đắc Thánh-Nhơn của Ông cai sở Phạm Văn
Màng là lịch sử trọng đại của Chức-Sắc Phước-Thiện hàng
năm có lễ vía kỹ niệm tại Đền-Thánh.
TIỂU SỬ NGÀI PHẠM PHỐI-THÁNH
❒❒ Ngài lập đức trên tinh thần vô ngã
❒❒ Lập công trên tinh thần vô công
❒❒ Lập ngôn trên tinh thần vô danh
Ngài Phạm Văn Màng sinh năm 1895 tại làng Thạnh
Phước, Tổng Mỹ Linh, Tỉnh Tây-Ninh. Đắc Thánh-Nhơn
năm Mậu Dần do Thánh-Lịnh số 7/DTL ngày 14–2 năm
Mậu Dần (15/3/1938). NGỌC HƯ CUNG sắc phong PhốiThánh năm Quí Dậu (1953).
Từ ngày hiến thân vào Phạm-Môn, hiến dâng cả tài
sản, ngài đã tích cực xá thân vì Đạo Nghiệp, chết Đời sống
Đạo. Ngài lảnh phận sự cai sở qua mấy sở Phạm-Môn tự
đặt mình vào cương vị người bạn chí thân dùng lời từ ái
khuyên nhủ bạn Đạo, thể hiện câu: “Cùng nhau một Đạo,
tức một Cha”.
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Đổi người vu oan cho Ngài, Ngài xem như ân nhân
để thử thách Đạo tâm, giúp thêm nghị lực và rèn luyện
đức tánh nhẩn nhục. Về sau số người này tự hối, ăn năn
tự sửa mình và hết dạ kính mến Ngài. Đức nhẩn nhục
khoan từ của Ngài đã cảm hóa được số người bạn đạo
thiếu hạnh Xã kỹ (Mẹ con Út Giáp theo lời phê).
Công hạnh sáng chói nhất của Ngài là dám chịu tất
cả hàm oan; không một lời minh oan, miễn sao Đức Tôn
Sư Phạm Hộ-Pháp được đẹp lòng và chư bạn đạo khỏi bị
quở phạt. Ngài can đảm hứng chịu tất cả phủ phàn, cai
đắng; Người đương thời đã ví Ngài hành trì ba hạnh nhẩn
nhục của Phật QUAN-ÂM THỊ-KÍNH.
Thế nhân đã tuyên dương khổ hạnh của Ngài qua
thiện ý; cửa thiền đã có cảnh hàm oan của Đức QUAN
ÂM THỊ KÍNH, cửa Đaị-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ cũng có
nổi oan khúc của Ngài Phối-Thánh Phạm Văn Màng.
Quán định sâu xa hơn, bổn đức rạng rỡ của Ngài có
những huyền nhiệm phi thường thể hiện qua ba đức tánh:
1. Hiến cả bản thân và tài sản cho Đạo (tài thí).
2. Không sợ gian nguy, không màng sinh tử, đứng
trước phong ba của cơ khảo thí, Ngài vẫn trọn
trung, trọn nghĩa với Đức CAO THƯỢNGPHẨM, với Tôn Sư HỘ-PHÁP, với ĐỨC CHÍTÔN; dù cho bị gièm siểm mạ lỵ, hăm dọa đủ
điều, nhưng dạ sắt son thiết thạch của Ngài
vẫn sáng chói rạng rỡ (đức thí).
3. Hạnh nhẫn nhục là hạnh Bồ Tát, Ngài đã thể
hiện qua thời gian bảy tuổi Đạo, đó là tấm
gương sáng sống Đạo phế Đời của hạnh Bồ
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Tát mới thực hiện được.
Ngài là người con chí hiếu của Đức Đại Từ Mẫu đã
hoài mong hành tàng phi thường đạo hạnh các con qua câu:
Ngồi trông con đặng phi thường,
Mẹ đem con đến tận đường hằng sanh”...
Đồng thời đáp ứng được kỳ vọng của Đức Đại Từ
Phụ dẫn dụ:
Nhuộm áo nâu sòng về Cực lạc,
Trau gương trí huệ phủi đai cân.”...
Ngài đã tạo được vinh quang rạng rỡ cho cửa PhạmMôn không Thiên phong Chức-Sắc, không áo mão xuê xang,
mà Ngài đạt Thánh vị dễ dàng do công hạnh hàm-oan và
đức nhẫn nhục mà có. Thánh đức lưu truyền Nhơn-Sanh
sùng bái ghi ơn, hằng năm trong cửa Đạo đều có lễ vía kỹ
niệm ngày Thánh Đán Phối-Thánh của Đức Ngài.
❒❒ Ngài nhập môn năm 1927 (Đinh Mão)
❒❒ Liễu Đạo cuối năm 1933 (Quí Dậu), được NGỌCHƯ-CUNG phong vị Phối-Thánh Phạm Văn
Màng.
❒❒ Năm Mậu Dần (1938), ĐỨC HỘ-PHÁP truy
phong Thánh-Nhơn trong hàng Thập-Nhị ĐẳngCấp Thiêng-Liêng.
BAN HÀNH THẬP ĐIỀU GIỚI RĂN CHO PHẠM-MÔN
Trong năm Canh Ngọ (1930), Đức Thầy ban Thập
Điều Giới Răn buộc cả người Phạm-Môn phải học thuộc
lòng, khi Đức Thầy bảo đọc là phải thuộc hết.
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THẬP ĐIỀU GIỚI RĂN

4. Phải tuân-y luật-pháp Chơn-Truyền của CHÍ-TÔN.
5. Phải trọn hiếu với Tông-đường Phụ-Mẫu, trọn
nghĩa vợ chồng, vẹn phận làm cha.
6. Phải giữ Trai-giới.
7. Phải xa-lánh các Đảng-phái.
8. Phải thật-hành Phước-Thiện, giúp kẻ cô-thế, nuôi
người già, dưỡng trẻ nhỏ.
9. Không đặng thâu của Chúng-Sanh.
10. Phải coi Đồng-đạo như anh em ruột thịt.
11. Chẳng đặng Bội-Sư, phản bạn.
12. Phải ở như các Thánh-Hiền, đừng phạm tội vongcông bội-đức.
13. Phải thương yêu cả loài người và loài-vật, kỉnh
trọng mạng-sanh đặng vùa theo Thánh-Chất của
CHÍ-TÔN là CHÚA sự sống.
GIÁ TRỊ THẬP ĐIỀU RĂN

Lời nó của Đức Hộ-Pháp: Tại Nữ Đầu-Sư Đường
Năm Bính Tuất (1946) trong cuộc họp mặt Chức-Sắc
Thiên-Phong và toàn Đạo nam nữ, khi Đức Ngài vừa
mới hồi loan:
“Trước giờ đi hải ngoại, Bần-Đạo đã để lại cho mấy
em mười món Bửu Pháp. Nếu em nào làm được, là Thánh
tại thế, khỏi cần đi đâu hết!
Chư Thánh Lưỡng Đài làm chứng cho lời nói của
Bần-Đạo tại mặt thế này hay về Thiêng-Liêng cũng vậy.”
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Và Đức Ngài truyền đọc lên “MƯỜI ĐIỀU CẤM
RĂN” cho Hội-Thánh và toàn Đạo nghe.
LẬP SỞ GIANG TÂN

(Và các sở Quản Nghệ, Công Nghệ, Dưỡng Lão)
Đầu năm Tân Mùi (1931) Đức Thầy dạy ông Lễ-Sanh
Trịnh Phong Cương, ra tạo sở Giang Tân, kế mé sông
Vàm Cỏ Đông thuộc Xã Trường-Hòa, giáp ranh Xã Long
Thành, sở này làm lò chén (Đồ gốm).
Sở Quản Nghệ gần ngã ba đường đi Suối Đá Chà
Là Cầu Khởi: Hiện thời là ngã ba Bàu Năng do ông Võ
Văn Đợi tự Đại làm chủ sở (Ông Đại sau là Đạo Núi).
Sở Nữ Công Nghệ cạnh Tòa-Thánh ra ngã ba Mít
Một, cách ngã tư Ao Hồ 1000 thước, là cửa số 7 Ngoại-Ô
ngày nay do ông Đinh Văn Tiết làm chủ sở.
Sở Dưỡng Lão Đường gần ngã tư Ao Hồ, nay là
Điện Thờ PHẬT-MẪU Đệ Tam (Cất vào năm Nhâm
Thân –1952), do ông Võ Văn Chi làm chủ sở.
ĐÀO-VIÊN-PHÁP
Cho Phạm-Môn
Cuối năm Tân Mùi năm (1931), Đức Thầy ra lịnh
cho các sở Phạm-Môn hay đến ngày 03–01–Nhâm Thân
sẽ làm lễ Hồng-Thệ Đào-Viên-Pháp cho Phạm-Môn tại
sở Trường-Hòa.
Ngày 02–01–Nhâm Thân cả anh em Phạm-Môn các
sở, luôn cả cha mẹ, vợ con cũng đều tựu đến sở Trường-Hòa
vào lúc 19 giờ để chờ đợi sáng ngày mồng 03–01 Nhâm
Thân, đặng thọ Đào-Viên-Pháp.
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Đức Thầy nói cho biết điều kiện Hồng-Thệ hôm nay
phải: “Tự mình cắt tay lấy máu đựng chung trong thau này,
rồi mỗi người uống một hớp. Nhưng mấy em là người Đạo,
giữ trường trai không thể làm như vậy được nên phải dùng
rượu chát đỗ vào thau thay thế cho máu.
Vậy phải đỗ rượu chát cho nhiều vào thau, vì mấy em
đông lắm, lại thêm cha mẹ, vợ con của mấy em nữa”.
Khi đỗ rượu chát vào thau xong, Đức Thầy đãnh
lễ ĐỨC CHÍ-TÔN và hành Pháp vào thau rượu, rồi kêu
tên từ người theo danh sách, kể cả cha mẹ và vợ con của
người được Hồng-Thệ.
Người chánh danh Hồng-Thệ vào quỳ trước Thiên
Bàn, cầu nguyện như vầy.
“Tôi họ tên... Tuổi. 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. Nếu ngày
sau tôi có thất nguyện, quyền Thiêng-Liêng hành Pháp tận
đọa Tam Đồ bất năng thoát tục và Thầy tôi không nhìn
nhận tôi nữa”.
Khấu rồi lạy ba lạy đứng dậy, thọc ngón tay giữa
bàn tay mặt vô thau rượu và nói rằng: “Đây là huyết thệ
của tôi”. Rồi uống một hốp, kế cha mẹ vợ con của người
Hồng-Thệ cũng được uống mỗi người một hốp; Liên tiếp
như thế cho đến hết danh sách đã được chọn.
Hồng-Thệ ngày 03–01–Nhâm Thân (07–02–1932),
Đức Thầy Đức Hộ-Pháp chọn được sau mươi bảy (67) vị,
ông Lê Văn Tri có xin thêm cho 5 vị ở Gò Chai thuộc Xã
Long Vĩnh. Đức Thầy cũng cho theo sự cầu xin, nhưng
phán rằng: “Mấy người em xin đó, nếu sau ngày có nên được
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em vanh hai bàn tay Qua”.
Tính chung số 67 được chọn cùng với 5 vị xin thêm
tổng công là bảy mươi hai (72) môn đệ Phạm-Môn, số
người này xuất thân từ sự điều độ của Đức Hộ-Pháp nơi
Phạm-Nghiệp thuộc Xã Trường-Hòa ( Tây-Ninh).
Danh Sách Hồng-Thệ Ngày 03–01–Nhâm Thân
Họ và Tên

Xã

Quận

Tỉnh

1 Phạm văn Huấn

Hiệp-Thạnh

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

2 Lê văn Tri

Ninh-Điền

Châu-Thành

Tây-Ninh

3 Nguyễn văn Thế

Thạnh-Đức

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

4 Võ văn Lẽo

Thạnh-Phước Trảng-Bàng

Tây-Ninh

5 Bùi văn Trực tự Nguyệt Bình-Phú

n/a

Long-Xuyên

6 Võ văn Đợi tự Đại

Gia-Lộc

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

7 Phạm văn Tuấn

Hiệp-Thạnh

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

8 Lê văn Lưu

An-Hòa

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

9 Trịnh Phong Cương

Gia-Bình

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

10 Lý văn Lâm

Mỹ-Phong

n/a

Mỹ-Tho

11 Đinh văn Tiết

Gia-Bình

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

12 Trịnh văn Phận

Ninh-Điền

Châu-Thành

Tây-Ninh

13 Đỗ văn Viện

Phước-Thạnh

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

14 Phạm công Đằng

Thạnh-Phước Trảng-Bàng

Tây-Ninh

15 Nguyễn văn Sĩ tự Đại

Thạnh-Đức

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

16 Lê văn Gấm

Thái-Mỹ

Hốc-Môn

Gia-Định

17 Nguyễn văn Lư

Bình-Đăng

n/a

Mỹ-Tho

18 Phạm văn Út

Thạnh-Phước Trảng-Bàng

Tây-Ninh

19 Trần văn Như

Ninh-Điền

Châu-Thành

Tây-Ninh

20 Nguyễn văn Lịnh

Long-Hiệp

Truộng-Quận Chợ-Lớn

21 Trần văn Nhượng

Long-Cang

Truộng-Quận Chợ-Lớn
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22 Lại văn Sắc

Thạnh-Đức

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

23 Võ văn Chở

Thạnh-Đức

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

24 Nguyễn văn Yên

Thạnh-Đức

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

25 Lê văn Bui

Ninh-Điền

Châu-Thành

Tây-Ninh

26 Phạm văn Màng

Thạnh-Phước Trảng-Bàng

Tây-Ninh

27 Võ văn Thoàn

Thạnh-Phước Trảng-Bàng

Tây-Ninh

28 Lại văn Ngà

Thạnh-Đức

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

29 Ngô văn Hố

Gia-Lộc

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

30 Nguyễn v. Tiền tự Dần Ninh-Điền

Châu-Thành

Tây-Ninh

31 Bùi văn Trang

Bình-Phú

n/a

Long-Xuyên

32 Đinh văn Giao

Gia-Bình

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

33 Đỗ văn Thơ

Phước-Thạnh

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

34 Phạm văn Hạc

Thạnh-Đức

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

35 Lê văn Hoa

Gia-Bình

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

36 Nguyễn văn Vọng

Ninh-Điền

Châu-Thành

Tây-Ninh

37 Nguyễn văn Tiên

Ninh-Điền

Châu-Thành

Tây-Ninh

38 Lương văn Dậu

Ninh-Điền

Châu-Thành

Tây-Ninh

39 Lê văn Bờ

Ninh-Điền

Châu-Thành

Tây-Ninh

40 Nguyễn văn Thông

Cẫm-Giang

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

41 Trần văn ƒu

Cẫm-Giang

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

42 Đặng văn Thứ

Long-Cang

Truộng-Quận Chợ-Lớn

43 Nguyễn văn Thiết

Ninh-Điền

Châu-Thành

Tây-Ninh

44 Lê văn Sữu

Phưóc-Thạnh

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

45 Phạm văn Lễ

Phưóc-Thạnh

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

46 Hồ văn Lung

Cẩm-Giang

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

47 Phạm văn Chì

Ninh-Điền

Châu-Thành

Tây-Ninh

48 Lê văn Huấn

Gia-Bình

Trảng-Bàng

Tây-Ninh
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Quận

Tỉnh

49 Nguyễn văn Sang

n/a

n/a

Châu-Đốc

50 Hồ văn Tự

Phước-Vân

Truộng-Quận

Chợ-Lớn

51 Nguyễn văn Hợp

Thanh-Hà

Truộng-Quận Chợ-Lớn

52 Võ văn Trọng

Định-Thành

Bến-Cát

Thủ-Dầu-Một

53 Đặng văn Phụng

Ninh-Điền

Châu-Thành

Tây-Ninh

54 Đinh văn Nghiên

Gia-Bình

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

55 Hồ văn Giăng

Thạnh-Đức

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

56 Trần văn Bùng

Cẩm-Giang

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

57 Đinh văn Huỳnh

Gia-Bình

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

58 Lê văn Biện

Thạnh-Phước Trảng-Bàng

Tây-Ninh

59 Ngô văn Mười

Thạnh-Phước Trảng-Bàng

Tây-Ninh

60 Nguyễn văn Bường

Thạnh-Đức

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

61 Lê văn Lâu

Ninh-Điền

Châu-Thành

Tây-Ninh

62 Nguyễn văn Cho

Ninh-Điền

Châu-Thành

Tây-Ninh

63 Trịnh văn Quí

Gia-Bình

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

64 Nguyễn văn Sen

Thạnh-Phước Trảng-Bàng

Tây-Ninh

65 Lê văn Duyên

Ninh-Điền

Châu-Thành

Tây-Ninh

66 Phạm văn Voi

Ninh-Điền

Châu-Thành

Tây-Ninh

67 Phạm văn Dụng

Cẩm-Giang

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

Châu-Thành

Tây-Ninh

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

Châu-Thành

Tây-Ninh

Trảng-Bàng

Tây-Ninh

68 Nguyễn văn Bo

Gia-Bình
5
69 Trần văn Sanh
Ninh-Điền
VỊ
70 Tô văn Bao
Thạnh-Phước
XIN
71 Lê văn Ong
Ninh-Điền
THÊM
72 Võ văn Hội
Ninh-Điền

Trong số 72 vị Phạm-Môn, có một thiểu số tin nghe
sự xúi giục bên ngoài, cũng có làm buồn lòng Đức Tôn Sư
theo Thánh Huấn của Đức Phạm Phối-Thánh như sau:
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“Thưa Sư Phụ
Nhiều phen con muốn tỏ cho Sư Phụ xa bớt mấy em,
nhưng thấy Sư Phụ quá thương yêu nên không nở nói...
Thưa Sư Phụ từ cổ chí kim, hễ là Đại Nghiệp lập
thành thì hẳn có chịu truân chuyên lao khổ, mà cái khổ ấy
mới nên Đại Nghiệp. Chớ chi mấy bạn con họ nhớ điều ấy
thì không vì việc nhỏ mà làm hại việc lớn.
Thưa Sư Phụ con còn trông mong các bạn con tỉnh
giấc: Đương lúc tà quyền mưu hại Sư Phụ mà họ giúp
khí giới cho nó sát phạt Sư Phụ, thì con chưa biết cái
nghĩa họ để nơi đâu?
Con chỉ đổ lệ đợi cho họ hành động ra sao, rồi sẽ liệu.
Sư Phụ an tâm, ấy là mưu tà quái, con đương liệu phương
pháp trừ khử.
Con xin kiếu, các bạn an tâm! Có tôi lo liệu...”
Gầy dựng Đại Nghiệp Phạm-Môn, Đức Thầy phải
chịu nạn khảo thí trò nghịch Thầy, làm xáo trộn một lúc...
Nhưng với Đức Từ Bi của Phật, Đức Thầy vẫn khoan dung
tha thứ cho những môn đệ lỗi lầm do tà quyền xúi dục...
Vì thế, Đức Phạm Phối-Thánh để lời: “Xin Sư Phụ
để tâm ngừa nội loạn, kẻo khó trừ!”
ĐỆ TỬ PHẠM-MÔN ĐỐI ĐỨC THẦY

Ông L. và một số tạo phản loạn, nên có sắc lệnh số
28/SL ngày 01–02– Năm Kỹ Mão (19–03–1939) của ĐỨC
HỘ-PHÁP không nhìn người Phạm-Môn buổi trước 3
năm...
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MỞ RỘNG LƯƠNG ĐIỀN

Mướn Ruộng Tỉnh Long Xuyên
Tháng Giêng năm Nhâm Thân (2932), ông Bùi Văn
Trực xin với Đức Thầy đi làm ruộng ở núi Sập (Long
Xuyên), để có lúa đem về nuôi công quả ở các sở Phạm-Môn.
Vụ làm ruộng này thu thập nhiều kết quả, lương
thực nuôi công quả dồi dào, khiến nên kẻ nghịch Đạo
cùng Tòa-Thánh đầu cáo với chính quyền Pháp gây khó
khăn cho Đạo và đóng cửa sở Phạm-Môn.
Kể từ ngày các sở Phạm-Môn lập thành, Đức Thầy
thường đi thăm viếng bằng cách cởi ngựa, vì hiện thời
còn là rừng rậm rạp, không có đường lưu thông rộng rãi
như hiện nay. Gặp sở nào có người bệnh nhiều thì Thầy
dạy người chủ sở phải tận tâm lo thuốc thang cho người
bệnh, không nên vì việc làm mà bỏ lơ, không cắt đặt người
chăm sóc. Đa số người bệnh do khai hoang đất rừng nên
bị chói nước, thường gọi là bệnh rét rừng.
Nơi sở Trường-Hòa kể từ tháng 10 đến tháng 04
Âm lịch, buổi sáng đi làm 20 người, đến buổi chiều chỉ
còn lại 7–8 người, là nhiều, vì đến cử rét phải nằm trùm
mền hết, đó là sự gian khổ lúc đầu lập cơ sở Phạm-Môn
để nuôi người Đạo làm công quả.
Nhận thấy đa số bị bệnh sốt rét, nên đầu tháng
Giêng năm Quí Dậu (1833), Đức Thầy dạy, các cơ sở phái
người đến sửa soạn lại ngôi nhà hậu Hộ-Pháp Đường, lúc
đó gọi là nhà thương (Tịnh Tâm Hiên sau này), lót dán
dài thành hai dãy dọc hai bên để cho người bệnh các sở
về nằm trị bệnh, nam tả, nữ hữu tạm dùng vì Hội-Thánh
chưa có dưỡng đường , thầy thuốc...
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Khòa trị liệu phân ra Đông-Y và Tây-Y
1. Phần Đông-Y do ông Bùi Văn Hưng làm bảo
bệnh.
2. Về Tây-Y do Đức Thầy đích thân chăm sóc,
chích thuốc và cho uống thuốc, thời gian này
những người làm công quả tại Tòa-Thánh và
các cơ sở Phạm-Môn chưa có người nào biết
trị liệu khoa thuốc tây, thuốc phải mua ở Sài
Gòn, Tây-Ninh chưa có chỗ bán Y-dược.
Việc Đức Thầy chích thuốc trị bệnh cho công quả
được kết quả khả quan, đa số là bệnh chói nước, rét rừng
chích và uống thuốc Quinine rất công hiệu.
Thấy thế nhóm người chi phái chống lại Tòa-Thánh,
tố cáo với chính quyền Pháp tại Tây-Ninh rằng: “Chích
thuốc không có toa bác sĩ”. Nên ông Trưởng Tâm xếp mật
thám đến khám xét Hộ-Pháp Đường, tịch thâu cả số thuốc
và dụng cụ chích thuốc để đưa ra tòa.
Song “Hoàng Thiên bất phụ thiện tâm nhơn”, trong
cái ruỗi vẫn khép cầm cái may, gần ngày sắp ra hầu tòa
lại gặp thầy Hai Để là Y-tá Trưởng Bệnh viện Tây-Ninh
về Tòa-Thánh thăm ĐỨC HỘ-PHÁP. Sau khi nghe Đức
Thầy tường thuật nội vụ xảy ra và sắp bị đưa ra tòa xử.
Thầy Hai Để nói:
“Ngài đừng lo chi hết. Đến ngày ra tòa thì Ngài nói
rằng: “Dụng cụ chích thuốc đó là của tôi, vì tôi vô chích
thuốc mấy người bệnh rét rừng rồi gởi lại đó”. Thế nào
tòa cũng đình lại vụ xử, để kỳ sau mời tôi. Nếu tòa xử có
mời tôi, thì êm chuyện chớ không sao đâu.”
Thật quả như lời, đến phiên tòa sau, ông Hai Để
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đứng ra nhìn nhận những y-cụ chích thuốc và số thuốc
đó khi nhà chức trách Tỉnh khám xét lấy tại Hộ-Pháp
Đường là của ông.
Nên khi nghị án, tòa tuyên án bị can trắng án.
Trường hợp này nhận chân giá trị thầy Hai Để là
cứu tinh phá án cho Đạo khỏi tay quậy phá của kẻ nghịch
Đạo, và cũng đúng với câu: “Các con lo cho Thầy, Thầy lo
cho các con là vậy”.
Mặc dù được trắng án, nhưng không còn tiếp tục
chích thuốc được nữa. Từ đây bệnh nhân phải đưa đến
nhà thương chích thuốc, đó cũng là do cái hại của chi
phái tạo nên.
DỰNG NHÀ THỜ PHẠM PHỦ TỪ

Ngày 16–10–Quí Dậu (03–11–1933), dựng Phạm Phủ
Từ tại Xã Trường-Hòa, có thân quyến của Phạm-Môn
đến phụ rất đông, độ năm trăm người (500).
Khởi sự vào lúc 7 giờ sáng, khi vừa dựng xong, có ông
Quận Sửu Châu Thành với Hương thân Hương ở Chà Là
vô tới. Đức Thầy biết là ông Quận Sửu, liền bước ra bắt
tay chào hỏi. Ông Quận Sửu hỏi ông ĐỨC HỘ-PHÁP:
“Ông làm gì ở đây?”
– Đức Thầy nói: “Dựng nhà thờ họ Phạm”
– Ông Quận Sửu hỏi: “Dựng nhà sao đông quá vậy”
– Đức Thầy nói: “Bổn Đạo nghe nơi đây dựng nhà
thờ nên đến phụ”
– Ông Quận Sửu nói: “Đây là một cuộc hop! Chớ
không đơn thuần dựng nhà, vì số người quá đông. Vì có lệnh
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quan lớn Tỉnh Trưởng: Nếu co đám chi quá 10 người thì
phải xin phép trước, còn vụ này có hơn 500 người mà không
xin phép, nên tôi phải lập biên bản để trình lên cấp trên”.
Nhơn lúc ông Quận đang nói chuyện với Thầy, nhiều
anh em vô đám rừng phía sau lánh mặt để giảm bớt số
đông, Đến khi lập biên bản xong, lính kếu ra ký tên vào
biên bản, thì không còn quá 30 người.
Ông Quận Sửu giận giữ nói: “Cho mấy người giỏi
trốn rồi đây sẽ biết”
Nói rồi bảo Đức Thầy ký tên vào biên bản, rồi lên xe
ra về, việc này cũng do chi phái nghịch Đạo toan phá rối...
KHÁM XÉT HỘ-PHÁP ĐƯỜNG

Bước vào hạ tuần tháng 12 năm Quí Dậu (1933),
gần ngày Tết Nguyên Đán, ông Trưởng Tâm xếp lính
kín Tây-Ninh cùng đi với 5 người lính mặc thường phục
trình giấy của quan Chánh Tham Biện Tây-Ninh cho lệnh
khám xét HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG.
Cuộc khám xét này tịch thu hết các giấy tờ của HộPháp Đường, gồm các văn thơ Đạo-Đời, tài liệu Đạo,
đáng kể nhứt là thơ của Kỳ Ngoại Hầu Cường Để ở Nhựt
gởi về và thơ của Nguyễn Hải Thần ở Trung Quốc cùng
nhiều nhà Cách Mạng khác...
Nội vụ tài liệu này đem về nạp cho Tỉnh Trưởng
Tây-Ninh để dâng nạp cho toàn quyền Đông Dương tại
Sài Gòn là Pasquier.
Sau đó hai tháng, tức là tháng 02 năm Giáp Tuất
(1934), có lệnh đóng cửa các sở Phạm-Môn, bản cấm do
chánh quyền làm sẳn đem đến trước cửa nhà sở, dựng
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bản đề chữ: “Niêm phong cửa lại, vì lập hội khong xin
phép trước”.
Mặc dù có bảng niêm phong đóng cửa của chánh
quyền, những số người mỗi sở vẫn âm thầm ở tại nhà sở,
đóng cửa phía trước, mở cửa phía sau và giảm bớt sự tụ tập
đông người mà thôi. Nhờ Làng Xã địa phương biết rõ nơi
đây chỉ lo làm ăn tu hành chơn thật, lại trường trai giới
sát, nên họ ngó lơ cho anh em ở, không gây khó khăn gì.
Vụ khám xét Hộ-Pháp Đường, đóng cửa các Sở
Phạm-Môn, lại còn bị đưa ra tòa xét xử. Đến ngày có trát
đòi, chư vị chủ sở hầu tòa. ĐỨC HỘ-PHÁP có mời Đức
Quyền Giáo-Tông Thượng Trung Nhựt cùng đi với Đức
Thầy và nhứng người có trát đòi.
Đến giờ xử Tòa kêu Đức Thầy ra trước buộc tội “Lập
hội không xin phép trước” ĐỨC QUYỀN GIÁO-TÔNG bào
chữa rằng: “Các sở này của Đạo Cao-Đài chớ không phải
tư riêng, tạo lập sơ sở để làm ăn sinh sống cho Bổn Đạo...”
Nhưng tòa vẫn kêu phạt mỗi vị 18 quan France (20 $
Vn) Đạo sở mỗi vị phạt 16 quan (18 $ Vn). Đức Thầy dạy
chống án lên Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn, nhưng sau đó
tòa Sài Gòn vẫn giữ án tòa Tây-Ninh.
Ông Luật Sư Dương Văn Giáo, (Chức vụ Đạo là
Bảo Cô Quân) hướng dẫn chống án qua Pháp, và sau đó
được Tòa Án Tối Cao Đại Pháp xử trắng án!
Riêng các giấy tờ tịch thâu tại Hộ-Pháp Đường,
đích thân toàn quyền Pasquier chở máy bay đem về Pháp,
cố ý diệt Đạo với đầy đủ bằng cớ mà chúng đã sắp sẵn.
Rũi thay phi cơ đang trên đường bay về Pháp, trên không
phận Thái Bình Dương, bị phát hỏa thiêu hủy tất cả tài
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liệu quan trọng, có vợ con Pasquier cùng đi, phải chịu quả
kiếp trên chiếc phi cơ nầy.
Cuộc hỏa thiêu này đúng với câu Sấm Trạng Trình
“Lửa đâu lại cháy Tám Gà trên mây”. Bát Kê (Đọc ra từ
Pasquier) là Tám Gà theo luật báo ứng nhãn tiền: Hễ gieo
gió thì gặp bão. Đó là chuyện thường theo luật quả báo,
kẻ nào tìm phá sự nghiệp của ĐỨC CHÍ-TÔN thì kẻ ấy
phải chịu quả kiếp.
Sau này Pasquier có về bằng Linh-Hồn, tỏ vẻ hối
tiếc việc làm trong kiếp sanh vừa qua bằng bốn câu thi:
“Vương bá bửu ngôi thị ngục hình,
Thiên lao như thử tất công khanh,
Đồ thân phát phối cầm dân mạng,
Y-phục đai cân thị tử thành”.
PHONG THÁNH CHỨC-SẮC ĐẦU TIÊN
Do Công Nghiệp Phạm-Môn
Đàn cơ tại Cung Đạo Đền-Thánh đêm 15/2 Ất Hợi
(19/3/1935) ĐỨC LÝ-GIÁO-TÔNG giáng cơ phong thưởng
cho người Phạm-Môn Ông Lễ-Sanh Trịnh Phong Cương
được thăng phẩm Giáo-Hữu Thượng Cương Thanh.
Còn những vị Phạm-Môn có danh sách dưới đây
được chấm phong Lễ-Sanh phái Thượng:
1. Ông Trịnh-Phong-Cương

Giáo-Hữu

Phái Thượng

2. Lê văn Tri

Lễ-Sanh

Phái Thượng

3. Võ văn Thế

Lễ-Sanh

Phái Thượng

4. Võ văn Lẽo

Lễ-Sanh

Phái Thượng

5. Bùi văn Nguyệt tự Trực

Lễ-Sanh

Phái Thượng
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6. Võ văn Đợi tự Đại

Lễ-Sanh

Phái Thượng

7. Đinh văn Tiết

Lễ-Sanh

Phái Thượng

8. Trịnh văn Phận

Lễ-Sanh

Phái Thượng

9. Đỗ văn Viện

Lễ-Sanh

Phái Thượng

10. Phạm Công Đằng

Lễ-Sanh

Phái Thượng

11. Nguyễn văn Sĩ tự Đại

Lễ-Sanh

Phái Thượng

12. Lê văn Gấm

Lễ-Sanh

Phái Thượng

13. Nguyễn văn Lư

Lễ-Sanh

Phái Thượng

14. Phạm văn Út

Lễ-Sanh

Phái Thượng

15. Trần văn Như

Lễ-Sanh

Phái Thượng

16. Nguyễn văn Lịnh

Lễ-Sanh

Phái Thượng

17. Trần văn Nhượng

Lễ-Sanh

Phái Thượng

18. Lại văn Sắc

Lễ-Sanh

Phái Thượng

19. Võ văn Chờ

Lễ-Sanh

Phái Thượng

20. Nguyễn văn Nên

Lễ-Sanh

Phái Thượng

21. Trần văn Lợi

Lễ-Sanh

Phái Thượng

22. Phạm văn Lễ

Lễ-Sanh

Phái Thượng

23. Phan văn Đức

Lễ-Sanh

Phái Thượng

24. Võ văn Dần

Lễ-Sanh

Phái Thượng

25. Nguyễn văn Thông

Lễ-Sanh

Phái Thượng

26. Nguyễn văn Ráng tự Châu

Lễ-Sanh

Phái Thượng

27. Đặng văn Cận

Lễ-Sanh

Phái Thượng

1. Trịnh thị Bền

Lễ-Sanh

Giáo-Thiện

2. Lê thị Rỗi

Lễ-Sanh

Giáo-Thiện

3. Võ thị Bông

Lễ-Sanh

Giáo-Thiện

4. Võ thị Thoàn

Lễ-Sanh

Giáo-Thiện

5. Đinh thị Kiêm

Lễ-Sanh

Giáo-Thiện

Nữ-Phái:
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6. Lưu thị Sen

Lễ-Sanh

Giáo-Thiện

7. Trần thị Ơn

Lễ-Sanh

Giáo-Thiện

8. Đinh thị Tiết

Lễ-Sanh

Giáo-Thiện

9. Nguyễn thị Gạo

Lễ-Sanh

Giáo-Thiện

10. Lê thị Yếu

Lễ-Sanh

Giáo-Thiện

11. Lê thị Ngơi

Lễ-Sanh

Giáo-Thiện

12. Lê thị Lơi

Lễ-Sanh

Giáo-Thiện

13. Lâm thị Nèn

Lễ-Sanh

Giáo-Thiện

14. Đinh thị Chén

Lễ-Sanh

Giáo-Thiện

Trong Đàn Cơ Phong Phẩm này, Đức Lý Giáo-Tông
có cho bài thi:
Thi
Một trường vinh hiển buổi sau này,
Danh thể khá tua trả nghĩa Thầy,
Nắm vững mối giềng nền Đạo cả,
Lão đương lừa lọc trận rồng mấy.
Khi cầu phong rồi, Đức Thầy chọn 20 vị có khả
năng bổ đi 20 tỉnh trong Nam phần để tạo lập cơ sở, bắt
thâm ai trúng Tỉnh nào đi Tỉnh đó và ban cho mỗi vị có
Đạo hiệu đặc biệt.
Họ và Tên

Đạo-Hiệu

PhẩmTước

Trách-Nhiệm

1. Đinh văn Tiết

Chí-Khiết

LS GT

Đầu-Họ PT Gia-Định

2. Nguyễn tự Thế

Kế-Hiền

LS GT

Đầu-Họ PT Châu-Đốc

3. Lại văn Sắc

Thường-Đức

LS GT

Đầu-Họ PT Hà-Tiên

4. Võ văn Đợi tự Đại

Linh-Đoán

LS GT

Đầu-Họ PT Rạch-Giá

5. Võ văn Lẽo

Trì-Hoán

LS GT

Đầu-Họ PT Trà Vinh
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Họ và Tên

Đạo-Hiệu

PhẩmTước

Trách-Nhiệm

6. Võ văn Dần

Hậu-Hối

LS GT

Đầu-Họ PT Sa-Đéc

7. Nguyễn văn Linh

Huyền-Sinh

LS GT

Đầu-Họ PT Bến-Lức

8. Trần văn Như

Tín-Thành

LS GT

Đầu-Họ PT Long-Xuyên

9. Bùi văn Nguyệt tự

Nhựt-Diệu

LS GT

Đầu-Họ PT Tân-An

10. Đỗ văn Viện

Điền-Quân

LS GT

Đầu-Họ PT Sóc-Trăng

11. Nguyễn văn Ráng

Hiệp-Phố

LS GT

Đầu-Họ PT Thủ-Dầu-Một

12. Trịnh văn Phận

Thiền-Tín

LS GT

Đầu-Họ PT Tây-Ninh

13. Nguyễn văn Sĩ tự Đại Trạch-Thiện

LS GT

Đầu-Họ PT Biên-Hòa

14. Lê văn Tri

Triết-Hóa

LS GT

Đầu-Họ PT Mỹ-Tho

15. Phan văn Đức

Thượng-Chiếu LS GT

Đầu-Họ PT Bà-Rịa

16. Phạm công Đằng

Thượng-Đạt

LS GT

Đầu-Họ PT Chợ-Lớn

17. Trần văn Lợi

Chuyên-Đại

LS GT

Đầu-Họ PT Vĩnh-Long

18. Phạm văn Lê

Thừa-Hậu

LS GT

Đầu-Họ PT Gò-Công

19. Nguyễn văn Thông

na

LS GT

Đầu-Họ PT Cần-Thơ

20. Nguyễn văn Yên

Hướng-Nhàn LS GT

Đầu-Họ PT Bạc-Liêu

21. Trịnh Phong Cương Trọng-Phương Giáo-Hữu Đầu-Họ Hành-Chánh BạcPhái Thượng Liêu
22. Lê văn Gấm

Diệu-Âm

LS GT

Sau thế Ô, Dần ở Sa-Đéc

23. Nguyễn văn Lư

Quản-Lự

LS GT

C. Q. T. Mc T. T. TòaThánh

24. Phạm văn Út

Lưu-Thiện

na

Tài-Xế cho Đức Thầy

25. Trần văn Nhượng

Tường-Thị

na

Sau khi Cầu-Phong bệnh
nặng

26. Võ văn Chở

Trường-Tài

Đốc-Nhạc

Chưởng-Quản Bộ-Nhạc

27. Đặng văn Cận

Viễn-Kiến

LS GT

na

(Nam Kỳ lúc đó có 20 Tỉnh)
Từ ngày Chư Vị Lễ-Sanh Giáo Thiện được bổ nhiệm
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Đầu Họ Đạo Phước-Thiện một Tỉnh Đạo, tức là Cơ
Quan Phước-Thiện đã ra mặt công khai với Xã Hội chánh
quyền buổi nọ.
ĐỨC HỘ-PHÁP xin với Đức Lý Giáo-Tông tạm
mượn áo mão Lễ-Sanh cho Giáo Thiện có Đạo Phục chầu
Lễ CHÍ-TÔN và đi đường hành Đạo 3 năm, do Ngài Trần
Khai-Pháp cầm quyền Chưởng-Quản Cơ Quan PhướcThiện bổ đi Đầu Họ Đạo địa phương, có Ngài Ngọc
Chánh Phối-Sư ký tên và ĐỨC HỘ-PHÁP phê chuẩn
Đạo Nghị Định thiên bổ.
Ngày 12–09–Ất Hợi (1935) Đức Thầy đến Đền Thánh
cầu nguyện ĐỨC CHÍ-TÔN để tiển đưa các môn đệ PhạmMôn đi hành Đạo. Đức Thầy nói: “Thầy không có món gì
để tặng mấy em. Vậy Thầy tặng chung cho mấy em một bài
thi để dằn tâm làm kỷ niệm:
Thi
Buồn chưa đạt được phép Thần-thông,
Dụng thế phân thân hiệp đại-đồng.
Ước tóm địa-cầu làm một cửa,
Mong gom Thiên-hạ lại đồng tông.
Đưa gương diệu-lý dìu Âu-chủng,
Cầm kiếng Thiêng-Liêng chiếu Á-đông.
Bước tục từng quen nơi cửa Đạo,
Đường văn gặp bạn cũng vui lòng.
Trước lúc xe khởi hành, Đức Thầy dạy thêm: “Mấy
em khi tới địa phương hễ gặp Chùa Phật, Nhà Thờ hoặc
Đình Thần nơi các Xã, Huyện, thì xin phép người ở đó
vào làm lễ ra mắt cấc Đấng đó; và vừa rồi Hội-Thánh có
lệnh ban ra cho các Địa phương hễ có Chức-Sắc đến, khi
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vào Đãnh Lễ CHÍ-TÔN thì phải tiếp rước có chuông trống
tùy theo phẩm tước. Nhưng mấy em bên Phước-Thiện nên
khước từ điều ấy!!”
TIỂU SỬ NGÀI KHAI-PHÁP TRẦN DUY NGHĨA
Chưởng-Quản Cơ Quan Phước-Thiện
Ngài Khai-Pháp Trần Duy Nghĩa sanh ngày 11–091889 (AL: 17-08–Kỷ Sửu) tại Thành Phố tổng Hòa Lạc,
Tỉnh Gò Công, thân sanh: cụ ông Trần Duy Quyền và
cụ bà Đặng Thị Lâu.
 Ngài là công chức sở Hỏa Xa thời Pháp
 Năm Bính Dần (1926) ĐỨC HỘ-PHÁP dâng
lệnh CHÍ-TÔN đến gọi Ngài, vì là nguyên nhân
nên Ngài nhập môn theo Đạo Cao-Đài liền trong
ngày...
 Thọ phong Phẩm Khai-Pháp do Thánh Giáo ĐỨC
CHÍ-TÔN ngày 13–02–1927 (AL: 12–01–Đinh
Mão)
 Cầm quyền Ngọc Chánh Phối-Sư CỬU-TRÙNGĐÀI năm Canh Ngọ (1930)
 Ngày 04–02–1933 Cầm quyền Ngọc Chánh PhốiSư tiếp theo do Đạo Nghị Định thứ 9–12–18–21–
24 và Thánh Thơ số 5 đề ngày 22–03–1933 của 03
vị Đầu Sư.
 Đạo Nghị Định số 56 ngày 23–09 Ất Hợi (20–
10–1935) giao hồi về HIỆP-THIÊN-ĐÀI.
 Đạo Nghị Định số 46 ngày 21 tháng 08 Bính Tý
(06–10–1936) lãnh Thẩm ấn tòa Đạo và tạm cầm
quyền Chưởng-Quản Cơ Quan Phước-Thiện cho
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tới ngày có một vị Chức-Sắc HIỆP-THIÊN-ĐÀI
Chi Đạo hành chánh.
 Tháng 06 Năm Tân Tỵ (1941) bị Pháp bắt đài lưu
cùng ĐỨC HỘ-PHÁP nơi đảo Madagascar 5 năm
2 tháng 3 ngày, mới được trả tự do về cố Quốc
ngày 30–08 Bính Tuất (1946)
 Khi về Ngài tiếp tục nhiệm vụ Chưởng-Quản
Bộ Pháp Chánh HTĐ (29–11–1946, sau ĐỨC
HỘ-PHÁP 3 tháng 7 ngày; 3 vị về “Nghĩa, Trọng,
Phấn”)
 Qui Thiên hồi 5 giờ sáng ngày 22–1 Giáp Ngọ
(24–02–1954).
ĐỨC HỘ-PHÁP thuyết minh công nghiệp khổ hạnh
của Ngài trong cuộc di liên Đài nhập Bửu Tháp ngày
28–01–Giáp Ngọ như sau:
“Bần-Đạo tưởng ngày giờ này toàn con cái của ĐỨC
CHÍ-TÔN nam nữ đang chung chịu cùng Bần-Đạo một
cái tang... không nói ra cả thảy đều muốn nghe Bần-Đạo
nói, muốn nghe Bần-Đạo nói đặng chi? Đặng hiểu rõ tâm
tính của người bạn tri âm tri kỷ cùng chung khổ cùng Đức
Khai-Pháp Chơn Quân thế nào?
Thật vậy, ở Đời những sự vinh quang phú quí bất
quá họ hưởng hạnh phúc thế tình của họ qua một thời gian
ngắn, cả thảy những hạnh phúc bóng dáng ấy đều tiêu tan
như giọt sương đầu cỏ. Cái tâm tình chia sớt đau khổ sanh
tử với nhau, tình ấy mới bền vững và cứng rắn.
Đứng nói đây Bần-Đạo chỉ sợ có một điều là giọt huyết
lệ của Bần-Đạo nó sẽ làm cho Bần-Đạo không ngăn được
đem cả tâm tình của Bần-Đạo rãi ra trước mắt của toàn
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thể con cái ĐỨC CHÍ-TÔN để dành làm khuôn vàng thước
ngọc cho cả Thánh-Thể ĐỨC CHÍ-TÔN, nhứt là những lời
nói của Bần-Đạo mong mỗi một điều thanh niên nam nữ
vì tương lai các con còn dài, xin để ý đặng ghi nhớ cho lắm.
Đức Khai-Pháp Chơn Quân cả toàn Thánh-Thể con
cái ĐỨC CHÍ-TÔN đều hiểu là ai? Trong 12 vị Chơn Quân
của 12 con giáp là cơ huyền bí tạo đoan Càn Khôn vũ trụ thế
nào, có lẽ toàn thể con cái ĐỨC CHÍ-TÔN đều hiểu thấu...
Bần-Đạo lại thêm một điều hệ trọng hết người không
phải xa lạ nhơn loại nơi địa cầu 68 này, người đã cùng làm
bạn với nhơn loại và chịu khổ cùng nhơn loại. Ngài là một
bậc yếu nhân đã giúp ĐỨC CHÍ-TÔN tạo dựng nền văn
minh hiện tại. Bần-Đạo nói quả quyết rằng: Ngài là một
yếu nhân đã cầm quyền về tinh thần của nền văn minh
(Thánh Pièrre).
Ngài tái kiếp sứ mạng của Ngài là làm thế nào cho
nền văn minh ấy chung hiệp các nền văn minh tối cổ trên
mặt đia cầu này, làm cho thiên hạ thống nhứt về tâm hồn,
thống nhứt về đạo đức.
Công nghiệp vĩ đại của Ngài, Bần-Đạo mơ ước một
điều ngày kia toàn thể con cái ĐỨC CHÍ-TÔN nam nữ đời đời
noi theo cái chí hướng gương mẫu ấy đặng làm cho ThánhThể ĐỨC CHÍ-TÔN ngày càng mạnh, càng quyền năng; hễ
Thánh-Thể Ngài mạnh quyền năng nhiều thì ĐỨC CHÍ-TÔN
mới có thể phục vụ cho con cái của Ngài nơi cảnh khổ này.
Bần-Đạo nhấn mạnh điều này: Đạo Cao-Đài vốn
là nền Tôn-Giáo để cứu khổ cho nhân loại, Đạo CaoĐài cốt yếu không phải làm chủ thiên hạ mà làm tôi đòi
tạo hạnh phúc cho thiên hạ, tạo hạnh phúc chơn thật.
54



Tiểu Sử Ngài Khai-Pháp Trần Duy Nghĩa

Hôm nay Ngài Khai-Pháp hưởng đặng nơi cõi ThiêngLiêng Hằng Sống, Ngài đã thấu hiểu chơn lý ấy là sự thật,
nên Bần-Đạo cùng Ngài, Đức CAO THƯỢNG-PHẨM, Đức
QUYỀN GIÁO-TÔNG đã có công lao chung chịu khổ hạnh
cùng nhau, nhứt tâm nhứt quyết gồng gánh nền Tôn-Giáo
của CHÍ-TÔN và bảo vệ nâng đỡ thiệt hiện hình tướng cho
cơ quan giải khổ...
Thật sự hôm nay Đức Khai-Pháp Chơn Quân đã
hưởng được hạnh phúc mà Bần-Đạo đã tỏ rõ, cái hạnh phúc
chơn thật của Ngài đã được hưởng. Trái lại, chúng ta buồn
thảm chia ly về phần xác, mà Bần-Đạo lấy làm hân hạnh
phúc hậu vui hứng thấy Ngài đã đạt Đạo. Đức Khai-Pháp
Chơn Quân đã đạt Đạo tại thế đó, Bần-Đạo làm chứng
toàn thể điều ấy”.
Ngài Khai-Pháp Chơn Quân Chơn-Linh là Thánh
Pièrre.
Cái quan trọng Thiên Chức Khai-Pháp Chơn Quân
của Ngài theo lời dạy của ĐỨC CHÍ-TÔN nói với ĐỨC
HỘ-PHÁP về việc lập Pháp:
“Muốn lập Pháp trước hết phải tìm cho được cái tên
Trần Duy Nghĩa người ở Tỉnh Gò Công”.
KẾT LUẬN MÔN ĐỆ PHẠM-MÔN KỲ NHỨT

Trong số 72 môn đệ Phạm-Môn kỳ nhứt ở Tây-Ninh,
có ông Giáo Thiện Võ Văn Đợi đáng được quan tâm về
sở hành của ông, tự phế vị lên núi Bà lập cảnh Tu Chơn
riêng và được ĐỨC HỘ-PHÁP dạy lập vườn nho.
Vậy tìm hiểu ông Giáo Thiện Võ Văn Đợi tự Đại
sau ba năm đi Đầu Họ Đạo Phước-Thiện, rồi làm những
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việc gì???
Năm Ất Hợi, nhằm ngày 12 tháng 09 ông được HộiThánh thuyên bổ trách nhiệm Đầu Họ Đạo Phước-Thiện
Tỉnh Rạch Giá và Mỹ Tho.
Đến ngày 16–10 Mậu Dần, ông đệ đơn từ chức, đơn
này không được Thượng quyền chấp thuận.
Nguyên nhân:
Ngày 17–11 Mậu Dần ông có thỉnh giáo về việc
“Không được thăng phẩm Chí-Thiện”. Được Ngài KhaiPháp Chưởng-Quản Phước-Thiện hồi đáp ngày 21–01 Kỷ
Mão (12–03–1939):
“Cùng ông Giáo-Thiện Thượng Đợi Thanh
Ở Tòa-Thánh
Tiếp theo thơ hồi âm của Hiền hữu do theo thơ số 219
của Bần Tăng đề ngày 17–11 Mậu Dần. Bần Tăng đắc lệnh
của ĐỨC HỘ-PHÁP để trả lời cho Hiền-Hữu rõ về việc thăng
phẩm cấp Chí-Thiện của Hiền-Hữu và giải rành rẽ vì cớ nào
mà người chưa muốn cho Hiền-Hữu thọ phẩm Chí-Thiện.
Vốn Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiêng-Liêng là Chơn tướng
Bí Truyền của Đạo, một bậc thăng là một cơ quan giải khổ
về phần hữu hình thể của chúng sanh.
Kể từ phẩm Giáo-Thiện đỗ xuống trách nhiệm đã là
nặng hoằng khó khăn dường nào, thử nghĩ từ bậc ThínhThiện mà leo lên đến Giáo-Thiện thì ôi thôi thật là tân khổ
trăm bề. Hiện thời chúng sanh còn khổ. Thì lẽ cố nhiên
Hiền-Hữu phải còn chịu cực nhọc, mà cái khổ ấy chúng ta
đã thấy trước mắt dãy đầy không còn ai chối cải cho đặng.
Hiền hữu chẳng lẽ ngơ tai nhắm mắt mà đi ngang qua
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khổ cảnh của chúng sanh cho đặng. Huống chi bậc Phẩm
Chí-Thiện lại còn khó khăn phận sự hơn bội phần. ĐỨC
HỘ-PHÁP vì lòng yêu thương Hiền-Hữu, không nở để
sự chồng chất khó khăn thêm cho nặng oằn hai vai của
Hiền-Hữu, sợ nỗi nặng gánh đỗ nhiều, nên mới duy trì
không cho thăng vị Chí-Thiện là vậy đó.
Bần Tăng mong sao Hiền-Hữu hiểu rõ phận sự mình
rồi sau này sẽ được ánh sáng huệ quang soi đường cho HiềnHữu lần bước lên con đường Chí-Thiện là nơi ĐỨC HỘPHÁP đương mong đợi thấy trong học trò mình sẽ có người
mon men đến chốn trọn lành, mà đền bồi cái nghĩa Thầy
trò trong muôn một.”
Nay Kính,
Khai-Pháp HTĐ
Chưởng-Quản sở Phước-Thiện
(Ấn ký)
Từ văn thơ ngày 22–01–Kỷ Mão, không hiểu ông
Giáo-Thiện nhận xét về Thánh ý Tôn Sư thế nào và Thánh
Huấn của Ngài Trần Khai-Pháp ra sao, mà đương sự tự
phế vị trong ý đồ “Tam thập lục kế dĩ đào vi thượng”, trốn
lên chơn núi Bà lập sở tu chơn riêng không tùng HộiThánh nữa.
Do hành động đó, mà bị trục xuất khỏi Phước-Thiện
bởi Đạo Nghị Định số 25/PT, ngày 26–02 Kỹ Mão (15–
04–1939) của ĐỨC HỘ-PHÁP Chưởng-Quản Nhị-HữuHình-Đài, chiếu theo tờ ngày 8–09 Mậu Dần của Lễ-Sanh
Giáo-Thiện Đợi Thanh, ghép vào tội “Bất tuân Luật-Pháp
của Đạo hiệp nhau làm nghịch mạng bề trên, tự chuyên
phế bỏ phận sự hành Đạo, cho xuất ngoại Phước-Thiện kể
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từ ngày ký tên Đạo Nghị Định này”.
Dù rằng phế phận trốn đi lập đường tu riêng, song
ông Võ Văn Đợi vẫn luôn nghĩ nghĩa Thầy trò đối với Tôn
Sư Phạm Hộ-Pháp, bằng tấm lòng Tôn Sư trọng Đạo,
khi có hoa quả đầu mùa đều kính dâng về Đức Thầy để
tỏ lòng kính bậc Ân Sư.
Nhân dịp hiến dâng hai quả dưa hấu đầu tiên do ông
trồng đạt kết quả đem về Hộ-Pháp Đường dâng lên Đức
Thầy; ĐỨC HỘ-PHÁP hỏi người gánh dưa: “Qua có bảo
Sáu Đợi lo dọn đất để lập vườn nho mà nó làm rồi chưa?”
Hỏi đến ba lần mà người gánh dưa không biết trả
lời làm sao, đành im lặng: Thấy thế Đức Thầy nói: “Thôi
về đi nói với Sáu Đợi rằng: “Nếu dọn đất xong mà không
có giống, về đây Qua cho giống mà trồng nghe”.
MẶC SẮC PHỤC THIỀN CÁCH

(Đồ nâu Đạo núi)
Khi lên núi, ông thay sắc trắng mà mặc đồ nâu màu
Thiền Cách. Sắc phục này do ông sáng tạo căn cứ theo bài
thi ĐỨC CHÍ-TÔN cho chư môn đệ Cao-Đài, chư chúng
sanh để tìm đạo lý, lo tu hành lập công bồi đức, chớ không
phải thuần tu luyện.
Thi
Thuyền khơi đợi gió lướt giòng ngân,
Dẫn khách Nam qua khỏi bến trần.
Nhuộm áo nâu sòng về Cực Lạc,
Trau gương Trí Huệ phủi đai cân.
Cơ Trời đến buổi Đời thay đổi,
Đạo Thánh nhằm khi khách gội nhuần.
58



Tiểu Sử Ngài Khai-Pháp Trần Duy Nghĩa

Khổ hạnh dầu ai thìn một kiếp,
Rừng tòng thoát tục sớm đưa chơn.
Đạo Thánh là Nho Tông chuyển thế với tôn chỉ lập
công phổ độ để giải tiền khiên, vì đây là trường thi công
quả, chớ không phải chuyên tịnh luyện... Biết rằng sau
này Đạo Cao-Đài có nhà Tịnh Thất luyện Đạo có kỹ luật
riêng, có minh sư truyền dạy mới đạt Pháp, đạt Đạo, nhứt
là phải đủ Tam lập: Lập công, lập đức, lập ngôn mới được
vào Tịnh-Thất mà tịnh luyện.
Vì thế mà Đức Thầy mới lưu tâm “Dọn đất lập vườn
nho”, là con đường Chí-Thiện để Tu Chơn.
Căn cứ vào lời phê của ĐỨC HỘ-PHÁP mà thấy
được điều đó.
“Đại bị phế vị là nó dám từ chối Thập-Nhị Đẳng-Cấp
Thiêng-Liêng. Ngày nay theo luật Thiên-Điều thì nó phải
tái kiếp mà hành Đạo lại, nếu nó đặng ở nơi Thanh Tịnh
Đại Hải Chúng mà tu hành nơi cõi Hư Linh cũng là may
phước cho nó.
Còn quyền Thiêng-Liêng thưởng phạt do quyền của
NGỌC-HƯ-CUNG, có phải của Qua đâu mà xin, còn dâng
công quả cho Đại, chỉ vợ con của Đại mới đặng, còn của mấy
em ai thèm thâu mà dâng.”.
Lời phê này trong tờ xin dâng công chuộc tội cho Sư
Huynh của số Đạo núi, nhưng không được chuẩn nhận, vì
NGỌC-HƯ-CUNG đã định án an trú nơi Đại Hải Chúng
rồi. Dã lại người ngoài dâng công không được thừa nhận.
Cùng ý nghĩa với lời phê ngày 08–09 Kỹ Sửu cho
ông Giáo-Thiện Trần Văn Mến ở Châu Đốc xin từ chức:
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Lời phê của Đức Hộ-Pháp:
“Phước-Thiện cũng có phẩm tước là Thập-Nhị ĐẳngCấp Thiêng-Liêng, nếu chê bỏ không kể đến phần hồn, thì
thay vì đi về với Cửu Thiên Khai Hóa. Lại phải an trú
nơi Đại Hải Chúng”
Không vào phẩm vị, lập công vô vi do vô hình định
vị cho Linh-Hồn thì dễ! Trái lại, cầu phong phẩm vị,
mang Thiên tước vào mình mà không rõ sự mầu nhiệm
Thiêng-Liêng ấy là cảnh đọa gần kề.
TÌNH NGHĨA THẦY TRÒ

Lòng Từ Bi của ĐỨC HỘ-PHÁP với
Môn Đệ khi Ông Đại bịnh
Năm Đinh Hợi (1947), khi ông Võ Văn Đợi bịnh
nặng ở trên núi, Đức Thầy hay tin, liền ra lệnh đem ông
Đợi về Nội-Ô Tòa-Thánh để trị bịnh. Đức Thầy giao cho
Chức-Sắc Phước-Thiện chăm sóc vì là bạn đồng môn thệ
hữu trước đây.
Đức Thầy thường đến thăm và chọn thầy điều trị
thuốc thang cho đến ngày ông Đại qui liễu. Trước ba ngày
cỗi xác trần, ông Đợi (Đại) tự biết mình có tội, nên dạy
đàn em làm tờ xin tội dâng lên Đức Thầy Phạm HỘ-PHÁP
cầu xin xá tội như sau:
TÒA THÁNH
ĐAỊ ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
TÂY NINH
(Nhị Thập Niên)
Chùa Cao-Đài, ngày 22 tháng 04 Đinh Hợi
TỜ XIN TỘI
Cúi Bạch Sư Phụ,
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Con là Võ Văn Đợi, 50 tuổi, cúi đầu trăm lạy Sư Phụ
xá tội dùm con. Kể từ ngày con hiến thân vào Đạo đến nay
tính 17 năm có lẽ (1930–1947).
Đến nay con đau nặng không thể mạnh đặng, mà lại
gần rốt kiếp sống rồi.
Nên nay con cúi đầu trăm lạy Sư Phụ xá tội cải Thầy,
cải bạn của con.
Cúi Bạch
Võ Văn Đợi
Lời phê của ĐỨC HỘ-PHÁP:

“Làm Thầy như ai thì khác, còn Qua đây vẫn khác.
Với Qua Thầy chỉ biết thương trò, tha thứ là phận Thầy, em
chẳng vì Đời mà phạm. Nếu có phạm là vì Đạo mà chẳng
hiểu rõ mầu nhiệm của Thầy.
Em về trước, rồi mấy Qua cũng lục đục về sau, chúng
ta cũng sẽ hội hiệp vĩnh viễn nơi cõi Hư Linh là quê hương
thiệt, Thầy trò sẽ thiệt, bạn hữu sẽ thiệt, cảnh này chẳng
phải của chúng ta, vì nó là giả cảnh dành để cho kiếp trái
oan khiên.
Em an lòng, Thầy chỉ thầm khen em, chứ chưa
biết em có tội gì hết.”
Như thế, ông Võ Văn Đại cũng là Ngươn linh đã
tình nguyện theo chơn HỘ-PHÁP lập Đại Nghiệp Đạo,
song lạc lõng quan điểm “Tu Chơn và Phổ Độ”, nên có mấy
lời phủ giác của Đức Ân Sư.
Với Hồng ân và Từ Bi của Đức Phật luôn bủa khắp
trong sứ mạng thay Trời cứu Thế, độ Đời, Đức Thầy đã
khoan hồng cứu độ đệ tử bằng câu: “Em an lòng, Thầy
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chỉ thầm khen em, chứ chưa biết em có tội gì hết”.
Nhờ thế mà ông Võ Văn Đợi được lưu trú nơi Thanh
Tịnh Đại Hải tu tĩnh lại, khỏi phải tái kiếp mang phàm
thể một lần nữa. Lành thay tình nghĩa Thầy trò.
Để thể hiện sự ân xá, Đức Ngài kêu ông Chí-Thiện
Phạm Văn Út đến hỏi “Đợi nó đủ ba ngàn công quả chưa?”
Ông Pham Văn Út bạch: “Thưa Thầy làm sao con
biết được điều đó!”
Đức Ngài nói: “Vậy căn cứ tờ xin tội của Hội-Thánh
Phước-Thiện mà phục chức Giáo-Thiện cho Võ Văn Đợi,
điều này cũng có sự cầu xin tha của Đức Phối-Thánh Phạm
Văn Màng.”
Nên ĐỨC HỘ-PHÁP ban hành Thánh-Lịnh số 581/
TD ngày 23–04 Đinh Hợi (11–06–1947)
“Xét vì có nhiều Chức-Sắc Phước-Thiện dâng tờ thỉnh
cầu dung thứ tội lỗi trước cho Võ Văn Đợi, vì ngày nay người
đã qui liễu. Nên:
Thánh-Lịnh
Điều thứ nhứt: Cho phục Phẩm Giáo-Thiện (PhướcThiện) kể từ ngày 22–04 Đinh Hợi, vị Đạo Hữu Võ Văn
Đợi 50 tuổi, khi còn ở tại làng Gia Lộc ( Tây-Ninh).
Lễ cất táng người được dùng theo hàng phẩm GiáoThiện và linh vị đem về Báo-Ân-Từ.
Điều thứ nhì: Vị Trần Khai-Pháp, Đầu Phòng Văn
Hộ-Pháp và Hội-Thánh Phước-Thiện lãnh thi hành Thánh
Lệnh nầy.
Lập tại Tòa-Thánh, ngày 23 tháng 04 Đinh Hợi
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(DL: 11–06–1947)
Chưởng-Quản Nhị-Hữu-Hình-Đài
(Ấn Ký)
 ĐỨC HỘ-PHÁP cho danh từ “Cao-Đài Tự” ngày
17–06 Bính Tuất
 ĐỨC HỘ-PHÁP lên núi chỉ chỗ xây nền Vạn Pháp
Cung 28–10 Giáp Ngọ (23–11–1954)
TIỂU SỬ ÔNG VÕ VĂN ĐỢI (ĐẠI)
Ông Lễ-Sanh Giáo-Thiện Võ Văn Đợi sanh năm
1898 tại Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây-Ninh. Nhập môn vào
Đạo ngày 18–11 năm Bính Dần hiến thân vào Phạm-Môn
ngày 15–06 Canh Ngọ (1930) tùng sở Công Nghệ. Hồng
thệ ngày 03–01 Nhâm Thân (1932). Năm 1931 lãnh chủ sở
Quảng Nghệ (Lò rèn) ngã ba Bàu Năng.
Năm Giáp Tuất (1934) đi Đầu Họ Đạo Rạch Giá,
Mỹ Tho. Nhân dịp tiển hành chư môn đệ đi hành Đạo,
ĐỨC HỘ-PHÁP nói: “Thầy mượn chức Lễ-Sanh cho mấy
em Giáo-Thiện xuất sư trong 21 tỉnh Nam Kỳ để mở mang
lương điền công nghệ hầu tạo ra của cải tài sản để xây cất
Tổ-Đình. Sau ba năm trở về từ chức vậy mấy em lo sắp đặt
trong sở của mình giao lại cho mấy em ở nhà trông nom coi
sóc, giữ gìn.”
Tất cả đều cầu nguyện bắt thăm, trúng Tỉnh nào đáo
nhiệm Tỉnh đó. Phần ông trúng Rạch Giá (Kiên Giang),
sau chuyển về Mỹ Tho.
TRUYỀN PHÁP GIẢI BỆNH

Đức Thầy dạy mỗi người mua một cây đèn cầy trăng
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loại số 2 nộp cho Đức Thầy truyền Pháp, sau ba ngày giao
lại cho mỗi người và dặn rằng: “Đây là đèn Bạch Quang,
các em đi hành Đạo tha phương khi hành Pháp trị bệnh
hay có việc chi nan giải thì định Thần đốt Bạch Quang cầu
nguyện CHÍ-TÔN và PHẬT-MẪU thì sẽ có Qua đến giúp”.
Và dặn rằng: “Phận sự trọng yếu là các em phải giữ hai
chữ Thanh Liêm và Đạo Đức mà đối xử với mọi người.”
Năm 1935, nhơn ngày Đạo Lễ, Chức-Sắc địa phương
về Tòa-Thánh, ông có dự lễ khánh thành nhà Bảo Cô,
có Đức Thầy chứng dự. Trong lúc dự tiệc Đức Thầy nói:
“Không biết có đứa Phạm-Môn “Quèn” nào dám lến núi
Bà đặng lập cho Qua một vườn nho không?”
Lúc đó mọi người yên lặng, riêng ông có suy nghĩ...
chẳng lẽ Đức Thầy dạy lập vườn nho để ăn trái thật hay
sao?...
Lời nói và đặt vấn đề trên đây là bản lề diễn tiến cho
cuộc hành trình về sau của ông, qua chuyến đi núi của
ĐỨC HỘ-PHÁP.
ĐỨC HỘ-PHÁP ĐI NÚI BÀ

Ngày 12 tháng 06 Mậu Dần (9–7–1938), Đức Thầy
dậy sớm khoảng 4 giờ sáng, mặc đồ bà ba trắng, dẫn xe
đạp ra cổng Hộ-Pháp Đường mà Bảo thể gác cửa không
ai biết. Đức Thầy chạy xe đạp đến cửa Hòa-Viện, dẫn xe
ra cổng mà Bảo thể cũng không hay biết! Bên ngoài cửa
có quý ông: Nguyễn Văn Gia, Nguyễn Văn Lư và Võ Văn
Đợi, đứng chờ sẵn. (Ông Võ Văn Đợi ở họ Đạo Mỹ Tho
về thăm Đức Thầy, nghe Đức Thầy đi núi, nên ông xin
tháp tùng theo hầu Thầy).
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Lúc lên đường thì Trời gần sáng, Thầy trò cỡi xe đạp
đi ra mé Tây-Ninh rồi rẽ qua ngã Năm Vồ đi thẳng lên
núi. Đến sáng ra, trong Tòa-Thánh mới phát giác không
biết Đức Thầy đi đâu! đồng tỏa ra đi tìm kiếm Đức Thầy.
Khi Thầy trò đến chân núi, tới láng rừng có đóng
bảng cấm, Đức Thầy biểu đem xe bỏ trong đó, rồi Đức
Thầy dẫn anh em băng qua vườn chuối, đến chân núi,
Đức Thầy leo lên triền núi, anh em cũng leo theo. Khi lên
được một đổi gặp một tảng đá lớn, dưới tảng đá có một
cái hang kêu là “Hang Gạo”.
Đức Thầy chun qua hang đá rồi leo lên một tảng
đá khác, nơi đây mát mẽ, Đức Thầy ngồi nghỉ mát. Lúc
đó ông Võ Linh Đoán (Ông Đại) đem võng ra cho Đức
Thầy nằm nghỉ rồi ông mau chơn chạy xuống cầu đá chỗ
bến xe gần Chùa Trung mua nước dừa đem lên dâng cho
Đức Thầy uống.
Đức Thầy nói: “Nơi đây sau này anh em bây về trên
3000 người mà cũng có thể hơn nữa”. Kế Đức Thầy day qua
chỉ xuống mé dưới nói: “Nơi đây chắc có mạch nước, đâu
bây xuống coi thử”. Anh em leo xuống dưới vạch cát thì
quả thật có mạch nước. (Mạch nước đó ở sở số 1 bây giờ).
Khi anh em trở lên bảo rằng có mạch nước y như Đức
Thầy nói. Rồi Đức Thầy kể chuyện: Ông Đầu-Sư Thái Thơ
Thanh tạo Cực Lạc Cảnh ở dưới đó là sái Thiên-Thơ, cho nên
ảnh làm không thành mà Cực Lạc Cảnh ở trên núi này...
Cực Lạc Thế Giới, có Lôi Âm Tự là nơi của các bậc
chơn tu là con đường giải thoát. Giữa đỉnh cất Kim Tự
Tháp, tượng trưng cho Lôi Âm Tự tại Thế, còn dưới chân
núi là Dinh Thự Vạn Pháp Cung. Đức Thầy nói: “Sau này
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mấy em có xin việc gì thì cầu ĐỨC DIÊU VÔ TIÊN ÔNG,
Ngài đắc lệnh đến trấn nhậm núi này cai quản các vị Sơn
Thần thay thế cho Đức Bà LÊ SƠN THÁNH MẪU đến trấn
vùng Thổ Địa”.
Đến 4 giờ chiều, Đức Thầy mới ra lệnh trở về TòaThánh.
Thật là một dịp vô cùng mai mắn cho ông Võ Linh
Đoán trước kia được nghe lời Sư Phụ nói: “Lập vườn
nho” nay lại được nghe nói Cực Lạc Cảnh trên núi. Tất
cả những điều đó khắc sâu vào tâm não, đó chính là khởi
điểm hành trình sau này của ông.
Từ Họ Đạo Rạch Giá được hoán chuyến về Họ Đạo
Mỹ Tho, tính ra đã qua ba năm, ông lo thu xếp mọi việc
Đạo địa phương để trở về Tòa-Thánh từ chức theo lời dạy
trước đó của Sư Phụ.
Ngày 08–09 Mậu Dần, ông họp các bạn Phạm Môn
Giáo Thiện để làm đơn từ chức... Nhưng chỉ có ông và
ông Lẽo từ chức còn lại số người khác không đồng tình!
Ngày 06–10 Mậu Dần (27–11–1938) ông đứng ra triệu
tập cuộc họp tại tư gia ông Quỳnh (Minh-Thiện), hiện
diện 139 anh em tham dự đồng tâm dâng tờ lên Sư Phụ
kêu nài về việc Ngài Khai-Pháp đem cả người Phạm-Môn
qua Phước-Thiện.
Đến ngày 10–10 Mậu Dần, ông cùng các bạn PhạmMôn Giáo-Thiện vào Hộ-Pháp Đường dâng tờ kiến nghị
vào khoản 12 giờ khuya, Đức Thầy nói: “Bận tiếp khách
đã khuya rồi Qua định nghỉ, mấy em vào đây để làm gì?”
Ông Võ Linh Đoán bạch Thầy nghe rõ sự việc...
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Đức Thầy gọi Bảo thể qua mời Ngài Khai-Pháp qua.
Khi Ngài Khai-Pháp đến, Đức Thầy nói: “Tụi PhạmMôn nó kiện anh, vì nó ra hành Đạo 3 năm, mấy em ở nhà
bắt hiến thân qua Phước-Thiện. Nay tụi nó dâng sớ xin tái
lập Phạm-Môn trở lại”
Sự biến chuyển này náo động đến cõi Hư Linh nên
Đức Phạm Phối Thánh giáng cơ đêm 13 tháng 10 Mậu
Dần (04–12–1938) tại Giáo-Tông Đường.
“Phạm Văn Màng
Thưa Sư Phụ, một đoàn chim kia đồng bay với nhau
nơi xứ lạ, cảnh sầu, thì tình khắn khích thương yêu rất nên
đáo để, nếu rủi mỗi mê lạc bầy chích bạn thì tiếng kêu nĩ
non thảm thiết vốn lẽ thường. Xin Sư Phụ và Sư Thúc rộng
lượng tha tội cho Giáo-Thiện Đợi kẻo tội nghiệp! lụy... lụy...”
Ngài Khai-Pháp Chưởng-Quản Phước-Thiện có
mời ông vào phủ dụ rằng: “Qua có nghe em làm tờ từ chức
dâng lên Đức Thầy, nên nay qua mời em vào đây có đôi lời
khuyên em ráng thêm một thời gian nữa rồi sẽ tính việc
xin từ chức!...”
Ông Đại bạch rằng: “Trước lúc ra đi Đầu Họ Đạo
làm phận sự Giáo-Thiện, Đức Thầy có dạy: “Chúng con đi
Đầu Họ để mở mang lương điền, công nghệ, đặng có
công quả gởi về xây cất Tòa-Thánh, đúng 3 năm phải
từ chức”. Nay chúng con làm theo lời Sư Phụ chỉ dạy, cúi
xin Sư Phụ mở lượng từ-bi chấp nhận để chúng con không
lỗi phận làm trò”.
Đến ngày 16–01 Mậu Dần (1938) có cuộc Đại-Hội
Phước-Thiện tại văn phòng HIỆP-THIÊN-ĐÀI để thăng
thưởng do Ngài Khai-Pháp Chưởng-Quản Phước-Thiện
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chủ tọa tuyên bố: “Bần Tăng vâng lệnh ĐỨC HỘ-PHÁP
làm chủ tọa Hội hôm nay. Được ĐỨC HỘ-PHÁP ban cho
dây sắc lệnh, nếu như ai có làm chuyện phá rối trong hội thì
Bần Tăng dùng dây sắc lệnh buộc rời khỏi hội”. Nói rồi Ngài
để dây sắc lệnh trên bàn chủ tọa. (Ý nói Giáo-Thiện Đợi)
Khi đến mục linh tinh, thì ông Giáo-Thiện Đợi từ
ngoài bước vào ông xá Ngài Khai-Pháp, rồi dâng tờ xin
từ chức. Ngài Khai-Pháp tiếp nhận và cho đọc giữa Hội.
Trong khi ấy ông gỡ mão, cỡi áo Lễ-Sanh Giáo-Thiện xếp
lại để trên bàn chủ tọa.
Ngài Khai-Pháp thấy vậy, gõ bàn nói lớn lên rằng
“Giáo-Thiện Đợi vào phá hội, lệnh cho bảo thể mời ra”...
 Lưu ý: Ngài Khai-Pháp Trần Duy Nghĩa trong
năm Mậu Dần 1938 cũng xin nhập Phạm-Môn, trong bộ
Tông chi, ngài đứng vào số 173 người.
Trong lúc đầu, 20 Giáo-Thiện còn lại cũng cương
quyết nạp đơn từ chức, đến khi thấy Ngài Khai-Pháp
dùng sắc lệnh buộc Giáo-Thiện Đợi rời khỏi Đại-Hội thì
sợ không giám nạp đơn từ chức nữa.
∗ Thế là cuộc từ chức bất thành...
Ngày 17 tháng 11 Mậu Dần, Ngài Khai-Pháp gởi cho
ông thơ hồi âm và việc từ chức không thành.
Qua năm Kỹ Mão nhằm ngày 22–01 (DL: 12–03–
1939) có Đại-Hội Phước-Thiện tại Khách Đình do ĐỨC
HỘ-PHÁP chủ tọa. Ngày này ông Đợi cũng quyết tâm
dâng tờ từ chức (quỳ gối dâng đơn), bị ĐỨC HỘ-PHÁP
bác đơn...
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MỘT HƯỚNG ĐI

Khi bãi Hội ở Khách Đình, ĐỨC HỘ-PHÁP cùng
Ngài Khai-Pháp trở về phòng uống nước, Đức Thầy nói
với Ngài Khai-Pháp rằng: “Tôi như em Sáu Đọi thì không
làm như vậy, vì có ai chứng nhận đâu mà gởi đơn từ chức,
chi bằng treo ấn từ quan”
Khi ấy ở ngoài có anh Sáu Ngữ là người Phạm-Môn
ở kỳ nhì, nghe được lời Đức Thầy nói như vậy thì mừng
quýnh chạy đi tìm ông Võ Văn Đợi kể rõ đầu đuôi câu
chuyện. Ông liền mừng rỡ, nghĩ thầm:; “Được rồi, vậy thì
ý nguyện của mình sắp được thành công.” Ông cảm ơn bạn
đem tin, rồi tức tốc trở về Họ Đạo Mỹ Tho sắp xếp công
việc, giao trách nhiệm cho Bàn Cai-Quản, tức ủy quyền
cho địa phương xong, ông xếp áo mão, Thánh lệnh thuyên
chuyển bổ để trên bàn dặn anh em trao lại cho Ngài KhaiPháp sau, rồi ra đón xe đi thẳng về núi Bà Tây-Ninh.
∗ Ngày xưa Phạm Lãi treo ấn từ quan giao du ngũ hồ.
∗ Ngày nay ông Võ Văn Đợi treo ấn từ quan lên
núi Bà tu chơn theo suy tưởng “Trong Phạm-Môn có em
“Quèn” nào dám lên núi Bà lập vườn nho và Cực Lạc Thế
Giới phải tạo trên núi, chớ không phải chỗ của ông Thái Thơ
Thanh lập nên không hoàn thành được.”
(Tiếp theo là Đạo Nghị Định và các văn thơ liên
quan đến việc từ chức của ông Lễ-Sanh Võ Văn Đợi)— ở
phần Phụ Lục[1].
[1] Rất tiếc! Trên bản photocopy của chúng tôi sưu tầm được
không có các tài liệu: Đạo Nghị Định và văn thơ về việc từ chức của
ông Lễ Sanh Võ Văn Đợi.
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TỔNG KẾT PHẠM-MÔN KỲ NHỨT
Lịch sử Phạm-Môn kỳ nhứt được gói gọn trong đôi
liễng:
PHẠM GIÁO TÙY NGƯƠN CỨU THẾ ĐỘ NHƠN HÀNH-CHÁNH PHÁP
MÔN QUYỀN ĐỊNH HỘI TRỪ TÀ DIỆT MỊ HỘ CHƠN-TRUYỀN

Nhằm bảo vệ Đạo Nghiệp, Ngôi Vị Giáo-Tông vào
ngày 21–01 Giáp Tuất (05–03–1934) đối với chi phái Bến
Tre do hai ông Trang Tương theo châu tri thậm cấp của
Hội-Thánh CTD ngày 14–01 Ất Hợi (17–02–1935). Đó là
trừ tà diệt mị hộ Chơn-Truyền.
Và vụ quậy phá của kẻ thừa sai Kim Quang Sứ,
Giáo-Sư Thượng Bảy Thanh đã đầu cáo Phạm-Môn và
yêu cầu bắt ĐỨC HỘ-PHÁP lưu đày vào năm 1940. Nên
ĐỨC HỘ-PHÁP nói: “Trong khi CỬU-TRÙNG-ĐÀI đang
mở mang bành trướng cơ quan phổ thông truyền giáo, thì
bên HIỆP-THIÊN-ĐÀI ĐỨC CHÍ-TÔN dạy mở của PhạmMôn. Dùng tấm màng bí mật che phủ khuất lấp, không kẻ
phàm hiểu đặng.
Hại thay chúa Quỉ biết rõ cơ mầu nhiệm nên tương
liên cùng Chánh phủ Pháp tìm hiểu yếu lý huyền vi, nên
ra lệnh đóng cửa Phạm-Môn thì nảy sinh ra Phước-Thiện”.
(Ghi rõ đơn thưa nơi phần Phước-Thiện).
ĐÀO-VIÊN-PHÁP BỐN KỲ

❒❒ Kỳ nhứt: Ngày 03–01 Nhâm Dần (1932) theo
danh sách nam 72 vị.
❒❒ Kỳ hai: Nam 52 vị, Nữ 26 vị.
Trong kỳ hai nầy có Ngài Trần Duy Nghĩa (KhaiPháp HTĐ) đứng số 48, ngài Trần Quang Thế (Tiếp Lễ
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Nhạc Quân) số 49, Ngài Thượng Trí Thanh (Phối-Sư) số
50, Ngài Thái Gấm Thanh (Giáo-Sư) số 51, Ngài Trang
Văn Giáo (Tả Phan Quân) số 52 vào ngày 18–08 năm Ất
Hợi (ngày 15–09–1935).
❒❒ Kỳ ba: Ngày... Nam... vị, Nữ... vị
❒❒ Kỳ Bốn: tại HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG ngày 03–01 năm
Bính Thân (1956). Nam 8 vị, Nữ 1 vị (Nguyễn Thi
Liêm, Sĩ Tải HTĐ).
Trong danh sách Hồng-Thệ kỳ này có ngài Hồ Tấn
Khoa (Bảo-Đạo HTĐ), Lê Văn Thoại (Hữu Phân Quân),
đa số cựu Quân nhân QĐCĐ lánh nạn vào Hộ-Pháp
Đường theo Thánh-Lịnh kêu gọi trở về Đạo. (Nguyễn
Kim Vinh, Minh Trắng, Minh Đen, Nguyễn Văn Mạnh,
Nguyễn Văn Đờn)
Giá trị lịch sử Phạm-Môn đã có; và theo lời phê sau
đây để biết cửa Tu Chơn cũng có phẩm cấp Thiêng-Liêng:
Lời phê về việc từ chức Phước-Thiện về Phạm-Môn:
Tờ phúc trình cỉa Công Viện Phạm Văn Út trưởng
tộc Phạm-Môn trình về việc Hội-Thánh Phước-Thiện
bổ 13 vị Giáo-Thiện làm việc nơi Thiên Hỉ Động (TRÍHUỆ-CUNG):
Lời Phê ĐỨC HỘ-PHÁP:
“Trả lời mấy người này về Hội-Thánh Phước-Thiện,
cả người Phạm-Môn phải từ chức Phước-Thiện về
Phạm-Môn, nếu còn mang chức tước Phước-Thiện thì
Phạm-Môn từ bỏ”.
Ngày 17 tháng 10 năm Tân Mão
(HỘ-PHÁP ấn ký)
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Nên hiểu rằng: “Cửa Tu Chơn Phạm-Môn cũng có
Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiêng-Liêng, nhiều khi Phẩm ĐạoNhơn, Chơn-Nhơn Phước-Thiện qua, chỉ được phẩm MinhĐức mà thôi”. (Lời ĐỨC HỘ-PHÁP).
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MINH-THIỆN-ĐÀN
(Phạm-Môn Kỳ Nhì)
Minh-Thiện-Đàn là Phạm-Môn kỳ nhì do cuộc khảo
thí năm Mậu Thìn mà có. ĐỨC HỘ-PHÁP đến Phú-Mỹ,
ĐỨC PHẬT-MẪU dạy lập Minh-Thiện-Đàn.
– Nguồn gốc xuất phát như sau:
Năm Đinh Mão (1927) dâng lệnh ĐỨC PHẬT-MẪU
dạy, ĐỨC HỘ-PHÁP, ĐỨC THƯỢNG-PHẨM đến KhaiĐạo tại làng Phú-Mỹ Quận Châu Thành tỉnh Mỹ Tho.
Trước tiên là lập Thánh-Thất Phú-Mỹ giao cho ông
Giáo-Hữu Thượng Minh Thanh làm chủ (cai quản). ĐỨC
LÝ-GIÁO-TÔNG thường giáng cơ dạy Đạo và cho thi bài
sau đây:
Giáo truyền Đại-Đạo khắp Đông Tây,
Tông chỉ Tây-Ninh với cảnh này.
Thái Cực ôm gồm trong Pháp Chánh,
Bạch Minh hiền ngõ ngự Tòa Tây.
***
Tòa Tây Nghị Định Đạo ban hành,
Chớ cải Thiên-Điều sửa quẩn quanh.
Luật-Pháp Hư Cung đâu há sót,
Phẩm này thử sửa, sửa sao đành.
Đức Lý giáng cơ đặt tên Thánh-Thất Phú-Mỹ là “KhổHiền-Trang” ở NGỌC-HƯ-CUNG có Cung Khổ Hiền.
Ông Giáo-Hữu Thượng Minh Thanh lãnh hai nhiệm
vụ theo bài thi Đức Lý Giáo-Tông cho sau đây:
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Khổ thà cam chịu chớ đừng than,
Hiền ngõ cùng nhau mới vẹn toàn.
Trang điểm ngọc lành cho đáng giá,
Dồi mài Chí-Thiện, Thượng Minh Thanh.
Theo nghĩa câu thứ tư là Giáo-Hữu đối với Chí-Thiện
trong Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiêng-Liêng. Do Thánh-Thất
Khổ-Hiền-Trang mới xuất hiện Minh-Thiện-Đàn, trong
lúc khai sáng, ĐỨC PHẬT-MẪU giáng dạy chọn đất lập sở
Thảo đường ngày sau sẽ thành phước địa lâu dài 600.000
(Sáu trăm ngàn năm), chỉ kém hoen Thánh Địa Tây-Ninh
100.000 (Một trăm ngàn năm).
ĐỨC PHẬT-MẪU cho bài thi:
Thảo đường phước địa ngộ tòng hoa,
Lục ức dư niên vũ trụ hòa.
Cộng hưởng phàm gian an lạc nghiệp,
Thế đăng bồng đảo định âu ca.
NGÀY LẬP MINH-THIỆN-ĐÀN

(15 Tháng Giêng Năm Mậu Thìn)
Đêm 14–10 Đinh Mão (1929), tại nhà ông Đinh
Công Trứ có Đàn Cơ ĐỨC PHẬT-MẪU giáng dạy lập
Minh-Thiện-Đàn thâu người trong bốn hương Đạo: PhúMỹ, Tân Hòa Thành, Hưng Thạnh Mỹ, Tân Hội Đông.
Phận sự ông Giáo-Hữu Thượng Minh Thanh hiệp
bốn hương Đạo, cùng các vị Đạo tâm, trí thức chung lo.
Đến ngày 15–01 Mậu Thìn (1928) sẽ lập Đàn thâu người
vào Minh-Thiện-Đàn do ông Giáo-Hữu chứng Minh Thệ
cho mỗi người, rồi lập Thông Qui dâng lên cho ba ngài:
ĐỨC QUYỀN GIÁO-TÔNG, ĐỨC HỘ-PHÁP và ĐỨC
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THƯỢNG-PHẨM.
Đồng thời chiêu mộ các vị đã vào Minh-Thiện-Đàn
đưa về Tòa-Thánh làm công quả phá rừng, đào giếng, bứng
gốc, chặt chồi...
Thời gian này ĐỨC THƯỢNG-PHẨM hiệp cùng
số người Minh-Thiện-Đàn cất một cái nhà bảy căn một
chái tại Tòa-Thánh gọi là nhà sở Phú-Mỹ.
Đến ngày 15–02 Mậu Thìn (1928), ĐỨC LÝ-GIÁOTÔNG giáng cơ dạy lập “Luật điều Chánh Pháp” là nội
luật để thi hành cho y theo một khuôn mẫu.
Đêm 17–03 Mậu Thìn ĐỨC LÝ-GIÁO-TÔNG dạy
lập 12 vị kiểm soát:
1. Ông Nguyển Văn Phuông
2. Ông Lê Văn Tiết
3. Ông Triệu Văn Kỳ
4. Ông Phan Văn Dương
5. Ông Lê Văn Ân
6. Ông Lê Văn Phước
7. Ông Trần Văn Ngọ
8. Ông Trần Thạnh Mậu
9. Ông Đỗ Văn Phô
10. Ông Nguyễn Văn Chánh
11. Ông Cao Văn Phú
12. Còn thiếu một vị sau chọn thêm cho đủ số 12
Hằng đêm dều có ĐỨC PHẬT-MẪU, ĐỨC LÝ-GIÁOTÔNG và các Đấng THIÊNG LIÊNG dạy Đạo sắp đặt
công việc tạo sở...
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Ban đầu, nơi Khổ-Hiền-Trang tổ chức 36 ty, mỗi ty
có 12 người, phân công tổ chức lập sở lương điền các Tỉnh.
Mỗi ty có một vị chánh và một vị phó, sau đổi là Chánh
Phó Chủ Sở trong số 36 có một vị Chủ Khảo...
Phần ông Hàm Sung (Lễ-Sanh) lãnh trách nhiệm tổ
chức ban kiểm soát sâu rộng ra các Tỉnh như: Châu Đốc,
Long xuyên, Sa Đéc... Chỉ hoạt động trong vòng 6 tháng
mà số người nhập vào Minh-Thiện-Đàn trên 3.400 người
(ba ngàn bốn trăm người).
Như vậy, tất cả công cuộc gầy dựng ở Phú-Mỹ, KhổHiền-Trang lập Minh-Thiện-Đàn do quyền Thiêng-Liêng
của PHẬT-MẪU và ĐỨC LÝ-GIÁO-TÔNG Đaị-Đạo TamKỳ Phổ-Độ.
Đến ngày 25–02–1929 (Kỷ Tỵ) ĐỨC LÝ giáng dạy:
“Minh-Thiện là Qui-Thiện, mà Qui-Thiện là Phạm-Môn”
và dạy phải vâng hiệp với ĐỨC HỘ-PHÁP. Do đó, nên
số người Minh-Thiện-Đàn lên Thủ Đức rước ĐỨC HỘPHÁP đến Khổ-Hiền-Trang.
LẬP SƠ SƠN ĐÌNH

(Núi Bà Đen)
Ngày 08–04 Mậu Thìn, Đức Thầy dạy Phạm-Môn
lên chơn núi mua 6 mẫu đất để lập sở đặt tên là “Sở Sơn
Đình” lo khai phá rừng, lập vườn làm ruộng rẩy.
Thời điểm này ĐỨC HỘ-PHÁP đang trụ Pháp tại
Thánh-Thất Thủ Đức do cuộc nội biến ở Tòa-Thánh, ĐỨC
HỘ-PHÁP ở tạm được 7 tháng, ĐỨC LÝ-GIÁO-TÔNG
thường đến viếng và cho thi:
Việt Thường hữu phước xuất Thiên Quân,
76

Minh-Thiện-Đàn

Chuyển thế CHÍ-TÔN dĩ định phần...
ĐỨC HỘ-PHÁP hỏi “Đạo Cao-Đài còn lẫn quẩn
trong nội địa Việt Nam làm thế nào chuyển thế cho kịp
đặng hoàn tất đảm nhiệm Thiêng-Liêng?”
ĐỨC LÝ trả lời một câu rất hữu duyên, Đức Ngài
nói: “Đạo Cao-Đài tỷ như nhà máy xai, nó vốn không cấy,
không gặt mà vẫn có gạo cho ra toàn Nhơn-Sanh ăn. Đạo
Cao-Đài không ra khỏi nước mà có thể làm phận sự trọn
vẹn đặng...”
∗ Ngày 18 tháng 08 Mậu Thìn (1928), quí ông Lê Văn
Trung, ông Hàm Sung, ông Huỳnh Văn Phuông, ông
Minh, ông Phú, năm người đi Xuyên Mộc khai mở lương
điền không được rồi đến Dinh Quận gặp ông Nguyễn
Ngọc Tương đương làm chủ quận tiếp đãi niềm nở ở đó hai
hôm rồi trở về Sài Gòn, vì được tin ĐỨC HỘ-PHÁP xuống
Thủ Đức, Thánh-Thất này do ông Thái Thơ Thanh lập.
Năm vị ở tại Thánh-Thất Thủ Đức được 8 ngày, được
ĐỨC HỘ-PHÁP giải bệnh vì năm đó bệnh dịch rộn lắm,
kế ông Giáo-Hữu Thượng Minh lên thọ Pháp, được ĐỨC
HỘ-PHÁP ban phép và truyền Thần cho ông Minh để về
Phú-Mỹ để giải bệnh cho bổn Đạo.
∗ Hai tháng sau nhằm 16–10 Mậu Thìn, ông GiáoHữu Minh, ông Trung, ông Dương, ông Ninh lên Thủ
Đức để rước ĐỨC HỘ-PHÁP xuống Phú-Mỹ...
BÁT NƯƠNG DIÊU-TRÌ-CUNG HƯỚNG DẪN LẤY LONG-TUYỀN-KIẾM

Ngày 18–10 Mậu Thìn, ĐỨC HỘ-PHÁP chuẩn bị đi
Phú-Mỹ, nên chấp bút, có Bát Nương giáng mách rằng:
“Nơi Phú-Mỹ có Long-Tuyền-Kiếm do Trạng Tàu cho
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ếm, phải đến đó lấy ếm được, thì sau này mọi việc mới được
phát triển và đất đó sẽ thành Phước Địa”.
ĐỨC HỘ-PHÁP ĐI KHỔ-HIỀN-TRANG
(Lần Thứ Hai 1927–1928)
Từ tháng 7 năm Mậu Thìn (1928), xảy ra cuộc nội
biến nơi Tòa-Thánh, ĐỨC THƯỢNG-PHẨM ra lập ThảoXá Hiền-Cung, ĐỨC HỘ-PHÁP ra lập Phạm-Nghiệp và
đi Thủ Đức.
NHẮC LẠI CUỘC HỘI CỦA TƯ MẮT

Ông Tư Mắt tên Nguyễn Pháp Tước là một tay giỏi
võ, đứng đầu đám anh chị ở Chợ Lớn. Ông thấy được
huyền diệu cơ bút của ĐỨC CHÍ-TÔN, nên xin nhập môn
vào Đạo, bỏ nghề dao búa, ông hiến căn nhà của ông ở Phú
Thọ để làm Thánh-Thất, được phong phẩm Lễ-Sanh. Đến
ngày 26–10 Bính Dần đắc phong chức Chưởng Nghiêm
Pháp Quân (Hộ Đàn).
Sau tách rời Tòa-Thánh, ông Tư Mắt vận động số
chức sắc, tín đồ do Pháp đạo diễn trích điểm hai Ngài
THƯỢNG-PHẨM và HỘ-PHÁP, cho rằng CỬU-TRÙNGĐÀI giờ đây đã đủ Cửu Viện còn HIỆP-THIÊN-ĐÀI chỉ có
công buổi đầu, giờ đây hết nhiệm vụ nên cần nghỉ ngơi.
Vì cớ ông tổ chức cuộc bàn cải và quyết định bỏ thăm để
định vận mạng Chức-Sắc HTĐ còn làm việc nữa hay thôi.
Kết quả cuộc bỏ thăm:
– Còn làm: 15 phiếu
– Thôi làm: 27 phiếu
– Thăm trắng: 3 phiếu
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Sau cuộc bỏ thăm ĐỨC HỘ-PHÁP nói: “Số 15 là
con số của HTĐ vì HIỆP-THIÊN-ĐÀI có 15 người. Số 27
là con số của CỬU-TRÙNG-ĐÀI vì 3 lần 9 là 27, tức CỬUTRÙNG-ĐÀI có 27 vị. Còn 3 phiếu trắng dầu đấp vào bên
nào cũng vậy thôi”.
Thế là chủ trương dẹp HTĐ do nhóm Tư Mắt hành
động đã thành công, là HTĐ phải nghỉ. Do đó ĐỨC
THƯỢNG-PHẨM về Thảo-Xá Hiền-Cung, ĐỨC HỘPHÁP đi lập Phạm-Nghiệp và đi Thủ Đức.
Dám dẹp HIỆP-THIÊN-ĐÀI là Phạm Pháp Ngũ Lôi,
Tư Mắt chịu chết cháy khi đốt đèn măng song bị phực
cháy thiêu tàn thân kẻ phạm thệ.
ĐỨC HỘ-PHÁP ĐẾN THÁNH-THẤT KHỔ HIỀN TRANG

Khi đào nạn ẩn thân, ĐỨC HỘ-PHÁP đến náo
nương nơi Thánh-Thất Thủ Đức, vì cơ khảo đảo nên có số
thường nhơn đem lòng khinh lờn bất kính, vì vậy trước
khi rời Thánh-Thất Thủ Đức xuống Thánh-Thất KHỔ
HIỀN TRANG Đức Ngài có làm bài thi dán trên vách cửa:
Thi
Thắng khổ người tu vẫn để lòng,
Ta thua Thủ Đức phải đào dong.
Buồn chưa giỏi đứng trên đầu rắn,
Vui đã phân minh chí khí rồng.
Chẳng kể vịt gà chê tiếng phụng,
Chỉ phiền Hồng Học ghét đuôi cong.
Mở kho nuôi đói đây trề miệng,
Ta quãy Hồng ân rãi giáp vòng.
Số người đi rước trở về báo tin đúng 2 giờ ngày 26–11
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Mậu Thìn có ĐỨC HỘ-PHÁP đến. Toàn Đạo trong 6
Hương Đạo các Ban-Tri-Sự, Minh-Thiện-Đàn chung lo
cuộc lễ tiếp rước thật long trọng: Có thủy lục, cửa Tam
Quan, Tàn lộng, nhạc lễ. Bồn Đạo đứng chực rước từ
cửa Thánh-Thất Khổ-Hiền-Trang đến đò Thầy Yến độ
2000 thước.
Đức Thầy nói: “Đi bộ không đi thủy lục”. Khi đến
Thánh-Thất vào bái lễ ĐỨC CHÍ-TÔN rồi dùng bửa và
nghỉ ngơi giải lao. Khi hay tin ĐỨC HỘ-PHÁP đến ThánhThất Phú-Mỹ (Khổ-Hiền-Trang), bổn Đạo các Tỉnh gần
xa hằng lui tới tấp nập viếng thăm. “Tới đây nạn khảo
Đạo đã qua”.
Người ngoài Đời đến nghe giảng Đạo và xin nhập
môn. Đa số là Tỉnh Châu Đốc, Long Xuyên, Vĩnh Long,
Tân An, Gò Công, Bến Tre...
HÀNH PHÁP TRUYỀN THẦN

Gần nữa tháng dạy Đạo và sắp xếp việc Đạo nơi đây
Đức Thầy dạy đến ngày 08–12 Mậu Thìn, đúng giờ Tý,
cả số người Minh-Thiện-Đàn phải có đủ mặt đặng Đức
Thầy hành Pháp Trục Thần, truyền Pháp.
Cân Thần Truyền Pháp:
Cân Thần Truyền Pháp gồm có: Hạnh–Đức–Trí–
Lực–Tinh–Thần–Tình–Thân, trong tám món báu mỗi
món từ năm đỗ lên là đủ. (lực)
Như Tinh từ bảy hay thấp hơn thì bị bác. Như Tinh
tám, Đưc bảy, Đức bảy hay sáu thì được. Nếu Đức Hạnh
từ tám trở lên là âm chất nhiều, ngội vị Thiêng-Liêng cao...
Kỳ cân Thần có 318 vị được chấm 34 vị, còn lại bao
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nhiêu hiệp với 800 người sau lo lập công tạo sở lương điền,
công nghệ. Đúng tám tháng sau được cân Thần lại lần nữa.
ĐỨC HỘ-PHÁP nói phép cân Thần có 12 điều kiện:
1. Hạnh
5. Tinh
9. Mạng
2. Đức
6. Thần
10. Căn
3. Trí
7. Thân
11. Kiếp
4. Lực
8. Tình
12. Số
Nhưng Thầy chỉ dùng có bốn điều: “Hạnh + Đức + Trí
+ Lực”
Số điểm: Hạnh: 5 điểm – Đức 4 điểm – Trí 6 điểm – Lực 7
điểm. Cộng chung: 5+4+6+7 = 22 điểm chia cho 4, được 5
Mỗi người trung bình được 5 điểm là đậu.
ĐỨC HỘ-PHÁP TRỞ VỀ TÒA-THÁNH
Ngày 12–12 Mậu Thìn, ĐỨC HỘ-PHÁP về TòaThánh hiếp với ĐỨC QUYỀN GIÁO-TÔNG Thượng
Trung Nhựt cầu ĐỨC LÝ-GIÁO-TÔNG giáng cơ phong
cho 34 vị Giáo-Thiện được ĐỨC LÝ chấp thuận.
Song quyền phong Chức-Sắc Phước-Thiện, ĐỨC LÝ
giao trọn vẹn cho ĐỨC HỘ-PHÁP. (34 vị Giáo-Thiện này
do công nghiệp Minh-Thiện-Đàn).
Tình hình Đạo trong năm Mậu Thìn có nhiều biến
chuyển do Chi Phái Tòa-Thánh tách ra, nên có hành dộng
nghịch cùng ĐỨC QUYỀN GIÁO-TÔNG và ĐỨC HỘPHÁP. Nên hai Ngài cho anh em ngấm ngầm hoạt động
trong các Tỉnh để trấn an bổn Đạo qui về Tòa-Thánh
Tây-Ninh.
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Sự hoạt động trong vòng ba tháng, đến ngày 15–02
Kỹ Tỵ (1929) người Đạo về Tòa-Thánh được 11.039 vị nam,
do phúc sự của ông Giáo-Hữu Thượng Minh Thanh đã
dâng lên ĐỨC QUYỀN GIÁO-TÔNG và ĐỨC HỘ-PHÁP.
ĐỨC HỘ-PHÁP TRỞ LẠI PHÚ-MỸ KỲ III
(Sau Hai Tháng 26–02 Kỷ Tỵ)
Từ Tòa-Thánh về Phú-Mỹ, ông Giáo-Hữu Thượng
Minh Thanh cho biết ngày 26–02 Kỷ Tỵ ĐỨC HỘ-PHÁP
đến Thánh-Thất. Được tin cả Ban Trị Sự và 12 vị kiểm soát
họp với 36 Ty và toàn Đạo trong 6 Hương đứng trực từ
Tòa-Thánh ra đến Bến Đò Thầy Yến.
Đúng 12 giờ trưa, Đức Ngài đến, đoàn tùy tùng có 3
vị Lễ-Sanh Giáo-Thiện: Tri, Châu, Lư cùng Lễ-Sanh Thái
Chia Thanh (Miên) và hai vị chức sắc Nữ Phái.
Cuộc tiếp rước long trọng như mấy kỳ trước. Sau khi
Lễ Bái ĐỨC CHÍ-TÔN xong, ĐỨC HỘ-PHÁP thuyết Đạo
liên tiếp, qua ngày 27 cùng tiếp chuyện với quan khách
Đời từ Quận, Tổng, Ban Hội Tề cấp Xã...
ĐI TÌM LONG-TUYỀN-KIẾM

(Trên Núi Lan)
Đúng 8 giờ sáng ngày 28–02 Kỷ Tỵ ĐỨC HỘ-PHÁP
khởi đi tìm Long-Tuyền-Kiếm do cơ bút chỉ dẫn nơi
giữa đồng nội, hiện giờ là sở Thảo Đường, có dạng hình
núi Lan, mé bên sông hướng mặt thuộc Đông Bắc trước
Thánh-Thất Khổ-Hiền-Trang.
Thánh-Thất nằm về Tây Nam, phải qua sông đi dọc
Rạch chợ Thầy Yến vô lán Cát Tràm Sập độ 5 cây số mới
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đến.
SỰ TÍCH LẤY LONG-TUYỀN-KIẾM

(Phái đoàn 39 người)
Đêm 16 Tháng 10 Mậu Thìn (27–11–1928) Bát Nương
DIÊU TRÌ CUNG mách bảo hướng dẫn cho ĐỨC HỘPHÁP biết rõ nguyên nhân việc Trạng Tàu đưa thầy địa
lý đột nhập vào Việt Nam ếm Long-Tuyền-Kiếm, làm cho
dân tộc Việt Nam không xuất hiện được nhân tài.
Trạng Trung Quốc biệt phái địa lý người Tiều Châu
sang Việt Nam vào 1914, mang kiếm báu “Long-TuyềnKiếm”, bí mật đến địa điểm ngọn Tràm Sập, Lán Cát, có
ngọn núi Lan mới vừa hình thành, tại làng Phú-Mỹ, Quận
Châu Thành, Tỉnh Mỹ Tho, nằm về hướng Đông cách
Thánh-Thất Khổ-Hiền-Trang độ 5000 mét.
Phép ếm Long-Tuyền-Kiếm giữa ngọn núi Lan làm
cho người nhơn tài Việt Nam không xuất hiện được, vì
mỗi lần có nhơn tài xuất hiện đều bị Kiếm Báu Long Tuyền
vớt đứt, không cho xuất Tướng, xuất Trạng....
May nhờ Đạo khai trong nước thì ách nước sắp mãn
hạn giải thoát nô lệ ngoại ban, nên được hồng ân ĐỨC
CHÍ-TÔN cho hướng dẫn lấy phép ếm của Trung Quốc;
ĐỨC HỘ-PHÁP là Đấng lãnh thi hành sứ mạng đó.
Nên vào 26–02 Kỷ Tỵ (04–04–1929), ĐỨC HỘPHÁP hướng dẫn một phái đoàn Chức-Sắc Thiên-Phong
xuống Thánh-Thất Khổ-Hiền-Trang tổ chức một buổi
họp Bổn Đạo, Chức-Sắc, Chức Việc, và Minh-Thiện để
lập phái đoàn đi tìm Long-Tuyền-Kiếm.
Ông Giáo-Hữu Thượng Minh Thanh cai quản
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Thánh-Thất Khổ-Hiền-Trang mời toàn Đạo trong bốn
Hương Đạo: Tân Hòa Thành, Tân Hội Đông, Hưng
Thanh Mỹ, Phú-Mỹ, đến họp do ĐỨC HỘ-PHÁP chủ
tọa để thành lập một phái đoàn đi tìm Long-Tuyền-Kiếm.
Phái đoàn gồm có 36 vị, 12 vị làm đầu chịu trách nhiệm
hướng dẫn từng toán trên 12 chiếc xuồng và có riêng một
ghe chèo để đưa ĐỨC HỘ-PHÁP và Chức-Sắc tùy tùng (3).
Thành phần phái đoàn có 12 vị chịu trách nhiệm
hướng dẫn 12 chiếc xuồng, có tên dưới đây:
1. Lễ-Sanh Hàm Sung
7. Lê Văn Trung
2. Nguyễn Văn Chưởng
8. Đỗ Văn Phò
3. Huỳnh Văn Phuông
9. Nguyễn Văn Chánh
4. Lê Văn Tiết
10. Phạm Văn Dương
5. Trần Thạnh Mậu
11. Cao Văn Phúc
6. Triệu Văn Kỳ
12. Lê Văn Phước
Đúng 6 giờ sáng ngày 28–02 Kỷ Tỵ (1929) vào thời
Mẹo ĐỨC HỘ-PHÁP hướng dẫn Chức-Sắc, Chức Việc,
Bổn Đạo nam và phái đoàn vào Thánh-Thất Khổ-HiềnTrang cầu nguyện ĐỨC CHÍ-TÔN cho việc đi tìm LongTuyền-Kiếm được kết quả.
Khởi hành phái đoàn xuống xuồng, bơi 12 chiếc, còn
ghe chèo chở ĐỨC HỘ-PHÁP cùng hai vị Chức-Sắc hầu
cận, trực chỉ dọc theo đường sông thẳng đến chợ Thầy
Yến, rồi đi thẳng vào Lán Cát độ 5000 thước thì phái
đoàn dừng lại một rạch nhỏ. Lên bờ đi bộ thẳng vào một
cánh đồng hoang vắng toàn là đưng, bàng, sậy, lác, năng,
mọc cao khỏi đầu.
Người hướng dẫn đi trước phải cầm một sợi dây cho
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người đi sau nắm dây đi theo để không bị lạc, vì người đi
trước không thấy đặng người đi sau.
Đi độ 700 thước tới một gò đất cao ráo đúng như
ngọn núi mới hình thành, đến đây phái đoàn tạm dừng
nghỉ độ 15 phút.
ĐỨC HỘ-PHÁP liền chấp bút, có Thần Lỗ Ban Sư
Trưởng giáng chỉ dẫn phái đoàn đi thẳng lên gò đất cao
nhất ngọn núi Lan, đào sâu xuống sẽ gặp Long-TuyềnKiếm.
Theo lời chỉ dẫn của Lỗ Ban phái đoàn tiến hành
tận chỗ cao nhất ngọn núi, bề dài độ 700 mét bề ngang
500 mét vừa nhô lên khỏi mặt đất.
Từ đây, phái đoàn tuân theo sự chỉ dẫn của ĐỨC
HỘ-PHÁP đào sâu xuống lòng dất đụng đá cứng, phải
đào xuyên qua lớp đá cứng liền gặp một cái ghè ăn trầu
(Bình vôi) + một lưỡi dao phai vừa rĩ sét + sáu con cờ
tướng trạm trổ bằng ngà + sáu đồng tiền kẽm đời Minh
Mạng (Tướng, Sĩ, Tượng).
Tiếp đào sâu hơn, đụng cái hộp bao chì, bề dài 9 tất;
thấy thế toàn thể reo mừng... ĐỨC HỘ-PHÁP vui vẻ nói:
“Phải thận trọng đem bao chì lên cho nguyên vẹn và lao chùi
sạch sẽ Long-Tuyền-Kiếm ở trong đó”.
Khi đem được bao chì lên xong ĐỨC HỘ-PHÁP
dùng vải đỏ bao lại để đem về Tòa-Thánh Tây-Ninh không
một ai được thấy bên trong bao chì dài 9 tất.
ĐỨC HỘ-PHÁP dạy: “Nay là ngày kỷ niệm nước Việt
Nam dòng giống Lạc Hồng được hữu phước nhờ Đạo Trời
khai mở, gỡ ách nạn cho nhơn loại và từ từ gỡ được ách nô
lệ ngoại bang, dòng giõi Tổ Phụ ta sẽ được phục nghiệp, dân
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tộc ta sẽ xuất hiện nhân tài phá tan xiềng xích ngoại bang
chẳng còn lệ thuộc nữa.
Nếu có chậm trễ là do dân tộc Việt Nam không lo thờ
chủ nghĩa Đại-Đạo của ĐỨC CHÍ-TÔN không đủ thương
yêu nhau, cứ lo tranh giành quyền lợi.
Lại nữa, Tổ Phụ ta đã vay nợ máu là chúa Trịnh chúa
Nguyễn ai còn dính dòng máu oan nghiệt ấy phải trả cho
dứt rồi mới hồi hòa bình độc lập thật sự được.”
Đức Ngài liền ra lệnh đào một “Con kinh nhỏ” bắt
đầu từ ngọn Tràm Sập băng qua chót mũi Long-TuyềnKiếm cho bứt hầu trừ tuyệt sự sát hại của phép ếm.
Việc đào con kinh nhỏ để phá tiêu Long-Tuyền-Kiếm
theo lịnh ĐỨC HỘ-PHÁP, tất cả người Minh-Thiện quyết
tâm đào trong ngày cho xong, có chỗ đất tư họ nằm đuòng
cản trở, mà anh em vẫn cố đào để trừ hậu họa sau này.
Đúng một giờ trưa cùng ngày là hoàn thành về dùng
cơm tại nhà ông Lê Văn Trung – sau là Hiền-Nhơn PhướcThiện.
ĐỨC HỘ-PHÁP căn dặn Minh-Thiện-Đàn ráng lo
lập sở tại chân núi đặng ở tạm thời, chờ đợi sau này cất
Đền Thờ PHẬT-MẪU , sau khi tạo tác xong Đền-Thánh
ở Tòa-Thánh Tây-Ninh và sẽ giao cho Phạm-Môn lo xây
cái Đền Thờ Phật Mẫu tại đây (Phước Địa lục ức dư niên
vũ trụ hòa).
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TỜ THỈNH GIÁO CỦA THỢ HỒ VÀ LỜI PHÊ CỦA ĐỨC HỘ-PHÁP
Về Báo-Ân-Từ và Điện Thờ PHẬT-MẪU
THỈNH GIÁO CỦA THỢ HỒ

1. Nơi Đền-Thánh trước kia thờ Tam Giáo, Tam
Trấn, Ngũ Chi Đại-Đạo bằng cốt tượng dưới Quả Càn
Khôn. Sau khi tạo xong Đền Thánh, Đức Thầy dạy dời
các cốt tượng ra thờ nơi chùa Cực Lạc của ông Thái Thơ
Thanh tạo lập. Nơi Đại-Đạo không còn thờ hình tượng
nữa. Có phải Đại-Đạo không thờ hình tượng phải không?
2. Nơi thờ PHẬT-MẪU sao không kêu Điện Thờ
PHẬT-MẪU mà lại kêu Báo-Ân-Từ. Trước thờ Kim Tự
viết chữ, bây giờ cất tốt đẹp lại đấp hình tượng PHẬTMẪU và Cửu Vị Nữ Phật; cửa Phật là cửa không, mà tại
sao lại thờ hình tượng?
3. Chức-Sắc Thiên-Phong qui vị không được đem
vô Đền Thánh Tế điện theo Thế Đạo như ở Báo-Ân-Từ.
Chúng sanh đã thọ ơn lớn lao của PHẬT-MẪU mà sao
họ ít chịu đi lễ bái PHẬT-MẪU? kể cả Chức-Sắc lớn nữa?
4. Ý nghĩ mấy con hễ Chức-Sắc CỬU-TRÙNG-ĐÀI
qui vị thì đem về Đền Thánh cùng các Thánh-Thất Tế
Điện, còn Chức-Sắc Phước-Thiện qui thì đem vào BáoÂn-Từ hay Điện-Thờ Phật-Mẫu địa phương, như vậy mới
rõ sự phân biệt hai cơ quan; cũng như buổi sanh tiền làm
công quả về ăn cơm nơi Trai Đường Hành-Chánh và
Phước-Thiện vậy?
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LỜI PHÊ ĐỨC HỘ-PHÁP

Năm Tân Mão (1951)
“Khuôn đắp hình chữ nhứt ở tấm vách phía ngoài
ngó vô ĐIỆN THỜ PHẬT-MẪU định đấp hình THƯỢNGPHẨM, nhưng khi đấp tượng hình PHẬT-MẪU, có đấp hình
THƯỢNG-PHẨM quỳ nghinh tiếp nên ngưng lại.
Khuôn hình chữ nhứt để trống sau này sẽ đấp hình
Nam Bình Vương Phật, cũng như ở Đại-Đạo có hình ĐỨC
HỘ-PHÁP trên Ngai ngó vô BÁT QUÁI ĐÀI vậy. Phải đợi
ngày nào tạo được ĐIỆN-THỜ PHẬT-MẪU kìa.
Còn đâu là Báo-Ân-Từ, chỗ thờ Tông Đường, Tông
Tộc công nghiệp của Người hữu công với Đạo với Vạn Linh;
tức là nhà thờ chung Tông Tộc tượng trưng trả ân hoặc lưu
danh hậu thế, ấy là ban ân hay đền ân.
Nơi đây phụng tự Thiên niên lưu hậu, sau đấp hình
tượng THƯỢNG-PHẨM day vô nghi nội, đứng cầm Long
Tu Phiến (Có nghĩa khi có Đền Thờ PHẬT-MẪU chánh thức,
thì Báo-Ân-Từ riêng biệt mới đấp hình ĐỨC THƯỢNGPHẨM để báo ân)”.
THỈNH GIÁO HÌNH NAM BÌNH VƯƠNG PHẬT

Để sau này đấp nơi Đền Thờ Phật Mẫu
Đức Thầy nói: “Chừng nào Đền Thờ PHẬT-MẪU có
thì Thầy cho biết, không lạ gì; Đền-Thánh tượng trưng Bạch
Ngọc Kinh tại Thế có hình ĐỨC HỘ-PHÁP mặc Thiên Phục
Khôi Giáp, thì nơi Đền Thờ PHẬT-MẪU, thay vì tượng trưng
cho Lôi Âm Tự, lẽ dĩ nhiên phải đấp hình của Ngài nhưng
không mặc Thiên Phục, chỉ mặc Cà Sa nhà Phật mà thôi.
Nơi Trí Giác Cung Qui-Thiện Thầy có dạy thờ Nam
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Bình Vương Phật trong Đền Thờ PHẬT-MẪU, cũng như
hồi ban sơ PHẬT-MẪU giáng cơ tại Thánh-Thất Khổ-HiềnTrang, Ngài cho biết nơi đây là “Phước địa Ngộ Tòng
hoa, Lục ức dư nhiên vũ trụ hòa” Ngài có dạy lập nhà
thờ PHẬT-MẪU và cho biết sau này Tổ-Đình Tòa-Thánh
hoàn thành rồi mới khởi tạo Đền Thờ PHẬT-MẪU lớn lao
cũng như Đền-Thánh vậy.
Nhưng nạn vay trả quả kiếp tiền khiên của dân tộc
Việt Nam chưa dứt, khiến nạn biến cố mãi đến nên không
tạo đặng Đền Thờ nơi Khổ-Hiền-Trang Mỹ Tho.
Hiện giờ đây Thầy có dành khoảng đất 4 mẩu trước
cửa Hòa Viện Tòa-Thánh để tạo Đền Thờ, nhưng lòng Từ
Bi của PHẬT-MẪU thấy con cái của Ngài đang chịu loạn lạc
đồ khổ và trong cửa Đạo con cái của Ngài cùng Hội-Thánh
chưa được thống nhứt, nên Ngài dạy tạm thờ Ngài nơi BáoÂn-Từ là nhà thờ công nghiệp của con cái Ngài đặng thấy
lòng thương yêu, cưng con đáo để dường nào...
Cho đến khi cỗi xác phàm cũng đem về Tế lễ trình
diện trước mắt bà Mẹ, dầu cho sang trọng làm công hầu tể
tướng nơi nào, đến buổi chung qui cũng về với Mẹ mà thôi.
Qua nói thiệt chừng nào cả con cái PHẬT-MẪU xúm
nhau sùng bái để gọi chút hiếu, để đền ơn với Đức Mẹ thì
ngày ấy sẽ có Đền Thờ PHẬT-MẪU chánh thức theo lòng Từ
Bi Đức Mẹ đã định. Vì vậy, Bí-Pháp của ĐỨC PHẬT-MẪU
biến ra Thể Pháp tạo hình hài thực sự ngự tại cung điện cho
con cái nhìn thấy Bà Mẹ Thiêng-Liêng đặng lập đức đến
buổi chung qui về Mẹ mà thôi”.
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ĐÀO-VIÊN-PHÁP – MINH-THIỆN-ĐÀN

Ngày 28–2 Kỷ Tỵ, đúng 8 giờ Đức Thầy cho thiết
Đàn hành Pháp thọ Đào Viên kết nghĩa được 20 vị.
Từ đây, Đức Thầy dạy Lễ Sĩ đi Lưỡng Nghi, Tứ
Tượng, Bát Quái, Thái Cực để cúng vong linh.
Đêm 29 thiết Đàn thời Tý, hành Pháp trục Thần,
truyền Pháp cho Minh-Thiện-Đàn...
ĐỨC CAO THƯỢNG-PHẨM BỆNH NẶNG

Đức Hộ-Pháp về Tòa-Thánh Tây-Ninh
Sáng ngày 29–2 Kỷ Tỵ, lúc 10 giờ đăng điện tín báo tin
Đức CAO THƯỢNG-PHẨM bệnh nặng mời ĐỨC HỘPHÁP về Tòa-Thánh. Đến ngày 1–3 Kỷ Tỵ Đức ThượngPhẩm đăng Tiên. Lễ an táng trọng thể xong, Đức Thầy
sắp xếp mọi việc nơi Tòa-Thánh để đi Phú-Mỹ.
TRỞ LẠI PHÚ-MỸ KỲ IV
Ngày 06–06 Kỷ Tỵ ĐỨC QUYỀN GIÁO-TÔNG,
ĐỨC HỘ-PHÁP, ông Giáo-Sư Thượng Latabi Thanh đi
đến Khổ-Hiền-Trang, cuộc tiếp rước thật long trọng như
mấy kỳ trước.
Ở đây 4 ngày, luân phiên giảng Đạo cho người Đạo,
Đời nghe, ĐỨC QUYỀN GIÁO-TÔNG sắp đặt việc làm
cho các ban bộ và các sở Minh-Thiện. Sự thống nhứt giữa
HIỆP-THIÊN-ĐÀI, CỬU-TRÙNG-ĐÀI rất chặt chẽ giữa
Đức Quyền Giáo-Tông và Đức Hộ-Pháp để lập cơ sở
Minh-Thiện, tạo Đại Nghiệp buổi sau này.
Ngày 08–06 Kỷ Tỵ, ĐỨC HỘ-PHÁP trục Thần
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truyền phép cho các môn đệ Minh-Thiện-Đàn liên tiếp
hai đêm 8 và 9 được 48 vị chấm đậu trong số 316 vị. Số
còn lại Đức Thầy dạy tiếp tục lập công đức thêm sau sẽ
cân Thần Truyền Pháp lại.
Về Tòa-Thánh:
Ngày 10–06 Kỷ Tỵ tức 4 ngày sau, ĐỨC QUYỀN
GIÁO-TÔNG, ĐỨC HỘ-PHÁP, ông GIÁO SƯ Thượng
Latabi Thanh trở về Tòa-Thánh từ đây số 36 Ty của sở
Minh-Thiện-Đàn hoạt động ra các Tỉnh, khai mở lương
điền, công nghệ, tạo huê lợi đăng về Hội-Thánh nuôi
công quả.
MINH-THIỆN-ĐÀN

Hồng-Thệ Ngày 5–2 Canh Ngọ (1930)
Minh-Thiện-Đàn là Phạm-Môn kỳ nhì, lại được lập
Hồng-Thệ trước vào ngày 15–3 Canh Ngọ 1930. Nguyên vì
thời gian khảo Đạo từ tháng 7 Mậu Thìn đến Canh Ngọ
ĐỨC HỘ-PHÁP thường xuyên hiện diện nơi Khổ-HiềnTrang nhiều hơn để giáo huấn số người Minh-Thiện. Nên
tổ chức Đào-Viên-Pháp cho số người Minh-Thiện-Đàn
trước vào năm Canh Ngọ. Để tránh việc hiểu lầm cho
đọc giả sau này, nên ghi rõ điều kiện đó. Nghi thức vẫn
như ngày Hồng-Thệ của Phạm-Môn kỳ nhứt.
DANH SÁCH MINH-THIỆN-ĐÀN ĐƯỢC CHỌN HỒNG-THỆ

(Ngày 15–2 Canh Ngọ 1930 tại Phú-Mỹ)
Họ và Tên

Xã

Quận

Tỉnh

1 Phan văn Minh

Phú-Mỹ

Châu-Thành

Mỹ-Tho

2 Lê văn Trung

Phú-Mỹ

Châu-Thành

Mỹ-Tho
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Họ và Tên

Xã

Quận

Tỉnh

3 Huỳnh văn Phuông Phú-Mỹ

Châu-Thành

Mỹ-Tho

4 Đinh công Trứ

Phú-Mỹ

Châu-Thành

Mỹ-Tho

5 Trần văn Đăng

Long-Hòa

Châu-Thành

Mỹ-Tho

6 Trần văn Lợi

Lương-Hòa-Lạc

Châu-Thành

Mỹ-Tho

7 Nguyễn văn Tấn

Lương-Hòa-Lạc

Châu-Thành

Mỹ-Tho

8 Lê văn An

Phú-Mỹ

Châu-Thành

Mỹ-Tho

9 Trần Thạnh Mậu

Phú-Mỹ

Châu-Thành

Mỹ-Tho

10 Nguyễn văn Tươi Phú-Mỹ

Châu-Thành

Mỹ-Tho

11 Lê cảnh Phước

Phú-Mỹ

Châu-Thành

Mỹ-Tho

12 Hồ văn Huyện

Phú-Mỹ

Châu-Thành

Mỹ-Tho

13 Lê văn Ninh

Phú-Mỹ

Châu-Thành

Mỹ-Tho

14 Nguyễn văn Soi

Phú-Mỹ

Châu-Thành

Mỹ-Tho

15 Dương văn Hiệp

Hưng-Thạnh-Mỹ Châu-Thành

Mỹ-Tho

16 Nguyễn văn Hậu

Lương-Hòa

Châu-Thành

Mỹ-Tho

17 Nguyễn văn Vàng Đạo-Ngạn

Châu-Thành

Mỹ-Tho

18 Phan văn Hưởn

An-Hữu

Châu-Thành

Mỹ-Tho

19 Hồ văn Cửu

Tân-Hòa-Thành

Châu-Thành

Mỹ-Tho

20 Đỗ văn Phở

Tân-Hòa-Thành

Châu-Thành

Mỹ-Tho

21 Ung văn Lũy

Tân-Hòa-Thành

Châu-Thành

Mỹ-Tho

22 Nguyễn văn Sùng Tân-Hòa-Thành

Châu-Thành

Mỹ-Tho

23 Lê văn Dương

Châu-Thành

Mỹ-Tho

Tân-Hòa-Thành

Số người Minh-Thiện về Tòa-Thánh hành Đạo sau
đoạt phẩm Đạo-Nhơn, Chơn-Nhơn khá nhiều; duy có
hai vị đạt phẩm Hiền-Nhơn là ông Lê Văn Trung và ông
Nguyễn Văn Phú. Ngoài ra còn đa số tình nguyện làm tín
đồ đã hiến thân và dâng hiến tài sản cho Đạo điển hình
là ông Dương Hữu Thậm.
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HUẦN LỆNH BAN BỐN CHỮ: “TRUNG–NGHĨA–TRÍ–DÕNG”

Cho Minh-Thiện-Đàn
Ngày 15–1 Canh Ngọ (1930) ĐỨC QUYỀN GIÁOTÔNG và ĐỨC HỘ-PHÁP ban huấn lệnh dạy MinhThiện-Đàn về Tòa-Thánh hiệp với Phạm-Môn đặng tạo
cơ sở.
Trong huấn lệnh có 4 chữ: “Trung–Nghĩa–Trí–
Dõng”, riêng số chưa được cân Thần Truyền Pháp vẫn ở
lại địa phương tiếp tục lập công trong các cơ sở.
Từ đây các sở Phạm-Môn đổi thay thành sở PhướcThiện, do nhà cầm quyền Pháp khống chế, niêm phong
cửa và cấm người Phạm-Môn hoạt động.
Để tổng kết Minh-Thiện-Đàn qua lời Thánh huấn
của Đức Phạm Phối-Thánh.
“Chào các bạn,
Tôi cho các bạn biết rằng: Ngôi Phẩm Thiêng-Liêng
rất nên quý giá, dành để cho các bạn, lại không để ý đến
phẩm vị Thiêng-Liêng hằng sống của CHÍ-TÔN đào tạo chỉ
biết sống với lượn sóng văn minh mà bôn xu theo đường vật
chất, ưa nhà cao cột lớn cửa tía, lầu hồng, màng treo phủ
chấn, nệm ấm, giường ngà, xa hoa, lòe loẹt mà quên hẳn
cái tinh thần vi chủ.
Tôi xin hỏi các bạn, như thế có bền vững chăng? –Các
bạn cho tôi xin hiểu...”
Lễ-Sanh Mậu bạch: “Cái giả cuộc trần hoàn chẳng
qua là miếng mồi để nhử tánh tham của thế tục đâu
sánh kịp cõi Thiêng-Liêng hằng sống. Nhưng mấy
em còn phàm đến nỗi mới sa mê. Xin anh từ bi dạy
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giùm đủ lẽ.”
Các bạn đừng quỳ quá lẽ chớ:
Các bạn biết rằng: Nhập thế chi mê há! Vậy tôi xin các
bạn từ đây phải biết mạng lịnh của Sư Phụ mà thực hành cho
tròn bổn phận. Các bạn khá nhớ bài thi của Thầy như sau:
“Buồn chưa đoạt đặng Pháp thần thông”
Nên mượn thân phân là các bạn đây thay thế cho Thầy
mà tạo thời cãi thế; mà các bạn chưa có trọn tất thành đền
bù ơn Thầy dạy dỗ. Cứ giữ tánh sụt sè, nên đã bước đến một
địa vị Giáo-Thiện mà còn để chịu những lời biếm quở làm
cho phải nhọc lòng Thầy biết mấy!
Vậy thì các bạn có nghĩa chi? Nói rằng đền ơn giáo hóa
chăng? Các bạn biết lỗi chăng?
Lễ-Sanh Mậu bạch: “Phạm Phối-Thánh dạy: Nếu
không vững đức tin thì bị tội nghịch Sư đã đành. Vì
vậy mà anh em khi dễ lẫn nhau, mà trách phiền đến
Sư Phụ, rồi thành ra phản bạn, nghịch Sư: Làm cho
tình hòa huyết nhục thành ra mối nghịch, thì cả hai
đều phạm Pháp, đến như thế thì chỉ có hại lẫn nhau
mà chớ!”
Vậy các bạn đây cũng đã nhuần nhờ ân huệ của Thầy
quan tâm điểm Đạo thì đã thấy rõ, các bạn tạo tâm đức
vẫn nhiều. Công nghiệp hữu vi còn thiếu một đôi phần...
Vậy từ đây ráng thừa mạng lịnh Sư Phụ mà đem cả
mãnh thân phàm này nạp vào cửa Thánh, noi gương Khổng
Mạnh đạt phẩm vị thêm cao, đặng hiệp cùng Thầy nơi cõi
Hư Vô bất diệt. Vậy các bạn có khứng làm những điều nói
trên đây chăng?
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Lễ-Sanh Mậu bạch: “Ngày nào Sư Phụ đòi Trường
Minh-Thiện thì các em phải vâng về”
Tôi xin cho các bạn hay và phải nhìn sự thật như vậy
là đủ. Vì trước khi thệ hữu đã thừa lệnh Sư Phụ về bảo thủ
“Giang Tân” đã có nhiều lần tỏ ra cho các bạn biết rằng:
Sư Phụ dạy đòi các bạn về, nhưng các bạn chẳng cần nghe
chỉ đợi lịnh Thầy...
Ấy là điều sái với câu: “Bằng hữu chỉ ư-tín”, Vậy xin
các bạn từ đây ráng thu xếp việc nhà đặng ra hành Đạo, bất
tất là phải đợi Sư Phụ đòi thì khó mong đạt vị thanh cao!
Tại sao? Các bạn có biết chăng?
Lễ-Sanh Mậu bạch: “Bởi Sư Phụ đã có đòi, đôi khi
mà chẳng trọn vâng, nên Sư Phụ biếm quở, không khi
nào đòi nữa. Ấy vậy mấy em biết phận phải về trước
cho khỏi nhọc lòng Thầy”
∗ Các bạn làm đặng vậy thì sẽ thấy những điều hạnh
phúc cho chủng tộc da vàng sẽ đặng mở mang thêm nữa...
Vậy nên cho chư Hiền-Hữu biết trước mà lo liệu.
∗ Nầy các bạn, ngày nay các bạn đã rõ Thầy của chúng
ta là ai rồi? Đã may duyên thọ giáo với một Sư Gia dường
này thì tưởng chưa phải dễ, điều cần yếu các bạn làm thế
nào hầu đáp đền trong muôn một, các bạn nói thử?
Giáo-Thiện Đợi trả lời: “Thưa anh ba, muốn trả
ơn Thầy thì duy có biết giữ trọn thệ và thương anh
em cho tròn lời Huyết Thệ (không bội Sư phản bạn).”
∗ Phải đó, đúng vậy các bạn...
Càng nghĩ tới những khổ tâm các bạn chừng nào, lại
càng động tâm hoài cảm chừng ấy. Ngày nay các bạn đã
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hiểu rõ trường công quả thì tự mỗi người tự liệu day trở,
hầu lập vị mình... Cửa võ môn đã bế, thì ráng đem cả khí
hùng đua tài đấu sức, quyết đạt kỳ công hầu khỏi uổng mấy
năm công phu Sư Phụ nhọc nhằn khuyến giáo, các bạn lập
vị cao thăng thì cái vui của Thầy thêm oai khí nơi Cực Lạc
Thế Giới, vậy trả ơn như thế mới gọi anh hào đó.”
Trong số 34 Giáo-Thiện do Công Nghiệp MinhThiện-Đàn có ông Lễ-Sanh Giáo-Thiện Đinh Công Trứ
có nhiều thành tích đáng quan tâm vào ghi sử liệu để
nghiên cứu học hỏi.
Ông Đinh Công Trứ đến với ĐỨC HỘ-PHÁP là
người bệnh “Nan Y” Khi được chửa lành, tạo được đức
tin ông liền nhập môn theo Đạo và theo Đức Thầy học
Đạo với danh hiệu:
NGƯỜI MÔN ĐỆ MINH-THIỆN-ĐÀN

Năm 1941 (Tân Tỵ), Pháp lưu đày ĐỨC HỘ-PHÁP
qua Đảo Madagascar, nền Đạo chính nghiêng, không
người tài đức điều khiển, khiến nên một số Chức-Sắc
CỬU-TRÙNG-ĐÀI qui tụ Nitinan của Nhựt Bản có
mưu đồ lập quân đội. Nhóm người này có sự hướng dẫn
của các đấng Thiêng-Liêng kề cận nhứt là ĐỨC QUYỀN
GIÁO-TÔNG Thượng Trung Nhựt thường giáng dạy
về cơ chuyển Thế, sau cùng là lập cơ binh do Giáo-Sư
đại biểu Trần Quang Vinh lãnh Đạo, dưới quyền có các
ông: Giáo-Sư Thượng Tuy Thanh, Giáo-Sư Thượng Tước
Thanh, Giáo-Hữu Thái Đến Thanh, Lễ-Sanh Thượng Tý
Thanh, Lễ-Sanh Ngọc Hoài Thanh...
∗ Nhóm người này qui tụ được đa số Chức-Sắc là
Lễ-Sanh đến Giáo-Sư, nên xưng danh Hội-Thánh Sài Gòn.
96



Trở Lại Phú-Mỹ Kỳ IV

∗ Nhóm thứ hai ở Tây-Ninh gồm các vị Lễ-Sanh
Trườu, Trứ, Giải, đều là Phái Thượng có quan điểm bất
hợp tác với số người ở Sài Gòn nên xưng danh Chức-Sắc
Tây-Ninh.
Do đó mà xãy ra sự bất đồng, chống đối nhau, gây
sự xôn xao, náo nhiệt không nhỏ, rồi lần đến hận thù.
Nhóm người hoạt động ở Sài Gòn dựa vào thể lực Nhựt,
bắt ba vị: Trườu, Trứ, Giải đem xuống Sài Gòn khảo tra
tàn nhẫn, vào ngày 3–1 Quí Mùi (1943) hiến binh Nhựt
đến Tòa-Thánh bắt ba vị đem về sở hiến binh Nhựt tại
chabe de commence Sài Gòn (Chambre).
Quyền lịch sử của Trần Quang Vinh ghi rằng Căn
cứ số 4 ở ngang đó dòm qua thấy rõ ràng sự khảo của ba
vị Trườu, Trứ, Giải trong đêm cho tới sáng, ông Giáo-Sư
đại biểu thấy vậy cầu nguyện...
Đó là, động lòng Từ Bi chứ suy ra thì cũng đáng tội
tình này, rất đáng không còn ân hận, bởi Hội-Thánh đã
biết trước điều đình một cách ổn thỏa không chịu, nên
ngày nay mới ra nông nỗi. Ông Giáo-Sư thấy đánh quá,
có qua xin bớt đánh.
Người có công dẹp loạn này là Đạo Hữu Nguyễn
Văn Thành, như thế đó, sự thù hận lớn xảy ra giữa nhóm
Sài Gòn và Tây-Ninh là điều không tránh khỏi.
Sự bất đồng tình này không những có ba vị: Trườu,
Trứ, Giải, mà còn có quý vị Giáo-Sư Thái Khị Thanh và
hai vị Sĩ Tải Huỳnh Hữu Lợi và Nguyễn Hượt Hải ở Kim
Biên Tông Đạo (Nam Vang).
Ngoài Miền Trung có quý vị Giáo-Hữu Ngọc Thành
Thanh, Lễ-Sanh Hương Lộc cũng chống lại cơ quan của
97

MINH THIỆN

nhóm ở Sài Gòn Trần Quang Vinh.
Nếu tính nhân số chống lại cơ quan ở Sài Gòn thì
số người hai bên gần bằng nhau, nhưng áp lực mạnh là
dựa vào thế lực Nhựt và lập quân đội.
ÔNG ĐINH CÔNG TRỨ LÀM GÌ KHI ĐƯỢC THẢ VỀ?

Sự thù hận được nung nấu ngay trong đêm bị khảo
tra tàn nhẫn do đại biểu chủ trương mượn quân lực Nhựt
trấn áp. Thế rồi ông Đinh Công Trứ nghĩ mình cũng không
thua kém gì hơn Trần Quang Vinh, nên có ý đồ đại nghiệp
theo lời dạy của ĐỨC HỘ-PHÁP sau đây:
Ngày 12–8 Đinh Hợi (1947) ĐỨC HỘ-PHÁP đến
Trường Qui-Thiện nói chuyện với Đinh Công Trứ.
Đức Ngài nói: “Hôm nay Qua đến nói chuyện để
vạch rõ đường lối cho mấy em trở lại. Đây không phải Qua
thuyết Đạo mà chỉ nói chuyện với Trứ và mấy em mà thôi.
“Mấy em nên hiểu Đạo duy có một Hội-Thánh, chỉ có
một dầu rằng chia ra nhiều cơ quan to tướng cũng vẫn có
một quyền duy chủ của Hội-Thánh là Thánh-Thể Đức Chí
Tôn mà thôi.
ĐỨC CHÍ-TÔN nói: “Hễ còn mê tín tức phải chịu
dưới phép tà Thần tinh quái”. Qua chỉ lấy tình Thầy trò
nói chuyện với mấy em, Qua không biết Trứ nó mê hoặc
mấy em cách lạ thường...
Trứ, nếu em không nghe Qua còn mê hoặc nữa thì
đắc tội cùng NGỌC-HƯ-CUNG, Qua nói cho cả thẩy
đều thức tỉnh, việc hành động của mấy em đã nghịch
hành tàng của Qua. Mấy em nên biết rằng nền Đại-Đạo
của ĐỨC CHÍ-TÔN là tín ngưỡng chung cho toàn nhơn
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loại trên mặt địa cầu này chới không riêng cho mấy em.
Ngược lại hành động của Trứ chủ trương dẫn mấy
em với một nhóm người ngoài Thánh-Thể ĐỨC CHÍ-TÔN.
Trứ có thể muốn làm Giáo-Tông?”
Trứ bạch Thầy: Con không dám làm điều chi nghịch
ý Thầy vì khi Thầy ở Hải ngoại con như gà lạc mẹ, nên mấy
con qui tụ nơi đây mong ngày Thầy về mà thôi.
ĐỨC HỘ-PHÁP nói: “Qua nói cho em biết cây cờ trắng
nó trọng hệ là dường nào, Nhan hồi buổi nọ có thật hiện lý
thuyết bình đẳng Nhơn Loại, tránh nạn tương tàn, tương
sát, nhưng chưa làm được kế chết! Em biết điều ấy chớ!?
Qua hỏi em chủ trương Phướng Bạch Kỳ ý nghĩa gì?
Một điều em làm trái Thánh ý Qua, em biết cây cờ Nhan
Uyên dùng nó lúc nào không? mà nay em đem ra để thực
hiện? điều ấy ai biểu?”
Trứ bạch Thầy: “Vì dâng theo Thánh Giáo của anh ba”
ĐỨC HỘ-PHÁP: “Phải, Qua cũng nhờ Thánh Màng
nó mét với Qua, Qua mới biết điều ấy nó nói luôn sở hành
của em đối với Qua, đối với Hội-Thánh CỬU-TRÙNG-ĐÀI
thế nào, khi đã hợp tác với Chánh Phủ Nhựt.
Vì họ thương Qua mà đòi Chánh Phủ Pháp phải trả
Qua. Qua không cần nói ra đây.
Qua nói rằng: Dầu cho Hộ-Pháp cũng phải chịu
dưới mạng lịnh Thánh-Thể ĐỨC CHÍ-TÔN, nếu việc
chủ trương nào có Phẩm Giáo-Sư hay Giáo-Hữu nhúng
tay vào thì Qua cũng đồng ý chịu mạng lịnh.
Quyền của Thánh-Thể mà em không chịu vâng mạng
em biết đặng điều ấy. Bên Phước-Thiện từ Giáo-Thiện đỗ
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lên nhập vào Thánh-Thể Qua đây còn phục Hội-Thánh, mà
em chống thì tiêu hủy đa!”
Trứ bạch Thầy: “Khi Thầy về, con có dâng tờ thú tội
rắng: Con không tùng Hội-Thánh Sài Gòn, vì lòng con nghi
ngờ không tin...”
ĐỨC HỘ-PHÁP hỏi: “Em biết cây cờ trắng của ai,
biểu hiệu ấy để cứu khổ nhơn loại phải không?
Chỉ một ngày kia Thượng-Sanh ra đời là cây cờ cứu
Thế, còn Thượng-Phẩm là cây cờ cứu khổ; Qua chỉ dẫn mấy
em đi trong con đường cứu khổ. Qua thay cho Thượng-Phẩm
đã gầy dựng, đào tạo, Thầy trò cực khổ chung chịu từ khoảng
rừng xanh ít người lai vảng, nay trở thành đô thị cho con
cái ĐỨC CHÍ-TÔN chung sống.
Buổi Qua vắng mặt ở nhà mấy em làm điều ấy là
nghịch lại Thánh ý của Qua! Em nên biết cây cờ trắng dùng
để khi nào dân tộc xô-xát, cốt nhục tương tàn vô phương
cứu chữa, thì ngày ấy là ngày giá trị của nó.
Màng là người của Qua đã lựa chọn nhưng Màng đã
đạt Thánh về cõi Thiêng-Liêng gởi lại Thánh Giáo cho mấy
em học. Người đã nói: “Trong phương pháp cứu khổ nhơn
loại chỉ có cầm cờ trắng của Mạnh Tử đặng giải hòa,
phòng duy trì cho cơ nghiệp nhà Châu nguy biến....”
(Đây là nói về tâm lý)
Qua nói thiệt, cây cờ cứu khổ của ĐỨC CHÍ-TÔN ngày
kia nó rãi trên mặt địa cầu này. Chỉ có cơ quan Phước-Thiện
là Cơ Quan cứu khổ thay cho Qua đặng làm điều ấy. Qua
nói chỉ có Cơ Quan Phước-Thiện mà thôi ngoài ra không em
nào đứng ngoài mà làm được...
Trứ, việc làm của em đã làm cho Hội-Thánh đều bất
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mãn, nhất là Chức-Sắc Cửu Trùng Đài, chính Qua cũng bất
mãn! Qua đã nói ngày kia... có Giáo-Tông ra đời, chừng đó
hành chánh và Phước-Thiện mới dung hòa thống nhứt lại
một. Một bên thì giáo hóa, một bên thật hành cơ cứu khổ,
bằng chẳng vậy thì đến tận thế hành tàng của hai bên đều
phản trắc, nếu không dung hợp thì nền Đạo của CHÍ-TÔN
làm sao sớm thành được.
Qua chẳng nói chi nhiều, chính mấy em với nhau cùng
chung học một Thầy mà hành tàng chia ba xẻ bảy, rồi mong
sao bên ngoài thuận ý...
Vậy Qua nói một điều em phải tuân lịnh HộiThánh tức là tuân lịnh Qua, nhớ đa nghe! Nếu tánh
đức cử chỉ mấy em còn chống thì Qua nhứt định không
nhìn nữa và Qua sẽ cho ra mặt Thế, mấy em tự liệu...
Từ đây phải phúc sự và tùng theo khuôn khổ của
Hội-Thánh Phước-Thiện...”
SỰ BIẾT ĐẠO CỦA ÔNG ĐINH CÔNG TRỨ

Lập Qui-Thiện cốt để đem lòng lành của toàn con
cái ĐỨC CHÍ-TÔN hiệp nhứt cùng nhau làm một đặng
bảo thủ Chơn-Truyền của Đạo. Nên có câu:
QUI THÁNH ĐỨC TRỤ THIÊN LƯƠNG KÍNH TRỌNG HIỀN-NHƠN THÂN CÔ ĐỘC
THIỆN TÙNG TÂM HÀNH-CHÁNH ĐẠO TẢO TRỪ QUÁI GIÁO GIẢI OAN
KHIÊN

Buổi đầu tiên xuất hiện nơi Phú-Mỹ (Mỹ Tho), Đức
Lý lập Khổ-Hiền-Trang tức lập Trường Minh-Thiện năm
Mậu Thìn (1928), đứng đầu Trường là ông Đinh Công Trứ.
ĐỨC HỘ-PHÁP nói: “Nhờ cả sự giáo hóa của Qua về
nghĩa lý tối yếu, tối trọng của Chơn-Pháp ĐỨC CHÍ-TÔN,
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Qua giao cho nó làm thế nào cho thiên hạ hết thống khổ về
tinh thần lẫn vật chất, sự biết Đạo của Trứ là vậy.”
QUI-THIỆN LẬP THÀNH

Từ Năm Quí Mùi, 1946
Vì chiến tranh tàn phá Trường Minh-Thiện phải
dời về Tòa-Thánh Tây-Ninh, biến ra Trường Qui-Thiện
vào năm Quí Mùi (1943) tạo thành trên vùng đất thuộc
Bàu Sen Xã Trường-Hòa, nhờ sự giáo huấn trên trường
Đạo trót 20 năm của Đức Thầy PHẠM HỘ-PHÁP và ban
hành Thánh-Lịnh 139 định phận cho Trường Qui-Thiện:
HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG

văn-phòng
Số: 139

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
Nhị thập nhị niên
Tòa-Thánh Tây-Ninh

THÁNH-LỊNH
HỘ - PHÁP
Chưởng-Quản Nhị Hữu-Hình-Đài
HIỆP-THIÊN và CỮU-TRÙNG
Chiếu y TÂN-LUẬT và PHÁP-CHÁNH-TRUYỀN.
Chiếu y ĐẠO-LUẬT ngày 16 tháng Giêng năm MậuDần (15–2–38) giao quyền Thống-Nhứt Chánh-Trị-Đạo
cho HỘ-PHÁP nắm giữ cho tới ngày có ĐẦU-SƯ chánh vị.
Nghĩ vì Trường QUI-THIỆN là nơi đào-tạo HiềnNhơn để chung lo cùng cơ-quan PHƯỚC-THIỆN về
phương-diện trợ cứu sanh-linh khỏi cơn đồ-thán.
Nghĩ vì công-quả nầy thiên về phần “âm-chất vô vi”
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hơn về mặt chánh-trị hữu-hình.

THÁNH - LỊNH
ĐIỀU THỨ NHỨT.— Chư vị hảo-tâm hiến côngquả tại Trường QUI-THIỆN không nhận lãnh tước-phẩm
chi hết.
Cả thảy công quả Nam, Phụ, Lão, Ấu chỉ giữ bổnphận tín-đồ tùng lịnh HỘI-THÁNH mà thi-hành chủnghĩa cao-khiết trên đây cho tới ngày về Thiêng-Liêng-Vị
mà thôi.
ĐIỀU THỨ NHÌ.— Có Bộ-Đạo riêng của Trường
QUI-THIỆN do Giám-Đốc Trường nầy giữ và cho đặng
đứng vào Bộ-Đạo, trước phải trọn hiến thân cho HỘITHÁNH PHƯỚC-THIỆN tại Tòa-Thánh. Trong tờ hiến
thân phải khai rõ muốn lập công-nghiệp tại Trường QUITHIỆN đặng HỘI-THÁNH định cho.
ĐIỀU THỨ BA.— Vị BẢO-THẾ thừa-Quyền
HỘ-PHÁP, vị KHAI-PHÁP Chưởng-Quản BỘ PHÁPCHÁNH, vị Chưởng-Quản PHƯỚC-THIỆN và vị GiámĐốc Trường QUI-THIỆN các tư-kỳ phận lãnh thi-hành
THÁNH-LỊNH nầy
TÒA-THÁNH, ngày 16 thàng Giêng
năm Kỷ-Sửu (13–2–1949)
SAO-LỤC Y BỔN CHÁNH
HỘ-PHÁP
Trường Qui-Thiện, ngày 24–1–K.S. Chưởng-Quản Nhị Hữu-Hình-Đài
(21–2–1949)
HIỆP-THIÊN và CỬU-TRÙNG
Giám-Đốc Trường QUI-THIỆN
(ấn-ký)
(Ký tên đóng dấu)
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ĐINH-CÔNG-TRỨ
SAO-LỤC Y BỔN CHÁNH
TÒA-THÁNH, ngày 7 tháng 8 Canh-Tuất
(D.L. 7–9–1970)
HIẾN-PHÁP HTĐ
Chưởng-Quản BỘ PHÁP-CHÁNH
TRƯƠNG-HỮU-ĐỨC (ấn-ký)
ĐỨC PHẠM PHỐI-THÁNH GIÁNG DẠY VỀ TREO BẠCH KỲ
CỦA ĐINH CÔNG TRỨ

“Cờ Tang”
Thánh Giáo của Phối-Thánh Phạm Văn Màng Giáng
cơ tại HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG ngày 28–11 Ất Dậu (1945), nói
với Sư Thúc Khai-Đạo.
“......
“Quỉ vương toa nhập phá Tòa-Thánh nên chúng giục
cho Sư Thúc ra khỏi Tòa-Thánh (Khai-Đạo). Nếu ngày nào
không có Sư Phụ tôi cùng Sư Thúc trong hàng Thập Nhị Thời
Quân thì ắt khổ cho Chức-Sắc CỬU-TRÙNG-ĐÀI.
Gương trước còn đó, khi Sư Phụ ra đi khỏi Tòa-Thánh,
kế Sư Thúc Trần Khai-Pháp cũng tiếp theo sau. Kế đó mặc
tình chúng lượm Chức-Sắc CỬU-TRÙNG-ĐÀI... (1941)
Còn mấy bạn của tôi dựng cờ trắng rồi đỗ cho tôi, làm
Mạnh Tử dạy cầm Bạch Kỳ chiêu an Thiên Hạ. Ấy là nói
về tâm lý, chớ chẳng phải dựng cờ lên để đủ thứ Pháp
lăn nhăn... không khác khách Sơn Đông treo cờ làm quản
cáo, mãi võ với nhổ răn mà xưng hô là Mạnh Tử chiêu an
thiên hạ.
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Cây cờ phải cho thiệt trắng không chút bợn nhơ, chẳng
cho dính bụi trần thì mới chiêu an thiên hạ đặng. Chớ cờ
ngó vào thấy đủ thứ đớm, ầy là tâm mình chẳng khác vậy!
“Treo cờ lên chẳng hổ với lương tâm và cũng khoe
mình dốt cho người ta biết. Vậy Sư Thúc cùng quí vị
Chức-Sắc HIỆP-THIÊN-ĐÀI cho bạn tôi hay nên dẹp
nó đi!”
Ngoài đời chúng nó muốn soán ngôi vị lắm, lại làm
một mối dùi sẳn chực chỗ trống cho nó xen vào khuấy rối...”
Do Thánh Giáo trên, không lay chuyển được hành vi
của ông Đinh Công Trứ nên Đức Phạm Phối-Thánh đến
Hải Đảo Madagascar báo trình lên Đức Thầy Thiên Tôn
HỘ-PHÁP lãm tường sự việc của ông Đinh Công Trứ ở
nhà đã làm những gì và con muốn làm gì nữa...
Nên khi về nước Đức Thầy mới đến Trường QuiThiện dạy ông Đinh Công Trứ phải trọn tùng HỘI
THÁNH để tránh phạm Thiên-Điều nghịch mạng NGỌCHƯ-CUNG và còn bị tội A-Tỳ như đã kể trên.
Sau đó trụ sở treo Bạch kỳ bị sét đánh gãy, như thế
đã phạm Pháp Ngũ Lôi đúng với câu Đức Thầy nói: “Nhan
Hồi uổng tử vì chủ trương cầm Bạch Kỳ... em biết điều đó
chứ?” –chỉ nghĩa rằng ngày nay ông Đinh Công Trứ treo
Bạch Kỳ sai Thiên Ý cũng phải bị chết như Nhan Hồi vậy.
Thật quả vậy sau đó ông Đinh Công Trứ bị kẻ sát
nhân bắn bốn viên đạn vào thân tại bờ Sa vùng Bàu
Sen, sau một tuần vào lúc 2 giờ trưa ngày 2–6 Kỷ Sửu
(16–7–1949) Sét đánh cây Bạch Kỳ rớt xuống đất BanCai-Quản phúc trình lên ĐỨC HỘ-PHÁP được Đức
Ngài phê dạy: “Qui-Thiện không phải của toàn Đạo, phải
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đủ trí phân biệt đừng mê tín ra loạn tâm. Bần-Đạo định
cho Chí-Thiện Trung đến thay thế cho Trứ đặng chỉnh đốn
Qui-Thiện lại cho thuận Thiên-Điều. Cả thảy phải van vái
và tùng mạng của Chí-Thiện Trung.
Cây Bạch Kỷ nó là cây cờ tang của thuyết Nhan Hồi, bất
đắc kỳ tử của Nhan Hồi thế nào thì Trứ thế ấy, thấy chưa?!”
ÔNG ĐINH CÔNG TRỨ TƯỜNG TRỊN SỰ TỬ NẠN CỦA ÔNG

Đàn cơ tại Đền Thờ PHẬT-MẪU Qui-Thiện ngày
26–10 Canh Dần (5–12–1950)
“Đinh Công Trứ
Thưa Thân Mẫu,
Con rất đau lòng cảnh măng tàng mà tre còn tươi tốt.
Nhưng biết sao Thiêng-Liêng đã định vậy! Cũng đừng oán
trách kẻ vô lương...
Sanh ly tử biệt cũng không ai thoát khỏi, chỉ khác
nhau ở chỗ tử bịnh hay tử nạn mà thôi. Xin mẫu Thân
chớ vì con mà hao tổn tinh thần.
Em Đào! Em ráng phụng dưỡng mẹ già thay thế cho
anh gánh nặng để lại...
Chào các bạn nam, nữ!
Xin các bạn yên lặng, tôi có đôi lời chào các bạn... vẫn
biết sự hành thiện là căn bản để đưa chúng sanh về cùng
Thầy, Đức Mẹ.
Sự đau khổ của đời do Đạo mà hàn gắn? –Cũng chỉ
do nơi lòng từ thiện của các bạn mà thôi!
Đời khổ não vì sự tương tranh, chỉ vì miếng đỉnh chung
mà đành quên xương máu, còn chúng ta đây là những kẻ vì
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đời mà hy sinh tâm chí, cho đến miếng ăn, thức mặc cũng
để một bên, có được vậy mới gọi là tùng lương cải ác.
Vậy bổn phận của chúng ta là lo trau giồi tâm đức,
bổi bổ công lao, cứu những kẻ vì đời mà phải đau hồn, mệt
xác. Thân của chúng ta đây là thân của con vật để sai khiến
bởi ĐỨC CHÍ-TÔN và ĐỨC PHẬT-MẪU, càng đổ lệ bao
nhiêu thì thân của chúng ta càng phải chịu nhọc nhằn bấy
nhiêu. Có vậy mới mong trả hiếu cùng Đại Từ Phụ và Đại
Từ Mẫu đặng.
Chúng ta lãnh trách nhiệm bồi bổ đời sống cho NhơnSanh, thì chúng ta phải nhớ công quả là gốc. Đây là
Trường Qui-Thiện tức là nơi qui tụ các vị thiện lương, vậy
chúng ta phải tỏ ra sự thiện lương trước nhứt. Các bạn
nên nhớ có công mới có đức, có đức mới đắc vị.
Muốn cho Đức được bền các bạn khá nên trau giồi tinh
thần cho thanh cao, luôn nhớ rằng mình đây là kẻ tôi đòi để
cho Nhơn-Sanh ứng dụng, chớ vì chút hao mòn thể phách
mà nở quên đi đường trong sáng của chúng ta.
Các bạn hãy để trọn đức tin nơi Sư Phụ thì ngày vẻ
vang cũng chẳng ở xa đâu....
Xin nhắn lời cùng bạn Trung rằng bạn hãy gắng lưu
tâm mà dìu dắt các bạn cho ra thiệt tướng...”
Do lời nhắn nhủ nầy, nên ba tháng sau, Hội-Thánh
Phước-Thiện bổ nhiệm ông Lê Văn Trung đến Qui-Thiện
thay thế cho cố Giáo-Thiện Đinh Công Trứ vừa tử nạn,
ngày 25–5 Kỷ Sửu lúc 22 giờ 30 phút (năm 1949) đó là cặp
phò loan Trung Trứ nơi Minh-Thiện-Đàn.
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ĐỨC CAO THƯỢNG-PHẨM CHỈ GIÁO TRƯỜNG QUI-THIỆN

“Bần-Đạo chẳng luận cao xa, chỉ nhắc cho các em nhớ
hai chữ Qui-Thiện.
Qui: Tức là tập hợp lại thành đoàn thể. Thiện: Là
những người biết ham chuộng sự hiền lương hoặc những
trang đã thức thời, biết chê Đời mến Đạo. Vậy thì Qui-Thiện
là nơi qui tụ những người đã nhận thức sự thiệt và sự giả
và sở hành của mình đã có sẵn một tâm hồn cao thượng,
biết rõ cái mất, cái còn, hoặc biết phân biệt điều hơn lẽ thiệt!
Ở đời mọi sự đều giả, cho đến mãnh thân của chúng
ta cũng không được tồn tại. Nếu ai đã mê theo dường danh,
bễ hoạn hiện thời, thì tất nhiên họ sẽ chuốt lấy hậu quả
ngày mai...
Chỉ có những kẻ đi tìm sự mất ở Đời mà sớm đặt mình
trong khuôn khổ vị tha, bản tâm luôn sẵn sàng phụng sự
cho kẻ đói, kẻ nghèo, kẻ đau, kẻ yếu, mới còn được mãi mãi
mà thôi.
Giá trị cùng chăng quí trọng cùng chăng do nơi hành
động phi phàm đó mà thôi...
Vậy các em có biết rõ Chơn-Truyền của Phước-Thiện
chăng? Ai biết nói thử?”
Có nhiều vị bạch, nhưng chưa được sát nghĩa... nên
Đức Ngài dạy:
“Chơn-Truyền của Phước-Thiện là phải thay thế cho
ĐỨC CHÍ-TÔN và PHẬT-MẪU thật hành cơ cứu khổ bằng
phương pháp:
1. Làm cha, làm mẹ những kẻ không cha không mẹ
2. Làm anh những kẻ không anh
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3. Làm bạn những kẻ không bạn
4. Làm chồng làm vợ những kẻ không chồng không vợ
trong sự thương yêu cao quí và trong sự giúp đỡ chơn thành.
Có được vậy mới có thể thật hành cơ quan cứu khổ của ĐỨC
CHÍ-TÔN nơi mặt thế này, các em đã hiểu chưa?
Nếu các em đã nhận thức rõ về Chơn-Truyền PhướcThiện, thì phải cố gắng đặt mình nơi khuôn khổ ấy, dâng
trọn mãnh thân phàm là tế vật cho ĐỨC CHÍ-TÔN để phụng
sự cho cả con cái của Người để khỏi phụ lòng trông đợi!!
Các em phải tự hỏi lấy mình rằng: Nhơn loại đã hết
khổ chưa? và nhơn loại đã hưởng được mãi mai hạnh phúc
vì chưa? Do nơi hành động mấy em mà có!
Ngày nào thấy nhơn loại đã hết khổ và đã hưởng được
đôi điều hạnh phúc thì ngày ấy phận sự của mấy em mới
được xong!”
ÔNG ĐINH CÔNG TRỨ HẦU TÒA

Ngày về Thiêng-Liêng, Chơn-Linh ông Đinh Công
Trứ bị phán xét: “Làm sai Thánh-Ý ĐỨC HỘ-PHÁP”
Ông Trứ bạch: “Tôi có dâng sớ xin tội, được Đức Thầy
là ĐỨC HỘ-PHÁP đã ân xá rồi”
Do đó mà ĐỨC CHÍ-TÔN triệu ĐỨC HỘ-PHÁP
về Thiên Cung đối chứng sự thật.
ĐỨC HỘ-PHÁP bạch: “Đúng sự thật!”
Nguyên Văn:
Đức Thầy nói tại sở trại mộc Trí-Giác-Cung trước
khi nói Đức Thầy đưa chơn đá, đá đống dâm bào rồi nói:
“Trứ nó xảo ngôn mà luật công bình Thiên-Điều phải
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chịu vậy”
Vì khi tử nạn, Linh-Hồn Đinh Công Trứ bị đọa xuống
Phong-Đô nó trình rằng: ĐỨC HỘ-PHÁP đã tha tội cho nó
rồi, vì không biết mà phạm!”
– Theo Luật-Pháp hiện hành, hễ phàm trị thì ThiêngLiêng không trị nữa, bởi ĐỨC HỘ-PHÁP đương quyền
Chưởng-Quản Nhị-Hữu-Hình-Đài, tức đủ quyền CHÍTÔN đã tha thì đương sự được trắng án, đúng với quyền:
“Cửu Trùng không kế an thiên hạ,
Phải để Hiệp Thiên đứng trị vì.”
Đức Lý nói: “Từ đây Hiền-Hữu là Thiên-Điều.
Thiên-Điều là Hiền-Hữu, nếu Hiền-Hữu không trị,
Thiên-Điều sẽ trị”.
Kết Luận:
Ông Đinh Công Trứ đã nhận tội và biết tuân lịnh
Ân Sư tùng lịnh Hội-Thánh Phước-Thiện, không tái phạm
điều gì, lẽ tất nhiên ĐỨC HỘ-PHÁP là Tôn Sư đã tha tội
rồi, dù rằng không có bút phê...
LỊCH ĐỒ TRƯỜNG QUI-THIỆN

 Từ Phú-Mỹ về Tòa-Thánh, ngày 28–6–1941
 Qui-Thiện lập thành ngày 26–9 Quí Mùi đến
ngày 3–10 Ất Dậu (7–11–1945) mới hoàn thành,
do ông Đinh Công Trứ sáng lập.
 ĐỨC HỘ-PHÁP xuống Qui-Thiện cảnh giác ông
Đinh Công Trứ lần thứ nhứt vào ngày 12–8 Đinh
Hợi (1947)
 Đến ngày 16–7 Mậu Tý (1948) dạy lần chót trong
cuộc lễ Khánh Thành Đền Thờ PHẬT-MẪU Địa
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Linh Động (Trí Giác Cung)
 Ông Chí-Thiện Lê Văn Trung đảm nhiệm
Chưởng-Quản Qui-Thiện thay ông Đinh Công
Trứ vào năm Kỷ Sửu, do Thánh-Lịnh số 84/TL
ngày 18–8 Kỷ Sửu (1949)
 Ngày 16–9 Kỷ Mão (16–10–1951), Đức Hộ-Pháp ra
lịnh chuyển đổi Qui-Thiện thành Địa-Linh-Động,
trong đó có TRÍ-GIÁC-CUNG.
Tổng Quản BTS thay cho Chưởng-Quản BCQ:

Do Vi Bằng ngày 11–11 Giáp Ngọ (5–12–1854), ông
Đạo-Nhơn Dương Văn Khuê dâng phúc trình lên ĐỨC
HỘ-PHÁP điều chỉnh danh từ BTS thay cho BCQ, được
ban hành ngày 5–12 Giáp Ngọ (29–12–1954) do Huấn
Lịnh số: 285/VP-HP.
Tổng Quản Ban Trị Sự Địa Linh Động:

1. Tổng quản Đạo-Nhơn Dương Văn Khuê. ngày
11–8 Giáp Ngọ (1954) được 3 năm sáu tháng.
2. Tổng quản Chí-Thiện Lê Văn Chưởng ngày 29–6
Đinh Dậu (1957) đến ngày 27–12 Đinh Dậu,
được 6 tháng.
3. Tổng quản Đạo-Nhơn Nguyễn Văn Nhiêu ngày
12–4 Canh Tý (1960) hành sự được 3 năm, 2
tháng, 12 ngày.
4. Đạo-Nhơn Trần Văn Lợi, ngày 12–4 Canh Tý
(1960) đến 10–6 Tân Sửu (1961), hành sự được
11 tháng 28 ngày.
5. Tổng quản Chí Thiện Bùi Văn Trăm, 25–4 Canh
Tý (1960) đến 16–8 Tân Sửu (1961), được 1 năm
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6.
7.
8.
9.
10.

4 tháng.
Tổng quản Đạo-Nhơn Phạm Duy Hoai, ngày
11–4 Tân Sửu đến 29–4 Tân Sửu (1961), được 1
tháng 18 ngày.
Tổng quản Chơn-Nhơn Văn Tấn Bảo, ngày 4–9
Tân Sửu (1961) đến 9–2 Giáp Thìn, được 2 năm,
5 tháng, 5 ngày.
Tổng quản Đạo-Nhơn Nguyễn Thành Lạc, ngày
11–9 Nhâm Tý (1972), hành sự được 2 năm, 5
tháng, 17 ngày.
Tổng quản Chơn-Nhơn Nguyễn Văn Tấn, ngày
6–3 Ất Mão (1975) đến 1–6 Bính Thình (1976)
xin từ chức về Phạm-Môn.
Tổng quản Lê Văn Chấp, ngày 2–3 Đinh Tỵ
(1977) đến ngày 25–5 Kỹ Mùi (1977), được 2 năm
kế Hội-Thánh Phước-Thiện bị giải thể.
TÍN ĐỒ QUI-THIỆN XIN THỌ TANG

Chưởng vụ Võ Công Bộ, đại diện 148 vị Hồng-Thệ
cầu xin Đức Thầy được để tang cho ông Đốc Trường Đinh
Công Trứ tử nạn ngày 25–5 Kỷ Sửu (1949).
ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
(Đệ Thập Tam Niên)
Tòa-Thánh Tây-Ninh
ĐỀN THỜ PHẬT-MẪU
Bạch Sư Phụ,
Chúng con khờ đồng khép nép khấu đầu khẩn cầu
Đức Sư Phụ ban hồng ân chỉ giáo cho các con nhờ.
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Bạch: khi Sư Phụ bị đồ lưu nơi Hải ngoại, thì ông
Đốc Trường của các con qui tụ anh em các con lại có lập
Hồng-Thệ cho các con, cộng chung nam nữ 148 vị, dạy dỗ
các con trong 5 năm khi Sư Phụ vắng mặt, đầy đủ cảm
tình thương yêu mật thiết. Trù hoạch đủ phương châm
trong cơn loạn động, đặng nâng đở tình thần các con tạo
nên cơ nghiệp vĩ đại.
Tuy nhiên cũng chưa mãn nguyện, chẳng may ngày
nay bạc phận vì mũi súng vô lương thành ra người thiên
cổ, vì sự đãi hiếu cư tang, các con nhờ lượng khoan hồng
Sư Phụ từ bi chỉ giáo cho các con nhờ phước...
Trường Qui-Thiện, ngày 25–05 Kỷ Sửu (1949)
Lời phê của ĐỨC HỘ-PHÁP:

“Bần-Đạo là Thầy nên muôn điều tha thứ, mà vẫn
biết khi vắng mặt bị đồ lưu, ở nhà mấy em như gà mất mẹ,
nên phải kiếm thế bảo thân. Khi về thì đã thấy hành vi sái
Thiên-Điều phạm chơn lý của Trời đã làm, nên lật đật dìu
dắt cho nó chỉnh đốn lại cho thuận Thiên-Điều, ấy là phương
giải kiết cho Trứ. Người muốn việc mà quyền Thiêng-Liêng
không định vậy, nên mới phạm pháp ngũ lôi.
Mấy em giữ nghĩa là phải. Qua cho phép mấy em đáp
trọn nghĩa cho phải Đạo, nhưng Qua căn dặn đừng lấy làm
lạ và đừng buồn.”
HỘ-PHÁP (Ấn ký)
∗ Kết thúc Qui-Thiện (Địa Linh Động TRÍ GIÁC CUNG)
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Từ Cơ Quan Đến Hội-Thánh
CHƯỞNG-QUẢN PHƯỚC-THIỆN
(Do Phạm-Môn Biến Tướng)
Ngày 15–1 Giáp Tuất (1954) ĐỨC HỘ-PHÁP giao
cho Ngài Khai-Pháp HTĐ nắm quyền Chưởng-Quản Cơ
Quan Phước-Thiện, hiệp với Quyền Ngọc Chánh Phối-Sư
Ngọc Trọng Thanh cầu xin ĐỨC LÝ-GIÁO-TÔNG cho
tạm mượn áo mão Lễ-Sanh 3 năm cho hàng Phẩm GiáoThiện xuất sư.
ĐỨC HỘ-PHÁP: Bần-Đạo lập hai kỳ Phạm-Môn
Minh-Thiện làm hậu thuẩn để bảo vệ nền Đạo ĐỨC CHÍTÔN trong lúc nội biến nay vừa tạm yên, lại bị nhà cầm quyền
Pháp nghi kỵ cấm đoán. Nên bây giờ phải lập ra Phước-Thiện
để thực hành cơ cứu khổ công khai với Chánh Phủ, có quy
điều, Luật-Pháp, lẫn lộn trong Xã Hội, ta bà khắp nơi cũng
như Chức-Sắc CỬU-TRÙNG-ĐÀI, có Đầu Tỉnh, Đầu Họ,
Đầu Quận, Ban-Cai-Quản các địa phương nam cũng như
nữ, cái thể pháp phải như vậy.
❒❒ Phạm-Môn thi hành Bí-Pháp thuộc Phật
❒❒ Minh-Thiện-Đàn Thể Pháp biến Bí-Pháp thuộc
Tiên
❒❒ Phước-Thiện thuộc Thánh để thật hành Chơn-Pháp,
nó sẽ ra mặt xã hội lo khai mở cơ sở để cứu khổ, giúp
khó, trợ nguy cho những người lâm cơn tai nàn, đói
rách; nhứt là cô nhi, quả phụ, tật quyền.
Đúng lý ra Phước-Thiện phải có Hội-Thánh nắm chủ
quyền của nó, vì đó là cơ quan chủ yếu của Đạo mới đúng chơn
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pháp nhưng chưa thực hiện được, nên để cho Khai-Pháp Trần
Duy Nghĩa tạm cầm quyền Chưởng-Quản Phước-Thiện mà
hành pháp ba năm cho ra hình tướng. Ngày nào Phước-Thiện
có Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiêng-Liêng sẽ trả áo mão Lễ-Sanh
lại cho CỬU-TRÙNG-ĐÀI.
Buổi phôi thai Bần-Đạo cho mấy vị Phạm-Môn đi ra
20 Họ Đạo, họ phải cố gắng khai mở cơ sở thế nào cho PhướcThiện bành trướng, đặng Nhơn-Sanh chen bước lập công
đạt đến phẩm Chí-Thiện thì Bần-Đạo sẽ lập Hội-Thánh, vì
Chí-Thiện đỗ lên là vào hàng Thánh-Thể ĐỨC CHÍ-TÔN,
còn Giáo-Thiện chưa trọn phẩm Thánh bởi còn một phần
Nhơn-Sanh.
Từ đây các cơ sở Phạm-Môn đổi danh là sở Phước-Thiện.
Cơ Sở Phước-Thiện có là nhờ Anh Cả chúng ta là ĐỨC
QUYỀN GIÁO-TÔNG Thượng Trung Nhựt hết sức giúp đỡ
lo lắng mọi mặt, hằng nhắc nhở từ Chức-Sắc, Đạo Hữu. Ngài
dạy phải nuôi tầm trồng dâu, trồng bông vải, nuôi gà lấy
trứng làm kế hoạch sinh nhai cũng là cơ sở bảo an quốc thế.
Buổi đó, cả cơ quan Hành-Chánh Đạo đều tuân hành
lịnh chung lo giúp đỡ Phước-Thiện vừa được thạnh hành phát
triển các cơ sở mãi cho đến ngày ĐỨC QUYỀN GIÁO-TÔNG
đăng Tiên ngày 13–10 Giáp Tuất (1934)”.
ĐỨC LÝ-GIÁO-TÔNG DẠY: ĐƯA PHƯỚC-THIỆN RA QUYỀN-VẠN-LINH
“Đợi ngày có Quyền-Vạn-Linh sẽ đưa cơ quan PhướcThiện ra giữa Đại-Hội xem xét công nhận đúng theo ThiênThơ có giá trị trước mắt Nhơn-Sanh. Quyền-Vạn-Linh công
nhận tức là quyền CHÍ-TÔN tại thế”
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HIỆP-THIÊN-ĐÀI – BIẾN TƯỚNG:

❒❒ Pháp Chánh
❒❒ Phước-Thiện
HIỆP-THIÊN-ĐÀI– Thiên Đài là cơ quan bán hữu
hình, vì nó thuộc về Pháp Giới. Hiện tướng HIỆP-THIÊNĐÀI là:
1. Pháp Chánh HIỆP-THIÊN-ĐÀI (Tòa Đạo)
2. Phước-Thiện (Bảo Tồn)
Pháp Chánh HTĐ

Pháp Chánh là cơ quan bảo thủ Chơn-Truyền giữ gìn
Luật-Pháp diều dẫn và lập vị cho con cái ĐỨC CHÍ-TÔN
trong khuôn viên Luật-Pháp của Đạo đã thành lập, giữ
cân công bình thể hiện hành hóa, có trách vụ nặng nề để
bênh vực kẻ vô thế, yếu hèn bị áp bức, để sửa răn những
kẻ phạm Pháp-Luật, hầu tránh khỏi Thiên-Điều trừng trị;
nếu bị Thế trị thì mới mong giảm tội Thiêng-Liêng, bằng
không bị Thế trị thì Thiên-Điều không mong cứu rỗi...
Phước-Thiện Cơ Quan Bảo Tồn

Phước-Thiện là cơ quan tận độ, cốt để mở đường
Thánh Đức cho toàn sanh chúng có đủ phương thế nhập
vào Thánh-Thể, người ngoại giáo có thể nhờ nơi cửa
Phước-Thiện mà hiệp cùng Hội-Thánh. Phước-Thiện là
phương bảo tồn sanh chúng, tế khốn, phò nguy, vì trong
đời không có sự khổ nào bằng: “Sanh–Lão–Bệnh–Tử”
Muốn thi hành cơ quan tận độ, những con cái CHÍTÔN sẵn sàng có tài tình học thức đã được lập công nơi các
cơ quan khác, còn sót lại những kẻ dốt kém, thật thà, thì
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do nơi đâu lập công đạt vị? Chỉ có cơ quan Phước-Thiện
mới có đủ phương thu thập toàn thể con cái CHÍ-TÔN
qui về cửa Đạo nên gọi là cơ bảo tồn”.
Muốn thật hành chánh nghĩa Phước-Thiện, con cái
ĐỨC CHÍ-TÔN đói phải nuôi, rách cho mặc, tật nguyền
phải bảo dưỡng, cô thế phải chở che, châu cấp cho người
già cả, săn sóc kẻ bệnh hoạn... nói tóm tắt là phải “Gánh
mọi sự khổ trên đời này”
Đời là một trường tranh đấu vì miếng ăn, chỗ ở,
muốn sống phải no ấm, mạnh khỏe. Phước-Thiện cứu kẻ
khổ, giúp kẻ nguy, diều dắt cho có phương sanh sống, tuy
không giàu mà tự toại, về lẽ sống, tức là nâng đỡ bảo sanh
cho hạng tam dân: nông, công, thương, hưởng đủ điều
quyền lợi là mỗi người được quyền sống hưởng theo luật
tự nhiên của Tạo Hóa.
Phước-Thiện là phương bình đẳng hai hạng người vô
sản và tư bản, hay nói là dung hòa quyền lợi chung hưởng,
bất phân giai cấp, sang, hèn; tức là phương thuốc: “Tự do
bình đẳng, bác ái và công bình”
Chơn-Truyền của Phước-Thiện còn phải thay thế
cho ĐỨC CHÍ-TÔN và PHẬT-MẪU hành cơ cứu khổ
bằng phương pháp:
Làm cha những kẻ không cha, làm mẹ những kẻ
không mẹ, làm anh những kẻ không anh, làm bạn những
kẻ không bạn, làm chồng làm vợ những kẻ không chồng
không vợ trong sự thương yêu cao quí và trong sự giúp đỡ
chơn thành, như thế mới làm cho Đời trở nên hạnh phúc.
Nếu cơ quan Phước-Thiện bảo đảm cho con cái
ĐỨC CHÍ-TÔN dường ấy thì ân đức của Đại-Đạo có thể
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sánh cùng Trời Đât. Ấy là làm cho Đời khổ trở nên hạnh
phúc yên vui, đời loạn lạc trở nên an cư lạc nghiệp, thì sự
hòa bình Đại Đồng Thế Giái mới mong thành tựu đặng.”
 Về Luật, thì Phước-Thiện sanh bởi Đạo-Luật Mậu
Dần
 Vế Pháp, thì Đạo Nghị Định số 48 của Giáo-Tông
và Hộ-Pháp lập thành, tức là quyền CHÍ-TÔN
tại Thế.
 Hiện tướng HTĐ là “Pháp biến thân” ĐỨC CHÍTÔN ban cho ĐỨC HỘ-PHÁP để có tay chân thật
hiện cơ cứu khổ thay thế cho HIỆP-THIÊN-ĐÀI.
Nên khi lên phẩm Hiền-Nhơn phải về hiệp với
Hội-Thánh HTĐ.
Phương Pháp Thực Hành
TẠO TÁC ĐỀN-THÁNH
Ngày 01–11 Bính Tý (1936)
 Đền-Thánh khởi tạo tác vào ngày 13–10 Tân Mùi
(1931) đào hầm Bát Quái, đổ bê-tông do ngài Thái
Phối-Sư Thái Thơ Thanh lãnh đạo, kế bị ngưng...
 Lần thứ hai do ĐỨC QUYỀN GIÁO-TÔNG và
Bà nữ Chánh Phối-Sư Lâm Hương Thanh lãnh
đạo, rồi cũng bị ngưng do cuộc nội biến 1932–1933.
 Lần thứ tư do ĐỨC HỘ-PHÁP lãnh đạo, khởi
công vào ngày 01–11 Bính Tý (1936), tiến hành
như sau:
Năm Bính Tý (1936) ĐỨC HỘ-PHÁP lãnh đạo tọa
tác Đền-Thánh, do Hội-Thánh CỬU-TRÙNG-ĐÀI không
hoàn thánh được nên trọn giao cho Đức Ngài. Vì thế Đức
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Thầy triệu tập hết số người Phạm-Môn, Minh-Thiện và
Phước-Thiện, cho biết rằng:
“Đã bao phen CỬU-TRÙNG-ĐÀI khởi làm Tòa-Thánh
đều bỏ dở kể từ năm Tân Mùi, Nhâm Thân, Quí Dậu
(1931–1932–1933) do hai vị đại Thiên-Phong ông Tương và
ông Trang phản loạn chống lại ĐỨC QUYỀN GIÁO-TÔNG
và Thầy”
“Thời gian qua cũng nhờ mấy em cố gắng bảo vệ nghiệp
Đạo làm hậu thuẩn cho Giáo-Tông và Hộ-Pháp. Nay chung
sức giúp Qua một thời gian nữa để tạo dựng Tổ-Đình TòaThánh tức là Đền Thờ CHÍ-TÔN”.
Qua lời dạy của Đức Tôn Sư, cả thảy Môn đệ PhạmMôn, Minh-Thiện, Phước-Thiện đều tuân hành mạng
lệnh Đức Thầy truyền phán đồng chung tâm xây dựng
Đền Thờ Đấng CHÍ-TÔN, bất chấp khó khăn trở ngại.
Phần Thực Hành:
Các Họ Đạo lo khai mở lương điền, thâu người hiến
thân đưa về dâng cho Đức Thầy sử dụng làm Tòa-Thánh,
vận động lương thực, vật liệu tạo tác cùng công quả ăn làm
Tòa-Thánh, công việc được trôi chảy tốt đẹp.
Phần ông Giáo-Thiện Nguyễn Văn Thế là một người
đầu tiên được Đức Thầy giao cho việc hiệp tác với ông
Giáo-Hữu Thượng Minh Thanh đến Tỉnh Châu Đốc
sẵn có Giáo-Hữu Thượng Quyện Thanh (Nguyễn Văn
Quyện) và Giáo-Thiện Trần Văn Mến, lãnh phận sự luân
chuyển toàn Tỉnh lo mộ công quả và người hiến thân vào
Phước-Thiện để đưa về Tòa-Thánh.
Trong các Quận Đạo đều hưởng ứng theo mạng lịnh
của ông Giáo-Thiện Nguyễn Văn Thế đã dâng lịnh ĐỨC
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HỘ-PHÁP nên tất cả đều chung lo tổ chức làm ruộng rẩy
đã có lương thực. Số người hiến thân được 670 vị đưa
về Hội-Thánh được bổ vào các sở, trong đó có vị Phạm
Ngọc Trấn được bổ vào giáo viên Đạo Đức Học Đường,
ông Đinh Văn Biện được bổ về nhạc, thợ hồ Cương được
bổ vào đốc công làm Tòa-Thánh, về sau vị này bỏ dở việc
công quả.
Ông Giáo-Sư Thượng Minh Thanh mới tuyển mộ
ông Lê Văn Bàng là người Cái Bè (Mỹ Tho) về làm Đốc
công tạo tác Tòa-Thánh (là Tổng Giám sau này).
Phần ông Lê Trung Cang ở Phú-Mỹ lãnh trách nhiệm
vận động lương thực các Tỉnh lần lượt chuyển về TòaThánh liên tục cho công quả dùng.
Tổng số dân công, thầy, thợ dâng về cho Đức Thầy
sử dụng được cả thảy 4.120 vị với nhân số đó, Đức Thầy
vận dụng tài năng mỗi người làm nên đại nghiệp là TòaThánh ngày nay. Trong năm Bính Tý cả công cuộc tiến
hành thuận lợi như nước chảy xuôi dòng, vì thế mà kẻ
nghịch Đạo chống ĐỨC HỘ-PHÁP, mật báo cùng chánh
quyền Pháp tìm cách chận đứng việc tạo tác bằng cách:
“Ngăn cản không cho lương thực vận chuyển về Tòa-Thánh”.
Nên ĐỨC HỘ-PHÁP nói: “Họ quyết tâm bỏ cho
Thầy trò mình chết đói...” Không thể tả hết sự gian khổ
trong giai đoạn khủng hoảng này. Họ vu cáo: Nào là ông
Giáo-Sư Minh sắp làm Giáo-Tông, đó là kẻ ly gián. Nào
là HỘ-PHÁP bênh vực Phước-Thiện... Mối loạn có uyquyền là hai ông Tương và Trang dựa vào thế lực cường
quyền Pháp xúi giục...
Còn ở địa phương, chúng xúi giục làm cho rạn nứt
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giữa hai cơ quan Hánh Chánh và Phước-Thiện lẫn nhau,
chi phái quyết tâm phá hoại bằng mọi cách làm cho chinh
nghiêng cơ Đạo.
Qua những chướng ngại vật, cơ Đạo được phục hưng,
mọi diễn tiến được khả quan trở lại như trước.
Đến năm Đinh Sửu Quyền-Vạn-Linh Đại-Hội
Phước-Thiện được Quyền-Vạn-Linh công nhận ghi vào
Đạo-Luật năm Mậu Dần (1938).
QUYỀN-VẠN-LINH NĂM ĐINH SỬU (1937)
ĐẠI-HỘI NHƠN-SANH

Vào ngày 9–10 Đinh Sửu đến ngày 12 tháng 10 QuyềnVạn-Linh công nhận cơ quan Phước-Thiện được ghi vào
Đạo-Luật Mậu Dần ngày 15–01 Mậu Dần (14–02–1938).
Từ đây Phước-Thiện được dự vào bốn cơ quan trong
nền Chánh Trị Đạo Cao-Đài là: “Hành-Chánh, PhướcThiện, Tòa Đạo, Phổ Tế”.
Nên ĐỨC HỘ-PHÁP dạy: “Phước-Thiện đã được
Quyền-Vạn-Linh công nhận ghi vào Đạo-Luật, tức là Quyền
CHÍ-TÔN tại thế. Hể đắc phong vào phẩm Minh-Đức gọi
là Chức-Sắc Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiêng-Liêng cũng là
quan lại Chức-Sắc CTĐ. Hễ thọ phong thì phải chịu mạng
lịnh thuyên bổ, buộc phải phế Đời hành Đạo, không được
tư riêng ở tư gia như xưa gọi là Chức-Sắc.
“Cả thảy phải chịu luật định: Từ Minh-Đức đến
Thính-Thiện là người của Giáo-Thiện dạy dỗ, còn Phẩm
Hành-Thiện lo tạo nghiệp riêng có quyền lập sở nuôi dưỡng
12 Gia tộc.
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“Giáo-Thiện là người vâng mạng lệnh Hội-Thánh châm
nom các sở địa phương, dạy dỗ hàng Minh-Đức, Tân-Dân,
Thính-Thiện cho đầy đủ tâm đức, hạnh kiểm mới bước qua
Hành-Thiện được.
“Từ đây Qua khuyên mấy em cố gắng chọn lọc mấy
Chơn-Linh hiếu hạnh, hiền từ, tâm đức, vị tha vô vị kỷ mà
đưa vào Thánh-Thể cho cường thịnh, tinh khiết để nắm chủ
quyền Phước-Thiện là cơ quan cứu khổ, thay cho Qua mà
gánh vác cái khổ của Đời”.
Cả công việc tiến hành theo sự chỉ dạy của Đức Thầy,
Đền-Thánh sắp hoàn thành thì ĐỨC HỘ-PHÁP bị thực
dân Pháp bắt lưu đài sang đảo Madagascar nhằm ngày 4–6
Tân Tỵ (1946), Đức Thầy thọ nạn 5 năm 2 tháng 3 ngày.
Đến ngày 30–8 Bính Tuất (1946) Đức Thầy được
trở về tiếp tục điểm tô Đền-Thánh thêm 4 tháng nữa mới
hoàn tất ngày 30–12 Bính Tuất (1946), thợ hồ bàn giao
Đền-Thánh ngày 03–01 Đinh Hợi (24–01–1947).
Đức HỘ-PHÁP thuyết Lễ Khánh Thành Tòa-Thánh
từ mùng 06 đến 16 tháng Giêng Ất Mùi (29–02–1955).
Trạng tỏ công đức làm Đền-Thánh, với đại công
này mà nhiều Chơn-Linh đắc vị cao và cũng có ChơnLinh phạm Thiên-Điều nhờ công làm Đền-Thánh mà
được tương công chiếc tội, dẫn khai phần sau. Trước hết
là Công Nghiệp của ông cai sở đấp vẽ Bùi Ái Thoại đắc
phong Phối-Thánh và về cơ cho bài thi:
Tu nhứt kiếp, ngộ nhứt thời,
Tam Kỳ đắc Đạo dễ như chơi.
Trăm năm công nghiệp nghề sơn phết,
Ngàn thuở thinh danh thợ vẽ vời.
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Phối-Thánh còn nghe Bùi Ái Thoại,
Bút Thần ghi tạc bước chân khơi.
Nào cần tịnh luyện chi cho nhọc,
Thành Đạo cùng chăng số bởi Trời.
Thánh Giáo ngày 7–12 Mậu Tý (1048) tại Báo-Ân-Từ
Phò Loan: HỘ-PHÁP và Khai-Pháp
Cao Thượng-Phẩm
“.......
HỘ-PHÁP! Khi đặng thơ trả lời, thì Bần-Đạo mời hai
vị Phối-Thánh đến thăm...”
Bạch Sư Phụ con là Thoại,
Hèn lâu con nhớ Sư Phụ lắm, mà không biết làm
sao!... Khi Sư Phụ bị đày, con rất buồn quá đổi, thêm lo
lắng, làm Đền-Thánh cho rồi, con làm ngày làm đêm, sanh
bịnh nan-y nên quy liễu!
Nhờ CHÍ-TÔN thương tình nên ban lịnh cho NGỌCHƯ-CUNG cho vào hàng Phối-Thánh.
Bạch Sư Phụ...
Con gặp Quận và Ngưu lẫn quẫn nơi Thánh Địa đợi
việc báo oán theo lịnh NGỌC-HƯ-CUNG cho phép. Nhưng
Phạm Phối-Thánh và con khuyên lơn họ, để cho kẻ tội nhơn
phụng sự Quốc Gia và nghĩ đến Thánh Tâm: “Oan gia nghi
giải bất nghi kết”.
Họ cũng an lòng đặng xem hành tàn của kẻ tội nhơn
hoặc tha hoặc trị... (Nguyễn Văn Thành)
– Ông Nguyễn Văn Thành cũng có tờ xin nhận hình
phạt dâng lên ĐỨC HỘ-PHÁP:
124



Tiểu Sử Ông Bùi Ái Thoại

“Kính Bạch ĐỨC HỘ-PHÁP,
Những việc của tôi làm có lẻ Ngài phải bận lòng nghĩ
đến rất nhiều. Vậy xin Ngài cứ tự tiện mà lấy khuôn luật
công bình ban cho, dù nặn nề đến đâu, tôi cũng vẫn cúi
đầu dâng chịu.”
Tự cho Tòa Đạo
để vào hồ sơ minh tra
31–08–1947
HỘ-PHÁP
(Ký tên và đóng dấu)

Ngày 30–08 –1947
(đã ký tên)
Nguyễn Văn Thành

TIỂU SỬ ÔNG BÙI ÁI THOẠI
Cai Sở Sở Đấp Vẽ
Ngài Phối-Thánh Bùi Ái Thoại sanh năm 1913 Cái
Bè, Tỉnh Mỹ Tho, Quốc Tịch Việt Nam, nghề nghiệp thợ
đấp vẽ. Ông thân sinh là Bùi Văn Hên (Đội trưởng Nam
Triều) và Cụ bà Nguyễn Thị Ngà (là thân mẫu)
Ông nhập môn vào 7–10 Đinh Mão (01–11–1927) tại
Hậu Thành, cũng là ngày nhập vào sở Lương Điền, Công
Nghệ Quận Cái Bè.
Ông là con trai độc nhất trong gia đình, môi côi cha
mẹ từ thuở nhỏ. Tuy tuổi còn thơ nhưng chí Thánh đã
sẵn có, khi Đạo Trời khai mở ông liền giác ngộ nhập môn
hiến thân vào cửa Đạo.
Năm 14 tuổi ông phế Đời hành Đạo theo sở Lương
Điền, Công Nghệ sở tại, lo mở mang ruộng rẩy và công
nghệ theo nghề nghiệp đẻ có huê lợi hiến về Hội-Thánh
nuôi công quả làm Tòa-Thánh.
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Năm 1933 ông lập gia đình đúng lúc 21 tuổi sanh
được một gái, kế bà bạn đời sớm mất để lại cảnh gà trống
nuôi con; chẳng bao lâu đứa con thân yêu cũng theo mẹ
về bên kia cảnh giới...
Năm Ất Hợi (1935) có lịnh Hội-Thánh mộ công quả
công thợ về làm Tòa-Thánh, ông liền xin phép cha mẹ vợ
được về Tòa-Thánh theo Châu Tri Hội-Thánh kêu gọi.
Từ giả cảnh quê nhà hiến thân vào cửa Đạo, ông
tức cảnh làm bài thi:
Xét cảnh cuồng phong chiếc cội ngô,
Khách trần sống sót bại cơ đồ.
Hai năm thê phụng người tròn tiết,
Thảm đạm hài nhi sót cụm mồ.
Thệ hải lời vàng cam lỗi hẹn,
Than ôi, ai lỗi nhịp cầu-ô
Thủ trinh cũng nghĩa duyên trăm nguyện,
Toan tránh đường ba niệm Nam Mô.
Rồi một gói hành trang, một thân hành giả ra đi
về Tổ-Đình, nhìn chồi tranh, vách ván, rừng thẩm bao
quanh, văng vẳng tiếng chuông gợi buồn khách tục. Ông
trình diện được Hội-Thánh bổ vào sở Bò Cạp lập công.
Năm Bính Tý (1936), Hội-Thánh khởi công kiến tạo
Đền-Thánh, ĐỨC HỘ-PHÁP ra Thánh-Lịnh mộ nhơn
công tùy khả năng nghề nghiệp ra giúp Đạo để xây dựng
Tổ-Đình Tòa-Thánh. Hội-Thánh giao trách nhiệm cho
ông làm tá lý sở đấp vẽ. Trước hết là kiến tạo Báo-Ân-Từ,
tạm thời đời Quả Càn Khôn về thờ để có nơi Nhơn-Sanh
sùng bái, tiếp đó lo dỡ Tòa-Thánh tạm đặng đào móng
khởi công tạo tác (13–10 Tân Mùi 1931)
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Nhờ gặp Thầy hay, trò dù dỡ trong nghề, nên ông
được ĐỨC HỘ-PHÁP chỉ dạy, rèn luyện trở nên nhân tài
trong nghề đấp vẽ. Trên được thượng quyền yêu thương tín
nhiệm , dưới có đàn em kính trọng mến thương. Ông là
người học trò ngoan ngoãn hoạt bác, xứng đáng là gương
mẫu công hạnh.
Đến năm Tân Tỵ (1941), nhà cầm quyền Pháp ra
lịnh đình chỉ các việc tạo tác, trong khi Đền-Thánh đã
được xây dựng 80%, bị bắt buộc phải ngưng trệ, công thợ
phân tán ra các sở...
Lúc bấy giờ ông dâng lịnh ĐỨC HỘ-PHÁP ra hiệp
với Chí-Thiện Lê Văn Cấm tạo lò chén thuộc sở Công
Nghệ Giang Tân để có phương sanh sống, đồng thời dạy
nghề cho công quả hầu đùm bọc lẫn nhau trong buổi nền
Đạo chinh nghiêng khảo đảo...
Cơ khảo đảo dồn dập xảy đến, thì ngày 4–6 Tân
Tỵ (28–6–1941) nhà cầm quyền Pháp vào Tòa-Thánh bắt
ĐỨC HỘ-PHÁP lưu đày, do tờ phúc trình của ban diều
tra thuộc địa ngày 12–12–1937 nói rõ lập trường bất khuất
của dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức Cách Mạng quật khởi
nếu bị cưỡng bức; cũng với tờ tố cáo của Giáo-Sư Thượng
Bảy Thanh (Lê Văn Bảy) như sau:
Số 69
Hà Nội ngày 10 tháng 04 năm 1940
Kính gởi cho Quan Toàn quyền Đông Pháp
Hà Nội
Kính bẩm Thượng quan đặng rõ,
Nhơn danh cả Bổn Đạo thật tâm tùng theo các
Thánh Giáo của Đức Cao-Đài là ông Thầy Trời của chúng
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tôi hằng giáng bảo chúng tôi phải liên hiệp với Pháp Quốc
đặng đồng chung quyền lợi và chung sống cùng nhau,
nên tôi dến xin Thượng quan ghé mắt vào hành vi của
ông HỘ-PHÁP (PHẠM CÔNG TẮC) lãnh chức Quyền
Giáo-Tông nơi Tòa-Thánh Tây-Ninh của chúng tôi từ mấy
năm nay. Các hành vi ấy làm cho rối loạn cuộc trị an và
làm cho nhơ danh Đại-Đạo.
Nếu kể đủ các hành vi của ông Phạm Công Tắc thì
dông dài lắm nên tôi xin thuật tóm tắt đôi điều trọng hệ
sau đây:
Năm 1925, ông Tắc khởi lập trong cửa Đạo của chúng
tôi một chi phái gọi là Phạm-Môn (Phái của Kiến Họ
Phạm). Qua năm 1934 Tòa án Tây-Ninh lên Án giải tán
chi phái ấy và đóng cửa hết các cơ sở của phái ấy.
Từ ngày ông Tắc lên địa vị trên hết trong Đạo thì
Người lộng quyền thừa dịp tái lập Phạm-Môn đổi tên là
Phước-Thiện, là cơ quan đồ sộ để lường gạt người mà lấy
lợi riêng cho mình. Tại Phạm-Môn Phước-Thiện mà người
truyền bá nhiều tin rất rối rấm cuộc trị an và có đủ bằng
cớ rằng Người nghịch với Chánh Phủ Pháp.
Hiện thời về việc Bổn Đạo thanh niên tình nguyện
tùng quân thì Ông Tắc cho gieo nhiều tin để đánh đổ
Chánh Phủ, sự trung thành của Người đã tỏ với Pháp
Quốc một cách âm-ỉ đó là một kế để giấu các điều quấy
của người đang toan tính.
Thượng quan đã rõ hiểu rằng ông Lê Văn Trung là
Anh Cả và cố Giáo Chủ của chúng tôi lúc sanh tiền nhằm
để tâm trông nom về mục đích Pháp Việt đề huề một cách
ngay thật và chơn thành ấy là tuân ý Thánh Giáo này của
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ĐỨC CHÍ-TÔN giáng ngày 27 tháng 10 Tây năm 1926,
lúc đó có người Langsa hầu đàn.
Thánh Giáo như vầy:
“Dân An Nam và dân Langsa là hai nòi giống đã
hưởng đủ ân huệ của Ta.
Ta muốn cho hai nước liên hiệp nhau dến cùng, tôn
Giáo Ta đến dạy đây cốt yếu cho cả hai đồng chung quyền
lợi nhau. Vậy thì chúng bây phải liên hiệp nhau và Ta đã
sở định, và phải truyền bá cho toàn cầu sự thái bình và sự
hòa thuận”.
Cả chúng tôi điều cứ noi theo con đường của Anh
Cả của chúng tôi đã đào tạo đó nhưng mà Ông Tắc và
bọn của Ông cứ nghịch-ý.
Bẩm Thượng quan chúng tôi xin nói lớn lên cho
Thượng quan rõ rằng cả chúng tôi điều tách xa Ông Phạm
Công Tắc và cho Người là kẻ bị quỉ ma ám ảnh thành ra
Người toan làm điều nguy hiểm và chúng tôi điều kháng
cự kịch liệt, chán chường cử chỉ phản nghịch của Người
đối với Pháp Quốc.
Chúng tôi cầu xin Thượng quan trị tội một mình
Ông Phạm Công Tắc với vài kẻ trợ thủ của Người mà thôi.
Vì những kẻ mà bị Ông Tắc đó đều là những người thật
thà vì quá tin mà để tai nghe lời phỉnh phờ của Ông Tắc
và bị Người gạt gẫm rằng Người có đủ huyền diệu bí mật.
Chừng nào Ông Tắc hết phương nhiễu hại NhơnSanh nữa thì nơi Tòa-Thánh trở nên yên tĩnh và cả bổn
Đạo Cao-Đài đều là tôi dân thật tận tâm và tận trung
cùng Pháp Quốc.
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Tôi sẵn lòng đến hầu Thượng quan lúc nào Thượng
quan có điều muốn hỏi thêm cho rõ thấu các việc.
Nay kính bẩm
Ký tên Thượng Bảy Thanh

M. Lê Văn Bảy
Giáo-Sư Thượng Bảy Thanh
Chức-Sắc đi truyền bá Đạo
ở Hà Nội Phố Lê Lợi
Môn bài 59-61
Sao Y Bổn Chánh
(Toàn quyền Decoux bắt
Thượng Bảy Thanh
ĐỨC HỘ-PHÁP ngày 27–7–1941AL.
(ký tên)
4/6 nhuần Tân Tỵ do đơn tố cáo
(Chữ ký của Giáo-Sư Bảy) này của Giáo-Sư Thượng Bảy Thanh)
Pháp thi hành độc kế bắt ĐỨC HỘ-PHÁP và số
Chức-Sắc cao cấp lưu đày, rồi khủng bố đe dọa Chức-Sắc,
Chức Việc, trục ngoại công quả Nội-Ô phải tản về địa
phương, đó là kế diệt Đạo của thực dân Pháp buổi nọ, có
bàn tay cảu Giáo-Sư Bảy vì người đã thọ giáo Kim Quan
Sứ (Tại Nam Vang 1930).
Trong cảnh ngộ ấy, riêng ông Bùi Ái Thoại vẫn giữ
dạ kiên trung, không chịu về quê quán, tạm trú với anh
em chờ ngày Nền Đạo phục hưng, hằng ngày hướng về
Tòa-Thánh khóc thầm tủi hận, qua bài thi tường thuật
sau đây:
Đưa danh nhơn nghĩa nỗi quên mình,
Bước Khổng đã nguyền dạ sắt đinh.
Trước cảnh Đổ-Quyên kêu vắng Chúa,
Sau đèn tiếng Quốc vọng xa đình.
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Gió day cây ngã tay chì chẳng,
Mặt bể cầu Thiên trở lối chinh.
Thay mặt trần gian xin kiếu lỗi,
Hườn tâm vọng nghĩa hoạn gia đình.
Thế thường, nhơn cùng tắc biến, vật cực tắc sanh. Pháp
càng bắt bớ khủng bố Đạo Trời tàn khốc thì sức phản
kháng đương nhiên phải mạnh, mới có ngày 24–1–Ất
Dậu (1945) đã ghi vào Đạo-Sử và Quốc Sử.
Nếu như oan nghiệt vay rồi trả,
Thì lũ Tây man, Nhựt Bổn trừ.
Màn Đời thay đổi, sự phục hưng Nền Đạo đương
đà tiến triển, Pháp thua trận đành phải giao hoàn ĐềnThánh và các dinh thự cho Hội-Thánh. Hội-Thánh khởi
sự tái thiết Đền-Thánh và Dinh Thự Nội-Ô lần lượt tiến
hành, ông trở vào Tòa-Thánh tái thủ phận sự Tá Lý sở
đấp vẽ. Ông hăng say làm ngày, làm đêm đốc công khuyến
khích anh em công thợ đem hết khả năng tô điểm lịch
xinh Tổ-Đình là khối đức tin của toàn nhơn loại; hầu trả
hiếu Hai Đấng Phụ Mẫu Thiêng-Liêng và trọn với Ân Sư
là ĐỨC HỘ-PHÁP.
Nhắt lại: Lúc Pháp chiếm Nội-Ô lấy Tòa-Thánh làm
nhà để xe, Báo-Ân-Từ dùng làm câu lạc bộ không lạ gì việc
làm của thực dân xâm lược nơi nào Linh Thiêng hoặc Địa
Linh, chúng tìm mọi cách phá hoại, làm cho nhơ uế để
hết linh thiêng... làm cho Long trụ sứt lỡ, thành vọng bao
lam hư nát, vách phên tàn phá lỡ lan, sự tái thiết rất công
phu, đòi hỏi cả công sức lẫn vật liệu.
Ông nhờ Thiên ân bổ đức có một khối óc thông
minh sáng suốt, mặc dù ĐỨC HỘ-PHÁP còn trong lao
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lý không người chỉ dẫn nhắc nhở nhưng ông lấy ký ức chỉ
dẫn phác họa theo sự chỉ dạy của ĐỨC HỘ-PHÁP ngày
trước không hề sai siển chút nào.
Ngày nay trông vào Đền-Thánh thấy kỹ thuật đấp
vẽ của ông, từ khuôn bông, hoa, cho đến cốt tượng, đều
phải công nhận là thẫm mỹ hoàn hảo, nhứt là việc lên
cốt rất có thần.
Công thành, thần thối; ông vội vã về Thiêng-Liêng
vị ngày 29–01 Bính Tuất (2–3–1946) hưởng dương 35
tuổi, 19 tuổi Đạo.
Phải chăng Ngươn Linh Thánh vị của ông tình
nguyện xuống thế để tạo khối đức tin hữu vi là Đền-Thánh
xong thì công viên quả mãn.
Ông Qui Thiên tháng Giêng, đến tháng Tám ĐỨC
HỘ-PHÁP về nước. Qua năm Đinh Hợi (1945–1947) Bà
Bát Nương giáng cơ báo tin cho ĐỨC HỘ-PHÁP và HộiThánh hay: “Bùi Ái Thoại được đắc vị Phối-Thánh ngang
hàng với Phối-Sư.”
Trong Phẩm Thánh có bốn bậc:
❒❒ Tôn Thánh (2)
❒❒ Thuật Thánh (3)
❒❒ Á Thánh (1)
❒❒ Phối-Thánh (4)
Đại công của Ngài về việc đấp các pho tượng, cần
tìm hiểu hai đối tượng trên nóc Đền-Thánh nơi HIỆPTHIÊN-ĐÀI có tượng Di Lạc Vương Phật ngự trên hình
cọp, nơi Bát Quái Đài có tượng Tam Thể CHÍ-TÔN là
Bhrama Phật, Civa Phật và Christna Phật.
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Khi đấp hình tượng Đức Di Lạc, ĐỨC HỘ-PHÁP
dặn rằng: “Tám, Tám em đấp hình Đức Di Lạc đừng cho
giống Qua nghe” (Ông cai sở thứ tám)
Vì có lời dạy này mà sau đó có sự hiểu lầm nên có
dư luận rằng: “Di Lạc là HỘ-PHÁP, HỘ-PHÁP là Di Lạc”
Đến khi đấp xong ĐỨC HỘ-PHÁP đến xem thì ông
cai sở Tám bạch rằng: “Thưa Thầy, con đã đấp hình Đức
Di Lạc, song không có đội mão”.
ĐỨC HỘ-PHÁP nói: “Thôi để Qua cho mượn cái
mão”. Từ đó đấp thêm cái mão thế tam sơn của HỘ-PHÁP.
Và cũng từ đó Thiên hạ lại tin rằng: “Quả Di Lạc
là HỘ-PHÁP”.
HỘ-PHÁP VÀ DI LẠC
(Thử tìm hiểu theo Chơn-Truyền ĐạiĐạo xem có phân biệt được không)
Đây là tài liệu nghiên cứu về Đạo-Pháp, cần suy luận
tiềm tàng mới thấu đáo được.
TẠI SAO ĐẤP TƯỢNG ĐỨC DI LẠC NGỒI TRÊN NÓC PHI TƯỞNG ĐÀI

Đạo Khai năm Bính Dần (1926) nhằm pháp độ của
Đức Di Lạc Vương Phật đang cầm quyền Chưởng Giáo
Long Hoa Đại-Hội trong Tam Kỳ Phổ Độ, nên tượng
ảnh Đức Di Lạc ngồi trên lưng cọp ở nóc Phi Tưởng Đài
để kỷ niệm ngày Khai-Đạo vào năm Dần (Tý, Sửu, Dần)
cho nhơn loại biết quyền năng của Ngài độ rỗi toàn cả
Cửu nhị ức nguyên nhân, kể cả hóa nhân và quỉ nhân hễ
biết tu là đạt vị.
Ngoài ra còn có ba vị Phật Tam Thế CHÍ-TÔN và
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hằng hà sa số Phật tùng lịnh Ngài cứu độ tất cả các Chơn
Hồn dầu bị thất lạc chơn Trời góc bể hễ có tâm đức đều
được rước về cõi hư vô do CHÍ-TÔN định vị.
Hình tượng Di Lạc và Đức Bhrama Phật, Civa Phật,
và Christna Phật thừa Thiên mạng CHÍ-TÔN nắm Pháp,
định Pháp siêu rỗi trong Bát Phẩm Chơn Hồn theo bộ
công Di Lạc Tam Kỳ độ sanh, đó là Đại Ân Xá Kỳ Ba của
Đại Từ Phụ. Di Lạc ngồi trên để quan sát ghi công, điểm
Đạo trong Hội Long Hoa.
Theo bài kinh Đại Tường có câu: “Hổn Ngươn Thiên
dưới quyền Giáo Chủ”, tức nhiên Đức Di Lạc đang ngự ở
từng Trời thứ 11 là Thượng-Thiên-Hổn-Ngươn đúng theo
lời dạy của ĐỨC HỘ-PHÁP trong lễ trấn Thần tượng ảnh
Tam Thánh ngày 10 tháng 07 Mậu Tý rằng: “Rồi đây có
ngày Bần-Đạo sẽ kêu lên Đức Di Lạc ở từng thứ 11 là Hổn
Ngươn Thượng Thiên”
Ngày nay chúng ta thông công với Cửu Thiên Khai Hóa
nên phải dùng chín cây nhan, sau này không còn dùng chín
cây nữa mà phải dùng đến 11 cay nhang khi kêu lên Đức
Di Lạc. Đức Di Lạc là hàng cổ Phật trong ba Đấng Chơn
Phật: “Nhiên Đăng, Thích Ca và Di Lạc”.
TƯỢNG TAM THẾ CHÍ-TÔN NGỰ TRÊN NÓC BÁT QUÁI ĐÀI

Mỗi kỳ khai Ngươn chuyển thế tức nhiên phải tạo
Tân-Dân. Từ tạo Thiên lập Đời đến ngày có nhơn loại
không biết bao nhiêu là Tân-Dân rồi. Khi có loài người thì
giống dân da đen (Hắc chủng) có trước, nên Đức Bhrama
Phật đến giáo hóa lập Phật Giáo trước hết vào thời Thái
Cổ trong Thượng Ngươn Thánh Đức.
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Theo đà tiến triển, giống da đen tiến lên da xám, thì
Đức Civa đến giáo hóa không ngừng, từ giống da xám
lên da xanh gọi Thánh-Nhơn thì Đức Christna Phật đến
giáo hóa.
Ba bực tiến hóa của ba sắc dân, ĐỨC CHÍ-TÔN đến
với ba danh hiệu khác nhau phải trải qua ba chuyển, đó
là nguyên nhân có ba hình tượng Tam Thể CHÍ-TÔN
“Bhrama, Civa và Christna Phật.”
Thiên vị Tam Thế Phật ngự nơi Thượng-Thiên-HổnNgươn từng Trời thứ 11, là nơi lập Pháp, định Pháp đều
tùng lịnh Đức Di Lạc Vương Phật.
Ngày nay chính mình ĐỨC CHÍ-TÔN đến, khai
mối Đạo Tam Kỳ để độ tận chín mươi hai ức nguyên
nhân, thì ba Đức Phật Tam Thể CHÍ-TÔN có nhiệm vụ
độ dẫn các chơn linh khắp Càn Khôn thế giái, nên tạc
tượng ảnh đứng trên nóc Bát Quái Đài, vì chủ Bát Quái
Đài là ĐỨC CHÍ-TÔN.
1. Phật Bhrama đứng trên Thiên Nga (Ngỗng) nhìn
thẳng hướng Tây, đó là ngôi thứ I trị Đời Ngươn Thánh
Đức thuộc cơ sanh hóa. Ấy là:
Phật Bhrama day mặt Tây Phang,
Phò nguy thế chúng cứu nàn,
Cỡi Thiên Nga bay đến trần gian nhứt kỳ.
2. Phật Civa đứng trên “Giao Long”, nhìn thẳng về
hướng Nam đó là ngôi thứ II, tượng trưng phần Âm, có
sanh có diệt là cơ tranh đấu thuộc Trung Ngươn. Ấy là:
Phật Civa day mặt hướng Nam (Thổi ống tiêu). “Cỡi
Giao Long”, trừ lục tặc thập tam ma, giục lòng người
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biết khử tà tầm Chơn.”
3. Phật Christna đứng trên con Thất Đầu Xà nhìn
thẳng hướng Bắc đó là ngôi thứ III, tượng trưng phần trí
não, thuộc phần cơ bảo tồn Hạ Ngươn. Ấy là:
Phật Christna mình chống nạnh,
Cỡi Thất Đầu Xà nhìn chánh hướng Bắc
Cõi thân tế độ người phàm,
Chơn Trời góc biển chưa nhàm dấu chân.
Ba vị Phật đâu lưng thể hiện sự hiệp nhứt Tam Qui
Tinh Khí Thần, độ tận quần linh khắp cả Nam Bắc Đông
Tây, đề cao chủ nghĩa Đại Đồng Tam Giáo Ngũ Chi Hộ
Long Hoa trong cửa Đạo Cao-Đài.
Phần trên nóc Đền-Thánh là phần Thiêng-Liêng vô
hình, khác hơn phần hữu hình của Hội-Thánh Nho Tông
tại thế: “Nhứt Phật, Tam Tiên, Tam Thập Lục Thánh, Thất
Thập Nhị Hiền, Tam Thiên Đồ Đệ”.
CHÍ-THIỆN GẤM XIN TỘI

Lời phê của ĐỨC HỘ-PHÁP:
“Tư cho Hội-Thánh Phước-Thiện dâng sớ cầu xin nơi
Phối-Thánh Thoại, hễ thấy Gấm bớt khùng khiệu, tham
tàn, gian xảo, là Phối-Thánh đã tha; như còn tánh cũ là
phương thế đưa Gấm vào cửa A-tỳ, là thấy và hiểu rằng
Phối-Thánh không tha là điều rất dễ hiểu.
Một bài học rất lớn và quan trọng cho người PhạmMôn Minh-Thiện và Phước-Thiện vậy.
Vì Cơ Quan Phước-Thiện cốt để mở đường Thánh
đức cho chúng sanh có đủ phương thế nhập vào Thánh-Thể,
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người ngoại Giáo có thể nhờ nơi cửa Phước-Thiện mà hiệp
một cùng Hội-Thánh.” (Nhờ cửa Phước-Thiện mà họ tránh
được Luật-Pháp Chơn-Truyền).
Phước-Thiện do HIỆP-THIÊN-ĐÀI mà ra, nên ChứcSắc Phước-Thiện khi lên đến Phẩm Hiền-Nhơn đổ lên thì
giúp Hội-Thánh HIỆP-THIÊN-ĐÀI giữ gìn Chơn-Pháp,
nên các phẩm này phải do cơ bút phong mới đặng.
Bằng chứng là ĐỨC HỘ-PHÁP đã giáng cơ phong
phẩm Hiền-Nhơn cho hai vị Chơn-Nhơn Lê Văn Trung và
Nguyễn Văn Phú, cùng truy thăng cho Ngài Chơn-Nhơn
Trịnh Phong Cương lên Phẩm Hiền-Nhơn đã tử nạn
trong trại giam của Ngô Đình Diệm, vì Ngài hưởng ứng
đường lối Hòa-Bình Chung-Sống của ĐỨC HỘ-PHÁP.
Như vậy trong cửa Phước-Thiện đắc vị Hiền-Nhơn
nhơn ba vị. Điều đặc biệt hơn hết là hai vị tín đồ Qui
Thiên đắc vị Thánh-Nhơn, do Thánh-Lịnh số: 7/TL ngày
14–03 Mậu Dần của quyền CHÍ-TÔN tại thế là HỘ-PHÁP
Chưởng-Quản Nhị-Hữu-Hình-Đài truy thăng. (phần
Thiêng-Liêng NGỌC-HƯ-CUNG định vị Phối-Thánh
cho vị Phạm Văn Màng và Bùi Ái Thoại.)
THẬP-NHỊ ĐẲNG-CẤP ĐI TRONG “TAM THÁNH”

(Theo Đạo Nghị Định 48)
HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG

văn-phòng
Số: 48/PT

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

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH
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 Chiếu y Pháp-Chánh-Truyền ban quyền-hành
cho Giáo-Tông và Hộ-Pháp.
 Chiếu theo Đạo Nghị-Định số: 4/60 phân-định
quyền cho Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài
ngày 4 tháng 11 Ất-Hợi (29/11/1935).
 Nghỉ vì Hội-Thánh duy có một mà quyền Đạo có
bốn phương là:
• Hành-Chánh.
• Tòa-Đạo.
• Phước-Thiện.
• Phổ-Tế.
 Nghỉ vì Cơ-Quan Phước-Thiện cốt để mở đường
Thánh-Đức cho toàn sanh-chúng có đủ phươngthế nhập vào Thánh-Thể, người Ngoại-Giáo có
thể nhờ nơi cửa Phước-Thiện mà hiệp cùng HộiThánh.
Nên:

NGHỊ - ĐỊNH
Điều Thứ Nhứt: Hội-Thánh sẽ tuyển chọn trong
hàng Chức-Sắc Thiên-Phong đủ hạnh-đức, đủ công-nghiệp
đặng chiết ra khai mở, giáo-hóa cả Cơ-Quan Phước-Thiện,
đặng cứu thế độ đời.
Điều Thứ Hai: Chức-Sắc Phước-Thiện chú trọng
nhập vào Thập-Nhị Đẵng Cấp Thiêng-Liêng kể ra sau đây:
1. Minh-Đức
4. Hành-Thiện
2. Tân-Dân
5. Giáo-Thiện
3. Thính-Thiện
6. Chí-Thiện
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7. Đạo-Nhơn
10. Thánh-Nhơn
8. Chơn-Nhơn
11. Tiên-Tử
9. Hiền-Nhơn
12. Phật-Tử
Điều Thứ Ba: Những người Ngoại-Giáo hay Chư-vị
Đạo Nhơn các nền Tôn-Giáo khác muốn nhập vào cửa
Đạo thì Hội-Thánh do nơi công-nghiệp Phước-Thiện
của họ mà định vị, tùy theo công-nghiệp nhỏ lớn đặng
định-phẩm từ bậc Minh-Đức tới Chơn-Nhơn mà thôi.
Còn bậc Hiền-Nhơn đổ lên thì giúp Hội-Thánh giữ-gìn
Chơn-pháp, nên phẩm-vị nầy phải có cơ-bút giáng phong
mới đặng.
Điều Thứ Tư: Cả Cơ-Quan Phước-Thiện đều giao
cho Hiệp-Thiên-Đài chưởng-quản.
Điều Thứ Năm: Chức-Sắc Phước-Thiện không có
Đạo-phục riêng, duy đặng Hội-Thánh ân-tứ lịnh-bài, và
sắc-lịnh kể ra sau đây:
❒❒ Minh-Đức và Tân-Dân: Thì duy có lãnh cấpbằng, mặc áo Đạo-phục trắng trong mà thôi,
không có dấu hiệu chi ngoại-thể. Bậc Chức-Sắc
Thiên-Phong hay là Chức-Việc thì mặc đồ Đạophục của mình, những người Ngoại-Giáo thì phải
mặc khăn đen, áo dài theo Quốc-phục.
❒❒ Thính-Thiện, Hành-Thiện và Giáo-Thiện:
Thì lãnh Sắc-lịnh phái Ngọc, có Lịnh-bài của
mỗi phẩm-vị ấy, gắn giữa dây Sắc-lịnh ngay ngực.
❒❒ Chí-Thiện, Đạo-Nhơn và Chơn-Nhơn: Mang
dây Sắc-lịnh phái Thượng có gắn Lịnh-bài mỗi
phẩm-vị của họ ngay ngực.
❒❒ Phẩm Phật-Tử: Thì do cơ-bút nơi Chí-Tôn
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định và mặc sắc-phục chi thì tự Người định-đoạt.
Điều Thứ Sáu: Sắc-lịnh và Lịnh-bài của Phước-Thiện
duy mặc nơi các Thánh-Thất và Tòa-Thánh để chầu Lễ Đức
Chí-Tôn mà thôi, không đặng dùng theo đồ thường thế.
Điều Thứ Bảy: Cả Hội-Thánh Cữu-Trùng-Đài và
Hiệp-Thiên-Đài tùy phận-sự của mình thi-hành Đạo
Nghị-Định nầy.
Lập tại Tòa-Thánh, ngày 19 tháng 10 năm Mậu-Dần
(Dl. 10–12–1938)
Giáo-Tông
(Ký tên)
Lý-Thái-Bạch

Hộ-Pháp
Chưởng-Quản Nhị Hữu-Đài
Hiệp-Thiên và Cữu-Trùng
(Ấn ký) – Phạm Công Tắc

Vâng-lịnh Ban-Hành
cho toàn Phước-Thiện
Khai-Pháp
Chưởng-Quản Cơ-Quan Phước-Thiện
Trần Duy Nghĩa
Chức-Sắc Thập-Nhị Đẳng-Cấp đi trong Tam Thanh
“Thái, Thượng, Ngọc”
1. Phái Ngọc: Từ Phẩm Thính-Thiện, HànhThiện, Giáo-Thiện, điều mang dây Sắc-Lịnh
phái Ngọc ở cung Ngọc Thanh.
2. Phái Thượng: Từ Phẩm Chí-Thiện, ĐạoNhơn, Chơn-Nhơn đều mang dây Sắc-Lịnh
Phái Thượng ở cung Thượng Thanh.
3. Phái Thái: Từ Phẩm Hiền-Nhơn, Thánh140
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Nhơn, Tiên Tử đều mang dây Sắc-Lịnh Phái
Thái ở cung Thái Thanh.
Như vậy chín Phẩm Chức-Sắc Phước-Thiện, từ
Thính-Thiện là Chức-Sắc nhỏ đến Tiên Tử là Chức-Sắc
Đại Thiên-Phong đều mang dấu hiệu Tam Thanh “Vàng,
Xanh, Đỏ”, tức là Chức-Sắc Phước-Thiện đi trong Tam
Thanh theo màu sắc của Sắc-Lịnh và Lịnh Bài đã qui
định. (Khác với CỬU-TRÙNG-ĐÀI là nhứt Thanh cho
mỗi phái).
Riêng Phẩm Phật Tử, Đạo Nghị Định chưa định về
sắc phục mà ghi là do Cơ Bút của CHÍ-TÔN định. Chữ
“định” trên là do toàn quyền của CHÍ-TÔN và Phẩm Bậc
này thuộc về Thiêng-Liêng Vị, quyền CHÍ-TÔN tại thế
không qui định, để vô hình quyết đoán, lẽ tất nhiên đi
ngoài Tam Thanh, mà đi ngoài Tam Thanh là hiệp nhứt
với ĐỨC CHÍ-TÔN là Đạo, trở về màu trắng là màu nguyên
thủy ấy là Đạo đã qua Tam Thanh vậy.
Cũng nên hiểu rằng Phẩm Phật Tử đồng quyền với
Giáo-Tông (Thiên Tiên) và HỘ-PHÁP là nhứt Phật, nhị
Tiên và Thập Nhị Thời Quân nơi HIỆP-THIÊN-ĐÀI (Thời
Quân đối với Đầu-Sư là Địa Tiên), cho nên Phẩm Phật
Tử không có hữu hình.
TAM THANH LÀ KHÍ NỘ CỦA LÃO TỬ

ĐỨC HỘ-PHÁP thuyết minh về Tam Thanh: “Tại
sao ĐỨC CHÍ-TÔN lập Thánh-Thể của Ngài lại lấy Khí Nộ
của Lão Tử là Tam Thanh chỉ nghĩa ngày xưa Xiển Giáo
thắng Triệt Giáo thế nào thì ngày nay lập Đạo kỳ ba này
ĐỨC CHÍ-TÔN cũng thắng sự hùng bạo tàn ác của Nhơn
loại mà đưa vào cửa Đạo để rồi Tam Giáo Ngũ Chi Hội
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Long Hoa ấy là bảng phong Thánh đó.
Vì thế nên Đạo Cao-Đài khi vào hàng Phẩm Phật Vị
như Giáo-Tông, Phật Tử đã hiệp một về Hư Vô, tức là Đạo,
nên mặc sắc phục trắng (Màu trắng là màu Đạo)
Sơ luận trận Vạn Tiên Phong Thần, khi Lão Tử bị vây
trong trận đồ của Thông Thiên Giáo Chủ bị tường quang
bao phủ Thiên La, Đại Võng trên 36 ngọn đao, không thể
thoát ra được nên Ngài gật đầu rớt cái mão hóa Tam Thanh
có ba vị Đạo-Nhơn “Thái, Thượng, Ngọc” đủ diệu Pháp
phá các phép trong trận đồ này.”
LẬP HỘI-THÁNH PHƯỚC-THIỆN
Ngày 15–10 Bính Tuất (1946), ĐỨC HỘ-PHÁP ra lịnh
phục hồi Quyền-Vạn-Linh, tổ chức Đại-Hội Nhơn-Sanh,
Đại-Hội Phước-Thiện; trong Đại-Hội năm này Chức-Sắc
Phước-Thiện có Phẩm Chí-Thiện, Đạo-Nhơn.
Nên ĐỨC HỘ-PHÁP quyền CHÍ-TÔN tại thế lập
Hội-Thánh Phước-Thiện đầu tháng 12 năm Bình Tuất,
do Ngài Hiến-Đạo Phạm Văn Tươi làm Chưởng-Quản,
có bốn viện:
1. Lễ Viện
3. Lương Viện
2. Công Viện
4. Hộ Viện
Đến ngày 15–12 năm Bính Tuất, Đức Thầy cho tổ
chức đủ Cửu Viện hành quyền Hội-Thánh, đúng ThiênThơ Phước-Thiện do Chi Đạo là Ngài Hiến-Đạo Phạm
Văn Tươi cầm quyền Hội-Thánh đầu tiên và Phước-Thiện
chịu dưới hai quyền Đạo và Pháp mới nên hình.
Khai-Pháp Hành Pháp ba năm lập nên hình tướng!
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Hiến-Đạo cầm quyền Hội-Thánh Phước-Thiện từ
năm Bính Tuất!
Ấy là gồm đủ Pháp và Đạo trong HIỆP-THIÊN-ĐÀI.
THÁNH PHẦN CỬU VIỆN PHƯỚC-THIỆN

1. Thượng Thống Lại Viện

Chí-Thiện Lê Văn Tri

2. Thượng Thống Hòa Viện

Chí-Thiện Võ Văn Lẽo

Phụ Thống Hòa Viện

Giáo-Thiện Phạm Văn Hương

3. Thượng Thống Lễ Viện

Đạo-Nhơn Trịnh Phong Cương

a. Quan Sự

Chí-Thiện Huỳnh Văn Phuông

b. Hôn Sự

Chí-Thiện Trần Văn Lợi

c. Tang Sự

Chí-Thiện Phạm Văn Đằng

đ. Tế Sự

Chí-Thiện Phạm Văn Lễ

(Phần Lễ Viện phân ra: Quan, hôn, tang tế)
4. Thượng Thống Học Viện

Chí-Thiện Nguyễn Văn Gia

5. Q. Thượng Thống Y-Viên

Giáo-Thiện Lê Văn Thiệt

6. Thượng Thống Nông Viện

Chí-Thiện Lê Văn Gấm

Phụ Thống Nông Viện

Chí-Thiện Phạm Duy Hoa

7. Thượng Thống Lương Viện

Chí-Thiện Trịnh Văn Phận

8. Thượng Thống Công Viện

Chí-Thiện Nguyễn Văn Lư

Phụ Thống Công Viện

Chí-Thiện Phạm Văn Út

9. Thượng Thống Hộ Viện

Chí-Thiện Đỗ Văn Viện
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TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM ĐINH HỢI (1947)

Đến ngày 24–12 Bính Tuất sắp đến ngày Tết Nguyên
Đán Năm Đinh Hợi (1947), ngài Hiến-Đạo Phạm Văn
Tươi về tư gia ở Cần Giuộc ăn Tết, rồi bị kẹt luôn không
trở lên Tòa-Thánh được nữa. (Thời điểm này Thời Quân
không còn Chưởng-Quản Phước-Thiện nữa).
Nên Đức Thầy chỉ định ông Chí-Thiện Nguyễn Văn
Thế làm Chưởng-Quản Hội-Thánh Phước-Thiện đầu tiên
là Chức-Sắc Phước-Thiện. Mọi việc do ĐỨC HỘ-PHÁP
chỉ giáo, được tiến triển khả quan, tạo lập thêm nhiều cơ
sở như cô-nhi, dưỡng lão, nhà bảo sanh, trại hàng cấp tế,
các sở thuốc nam (Cấp tế từ thiện)...
KHAI MẠC ĐẠI-HỘI PHƯỚC-THIỆN
(15–1- Bính Tuất 1946)
ĐỨC HỘ-PHÁP THUYẾT MINH, NHÂN BUỔI LỄ KHAI MẠC

“Ngày nay nhóm Đại-Hội Phước-Thiện cũng là một
ngày Hội trong Quyền-Vạn-Linh, Bần-Đạo cần giải rõ
nhiệm vụ rất trọng yếu của Phước-Thiện cho Chức-Sắc,
Chư Phái-Viên và Nghị-Viên được hiểu.
Từ thử Thiên-Phong nam nữ Phước-Thiện chỉ hiểu
mãy may cái trách nhiệm tối cao, tối trọng của mình chớ
chưa hiểu cùng tột. Bởi cớ cho nên nhiều người không
hiểu phận sự, hành Đạo không đúng Chơn-Truyền, sái
hẳn giá trị của cơ quan Phước-Thiện, việc làm của Chư
Vị không ra gì hết; thành thử cơ quan Phước-Thiện chưa
có kết quả chi, lại còn theo lối giành giựt nhau.
Hội-Thánh có hai cơ quan Hành-Chánh và Phước144



Khai Mạc Đại-Hội Phước-Thiện

Thiện thường tương khắc nhau song chưa tìm chơn lý để
hòa nhau, ngày nào chưa hòa là còn thất sách, bất lực, thì
không thi thố phận sự trọng yếu cho ra thiệt tướng được.
Mấy em cũng thừa biết Đạo Cao-Đài sản xuất có
một Chơn-Lý tối cao, tối trọng, nên Đời buổi này khao
khát đợi chờ như hạn trông mưa, những kẻ tội tình trong
bể khổ khát khao đợi giọt Cam-Lồ của ĐỨC CHÍ-TÔN
chan rưới cho bớt sự đau khổ, ĐỨC CHÍ-TÔN đến tạo
Đạo để giải khổ tâm hồn cả con cái của Ngài, mượn tay
các em và các bạn làm hình thể của Ngài giải khổ cho
Đời về phần xác.
Phước-Thiện có nhiệm vụ tối cao, tối trọng của ĐỨC
CHÍ-TÔN giải khổ vừa xác vừa hồn. Ngài mượn mấy em
nuôi nấng con cái nghèo nàn cô độc. Chừng nào cả cơ
quan khốc hại của loài người được mình gánh vác hết thì
mới đúng nhiệm vụ của CHÍ-TÔN phú thác.
Mấy em thử tự hỏi: : “Hồi nào đến giờ làm nên những
gì chưa?”. Chỉ lo bảo bộc anh em trong Đạo mà thôi, có đâu
ngó đến ngoài Đời. Các vật loại đều là con CHÍ-TÔN, chớ
không phải nội trong cửa Đạo mà thôi như thế có đủ đâu?
Cơ quan cứu khổ cậy nhờ mấy em lo, nuôi mấy em
còn chưa rồi, từ ban sơ Qua chịu nhọc nhằn hẫm hiu ăn
từ miếng tương rau hiệp cùng nhau gầy dựng Phạm-Môn.
Qua chịu như mấy em cho đến ngày Phước-Thiện ra thiệt
tướng đã tạo đủ lực lượng cho mấy em thi hành phận sự.
Tuy vâng, lúc nọ mấy em có phương thế lắm mà mấy
em chỉ có tâm vị kỷ. Trót 5 năm Qua đi vắng, đến khi
Qua trở về, Qua còn thấy kẻ đói không ai nuôi, rách rưới
không ai bảo dưỡng, thất lạc nơi này, nơi khác đoàn em
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Qua gởi gấm đã xiêu lạc thủ phận Đạo không được nên
phải tìm đôi bạn sống theo Đời, vì nếu ở thủ phận theo
Đạo thì cũng chẳng ai nuôi.
Ngoài nữa, Qua còn nghe, trong lúc Qua đi đứa
nào có thế thì tự vi chủ, giành lấy cam một mình để toại
hưởng vậy thôi. Hỏi vậy mấy em có nghĩa hay không? Nếu
Qua cho Tòa Ðạo minh tra thì không có một người nào
có thể đứng trước mặt Qua mà xưng là đại công được, cái
đói khó cùng khổ của các em nó tố cáo mấy em không
còn chối cải được.
Qua nói thật, thể Ðạo chưa rồi thì có mong gì tạo
thành chơn tướng của Ðạo. Phải chi mấy em biết nghe
lời, Qua mở cửa Bát-Quái-Ðài cho mấy em làm bạn với
các Ðấng Thiêng-Liêng thì không đến nổi nầy.
Ngày nay cửa Ðạo được mở rộng đây cũng nhờ các
Thánh Tử Ðạo, nếu không thì vẫn còn đóng cửa. Nếu mấy
em xem đáng, thì Qua mở cửa cho các Ðấng Thiêng-Liêng
dìu đỡ mấy em.
Qua nói cho mấy em hay, Qua đang ngồi đây các
Ðấng ở Bát-Quái-Ðài còn đợi mấy em và chính Qua sẽ dìu
dắt, kêu cửa Bát-Quái-Ðài cho mấy em về làm bạn thân
yêu của các Ðấng Thiêng-Liêng. Nếu mấy em làm phận sự
không tròn và còn một mảy phàm tâm, thì cõi Hư Linh
không đem mấy em vào bảng công nghiệp vĩ đại bao giờ.
Các em có làm trọng trách đối với con cái Chí Tôn, thì
Bát-Quái-Ðài mới hiệp một cùng mấy em vậy.
Mấy em chưa nắm được hoàn ngọc thì chưa đủ bảo
toàn Vạn Linh con cái của Chí Tôn.
Qua nói Qua sẽ mở cửa Bát-Quái-Ðài dìu dắt mấy
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em mà mấy em có đến được cùng chăng là do tâm lý của
mấy em đó.
Ấy vậy mấy em phải rán sức, định tâm lấy tinh thần
vi chủ nêu gương cho mấy em sau nầy đi theo. Nếu khối
phàm còn trong óc mấy em thì không bao giờ đoạt mục
đích tối cao, tối trọng được, phải có khối óc Thiêng liêng
mới mong thay hình Thánh-Thể Chí Tôn đối với con cái
Ngài là quần linh.
Ðến đây Qua xin mở Hội, để trọn quyền Hội-Thánh
Phước-Thiện đủ sáng suốt làm việc và Bần Ðạo để trọn tín
nhiệm về việc cầu phong, thăng thưởng một cách chánh
đáng và công bằng.
TỜ THỈNH GIÁO PHƯỚC-THIỆN KHÔNG CÓ TRONG PHÁP-CHÁNH-TRUYỀN
Tờ Thỉnh Giáo:

Ngài Truyền Trạng Phạm Ngọc Trấn hiệp cùng Ngài
Chưởng-Quản Phước-Thiện Đạo-Nhơn Trịnh Phong
Cương dâng thỉnh giáo lên ĐỨC HỘ-PHÁP xin đem
Phước-Thiện vào Pháp-Chánh-Truyền.
Chú giải: Vì kỳ Đại-Hội năm Tân Mão tới đây
CỬU-TRÙNG-ĐÀI sẽ đem Phước-Thiện ra Hội NhơnSanh giải tán bời không có trong Pháp-Chánh-Truyền
của ĐỨC CHÍ-TÔN.
ĐỨC HỘ-PHÁP giảng giải như sau:
Tại Hộ-Pháp Đường ngày 06–08 Tân Mão (1951)
“Phước-Thiện không có trong Pháp-Chánh-Truyền họ
trích điểm là phải, mà chính Thầy đây cũng nhìn nhận là
không khi nào Phước-Thiện có trong Pháp-Chánh-Truyền,
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dầu cho mấy con xin đem danh từ Phước-Thiện vào trong
Pháp-Chánh-Truyền lại còn sai hơn nữa. Thầy vẫn lấy
Quyền CHÍ-TÔN tại thế không bao giờ làm trái ngược vậy
được.
Bởi khi lập Pháp-Chánh-Truyền Thầy có Hội cùng
ĐỨC LÝ-GIÁO-TÔNG được trọn quyền thay thế CHÍ-TÔN,
hễ cái gì HỘ-PHÁP và GIÁO-TÔNG hiệp lại lập ra trong cửa
Đạo tức là lời dạy của ĐỨC CHÍ-TÔN, không có việc gì từ
nhỏ chí lớn mà không có mạng lịnh của CHÍ-TÔN trong đó.
Về quyền hành và trách nhiệm trọng đại, nên ĐỨC
LÝ-GIÁO-TÔNG nôn nóng lập thành Pháp-Chánh-Truyền
chú giải cho kịp Thiên-Thơ ĐỨC CHÍ-TÔN đã định. Nếu
lập Pháp trể tức là Đạo phải loạn, thì còn chi công trình
các Đấng Thiêng-Liêng dày công dìu dẫn từ ban sơ, Ấy vậy
Pháp-Chánh-Truyền chú giải đó là phân quyền cao cho
CỬU-TRÙNG-ĐÀI và HIỆP-THIÊN-ĐÀI, cho khỏi bị giành
quyền nhau mà thôi, đồng thời trao quyền ấy cho HỘ-PHÁP
có đủ phương kềm chế nền Đạo của ĐỨC CHÍ-TÔN. PhápChánh-Truyền ở trong cuốn Thiên-Thơ mà ra, còn chú giải
là phân quyền hành, quyển Thiên-Thơ của ĐỨC CHÍ-TÔN
đã để lại thế gian này. Ngài giao cho con cái của Ngài gìn
giữ mà làm của báu không gì bằng, tức là Thánh-Ngôn-Hiệp
Tuyển, trong quyển Thiên-Thơ này ngày kia còn sản xuất
nhiều cơ quan khác trọng yếu nữa, chớ chẳng phải một Cơ
Quan Phước-Thiện mà thôi.
Mấy con cứ mạnh dạn trả lời, “Pháp-Chánh-Truyền
HỘ-PHÁP và GIÁO-TÔNG lấy trong Thánh-Ngôn lập
ra thì Phước-Thiện Phạm-Môn nó cũng ở trong ThánhNgôn CHÍ-TÔN dạy lập ra chớ không có chi là lạ”.
Nếu không phải là sứ mạng nghĩa là: Người nào không
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phải là mạng lịnh của Trời thì không khi nào Trời trao cả
Bí-Pháp cho tay phàm cầm đặng sử dụng.
Buổi nọ ĐỨC LÝ-GIÁO-TÔNG dạy lập Pháp trước
rồi sau Ngài sẽ giáng cơ chấn chỉnh, đặng lập cho đủ các cơ
thể hữu vi mới có đủ phương giúp Hội-Thánh làm hình Thể
CHÍ-TÔN mới xứng phận thay cho Ngài.
∗ ĐỨC CHÍ-TÔN đã dạy hồi mới Khai-Đạo: “Thầy
đã chán biết thế gian này là phàm mà Thầy đến Thầy
lấy cái phàm hiệp lại làm Thánh làm sao tránh đặng
cái phàm không lẫn lộn trong cái Thánh, mà hễ Thầy
lập nên Thánh-Thể, nếu còn vướng chút phàm thì đã ra
phàm không còn Thánh-Thể. Các con nên hiểu phẩm vị
cao trọng ấy mà trau lòng cho ra Thánh-Thể mới đáng giá.
Thầy đã khuyên với các con từ mỗi đứa cứ giữ phận
sự mình làm cho trọn phận. Còn ngoài ra việc chi để mặc
Thầy, các con đừng sợ mất mà ngần ngại bước đường Đạo
quí báu. Thầy đã nói – Muốn việc chi để Thầy lo. Các con
lo không đặng đâu”.
ĐỨC HỘ-PHÁP nói “Thầy cho mấy con biết Chủ
Nghĩa Phước-Thiện của Đạo Cao-Đài lập ra đây, nếu nó
ra sớm thì sẽ bị chết trong trứng, vì nó là chướng ngại
của Thế gian, bởi vì Đời cứ bôn xu trên đường duy vật,
danh vị quyền lợi càng tranh đấu mãi”
“Còn Đạo dục tiến tinh thần, đem Bác ái công bằng
trãi trên mặt Thế, Cộng Hòa nhơn loại, làm cho Xã Hội
bình đẳng, nâng đỡ kẻ nghèo hèn đến tột bực, không giàu
mà sang, tuy nghèo mà toại, chủ nghĩa ấy nó đương đầu với
các sắc dân vương vị đế quyền, bảo sao mà không phản trắc,
cũng vì quyền với lợi, đừng nói chi ngoài Đời, trong Đạo
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mà cũng còn lắm tánh đức đó, Qua nói là bực Chức-Sắc lớn
không phải trong hàng Đạo Hữu mà thôi.
Cơ cứu khổ ĐỨC CHÍ-TÔN dạy lập hồi mới Khai-Đạo
cũng vì cái khó khăn mà duy trì đến ngày Rằm tháng Tám
Quí Dậu (1933) Qua mới thuyết minh trong bài diễn văn đã
giải rõ. Bắt đầu từ đó Phước-Thiện mới nảy nở, đến tháng
Giêng năm Ất Hợi (1935) mới được bành trướng thì ĐỨC
LÝ-GIÁO-TÔNG cho Phẩm Giáo-Thiện mượn áo mão của
Lễ-Sanh ba năm để bổ đi các Tỉnh lo mở Phước-Thiện, Ngài
dạy đợi đến ngày Hội-Thánh lập nên Hội Quyền-Vạn-Linh
sẽ đưa ra Hội công nhận cho hợp với Thiên-Điều.
Dĩ nhiên Chủ Nghĩa Phước-Thiện đã ấn định trong
Đạo-Luật năm Mậu Dần (1938) Quyền-Vạn-Linh đã công
nhận, nó đã thành luật còn có quyền nào mà sửa đổi hay
giải tán.
Bởi lẽ ấy mà Đức GIÁO-TÔNG lập Đạo Nghị Định số
48/ĐNĐ năm 1938, phân định trật tự Thập-Nhị Đẳng-Cấp
Thiêng-Liêng Vị.
Qua nhắc lại khi Anh Cả chúng ta là ĐỨC QUYỀN
GIÁO-TÔNG khởi xướng tạo cơ sở lương điền, công nghệ
buổi nọ chánh quyền Pháp còn kiếm cớ buộc tội, đến nổi
ngồi ngục 2 ngày. Còn Qua cũng vì tờ phúc sự trình bày với
Đế Quốc Pháp buổi nọ năm 1937 vì nguyên do đó Chánh
Quyền Pháp nghi kỵ. (Nếu toàn dân bị áp bức sẽ nỗi lên
làm Cách Mạng)
Nền Đạo ĐỨC CHÍ-TÔN có hai cơ quan trọng yếu nhứt
là: CỬU-TRÙNG-ĐÀI, cơ quan Hành-Chánh bảo tồn văn
hiến tương lai, còn Phước-Thiện là cơ quan bảo tồn Nhơn
Loại, an ủi vỗ về nuôi sống thi hài có chi hay cho bằng. Lại
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nữa CHÍ-TÔN đã giao cho Thánh-Thể của Ngài chủ quyền,
dưới thì có Quyền-Vạn-Linh gìn giữ.
Chủ quyền đã có sẳn nơi tay mà không thực hiện được,
hay là vô tình mà bỏ mất đi là tại nguyên nhân quả kiếp
của giòng dõi Việt Nam, hay là toàn thể Nhơn Loại chưa
hưởng sớm được.
Bàn Trị Sự là cấp bực nhỏ nhứt ở chốn thôn quê sàng
giã được thay quyền Hội-Thánh em, Chánh Trị Sự, Đầu-Sư
em, Phó Tri Sự, Giáo-Tông em, Thông Sự Hộ-Pháp em.
Huống chi Chủ Nghía Phước-Thiện là một cơ quan
trọng yếu đặc biệt của Đạo, của GIÁO-TÔNG, của HỘ-PHÁP
mà không có danh từ Hội-Thánh.
Trong Đạo Nghị Định 48 ngày 19–10 Mậu Thìn DL: 10
tháng 12 năm 1938 của ĐỨC LÝ-GIÁO-TÔNG đã phân định
rõ ràng bài diễn văn hồi năm 1933 đã giải rõ từ bậc ChơnNhơn trở xuống là giúp Hội-Thánh CỬU-TRÙNG-ĐÀI, còn
từ Hiền-Nhơn đỗ lên là hiệp cùng HIỆP-THIÊN-ĐÀI giúp
Hội-Thánh gìn giữ Chơn-Pháp.
Hội-Thánh CỬU-TRÙNG-ĐÀI là của Giáo-Tông,
Hội-Thánh PHƯỚC-THIỆN là của HỘ-PHÁP, trong nền
Đạo luôn luôn phải có GIÁO-TÔNG và HỘ-PHÁP dầu có sự
biến thiên xây chuyển thế nào sớm hoặc muộn đều phải có
GIÁO-TÔNG và HỘ-PHÁP. “Dầu thể xác của Qua là con
kỵ vật của HỘ-PHÁP, có thay đổi thế nào HỘ-PHÁP
vẫn là HỘ-PHÁP”. Ngày kia chủ quyền Đạo hữu hình
này là GIÁO-TÔNG làm chủ không lẽ Ngài vô tình chiếc
cánh tay tức là giải tán Phước-Thiện.
Không có điều nào CHÍ-TÔN lập ra trong nền ĐạiĐạo mà không hữu ích. Nếu có Chơn-Linh nào không may
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duyên mới tìm phá hoại sự nghiệp của CHÍ-TÔN tức nhiên
là họ chịu quả kiếp. Đạo còn thì HIỆP-THIÊN-ĐÀI còn, mà
HIỆP-THIÊN-ĐÀI còn thì các cơ thể trong cửa Đạo vẫn còn,
tức là Nhơn-Sanh còn, thì Quyền-Vạn-Linh không bao giờ
tuyệt bởi vậy Đại Nghiệp Thiêng-Liêng CHÍ-TÔN đã để tại
mặt thế này tức là nền Đại-Đạo giao cho Quyền-Vạn-Linh
nắm giữ còn Thánh-Thể ĐỨC CHÍ-TÔN là chủ quyền, nó sẽ
bảo thủ vĩnh cửu trường tồn mãi.
BAN HÀNH PHƯƠNG LUYỆN KỶ

Ngày 14–01 Đinh Hợi, ĐỨC HỘ-PHÁP ban hành:

Phương Luyện-Kỹ
đặng vào Con Đường Thứ Ba Đại-Đạo
 Phải biết thân-thích cùng cả nhơn vật tức là
tìm nguyên do của Vạn-Linh cùng Chí-Linh.
 Phải ân-hậu và khoan-hồng.
 Phải thanh-nhàn đừng vị-kỷ.
 Phải bình-tĩnh, nghĩa là đừng chịu ảnh-hưởng
của họa-phước, buồn vui (tập tánh không
không đừng nhiểm, vui cũng vui, buồn cũng
buồn, nhưng đừng để nọc buồn vui thấm vào
chơn-tánh).
 Phải độ lượng khoan dung, tha-thứ.
 Phải vui-vẻ, phải điều-hòa, tự-chủ và quyết
đoán.
 Giữ linh-tâm làm căn-bản, hiếu-hạnh với CHÍTÔN và PHẬT-MẪU.
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Phương-Pháp Trị Tâm
Vì tâm là hình-ảnh thiên-lương.
 Đức-tin và khôn ngoan là kho chí bữu, ngoài
ra là của bỏ, là đồ vô giá.
 Ai đã cố oán kẽ thù của mình thì khó giữ
thanh tâm công-chánh cho đặng.
 Ai chẳng oán-hận mới thắng đặng kẽ thùnghịch của mình.
 Sự cừu-hận là khối thảm khổ đệ nhứt của
nhơn-sanh, nên người hiền thì không biết
đến hay là từ bỏ cừu-hận oán ghét.
 Thắng đặng khí nộ mình thì không chọc ai
giận dữ.
 Lấy thiện mà trừ ác.
 Lấy nhơn-nghĩa trừ bạo tàn.
 Lấy lòng quảng-đại đặng mở tâm-lý hẹp hòi.
 Lấy chánh trừ tà.
Ấy là đường thương huệ kiếm.
Luyện thân, luyện trí
 Ẩm-thực tinh khiết.
 Tư-tưởng tinh khiết.
 Tín-ngưỡng mạnh-mẽ nơi CHÍ-TÔN, PHẬTMẪU.
 Thương yêu vô-tận.
Ấy là chìa khóa mở cửa Bát-Quái-Đài tại thế nầy.
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Ngày 14 tháng Giêng Đinh-Hợi 1947)
(HỘ-PHÁP ấn ký)

CHƯỞNG-QUẢN PHƯỚC-THIỆN QUI VỊ

Từ ngày Chức-Sắc Phước-Thiện cầm quyền HộiThánh, người hiến thân vào Phước-Thiện ngày thêm
đông, nhưng không may Phước-Thiện phải chịu cái tang
chung là Ngài Chí-Thiện Nguyễn Văn Thế Chưởng-Quản
Hội-Thánh Phước-Thiện qui vị ngày 09–11 Đinh Hợi
(20–12–1947).
Sau cuộc an táng Chưởng-Quản một tuần nhựt,
Chức-Sắc Phước-Thiện dâng tờ lên ĐỨC HỘ-PHÁP cầu
xin định người kế nhiệm Chưởng-Quản thay cho Ngài
Đạo-Nhơn Nguyễn Văn Thế đã qui liễu (Được truy thăng
Đạo-Nhơn).
Được ĐỨC HỘ-PHÁP chỉ định Đức Ngài Trịnh
Phong Cương cầm quyền Chưởng-Quản kể từ ngày 16–11
Đinh Hợi đến năm Bính Thân (1947–1956)
Trong mười năm cầm quyền Chưởng-Quản HộiThánh Phước-Thiện ngài Đạo-Nhơn trọn tùng Thiên
mạng. Đến năm Tân Mão (1951) Đại-Hội Phước-Thiện
được thăng phẩm Chơn-Nhơn vẫn liên tục hành sự.
Đến năm Bính Thân (1956), nhằm đêm 04 rạng 05
tháng Giêng ĐỨC HỘ-PHÁP lưu vong sang Tần Quốc
lánh nạn khủng bố bạo quyền Ngô Đình Diệm, khai sanh
đường lối “Hòa-Bình Chung-Sống”.
Ngài Chơn-Nhơn Trịnh Phong Cương là người có
sứ mạng lãnh vai tuồng cơ cứu khổ chúng sanh hầu giải
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nạn đau binh cho dân tộc, nên Ngài hưởng ứng đường
lối Hòa-Bình thật hiện chủ trương nhân nghĩa của một
Tôn-Giáo cứu khổ toàn cầu.
Vì Chủ Nghĩa thương Đời, mà Ngài bị bạo quyền
Ngô Đình Diệm bắt giam đến chết trong khám đường;
Ngài đã trả xong nợ Xã-Hội Nhơn Quần, Linh-Hồn cao
thăng tiêu diêu nơi miền lạc cảnh.
Hành động phi thường coi như Ngài “Tử nạn vì
Đạo-Pháp” được quyền CHÍ-TÔN tại thế phong lên hàng
phẩm Hiền-Nhơn. Đây là khổ hạnh sẽ còn được ân thưởng
về phần Thiêng-Liêng vị, vì theo luật định khổ hạnh một
ngày ở tù vì Đạo cũng được thăng nhứt cấp, còn Ngài phải
thọ nạn hơn năm...
Vì tuổi già sức yếu, Ngài qui liễu vào ngày 12–05
Đinh Dậu (1957) Hưởng thọ 66 tuổi.
Ngài Hiền-Nhơn Trịnh Phong Cương là người độc
nhứt dám hy sinh thân xác tử nạn vì Đạo-Pháp đó là điều
kỳ vọng mà Đức Thầy PHẠM HỘ-PHÁP đã nói:
“Màng là người Qua lựa chọn để thực hiện giải Pháp
cứu khổ... nhưng Màng đã đắc Thánh Vị về Thiêng-Liêng
gởi Thánh Giáo lại cho mấy em học...
Người nói: “Phương Pháp cứu khổ”, phải cầm cờ
trắng đặng giải hòa phòng duy trì cơ nghiệp nhà Châu
nguy biến...”
“Cơ quan cứu khổ này, Bần-Đạo chỉ giao Hội-Thánh
Phước-Thiện mà thôi, không ai đứng ngoài mà làm đặng”.
Do Thánh Ý trên mà Ngài Hiền-Nhơn là người có
tiền căn phải thực hành giải pháp đó. Công khổ hạnh của
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Ngài đáng được ghi vào Đạo-Sử.
BIẾN LOẠN NĂM BÍNH THÂN (1956)

(Chưởng-Quản Phước-Thiện Tự Chọn)
Cuộc thanh trừng ngày 20–08 Ất Mùi (1955) của
trung tướng Nguyễn Thành Phương phản Thầy, phản
Đạo bán rẽ lương tâm cho họ Ngô giá 30 triệu bạc; cho
nên Ngô Đình Diệm đưa lực lượng Nùng về chiếm TòaThánh khủng bố ĐỨC HỘ-PHÁP, bắt Chức-Sắc, Chức
Việc, Tín Đồ giam giữ tại khám đường Giang Tân (bộ
tư lịnh QĐCĐ)
Trong cơn biến loạn này, ĐỨC HỘ-PHÁP phải tỵ
nạn sang xứ Chùa Tháp và qui Thiên tại Tần Quốc. (Tội
tình của Ngô Đình Diệm đã diệt Cao-Đài từ năm 1957
và Phật Giáo năm 1963 đã bị đày nơi Đại Hải Chúng)
Sau khi Ngài Chơn-Nhơn Trịnh Phong Cương bị bắt
giam 27–01 Đinh Dậu cùng bảy vị Đạo Nhơn Hội-Thánh
Phước-Thiện lần lượt chọn cử quí Ngài Chơn-Nhơn có
tên sau đây nắm quyền Chưởng-Quản Phước-Thiện:
❒❒ Ngài Chơn-Nhơn Dương Văn Khuê lên thay
Chưởng-Quản ngày 27–1 Đinh Dậu, và bị bắt
7–2–1957
❒❒ Ngài Chơn-Nhơn Nguyễn Văn Đại lên thay rồi
cũng bị bắt.
Đến giai đoạn này mọi việc Đạo bị bế tắc, PhướcThiện ngưng hoạt động, Chức-Sắc bị tập nã, chỉ còn lo
trốn đi các tỉnh khác... một lịch sử đau thương dưới chế
độ Ngô Đình Diệm.
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PHƯỚC-THIỆN DƯỚI QUYỀN CAO TIẾP ĐẠO CỐ VẤN HÀNH-CHÁNH ĐẠO

(1954–1955)
Từ năm Giáp Ngọ 1954 đến năm Ất Mùi 1955, Ngài
Cao Tiếp Đạo được ĐỨC HỘ-PHÁP giao cho quyền điều
hành Hội-Thánh Phước-Thiện và nắm quyền Đạo tại
Tòa-Thánh kể từ ngày HỘ-PHÁP đi Nam Vang (04–01
Bính Thân) vẫn còn trung thành với Thiên-Quân, được
quyền lập Thánh-Lịnh...
Lúc bấy giờ, HỘ-PHÁP chuyển các Chi Pháp, Đạo,
Thế của HIỆP-THIÊN-ĐÀI. Khi dứt nhiệm vụ Chi Đạo,
giao qua Chi Thế nắm quyền điều hành Đạo sự nên có
thỏa ước Bính Thân (1956) do Ngài Bảo-Thế đại diện HộiThánh ký. Qua giai đoạn kế tiếp sau này là Chi Pháp do
Ngài Hiến-Pháp đại diện HỘ-PHÁP tại Tòa-Thánh (Do
Huấn Lịnh Số 44/VD.HD.HN ngày 20–03 Bính Thân)
dứt Chi Pháp rồi trở lại Chi Đạo cầm quyền.
Do sự tản quyền nầy và đúng lúc cơ khảo thí, Ông
Tiếp Đạo Cao Đức Trọng truất phế Đạo quyền ChưởngQuản Nhị-Hữu-Hình-Đài của ĐỨC HỘ-PHÁP vào ngày
28–03 Đinh dậu (1947), để rước Ngài Thượng-Sanh Cao
Hoài Sang về Tòa-Thánh cầm giềng mối Đạo.
Vào thời điểm nầy, Ông Đạo-Nhơn Lê Văn Trung
vào hợp tác với Ông Cao Đức Trọng để nắm quyền
Chưởng-Quản Hội-Thánh Phước-Thiện. Rồi hai tháng
sau Hội-Thánh Phước-Thiện bị giải tán theo lịnh của họ
Ngô vì cho rằng Phước-Thiện là tay chơn trung thành
của HỘ-PHÁP.
Từ danh từ Hội-Thánh đổi lại là Ban-Cai-Quản
Phước-Thiện Trung Ương, do vi bằng số... ngày 29–05
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Đinh Dậu (36–06–1957) phân định nhiệm kỳ vho BanCai-Quản Trung Ương. (làm theo đời)
NHIỆM KỲ BA NĂM CHO BAN-CAI-QUẢN PHƯỚC-THIỆN TRUNG ƯƠNG

Vì thời loạn Đạo, loạn Pháp, thượng bất chánh hạ
tắc loạn, nên phải ghi rõ các diễn biến:
Sau 5 năm tính từ ngày 29–05 Bính Dậu (1957) đến
ngày 13–12 Tân Sửu (18–1–1962) Ông Đạo-Nhơn Lê Văn
Trung mãn nhiệm kỳ Trưởng Ban-Cai-Quản Phước-Thiện
Trung Ương. Kế Ông Đạo-Nhơn Nguyễn Văn Phú vào
thay thế cũng còn giữ nhiệm kỳ ba năm. (5 năm nhiệm
kỳ trước là có triển hạn)
Trong giai đoạn thăng trầm này có sự chống chế
giữa Chức-Sắc Phước-Thiện và Chức-Sắc HIỆP-THIÊNĐÀI, nên có văn thơ số 60/TS đề ngày 26–04 Tân Sửu
(9–6–1961) và trong vi bằng số 18/VB ngày 21_05 Tân
Sửu (3–7–1961) ĐỨC THƯỢNG SANH Cao Hoài Sang
nói rằng:
“Cơ Quan Phước-Thiện mưu mô lợi dụng tài chánh và
hành động loạn pháp, không tuân kỹ Luật-Đạo”.
Do văn thơ trên, nên Ban-Cai-Quản Trung Ương
hợp bất thường có vi bằng 26–05 Tân Sửu: “Yêu cầu Ngài
Thượng-Sanh xá tội cho, vì Ban-Cai-Quản chúng tôi thiếu
học, nên lở lời phạm thượng, cầu xin Đức Ngài từ bi tha
thứ...”
(Trong văn thơ của ông Đạo-Nhơn Lê Văn Trung
đã viết:
“Tôi tưởng Ngài là quân tử nên vào phục vụ, nào dè
Ngài là kẻ tiểu nhơn...”)
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Đến năm Ất Tỵ (1965), Đức Thượng-Sanh nói tại tư
gia ở Sài Gòn: “Qua đâu có quên, nhưng gặp lúc buổi Đạo
chinh nghiêng, nếu chọc nó ngoái đầu cắn, nên để nó sau
nầy sẽ định...”(Hiện diện có quí vị: Trạch, Thanh, Phải,
Nỉ, Ân).
Tiếp theo là Vi bằng 19//VB ngày 7–6 Tân Sửu, Ngài
Thượng-Sanh nói: “còn một số Chức-Sắc chưa thực hiện...”
Ngài Khai-Đạo Phạm Tấn Đãi hứa với Hội-Thánh
HIỆP-THIÊN-ĐÀI sẽ tái thủ quyền điều khiển Cơ quan
Phước-Thiện đặng giáo hóa Chức-Sắc cơ quan nầy cho
xứng phận là người nơi cửa Đạo.
Từ việc chống chế đến việc xin tội, nên có Đạo-Lịnh
số: 001/Đạo-Luật ngày 22–10 Tân Sửu (1961), Ngài ThượngSanh tái thủ quyền tối cao Tòa-Thánh và phân công ba
vị Thời Quân HTĐ Thống-Quản Thập Vụ Phước-Thiện:
1. Bảo-Thế Lê Thiện Phước Thống-Quản tam
vụ : Lại, Y, Công.
2. Khai-Đạo Phạm Tân Đãi Thống-Quản tam
vụ : Hộ, Lương, Nông.
3. Tiếp Pháp Trương Văn Tràng Thống-Quản
tứ vụ : Hòa, Lễ, Học và Ban CT.
Đây là giai đoạn loạn Pháp, loạn Đạo, vai tuồng Chi
Thế xử lý Đạo quyền từ năm 1957 đến 1963, phải chịu áp
lực dưới bạo quyền Ngô Đình Diệm.
PHƯỚC-THIỆN DƯỚI QUYỀN TỐI CAO CỦA CAO THƯỢNG-SANH

Chiếu vi bằng ngày 29–5 Đinh Dậu (26/06/1957)
Đại-Hội Chức-Sắc Phước-Thiện thành lập Ban-Cai-Quản
Trung Ương Phước-Thiện thay thế cho Hội-Thánh Phước159
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Thiện.
Chiếu vi bằng số 01/VB ngày 13–12 Tân Sửu (18–01–
1962) Đại-Hội Chức-Sắc Tòa-Thánh cải tổ Ban-Cai-Quản
Trung Ương trên đây, tức là nhiệm kỳ II Ban-Cai-Quản
Trung Ương do ông Nguyễn Văn Phú lãnh đạo.
Đức Thượng-Sanh Cao Hoài Sang về Tòa-Thánh
hành Đạo do vi bằng ngày 10–03 Đinh Dậu (9/4/1957)
với điều kiện: “Tất cả mạng lịnh và chỉ thị của ĐỨC HỘPHÁP Phạm Công Tắc từ ngoại bang đưa về điều coi không
hiệu quả đối với Hội-Thánh Tây-Ninh về mặt chánh trị
cũng như mặt Đạo.”
Với điều dứt khoát như trên, nên Ngài Thượng-Sanh
mới về ở Tòa-Thánh ngày 15/04 Đinh Dậu (1957)(Xem tài
liệu văn thư giữa Sài Gòn và Tây-Ninh đính kèm)
GIAI ĐOẠN ĐỨC THƯỢNG-SANH CẦM QUYỀN ĐẠO

Trước tiên là thâu hồi Hội-Thánh Phước-Thiện, do
thông tri số 242 ngày 28/12/1963 thay thế cho Thông Tri
trước.
Vi bằng ngày 28–2 Đinh Dậu, Tiếp Đạo Cao Đức
Trọng chủ tọa buổi Đại-Hội truất phế Đạo quyền ĐỨC
HỘ-PHÁP. Người lập Vi bằng Đại Úy Trưởng Ty Công
An Tây-Ninh, đóng tại Nhàn Du khách sạn. Hiện diện
180 vị Chức-Sắc Nam Nữ.
Ông tuyên bố: “ĐỨC HỘ-PHÁP Phạm Công Tắc đã
làm chính trị, đưa Đạo đến chỗ nguy vong bế tắc, không
phương cứu vãn; mấy em hãy sáng suốt đừng nghe theo ĐỨC
HỘ-PHÁP nữa...”
Khi gởi xuống Sài Gòn cho Ngài THƯỢNG SANH
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và quí Thời Quân đang ở Thủ Đô, vì bất đồng điều thứ
ba, nên quí Ngài gởi văn thư ngày 7/4/1957.
Buộc Hội-Thánh Hành-Chánh, Phước-Thiện hộ
biểu quyết thêm khoản thứ ba, nên mới có phiên nhóm
ngày mùng 10–3 Đinh Dậu (9–4–1957) vào lúc 9 giờ ban
mai, ghi rõ như sau: “Tất cả mạng lịnh và chỉ thị của ĐỨC
HỘ-PHÁP Phạm Công Tắc từ ngoại bang đưa về đều coi là
không hiệu quả đối với Hội-Thánh Tây-Ninh về mặt chánh
trị cũng như mặt Đạo”
Nội dung vi bằng có bốn điều cụ thể:
ĐAỊ ĐẠO TAM-KỲ-PHỔ-ĐỘ
(Tam-Thập Nhị Niên)
Tòa-Thánh Tây-Ninh
VI BẰNG
Phiên nhóm bất thường của Hội-Thánh Cửu-TrùngĐài, Phước-Thiện và các Cơ Quan tại Giáo-Tông Đường,
ngày mùng 10 tháng 3 năm Đinh Dậu (DL. 9/4/1957) vào
9 giờ ban mai.
Dưới quyền Chủ Tọa của Ngài Ngọc Chánh PhốiSư Ngọc Non Thanh, với sự hiện diện của chư Chức-Sắc
Hành-Chánh, Phước-Thiện và chư vị Đầu Phận Đạo,
Lễ-Sanh Nam Nữ gồm có 165 vị.
Sau khi trao đổi ý kiến và tình hình nguy ngập của
Đạo, lâm vào ngõ bế tắc, do những hành động chánh trị
của Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc.
Thông cảm thiện chí của Ngài Thượng-Sanh và ThậpNhị-Thời-Quân ở Sài Gòn do bức thơ đề ngày 7/4/1957.
Nên Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài, Phước-Thiện cùng
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toàn thể Chức-Sắc sau đây; đồng tâm quyết nghị:
1. Không thừa nhận và không chịu trách nhiệm
các hoạt động chánh trị của Đức Hộ-Pháp
Phạm Công Tắc.
2. Kể từ nay chấm dứt mọi sự liên lạc giữa NamVang và Tòa-Thánh Tây-Ninh.
3. Tất cả mạng lịnh và chỉ thị chi của Đức HộPháp Phạm Công Tắc từ ngoại bang đưa về coi
là không hiệu quả đối với Hội-Thánh Tây-Ninh
về mặt chánh trị cũng như mặt Đạo.
4. Hoàn toàn tín nhiệm Ngài Thượng-Sanh cầm
giềng mối Đạo, Thập-Nhị-Thời-Quân Hành
Đạo đúng theo Luật-Pháp Chơn-Truyền và
triệt để tuân theo mạng lịnh của Hiệp-ThiênĐài, để điều khiển Đạo cả toàn Hội-Thánh
CỬU-TRÙNG-ĐÀI và Hội-Thánh Phước-Thiện
nam nữ đồng thanh yêu cầu Ngài Thượng-Sanh
và Thập Nhị Thời Quân về Tòa-Thánh TâyNinh để cứu vản tình thế nguy ngập của Đạo.
Buổi họp bế mạc vào lúc 11 giờ trưa.
CHỨC SẮC CÓ MẶT DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG KÝ TÊN DƯỚI ĐÂY:
Nữ Chánh Phối-Sư

Thái-Chánh-Phối-Sư

Thượng-Chánh-Phối-Sư

(Ký tên và đóng dấu)

(Ký tên, đóng dấu)

(Ký tên, đóng dấu)

HƯƠNG-HIẾU

THÁI-BỘ-THANH

THƯỢNG-SÁNG-THANH

NỮ PHỐI SƯ
Hương Lự
Hương Nhuần

162

NAM PHỐI SƯ:
(ký tên) Thượng Sẳng Thanh
–nt–

Thái Liểu-Thanh

(ký tên)
–nt–



Khai Mạc Đại-Hội Phước-Thiện

NỮ GIÁO-SƯ
Hương Tám

Ngọc An-Thanh

–nt–

(ký tên) Ngọc Mỹ-Thanh

–nt–

Hương Sen

–nt–

Thượng Tửng-Thanh

–nt–

Hương Hay

–nt–

Thượng Thiện-Thanh

–nt–

Hương Ngộ

–nt–

Thượng Chính-Thanh

–nt–

Hương Biên

–nt–

Thượng Đủ-Thanh

–nt–

Hương Tròn

–nt–

Ngọc Tứ-Thanh

–nt–

Hương Tiếu

–nt–

Thượng Đảng-Thanh

–nt–

Hương-Huê

–nt–

Ngọc Lịnh-Thanh

–nt–

Hương-Các

–nt–

Thái Mạc-Thanh

–nt–

Thượng Huy-Thanh

–nt–

(ký tên) Thượng Vinh-Thanh

–nt–

GIÁO-HỮU NỮ PHÁI:
Hương-Kén
Hương-Hợi

–nt–

Ngọc Ngọ-Thanh

–nt–

Hương-Trường

–nt–

Thái Chia-Thanh

–nt–

Hương-Hường

–nt–

NAM GIÁO HỮU:

Hương-Ngộ

–nt–

Thái Miển-Thanh

Hương-Dậu

–nt–

Ngọc Trương-Thanh

–nt–

Hương-Hay

–nt–

Thái Táo-Thanh

–nt–

Hương-Sum

–nt–

Ngọc Nghiệp-Thanh

–nt–

Ngọc Thế-Thanh

–nt–

PHƯỚC THIỆN NỮ PHÁI:
Đạo-Nhơn Trần-Nguyệt-An

(ký tên) Thượng Cảnh Thanh

(ký tên)

–nt–

Đạo-Nhơn Lưu Thị Sen

–nt–

Thái Cảnh-Thanh

–nt–

Chí-Thiện Bùi Thị Trơn

–nt–

Ngọc Chức-Thanh

Giáo-Thiện Nguyễn Thị Tịnh

–nt–

Ngọc Túy-Thanh

–nt–

Giáo-Thiện Nguyễn Thị Đại

–nt–

Ngọc Trinh-Thanh

–nt–

Giáo-Thiện Cao Thị Cường

–nt–

Thượng Thanh-Thanh

–nt–
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Hành-Thiện Nguyễn Thị Thôn

–nt–

Thái Huệ-Thanh

–nt–

HIỆP-THIÊN-ĐÀI

–nt–

Thái Chuẩn-Thanh

–nt–

Hộ Đàn Pháp Quân Trần Quang Tạ

–nt–

Ngọc Cảm-Thanh

–nt–

Tả Phan Quân Trang Văn Giác

–nt–

LỄ SANH NAM PHÁI:

Giám Đạo Nguyễn Văn Hợi

–nt–

Ngọc Giao-Thanh

(ký tên)

Thừa Sử Nguyễn Văn Kiết

–nt–

Ngọc Phúc-Thanh

–nt–

Thánh Vệ Trưởng: Đổ Công Khanh

–nt–

Thái Ninh-Thanh

–nt–

THỦ LÃNH BẢO THỂ

–nt–

Thượng Lễ-Thanh

–nt–

Lễ-Sanh Thái Thu Thanh

–nt–

Thượng Trước-Thanh

–nt–

LỄ SANH NAM PHÁI
Thượng Trà Thanh

(tiếp theo) Thái Hai-Thanh
(ký tên) Ngọc Sao-Thanh

–nt–
–nt–

Thượng Hựu Thanh

–nt–

Thượng Lịch-Thanh

–nt–

Thượng Thơ Thanh

–nt–

Ngọc Cho-Thanh

–nt–

Thượng Kha Thanh

–nt–

Thượng Dươn-Thanh

–nt–

Ngọc Ất Thanh

–nt–

Thượng Phép-Thanh

–nt–

Thượng Công Thanh

–nt–

Thượng Lân-Thanh

–nt–

Thượng Truyện-Thanh

–nt–

Thượng Thượng-Thanh

–nt–

Thượng Giàu-Thanh

–nt–

Thái Sô-Thanh

–nt–

Thái Thiệp-Thanh

–nt–

Ngọc Tông-Thanh

–nt–

Ngọc Cải-Thanh

–nt–

Ngọc Luông-Thanh

–nt–

Ngọc Trách-Thanh

–nt–

Thái Thái-Thanh

–nt–

Ngọc Ngưu-Thanh

–nt–

Ngọc Nguyên-Thanh

–nt–

Thái Chính-Thanh

–nt–

Ngọc Hoa-Thanh

–nt–

Ngọc Vân-Thanh

–nt–

Ngọc Pháp-Thanh

–nt–

Ngọc Sắc-Thanh

–nt–

Ngọc Lương-Thanh

–nt–

Ngọc Khôi-Thanh

–nt–

Thái Bảy-Thanh

–nt–
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Thượng Thường-Thanh

–nt–

Thượng Cần-Thanh

–nt–

Thượng Nho-Thanh

–nt–

Ngọc Thình-Thanh

–nt–

Ngọc Hộ-Thanh

–nt–

Ngọc Cân-Thanh

–nt–

Ngọc Đính-Thanh

–nt–

Thượng Ninh-Thanh

–nt–

Thái Siêu-Thanh

–nt–

Ngọc Tương-Thanh

–nt–

CHỦ TỌA
Ngọc Chánh Phối-Sư
NGỌC-NON-THANH
(Ký tên)
(Còn tiếp danh sách đủ số 165) vị)
TỪ HÀN:
Giáo-Hữu Ngọc Triệu Thanh

(ký tên)

Giáo-Hữu Ngọc Nhượn Thanh

–nt–

Giáo-Hữu Ngọc Giáp Thanh

–nt–

THÂU HỒI TRƯỚC TUỔI KIẾP SANH CỦA CAO ĐỨC TRỌNG

Do việc truất phế Đạo Quyền ĐỨC HỘ-PHÁP, nên
ông Cao Đức Trọng bị phạt bịnh chướng, không ăn uống
chi được, uống vào bị tả ra và qui liễu ngày 23–05 Mậu
Tuất (DL: 9–7–1958).
Hai năm sau (Canh Tý 1960) ông Cao Đức Trọng
về cơ bày tỏ sự hối tiếc và nỗi khổ đau hiện tại, vì khi còn
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mang xác phàm không vâng lời ĐỨC HỘ-PHÁP...
Phò Loan:
THƯỢNG SANH
TƯ GIA
BẢO VĂN PHÁP QUÂN Đêm 01 rạng 2 tháng 3 năm Canh Tý
“CAO ĐỨC TRỌNG
“Thưa mẹ, con cúi đầu lạy mẹ!
Qua mừng quí em và quí hữu. Mời quí hữu nam, nữ
thiện tính xuất ngoại, để tỏ việc riêng.
Thưa mẹ! Hôm nay con đến đây với thâm tình mẫu
tử, hầu tỏ hết nỗi niềm tâm sự, mặc dầu vô hình khác cảnh,
nhưng ơn cúc dục sanh thành nghĩa nặng đeo mang. Lòng
bác ái của mẹ vô hạn, bởi công đức lớn và tâm trung của mẹ
đối với Ngọc Hư Cung và các Đấng đều ghi. Hơn nữa, đối
với Thiên Quân trọn nghĩa thuỷ chung, nên quyền Thiêng
liêng ân tứ nhơn cho con được về thăm mẹ, tỏ nỗi niềm tâm
sự khổ đau, bởi vì lòng thương vô hạn của mẹ hằng cầu khấn
vái van mà động lòng các Đấng.
Khi con còn tại thế, vì mang xác phàm mà không giữ
tròn sứ mạng, nên có sự lỗi lầm, bên ngoài thế tục còn qua
được, nhưng về tâm sự nơi lòng người khó tránh lẽ công bình
luật Thiên-Điều nhặc nhiệm.
Sự oan nghiệt tâm phàm của con rũi một chút mà
Linh-Hồn con phạm Thiên-Điều, may nhờ công tu luyện
mà tâm trung vì Đạo, nên còn an ủi đôi chút.
Khi lãnh mạng “Ngọc Hư Cung” đến thế có bổn
phận để giúp Ngự Mã Quân, mà ngược lại không tròn
nghĩa, vì nặng mang phàm tục lôi cuốn quên hẳn Thiêng
liêng cao trọng.
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Ôi! Phàm tục ôi! Vì mi mà làm cho ta phải lạc lầm,
chẳng hiểu đặng rằng Ngự Mã là mạng lịnh của Khí Hư
Vô thay thân Chí-Tôn tạo Đời cải dữ ra lành.
Mẹ ôi! Một lời nói sai với Ngự Mã cũng bị đoạ,
huống chi sửa cải Chơn-Truyền tội trọng là dường nào.
Sự lỗi lầm của con trong việc đem em về tước quyền Thiên
Quân, nên con gánh lấy tội lỗi.
Lúc lâm chung tưởng đày đoạ xác thân vậy thôi, nào
dè Linh-Hồn phải chịu án Thiên-Điều. May nhờ ơn Ngự
Mã đầy lòng từ bi, bác ái, vị tha, đến thức tỉnh mà còn an
ủi con, nhứt là nhờ ơn Đức Ngài không nỡ đưa Gián Ma
Xử, hai bên nhờ Đức Thượng-Phẩm và Lục Nương dìu hộ.
Đức Ngự Mã Ngài cầu xin với Ngọc Hư Cung cho khỏi
bị tiêu diệt Linh-Hồn, để tái kiếp đền lại những lỗi lầm
mà trả nợ tình của hàng vạn Linh-Hồn cùng Thánh-Thể
Chí-Tôn mà con đã gây ra khổ đau cho họ.
Rồi đây không biết đến nơi nào với một kiếp sanh để
đền nợ, nếu chẳng vươn mang lỗi lầm thì con chưa cởi xác
tục, phải đợi mãn tuổi kiếp sanh mới vào thọ lịnh, hoặc tội
đày, hoặc tái kiếp! Từ đây cốt nhục cũng như mẫu tử thâm
tình biết ngày nào hội ngộ trùng phùng mà đền ơn tái tạo.
Con cúi đầu lạy mẹ yên tâm. Em, “những di tích chi
của Thiên Quân phải cố giữ”, đừng sửa đổi mà phạm tội
Thiên-Điều như tội của Qua đã làm.
Con cúi đầu lạy mẹ và chào hai em.
Thăng.”

PHỤC QUYỀN HỘI-THÁNH PHƯỚC-THIỆN
Do sự tranh thủ Luật-Pháp của sáu vị:
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❒❒ Trần Trọng Ân
❒❒ Nguyễn Văn Hóa
❒❒ Tô Tấn Phước
❒❒ Phạm Văn Phải
❒❒ Nguyễn Văn Nỉ
❒❒ Huỳnh Văn Hùng
Chiếu văn bản đề ngày 11–1 Giáp Thìn (23–2–1964)
xin phục hồi danh từ “HỘI THÁNH PHƯỚC THIỆN”
Căn cứ các điều kiện sau đây:
1. Xét vì Hội-Thánh CỬU-TRÙNG-ĐÀI đã cải
tổ nội bộ ngày 3–10–Quí Mão (1963).
2. Hội-Thánh HIỆP-THIÊN-ĐÀI đã sửa đổi Pháp
Viện lại Bộ Pháp Chánh như trước.
3. Văn thơ số 132 đề ngày 26–9 Quí Mão
(11/11/1963) của Ngài Tiếp Pháp Trương Văn
Tràng Chưởng-Quản Bộ Pháp Chánh có đoạn
nói rằng : “Dĩ nhiên Phước-Thiện cũng qui hồi
cho vị Chưởng-Quản cơ quan ấy điều khiển”.
Sáu vị trên đây viện dẫn các pháp lý Đạo quyền làm
hậu-thuẩn cho Ban-Cai-Quản Phước-Thiện Trung Ương
đệ đơn lên HIỆP-THIÊN-ĐÀI xin phục quyền Hội-Thánh
như từ trước vào ngày 24–11 Quí Mão.
Vì lý do chánh đáng, HIỆP-THIÊN-ĐÀI ban hành
Thông Tri phục hồi danh từ “HỘI THÁNH PHƯỚC
THIỆN” vào ngày 20–12 Quí Mão do Chi Pháp là Ngài
Hiến-Pháp Trương Hữu Đức thực hiện trong lúc Ngài
Khai-Đạo đi Sài Gòn.
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BẦU CỬ CHƯỞNG-QUẢN HỘI-THÁNH PHƯỚC-THIỆN

Ngày 12–1 Giáp Thìn (24–2–1964) Đại-Hội bầu cử
Chưởng-Quản Hội-Thánh Phước-Thiện là ông ChơnNhơn Nguyễn Văn Phú. Kể từ ngày tháng năm nầy, HộiThánh Phước-Thiện đã sống lại lần thứ nhứt (1946–1964).
PHƯỚC-THIỆN DƯỚI QUYỀN THỐNG-QUẢN CỦA NGÀI BẢO-THẾ LÊ
THIỆN PHƯỚC

Năm Ất Tỵ (1965), ông Chơn-Nhơn Lê Văn Trung
nắm quyền Chưởng-Quản Hội-Thánh Phước-Thiện, đến
ngày 11–2 Bính Ngọ (2/3/1965) Ngài Bảo-Thế Thống-Quản
Phước-Thiện lập đề nghị số 117 giải tán Hội-Thánh PhướcThiện, Cửu Viện Khâm Châu, Đầu Tộc Phước-Thiện.
Việc xảy ra trọng đại như thế, lẽ ra ông Chưởng-Quản
họp khẩn Cửu Viện, các Châu Tộc họp nhau giải quyết,
nhưng không rõ lý do gì...
Ngài Chơn-Nhơn Lê Văn Trung đương quyền
Chưởng-Quản Hội-Thánh Phước-Thiện đơn phương mời
vị Hành-Thiện Phạm Thanh vào văn phòng Hội-Thánh
hỏi rằng: “Em có hay chưa?”
– Đáp: “Thưa không! Và tôi không rõ vấn đề gì, thưa
Ngài?”
– Ngài Chưởng-Quản nói: “Ngài Bảo-Thế dùng quyền
Thống-Quản Phước-Thiện vừa gởi xuống cho Hội-Thánh bản
đề nghị số 117 giải tán danh từ Hội-Thánh Phước-Thiện,
đổi lại là Ban-Cai-Quản Trung Ương và Ban-Cai-Quản
Phước-Thiện dịa phương, Khâm Châu, Đầu Tộc đổi lại là
Đầu Họ và Phó Đầu Họ v.v...
Vậy nay Qua mời em vào đây cho biết sự việc như vậy
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và nhờ mấy em họp nhau lên giải quyết với Ngài Bảo-Thế
cho Phước-Thiện còn nguyên vẹn như trước.”
Vừa nghe tôi cũng lấy làm lạ... nhưng nghĩ đến quyền
Hội-Thánh đã có từ năm Bính Tuất (1946) do ĐỨC HỘPHÁP đương quyền Chưởng-Quản Nhị-Hữu-Hình-Đài
lập thành và hằng dạy rằng Hội-Thánh Phước-Thiện là
Hội-Thánh vủa HỘ-PHÁP tức là của HIỆP-THIÊN-ĐÀI
và danh từ Khâm Châu, Đầu Tộc đã có từ lúc Hội-Thánh.
Đức Ngài nói: “Bần-Đạo lập ra Khâm Châu, Đầu Tộc cho
Hành-Chánh dùng được thì Phước-Thiện cũng có quyền
dùng. Trích điểm là ngu muội” (ĐỨC HỘ-PHÁP đã nói
vào năm Tân Mão (1951))
Vậy chúng tôi xin đề nghị:
1. Thứ nhứt để quyền ưu tiên cho Hội-Thánh
họp Chức-Sắc Phước-Thiện giải quyết với Ngài
Bảo-Thế trong vòng một tháng, chúng tôi để
tâm theo dõi.
2. Thứ hai, nếu sau 30 ngày sự việc không thành,
chừng ấy chúng tôi sẽ dùng quyền Nhơn-Sanh
Phước-Thiện mà giải quyền thẳng với Ngài
Bảo-Thế.
Đó là Pháp Lý Đạo quyền, vì Ngài Bảo-Thế được
ĐỨC HỘ-PHÁP khen là người giỏi về mặt chính trị Đạo.
Sự việc như thế đó, phía Nhơn-Sanh chúng tôi tập
họp anh em Phước-Thiện “Hai Trạch, Năm Ân, Nảm Hóa,
Bảy Nỉ và tôi là Phạm Thanh” mở buổi hội bất thường gồm
có 12 vị Chức-Sắc Cấp Châu, 40 vị Chức-Sắc Cấp Tộc
Đạo, trình bày lý do Hội-Thánh Phước-Thiện bị giải tán,
Khâm Châu, Đầu Tộc không còn v.v... và Ngài Chưởng170
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Quản nhờ anh em chúng ta giải quyết.
Muốn làm được việc quan trọng này phải có sự ủy
quyền tập thể của Chức-Sắc đang hành Đạo địa phương đại
diện Nhơn-Sanh Phước-Thiện đồng tín nhiệm ủy quyền
cho chúng tôi lên Ngài Bảo-Thế đề nghị ngược lại, buộc
Ngài phải rút lại bản đề nghị bất hợp pháp đó.
Thế là tất cả đồng tình lập tờ ủy quyền đại diện
Chức-Sắc và Nhơn-Sanh Phước-Thiện ký tên đóng dấu
cho quí vị:
1. Trần Văn Anh
2. Nguyễn Văn Hóa
3. Phạm Văn Phải
4. Phạm Thanh
5. Nguyễn Văn Nỉ

Đầu Tộc Đạo Bình Phước–Long An
Đầu Tộc Đạo Châu Thành–Định Tường
Chủ Trưởng Ban-Cai-Quản Đệ Tứ Phận Đạo
Phó Chủ Trưởng Đầu Phòng Văn Phận Đạo
Có biệt danh là Đạo Sở Châu Thành Thánh Địa
Tòa-Thánh Tây-Ninh
Đúng 30 ngày quan sát về phía Hội-Thánh không có
sự giải quyết nào với Ngài Bảo-Thế. Chúng tôi vào HộiThánh trình với Ngài Chưởng-Quản rằng: “Vâng lệnh
Ngài chúng tôi lên Ngài Bảo-Thế... với:
VĂN THƠ NGÀY 25–3 BÍNH NGỌ (15–4–1966):

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

Kính dâng: Sư Thúc Bảo-Thế HTĐ

Thống-Quản Phước-Thiện
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Kính Sư Thúc,
Từ lâu chúng tôi chưa hề có dịp cũng như cơ may
nào hầu đạo đạt hết thành tâm thiện ý mạo muội dâng
lên Sư Thúc. Nay nhờ đặc ân Sư Thúc ban cho bản đề nghị
số 117/TQTS đề ngày 11–02 Bính Ngọ (02–03–1966) với
hảo ý nâng đỡ Phước-Thiện theo tinh thần Đạo-Luật năm
Mậu Dần (1938) thật là điều vạn hạnh cho chúng tôi may
duyên tiếp nhận.
Kính Sư Thúc,
Gặp cơ may, chúng tôi hồi tưởng lại tích xưa có câu
chuyện “Trâu Vãi ra vàng” mà làm cho bao kẻ mê mẫn
tâm hồn...
Vì hoài bảo là con người Đạo Giáo, nhứt là TônGiáo Cao-Đài có kỹ cương, Luật-Pháp, Chơn-Truyền,
tôn nghiêm ấy là khuôn vàng thước ngọc, là ánh sáng
Thiêng-Liêng soi đường khách lữ hành nơi cõi sắc giới.
Nên khép nép làm một việc múa rìu qua mắt thợ.
Kính Sư Thúc, chúng tôi còn nhớ vào ngày 20–01 Bính
Ngọ, Hội-Thánh Phước-Thiện có thiết buổi tiệc khoản
đãi Chức-Sắc trở về địa phương hành Đạo. Sư Thúc có
Ban Huấn Từ với Thánh-ý cao thâm: Giáo hóa Chức-Sắc
Phước-Thiện trở nên thuần chính, có đoạn Sư Thúc nói:
“Phước-Thiện sanh bởi Đạo-Luật năm Mậu Dần (1938),
thì Đạo-Luật này là kỹ cương đào tạo cho nên người PhướcThiện”.
Thứ đến, Sư Thúc dùng chuyện xưa mà cảm hóa
Chức-Sắc Phước-Thiện rất hay và tế nhị như sau: “Thần
Tú là danh nhơn thời cổ, đủ bác lảm quần thư, đầy mưu
cao trí đầy; và vì muốn sửa đổi Chơn-Truyền bằng cách chế
172



Phục Quyền Hội-Thánh Phước-Thiện

tạo sắc tướng thinh âm, mà phải gánh lấy hư danh cho tới
ngày nay hậu thế còn mỉa mai nầy nọ. Còn Lục Tổ Huệ
Năng lúc đó là bạn đồng môn với Thần Tú, vì dốt mà bị
Thần Tú bỏ rơi. Rồi với cái chày giả gạo làm khuôn luật trị
thân, không học mà sáng, không muốn mà nên, Đức Ngài
thành chánh quả”.
Chót hết Sư Thúc nói: “Những lời này có thể như cẩm
nang để khai khán bất trắc”.
Nếu nói “Cẩm nang” là vật quý báu nhất phải duyên
lành mới mong gặp đặng. Nói đến đây chúng tôi nhớ sự
tích Thầy và trò “Liễu Nhứt Chơn-Nhơn Họ Tôn” còn luận
qua hai chữ “Bất Trắc”, có nghĩa là khi gặp chuyện đại sự
quan trọng cho mạng sống hay kiếp sanh hữu duyên ngộ
Đạo, phải bảo thủ Luật-Pháp Chơn-Truyền.
Vì thế, chúng tôi xin phép kính trình lên Sư Thúc
một vài việc Đạo sự cũng như Luật-Pháp đã sẵn có y như
Sư Thúc dạy khoảng trên là: Phước-Thiện sanh bởi ĐạoLuật năm Mậu Dần và những gì của quyền CHÍ-TÔN tại
Thế của ĐỨC HỘ-PHÁP để lại mà từ lâu nay Phước-Thiện
cho đó là Chơn-Truyền bất di bất dịch và cũng theo đó
mà sống mãi đến ngày nay qua hai mươi tám màu Xuân
dài đăng đẳng.
Như Phước-Thiện đã trưởng thành thâm niên trong
Đạo-Pháp và người Phước-Thiện trong cửa Đaị-Đạo TamKỳ Phổ-Độ cũng đã ý thức được Phước-Thiện do đâu mà
có? và gốc sản xuất bởi quyền năng nào.
Nếu không quá lời và quyết hẳn rằng thật sự PhướcThiện không phải là cơ quan cứu khổ thay cho HIỆPTHIÊN-ĐÀI thực hiện chủ nghĩa thương yêu trong Chơn173
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Pháp của ĐỨC CHÍ-TÔN ban cho ĐỨC HỘ-PHÁP, ấy là
Bí-Pháp biến thân thì nó đã chết mất lúc phôi thay, chớ
đâu còn lận đận, nay lên mai xưống đến ngày nay.
Tuy vậy, nó phải vươn mình hứng chịu bao cảnh
thăng trầm gian khổ bầm dập đủ điều... Mặc dù vậy nhưng
chúng tôi luôn nghĩ đến cái cao siêu tinh tuý ThiêngLiêng vủa Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiêng-Liêng với bốn
chữ Hội-Thánh Phước-Thiện làm nguồn an ủi rằng: Ơn
Trên quyền năng vô hình Thiêng-Liêng, vì phẩm trật nó
là Thiêng-Liêng, ban đặt ân cho Phước-Thiện hiểu: Các
con là khúc gỗ quý phải chịu sự cưa cắt đục đẻo, chạm trổ
mới mong nên món đồ hữu dụng cho Đời và Đạo...
Còn một nghĩa thứ hai là khi được đạt danh dù cho
tạp mộc hay la danh mộc cũng thế nó tự cho đó là cao
danh quý tánh, dầu cho anh thợ rừng kia có trớ trêu gọi
khác đi cũng khó mà lừa gạt lão tiều cho đặng bởi lão tiều
đã biết tinh tường phẩm chất, giống loại mỗi loại danh
mộc quý giá khác nhau v.v...
Nên chi ĐỨC CHÍ-TÔN có dạy: “Nếu có Chơn-Linh
nào không may duyên mới tìm phá hoại sự nghiệp của
ĐỨC CHÍ-TÔN tức nhiên họ phải chịu quả kiếp: Đạo còn
thì HIỆP-THIÊN-ĐÀI còn mà HIỆP-THIÊN-ĐÀI còn thì
các cơ-thể trong cửa Đạo vẫn còn, tức Nhơn-Sanh còn thì
Vạn Linh không bao giờ tuyệt” Đạo Nghị Định số 48 do
GIÁO-TÔNG và HỘ-PHÁP hiệp một lập thành Thập-Nhị
Đẳng-Cấp đó là mạng lịnh của CHÍ-TÔN.
Vậy Phước-Thiện chính mình Sư Thúc đã bao lần
nhìn nhận danh từ Hội-Thánh Phước-Thiện có phận sự
cao trọng của ĐỨC CHÍ-TÔN giao phó bảo tồn sự nghiệp
từ thử, và chính đó cũng Bí-Pháp biến thân của ĐỨC CHÍ174
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TÔN ban cho ĐỨC HỘ-PHÁP để thật hành cơ cứu khổ
hầu giải khổ chúng sanh cả hai phương diện vật chất lẫn
tinh thần, lại đặt dưới quyền “Thưởng phạt do quyền của
ĐỨC HỘ-PHÁP mà thôi” (Đạo-Luật ghi rõ).
Đức Ngài còn dạy thêm cho rõ nghĩa: “Hội-Thánh
CỬU-TRÙNG-ĐÀI của GIÁO-TÔNG, Hội-Thánh PhướcThiện của HỘ-PHÁP”, thưa Sư Thúc hầu Sư Thúc đã tường
Pháp Lịnh này hơn ai hết vì đó là mạng lịnh của quyền
CHÍ-TÔN tại Thế.
Bây giờ chúng tôi xin vào đề nói về Đạo-Pháp: “Vì cân
công bình và Đức Từ Bi ĐỨC CHÍ-TÔN giao cho Nhơn-Sanh
tự lập Luật lấy mà tu, vì cớ Đạo-Luật năm Mậu Dần ra đời
gồm có bốn cơ quan: Tòa Đạo, Hành-Chánh, Phước-Thiện,
Phổ Tế. Tổng họp bốn cơ quan trong nền chánh trị Đạo mà
thiếu một là Đạo chưa thành vậy.
Mỗi cơ quan có phân sự riêng, nhưng chung quy đều
dâng công tính quả với ĐỨC CHÍ-TÔN mà thôi, chớ chưa
hề tính sòng phẳng với một ai trên mặt Thế này được! Có
nghĩa ĐỨC CHÍ-TÔN phân công, chia việc cho mỗi người,
phận ai nấy làm là chính xác. Nếu có hành tàng nghịch
lẫn nhau là vô tình hay cố ý phản gián lại CHÍ-TÔN và
PHẬT-MẪU một cách đắc lực là tội nhơn của nền Đại-Đạo.
Với chủ trương đó, nên ĐỨC CHÍ-TÔN dạy: “Thầy
lập Đạo là mong đem lại sự hòa bình an tịnh cho các con
biết nhìn nhau là anh em cốt nhục để đi đến đại đồng huynh
đệ.” Chớ chưa hề giục loạn cho con cái của Ngài. Vì PhướcThiện trong HIỆP-THIÊN-ĐÀI mà ra, nên khi lên đến
Phẩm Hiền-Nhơn phải hiệp nhứt về HIỆP-THIÊN-ĐÀI.
Còn nói đến quyền Hội-Thánh thì Hội-Thánh BÁT
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QUÁI ĐÀI, Hội-Thánh HIỆP-THIÊN-ĐÀI, Hội-Thánh
CỬU-TRÙNG-ĐÀI, Hội-Thánh Phước-Thiện, Hội-Thánh
Đường Nhơn và Tần Nhơn v.v... Thấp nhứt là Ban-Tri-Sự
Chức Việc mà còn gọi Hội-Thánh em.
Bây Giờ Xin Trở Về Luật:
Nơi trang chót Đạo-Luật có ghi chú rõ ràng rằng:
“Bộ Đạo-Luật này ban hành kể từ ngày Rằm tháng Giêng
năm Mậu Dần (DL 14–02–1938) và ngày sau còn thêm vào
nữa tùy theo trình độ tiến hóa của chúng sanh”.
Nhìn kỷ vào bộ Đạo-Luật chúng tôi chỉ thấy nói:
“Thoảng như Đạo-Luật sau này trở thành cựu luật không
còn phù hợp với dân trí thì được thêm vào nữa tùy theo
trình độ của chúng sanh”.
Kính Thưa Sư Thúc, theo tinh thần Đạo-Luật thì
Quyền-Vạn-Linh và Chí Linh mới đủ thẩm quyền thêm
vào, chớ không có việc sửa cải được, về điểm này ĐỨC
CHÍ-TÔN dạy: “Duy có Quyền-Vạn-Linh mới đối phó với
Quyền-Chí-Linh của Thầy mà thôi” Chủ Nghĩa phải đủ
ba hội lập quyền.
Quyền-Vạn-Linh được tổng hợp Hội Nhơn-Sanh,
Hội-Thánh, Thượng-Hội mới được gọi là Quyền-VạnLinh, ấy vậy dù cho Chức-Sắc Thiên-Phong bậc nào cũng
vẫn còn là thành phần của Quyền-Vạn-Linh. Duy có hai
Phẩm GIÁO-TÔNG và HỘ-PHÁP mới có quyền Chí-Linh
đứng đầu Hội-Thánh.
Dẫu rằng Chức-Sắc HIỆP-THIÊN-ĐÀI có quyền tối
thượng tôn kính, nhưng phải làm những việc theo mạng
lịnh cấp trên giao phó. Bởi Pháp-Chánh-Truyền HIỆPTHIÊN-ĐÀI ĐỨC CHÍ-TÔN có dạy: “Hễ trọng quyền ắc
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có trọng phạt”. Ngôi thứ phân minh quyền hành đặc biệt,
danh chánh ngôn thuận cho phù hợp lẽ Đạo, thêm vào
đó Chức-Sắc HIỆP-THIÊN-ĐÀI là cơ quan lập pháp, do
điều thứ mười Hiến-Pháp HIỆP-THIÊN-ĐÀI năm Nhâm
Thân ghi rằng: “Không một Chức-Sắc ở HIỆP-THIÊN-ĐÀI
đứng tên châu tri cho Chư vị Thiên-Phong, Chức Việc, Đầu
Họ Đạo, Chủ Thánh-Thất và Chư Đạo Hữu nam nữ, vì
HIỆP-THIÊN-ĐÀI chỉ có quyền lập Pháp chớ không có quyền
hành Pháp”.
Thưa Sư Thúc, quyền hành Pháp nơi HIỆP-THIÊNĐÀI không có, mà Sư Thúc tự lấy chính mình nâng bút
sửa luật, việc đó chúng tôi cạn xét rất có thể không được
Nhơn-Sanh tùng phục vì hoàn toàn sai phạm Luật-Pháp
Đạo.
Việc soạn thảo này chỉ đơn phương Sư Thúc âm
thầm làm theo tự ý, không được ĐỨC THƯỢNG SANH
đương quyền Chưởng-Quản Hội-Thánh HTĐ phê duyệt.
Thế là phạm quyền Vi Chủ của ĐỨC HỘ-PHÁP, vì
Hội-Thánh này Đạo-Luật đã qui định do quyền độc đoán
của ĐỨC HỘ-PHÁP phân định, ngoài ra không một ai
có quyền tranh cãi v.v...
Hiện tình ĐỨC THƯỢNG SANH đặc biệt tôn
trọng chủ quyền của ĐỨC HỘ-PHÁP luôn cầu hỏi mọi
việc trước khi thi hành, vì ĐỨC HỘ-PHÁP Thiên Tôn
vẫn còn là chủ QUYỀN của HIỆP-THIÊN-ĐÀI vô vi cũng
như hữu hình.
Như vậy thì bản đề nghị của Sư Thúc chỉ là một án
văn vô thừa nhận bời không đủ Pháp Lý Đạo quyền. Căn
cứ về khoản lập luật hoặc sửa luật theo quyển Thánh-Ngôn177
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Hiệp Tuyển –Quyển nhứt, Đức Nguyệt Tâm Chơn-Nhơn
dạy: “Chẳng thể dùng một mặt Luật-Pháp nào mà thay
thế vào một cơ sở khác hành vi cho đặng.
Cần thì mới lập, vậy các Luật-Pháp của CHÍ-TÔN
đã đào tạo đều hữu ích cho cơ quan hành động cho
chánh giáo của người, một cái dấu bỏ ra cũng chẳng
đặng, hễ tùng thì Đạo thành còn nghịch thì Đạo diệt,
cả thảy Hội-Thánh chưa ai đặng quyền ra khỏi Luật”.
Chúng ta vâng theo mới đắc thành quyền hành
Hội-Thánh, thoảng có một kẻ nghịch thì làm rối loạn
Chơn-Truyền, kẻ nghịch cùng Thế Đạo thì tội trục ngoại
Xã Hội hay là diệt tàn cho khỏi lưu hại. Còn kẻ nghịch
cùng Đạo-Pháp thì tội trục ngoại Thánh-Thể ĐỨC CHÍTÔN hay là có ngày quyền Thiêng-Liêng diệt Thác. Chúng
ta từ đây coi kẻ phạm Luật-Pháp như thù địch của Đạo.
Cũng như ĐỨC CHÍ-TÔN đạy: “Sự hành tàng nào
về Đạo mà vừa lòng trong cả Chức-Sắc và trong cả Tín
Đồ ấy là hiệp Thiên-ý, còn điều nào mà phần nhiều
môn đệ chẳng khứng chịu theo, ấy là bất hiệp Thiên đó”.
Nhơn dịp số Chức-Sắc Phạm-Môn xin về cửa Tu
Chơn, ĐỨC HỘ-PHÁP giáng dạy: “Cơ Quan Phước-Thiện
giao HIỆP-THIÊN-ĐÀI tổ chức lại, cũng bầu cử như xưa
nay, nhưng dưới quyền kiểm soát của HIỆP-THIÊN-ĐÀI”.
Theo lịnh dạy trên, hẳn nhiên nơi Hội-Thánh PhướcThiện sẽ khuyết người chủ động theo khuôn khổ, cho nên
ĐỨC HỘ-PHÁP nhờ Thời Quân HTĐ nâng đỡ và kiểm
soát hành động Chức-Sắc để chọn cử vị Chưởng-Quản
làm đầu Hội-Thánh cho được lành mạnh như từ trước.
Nhờ Thời Quân HTĐ nâng đỡ và kiểm soát giúp cho
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Phước-Thiện chỉnh đốn như xưa chớ chưa hề Đức Ngài
có dạy: Giao cho bạn Bảo-Thế sửa hay không sửa, nghĩa là
thay hình đổi dạng bao giờ.
Thử hỏi Phước-Thiện trước kia có những gì?
1. Có danh từ Hội-Thánh từ năm Bính Tuất,
danh từ có ấn định trong Đạo-Luật năm Mậu
Dần, chương III khoản cầu phong điều thứ
VI : “Sớ cầu phong ấy phải đệ về Hội-Thánh tại
Tòa-Thánh.”
2. Có Cửu Viện do quyền CHÍ-TÔN tại Thế lập
thành.
3. Có hệ thống “Trấn, Châu, Tộc, và Ban-CaiQuản hành Đạo địa phương (Khâm Châu,
Đầu Tộc)
Đại-Hội năm Tân Mão (1951) cũng có sự phân quyền
như hiện nay, Hành-Chánh hỏi Phước-Thiện dùng danh
từ gì cho Chức-Sắc hành Đạo địa phương? –Hội-Thánh
Phước-Thiện phải thỉnh giáo lên ĐỨC HỘ-PHÁP, được
Đức Ngài phê: “Hỏi phải đặt tên cho Phước-Thiện gì? –BầnĐạo đặt ra Khâm Châu, Đầu Tộc cho Hành-Chánh dùng
được, thì Phước-Thiện cũng có quyền dùng. Trích điểm là
ngu muội.”
Sau đó ĐỨC HỘ-PHÁP quyền CHÍ-TÔN tại Thế
ban Sắc-Lịnh số 39 đề ngày 14 tháng 10 Bính Tuất, đổi
danh từ quản lý Cửu Viện, đặt lại là Thượng Thống và
Phụ Thống cho được tương đối với với Lục Bộ Thượng
Thư đúng với nghĩa cao trọng, vì từ quản lý chỉ áp dụng
cho cơ sở công thương kỷ nghệ ngoài Đời.
Bản đề nghị, Sư Thúc nói: “Chức-Sắc Phước-Thiện
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không còn dùng thiệt danh của Khâm Châu, Đầu Tộc, Đầu
Phận, Hành-Chánh đặng tá danh cho mình”. Nếu nói thế
là đã sai Đại-Hội năm Tân Mão theo lời phê, vừa nghịch
Đạo-Luật và vừa nghịch lại Thánh-ý ĐỨC HỘ-PHÁP, vì
“Trích điểm là ngu muội!”
Thiên về một mặt mà nói: “Phải chăng Sư Thúc tư ý
tư hạ Phước-Thiện của Đại-Đạo xuống gần như nhà buôn,
thật đáng buồn thay!” Cùng theo lý đó, chúng tôi có cảm
nghỉ rằng: “Hễ em út lắm bùn, con cháu dơ mặt thì cha chú
cũng không tốt gì hay vinh hạnh gì, thưa Sư Thúc!!”
Còn nói về mua quan bán tước quả thật có vậy bởi
Sư Thúc cho đó là “Nguyệt liễm” sẽ đúng với nghĩa hội
đoàn và quản lý bất hạp dùng như trên. Điều này ĐỨC
HỘ-PHÁP có phê dạy Đại-Hội năm Tân Mão về tiền tài
dâng hiến tính công như sau:
“Tiền tài không mua được Phẩm Tước Thiêng-Liêng,
mấy em nên sáng suốt mà định phận cho những người dâng
của”.
Chúng Tôi nhìn nhận bản đề nghị của Sư Thúc có
3 khoảng đúng Luật và đúng Thánh-ý ĐỨC HỘ-PHÁP
là Phước-Thiện không có Khâm Thành, Đầu Phận,
Áo Trường Y, không thâu góp tiền bạc thay vì công
nghiệp trong tháng. Nên Đại-Hội Phước-Thiện năm Ất
Tỵ Nhơn-Sanh có dâng nguyện vọng yêu cầu Hội-Thánh
định phương cách lập công cho hàng Đạo Sở, Chủ Sở
được đúng theo Chơn-Pháp Phước-Thiện.
Cả nguyện vọng ấy điều dâng lên Sư Thúc khi còn
cầm quyền Chưởng-Quản HIỆP-THIÊN-ĐÀI kiêm ThốngQuản Hội-Thánh Phước-Thiện. Nếu Sư Thúc rủ tình
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thương trong lúc đàn em không thầy dạy dỗ, hiện hữu cũng
có làm điều sai trái, thì lịnh trên xuống lịnh phải chỉnh
đốn lại theo tinh thần Đạo-Luật, hoặc theo Thánh-Lịnh,
Sắc-Lịnh trước của ĐỨC HỘ-PHÁP buộc phải thật hành
y theo chơn tướng Phước-Thiện.
Ngược lại thì không! Nay Sư Thúc cho việc trước
là mua quan bán tước, đổi lại theo ý riêng của Sư Thúc
là: Đặc biệt chuyên ngành thương mãi. Lập công bằng
cách mướn kẻ khác làm công nhựt rồi trả tiền, cho đó
là lập công giúp lẫn nhau theo thuyết hành thiện phải
bảo vệ 12 gia tộc. Như vậy e rằng đi ngoài Chơn-Pháp
Phước-Thiện.
Tương lai mà phải thi hành theo chủ trương của
Sư Thúc thì Phước-Thiện không còn đúng nghĩa theo cái
gọi là “Cao danh quý tánh” mà Sư Thúc đã xin tặng trong
cẩm nang, từ đó nó trở thành cái ban chuyên ngành nôlệ hóa cho nhau trong thương trường kinh tế không hơn
không kém.
Để kết luận phần thứ I:
Nhận thức với tư ý cá nhân của Sư Thúc không hội
đủ điều kiện cũng như thẩm quyền đơn phương sửa Luật
như thế. Đúng hơn bản đề nghị này, Sư Thúc phải dâng
lên Thượng-Sanh thỉnh thị và cầu phê chuẩn may ra nó
thành lịnh hoặc tạm gọi là Luật mới của riêng Sư Thúc,
rồi sẽ gởi qua Phước-Thiện tường hành, hay bất tuân hành
theo Pháp Lý đương nhiên của Đạo Giáo.
Trái lại, gởi cho Phước-Thiện quá sớm trong khi ĐỨC
THƯỢNG SANH là thượng cấp lại không hay biết gì về sự
sửa này. Thành thử toàn cả người Phước-Thiện nguyện
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một lòng bảo vệ trọn vẹn Luật-Pháp tồn tại cũng như
danh từ Hội-Thánh Phước-Thiện sẽ sống còn mãi mãi,
dầu phải đổi với giá nào chúng tôi vui lòng chấp nhận!
Trước khi chúng tôi cúi đầu xin trình qua phần II.
Xin nhắc lại Đạo-Lịnh số 29 ngày 24–05 Giáp Thìn của
Sư Thúc lúc nắm quyền Chưởng-Quản HTĐ xác nhận
như dưới đây:
“Từ nay tái dụng danh từ Khâm Thành, Khâm Châu,
Đầu Tộc Phước-Thiện cho Hội-Thánh Phước-Thiện”.
Thưa Sư Thúc, Sư Thúc có ra Đạo-Lịnh nào thâu
hồi Đạo-Lịnh số 29 chưa? Mà nay Sư Thúc nói: “Không
đặng dùng thật danh của hành chánh Đạo mà tá danh cho
mình”. Nếu không thì chúng tôi e rằng việc muốn sửa đổi
của Sư Thúc không thành được, vì quyền Thống-Quảng
Phước-Thiện không lớn hơn quyền Chưởng-Quản HIỆPTHIÊN-ĐÀI.
Còn luận về mặt tinh thần của Đạo thì Thiện Tín
cho rằng “xuất hổ phản hổ”, hiện tại nhớ, qua thì quên.
Thế rồi trăm ngàn cái quên như vậy, tưởng đến ngày Đạo
thành cái nọ chồng lên cái kia sẽ cao và dài mịt như Vạn
Lý Trường Thành của bạo chúa ngày xưa mà chớ.
Phần III, chúng tôi kính dâng lên Sư Thúc những
việc đã qua từ khi Sư Thúc thừa quyền ĐỨC HỘ-PHÁP
mãi cho đến ngày thừa quyền ĐỨC THƯỢNG SANH...
Chúng tôi tôn trọng danh thể Đạo, phẩm giá Sư
Thúc, nên chỉ luận về Pháp-Luật mà thôi, đại kỵ bàn vào
phần thể xác bất cứ ai.
Thưa Sư Thúc, tại sao có người thiên hạ luôn tôn sùng
kính bái lại có người Nhơn-Sanh ta thán. Phải chăng do
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sở hành “Tuân thủ Pháp-Luật hay tư-ý”. Thường nghe bậc
vĩ nhân hay bậc quân tử đại nhân có bản tánh vị tha vô vị
kỷ, bác ái từ tâm cùng với phương sách bớt thù thêm bạn
thanh tâm nhàn hạ đề đạt kho Tiên Phẩm Phật.
Điều mà chúng tôi trình bày dưới đây hoàn toàn
trong khuôn viên Luật-Pháp, thảng vì đại chúng nếu có
lỗi lầm xin Sư Thúc Từ Bi lượng thứ.
Cổ nhân nói: “Có nếm ớt cay mới biết già hay non”,
như rủi đã cay chớ nên giận ớt, mà nghĩ rằng quyền của
mình muốn biết cay hay không mà thôi.
Nhìn vào Hiến-Pháp HIỆP-THIÊN-ĐÀI năm Nhâm
Thân (1932), thì ba chi: Pháp–Đạo–Thế, luân chuyển thời
gian và không gian đúng với lý Bí-Pháp vận hành theo
khuôn viên chưởng quyền của ĐỨC HỘ-PHÁP...
Chúng tôi xin thưa điều này, thời gian Sư Thúc đảm
nhận thừa quyền HỘ-PHÁP buổi trước và hiện nay, không
hiểu giữa Sư Thúc và Đức Tôn Sư chúng tôi có điều chi
buồn phiền không? mà nay Sư Thúc nở xuống tay đại
hùng đại lực, nếu nói riêng chúng tôi thì không đáng kể.
Thoảng như việc sửa đổi thành công mỹ mãn thì thiên hạ
cho rắng: Chính Sư Thúc đang tay cắt dẹp chơn tay thiết
dụng cơ quan cứu khổ của CHÍ-TÔN đã thành lập, thì không
sao tránh quả kiếp được...
Còn nói chung cho Đại Nghiệp Đạo Phước-Thiện
thì chúng tôi có thể nói rằng: Chính Sư Thúc đã khởi công
tiên chiến cùng Đức Tôn Sư chúng tôi rồi đó. Nhưng với
đức độ từ bị của Phật không hờn trách gì Sư Thúc đâu.
Chỉnh-e Thiên-Điều Hành Pháp, nếu quyền hẳn PhướcThiện này của Trời lập, của ĐỨC HỘ-PHÁP tạo thành
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thì chừng đó Sư Thúc sẽ phải trả lời với Thiên Luật về
hành động của mình.
Thông qua phần Pháp-Luật, chúng tôi xin luận đến
phẩm quyền, chiếu Hiến-Pháp HTĐ, ba chi “Pháp–Đạo–
Thế”, Chi nào hành quyền Chi ấy. Thoảng như Chi Pháp
khuyết Phẩm HỘ-PHÁP, thì Bảo Pháp thay thế v.v...
Không thể Chi này hành quyền thay Chi kia được nhứt
là phải có ủy quyền.
Phước-Thiện trước kia chịu dưới quyền Chi Pháp
từ Thời Quân Chi Pháp Hành Pháp ba năm cho PhướcThiện ra thiệt tướng theo sự chỉ đạo tối cao của ĐỨC
HỘ-PHÁP. Nay Đức Ngài đã qui Thiên, thì đúng lý ra
Phước-Thiện chỉ chịu nhứt quyền của HIỆP-THIÊN-ĐÀI
như buổi trước, hoặc phải huyền biến theo thời gian thì
ít ra cũng phải có sự chỉ định của ĐỨC HỘ-PHÁP mới
tránh được việc qua quyền ngoài Luật-Đạo.
Từ chín năm qua Phước-Thiện chịu dưới quyền
Thống-Quản của Chi Thế do Sư Thúc đảm trách, rồi từ
danh thể Hội-Thánh phải bị hạ xuống Ban-Cai-Quản
Phước-Thiện lần thứ I từ năm Đinh Dậu đến Tân Sửu
(1957–1961) ĐỨC THƯỢNG SANH mới tái thủ quyền
tối cao Phước-Thiện.
Cơn sóng gió đảo huyền đã qua, Phước-Thiện lại
được HIỆP-THIÊN-ĐÀI cho phục hồi nguyên thể bởi
Ngài Khai-Đạo Phạm Tấn Đãi và Ngài Hiến-Pháp Trương
Hữu Đức chiếu ý Đạo-Luật và Thánh ý quyền CHÍ-TÔN
ban cho vào năm Quí Mão (1963), ấy là sự hành quyền của
hai Chi Pháp và Đạo vừa bảo thủ Luật-Pháp và nâng đỡ
Phước-Thiện.
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Đến nay Phước-Thiện lại được cái hân hạnh bị giải
tán danh từ Hội-Thánh một lần nữa, thay vào đó bằng
danh từ lạ lùng chưa từng có, cái gọi là “Thượng BanCai-Quản Phước-Thiện trung Ương và Hạ Ban-Cai-Quản
Phước-Thiện địa phương” do tư ý của Sư Thúc hạ bệ, ấy là
sự hành quyền của Chí Thế vậy.
Như vậy thử hỏi tình trạng xảy ra như thế, người
Phước-Thiện phải nghĩ gì mà gì? Hay chấp nhận hạ mình
ngang hoặc thấp hơn Ban bộ Lễ Nhạc chăng? Nếu như
có thể tuân theo đề nghị giải tán của Sư Thúc thì trái hẳn
Đạo-Luật cùng tất cả Luật Định đã có từ trước do ĐỨC
HỘ-PHÁP ban cho mà Phước-Thiện đã thi hành từ thử...
Chúng Tôi xin đặt vấn đề và câu hỏi:
1. Đạo-Luật năm Mậu Dần Quyền-Vạn-Linh công
nhận và Quyền CHÍ-TÔN phê chuẩn, là qui điều Pháp
Giới bảo tồn Phước-Thiện theo Chơn-Pháp do GIÁOTÔNG và HỘ-PHÁP lập thành Thập-Nhị Đẳng-Cấp
Thiêng-Liêng, giữ hay bỏ?
2. Luật-Pháp đã có mà bỏ, để chạy theo Luật mới của
Sư Thúc để rồi chịu tội với Thiêng-Liêng là canh cải: LuậtPháp Chơn-Truyền. Xin Sư Thúc đặt mình vào cảnh ngộ
vầ tự trả lời... nói ra câu này hơi quá đáng, nhưng Thiên
Định Cửa Thập-Nhị Đẳng-Cấp ngày nay sau làm bạn với
các Đấng nơi BÁT QUÁI ĐÀI do ĐỨC HỘ-PHÁP Thiên
Tôn mở cửa, vì Thăng hay đọa đều do độc quyền của ĐỨC
HỘ-PHÁP mà thôi!
Thưa Sư Thúc, như thế rồi làm sao Hội-Thánh PhướcThiện dám tự ý tuân theo sự chỉ dạy riêng của Sư Thúc
được, dù cho có sự phê chuẩn của ĐỨC THƯỢNG SANH,
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nếu chìu theo ý riêng của Sư Thúc đi nữa, cũng không thể
tuân hành đặng, bởi lẻ thiếu sự công nhận của QuyềnVạn-Linh và Thiên-Điều.
Lẽ ra Sư Thúc chỉ hành quyền theo Pháp Chánh,
không Thống-Quản cũng không đề nghị làm chi cho mất
lòng hạ cấp đều là con cái của ĐỨC CHÍ-TÔN, lại là đàn
em của mình là Hiền-Nhơn hiệp một về HIỆP-THIÊNĐÀI giúp Hội-Thánh giữ gìn Chơn-Pháp.
Nói rõ hơn, hiện nay Sư Thúc đang thừa quyền ĐỨC
THƯỢNG SANH, còn đâu là quyền riêng mà đề nghị canh
cải. Phải hơn là đề nghị của ĐỨC THƯỢNG SANH cầu
hỏi ĐỨC HỘ-PHÁP chỉ giáo mới chánh danh.
Đã vậy, chẳng bao lâu Sư Thúc làm cho Ngài Hiến
Thế Phó Tổng Quản buồn lòng rời khỏi Tổ-Đình, lui về
tư thất an dưỡng trong niềm buồn tủi “Muốn tu mà cũng
không được”; để rồi đương nhiên Sư Thúc trở lại cầm quyền
Thống-Quản Hội-Thánh Phước-Thiện. Nếu khách quan
thì thiên hạ cho rằng Sư Thúc tìm cách bao sân giành
quyền Thống-Quản với Ngài Hiến Thế, làm mất đi một
bạn Đạo vào hàng Chơn Quân.
Riêng chúng tôi lại có cảm tưởng khác, vì chúng tôi
là con cái của Đạo, rất rõ thực trạng hiện thời rằng: Nhân
cơ hội Ngài Hiến Thế buồn lòng bỏ Đạo rời Tòa-Thánh
lui về tư thất, không lẽ bỏ Phước-Thiện không người
dìu dắt, nên buộc lòng Sư Thúc phải tái thủ quyền hành
Thống-Quản mà thôi.
Càng đi sâu vào dĩ vãng chúng tôi cảm thấy đau lòng
do Phước-Thiện thiếu may duyên. Nếu được thi hành theo
Đạo-Pháp thì Chi Pháp lãnh phần điều độ trong bác ái
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công bình, thì Phước-Thiện không đến nổi như ngày nay
phải làm đến bận lòng Sư Thúc ra tay phủi giũ.
Hiện nay chúng tôi còn giữ được những tài liệu quí
giá như: Thánh Huấn số 77 ngày 17–01 Canh Thìn, Sắc
Huấn số 39 ngày 14–10 Bính Tuất, Thánh-Lịnh số 54/
HPHN ngày 11–04 Bính Thân, Hiến-Pháp HTĐ ngày
15–02 Nhâm Thân, Đạo-Luật Mậu Dần 1938, Đạo-Lịnh
số 29 ngày 24–05 Giáp Thìn, Huấn Từ gọi Cẩm Nang
ngày 20–01 Bính Ngọ, bức thư của Ngài Cao Tiếp Đạo
ngày 19–04 Tân Mão (24–05–1951) và bức thư của Ngài
Bảo Sanh Quân HTĐ ngày 28–01–1966, Thánh Giáo tại
Giáo-Tông Đường và Thánh Giáo tại cung Đạo Đền-Thánh
năm Ất Tỵ 1955.
Tổng luận: Chúng tôi mong rằng Sư Thúc rộng
lượng từ bi trở lại thể thống thừa quyền ĐỨC THƯỢNG
SANH theo Pháp-Chánh-Truyền HTĐ cho trên thuận
dưới hòa, hầu giữ gìn Đạo mạch, thung dung đi tròn bước
Đạo. Được vậy chúng tôi thành kỉnh ghi ơn.
Quyền Thống-Quản Phước-Thiện, Sư Thúc nên giao
hồi cho ĐỨC THƯỢNG SANH để thượng hòa hạ mục,
chúng tôi rất cảm đội ơn đức cùng với những mối hòa
tương liên giữa hai cơ quan Bảo Tồn và Hành Pháp. Biết
rằng Hành-Chánh và Phước-Thiện ngày nay hành tàn còn
phản trắc nghịch lẫn nhau nơi địa phương.
Cho nên ĐỨC HỘ-PHÁP có dạy: “Nếu còn nghịch
lẫn, còn thất sách, duy ngày kia khi có GIÁO-TÔNG ra đời,
chừng đó Hành-Chánh và Phước-Thiện mới dung hòa thống
nhứt lại, một bên lo giáo hóa một bên thật hành cơ quan
cứu khổ; bằng chẳng vậy đến tận thế hành tàng cả hai đều
phản trắc, nếu không dung hợp được thì Nền Đạo ĐỨC
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CHÍ-TÔN làm sao sớm thành được.”
Tuy nhiên, với hiện tình cố làm cho hòa đặng ngày
nào hay ngày ấy để làm lễ trọng dâng hiến lên ĐỨC CHÍTÔN Đại Từ Phụ.
Kết luận: Theo tinh thần Đạo Giáo phải hơn, chúng
tôi không nên trình bày hết sự việc một cách cặn kẻ, rành
mạch với Sư Thúc. Nhưng vì đây là trường hợp quá đặc
biệt mất còn của Hội-Thánh Phước-Thiện. “Nếu không
nói rõ thì như rọi đèn vào mắt”, nên buộc lòng chúng tôi
phải tấu trình.
Mong Sư Thúc xét lại và nên thâu hồi những lịnh đã
ra mà trái với tinh thần Đạo-Luật, Thánh-Lịnh, Sắc-Lịnh
của ĐỨC HỘ-PHÁP là điều tốt hơn hết.
Chúng tôi xin tuân lịnh ngày nào đó chỉ dạy của
ĐỨC HỘ-PHÁP tại Cung Đạo Đền-Thánh. Lễ phép kính
bái Sư Thúc vạn an Thánh-Thể và chúng tôi đặt trọn niềm
tin ở tinh thần nơi Sư Thúc.
Nay kính
Tòa-Thánh, ngày 25 tháng 03 Bính Ngọ
(DL: 15–04–1966)
Đồng ký tên:
1. Trần Trọng Ân
2. Nguyễn Văn Hóa
Gởi đi:
3. Phạm Văn Phải
Sư Thúc Bảo-Thế 4. Phạm Thanh
Lê Thiện Phước 5. Nguyển Văn Nỉ
đồng kính gời:
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❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒

Đức Thượng-Sanh CQ.HTĐ
Ngài Hiến-Pháp CQ.HTĐ
Ngài Khai-Đạo HTĐ
Ngài Hiến Thế HTĐ
Ngài Bảo SAn Quân
Ngài Ngọc Chánh Phối-Sư CTĐ
Hội-Thánh Phước-Thiện nam, nữ
Ngài Giám Đạo, Phòng thẩm vấn BPC
“Để kính tường”
Gởi đi:
❒❒ Các Ban Ủy Viên Đại-Hội Ất Tỵ
❒❒ Các phận Đạo Châu Thành Thánh Địa
❒❒ Hồ sơ lưu.
KẾT LUẬN VỀ KẾT QUẢ CUỘC TRANH THỦ PHÁP-LUẬT

Qua 3 ngày tranh thủ Pháp-Luật của Phước-Thiện,
từ ngày 25–04 Bính Ngọ (1966) đến ngày 28–04 Bính
Ngọ, được kết quả như sau:
1. Ngài Bảo-Thế đồng ý danh từ Hội-Thánh
Phước-Thiện vẫn còn như trước (ở ngày thứ
nhứt)
2. Cửu Viện vẫn giữ nguyên (ngày thứ hai)
3. Còn Khâm Châu, Đầu Tộc (phải nhượng bộ)
Khoản ba là Khâm Châu, Đầu Tộc – Ngài Bảo-Thế
yêu cầu để dâng lên ĐỨC THƯỢNG SANH cầu ĐỨC
HỘ-PHÁP chỉ giáo cho phân biệt giữa Hành-Chánh và
Phước-Thiện.
Thánh Giáo ĐỨC HỘ-PHÁP đêm 19–06 Bính Ngọ
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(05–08–1966) giáng dạy Hội-Thánh HIỆP-THIÊN-ĐÀI
tiếp tục lo giúp Khai-Đạo “Tổ chức lại cơ quan PhướcThiện cho có phương pháp để nâng đỡ các em nhỏ hầu
có đường lối tiến thân”.
“Cũng bầu cử như xưa nay, nhưng dưới quyền
kiểm soát của HIỆP-THIÊN-ĐÀI.”
Chức-Sắc Phước-Thiện không còn dùng danh từ
Khâm Châu, Đầu Tộc, Đầu Phận nữa thay vào đó là Đầu
Họ. (Danh từ Quản Châu, Quản Tộc, Quản Châu Thành,
Quản Phận do Ngài Khai-Đạo lập sau này).
Sau Đàn Cơ đêm 19–06 Bính Ngọ, ĐỨC THƯỢNG
SANH chuyển các khoản bản đề nghị của Bảo-Thế thành
ra Nội Luật Phước-Thiện do vi bằng số: 15/VB ngày 22–07
Bính Ngọ, với nghị trình tổ chức cơ quan Phước-Thiện
theo Thánh Giáo và lập Nội Luật.
Nội Luật của ĐỨC THƯỢNG SANH ban hành ngày
23–07 Bính Ngọ (07–09–1966) với nội dung:
“Hội-Thánh Phước-Thiện và Cửu Viện còn giữ nguyên.
Khâm Châu, Đầu Tộc, trình lên ĐỨC HỘ-PHÁP chấp thuận
cho thay đổi là Đầu Họ và Phó Đầu Họ”
Thế là Hội-Thánh Phước-Thiện đã qua cơn sóng
gió do Thời Quân Chi Thế khống chế khắc khe; nhờ đó
mà quyền Thống-Quản của Ngài Bảo-Thế được ĐỨC
HỘ-PHÁP chuyển giao cho Thời Quân Chi Đạo là Ngài
Khai-Đạo Phạm Tấn Đãi nắm quyền Thống-Quản.
KIẾN NGHỊ 19–08 BÍNH NGỌ

Dâng Lên ĐỨC THƯỢNG SANH
Không thi hành bản Nội Luật ngày 23–07 Bính Ngọ,
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của toàn thể Khâm Thành, Khâm Châu, Đầu Phận, Đầu
Tộc Ban Ủy Viên Đại-Hội Phước-Thiện, Năm Ất Tỵ (1965)
ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
(Tứ Thập Nhị Niên)
Tòa-Thánh Tây-Ninh

KIẾN NGHỊ
Kính dâng lên ĐỨC THƯỢNG SANH
Chưởng-Quản HIỆP-THIÊN-ĐÀI
Kính Đức Ngài,
Chúng tôi: Khâm Thành, Khâm Châu, Đầu Tộc,
Tộc Hành-Thiện, Ban Cai Quản và Ban Ủy Viên Đại Hội
Phước Thiện năm Ất Tỵ (1965) Nam, Nữ đồng dâng Kiến
Nghị cầu mong đức Ngài rộng lượng cứu xét:
1. Xét rằng Hội-Thánh Phước-Thiện đã có Đạo-Luật
Mậu Dần (1938), cùng Thánh-Lịnh, Huấn Lịnh và lời phê
của ĐỨC HỘ-PHÁP khi còn hữu hình, là Qui Điều Giới
Pháp của Phước-Thiện, nhưng chưa thi hành được trọn
vẹn. Nay lại thêm Nội Luật do Ngài Bảo-Thế soạn thảo
áp dụng cho Hội-Thánh Phước-Thiện.
2. Xét rằng: Bản Nội Luật ngày 23–07 Bính Ngọ (DL:
07–09–1966) trước kia là bản Đề Nghị sửa đổi các danh
từ như là: Hội-Thánh Phước-Thiện đổi lại là Thượng BanCai-Quản; Thượng Thống, Phụ Thống đổi lại là Quản Lý
và Phó Quản Lý; Khâm Châu, Đầu tộc đổi lại là Đầu Họ
và Phó Đầu Họ. Do Nhơn-Sanh tranh thủ yêu cầu Ngài
Bảo-Thế rút Bản Đề Nghị và nghỉ Thống-Quản để giao
lại ĐỨC THƯỢNG SANH, cũng như ĐỨC HỘ-PHÁP
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cầm quyền thống nhứt trước kia cho hợp tình, hợp lý.
3. Xét rằng: Ở vào thế kẹt sửa đổi Chơn-Truyền
Luật-Pháp Phước-Thiện, Ngài Bảo-Thế thỏa thuận nhìn
nhận danh từ Hội-Thánh, Thượng Thống và Phụ Thống.
Riêng danh từ Khâm Châu, Đầu Tộc, Ngài không chịu;
cho rằng trùng danh với CỬU-TRÙNG-ĐÀI, do đó mà
những khoản còn lại trong Bản Đề Nghị trước, ngày nay
biến thành Nội Luật, dâng lên Đức Ngài phê nhận.
Chúng tôi nhận thấy nhiều khoản bất hợp lý như là:
A. Đạo-Nhơn, Chí-Thiện bổ đi cầm quyền đầu Họ,
nếu lợi dụng sự thiếu người mà áp dụng như thế là sai
Chơn-Pháp. Có lời phê của ĐỨC HỘ-PHÁP như vầy:
“Tự cho Hội-Thánh Phước-Thiện nam phái cho biết
duyên cớ nào mà thuyên chuyển Vị Đạo-Nhơn đi Khâm
Châu Lâm Đồng, Đà Lạt, ý định này vì lý do gì cho biết”
B. Danh từ dây Băng và Phù Hiệu là một điều quá
rẽ rúng cho Chức-Sắc Phước-Thiện. Thế thường, khánh
thành văn phòng, kiều lộ hoặc trường học v.v... người cắt
dây băng khánh thành để sử dụng nó.
Còn đây Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiêng-Liêng chiếu
theo Đạo Nghị Định số 48 của ĐỨC HỘ-PHÁP và ĐỨC
LÝ-GIÁO-TÔNG gọi là Dây Sắc-Lịnh và Lịnh Bài ThiêngLiêng vị mang đi chầu Lễ ĐỨC CHÍ-TÔN, chớ không phải
mang Dây Băng để chờ ngày cắt đoạn ra.
4. Xét rằng: Áp dụng chánh sách thâu 5 ngày công
quả như bên CỬU-TRÙNG-ĐÀI là thất sách, vì cơ quan
này toàn là người trọn hiến thân Đạo, dầu già, dầu trẻ
cũng thế.
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5. Xét rằng: Danh từ Phó Đầu Họ là đi ngoài luật,
trong luật chỉ định Đầu Tỉnh, Đầu Họ và Đầu Quận; nếu
nói dựa theo Đạo-Luật mà lập, sao lại nửa trong Đạo-Luật
(Đầu Họ), nửa ngoài Đạo-Luật (phó Đầu họ), như thế rồi
sao cho Nhơn-Sanh tin tưởng, phải hơn là để Đầu Quận
Đạo cho đúng với Đạo-Luật, nếu sai tức là canh cãi luật
lệ Chơn-Truyền, e-rằng nhiều việc như vậy lâu ngày Đạo
lần lần sẽ trở nên phàm giáo đi chăng?
Sau này được sửa đổi chiếu Thánh Huấn 77 và lời
phê của ĐỨC HỘ-PHÁP là Khâm Châu, và Đầu Phận,
Đầu Tộc; việc sửa đổi này được Đại-Hội các cơ quan chấp
thuận do ĐỨC HỘ-PHÁP chủ tọa.
6. Xét rằng: Mỗi Công văn, Huấn Lịnh Hội-Thánh
ban hàn cũng đều dạy: Không được tự nguyện sửa cãi
Luật-Pháp Chơn-Truyền cho các địa phương còn Trung
Ương được sửa hay sao?
Vậy thì Chơn-Truyền CHÍ-TÔN đã giao cho ai? Và
ai được quyền sửa cãi Luật-Pháp Chơn-Truyền?
7. Xét rằng: Bản Nội Luật này phải do Hội-Thánh
Phước-Thiện họp hết Chức-Sắc và đại diện Nhơn-Sanh
lập Luật như vậy mới hợp lệ và đúng theo Thiên-ý của
ĐỨC CHÍ-TÔN là: “Các con tự lập luật lấy mà tu”, cũng
như Hiến-Pháp và Nội Luật Nhâm Thân (1932) của HIỆPTHIÊN-ĐÀI vậy.
8. Xét rằng: Mười năm qua khi Đức Ngài về cầm
giềng mối Đạo, Hành-Thiện coi Thập Nhị Gia Liên Bảo
bị giải tán mà trước ĐỨC HỘ-PHÁP đã ban cho, Đức
Ngài dạy rằng:
“Theo Chơn-Pháp thì Hành-Thiện phải nuôi đủ 12
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Gia Tộc, nhưng nay Đạo đã tạo sẵn ra rồi chỉ làm Trưởng
Tộc 12 gia đình là đúng phận.”
Vì sự giải tán đó làm cho Hành-Thiện gián đoạn
công nghiệp theo lịnh dạy ĐỨC HỘ-PHÁP, Hội-Thánh
Phước-Thiện mới thuyên bổ đi quyền Đầu Tộc từ 5 năm
trở lên, đến khi cầu thăng bị đình do Đức Ngài bạch theo
Đạo-Luật.
Hành-Thiện bị đình nên Phước-Thiện không có
Phẩm Giáo-Thiện bổ đi Đầu Tộc, cầu mong Đức Ngài
rộng lượng cầu xin ĐỨC HỘ-PHÁP ân từ chấm thăng
cho Hành-Thiện trước kia đã coi Thập Nhị Gia Liên Bảo
và năm rồi bị đình, cũng như Hành-Thiện đi quyền Đầu
Tộc được lên Giáo-Thiện hầu có người phục vụ cho Đạo
ở địa phương.
9. Xét rằng: Phước-Thiện là cơ quan chuyên lo về Xã
Hội mà HIỆP-THIÊN-ĐÀI cấm không cho giao tiếp với
quyền Đời thì làm sao khai mở đặng?
Bởi thấy rằng cũng Hội-Thánh, cũng Đạo Sở, cũng
sản nghiệp gồm động sản và bất dộng sản, nếu giao cho
CỬU-TRÙNG-ĐÀI thì hai chữ Hội-Thánh sẽ mất đi ý
nghĩa cao đẹp hay là bị hạn chế.
Ngược lại từ khi Phước-Thiện mới phôi thai, cũng
như lúc ĐỨC HỘ-PHÁP còn tại Tòa-Thánh thì việc PhướcThiện tự lo làm lấy.
10. Xét rẳng: Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiêng-Liêng đều
do ĐỨC HỘ-PHÁP ký Thánh-Lịnh ban cho, chớ không
có Đạo-Lịnh, hoặc Sắc-Lịnh hay Chỉ Thị v.v... như hiện
nay. Giờ ĐỨC HỘ-PHÁP đã Qui Thiên, thì Đức Ngài cầm
giềng mối Đạo; chúng tôi cầu xin Đức Ngài ký Thánh194



Phục Quyền Hội-Thánh Phước-Thiện

Lịnh ban cho được y-theo buổi trước.
Cũng như việc minh tra cầu phong và cầu thăng từ
Giáo-Thiện đỗ lên do vị Chưởng-Quản Tòa-Thánh chứng
nhận công nghiệp xong mới chuyển qua Chưởng-Quản
Bộ Pháp Chánh quan soát chớ không minh tra.
“Giáo-Thiện đã vào hàng Thánh-Thể của Hội-Thánh
Phước-Thiện, nên không cần minh tra”.
11. Xét rằng: Hội-Thánh Phước-Thiện phải có đủ
quyền Hành-Chánh và Hành Pháp theo Chơn-Truyền
Luật-Pháp đã có, còn HIỆP-THIÊN-ĐÀI chỉ kiểm soát
không cho ra ngoài Chơn-Pháp. Cũng như muốn đổi tệ
ra hay thì cả Hội-Thánh và đại diện Nhơn-Sanh PhướcThiện hợp đồng sửa dổi mới hợp tình, hợp lý.
Bạch Đức Ngài,
Bản Kiến Nghị này có thể giúp chúng tôi được sự tín
nhiệm của Nhơn-Sanh khi trở về hành quyền địa phương
trong Luật-Pháp cũ; và cũng là đơn xin từ quyền chung
của chúng tôi, nếu thượng quyền không chấp thuận.
Mong Đức Ngài xác nhận các khoản nêu trên trong
tình bác ái vị tha của Đấng cầm giềng mối Đạo.
Với tất cả lòng thành kính và tin tưởng Từ Bi của Đức
Ngài, chúng tôi sẽ lưu lại Tòa-Thánh trong thời gian nữa
tháng để chờ đợi sự quyết định cao minh của Đức Ngài.
Nay kính
Tòa-Thánh, ngày 19 tháng 08 năm Bính Ngọ
(DL: 03–09–1966)
Toàn hội đồng ký tên...
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CHƯỞNG-QUẢN PHƯỚC-THIỆN TỪ NĂM 1965–1971
Từ năm Ất Tỵ (1965) đến 1971 là hết nhiệm kỳ của
ông Chơn-Nhơn Lê Văn Trung. Nhưng sau Ngũ Hổ
Tướng, cái tên mà thiên hạ gắn cho ở những người biết
tôn trọng Luật-Pháp, còn số đứng về phe lưng chừng (Trai
đường) ngày hai buổi sợ mất phần thiện trai, thì họ cho
rằng đó là ngũ quỉ.
Đứng về góc độ bảo thủ Luật-Pháp Chơn-Truyền, ai
nói sao cũng được, duy có điều quan trọng là luôn thượng
tôn Pháp-Luật, ấy là chủ nghĩa Đạo hạnh của năm người
hành động vào thời điểm đó. Cái Chí Thánh mà Ngài
Khai-Đạo HTĐ thường nói: “Nếu mình không làm sai,
thì người ta làm sao nói được?” – Đó là chỗ cổ nhân nói:
“Có lửa mới có khói” là vậy.
Sau vụ nầy một tháng, Ngài Bảo-Thế được ĐỨC
HỘ-PHÁP dạy giao quyền Thống-Quản Phước-Thiện lại
cho Ngài Khai-Đạo để nhờ Chi Đạo nâng đỡ Phước-Thiện
theo Đạo-Luật Mậu Dần.
Ông Chưởng-Quản Lê Văn Trung vẫn tiếp tục đảm
nhiệm Chưởng-Quản đến năm Tân Hợi (1971).
Trong những nhiệm kỳ này vấp phải nhiều sai phạm,
nên bị tập thể Chức-Sắc từ quyền, giáng Thập Điều dâng
lên ĐỨC THƯỢNG SANH Chưởng-Quản HIỆP-THIÊNĐÀI, yêu cầu cho ông Chưởng-Quản Lê Văn Trung nghỉ
việc – Do đó ba vị Đầu Tộc đại diện hai cấp Châu và Tộc
chuyển dâng ngày dâng ngày 14–09 Bính Ngọ (1966).
1. Đầu Tộc Bình Phước: Trần Văn Anh
2. Đầu Tộc Châu Thành Mỹ Tho: Nguyễn Văn Hóa
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3. Đầu Tộc Châu Thành Vĩnh Long: Phạm Thanh
Sau đó Ngài Chơn-Nhơn Lê Văn Trung được thăng
Phẩm Hiền-Nhơn và Qui Vị ngày 16–01 Bính Thìn (1976),
cải táng về Nghĩa Địa Thái Bình ngày 26–04 Kỷ Tỵ (1989).
Vị Chưởng-Quản trước đó là Ngài Hiền-Nhơn
Nguyễn Văn Phú vì kéo dài thời gian làm Chưởng-Quản,
tuổi cao sức yếu, nên Ngài đã vào nhà dưỡng lão PhướcThiện. Qui vị ngảy 10–1 Bính Thìn (1976), cải táng về
nghĩa Địa Thái Bình ngày 26–04–1979).
(Cách giải quyết giáng Thập-Điều theo tờ yêu cầu
Chưởng-Quản Phước-Thiện nghỉ việc)
– Cách Giải quyết giáng Thập Điều:
Ông Chưởng-Quản Lê Văn Trung được ĐỨC
THƯỢNG SANH mời lên hỏi: “Chức-Sắc Phước-Thiện
nhiều không?” Tức là số Chức-Sắc có thể bổ đi Khâm
Châu, Đầu Tộc được.
Ông Chưởng-Quản trả lời: “Nhiều lắm”
– ĐỨC THƯỢNG SANH phán: “Nếu còn nhiều thì
cho số Khâm Châu, Đầu Tộc xin từ quyền tập thể nầy nghỉ,
chọn bổ người khác. Vì họ là tài xế xe chở hành khách tức
là dẫn độ Nhơn-Sanh, nếu tiếp tục ép buộc họ lái xe thêm
nữa, rũi lật chết người thì ai chịu trách nhiệm?”
Quyết định tối hậu của ĐỨC THƯỢNG SANH
được Ngài Bảo-Thế Lê Thiện Phước rất đồng tình, vì vừa
mất quyền Thống-Quản Hội-Thánh Phước-Thiện, Ngài
trình với ĐỨC THƯỢNG SANH rằng: “Số Chức-Sắc từ
quyền đó là chống Ngài và chống tất cả nếu thấy sai”
Trong khi đó Ngài Khai-Đạo HTĐ vừa được ĐỨC
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HỘ-PHÁP ủy nhiệm Thống-Quản thay Bảo-Thế để nâng
đỡ Phước-Thiện... Nhờ thế, mà Ngài Khai-Đạo cho biết:
Đức Thượng-Sanh và Ngài Bảo-Thế đồng tình cho mấy
em nghỉ phận sự hành Đạo theo đơn từ quyền, cũng có
nghĩa sau đó cũng mất cả chức quyền...
Nhận được thế tấn công vũ bảo của cấp lãnh đạo,
mười thua một thắng. Đồng nhận thức rằng việc này
mình đang bị Ngài Bảo-Thế không ưa về việc tranh thủ
bảo vệ Luật-Pháp làm cho không giải tán được Hội-Thánh
Phước-Thiện, nên khéo nói với Đức Thượng-Sanh...
Thứ đến, ĐỨC THƯỢNG SANH làm sao rõ thấu
những việc đang bị che giấu bất công nơi cửa Phước-Thiện.
Chỉ còn có cách giáng Thập Điều dâng lên Đức Ngài phán
xét, mới mong làm sáng tỏ vấn đề mất còn này. Do vậy, mà
từ thế cờ sắp bí lại thành chốt mạnh qua sông...
Theo bàn cờ Huyền Bí khi xuất chốt qua sông thì
không từ xe, pháo, ngựa...
ĐỨC THƯỢNG SANH tiếp tờ thỉnh nguyện tường
trình rõ mọi việc của số Chức-Sắc Khâm Châu, Đầu Tộc
từ quyền tập thể là chánh đáng chỉ vì quyền lợi của Đạo
của Hội-Thánh mà thôi.
Nên ĐỨC THƯỢNG SANH khẩn trương ủy quyền
cho Ngài Khai-Đạo Tân Thống-Quản Hội-Thánh PhướcThiện triệu tập gấp Đại-Hội Chức-Sắc Phước-Thiện giải
quyết dung hòa bằng mọi cách phải hàn gắn cho ổn thỏa
sự việc xãy ra.
Thật đáng tôn kính đức độ dung hòa khéo léo tế
nhị vô song của Ngài Khai-Đạo Phạm Tấn Đãi. Ngài nói
một câu dầu cho kẻ ương ngạnh thế nào cũng phải mềm
198

Chưởng-Quản Phước-Thiện Từ Năm 1965–1971

lòng nghe theo.
Ngài nói: “Qua nhơn danh Thời Quân HIỆP-THIÊNĐÀI, yêu cầu mấy em, người quân tử không nên đánh người
dưới ngựa, người ta đã thua mình nên nể mặt, mấy em còn
phải đòi hiện diện đối chứng hơn thua nhau làm gì?”
Qua lời dạy cao kiến kể trên của Ngài Thời Quân
Chi Đạo HTĐ cao đẹp vô cùng, Ngài gợi nhắc tích xưa
để khuyến thiện người nay là: “Hạ Hầu Đôn hạ mã thì
Quan Vũ không vớt Thanh Long Đao” vì thế mà lầm kế
của Lữ Mông...
Phải chăng việc gì cũng có tiền duyên và Thiên định.
Cuối cùng bảo thủ được hai trên ba là Hội-Thánh,
Cửu Viện Phước-Thiện còn nguyên. Về Khâm Châu, Đầu
Tộc thì Ngài Bảo-Thế là nhà chánh trị khéo léo yêu cầu
nhượng bộ để dâng lên ĐỨC THƯỢNG SANH cầu ĐỨC
HỘ-PHÁP ký Thánh Giáo làm Lịnh phủ đầu.
Thật khéo léo thay thủ thuật chánh trị Đạo của
Ngài Bảo-Thế.
CHƯỞNG-QUẢN PHƯỚC-THIỆN (1976–1977):
CHƠN-NHƠN TRẦN MINH VIÊN

Sau ngày Miền Nam giải phóng 30–04–1975, ông
Hiền-Nhơn Lê Văn Trung Qui Liễu (16–01–Bính Thìn),
Ngài Hiến-Đạo thọ bịnh, đặc cách thăng nhiệm ông ChơnNhơn Trần Minh Viên xử lý thường vụ văn phòng ThốngQuản Phước-Thiện. Đến ngày 20–08 Bính Thìn Đại-Hội
Phước-Thiện bầu cử Chưởng-Quản, ông Chơn-Nhơn Trần
Minh Viên đắc cử chính thức chức vụ Chưởng-Quản.
Đến ngày 06 tháng 08 “Nhuần” Bính Thìn, Thánh199
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Lịnh Ban quyền:
– Ngài Bảo-Đạo Hồ Tấn Khoa ký Thánh-Lịnh
công nhận:
❒❒ Ông Chơn-Nhơn Đặng Văn Chưởng đắc cử Đệ
I Phó CQ
❒❒ Ông Chơn-Nhơn Trần Văn Lợi đắc cử Đệ II
Phó CQ
Nhiệm kỳ Chưởng-Quản của Ngài Chơn-Nhơn
Trần Minh Viên tròn 1 năm (365 ngày chẳn) và Ngài đã
thọ bịnh qui vị 20–08 Đinh Tỵ (02–10–1977), cải táng
về Nghĩa Địa Thái Bình ngày 24–06 Kỷ Mùi (1979) cùng
ngày với Ngài Hiền-Nhơn Nguyễn Văn Phú và Ông ChơnNhơn Võ Văn Dần.
Dự định bầu cử Chưởng-Quản kế nhiệm vào năm
1977–1978, nhưng kể từ tháng 10–1977 đên tháng 03–1979
học tập chuẩn bị bàn giao tài sản, rồi Hội-Thánh bị giải
thể để lập Hội Đồng.
Vì vậy nhiệm kỳ Chưởng-Quản Phước-Thiện đã
chung kết vào ngày 01–03–1979.
PHƯỚC-THIỆN DƯỚI QUYỀN LÃNH ĐẠO CỦA NGÀI BẢO-ĐẠO HỒ TẤN KHOA

Ngài Bảo-Đạo Hồ Tấn Khoa là Thời Quân kế thừa
Ngài Bảo-Đạo Ca Minh Chương, được Thiêng-Liêng ban
cho nửa quyền Bảo-Đạo về mặt hữu vi vào ngày 09–01
Giấp Ngọ (12–02–1954), với Thánh-Lịnh số 3/TL ngày
13–01 Giáp Ngọ (15–02–1954).
Ông là người sau cùng, nên được ĐỨC HỘ-PHÁP
ban cho chức vụ Chưởng-Quản HIỆP-THIÊN-ĐÀI do
Thánh Giáo tại Cung Đạo Đền-Thánh đêm 01–03 Bính
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Thìn (31–03–1976).
Trong giai đoạn này, ông Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp từ Sài
Gòn về Tòa-Thánh làm công quả, được ông Cải Trạng
Nguyễn Minh Nhựt mời cộng tác chung văn phòng...
Sau đó, Ngài Bảo-Đạo bổ nhiệm ông Sĩ Tải Bùi Văn
Tiếp qua làm tư vấn cho Hội-Thánh Phước-Thiện trong
năm 1977.
Tất cả Chức-Sắc Phước-Thiện không được hài lòng
việc Sĩ Tải ngang hàng với Phẩm Giáo-Thiện mà làm cố
vấn cho một Hội-Thánh...
Đến khi có thông tri sô 001/HT/TT ngày 16–01 Kỷ
Mùi (01–03–1979) và Đạo-Lịnh: 01/HT–ĐL ngày 14–02
Kỷ Mùi (01–03–1979) giải thể, Hội-Thánh Phước-Thiện
cũng bị xóa tên.
(Thông tri số 001/HT/TT và Đạo-Lịnh: 01/HT-ĐL
bản Photo)
Khi thông tri và Đạo-Lịnh đã được ban hành, thì
một số người Phước-Thiện có Bức Giác thư sau đây:
BỨC GIÁC THƯ

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
(Ngũ Thập Tứ Niên)
Tòa-Thánh Tây-Ninh

BỨC GIÁC THƯ
Kính gởi Quý Đạo Huynh:
Bảo-Đạo Hồ Tấn Khoa
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Đầu-Sư Ngọc Nhượn Thanh
Chánh, Phó Hội Đồng Chưởng-Quản
Hội-Thánh Cao-Đài Tây-Ninh
Kính gởi Quý Đạo Huynh:
Thông tri số 001/HT-TT đề ngày 16–01 Kỷ Mùi
(12–02–1979) do Quý Đạo Huyn chuẩn phê để giải thể
hoàn toàn guồng máy Chánh Trị Đạo Cao-Đài, có đoạn
viết: “Từ đây Hội-Thánh xét thấy rất cần sửa đổi đường lối
hành Đạo, từ nội dung lẫn hình thức nhằm cũng cố nền
Đạo trở nên một Tôn-Giáo chơn chánh đúng theo Giáo Pháp
Chơn-Truyền của Đạo buổi ban sơ và đây là sự thay đổi toàn
diện, có ý nghĩa lịch sử trọng đại trong sinh hoạt Tôn-Giáo
của chúng ta, một sự chuyển biến mới mẽ, từ thay cũ đổi
mới, gạn đục lóng trong đưa nền Đạo Cao-Đài Tây-Ninh
trở nên một Tôn-Giáo chơn chánh.”
Sự khẳng định trên đây của Quý Đạo Huynh rất
hài lòng thay cũ đổi mới toàn bộ nền Đạo, có thêm ĐạoLịnh số 01/HT-ĐL ngày 04–02 Kỷ Mùi (01–03–1979) ra
đời, quyết định giải thể các cơ quan, ban bộ từ Trung
Ương đến địa phương gồm có: HIỆP-THIÊN-ĐÀI, CỬUTRÙNG-ĐÀI và Phước-Thiện, tổng cộng năm mươi bốn
(54) cơ quan hiện hữu.
Nói đến Giáo Pháp Chơn-Truyền ban sơ, quý Đạo
Huynh xét thấy nhiệm vụ, chức năng của mình có đủ
quyền hạn giải thể các Hội-Thánh, Pháp Chánh HIỆPTHIÊN-ĐÀI, Cửu Viện, hệ Thống Châu, Tộc Đạo, BanTri-Sự đã có Tân Luật-Pháp-Chánh-Truyền qui định rõ
ràng không?
Nhìn vào Luật-Pháp thì không thấy điều đó. Vậy thì
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hành động này đã tự chuyên canh cãi Luật-Pháp ChơnTruyền, phạm quyền CHÍ-TÔN tại Thế, phạm Bát Đạo
Nghị Định.
Chơn-Truyền của ĐỨC CHÍ-TÔN có cho phép chức
vụ Đầu Sư, Bảo-Đạo HTĐ làm như thế không? Ai cũng
đều hiểu rằng: Trên quyền này còn có quyền Chưởng-Quản
tối cao của ĐỨC LÝ và ĐỨC HỘ-PHÁP.
Một Đạo-Luật của cấp nhỏ, khi chưa có đủ quyền
Chưởng-Quản HIỆP-THIÊN-ĐÀI, chỉ mới được ban cho
nhiệm vụ quyền Chưởng-Quản mà tự chuyên canh cãi,
vạch lối mới, đường lối mới, hủy bỏ Luật-Pháp của cấp trên
là Đức GIÁO-TÔNG Chưởng-Quản CỬU-TRÙNG-ĐÀI
và ĐỨC HỘ-PHÁP Chưởng-Quản HIỆP-THIÊN-ĐÀI
hiệp nhứt mới đủ quyền hành CHÍ-TÔN tại Thế; đã ban
hành Thánh-Lịnh Đạo Nghị Định cho Nền Đạo thi
hành từ trước đến nay, là một hành vi phạm pháp, phạm
quyền, sẽ bị đưa ra Tòa Tam Giáo Thiêng-Liêng thì Thiên
vị dường như đã mất.
Càng tỏ rõ hơn làm cho mọi người Đạo thấy được
nhược điểm của Đạo-Luật là vẫn chiếu y Tân Luật-PhápChánh-Truyền mà lập “Hội Đồng Chưởng-Quản” theo
nguyên tắc dân chủ tập trung cá nhân phụ trách và vạch
những lối đi không có trong Chơn-Truyền Luật-Pháp của
ĐỨC CHÍ-TÔN, điển hình như việc ứng cử vào Hội Đồng
là điều trái nghịch với Luật-Pháp Chơn-Truyền của Đạo.
Mặc khác nhơn danh Hội-Thánh nhắc nhở ChứcSắc, Chức Việc, và toàn Đạo nam nữ hãy đề cao cảnh giác
bọn xấu gạt bỏ ngoài tai những lời xuyên tạt, mạnh dạn
phát hiện để chánh quyền xử lý.
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Câu nói này của người đương cầm quyền Hội-Thánh
mà nói như thế có đúng Đạo-Pháp không? Có đúng Đạo
hạnh của một Chức-Sắc trong hàng Thánh-Thể ĐỨC
CHÍ-TÔN không?
Nhơn-Sanh cho rằng đã mang danh Thánh-Thể
mà còn “Hâm dọa” là phàm, thay vì nói Hội-Thánh xử
lý mới ra vẻ Đạo. Dụng ý này phải chăng “Mượn lớp cọp
dọa cáo bầy”...[1]
Việc giải tán Hội-Thánh Phước-Thiện nam, nữ ThậpNhị Đẳng-Cấp Thiêng-Liêng, là quý Đạo Huynh đã công
khai tuyên chiến cùng LÝ-GIÁO-TÔNG Nhứt Trấn Oai
Nghiêm và ĐỨC HỘ-PHÁP Chưởng-Quản HIỆP-THIÊNĐÀI rồi đó. Bởi do hai Đấng hiệp một đủ quyền CHÍ-TÔN
ban hành Đạo Nghị Định 48 cho Thập-Nhị Đẳng-Cấp
Thiêng-Liêng; việc này Ngài Bảo-Thế Lê Thiện Phước đã
đụng xe lửa Luật-Pháp rồi đó.
Để kết luận: Các hành động trên đây là một sự nghịch
Thiên Phạm Pháp, thất nhơn tâm.
Đó là chúng tôi nói theo Giáo Pháp Chơn-Truyền
của ĐỨC CHÍ-TÔN đã dạy: “Dầu cho còn một mặt tín
đồ, Hội-Thánh vẫn giữ quyền Hội-Thánh”
Hiện nay Nhơn-Sanh vẫn còn nguyên vẹn, mà
Hội-Thánh tự mình đã mất: trớ trêu thay! Hay ThiênThơ chăng?
Sự kiện này làm cho chúng tôi nhớ đến một tấm
gương sáng chói Đạo-Pháp, thời kỳ Thái Tử Sĩ Đạt Ta
đoạt Đạo, Ngài chỉ giữ một giới trong ngũ giới cầm là
vọng ngữ...
[1] Một số từ thiếu sót vì bị phai mờ không đọc được!?
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Ngài nghĩ, nếu nói có thấy thì con nai phải chết, còn
thấy mà nói không thì sợ phạm vọng ngữ, nên quyết định
sau cùng là không nói! thành thử Ngài phải chịu chặt mất
hai cánh tay và cái đầu...
Tuy có khó khăn đau thảm khi bị bánh xe lửa Tam
Muội đốt cháy, song Ngài vẫn quyền tâm hy sinh vì ĐạoPháp. Chính nhờ đại hùng, đại lực, đại từ bi đó mà Ngài
đắc thành Chánh Quả cao siêu Như Lai PHẬT TỔ, đó
là sử liệu Trung-Ngươn thời đại.
Còn nay đây Tam-Kỳ Phổ-Độ, ĐỨC HỘ-PHÁP cũng
biết được bọn thực dân Pháp sẽ đến bắt lưu đày, mà Đức
Ngài vẫn ngồi chờ chúng đến bắt, chấp nhận lưu đày để
tạo uy danh cho Đạo, nhờ sự hy sinh cao cả đó mà trên hai
triệu con cái ĐỨC CHÍ-TÔN đời đời ngưỡng mộ ân đức.
Hiện tình với quyền HỘI-THÁNH, với lời thề “Đọa
Tam Đồ bất năng thoát tục” để giữ Chơn-Truyền LuậtPháp, có thể ra thông tri “Ngưng hoạt động tất cả” cho
hợp với đời mới, thế thì không va chạm vào đâu, đó là
giải pháp “Đóng cửa chùa theo lời ĐỨC CHÍ-TÔN đã dạy
vào năm Bính Dần...”
Đây là một sự thua thiệt đáng giá bởi không đọc lại
Thánh-Huấn Thiêng-Liêng âu cũng là cơ Trời định vậy.
Quý Đạo Huynh suy nghĩ sự xử lý của Thiên-Điều
không xa; và yêu cầu Quý Đạo Huynh từ nay không nên
nói câu: “Lãnh hết tội lỗi cho Chức-Sắc tín đồ trước
NGỌC-HƯ-CUNG” nữa.
Điều này quyền Thiêng-Liêng không chấp nhận đâu
ai làm nấy chịu, vì hiện nay tất cả mọi người đều phải
chung chịu khảo thí quyết liệt để định phân đẳng vị tại
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Long Hoa Đại-Hội.
Vã lại, Đạo là của toàn vạn loại. Chớ không riêng
một ai, ai tu nấy hành, chớ không hề có việc thành thế
được. Ai biết giữ Luật thì thăng còn ai bỏ Luật thì đọa
trước Bửu Pháp Ngũ Lôi tru diệt.
Nay kính
Gởi đi:
1. Trần Thanh Long (Đã ký tên)
Đạo Huynh Bảo-Đạo 2. Nguyễn Văn Hóa (–nt–)
và Đầu Sư
3. Trần Trọng Ân
(–nt–)
Nghiên cứu kỹ thông tri và Đạo-Lịnh thì nhị vị ĐầuSư Thượng Sáng Thanh, Ngọc Nhượn Thanh (Bùi Đức
Nhượn) hiệp với Bảo-Đạo Qu. Chưởng-Quản HTĐ thay
mặt Hội-Thánh Đaị-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ lập Đạo-Lịnh
giải thể các Hội-Thánh. Còn ba Chánh Phối-Sư chỉ vâng
lịnh ban hành và thi hành.
Theo Pháp-Chánh-Truyền Đại-Đạo, thì hành quyền
như thế chưa đúng Pháp và Luật định...
LẬP HỘI ĐỒNG CHƯỞNG-QUẢN

Danh Sách Hội Đồng đã chọn xong ngày 04–01 Kỷ
Mùi (31–01–1979), một tháng sau đó ban hành Đạo-Lịnh
01/HT-ĐL ngày 04–02 Kỷ Mùi (01–03–1979) thành lập
Hội Đồng Chưởng-Quản, tức không còn Hội-Thánh.
Thành Viên Hội Đồng
1. Chưởng-Quản Bảo-Đạo Hồ Tấn Khoa
2. Phó Chưởng-Quản Đầu-Sư Ngọc Nhượn
Thanh
3. Từ Hàn : Giáo-Sư Thái Phát Thanh
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4. Phó Từ Hàn : Cải Trạng Lê Minh Khuyên
5. Hội viên Qu. Thái Chánh Phối-Sư Thái Hiểu
Thanh
6. Hội viên Qu. Thượng Chánh Phối-Sư Thượng
Trọng Thanh
7. Hội viên Qu. Nữ Chánh Phối-Sư Lê Hương
Tiếu
8. Hội viên Qu. Tiếp Lễ Nhạc Quân Võ Thành
Tươi
9. Hội viên Chơn-Nhơn Đặng Văn Chưởng
10. Hội viên Chơn-Nhơn Nguyễn Thị Khéo
Bổ sung:
11. Hội viên Nữ Phối-Sư Trần Hương Mây
12. Hội viên Giáo-Sư Thượng Tinh Thanh
Hội Đồng gồm 12 vị Chức-Sắc còn lại bao Chức-Sắc
khác về tu tại gia.
Trước ngày lập Hội Đồng, Đầu-Sư và Bảo-Đạo họp
đồng ban hành bốn Đạo Nghị Định theo đây:
1. Bộ Pháp Chánh đổi lại là Pháp Chánh HTĐ
2. Sáp nhập và biến dổi danh từ các Viện
3. Chức-Sắc bỏ nhiệm vụ 6 tháng kể như phế phận
không còn Chức-Sắc nữa
– Những Chức-Sắc vi phạm Luật-Pháp nhà nước
quả tan, bị câu lưu mất quyền công dân, cũng không còn
là Chức-Sắc của Đạo.
4. Dọn dẹp Nội-Ô
5. Trật tự, an ninh Xã Hội Nội-Ô
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(Kèm theo Đạo-Lịnh 008/Đạo-Luật, Đạo-Lịnh 10/
ĐS-Đạo-Luật, 11/ĐS/Đạo-Luật, chỉ thị 02/ĐS-CT)
BÀN GIAO TÀI SẢN NỘI Ô TÒA-THÁNH

Thông tri số: 02/TCPS ngày 21–04 Mậu Ngọ (27–05–
1978) của Hội-Thánh CỬU-TRÙNG-ĐÀI căn cứ quyết
định ngày 17–4–1978 của UBND Tỉnh Tây-Ninh tiếp
quản toàn bộ công tác Xã Hội và tất cả cơ sở vật chất
làm công tác Xã Hội, đặt dưới sự quản lý thống nhất
của UBND Tỉnh giao cho Ty Thương Binh Xã Hội phụ
trách để thực hiện đúng tinh thần chỉ thị số 246 của Thủ
Tướng Chính Phủ.
Căn cứ biên bản phiên họp tại Huyện Phú Khương
ngày 23–05–1978 giữa đại diện Hội-Thánh và Chánh quyền
các cấp đã nhất trí giao toàn bộ cơ sở vật chất về Xã Hội
như: Y-viện, Cô-nhi, dưỡng lão và các trại viên hữu hạn
(vào ngày 26–05 1978) (Đính theo thông tri)
Đến ngày 05–01 Mậu Ngũ (04–12–1978), Qu.
Chưởng-Quản HIỆP-THIÊN-ĐÀI ra lịnh số 004/QCQHTĐ:
Xác định: “Tôi nhân danh Qu. Chưởng-Quản HTĐ
có bổn phận Bảo Tồn Luật-Pháp Đạo, xin minh định rõ
như sau:
Mỗi tín hữu Cao-Đài khi xin nhập môn cầu Đạo có
tự nguyện Lập Thệ với Thiêng-Liêng là: “Hiệp đồng chư
môn đệ gìn luật lệ Cao-Đài...”
Vì Hội-Thánh lúc nào cũng thi hành nghiêm chỉnh
Luật-Pháp nhà nước, nên người nào muốn giữ Đạo thì giữ,
muốn thôi thì thôi, Hội-Thánh không bắt buộc ai hết...
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Về Chức-Sắc hiến thân, giờ phút nào muốn nghỉ thì
cứ xin nghỉ, chớ đừng vì áo mão mà đỗ thừa Hội Thánh
không cho nghỉ, rồi phí một kiếp sanh Đạo không ra Đạo,
mà Đời không ra Đời...
(Kèm theo văn bản)
Và văn bản số 009/QCQ-ĐƯỢC=HTĐ ngày 10–01
Kỷ Mùi (06–02–1979) của Ngài Bảo-Đạo Hồ Tấn Khoa
nhắc lại các việc sau đây:
“Rồi đây một số Chức-Sắc được trở về trú quán nơi
gia đình để hành Đạo tự do không còn quanh quẩn ở TòaThánh nữa...
“Vẫn biết thi nhiều, đậu ít là lẽ đương nhiên, không
ai bồng ẩm hay làm bài thế cho mình, nhưng...
– Hành Đạo là phải trao giồi đức hạnh...
– Được Đắc Thánh hay thành quỉ là do nơi sức tranh
đấu bản thân mình...
Về mặt tâm linh, phải cố gắng trao giồi đức hạnh.
Về phần Đời, sống với Xã Hội, những vị còn trong tuổi
nghĩa vụ phải làm tròn bổn phận công dân cho được tốt...
(Đính theo bản photo văn bản nữa Đạo nữa Đời)
Sau đó, có thông tri số 03/57/HDCQ ngày 04–08
Nhâm Tuất (20–08–1982) do Phó Chưởng-Quản Hội
Đồng: Đầu-Sư Ngọc Nhượn Thanh ấn ký. (Thời gian này
ông Bảo-Đạo Hồ Tấn Khoa đi Sài Gòn trị bịnh)
Điều 4 của Thông tri: “Căn cứ thông tri – Đạo-Lịnh
số 01 của Hội Đồng Chưởng-Quản từ năm 1979 các Tổ Chức
Chánh Trị Đạo từ Tòa-Thánh đến các địa phương đều giải
thể, tất cả Chức-Sắc, Chức Việc nam, nữ trở về gia đình tu
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tại gia. Ở Tòa-Thánh chỉ có một Hội Đồng Chưởng-Quản
gồm 12 vị Chức-Sắc thay mặt Hội-Thánh cầm đầu việc Đạo,
ở địa phương chỉ có chánh, phó Cai-Quản các Thánh-Thất
hay Điện Thờ quản lý việc Đạo.
Nhưng hiện nay tại Tòa-Thánh cũng như ở địa phương
vẫn còn một số Chức-Sắc HIỆP-THIÊN-ĐÀI, CỬU-TRÙNGĐÀI, Phước-Thiện, Chức Việc nam nữ ngấm ngầm hoạt động
với hình thức này, hình thức khác theo con đường Chánh
Trị Đạo bất hợp pháp.......
(Đính theo bản Photo thông tri với nhiều việc khác)
Do theo thông tri số 03/TT và Đạo-Lịnh số 11/ĐSĐạo-Luật ngày 29–02 Mậu Ngọ (06–04–1978) của Nhị
Vị Đầu-Sư Thượng Sáng Thanh (Trần Văn Sáng, Ngọc
Đầu-Sư Ngọc Nhượn Thanh (Bùi Đắc Nhượn) và BảoĐạo Hồ Tấn Khoa Q.CQ.HTĐ qui định:
Điều thứ II: Những Chức-Sắc đã qui phạm Luật-Pháp
nhà nước quả tan bị chánh quyền câu lưu sử lý mất quyền
công dân cũng đồng chung chịu trường hợp kể trên trong
điều thứ I tức là: “Không còn là Chức-Sắc của Đạo”. (Điều
thứ I: Cả Chức-Sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước-Thiện,
bỏ nhiệm vụ 6 tháng không xin phép, xem như phế phận
và hồi tục, không còn là Chức-Sắc của Đạo)
Do Đạo-Lịnh trên mà Ngài Bảo-Đạo Hồ Tấn Khoa,
khi bị can phạm chỉ đạo cho các Tổ Chức Chính Trị Đời
của ban hòa giải Quốc Tế Hội-Thánh tân triều và Thiên
Khai Huynh Đạo, nên Hội Đồng quản lý do ông Thái
Chánh Phối-Sư Thải Hiểu Thanh lập kiến nghị như sau:
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Kiến Nghị
1. Chư Chức-Sắc, Chức Việc nam nữ và toàn Đạo
Cao-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh không thừa nhận kể từ
nay, Ông Hồ Tấn Khoa là tín đồ của Đaị-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ Tòa-Thánh Tây-Ninh, chiếu thông tri số 03 năm
1979 dẫn thượng do ông Hồ Tấn Khoa đảm nhiệm Hội
Đồng Chưởng-Quản đã ký tên ban hành.
2. Việc vi phạm phép luật của Ông Hồ Tấn Khoa
hôm nay xin đưa kên Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh cứu xét
rộng rãi...
Lập tại Hội Trường UBND Huyện Hòa Thành
Ngày 06–09–1983
Hội Đồng Chưởng-Quản
Qu. Thái Chánh Phối-Sư
Thái Hiểu Thanh
(ký tên đóng dấu)
Phối-Sư Trần Hương Mây
(ký tên)
Chơn-Nhơn Nguyễn Thị Khéo
(ký tên)
Giáo-Sư Thái Phát Thanh
(ký tên)
Cải Trạng Lê Minh Khuyên
(ký tên)
Từ kiến nghị, thành lập tội danh, ông Hồ Tấn Khoa
phải làm đơn xin nghỉ việc Chưởng-Quản Hội Đồng
ngày 22–08–1983
Ngày 06–09_1983 đưa ra công khai hóa trước nhân
dân tại sân vận động Hòa Thành để quần chúng, tín đồ
nghe ông đọc tờ nhận tội...
Trước đó kể từ tháng 08 năm 1982 (Nhâm Tuất)
Ông Hồ Tấn Khoa xin phép chánh quyền đi Sài Gòn trị
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bịnh và có tâm thư sau đây:
Sài Gòn ngày 07–05 Nhâm Tuất
Kính gởi: Hiền Huynh Đầu-Sư và Quý Chức-Sắc
nam, nữ trong Hội Đồng Chưởng-Quản
Kính Chư Hiền
Bịnh tình của tôi đột ngột xảy ra, tưởng đâu vài ngày
sẽ hết, không dè kéo dài trên một tháng. Hiện nay bịnh
thuyên giảm có khá nhiều nhưng chưa đặng trọn vẹn bình
thường và bác sĩ còn theo dõi đề phòng mọi biến chứng
có thể xảy ra rồi sẽ cho về.
Mặc dù xa cách Tổ-Đình, nhưng tôi vẫn xót xa cơ
chuyển thế khó khăn hiện nay đưa Đạo trãi qua một cuộc
thay cũ đổi mới từ tịch Đạo Thanh Hương qua Tịch Đạo
Đạo Tâm, từ thời kỳ lập công qua thời kỳ lập đức; và vì đó
luôn lo cho những Chức-Sắc còn chưa nhận thức rõ tình
thế chuyển hướng kịp thời theo trào lưu tiến hóa chung
của Cơ Đạo lẫn cơ Đời.
Vậy nhân danh Quyền Chưởng-Quản HIỆP-THIÊNĐÀI có bổn phận bảo tồn Chơn-Truyền Luật-Pháp của
Đạo, tôi có đôi lời nhắc nhở toàn thể Chức-Sắc trong
Thánh-Thể ĐỨC CHÍ-TÔN những điều cần thiết sau đây,
hầu ngày kia khi trở về NGỌC-HƯ-CUNG không chối
cãi rằng “HIỆP-THIÊN-ĐÀI không có lời nhắc nhở”.
1. Mỗi Chức-Sắc trong Thánh-Thể phải tự kiểm điểm
bản thân thế nào cho trong sạch, tinh khiết từ thể xác lẫn
tinh thần, trao đổi đức hạnh cho xứng đáng thay hình
thể cho ĐỨC CHÍ-TÔN.
Nếu vị nào còn lem bẩn, ô-trược để cho miệng thế
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chê cười, khinh bỉ, phạm đến danh thể ĐỨC CHÍ-TÔN
thì phải mang trọng tội với ĐỨC CHÍ-TÔN và NGỌCHƯ-CUNG.
2. Phải tuyệt đối thi hành chánh lý của Đạo là sự hòa
thuận, hai người bất hòa cùng nhau là phạm Chơn-Truyền
rồi, còn nội bộ chia rẽ, nghịch nhau là chia phe phân phái
tự mình xa vào cửa Bàn Môn tả Đạo rồi đó.
3. Thiệt hành Chơn Luật của Đạo là thương yêu,
dưới tình thương bao la rộng rãi hay bác ái đối với tất cả
mọi người dưới tình huynh đệ đại đồng, ruột thịt cùng
nhau với đức háo sanh của Thượng Đế.
Trong hiện tình, luật thương yêu đã trở thành Pháp
Lịnh của Thượng Đế và NGỌC-HƯ-CUNG, nên vi phạm
là trọng tội. Nếu trong lòng còn chứa hận thù ganh ghét
thì không sao tránh khỏi xa ngã vào lưới rập của tà quyền.
4. Thiệt hành cơ cứu khổ cho ra thiệt tướng, tức là
thiệt thi tinh thần đại đoàn kết, luôn luôn phải tương thân
tương ái, tương trợ lẫn nhau, chia vui sớt nhọc, chia đau
sớt thảm, chia cơm sẽ áo cùng nhau trong tình huynh đệ
đại đồng, không phân biệt có tín ngưỡng hay không tín
ngưỡng, với lòng vị tha, vô vị kỷ, quên mình để phục vụ
và làm cho nên người.
Ngoài ra Chức-Sắc Cao-Đài cũng thật hành theo
đạo đức Cách Mạng là chí công, vô tư, cần kiệm, liêm
chính, tức là trọn lo cho công việc công ích không còn lo
cho riêng tư của mình, không phun phí hay tham nhũng
của Đạo tức là của công, không nhận lãnh của phi nghĩa,
mà cũng không lo lót hối lộ cho ai, dầu cho đối với Thần
Linh cũng vậy.
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Tôi ước mong Hiền Huynh Ngọc Đầu-Sư CỬUTRÙNG-ĐÀI dưới tư cách lãnh đạo CỬU-TRÙNG-ĐÀI và
chư vị Chức-Sắc nam, nữ trong Hội Đồng Chưởng-Quản,
lấy bức tâm thư này làm căn bản hằng tâm và cũng lấy đây
làm tài liệu học tập nội bộ để nhắc nhỡ và khuyến khích
Chức-Sắc cố gắng trao đổi bản thể mình được thanh cao,
trong sáng với đầy đủ đức nhân–hòa–thương yêu và đoàn
kết mới mong lập vị Thiêng-Liêng đặng tốt đẹp.
Nay Kính
(ký tên)
Bảo-Đạo Hồ Tấn Khoa
Văn thư tịch Đạo Tâm này được đưa ra triển khai
ngày 20–08–1983 tại UBND Tỉnh Tây-Ninh, xem như đã
có hành động chống lại nhà nước CHXHCNVN.
Đồng thời cũng trái ngược lại với tâm thư đã gởi
cho Chức-Sắc HIỆP-THIÊN-ĐÀI xác nhận nhà nước là
Thiên-Điều, ai chống nhà nước là phạm Thiên-Điều.
Do các duyên cớ trên, dẫn đầu là bức khải dâng Đức
Cao Bảo-Đạo và ĐỨC THƯỢNG-PHẨM, đại nguyện
làm tín đồ không dám nhận chức Bảo-Đạo Hữu Vi. (Xem
các Thánh Huấn nội vụ sẽ rõ). Nên mới có kiến nghị của
Hội Đồng Chưởng-Quản ngày 06–09–1983, tiếp đến là
đưa ra công khai hóa trước nhân dân tại sân vận dộng
Hòa Thành...
(Đính theo hình ảnh cuộc khai công hóa)
– Kèm theo bản photo bức khải ngày 14–08 Quý
Tỵ và Thánh-Lịnh ban quyền Bảo-Đạo Hữu Vi số 03/TL
ngày 13 tháng Giêng Giáp Ngọ (15–02–1954).
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Ý NIỆM THƠ CỦA QU, THÁI CHÁNH PHỐI-SƯ THÁI HIỂU THANH

Trong thời gian từ ngày 07–05–Nhâm Tuất (1982)
đến ngày 20–8–1983, Ngài Bảo-Đạo Hồ Tấn Khoa đi Sài
Gòn trị bịnh, thì Qu. Thái Chánh Phối-Sư Thái Hiểu
Thanh đang là hội viên HĐCQ thay mặt lãnh đạo của
Hội Đồng Chưởng-Quản xin đổi danh thành Hội Đồng
Quản lý.
Đến năm 1987 ông Qu. Thái Chánh Phối-Sư Thái
Hiểu Thanh từ nhiệm trong Hội Đồng Quản lý.
Qua một năm tự xét đã ký lịnh giáng cấp hoặc trục
xuất ra khỏi Đạo một số Chức-Sắc, nên ông viết ý niệm
thơ gởi Hội Đồng Quản lý ban hành phổ biến.

Ý Niệm Thơ
Quyền Thái Chánh Phối-Sư Thái Hiểu Thanh
Nguyên Hội Trưởng Hội Đồng Quản
lý Hội-Thánh Cao-Đài Tây-Ninh.
Kính gởi: Nhị vị Phó Hội Trưởng Phối-Sư Thượng
Phép Thanh, Cải Trạng Lê Minh Khuyên, và quý Hội
viên, Hội Đồng Quản lý Tòa-Thánh Tây-Ninh
Kính quý vị,
Hơn một năm qua, Tiện Minh đã từ nhiệm vì lý do
sức khỏe, an dưỡng tuổi già với lòng mong ước Hội Đồng
Quản lý thay mặt Tiện Minh điều hành Đạo Sự cho đến
ngày mãn nhiệm được trong ấm ngoài êm, để đáp ứng trọng
trách mà Hội Đồng đã cam kết khi nhận lãnh phận sự.
Nay Tiện Minh tự xét cần có vài lời gởi đến Hội
Đồng Quản lý và toàn thể Chức-Sắc nam, nữ trong Đạo
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để nói lên phần tâm trạng của Tiện Minh đối với đại
nghiệp của ĐỨC CHÍ-TÔN để lại cho con cái của Người
nơi mặt Thế này.
Kính Hội Đồng Quản lý và toàn thể Chức-Sắc nam,
nữ.
Đã cùng nhau chung vai gánh vác việc Đạo, hẳn quí
Hội Đồng cũng như quý vị đã rõ bản chất của Tiện Minh
không tham danh chuộng lợi hay tước quyền. Lúc nào
Tiện Minh cũng quên mình cam tâm chịu nhẫn với ước
vọng bảo tồn sự nghiệp chung. Trước trọng trách ấy, lắm
khi có điều phản khắc không thể vừa lòng theo ý muốn
của mọi người. Việc làm của Tiện Minh nay còn lưu dấu
nơi Hội Đồng Quản lý, đối với Đạo, đối với Nhơn-Sanh
và nhất là trực tiếp đỗi với bao nhiêu anh em Chức-Sắc
đã bị Tiện Minh ký lịnh giáng cấp hoặc trục xuất ra khỏi
Đạo, thật ra Tiện Minh không có ác ý gì đó không ngoài
mục đích đem lại sự ổn định việc Đạo đỗi với việc Đời.
Mặc dù vậy, việc làm đó vẫn còn tồn tại và cũng có thể là
mục tiêu để hậu lai phê phán.
Nay nghỉ lại, Tiện Minh đã vượt qua khỏi phạm vi
quyền hạn đã qui định nơi Pháp-Chánh-Truyền.
Tiện Minh suy nghĩ tận tường tự thấy không có
cách nào hơn là nếu chẳng điều chỉnh được thì cũng áp
dụng phương pháp nào để cứu vản.
Do đó, sau nhiều đêm đắn đo cân nhắc, Tiện Minh
quyết định xin được Hội Đồng Quản lý cho phép vô hiệu
hóa những chữ ký của Tiện Minh trên các văn bản liên
hệ đến các sự việc nêu trên.
Tuổi đã già nua, kiếp sống thừa chẳng còn bao lâu
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nữa, tâm trạng của Tiện Minh là tâm trạng chung của
quý vị, lúc nào cũng muốn hoàn thành tốt sứ mạng của
mình, với niềm vui tay bắt mặt mừng trong các ngày hiến
lễ cho đến ngày chia tay nhắm mắt.
Tiện Minh thành tâm chúc Hội Đồng Quản lý và
toàn thể Chức-Sắc nam, nữ luôn được gội nhuần ân huệ
của ĐỨC CHÍ-TÔN và ĐỨC PHẬT-MẪU trên bước đường
phục vụ Đạo-Pháp.
Thể theo tinh thần đổi mới của Đảng và nhà nước về
tư duy kinh tế, Tiện Minh ước mong Hội Đồng Quản lý
với ý thức trách nhiệm phục vụ cho Đạo và Đời hãy vận
động bổn Đạo hưởng ứng, góp phần chung lo sản xuất
vật chất hầu đem lại sự ấm no cho toàn dân ở Tỉnh nhà.
Cuối cùng, Tiện Minh ước mong Hội Đồng Quản lý
cho công bố Ý Niệm Thơ này sau đàn sóc, vọng tại Nghinh
Phong Đài Tòa-Thánh, để chư Chức-Sắc và đồng Đạo
nam, nữ hiểu thấu tâm trạng của Tiện Minh.
Xin đa tạ trước Hội Đồng quản lý cùng chư liệt vị.
Nay kính
TP. Hồ Chí Minh, ngày 16
Kính gởi:
tháng 05 năm 1988
Ông Chủ Tịch MTTQ (Mồng 01 Tháng 04 Mậu Thìn)
Huyện Hòa Thành
Quyền Thái Chánh Phối-Sư
để kính tường
Đã ký tên
Thái Hiểu Thanh
(Bức thơ này Hội Đồng quản lý không dám ban
hành đọc tại giảng đài, coi như còn hiệu lực theo yêu cầu
của đương sự. Vậy thì mục tiêu ông phê phán ở hậu lai
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lại vẫn còn nguyên, vì trước những việc đã làm rồi không
rút lại được; chẳng khác nước đã đổ lan tràn vào lòng đất
làm sao hốt lại được, hối hận thì việc đã rồi.)
GIAI ĐOẠN ĐẦU TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG ĐẠO CỦA ÔNG HỒ TẤN KHOA

Rời quan trường ở Tỉnh Châu Đốc, ồng Hồ Tấn
Khoa về Tòa-Thánh Tây-Ninh để nhập môn vào Đạo
Cao-Đài ngày 01–12 Bính Tuất (23–12–1946), được ĐỨC
HỘ-PHÁP ân tứ vào Phẩm Hiền Tài Ban Thế Đạo, lúc
này ông lấy tên là Hiền Tài Trần Quang Vạn, tên của một
người bạn đã quá cố, vì ông đang bị Tòa Pháp Tỉnh Châu
Đốc xử phạt 1 năm tù, do đó phải bôn tẩu về Tây-Ninh
lánh nạn.
Khi được đưa về đến Tòa-Thánh, ông được quyền
Giáo-Tông Thượng Trung Nhựt giáng cơ tại văn phòng
HIỆP-THIÊN-ĐÀI chúc mừng: “Em Phủ, rán trì chí đợi
cơ hội... Em hữu phước Chư Thần đưa em về đây cũng do
tiền định! Qua để lời mừng em”
Thời gian thọ phong phẩm Hiền Tài, ông có dự nhiều
đàn cơ như: Tâm Lý Mật Truyền nhà Họa Đồ Hoanh ở
Tây-Ninh, Nam Thành Thánh-Thất Sài Gòn, có bài dạy
ông xin hủy bỏ Đạo Nghị Định thứ Tám trong Bát Đạo
Nghị Định của GIÁO-TÔNG và HỘ-PHÁP Tòa-Thánh
Tây-Ninh. Đặc biệt là ông có mặt sắc phục phái Tiên Thiên
của ông Nguyễn Bửu Tài và Cao Sĩ Tấn thuộc Thánh-Thất
Nam Thàn Sài Gòn.
Ông có công vận động Chi Phái Tiên Thiên hiệp
nhứt về Tòa-Thánh, được ĐỨC LÝ-GIÁO-TÔNG giáng
dạy đêm 01–03 Mậu Tý (1948): “Hiền-Hữu nói lại với Tài
và các bạn khác rằng: Lão chuẩn y phẩm Vị, nhưng buộc
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phải đem cả tín đồ của họ về Tòa-Thánh mới đặng, nghe à!
Còn Khoa thì đợi Cao Thượng-Phẩm định liệu...”
Theo lời dạy trên thì ông có duyên phận nơi HIỆPTHIÊN-ĐÀI thuộc chi Đạo do có lời hứa trước của Đức
Bảo-Đạo Chơn Quân như:
“Trước đã có lời hẹn với nhau...”
Hai năm sau:

Năm Canh Dần (1950), ĐỨC HỘ-PHÁP phúc sự
chung niên về Chi Phái, được ĐỨC LÝ-GIÁO-TÔNG
giáng dạy tại Cung Đạo Đền-Thánh đêm 03–01 Canh
Dần (18–2–1950):
“HỘ-PHÁP Hiền-Hữu, chúng ta có điều phải định
quyết, nhứt là Pháp quyền CHÍ-TÔN và Vạn Linh cho ra
đặc biệt chẳng nên để phạm đôi đàng mà sinh loạn Pháp,
thì tránh không khỏi loạn Đạo xin nhớ:
Thờ buổi đã đến một giai đoạn Đạo phải cứu Đời thì
cái hay khéo của chúng ta hơn hết là phải tùy thời thế mà độ
Đời. Mặt Luật Thế phải hòa nhịp cùng Luật-Đạo.
Lão đến là vì có Lịnh của CHÍ-TÔN đã dạy khi đặng
sớ của Hiền-Hữu và chung niên về Chi Phái, nhứt là Tiên
Thiên theo ý của Hiền-Hữu đã định tức nhiên không đồng
sở định của Lão.
Lão dầu muốn dầu không đã nắm tay Hiền-Hữu mà
lập “Đạo Nghị Định thứ Tám” thì là nghịch hẳn với sự
qui hồi của Đảng Phái. Nhưng vì hồng từ của CHÍ-TÔN
mà phải mở rộng cửa cứu chuộc.
Vậy theo Lão thì hai ta lấy quyền CHÍ-TÔN thâu các
Chi Phái vào hàng tạm phong, rồi đem ra Quyền-Vạn-Linh
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cầu phong định vị.
Cười... Lão chắc Quyền-Vạn-Linh sẽ không công nhận
y theo lời từ bi thái quá của ĐỨC CHÍ-TÔN...”
Do Thánh Huấn ngày 03–01 Mậu Tý dạy về ông
Khoa do ĐỨC THƯỢNG-PHẨM định liệu, nên đến đêm
07–01 Canh Dần (22–2–1950), ĐỨC THƯỢNG-PHẨM
giáng cơ tại Báo-Ân-Từ, dạy rằng:
“Bần-Đạo cốt yếu đến đặng cậy HỘ-PHÁP ngày Rằm
tới đây làm ơn phò loan dùm cho Ca Bảo-Đạo đến vụ ông
Khoa.
Theo ý Ca Bảo-Đạo thì người nói rằng: “Tốt hơn để
cho Khoa Tu luyện ít nữa năm mười năm thì mới đủ
đạo đức tài tình thật mà chống cự cùng cơ khảo thí.
Nếu đức tin chưa vững, e phải thối tâm thì rất
nên oan uổng.”
Tám ngày sau:

Mồng 07 tháng Giêng đến 15 tháng 01 Canh Dần
(1950). Do sự yêu cầu phò loan nên đến đêm 15–01 Canh
Dần (2–3–1950), Đức Ca Bảo-Đạo giáng dạy:
“Bạn Khoa nghe:
Trước đã có lời hẹn với nhau,
Thì ơn tri ngộ đã dường nào.
Cửa Thiên đưa bạn vào Chơn Vị (Chơn Quân)
Cầm vững Đạo Mầu mới gặp nhau.
Thưa Đại Huynh HỘ-PHÁP,
Bần Đệ xin Ngài dìu dắt dạy dỗ dùm cho đến ngày
đệ đến giao quyền Bần-Đạo lại cho Khoa.
220

Chưởng-Quản Phước-Thiện Từ Năm 1965–1971

Thầy đã chấp thuận và đã có Thiên-Thơ Tiền Định,
cái thiệt phận của Khoa người đã hiểu biết...
“Vậy ngày nào người chịu khảo dượt chẳng nổi, thì
Ngài nhắc nhở rằng cửa chứa Chơn Quân phải cho xứng
giá mới được...”
Ba năm sau (1953):

Đêm 13–8 Quí Tỵ (1953), Đức Ca Bảo-Đạo giáng cơ
đến ngày Rằm tháng Tám Quí Tỵ Ngài sẽ đến ban quyền
Bảo-Đạo cho ông Khoa.
Khi được ĐỨC HỘ-PHÁP cho biết tin này thì qua
đêm 14–8 Quí Tỵ, ông liền dâng bức Khải lên Đức Ca
Bảo-Đạo và ĐỨC THƯỢNG-PHẨM. (Xem Bức Khải
có nghĩa là sớ văn)
Do bức khải xin hai khoản phạm Thiên-Điều và
ngoài chức năng Bảo-Đạo. Nên ĐỨC THƯỢNG-PHẨM
phải giáng cơ dạy liền trong đêm Rằm tháng Tám Quí Tỵ
(1953) như dưới dây:
“Hồ Hiền Đệ, bạn nên biết rằng CHÍ-TÔN dành cho
mỗi đứa ta mỗi phận sự, mà phận sự chẳng hề đồng đều.
Bạn nên biết có Trời mới có mình:
Ai đã ngồi chờ Thiên mạng mà đặng nên bạn đã tự
hiểu sứ mạng Thiêng-Liêng của mình thì tự mình liệu định
bằng chẳng vậy ngôi vị tạo thành mới xứng đáng vào đâu?
Ca Bảo-Đạo đã cầu khẩn cho Hiền-Hữu nơi NGỌCHƯ-CUNG định vị, thì Hiền-Hữu cứ tuân lời chẳng nên
từ khước mà phạm Thiên-Điều.”
Ông Hồ Tấn Khoa bạch: “Xin thu hồi Đạo Nghị
Định thứ Tám, để thống nhứt Chi Phái”
221

PHƯỚC THIỆN

ĐỨC THƯỢNG-PHẨM dạy tiếp:
“Phải biết Thiên-Cơ không luật phàm nào sửa cải
được ta mong muốn như thế, nhưng nghịch Thiên-Điều thì
oai-quyền như Cổ Phật cũng không sửa cải được.
Hiền-Hữu nên biết điều ấy, chi chi cũng do CHÍ-TÔN
định liệu......”
Một năm sau: Giáp Ngọ (1954)

Đêm 9–1 Giáp Ngọ (12–2–1954) Đức Ca Bảo-Đạo
giáng cơ ban quyền Bảo-Đạo:
“Thưa Đại Huynh HỘ-PHÁP Thiên Tôn đệ xin giao
nơi tay Ngài uy quyền Bảo-Đạo đặng Ngài ban lại cho bạn
Hồ Tấn Khoa và lập Thánh-Lịnh.”
Bổn quân Bảo-Đạo Ca Minhh Chương tuân y mệnh
lệnh của CHÍ-TÔN và NGỌC-HƯ-CUNG phê giao chức
tước quyền hành nơi Thế về mặt hữu vi nhi trị, còn phần
Thiêng-Liêng về bổn quân nắm giữ và Thánh Giáo ĐỨC
THƯỢNG-PHẨM nói rằng;
“HỘ-PHÁP làm ơn trấn Thần Thiên Phục và ban Pháp
giải thể cho Hồ Hiền Đệ, còn Khai-Pháp lập minh thệ có
Bần Tăng chứng giám”
Bởi thế, nên ĐỨC HỘ-PHÁP ban hành Thánh-Lịnh
số 03/PC ngày 13–01 Giáp Ngọ (15–2–1954) giao chức tước
và phận sự về mặt hữu vi cho Hồ Tấn Khoa đảm nhiệm
kể từ ngày ký tên Thánh-Lịnh.
Như thế ông Hồ Bảo-Đạo chỉ có nữa quyền về mặt
hữu hình, chớ không có quyền về mặt Thiêng-Liêng. Vậy
thì ông đứng vào số 13 (12 Thời Quân chánh vị, ông kế vị
nữa quyền, nên đứng vào số 13)
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Theo dịch số 13 là số kỵ bất luận việc lớn nhỏ đều
không tốt luôn luôn gặp trở ngại bất trắc. Đã vậy mà còn
mang thêm hai số 3 nữa (Thánh-Lịnh số 3 và cũng ngày 13),
lập thành Tam-Tam-Tam rõ ràng ông là người có duyên
phận cùng cơ khảo thí từ năm 1979–1983 là chung cuộc.
Do bản kiến nghị của Qu. Thái Chánh Phối-Sư
đại diện Hội Đồng Chưởng-Quản và 580 vị Chức-Sắc
tại hội trường Huyện Hòa Thành ngày 6–9–1983, ông bị
mất quyền hành Đạo và đưa ra công khai hóa trước quần
chúng nhân dân tại sân vận động Hòa Thành.
Sau một thời gian quản chế tại gia ông được trả tự do
và đến khi chết chôn hàng, không được nhập Bửu Tháp,
mặc dù nhà đang ở trên phần đất có Bửu Tháp Ngài Ca
Bảo-Đạo đã hỏa táng năm Ất Mùi (1955).
Phải chăng cũng do sự chi phối của Luật nhơn quả,
vì trước đây trong quyền Chưởng-Quản Hội Đồng, ông
cùng Đầu-Sư Ngọc Nhượn Thanh ra thông tri số 3 và
Đạo-Lịnh số 11, hễ Chức-Sắc phạm Luật-Pháp nhà nước
thì không còn Chức-Sắc của Đạo và không xứng đáng là
tín đồ nữa.
Nay đến phiên ông vi phạm thì Hội Đồng chiếu luật
định của ông đã từng trị bao nhiêu người khác rồi, để trị
lại ông, đó là phép công bình của luật tự nhiên dựa trên
tổng thể của vấn đề nhân quả.
Phần nhận xét:

Nếu như không nặng tư tưởng về Chi Phái Tiên
Thiên, thì không đến nổi bị khảo thí nặng nề vì có lúc ông
đã mặc sắc phục Tiên Thiên khi còn mang phẩm Hiền Tài
Trần Quang Vạng. Chứng minh điều này là ông đã viết
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một bức thơ gởi cho ông Nguyễn Bửu Tài qua sự chuyển
giao của Ngài Trương Hiến-Pháp cùng quan điểm thực
thi đường lối cứu thế do ĐỨC HỘ-PHÁP lãnh Đạo năm
Bính Thân. Ông nói rằng:
“Anh Tài, những gì anh em chúng ta đã bàn luận tại
Sài Gòn nay anh thấy Tiên Thiên tại Tòa-Thánh rồi đó.”
Số là như vầy: Đường lối cứu thế kêu gọi hòa bình
cho dân tộc, chớ không phải làm chánh trị (can giặc)
ĐỨC HỘ-PHÁP chỉ lập có Hòa-Bình Chung-Sống với
chủ trương vận động can giặc chấm dứt chiến tranh tránh
cảnh nồi da xáo thịt của một Tôn-Giáo thể hiện sự bác ái
công bằng mà thôi.
Vô cớ ông cùng con trưởng là Hồ Thái Bạch lại tự
ý lẽn về nước lập thêm hòa bình Giáo Hội mượn danh là
Bồ Tát mặc áo tràng trắng khăn đóng trắng để chuẩn bị
lên dường ra Bến hải tụng kinh, trong khi chánh quyền
Ngô Đình Diệm đang sát phạt, bắt giam cầm tù có nhiều
người tử nạn trong khám đường.
Việc làm quan trọng như thế mà hai cha con ông
không báo trình lên ĐỨC HỘ-PHÁP, vì chủ trương Tiên
Thiên Hóa theo kế hoạch của Nguyễn Bửu Tài, Cao Sĩ
Tấn, làm sao dám báo lên ĐỨC HỘ-PHÁP và sợ bị bát
bỏ sẽ hỏng âm mưu phá Đạo của Chi Phái...
Đến năm Mậu Tuất ông cũng tự động ra l ịnh cho
hòa bình Giáo Hội lên đường ra vĩ tuyến với sắc phục toàn
màu trắng, kiểu của Tiên Thiên để lấy lòng ông Tài, đồng
thời nói lên giải pháp Tiên Thiên Hóa đã thành công.
Đứng trước cảnh chết chóc tù đày của bạo quyền
họ Ngô, mà nay nhận được lịnh phải lên đường kỳ hạn
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một tháng phải thi hành của Hồ Bảo-Đạo, đang ở Hải
Ngoại (Cao Miên).
Nhận thấy không thể thi hành được, buộc lòng hòa
bình Giáo Hội phải thượng trình lên quyền tối cao của
HỘ-PHÁP để thỉnh giáo, được ĐỨC HỘ-PHÁP ra lịnh:
“Bần-Đạo đã hủy bỏ lịnh của Bảo-Đạo Hồ Tấn Khoa
rồi, Qua khen mấy em sáng suốt hành động như vậy là đúng,
vì làm như vậy là điên rồ, làm trò cười cho thiên hạ và còn
bị lên án mê tín dị đoan nữa là khác...
Vậy từ đây mấy em tùng lịnh trực tiếp ngay Qua, dù
cho việc nhỏ, hay lớn vì cũng vậy... “(Mất quyền trưởng
ban duy nhất)
Thế là từ đó ông tự chủ động riêng cùng hợp tác
với vợ chồng bà Đạo-Nhơn Võ Hương Nhâm làm lắm
chuyện buồn lòng cho ĐỨC HỘ-PHÁP, thậm chí hai cha
con ông đi hợp mặt cùng Ngô Trọng Hiếu đại sứ toàn
quyền của Chánh Phủ Ngô Đình Diệm ở Nam Vang mà
ĐỨC HỘ-PHÁP cũng không được nghe báo cáo họ họp
với nhau về chuyện gì?
Ở đây muốn hiểu thuần về Luật-Pháp Chơn-Truyền
giữ và không giữ thế nào, không thiên về đả kích hay phê
phán, mà điều trọng yếu, nếu thật sự muốn giải thoát cần
giữ Luật, bằng chẳng thì đốn củi ba năm chỉ thiêu một
giờ, công quả trôi theo dòng Bích Thủy...
Nếu như ông không dâng bức khải yêu sách này nọ
cùng quyền Thiêng-Liêng, nhứt là ĐỨC CHÍ-TÔN Đại
Từ Phụ phải về hứa chắc ban cho ông đủ điều kiện về
Thiêng-Liêng cũng như về mặt hữu hình, để ông đủ quyền
năng thống nhứt 12 Chi Phái về hiệp một với Tòa-Thánh
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Tây-Ninh.
Còn yêu sách phạm Thiên-Điều đối với ĐỨC CHÍTÔN và Đức Hộ-Pháp phải long trọng tuyên bố thủ tiêu
Đạo Nghị Định thứ Tám. Đó là phạm Thiên-Điều, vì dù
oai quyền tối cao của Cổ Phật cũng không sửa đổi đặng.
Theo Thánh Huấn của ĐỨC THƯỢNG-PHẨM đã dạy rõ
ràng, ĐỨC CHÍ-TÔN ban cho mỗi người mỗi phận sự...
Nói cho hết lý chí tình bất cứ ai là người Đạo CaoĐài mà rõ lý “Thiên-Điều, Luật-Pháp, Phẩm Tước như trên
thì chắc hẳn không dám cầu rỗi, xin xỏ gì nữa...”
Thế mà, năm 1983 trong lúc đương quyền ChưởngQuản Hội Đồng ông lại tiếp tục dâng mật khải lên ĐỨC
LÝ-GIÁO-TÔNG và ĐỨC HỘ-PHÁP trên cõi Hư Vô cầu
xin tiêu hủy Đạo Nghị Định thứ Tám một lần nữa, và
xin hủy bỏ Luật-Pháp Thiên-Phong Chức-Sắc, chỉ làm tín
đồ mặc Đạo Phục trắng Tu Chơn mà thôi.
Việc quan trọng đối với Luật-Pháp Chơn-Truyền luôn
luôn tồn tại đến Thất Ức Niên, nên quyền Thiêng-Liêng
triệu hồi Chơn-Linh Nhan Hồi về cho đọc mật sớ và làm
phận sự phản tỉnh, cảnh giác...
Cuối cùng ông phải thú nhận đã có dâng mật khải
lại yêu cầu ông Hữu giữ bí mật, nhưng bí mật này phải
được phổ biến để làm bài học phản tỉnh giải thoát LinhHồn nhân chứng sống Đệ Tam Nhơn là ông Sĩ Tải Bùi
Văn Tiếp nghe thấy rõ hai bên lập luận:
Nghe nói ông Sáu có dâng mật sớ lên ĐỨC LÝ-GIÁOTÔNG và ĐỨC HỘ-PHÁP xin hủy bỏ Luật-Pháp ChơnTruyền có không?
Đáp: Không. Vì ông tin rằng đã là mật sớ làm sao
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ai biết đặng.
Hỏi: Đến lần thứ ba, ông vẫn bảo rằng không.
Đến nhứt quá tam ông Hữu thưa rằng: Nếu ông Sáu
nói không có, tôi xin đọc nguyên văn bức mật sớ để ông Sáu
nghe có trật chữ nào không?
Đang lúc ngồi nghe, ông Hữu đọc lại toàn văn mật
sớ không sai một chữ! Ông hỏi: Làm sao ông biết được?
Đáp: Tôi được ĐỨC LÝ-GIÁO-TÔNG và ĐỨC HỘPHÁP gọi về cho đọc bức mật sớ của ông Sáu mới biết được.
Nghe xong ông Hồ Tấn Khoa xanh mặt, liền đứng
lên chấp tay ngõ lời: “Xin ông Hữu giữ bí mật dùm”
Có quá đáng chăng, cả sự và lý.
LỊCH CHƯỞNG-QUẢN PHƯỚC-THIỆN
THỜI QUÂN HIỆP-THIÊN-ĐÀI CẦM QUYỀN CHƯỞNG-QUẢN PHƯỚC-THIỆN
Giai đoạn từ năm 1936–1941

Ngài Khai-Pháp HTĐ Trần Duy Nghĩa nắm quyền
Chưởng-Quản Cơ Quan Phước-Thiện ba năm, từ ngày
21–8 Bính Tý (6–10–1936) do Đạo Nghị Định số 46
của ĐỨC HỘ-PHÁP thiên bổ. Đến nảm Tân Tỵ (1941)
bị Pháp bắt lưu đày với ĐỨC HỘ-PHÁP nơi hoang đảo
Madagascar 5 năm 2 tháng 3 ngày.
Giai đoạn năm 1946:

Ngài Hiến-Đạo Phạm Văn Tươi nắm quyền ChưởngQuản Hội-Thánh Phước-Thiện trong năm Bính Tuất
(1946), thành lập bốn viện đầu tiên là:
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1. Lễ Viện
2. Lương Viện
3. Công Viện
4. Hộ Viện
Buổi phôi thai HIỆP-THIÊN-ĐÀI lãnh đạo PhướcThiện từ cơ quan đến Hội-Thánh là hai Ngài Thời Quân
Chi Pháp và Chi Đạo. Đúng nghĩa Phước-Thiện từ HIỆPTHIÊN-ĐÀI mà ra. Chức-Sắc Phước-Thiện khi lên đến
Phẩm Hiền-Nhơn lại trở về hiệp cùng Hội-Thánh HIỆPTHIÊN-ĐÀI.
CHỨC-SẮC PHƯỚC-THIỆN: NẮM QUYỀN CHƯỞNG-QUẢN PHƯỚC-THIỆN
Giai đoạn năm 1947:

Đầu năm Đinh Hợi (1947) khi Ngài Hiến-Đạo Phạm
Văn Tươi về quê nhà ở Cần Giộc ăn Tết Nguyên Đán
Đinh Hợi, bị kẹt không về Tòa-Thánh được.
Nên ĐỨC HỘ-PHÁP chỉ định ông Chí-Thiện
Nguyễn Văn Thế lên cầm quyền Chưởng-Quản HộiThánh Phước-Thiện trong năm Đinh Hợi (1947).
Ông Qui Liễu ngày 9–11 Đinh Hợi (DL: 20–12–1947)
hành quyền Chưởng-Quản được 11 tháng được ĐỨC HỘPHÁP khen: “Thế tuy dốt mà thật hành đúng Chơn-Pháp”.
Có nghĩa trọn tin lời chỉ Giáo của Sư Phụ mà làm theo
không dám canh cải điều gì. Ông có đại công trong việc
vận động lương thực, vật liệu tạo tác Tòa-Thánh.
Sau đó ông được truy thăng phẩm Đạo Nhơn vào
ngày 10–11 Đinh Hợi.
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Giai đoạn 1947–1956:

Cố Đạo-Nhơn Nguyễn Văn Thế Qui Vị, sau cuộc lễ
an táng 7 ngày, ĐỨC HỘ-PHÁP chỉ định ông Đạo-Nhơn
Trịnh Phong Cương cầm quyền Chưởng-Quản Hội-Thánh
Phước-Thiện vào ngày 16–11 Đinh Hợi (27–12–1947).
Đến năm Tân Mão, Ngài được thăng phẩm ChơnNhơn, vẫn hành quyền liên tục, đến ngày 14–4 Bính Thân
(25–3–1956) hưởng ứng Đường Lối Hòa-Bình Chung-Sống
do ĐỨC HỘ-PHÁP lãnh đạo, bị chánh quyền Ngô Đình
Diệm bắt giam trong năm Đinh Dậu (1957).
Ông tử nạn trong khám đường họ Ngô ngày 12–4
Đinh Dậu (1957), được ĐỨC HỘ-PHÁP truy thăng lên
Phẩm Hiền-Nhơn, hưởng thọ 66 tuổi.
Thời Loạn Pháp: Giai đoạn 1956–1957 – Dưới chế độ họ Ngô

Sau khi Ngài Chơn-Nhơn Trịnh Phong Cương
bị bắt quí Ngài có tên sau đây lần lượt lên nắm quyền
Phước-Thiện:
1. Chơn-Nhơn Dương Văn Khê Chưởng-Quản
bị bắt 27–1 Đinh Dậu (DL. 7–2–1957)
2. Chơn-Nhơn Nguyễn Văn Đại lên ChưởngQuản, cũng bị bắt ngày 1–2 Đinh Dậu.
Lúc bấy giờ tất cả Chức-Sắc còn trung thành theo
ĐỨC HỘ-PHÁP đều có lịnh truy nã như ông Đạo Nhơn
Nguyễn Văn Phú phải lánh mặt về Tỉnh Mỹ Tho, thời
gian sau trở về nữa đường bị bắt tống giam.
Trừ phi những Chức-Sắc nương theo cuộc truất
phế Đạo quyền của ĐỨC HỘ-PHÁP do Cao Tiếp Đạo
chủ trương, có cấp giấy chứng nhận thì được tự do ra vô
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Tòa-Thánh, nếu ai không có giấy là bị bắt ngay.
Phân loại cấp giấy như vậy để dễ kiểm nhận Chức-Sắc
nào không chịu theo Tiếp Đạo Cao Đức Trọng.
Cuộc đau thương này kể chưa từng có, lúc bấy giờ
Thánh Địa tràn đầy lính canh của Ngô Đình Diệm. (Tiểu
đoàn Nùng).
Nên Đức Thầy dùng kế ly gián: “Thiếu tướng Văn
Thành Cao hảy làm phận sự Bần-Đạo giao phó”. Trong khi
đó Văn Thành Cao vâng lịnh Ngô Đình Diệm về chiếm
Nội-Ô Tòa-Thánh...
Ngài Trương Tiếp Pháp là nhân chứng vì được ĐỨC
HỘ-PHÁP hủy quyền thay mặt HỘ-PHÁP tại Tòa-Thánh,
Ngài nói:
“Ngoại quyền xâm nhập khẩm khuôn thuyền...”
Và ĐỨC HỘ-PHÁP nói “Đạo ngày nay là Đạo của
Ngô Đình Diệm”
DANH SÁCH CÁC VỊ CHƯỞNG-QUẢN PHƯỚC-THIỆN

Dẫn khai từ ngày khai sanh Phước-Thiện đến ngày
tận cùng là giải thể:
1. Ngài Khai-Pháp Trần Duy Nghĩa (1934–1940)
2. Ngài Hiến-Đạo Phạm Văn Tươi (1946) 2 tháng
(HPPT)
3. Ngài Chí-Thiện Nguyễn Văn Thế (1947) 11
tháng. Sau được truy thăng phẩm Đạo-Nhơn.
4. Đạo-Nhơn, Chơn-Nhơn Trịnh Phong Cương
(1947–1956). Sau được truy thăng Hiền-Nhơn.
5. Chơn-Nhơn Dương Văn Khuê (1957)
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6. Chơn-Nhơn Nguyễn Văn Đại (1957)
7. Đạo-Nhơn Lê Văn Trung (1957), giai đoạn
ông Tiếp Đạo Cao Đức Trọng truất phế Đạo
quyền ĐỨC HỘ-PHÁP.
8. Chơn-Nhơn Nguyễn Văn Phú (1961–1963)
9. Chơn-Nhơn và Hiền-Nhơn Lê Văn Trung
(1963–1975)
10. Chơn-Nhơn Trần Minh Viên (1976–1977).
Ngài Chơn-Nhơn Trần Minh Viên làm
Chưởng-Quản chẳn 365 ngày.
Danh Sách Chưởng-Quản chánh thức là 10 vị.
Sau đó Phước-Thiện cùng nhiều cơ quan khác bị giải
thể ngày 4–2–Kỷ Mùi (1–3–1979).
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PHỤ LỤC

[1]

Gồm các:
❒❒ Đạo Nghị Định,
❒❒ Đạo-Lịnh
❒❒ Thánh-Lịnh
❒❒ Huấn Lịnh
❒❒ Thông Tri
❒❒ Chỉ Thị
❒❒ Và các văn bản liên quan...
Được photocopy kèm theo.

[1] Trên bản tài liệu photocopy từ bản in của quyển “Phạm-Môn –
Minh-Thiện – Phước-Thiện” chỉ có trang (tr. 228) ghi các văn bản
tài liệu đính kèm (liệt kê như trên), nhưng chẳng may vì một lý do
nào đó, mà không có trong bản tài liệu mà chúng tôi có được mà chỉ
có đính kèm “Chương Thứ Hai: PHƯỚC THIỆN, Điều Thứ Mười
của ĐẠO-LUẬT năm Mậu Dần”, nên các văn kiện trên bị thiếu sót
trong bản ebook này. Chúng tôi tha thiết cầu mong Chư Đạo Hữu
nào có được những tài liệu trên xin vui lòng cho chúng tôi được biết,
ngỏ hầu bổ túc vào quyển ebook cho được đầy đủ trọn vẹn– Xin
chân thành cảm tạ, TN.
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Đạo-Luật MẬU DẦN
(Thập Nhị Niên)
CHƯƠNG THỨ HAI: PHƯỚC THIỆN
ÐIỀU THỨ MUỜI: Gầy Dựng Cơ Thể Phước-Thiện Các
Nơi, Và Những Phương Hay Ðặng Châu Cấp Cho
Những Kẻ Tật Nguyền Cô Ðộc[1]

LUẬT
Kỷ luật Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiêng liêng của Chức-Sắc
Phước-Thiện định y như dưới đây:[2]
1- Minh Ðức
2- Tân-Dân
3- Thính-Thiện
4- Hành-Thiện
5- Giáo-Thiện
6- Chí-Thiện
7- Ðạo Nhơn
8- Chơn-Nhơn
9- Hiền-Nhơn
10- Thánh-Nhơn
11- Tiên Tử
12- Phật Tử

[1] Bản cũ ấn bản năm Nhâm Thìn 1952 ghi là cơ sở Phước-Thiện.
[2] Bản cũ ấn bản năm Nhâm Thìn 1952 ghi là: Thập-Nhị ĐẳngCấp Thiêng liêng của Chức-Sắc Phước-Thiện định như dưới đây:
(Không có từ Kỷ luật)
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I.- LUẬT TUYỂN CHỌN
1. Bất luận Nam hay Nữ, ai ai cũng đặng dưới quyền
tuyển chọn vào Phước-Thiện của Ðạo, hoặc người
có Ðạo, hoặc người chưa có Ðạo, muốn vào PhướcThiện thì phải lập tờ hiến thân trọn đời, xin làm
công quả cho cơ sở Phước-Thiện.
2. Những Chức-Sắc hay Chức Việc đương quyền
hành chánh mà muốn hiến thân làm công quả vào
cơ sở Phước-Thiện, thì phải có giấy chứng nhận
do đẳng cấp trật tự mình mới đặng. Còn Tín Ðồ
thì phải có giấy chứng tánh hạnh tốt của Bàn Trị
Sự cho thì bên Phước-Thiện mới thâu nhận.
3. Người nào mới nhập vào Phước-Thiện cũng phải
khởi đầu làm công quả theo hạng Minh Ðức.
II- CẦU PHONG
4. Chức-Sắc Phước-Thiện Nam Nữ phải chịu dưới
quyền công nhận của toàn Hội Phước-Thiện, mới
đặng thăng chức hay là buộc tội mà bị sa thải.
5. Bậc Minh Ðức muốn lên bậc Tân-Dân phải có 3
năm công nghiệp đầy đủ với chức trách, phải có
tờ kiết chứng công nghiệp, tờ khai tánh đức tốt,
trường trai và tư cách xứng đáng mới đặng dự
vào sổ cầu phong.
6. Sổ cầu phong ấy phải đệ về Hội-Thánh (Văn Phòng
sở Phước-Thiện tại Tòa-Thánh) trước ngày 30
tháng 8 thường niên.
7. Người nào nhập vào Phước-Thiện đều phải do
đẳng cấp y theo trên đây mà hành sự, phải có đủ 3
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năm công nghiệp Minh Ðức mới đặng cầu thăng
thưởng lên bậc Tân-Dân. Tân-Dân phải có đủ 3
năm công nghiệp mới đặng lên Thính-Thiện, v...v...
8. Bậc Hành-Thiện mà muốn lên Giáo-Thiện thì
ngoài ra luật 3 năm công nghiệp, còn phải nuôi
dưỡng đủ 12 gia tộc mới đặng.
9. Mỗi đẳng cấp phải có đủ 3 năm hành thiện mới
mong bước qua đẳng cấp khác.
10. Ngoại trừ ra ai có đại công mà có đủ bằng cớ và
chiếm đặng lòng tín nhiệm của sanh chúng dâng
lên thì cũng đặng dự sổ cầu phong. Những vị nào
để hết tâm vì Ðạo mà phải chịu khổ hạnh hoặc bị
tù tội ngục hình cũng đặng dự vào sổ cầu phong
ngoài luật đã định.
III- HÀM PHONG
11. Hạng Hàm Phong cũng vậy. Những vị nào đủ
công nghiệp mà đã quá lục tuần thì cũng đặng
dự vào sổ cầu phong hàm phẩm, nhưng cũng phải
chịu y theo điều kiện thuộc về hạng ân phong vậy.
IV- TRUY PHONG
12. Hạng truy phong công nghiệp những người đã
quá vãng, mà có đủ bằng cớ đặng công chúng
hoan nghinh và Tòa Ðạo minh xét rồi thì đặng
đem vào sổ cầu phong cho toàn Hội Phước-Thiện
công nhận.
13. Những vị đắc phong hàm phẩm, lúc còn sanh tiền
còn lập thêm công nghiệp xứng đáng mà liễu Ðạo
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trước ngày cầu phong thăng cấp thì cũng đặng
đem vào sổ cầu truy phong vậy.
V- QUYỀN PHONG THƯỞNG
14. Quyền phong thưởng Chức-Sắc Phước-Thiện hay
là buộc tội Chức-Sắc ấy thì về quyền đặc biệt của
Ðức Hộ-Pháp mà thôi.
VI- THỂ LỆ HỘI PHƯỚC THIỆN
15. Mỗi năm, sau ngày Hội Quyền-Vạn-Linh có Ðại
Hội Phước-Thiện một lần.
16. Về phần tuyển chọn Phái-Viên của hạng Minh
Ðức, Tân-Dân và Thính-Thiện tức là hạng mới
xin làm công quả học Thiện, hoặc theo Thiện,
hoặc nghe Thiện.
17. Mỗi Quận Ðạo nào có lập cơ sở lương điền công
nghệ, thương mãi thuộc về Phước-Thiện, thì từ
1 đến 500 người hiến thân công quả đặng cử 1 vị
Phái-Viên ra thay mặt, từ 501 đến 1000 thì công cử
2 vị y theo thể lệ chọn Phái-Viên Quyền-Vạn-Linh.
Về phần công cử Nghị-Viên của hạng Hành-Thiện
tức là hạng Chủ Sở và Chức việc Bàn Cai-Quản
nhà sở Phước-Thiện chánh.
Mỗi Quận Ðạo nào có lập cơ sở lương điền công
nghệ, thương mãi thuộc về Phước-Thiện, thì cả
Chủ Sở nơi ấy và Chức việc Bàn Cai-Quản hiệp
nhau công cử Nghị-Viên.
a. Cả Chủ Sở Lương điền, Công nghệ,
Thương mãi thì đặng chọn cử 1 vị thay
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18.
19.

20.
21.

22.
23.

mặt.
b. Cả Chức Việc, Bàn Cai-Quản nhà sở
Phước-Thiện chánh thì đặng chọn cử ra
1 vị thay mặt.
Nghị-Viên và Phái-Viên hiệp lại gọi là Ban Ủy Viên
thay mặt cho toàn Phước-Thiện nơi mỗi Quận.
Người đắc cử phải là hạng trường trai, có tánh đức
tốt mới xứng là người thay mặt cho Phước-Thiện.
Khi được tuyển chọn rồi, Ðầu Quận phải giao
cho người đắc cử ấy tờ kiết chứng y như kiểu nhứt
định của Hội-Thánh.
Lúc về Tòa-Thánh dự Hội thì phải trình tờ kiết
chứng ấy mới đặng vào dự Hội.
Cuộc chọn cử Ban Ủy Viên thay mặt cho toàn
Phước-Thiện nơi mỗi Quận, thì phải có mặt vị
Giáo-Thiện Ðầu Quận Phước-Thiện làm Chủ Tọa.
Ban Ủy-Viên phải có mặt tại Tòa-Thánh trước
ngày dự hội ít nữa là 5 ngày.
Còn phần Chức-Sắc chánh danh Phước-Thiện
Nam Nữ từ Giáo-Thiện đổ lên đều có quyền đến
dự Hội toàn Phước-Thiện.

VII- PHẦN TẠO CƠ SỞ
24. Mỗi Quận Ðạo phải lập ra một nhà sở PhướcThiện chánh thức, nơi nhà sở ấy mới đặng phép hội
hiệp lo thương lượng làm ăn thuộc về Phước-Thiện.
25. Mỗi Làng Ðạo phải khai mở nhiều sở lương điền
công nghệ, thương mãi. Các sở Lương điền, Công
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nghệ, Thương mãi ấy phải chịu dưới quyền của sở
Phước-Thiện chánh.
26. Nơi mỗi nhà sở Phước-Thiện chánh phải lập một
cơ quan thiết dụng như là:
a. Bảo Sanh Viện
b. Y Viện
c. Ấu Trỉ Viện
d. Dưỡng Lão Ðường
e. Học Viện
27. Mỗi sở lương điền công nghệ phải có 1 vị Chủ Sở
làm đầu. Vị nào muốn đặng chọn cử làm Chủ Sở
thì phải là hạng Hành-Thiện mới đặng.
28. Mỗi nhà Sở Phước-Thiện trong Quận Ðạo phải
cử ra 1 Bàn Cai-Quản để lãnh trách nhiệm Chủ
Trưởng nhà sở ấy.
Mỗi Bàn Cai-Quản phải có ít nữa là 12 người
Chức Việc:
1 Chủ Trưởng
1 Phó Chủ Trưởng
1 Thủ Bổn
1 Phó Thủ Bổn
1 Từ Hàn
1 Phó Từ Hàn
6 Nghị-Viên.
PHƯƠNG PHÁP THẬT HÀNH
1. Trong hàng 6 Nghị-Viên phải chọn cử ra 2 viên
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Kiểm Soát. Chức Việc nầy phải chọn trong hạng
người hiến thân trọn đời vào sở Phước-Thiện,
có tâm đức, tư cách xứng đáng, trừ ra chức Chủ
Trưởng thì phải lựa chọn công cử trong hạng Chủ
Sở Lương điền Công nghệ mà thôi.
2. Cuộc công cử nầy phải có mặt Ðầu Họ, Ðầu
Quận, Chủ Tọa và Sĩ Tải hay Luật Sự chứng kiến.
Mỗi khi công cử phải lập Vi Bằng.
Phận sự Bàn Cai-Quản
3. Phận sự Bàn Cai-Quản là lo chăm nom xem xét
các cơ sở Lương điền, Công nghệ thuộc về sở
Phước-Thiện của mình cai quản.
4. Mỗi tháng, Bàn Cai-Quản phải hội nhóm ít nữa
là 2 kỳ trong khi có đàn lệ tại Thánh-Thất sở tại.
5. Nếu xa Thánh-Thất thì được nhóm tại nhà sở
Phước-Thiện.
Phận sự Chủ Trưởng
6. Khi nhóm, Chủ Trưởng làm Chủ Tọa, người đem
các vấn đề cơ sở Phước-Thiện, sắp đặt có thứ tự
trong chương trình cho chư Nghị-Viên bàn định.
7. Nghị-Viên không đặng bàn tính việc gì khác hơn là
vấn đề đã lập trong chương trình. Khi Chủ Trưởng
xướng đề ra thì phải giải rành rẽ cho chư NghịViên được thông hiểu, rồi để cho chư Nghị-Viên
tự do bàn định. Chủ Trưởng không nên bàn cải
chi với Nghị-Viên. Sau khi chư Nghị-Viên bàn cải
rồi, Chủ Trưởng gom tất cả ý kiến hay của phần
đông chư Nghị-Viên mà lập thành Quyết Nghị.
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Phận sự Phó Chủ Trưởng
8. Phó Chủ Trưởng phải chung trí giúp Chủ Trưởng
lập chương trình và bàn định các vấn đề trước khi
đem ra nhóm hội.
9. Khi Chủ Trưởng vắng mặt thì Phó Chủ Trưởng
đặng quyền thay thế cũng như Chủ Trưởng vậy.
Phận sự Thủ Bổn
10. Thủ Bổn lãnh phần việc bút toán và biên bản sổ
thâu xuất cho Bàn Cai-Quản xem xét trong mỗi
kỳ nhóm lệ. Thủ Bổn chịu trách cứ về số tiền
mình giữ và không đặng phép xuất chi phí nào mà
không có Chủ Trưởng, hay là Phó Chủ Trưởng
thế quyền chứng kiến.
11. Thủ Bổn gìn giữ sổ Thâu Xuất (Thâu Xuất phải
biên hằng ngày và cộng chung mỗi tháng).
 Một cuốn sổ ghi công quả
 Một cuốn sổ biên tài sản.
 Một cuốn sổ Cấp tế những người cô quả,
bệnh hoạn, đói khổ, già cả, tật nguyền, góa
bụa và quan, hôn, tang, tế.
12. Lúc nào Bàn Cai-Quản muốn xem xét, thì Thủ
Bổn phải bày các sổ sách. Bất hạng là lúc nào, Chủ
Trưởng cũng có quyền xem xét sổ sách và tiền bạc.
13. Mỗi kỳ nhóm thường lệ, Thủ Bổn phải lược thuật
sự quản xuất tài chánh cho rõ ràng.
Phận sự Phó Thủ Bổn
14. Phó Thủ Bổn lãnh phần giúp Thủ Bổn trong phần
giấy tờ sổ sách về tài chánh và thay mặt cho Thủ
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Bổn trong khi người vắng mặt.
Phận sự Từ Hàn
15. Từ Hàn lãnh phần lập Vi Bằng trong mỗi kỳ hội
nhóm. Người giữ:
 1 cuốn sổ biên tên họ những Ðạo Hữu hiến
thân trọn đời vào sở Phước-Thiện, có đủ ngày
tháng hiến thân và những điều cần yếu thuộc
về gia tộc Ðạo Hữu ấy.
 1 cuốn sổ biên nhận các thơ tín tiếp đặng.
 1 cuốn sổ biên nhận các thơ tín gởi đi.
 1 cuốn sổ biên tên các Chức Việc Bàn CaiQuản và tên các Ðạo Hữu có công sáng tạo
cơ sở Phước-Thiện.
Phận sự Phó Từ Hàn
16. Phó Từ Hàn lãnh phần giúp Từ Hàn trong các
phận sự.
Phận sự Nghị-Viên
17. Nghị-Viên lo chăm nom quyền lợi chung để giúp
hay cho cơ sở Phước-Thiện được mau chóng thạnh
hành phát triển.
18. Các vị nầy giúp Chủ Trưởng việc trật tự trong
các kỳ nhóm.
19. Phải chọn lựa trong hàng Nghị-Viên cử ra 2 vị
Kiểm Soát, trong hạn lệ là 1 năm để lãnh phận sự
tra xét sổ sách của Thủ Bổn và Từ Hàn.
20. Giấy tờ nào cần ích trong cuộc điều tra sổ sách, thì
Thủ Bổn phải giao cho Kiểm-Soát Viên xem xét.
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21. Tờ lược thuật về việc quản xuất tài chánh và sản
vật của Thủ Bổn, phải đủ 2 Kiểm-Soát Viên xem
xét và ký tên.
22. Kiểm-Soát Viên được tự quyền lập phúc sự các
việc điều tra sổ sách đệ về cho Hội-Thánh biết.
23. Trước khi xướng lập cơ sở Lương điền, Công nghệ,
thì chỉ nhờ nơi lòng từ thiện của toàn Ðạo Hữu
trợ giúp. Ngoài ra, những vị nào hảo tâm dâng
thêm tài vật chi xứng đáng thì đặng nêu tên vào
bảng danh dự để làm kỷ niệm nơi cơ-sở.
24. Những vị nào hảo tâm hiến nhà hiến đất, hoặc
các tài vật khác, thì phải làm giấy tờ cho rành rẽ,
đóng bách phần cải bộ đặng giao trọn quyền cho
Phước-Thiện làm chủ.
25. Những vị đã trọn hiến thân vào sở thì Chủ Sở phải
bảo toàn gia tộc của vị hiến thân ấy như chồng,
vợ, con, cha mẹ ruột, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng và
cắt phận sự cho mỗi người. Mỗi sở Hành-Thiện
phải bảo toàn cho đủ 12 gia tộc mới đúng phép
hành thiện theo luật Phước-Thiện.
26. Chư Chức Việc bên Hành-Chánh cũng phải để
tâm giúp ích cho bên Phước-Thiện đặng mau kết
quả mỹ mãn.
27. Nếu trong sở có xảy ra điều chi bất hòa mà điều
đình không đặng, thì phải lập Hội Công Ðồng
y như bên Hành-Chánh mà trừng trị. Kỳ dư xảy
ra với các cơ quan trong nền Chánh Trị Ðạo, thì
buộc phải giải ra Tòa Ðạo phân xử.
28. Phải tìm phương châu cấp những gia đình nghèo
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nàn của chư Chức-Sắc đắc lịnh Hội-Thánh thuyên
bổ đi hành Ðạo phương xa.
29. Khi các cơ sở đã thành lập, mỗi năm phải tùy
theo huê lợi trong sở đặng giúp lương thực trong
các Thánh-Thất, hoăc mỗi Văn Phòng trong nền
Chánh Trị Ðạo và phải định riêng ra một phần
để châu cấp cho những kẻ tật nguyền cô độc.
30. Về khoản cấp tế của Phước-Thiện, chẳng nên phân
biệt người trong Ðạo hay là ngoài Ðời, nghĩa là
mỗi phen nơi nào bị tai nạn khổ tâm khổ trí thì
lẽ cố nhiên người hành thiện chẳng thế nào bỏ
qua cho đặng, chẳng những trợ giúp về mặt vật
chất hình thức bên ngoài mà thôi, mà lẫn đến tinh
thần bên trong cũng phải có sự an ủi tâm hồn cho
người được an vui bình tâm định trí.
31. Nếu một ai vì cảnh bi thương trong gia-đình, hoặc
vì đau thảm về phần xác thịt, mà đến nhà PhướcThiện cầu xin cứu giúp, hay là một tấn kịch khốc
hại đã phô bày trước mắt mà người hành thiện lại
nỡ đành làm ngơ, để cho người khốn khổ ấy phải
cam tâm tủi phận, chẳng nhờ nơi lòng ái tuất của
nhà lương thiện đoái đến mà có đủ bằng cớ, thì vị
Hành-Thiện ấy phải bị lỗi nặng với danh giá nhà
Phước-Thiện và phải chịu phần trách cứ.
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10 ĐIỀU CẤM-RĂN
Của ĐỨC HỘ-PHÁP riêng cho TÍN-ĐỒ PHẠM-MÔN
PHƯỚC-THIỆN – THIÊN-HỈ-ĐỘNG


1. Phải tuân-y 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 giữ Trai-giới.
4. Phải xa-lánh các Đảng-phái.
5. Phải thật-hành Phước-Thiện, giúp kẻ cô-thế,
nuôi người già, dưỡng trẻ nhỏ.
6. Không đặng thâu của Chúng-Sanh.
7. Phải coi Đồng-đạo như anh em ruột thịt.
8. Chẳng đặng Bội-Sư, phản bạn.
9. Phải ở như các Thánh-Hiền, đừng phạm tội
vong-công bội-đức.
10. Phải thương yêu cả loài người và loài-vật, kỉnh
trọng mạng-sanh đặng vùa theo Thánh-Chất
của CHÍ-TÔN là CHÚA sự sống.
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Lời của ĐỨC HỘ-PHÁP nói tại NỮ ĐẦU-SƯĐƯỜNG “cũ” bằng tranh năm 1946 trong cuộc hội
họp đủ mặt Chức-Sắc Thiên-Phong và toàn Đạo Nam
Nữ khi Đức Ngài mới vừa Hồi-Loan:
«Trước giờ đi hải-ngoại để cho mấy em “10 MÓN
BỬU-PHÁP” nếu em nào làm được là THÁNH tại
thế khỏi cần đi đâu hết.
Chư-Thánh Lưỡng-Đài làm chứng cho lời nói
của BẦN-ĐẠO tại mặt thế nầy hay về Thiêng-Liêng
cũng vậy.»
Đức Ngài truyền đọc lên 10 ĐIỀU CẤM-RĂN
cho Hội-Thánh và Tín-Đồ nghe.
THI
ĐỨC CHÍ-TÔN
Đổ lụy Thầy phân cũng nghẹn-ngào,
Các con đau Thầy há vui sao!
Còn Lời còn dạy chim chung-tổ,
Vắng tiếng vắng khuyên ngựa rẻ tào.
Xét quấy lo tròn nhân-đức trước,
Độ Đời mới vẹn nghĩa ân sâu.
Thương nhau phải lúc chung vai-gánh,
Danh-giá đừng quên Đạo đứng đầu.
TRÍ-HUỆ-CUNG, Ngày 15 tháng Giêng Năm Ất-Mão.
BAN KỲ-LÃO TRÍ HUỆ-CUNG PHẠM-MÔN
(L. D. T.)
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