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LỜI NÓI ĐẦU: mở ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ chớ không phải mở Đạo  
Cao-Đài.  
           Tới chừng Ngài biểu chúng tôi cầm một cây Cơ và 
một ngọn bút đi các nơi thâu Môn-Đệ. Trọng-yếu của 
Ngài là thâu mấy vị Tông-đồ có sứ-mạng trong Đại-Đạo 
Tam-Kỳ Phổ-Độ này làm môi-giới độ Đạo sau này. 

              Đức Hộ-pháp nói về: 
    Sự ra đời của Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ 
  “Có nhiều người viết Đạo-sử và đã nói cho người 

ngoại-quốc hiểu Đạo. Trong ấy có nhiều điều không đúng 
sự thật, nhứt là trong các bài Cơ.            Đức Chí-Tôn biểu chúng tôi phò-loan đặng Ngài 

dùng quyền-năng Thiêng-liêng kêu gọi mấy vị T ông-đồ 
đó. Quả nhiên chẳng bao lâu, có đủ Thập-nhị Thời-quân 
hiển hiện ra, trong số các vị Thời-quân ấy có Cao Tiếp-
Đạo ở tại Kiêm-Biên chớ không phải ở Sài-Gòn. 

Đạo ban sơ thế nào? 
Nhiều người đã nói đến, đã giảng lịch-sử Đạo, 

nhưng không đúng lịch-sử chút nào hết. Sự thật như thế 
này: 

           Đi thâu Thập-Nhị Thời-quân rồi, Đức Chí Tôn mới 
mở Đạo. Chừng đó Ngài mới chỉ cho chúng tôi biết rằng 
có một người thờ Ngài là ông Ngô-văn-Chiêu, tức nhiên 
Đức Chí-Tôn muốn thâu Ông làm Giáo-Tông đầu tiên đó. 
Có một điều lạ-lùng suy-nghĩ không ra nguyên-cớ là Đức 
Chí-Tôn biểu Bà Nữ Chánh-Phối-Sư Hương-Hiếu may 
sắc-phục Giáo-Tông cho Người, kỳ hạn trong mười ngày 
Người sẽ được lên làm Giáo Tông.  

           Trong năm Ất-Sửu: các Thầy, các Ông, từ hàng 
Thẩm-phán, Phủ, Huyện, muốn tìm một sự thật mà thiên 
hạ đã làm đảo-lộn trong giới trí-thức đương thời là “Con 
người có thể thông-công cùng các Đấng thiêng-liêng vô 
hình được” nhứt là thuyết này đã làm cho cả Âu-Châu sôi 
nổi, nhiều sách vở đã tung ra cả hoàn-cầu do các Hội 
Thần linh-học và Thông-thiên-học đã khảo-cứu một cách 
rõ-rệt. “Loài người có thể sống với cảnh thiêng-liêng kia 
như chúng ta đang sống đây vậy.” Cái triết-lý ấy làm cho 
nhiều người, nhứt là người học-thức muốn tìm-tàng thấu 
đáo.  

Trong thời-gian mười ngày, chỉ có mười ngày mà 
thôi ! Chúng tôi không hiểu nguyên-cớ nào Ông Ngô-văn 

Chiêu không hưởng được điạ vị ấy. Ông Ngô-văn-Chiêu là 
một vị Phủ, Đốc Phủ-sứ buổi nọ, ở tại Hà-Tiên, do nơi Cơ 
bút, Đức Chí-Tôn đến với Ngài và thâu Ngườilàm Môn-Đệ 
đầu tiên hết, là Người được Đức Chí Tôn xưng là “CAO 
ĐÀI TIÊN-ÔNG ĐẠI-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT.” 

           Nơi hạng học-thức ấy có một người cố tâm hơn hết 
là Đức Cao Thượng-Phẩm. Ban sơ chưa biết gì, chỉ làm 
theo phương-pháp bên Âu-Châu hay bên Pháp là Xây bàn. 
           Cái duyên ngộ Đạo của chúng tôi lúc đó chưa có 
quyền-năng thiêng-liêng xúi biểu hay xô đẩy. Chúng tôi 
muốn tìm hiểu huyền-vi bí-mật thiêng-liêng của Đức Chí 
Tôn đã tạo ra càn-khôn Vũ-trụ. Sách vở để lại cũng nhiều, 
nhưng thật ra lý-thuyết ấy làm cho chúng tôi chưa quyết 
định về tín-ngưỡng cách nào mà đức-tin đã có thật vậy. 

Trong khi đó Đức Chí-Tôn đến với chúng tôi mở 
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Đức Chí-Tôn chỉ nhà của Ông 
Ngô-văn-Chiêu cho chúng tôi và nói: 

- Ngô-văn-Chiêu thờ Thầy lâu rồi, các con đến đó 
kết Bạn cùng nó, vì cớ cho nên chúng tôi mới đến Ông 
Ngô-văn-Chiêu.            Khi Đức Chí-Tôn đến với chúng tôi, Đức Chí Tôn  
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           Một buổi nọ chúng tôi phò-loan học hỏi như thường  
ngày. Đức Chí-Tôn kêu chúng tôi và Đức Cao Thượng 
Phẩm phải đi vô trong Chợ Lớn, đến tại nhà của Đức 
Quyền Giáo-Tông của chúng ta  bây giờ là Ông Lê-Văn 
Trung. Buổi nọ Ông Lê-Văn-Trung đang làm Thượng 
nghị-Viện. Hội-đồng Thượng-Nghị-Viện chẳng khác bây 
giờ là một vị Tổng-Thống đời Pháp-thuộc. Chức Nghị 
Viện lớn lắm! Ông là người Nam làm đến bực đó thôi; mà 
nghe ra Ông là người quá sức đời, Tôi với Đức Cao 
Thượng-Phẩm không hạp chút nào! Nhứt định không làm 
điều đó được, nghe danh quá đời, chơi bời phóng túng 
không thể tả hết; buổi chúng tôi ôm Cơ đến nhà Ngài đặng 
Đức Chí-Tôn độ Ngài. Khi vô tới nhà, thú thật với Ngài 
rằng:  

thì chúng tôi có thể nói rằng: Do nơi Đức Quyền Giáo 
Tông mới xuất hiện ra Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài đó vậy. 
           Ngôi vị của Ông Saint-Pière, Giáo-Hoàng của 
Thiên-Chúa-Giáo ở La-Mã như thế nào thì ngôi vị của 
Đức Quyền Giáo-Tông ngày nay cũng thế. Bởi vì chính 
mình Đức Chí-Tôn đến thâu Ngài, biểu Ngài lập thành 
Hội-Thánh. Ngài đi đến đâu, Tôi và Đức Cao Thượng 
Phẩm theo phò-loan để Đức Chí-Tôn thâu Môn-Đệ, thâu 
được bao nhiêu thì giao cho Đức Quyền Giáo-Tông 
Thượng-Trung-Nhựt giáo-hóa, chính do nơi Ngài cầu  
khẩn Đức Chí-Tôn thâu Môn-Đệ. Ngài luôn luôn đi các 
nơi để Phổ-độ chúng sanh, nhứt là trước ngày mở Đạo. 
Đức Chí-Tôn sai hết chúng tôi, tức Thập-nhị thời-quân 
đi phò-loan cùng hết, không chỗ nào không có Cơ bút:  

-“Chúng tôi được lịnh của Đức Chí-Tôn dạy Đạo, 
Anh  tính sao Anh tính !” 

Người thì xuống miền Tây, người đi miền Trung, đi 
cùng hết. Thâu Môn đệ xong, Thầy dạy chúng tôi về Tây 
ninh mở Đạo. Với hai bàn tay trắng, không có một miếng 
đất cắm dùi làm sao mở Đạo?   

           Ngộ quá chừng quá đỗi. Ông biết Đấng đó hơn 
chúng tôi biết: lo sắp đặt bàn ghế, sửa-soạn buổi phò 
loan; rồi thì chúng tôi tiếp rước Ông, độ Ông, bắt Ông 
Nhập-môn đủ hết; chúng tôi không hiểu Ông có tin nơi 
Đức Chí-Tôn hay không?   

     Khi đó Đức Chí-Tôn thâu Ông Nguyễn-Ngọc Thơ 
tức là Phối-Sư Thái-Thơ Thanh làm Môn-Đệ, Thái Thơ 
Thanh tức là bạn chí-thân, tức là chồng của Bà Nữ Đầu 
Sư Lâm Hương Thanh. Thành thử mỗi người đều có Thiên 
mạng nơi mình mà không ai biết, chính Bà là người cầm 
đầu Nữ-phái đó vậy. Đức Chí Tôn thâu rồi  mới biểu hai 
vợ chồng Ông Thái-Thơ Thanh vào mượn Chùa Từ Lâm 
Tự ở Gò-kén đặng mở Đạo; Chùa Từ-Lâm chưa xong gì 
hết, có Chánh điện, còn Đông-lang, Tây-lang thì chưa có, 
đằng này mấy Anh lớn họp nhau xuất tiền ra làm cho 
xong. 

Có khi tưởng Ông không tin nơi Đức Chí Tôn nữa 
chớ! Trong nhà Ông có nuôi một người con nuôi tên là 
Thạnh còn nhỏ độ 12, 13 tuổi gì đó. Hai Cha con kiếm đâu 
ra được một cây Cơ không biết. Vái Đức Chí-Tôn rồi cầu 
Cơ.  

Khi phò-loan, thằng nhỏ kia cầm đến cây Cơ thì 
ngủ, ông thì thức, Cơ thì chạy hoài. 
           Đức Chí-Tôn dạy Ông nhiều lắm, không biết dạy 
những gì. Ông hỏi thì Đức Chí-Tôn trả lời, chỉ có hai 
người biết với nhau mà thôi. Từ đó Ông mới tin nơi Đức 
Chí Tôn. 

            Đến ngày rằm tháng mười năm Bính-Dần thì mở 
Đạo, chúng tôi gởi Đơn lên Chánh-phủ Pháp xin mở Đạo 
công-khai, trong đơn có kể tên những người Môn-Đệ đầu 
tiên.  Sau khi mở Đạo nơi Chùa Gò-kén, tức là Chùa Từ  

           Từ khi Đức Chí-Tôn đến độ Đức Quyền Giáo Tông  
rồi mới xuất hiện ra Hội-Thánh. Nếu chúng tôi làm chứng  
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Lâm-Tự. Người cầu Đạo càng ngày càng đông. Người 
Pháp buổi nọ sợ chúng tôi làm loạn, nên xúi-giục Hoà 
Thượng Giác-Hải đòi chùa ấy lại, đuổi chúng tôi đi cho 
hết mở Đạo; đồng thời người Pháp bắt đầu làm khó Đạo, 
hăm he các Chức-sắc, họ lập hồ-sơ đen để trừng-trị những 
người theo Đạo. 

sinh cả hạnh-phúc để tạo cho nên tướng, nhứt quyết như 
thế nào, bất kể sống chết. Cả ba chúng tôi, nhứt định phải 
làm cho Đạo Cao-Đài thành, thành đặng cứu khổ, cứu 
chủng tộc chúng tôi. Sự quyết chí về tương-lai như thế, 
nên phải bỏ Chùa Gò-kén, tức là chùa Từ-Lâm Tự, để về 
đây, về làng Long-Thành Tây-Ninh để lập nên Toà-Thánh 
bây giờ đây.            Riêng phần Bần-Đạo là Công-chức, khi vâng lịnh 

Đức Chí-Tôn đến Chùa Gò-kén mở Đạo, Bần-Đạo có xin 
phép nghỉ sáu tháng, đến  chừng trở lại làm việc người ta 
không cho Bần đạo ở Nam-Việt nữa, đổi Bần-Đạo lên 
Kiêm Biên, tức Nam-Vang (xứ Cam-Bốt bây giờ).  

           Trong lúc chinh-nghiêng như vậy, tiếc thay Đức 
Quyền Giáo-Tông và Đức Cao Thượng Phẩm phải về cảnh 
Thiêng-liêng trước, còn lại có một mình Bần-Đạo, Bần 
Đạo thấy rằng nạn nước nguy-vong, thân nô-lệ ra với hai 
bàn tay trắng, bắt gió nắn hình, muôn điều khổ-não, lập 
nghiệp Đạo cho thành, cho con cái Đức Chí-Tôn. Hôm 
nay Đạo là máu, là xương của con cái Chí-hiếu của Ngài 
dựng thành đó vậy. 

           Nơi đó Bần-Đạo vừa làm việc vừa lo mở Đạo, mục 
đích là làm thế nào cho Đạo chóng thành-tựu. Riêng phần 
mấy Anh lớn trong hàng phủ, huyện, đã có chức phận làm 
quan triều Pháp bị người doạ nạt đủ điều. Nếu theo Đạo 
Cao-Đài người ta sẽ bắt bỏ tù, người ta còn hăm-he con 
cái Đức Chí-Tôn sẽ bị Chánh-quyền Pháp triệt-để bắt bớ 
nữa, vì cớ cho nên mấy Anh phải sợ, một cái sợ rất nên 
phi-lý. Nhưng người Pháp buổi nọ cầm quyền sanh-sát 
trong tay, hễ thuận thì còn, nghịch thì chết, không còn ai 
lạ gì việc đó nữa. Cả toàn con cái Đức Chí-Tôn buổi nọ 
chỉ còn lại có ba người. Ba người ấy thiên-hạ gọi là ba 
người lỳ. Ba người ấy là: 

           Ba mươi năm khổ não, toàn con cái Đức Chí-Tôn 
lập nghiệp cho Đạo hôm nay đặng thành tựu. Ngó dĩ-vãng, 
ngó đương nhiên bây giờ xa cách như Trời với vực. Yếu 
buổi nọ, so-sánh mạnh hôm nay. Nhục buổi nọ so-sánh 
vinh-hiển hôm nay, giá-trị xa nhau thiên-lý. 
           Cả toàn con cái Đức Chí-Tôn từ khi lập Đạo chịu 
khổ-hạnh truân-chuyên, chịu nhục-nhã, chịu mọi điều 
thống-khổ, thì hôm nay được vinh hiển như thế. Bây giờ 
Đạo nên hình là cả một khối tâm-đức vô biên của con cái 
Đức Chí-Tôn tạo nên tướng”   

             Đức Quyền Giáo-Tông, 
             Đức Cao Thượng-Phẩm và Bần-Đạo đây.              

                               (ĐHP:13-10-Giáp-Ngọ 1.954)              Chúng tôi nhứt trí quyết làm cho thành Đạo, cho 
vừa lòng Đức Chí-Tôn, bởi vì không biết duyên cớ nào 
chúng tôi hiểu rằng: chúng tôi phải báo hiếu cho Đức Chí 
Tôn và tự-nhiên quyền-năng thiêng-liêng giúp chúng tôi 
biết Đạo Cao-Đài này tương-lai sẽ cứu quốc, cứu chủng 
tộc và giống-nòi, chúng tôi hiểu rõ-rệt như thế, nên ba 
Anh em chúng tôi nhứt định hy-sinh kiếp sống mình, hy 
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I-THẬP NHỊ THỜI QUÂN 
 
A-PHẦN GIỚI THIỆU: 
           “Hiệp-Thiên-Đài là nơi Thầy ngự, cầm quyền Thiêng 
Liêng mối Đạo, hễ Đạo còn thì Hiệp-Thiên-Đài còn”. 
 “Hiệp-Thiên-Đài dưới quyền Hộ-pháp Chưởng quản, 
tả có Thượng-Sanh, Hữu có Thượng-Phẩm, phần của HỘ 
PHÁP Chưởng quản về Pháp” (PCT) 
 

Dưới quyền HỘ-PHÁP có 4 vị:  
              -Tiếp-Pháp        - Khai Pháp 
              - Hiến Pháp       - Bảo Pháp 
Thượng-Phẩm thì quyền về Đạo, dưới quyền là: 
              - Tiếp Đạo        - Khai Đạo  
              - Hiến Đạo       - Bảo Đạo 
Dưới quyền Thượng-Sanh có 4 vị Thời quân chi Thế:  
              - Tiếp Thế        - Khai Thế 
              - Hiến Thế        - Bảo Thế 
Cả thảy 12 vị Thời-quân còn gọi là Thập Nhị Chơn quân 
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NGƯỠNG NGUYỆN 
THẬP NHỊ THỜI-QUÂN 

 
    

Ngưỡng nguyện: THẬP NHỊ THỜI QUÂN thể đắc háo 
sanh Đại đức: Bác-ái, Công-bình, vận chuyển Huyền diệu 
Thần bút, thường giáng oai linh hộ trì bố hoá chư Đệ-tử 
trí não quang minh, tinh thần mẫn huệ, thừa kế đại chí bảo 
thủ chơn truyền, thật hành NHƠN NGHĨA tế độ chúng 
sanh hiệp đồng chủng tộc, huynh đệ nhứt gia, cộng hưởng 
thái bình, thanh nhàn hạnh phước. 
              (Lòng sớ dâng cúng Thập Nhị Thời quân) 
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B-TINH THẦN CAO THƯỢNG CỦA ĐẠI-ĐẠO Các Bạn ôi! Chúng ta chỉ có hy sinh một kiếp sống 
đặng làm con hạc vô tội, con hạc hòa bình, biết đâu Đức 
Chí-Tôn cũng đem con hạc của Ngài để thế cho con bồ 
câu trắng mà thiên hạ gọi là con bồ câu hòa-bình, nhưng 
không hòa-bình gì hết, thân làm con hạc thiêng liêng ấy 
buộc ta phải chở Đạo đi toàn khắp mặt địa cầu. Nếu một 
chủng tộc nào, một sắc dân nào ở nơi mặt địa cầu nầy 
chưa biết Đạo là cái lỗi do nơi ta đó vậy. 

Lời phủ dụ của ĐỨC HỘ PHÁP trong dịp các Cơ 
quan chúc xuân Đức Ngài, Ngày 1 tháng Giêng Ất Mùi 
  “Thưa cùng Thánh Thể Đức Chí Tôn, các Chức 
sắc Thiên Phong Nam, Nữ Lưỡng Phái, con cái yêu dấu 
của Đại Từ Phụ, hôm nay Bần Đạo lấy làm hân hạnh nhờ 
hồng ân của Đức Chí Tôn ban bố một kiếp sống hữu hạnh, 
hữu phước được ngộ Đạo và Qua có một điều cần nói cho 
toàn con cái Đức Chí Tôn hiểu rõ. 

Ấy vậy cái phận sự của ta tuy đã khổ não cực nhọc 
mà Bần-Đạo vẫn chưa thỏa nguyện về tinh thần, sự cứu 
khổ an ủi thiên hạ đương nhiên bây giờ các Bạn đã thấy 
nhơn loại đau khổ một cách quá quắt không thể tả đặng. 
Đau khổ về xác thân, đau khổ về tinh thần, các Bạn đã 
nhờ Đức Chí Tôn giao cơ Cứu khổ ấy thì cần phải tìm 
phương giải khổ cho nhơn loại, thoản như buổi ban sơ 
Bần-Đạo không có lãnh trách vụ đặc biệt của Đạo thì các 
Bạn chắc cũng không để tâm cho lắm. 

Trước khi mở Đạo Đức Chí Tôn có nói: Nếu ngày 
nào có mở một nền Tôn Giáo nào mà cái hạnh phúc ấy ta 
hưởng đặng bao nhiêu đi nữa cũng chưa có thú vị, vì cớ 
cho nên Đức Chí Tôn mới lấy Đạo nhà của chúng ta, Đạo 
Tổ Phụ của chúng ta, đặng lập nên nền Tôn Giáo Quốc 
Tế, cái vui sướng của Bần Đạo hơn hết là chỗ đó. Dầu cho 
làm một vị Giáo chủ cho nền Đạo Quốc Tế đi nữa thì 
xương thịt máu mủ tâm hồn, khí phách, chí hướng của Bần 
Đạo đều là diệt hết hỏi chẳng nhờ cả ân đức của Tổ Tiên 
ta để lại thì làm sao hôm nay cả toàn một sắc dân nhỏ yếu 
nơi cõi Đông Á nầy hưởng được một đặc ân vô đối? Nội 
bao nhiêu đó cũng thấy cả nòi giống ta phải can đảm hy 
sinh trọn kiếp sanh của mình đặng đền ơn tri ngộ của 
Đấng tối cao tối trọng ấy. 

Đến hôm nay dầu cho thân già nầy không còn năng 
lực hoạt động chịu cả khổ cực như trước nhưng vẫn cố 
gắng, thì Bần-Đạo thấy hiển nhiên rằng: trong Cửu nhị ức 
Nguyên nhân họ không phải ở trong nước Việt-Nam mà 
thôi, ở khắp nơi trong các chủng tộc đều có họ. 

Tội nghiệp thay! Bóng Đạo vừa đi tới đâu, mặc dầu 
Thánh Thể Đức Chí Tôn chưa có làm phận sự mà cả tinh 
thần lẫn hình thể của họ đều sáng suốt chói lọi vậy. Các Bạn Hiệp Thiên Đài! Các Bạn đã có từ buổi 

ban sơ đến giờ, Đạo vừa mở là có các Bạn, các Bạn đã 
chia sớt mọi điều từ trong cảnh khổ cho đến cảnh vinh 
quang. Hôm nay không ai biết định hướng của Đạo hơn 
các Bạn, khi nãy Tiếp Đạo có nhắc lại Bần-Đạo đã hai 
phen xuất dương sang Âu và Á làm cho uy tín của Đạo 
càng thêm cao trọng. 

Họ trông đợi bóng cờ cứu khổ của các Bạn lắm! Cố 
gắng thêm các Bạn! Vì trong đạo binh thiêng liêng theo hộ 
giá Đức Chí Tôn từ khai Thiên lập Địa tới giờ, do theo 
Thánh Giáo Đức Chí Tôn có nói: Bần-Đạo là Ngự Mã 
Thiên Quân, phẩm tước quyền hành cao trọng ấy phải làm 
thế nào? Để dấu hỏi! 

Ta có đền đáp, có thể thay thế hình ảnh Đức Chí  
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Tôn đặng làm phận sự của Ngài hay không? Hay một ngày 
kia trở về Thiêng Liêng phải thẹn khi ngó mặt Ngài. Bần 
Đạo nhứt định một hơi thở cuối cùng dầu cho thế nào Bần 
Đạo cũng quyết tùng mạng lịnh của Đại Từ Phụ làm cho 
con cái của Ngài đặng giảm bớt khổ não. Tưởng khi các 
Bạn cũng đồng chí hướng với Bần Đạo đó vậy. 

mà thôi. Dầu cho sự thương yêu ấy có ra vẻ dại dột, ngu 
khờ nhục nhã thế nào đi nữa chúng ta cũng chỉ biết 
thương yêu mà thôi, sự thương yêu đủ với chúng ta làm, 
mỗi mỗi đều không cần tìm phương pháp nào khác. 

Các con Phước Thiện! Hội Thánh Phước Thiện 
của mấy con tức nhiên Hội Thánh Hiệp Thiên Đài. Chúng 
Qua có mười mấy người, chúng Qua không có thế gì an ủi 
sự thống khổ của toàn thể con cái Đức Chí Tôn cho đặng. 

Thưa Chư Chức Sắc Thiên Phong Nam, Nữ 
Lưỡng Phái đang làm việc thay thế hình ảnh của Đức Chí 
Tôn, Bần Đạo xin cả Thánh Thể hãy ngó đến con cái của 
Ngài đang đau khổ, dốt nát về tinh thần đạo đức, họ thiếu 
cả tinh thần định phận cho họ, không phải định phận mà 
thôi, lại thiếu cả tinh thần bảo vệ cái sống của họ nữa, 
chúng ta ngó thấy cần phải dạy dỗ dìu dắt và an ủi họ. 

Chúng Qua có mười mấy người, biến thân ra mấy con, 
mấy con là hiện thân của chúng Qua, thay thế cho chúng 
Qua đặng tìm phương giải khổ cho thiên hạ làm cho ngọn 
Cờ Cứu Khổ của Đức Chí Tôn giao cho chúng Qua đặng 
thiệt hiện ra mãi mãi. 

Ấy vậy cả thảy Thánh Thể Đức Chí Tôn thay thế 
hình ảnh của Ngài đang lo lập vị cho con cái của Ngài, 
hình ảnh bóng dáng của Chức Sắc Thiên Phong thay thế 
hình ảnh Đức Chí Tôn không có nghĩa lý gì hết. Trọng hệ 
hay chăng là cái giá trị đối phẩm Thiêng Liêng cùng Chư, 
Thần, Thánh, Tiên, Phật mà thôi. Bần Đạo ước mong một 
đứa em của chúng ta lập nên phẩm vị cho thoát khỏi cái 
kiếp luân hồi, nếu được như vậy thì công nghiệp của 
chúng ta rất vĩ đại đó vậy. Huống chi giờ phút nầy cả 
Thánh Thể Đức Chí Tôn đem đường cho nó, nâng đỡ nó 
đưa vào phẩm vị Thiêng Liêng Thần, Thánh, Tiên, Phật thì 
Bần Đạo tưởng không có danh dự nào bằng, không có 
phận sự cao trọng nào hơn. 

Năm nay là năm bí yếu hơn hết mà gọi là năm hòa 
bình, mấy em thôi cũng tin bướng như vậy, tin hòa bình đi, 
hòa bình với đầu óc của mấy em, hòa bình là buổi nào 
mấy em an ủi cả thiên hạ đau khổ đương nhiên bây giờ đó 
là hòa bình của mấy em. 

Thay thế hình ảnh của chúng Qua giải khổ cho 
thiên hạ, mấy em ngó lụng lại qua khỏi cơn thử thách của 
nước nhà chủng tộc rồi, trước chúng em sẽ thấy một 
trường thảm khổ không thể tả đặng. Nào là tật nguyền và 
bịnh hoạn, nào khổ não, nào truân chuyên đủ mọi điều. 

Tình thế đương nhiên bây giờ, mấy em thấy trước 
mắt là đồng bào Bắc Việt, tội nghiệp thay! Họ bỏ cả gia 
nghiệp vào Nam, Qua chỉ sợ một điều trong cơn buồn tủi 
của họ, rồi họ sanh ra chán nản, mấy em hãy vì thiên hạ 
nâng đỡ binh vực giúp sức cho sự sống còn của họ, Qua 
sợ không biết thương rồi bạc đãi khi thị, thì nòi giống ta 
tủi nhục biết bao nhiêu, Qua gởi cho mấy em cái phận sự 
biến thân ra chúng Qua đi an ủi họ từ nhà, từ người trong 
cơn khổ não. 

Giờ phút nầy nó đã chịu khổ não nhiều rồi, đau khổ 
Đời, lại kế tiếp đau khổ Đạo, hôm nay Thánh Thể của Đức 
Chí Tôn yêu ái và gởi gấm cho ta lãnh sứ mạng dìu dắt 
đoàn em đó vậy. Có một phương thế hay ho hơn hết mới 
có thể bảo vệ ta khỏi lạc lầm, phận sự ta đối đãi cùng 
đoàn em có một phương pháp duy nhứt là chỉ thương yêu 
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Mấy con trong Phục Quốc Hội! Những điều Thầy 
làm không được. Mấy con thay Thầy làm, Quân Đội cũng 
vậy, Phục Quốc Hội mấy con, không lẽ giờ phút nầy mấy 
con biểu Thầy đi ra cỡi ngựa cầm cương đặng làm thế các 
con? Phận sự tối yếu, tối trọng cứu dân, cứu nước, mười 
mấy năm các con đã hy sinh biết bao xương máu cho Tổ 
quốc giống nòi. Hôm nay có thể mong ước như Thầy đã 
mong ước từ vĩ tuyến 17 đổ vô hay đổ ra đối với tinh thần 
của ai đã chia rẽ, chớ tinh thần của mấy con không chia rẽ 
buổi nào hết. Bởi ngọn cờ Cứu khổ của mấy con, ngọn cờ 
Bảo Sanh Nhơn Nghĩa của mấy con đã đến nơi nào thì nơi 
đó gia nghiệp Thiêng Liêng của mấy con. Thầy chỉ sợ mấy 
con không đến nơi nào thì nơi ấy còn khổ não, thầy chỉ sợ 
bao nhiêu đó mà thôi, còn sự thắng lợi của cơ quan Phục 
Quốc Hội không lẽ Thầy đi ra làm chánh trị đương đầu 
với thiên hạ. Thầy là nòi giống Việt Nam, tranh đấu đặng 
đem tương lai cho đất Việt. Có nhiều điều các con làm 
đặng mà Thầy không làm đặng, các con có nhiều phương 
làm mà Thầy không có phương làm, thành thử thật ra từ 
trước đến giờ sự thâu hoạch thắng lợi đều do công nghiệp 
của các con chớ chẳng phải của Thầy. 

các con nó phù hạp thích ứng với Thầy hơn hết, các con 
cố gắng với đường lối dân vụ. 

Đồng bào Bắc Việt! Bần Đạo đã thường nói: Mảnh 
đất gấm vóc của Tổ Tiên ta để lại từ Ải Nam Quan đến 
Mũi Cà Mau, Tổ Phụ ta mua chuộc biết bao nhiêu xương 
máu dành để cho nòi giống. Không có mảnh đất nào là 
không phải của chúng ta, nên nhớ điều đó, đừng vì di cư 
ngoài Bắc vô rồi buồn rầu, không lo rồi sống đặng lo làm 
nghề nghiệp, phải cố gắng thêm nhiều hơn nữa, từ trước 
đến giờ lịch sử  để lại chúng ta đã ngó thấy bằng cớ hiển 
nhiên, hễ mỗi khi có quốc nạn là mỗi khi chúng ta hiệp 
chủng đó vậy, để người Bắc kẻ trong Nam không biết nhau 
là gì, nghe giọng khác nhau, những người dốt nát tưởng 
đâu là người ngoại quốc, cái đó lấy làm nguy hiểm hơn 
hết. 

Hôm nay tình cờ chúng ta được một phương pháp 
hiệp chủng, cả thảy đồng bào Nam cũng thế, Bắc cũng thế 
cố tâm một điều cần yếu hơn hết là gây tình thân ái vô 
biên của nòi giống Tổ Phụ để lại trong đầu óc ta hôm nay 
có phương thế hiệp chủng cho mạnh mẽ khắn khít, dầu cho 
có cực nhọc cũng cố làm, sự làm kia nó sẽ lập lại như hồi 
nhị Chúa Tây Sơn buổi nọ, nó đi theo tấn tuồng thống 
nhứt Hoàng Đồ của Chúa Nguyễn khi xưa muốn thiệt hiện 
thống nhứt Hoàng Đồ thì nòi giống chúng ta phải hiệp 
chủng thống nhứt năng lực lại. 

Thầy bất quá chỉ có lời nói mà thôi. Đường lối của 
các con đi được như hôm nay là dài lắm rồi, đã được hai 
phần đường. Các con cố gắng thêm và sáng suốt làm thế 
nào cho phận sự Thiêng Liêng của các con tượng trưng 
hình ảnh nòi giống của các con. Các con đã tránh đặng 
một điều là thiên hạ cám dỗ mua chuộc các con, nên Thầy 
đã yên tâm, thấy Phục Quốc Hội không có cái năng lực 
nào mua chuộc được, nên Thầy gởi gấm cơ quan chuyển 
thế một phần cho tay mấy con. Thầy để lời ban khen đã 
mấy năm qua mọi sự đã đem thắng lợi rất nhiều, nhứt là 
có một điều làm cho Thầy vui hứng là cơ quan dân vụ của 

Hại thay! Có một điều khổ não hơn hết là từ ngày 
nền văn minh của Tổ Phụ ta, của Quốc Đạo ta bị thiên hạ 
chi phối muốn có sự phân tâm của nước, của chủng tộc, vì 
lẽ phân tâm ấy hôm nay mới có tình trạng nầy. Nếu không 
có Việt Minh thì vinh diệu cho quốc sử của chúng ta biết 
bao nhiêu. 
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Đồng bào Bắc Việt hãy nhớ nơi đây là đất địa của 
mấy người không phải mấy người ăn tạm ở nhờ, mà là ở 
trong gia đình Tổ Quốc. Vậy mấy người đừng buồn thảm, 
cố gắng hiệp chủng với nhau thì mới mong thống nhứt 
Hoàng Đồ trở lại. 

chơn hồn cần phải thi đoạt vị: thăng hay đoạ. 
           Bởi cớ cho nên Đức Chí-Tôn gọi là trường thi công 
quả là vậy. Đức Chí-Tôn cho Hộ-pháp và Thập Nhị Thời 
Quân đến cốt yếu để mở cửa Bí pháp ấy đặng cho vạn 
linh đoạt vị. Cả thảy đều hiểu rằng Đức Chí-Tôn buổi mới 
sơ khai, chưa tạo thiên lập địa, Ngài muốn cho vạn linh  
đặng hiệp cùng Nhứt linh của Ngài do quyền năng sở hữu 
của quyền hạn Thần linh. 

Bần Đạo xin để lời cầu chúc toàn thể các con của 
Đức Chí Tôn đó vậy.” 

Nhiệm vụ trọng yếu của Hiệp-Thiên-Đài: 
           Ngài vừa khởi trong mình quyết định thi hành điều 
ấy thì Ngài nắm cái PHÁP. Trước Ngài chỉ là Pháp, vì cớ 
cho nên ta để PHẬT tức nhiên là Ngài, kế thứ nhì là 
PHÁP. Hễ nắm Pháp rồi Ngài phán đoán vạn vật thành 
hình, Ngài muốn vạn vật thành hình tức nhiên TĂNG. Cả 
vạn linh đều đứng trong hàng Tăng. Ấy vậy Pháp là chủ 
của vạn linh. Bởi do nơi Pháp vạn linh mới chủ tướng biến 
hình, do nơi Pháp mới sản xuất vạn linh; cả huyền vi hữu 
hình Đức Chí-Tôn tạo Đạo do nơi Pháp. Chúng ta biết 
Pháp thuộc về hình thể của vạn linh, vì cớ cho nên Đạo 
giáo minh tả rõ rệt Tam châu Bát bộ thuộc về quyền Hộ 
pháp “Tam châu Bát bộ Hộ-pháp Thiên Tôn” … 

Đức hộ-pháp nói tiếp: 
“Nếu Tôi không lầm, Cơ Bút đã cho Tôi biết các 

Bạn Hiệp-Thiên-Đài do nơi đâu sản xuất? 
 – Do để giữ quyền Thiêng-liêng nên mới có 12 vị 

Thời quân, Thập nhị Địa chi tức là cảnh Thiêng liêng vô 
hình của chúng ta”. 
 “Ngày nay từ Âu sang Á làn sóng văn minh tràn 
ngập khắp nơi, vật chất lấn át tinh thần, khiến cho nền 
luân lý cổ truyền cõi Á-Đông phải luân lạc bởi Hạ ngươn 
hầu mãn nên Đức Chí-Tôn Ngọc Hoàng Thượng-Đế dùng 
Huyền diệu Cơ bút lập Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ với Tôn 
chỉ Qui nguyên Tam giáo Phục Nhứt Ngũ chi.  

- Lấy Nho-Tông Chuyển thế 
           …Đức Hộ-Pháp đến cốt yếu đem Bát phẩm Chơn 
hồn thăng vị nhiều hoặc ít: có thể một đẳng cấp từ vật 
chất Hộ-Pháp đem lên thảo mộc; Thảo mộc đem lên thú 
cầm, thú cầm đem lên nhơn loại dĩ chí Phật-vị, Hộ-pháp 
có thể chỉ định cho họ đặng. Bởi trong quyền ấy Đức Chí 
Tôn nói trọng quyền thì trọng phạt; quyền hành nắm 
chẳng phải nơi mặt thế gian này mà thôi.  

 - Lấy sự Thương-yêu làm phương-pháp thực hành 
Chánh Đạo.  

-Đức Chí-Tôn quyết cứu vớt những kẻ hữu căn 
thoát vòng khổ hải, tránh đoạ luân hồi hầu vui hưởng môt 
hạnh phúc vĩnh cữu. 
            Đức Ngài nói tiếp: 
           “Đức Chí-Tôn mở Tam-Kỳ Phổ-Độ này gọi là  mở 
Cơ-quan tận độ chúng sanh tức nhiên là lập một khoa thi 
sang Tam chuyển tái phục Thiêng-liêng-vị nơi cảnh vô 
hình, mỗi chuyển tức nhiên mỗi khoa mục của các Đẳng  

           Hộ-pháp và Thập Nhị Thời Quân không phải quyền 
tại thế gian này, quyền nơi cửa Đạo Cao Đài này, cũng 
không phải tại đây nữa. Bần-Đạo nói: đây là quyền Đạo 
Cao-Đài cả Thiêng-liêng hằng sống. (ĐHP: 1-9 Kỷ-Sửu)  
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Thập Nhị Thời Quân 

Hệ trọng của Hiệp-Thiên Đài: 
Hiện trong Hội-Thánh có chia ra hai Đài hữu hình 

là Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài. 
“Cửu-Trùng-Đài là cơ quan giáo hoá. Cửu-Trùng 

Đài là Đời mà Hiệp-Thiên-Đài là Đạo, cho nên buộc Đời 
phải nương Đạo mà lập ra thiệt tướng, mới mong độ rỗi 
nhơn sanh chuyển cơ tạo hoá. 

Cái hệ trọng là nếu không có Hiệp-Thiên-Đài thì 
không có Đạo. Trời đất qua chớ Đạo không qua, nhơn loại 
tuyệt chớ  Hiệp-Thiên-Đài không tuyệt.. 

Hiệp-Thiên-Đài là tay vén màn bí mât cho sự hữu 
hình và vô vi hiệp làm một, tức là tay phàm làm cho Đạo 
với Đời tương đắc vậy. Vì cớ ấy mà Thầy giáng cơ buộc cả 
chư Môn-đệ Thầy chẳng khi nào đặng phép trái mạng lịnh 
của Thầy.”     

Thập Nhị Thời Quân 
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Thời thần mà thăng giáng. 
           Thập nhị thời quân tức là Thập nhị thời Thần tại 
thế đó vậy. Thập nhị Thời quân chia ra làm ba chi: Pháp, 
Đạo, Thế.  
          Pháp-Chánh-truyền dạy: 
          *HỘ-PHÁP chưởng-quản về Pháp (chi PHÁP)  
dưới quyền có 4 người: 
 Hậu là Bảo-Pháp      (Bảo-pháp Nguyễn Trung Hậu) 
 Đức là Hiến-Pháp     (Hiến-pháp Trương Hữu Đức) 
 Nghĩa là Khai-pháp  (Khai-pháp Trần-Duy Nghĩa ) 
 Tràng là Tiếp-pháp   (Tiếp-pháp Trương văn-Tràng) 
           Chi PHÁP lo bảo-hộ luật Đạo và luật đời, chẳng ai 
qua luật mà Hiệp-Thiên-Đài không biết. 
          *THƯỢNG-PHẨM lo về phần Đạo (chi ĐẠO) 
dưới quyền có 4 người: 
Chương là Bảo-Đạo  (Bảo-Đạo Ca-Minh Chương) 
Tươi là Hiến-Đạo    (Hiến-Đạo Phạm-văn Tươi.) Dưới đây Thầy đã nói rõ: 
Đãi là Khai-Đạo      (Khai-Đạo Phạm-Tấn Đãi) C-Thập Nhị Thời quân là gì? Trọng là Tiếp-Đạo  (Tiếp-Đạo Cao-Đức Trọng) 

           Thập Nhị Thời quân là mười hai vị Thánh bên 
Hiệp-Thiên-Đài dưới quyền của Hộ-Pháp, Thượng Phẩm, 
Thượng Sanh Chưởng-quản. 

           Chi Đạo lo về phần Đạo nơi Tịnh-Thất, mấy 
Thánh-Thất, đều xem-xét chư Môn-đệ Thầy, binh vực 
chẳng cho ai phạm luật đến khắc-khổ cho đặng. 

           “Thập nhị Thời-quân đối với Thập nhị thời Thần. 
Các chơn-linh đến bực nào cũng phải do nơi ấy mà xuất 
hiện, như Thầy nắm trọn Thập nhị thời Thần vào tay rồi 
mới khai thiên lập địa:  

          *THƯỢNG-SANH thì lo về phần Đời (chi THẾ) 
dưới quyền có 4 người: 
Bảo-Thế thì Phước    (Bảo-Thế Lê-Thiện Phước) 
Hiến-Thế thì Mạnh   (Hiến-Thế Nguyễn văn Mạnh) 

    - Thiên khai ư Tý.  Khai-thế thì Thâu     (Khai-Thế Thái-văn Thâu) 
    - Địa tịch ư Sửu.  Tiếp-thế thì Vĩnh      (Tiếp-Thế Lê-thế-Vĩnh) 
    - Nhơn sanh ư Dần.             Xem cách Thầy ban Pháp-Chánh-truyền như trên 

cũng đã thấy cái lý Âm Dương trong ba Chi rồi vậy. Hai 
chi Pháp và Đạo (thuộc về Đạo) thì Thầy đặt tên các vị ở 
trước, đặt phẩm-tước sau, chỉ duy chi Thế là Đời, nên đặt 

           Các chơn-linh dầu nguyên-nhân hay là Hóa nhân, 
hễ chịu hữu-sanh thì đều nơi tay Thập nhị Thời Quân mà 
siêu đọa, cũng như Thần, Thánh, Tiên, Phật nhờ Thập nhị  
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 tước-phẩm ở trước và tên các vị ở sau. Ấy là ngay trong 
một cơ-quan cũng phải đủ lý Âm Dương tương-hiệp. Có 
nghĩa rằng Đạo thì lo tô bồi Nhơn tước để khi đến với 
Thiên-Đạo thật sự chỉ là một sự hợp thức-hóa, mượn 
Thiên-tước làm con đường trở về Thiêng-liêng-vị mà thôi. 

Thầy lúc trước, nay tuy xuống thế cũng cứ giữ phận hầu  
Thầy mà thôi”. 
           Thập nhị Thời Quân đây là thuộc về cơ-quan Hiệp 
Thiên-đài, là một trong ba cơ-quan trọng yếu của nền Đại 
Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ. Bởi:            Còn Đời trọng cái Thiên-tước mà ít khi trau giồi 

Nhơn-tước. Nếu bản thân không tự trau thì khi có Thiên 
Tước rồi, cái Nhơn Tước không trau giồi kịp. 

           “Hiệp-Thiên-Đài là nơi chuyên về Đạo pháp, bảo 
hộ luật Đời và luật Đạo, như Ngọc-Hư Cung nắm Thiên 
Điều tức là Ngọc-Hư-Cung tại thế mà Hộ-pháp Chưởng 
quản. 

Bần Ðạo đã nói: “Thập Nhị Thời Quân, Thượng 
Sanh, Thượng Phẩm, Hộ Pháp gọi là Ngự Mã Quân của 
Chí Tôn. Phật Mẫu sợ Chí Tôn tạo Ðạo không nên phải tái 
kiếp, nên Bà phải cho theo xuống Thập Nhị Thời Quân, 
phẩm tước cao trọng thay, nhưng không có gì trước mắt 
Phật Mẫu, tất cả con cái của Người vinh hiển sang trọng 
đến đâu, Người càng rầu càng lo sợ, e sang trọng ắt tự 
kiêu, biết đâu không hại cho tương lai vô biên của họ vì 
quyền tước. Cả thảy lấy triết lý ấy để răn mình. Còn bây 
giờ Bần Ðạo phải kết luận như sau đây: Về tới cửa của 
Mẹ rồi, coi như đồng sanh, đồng tử, cốt nhục tương thân, 
đừng để tâm khinh trọng tôn ti, làm mất khuôn mẫu của 
Mẹ hằng mong ước, cả thảy nam nữ cũng vậy phẩm vị bên 
Cửu Thiên Khai Hóa không giống như ở đây, mấy em dầu 
có tâm thương mến ở bên kia cũng phải nhớ nơi Bà Mẹ, ở 
sao cho xứng đáng là con đối với Mẹ, là anh em đối với 
anh em cốt nhục của mình chung một gia đình, là phải đạo. 

           “Hiệp-Thiên-Đài là cửa Trời đó vậy. Hiệp là chung 
với, Thiên là trời; hiệp cùng Trời tức là cửa vào đường 
trời, cái thang bắc cho phàm đến cùng Trời. Trong Hiệp 
Thiên-đài có Hộ-Pháp, Thượng Phẩm, Thượng-Sanh”  
.       Ngày khai Đại-Đạo tại Từ-Lâm-Tự khởi ngày 15 
tháng 10 năm Bính-Dần (dl 19-11-1926) Thầy ban Pháp 
Chánh-Truyền cho Cửu Trùng-Đài trước.  
           Qua ngày 12-1 Đinh-Mão Đức Chí-Tôn mới lập 
Pháp-Chánh-truyền phong cho danh-sách 12 vị Hiệp Thiên 
Đài vào phẩm Thập nhị Thời-quân. 
                   Tam đầu chế Hiệp-Thiên-Đài  

(Xếp theo thứ-tự của 12 con Giáp) 
            
           Thượng-phẩm  
                上  品 

1-Thập nhị Thời quân dưới quyền Hiệp-Thiên-Đài:         Fr:Chef du Domaine Spirituel 
           Thầy dạy “Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà 
hành đạo. Thầy cho các con biết: Hễ trọng quyền ắt có 
trọng phạt”. 

      Cao-Quỳnh-Cư (1888-1929)  
      Sinh: năm Mậu-Tý  (1888)  
      Qui: 1-3 Kỷ-Tỵ (dl 10-4-1929) 

           Đức Hộ-Pháp nói: “Còn nhứt Phật, nhị Tiên, Thập     
nhị Thánh tại Hiệp-Thiên-Đài thì là các Đấng hầu-hạ bên   
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 Thượng-Sanh                                                                   
上  生 
Fr: Chef du Domaine Temporel 
Cao-Hoài-Sang  (1901-1971) 
 Thọ 70 tuổi. 
Sinh: 29-7 Tân-Sửu (dl 11-9-1901) 
Qui: 26-3 Tân-Hợi   (dl 24-1-1971)                                                                                                       

Thập Nhị Thời Quân 
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              Khai-pháp  
                 開  法 
  Fr:  Réformateur Juridique 
 Trần-Duy-Nghĩa (1888-1954) 
  Ngày sinh: 17-8 Mậu-Tý   
           (dl 11-9-1888) 
 Ngày qui  22-1 Giáp-Ngọ  
           (dl 24-2-1954)        

                  
           Khai-Đạo                                      Hộ-pháp     護  法 
            開  道 Fr: Chef suprême du Temple de  

l’Alliance Divine   Fr: Réformateur Religieux 
  Phạm-Tấn-Đãi (1901-1976)              Thế danh: Phạm-Công-Tắc  
  Ngày sinh 22-7 Tân Sửu (1901)   (1890-1959) Thọ 70 tuổi.  
  Ngày qui 19-2 Bính-Thìn Hiệu ÁI-DÂN 
                    (19-3-1976)  Ngày sanh: 5-5 Canh-Dần (1890) 
                  Ngày qui: 10- 4 Kỷ-Hợi.(1959) 
 Đức Hộ-pháp là vị Giáo-chủ Đại-Đạo 

Tam-Kỳ Phổ Độ Đứng đầu trong cơ-
quan Hiệp-Thiên-Đài.  

               
               Hiến-pháp 

           Ba vị trên có Tuổi lần lượt là Tý, Sửu., Dần                                                  憲   法 
    Fr:  Rénovateur Juridique 2-Thập nhị Thời-quân ứng với 

   Trương-Hữu-Đức   Thập nhị Thời Thần             (1890-1975)            Thập Nhị Thời quân tức là tuổi 12 vị này ứng với 
12 con Giáp là: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, 
Thân, Dậu, Tuất, Hợi.Tuy tuổi tác các vị lớn nhỏ khác 
nhau, nhưng đặc biệt không ai trùng tuổi với ai tất cả; xếp 
theo thứ-tự 12 chi như trên: 

   Sinh 2-2 Canh-Dần (1890) 
   Ngày qui 15-12 Ất-Mão 
           (dl 15-02-1975) 
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          Tiếp-Thế 
              接  世 
  Fr: Législateur Temporel 
  Thế danh: Lê-Thế-Vĩnh  
  Sinh năm: Quí-Mão (1903)  
  Ngày qui: bị mất tích.                    
  không biết ngày qui Thiên.                                                                                                       
                                     
 

           Bảo-pháp  
             保  法 
 Fr: Conservateur Juridique  
Nguyễn-Trung-Hậu  
           (1892-1961)  
Ngày sinh  Nhâm-Thìn (1892).  
Ngày qui: 7-9 Tân-Sửu  
(dl 16-10-1961) lúc 16g50                                  
               
                    
               
             Tiếp-Pháp 
                 接  法 
Fr: Législateur Juridique 
Trương-văn-Tràng 
        (1893-1965)   
Ngàysinh: 25-10 Quí-Tỵ  (1893) 
Ngày qui: 15-1 Ất-Tỵ (1965)                                                                                                                                                                    

Thập Nhị Thời Quân 
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            Hiến-Thế  
              憲  世 
 Fr: Rénovateur Temporel 
 Nguyễn-văn-Mạnh  
         (1894-1970) 
 Sinh: Giáp-Ngọ (1894)  
Qui:  15-1 Canh-Tuất (1970)                                     
             
            
            
              Bảo-thế 
               保  世 
   Fr: Conservateur Temporel 
   Lê-thiện-Phước (1895-1975) 
   Ngày sinh: Ất-Mùi  
               (dl 4-6-1895) 
   Ngày qui:17-3 Ất-Mão  
               (dl 28-4-1975) 

                                       
  

                            
              Hiến-Đạo 
                 憲  道   
  Fr: Rénovateur Religieux 
  Phạm-văn-Tươi (1896-1976) 
  Ngày sinh:  Bính-Thân (1896) 
  Ngày qui:8-4 Bính-Thìn (1976)         .                    
  Hiệu: Lạc-Nhân                   
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                Tiếp-Đạo  
                  接  道 
  Fr: Législateur  Religieux  
  Cao-Đức-Trọng (1897-1958) 
  Ngày sinh: 20-10 Đinh-Dậu    
                      (1897) 
  Ngày qui: 23-5 Mậu-Tuất (1958) 
 
 
                  

Bảo-Đạo 
保    道 

  Fr:  Conservateur Religieux 
 Ca-Minh-Chương (1850-1928)                                               

Thập Nhị Thời Quân 
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Mão (1903) đứng cuối hàng Thiên-can mang chữ Quí. 
           Về Thập nhị địa chi thì Pháp là Khai, nên Khai 
Pháp Trần-Duy-Nghĩa đứng đầu tuổi Tý (Mậu-Tý), Khai 
thế Thái-văn-Thâu tuổi Hợi (Kỷ Hợi), đứng cuối hàng địa 
chi (Hợi) 
           Về phép Thiên can chuyển hóa Hiến-Thế là Giáp, 
Tiếp-Thế là Quí. 
           Về phép thu-liễm của Địa chi Khai-pháp là Tý, 
Khai-Thế là Hợi. 
         Về mặt siêu hình Đạo biến sinh ra Pháp, còn về mặt 
hữu-vi mỗi cái chi có trật-tự, có định-vị tức là Pháp trị, 
Đạo ở giữa đó là Phật. 
           Ngài Bảo-Pháp cầu hỏi Thầy về Thiên-mạng của 
Thập Nhị thời-quân ra sao? 
                        (tháng 7 Mậu-Thìn dl 8-1928). 

 Ngày sinh: Canh-Tuất (1850)            Đức Chí-Tôn giáng cơ trả lời: 
 Ngày qui: 19-10 Mậu-Thìn           “Trọng lắm! Mà bây giờ chưa có chi cho lắm, chớ 

Thập nhị Thời-quân ngày nào có công việc rồi, các con sẽ 
thấy công việc của các con lớn-lao là dường nào! Rất đỗi 
ở thế một viên chức nhỏ như Chủ tỉnh còn nhiều quyền 
hành rộng lớn thay! Huống chi các con là BẢO, HIẾN, 
KHAI, TIẾP cả toàn cầu, thì trách-nhậm phải làm sao thì 
các con cũng hiểu. Nhưng Thầy chưa phân định vì các con  

                (dl 30-11-1928) 
   
 
.            
                  

                  
                 Khai-Thế  

chưa tới kỳ hành sự đó”                       開  世 
   Fr:  Réformateur Temporel  Sự mầu nhiệm của THẬP NHỊ THỜI QUÂN:  
   Thái-văn-Thâu (1899-1981) Thuở mới khai Đạo tại Từ Lâm tự (Gò kén), Đức 

Chí Tôn phong vị Thập nhị thời quân. Đúng ra là 12 vị 
nhưng thực tế chỉ có 11 vị, trong đó khuyết phẩm Tiếp 
Đạo. Trong khi Đức Cao Thượng Phẩm lo xây cất Toà 
Thánh tạm ở làng Long Thành thì Đức Phạm Hộ Pháp đi 
hành Pháp ở Kiêm Biên Tông Đạo.  

   Ngày sinh: Kỷ-Hợi  (1899) 
   Ngày qui: 2-6 Tân-Dậu (1981) 
  
  Trong số 12 Thời-quân thì người lớn 
tuổi nhất là Ngài Bảo-Đạo Ca-Minh 
Chương tuổi Canh-Tuất (1850)  

Trong đàn cơ đêm 29-6-Đinh Mão (Dl 27-7-1927)             Người nhỏ nhất là Tiếp-Thế Lê-Thế-Vĩnh tuổi Quí  
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11- Bảo Đạo  Ca-Minh Chương tuổi Canh Tuất (1850)  
12- Khai Thế Thái-văn Thâu tuổi          Kỷ Hợi  (1899) . 

tại Thánh Thất Nam Vang do Đức Phạm Hộ Pháp và ông  
Cao Đức-Trọng phò loan, Đức Chí Tôn giáng dạy và 
phong Thánh cho nhiều vị. Nhưng tuyệt nhiên không thấy 
ban chức cho ông Cao Đức Trọng nên Đức Hộ Pháp hỏi:  

Trong số 12 vị Thời Quân nầy, người được Đức 
Chí Tôn chọn đầu tiên là Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa, 
và người được chọn sau cùng là Ngài Tiếp Đạo Cao Đức 
Trọng. 

- Bạch Thầy, còn Trọng, em con sao không thấy 
Thầy phong chức.             

Đức Chí Tôn gõ cơ đáp:             Tuổi và ngày giờ được ghép bởi Thập can và Thập 
nhị chi còn gọi là Thập nhị thời thần. - Tắc, sao con dại quá vậy, Trọng thuộc về chi Đạo 

bên Hiệp Thiên Đài”.  Kinh phật-Mẫu có câu:  
 “Thập thiên can bao hàm vạn tượng 
 “Tùng địa chi hóa trưởng càn khôn 

Thật vậy, sau đó ông Cao Đức Trọng được Đức Chí 
Tôn phong chức Tiếp Đạo. Lúc đó, ông Trọng làm việc tại 
văn phòng Chưởng Khế (Nam Vang) tức là “quyền năng 
thiêng liêng dành cho con gà (ông Trọng tuổi Dậu) đi gáy 
xứ người”, một bí pháp nhiệm mầu, làm sao người phàm 
rõ thấu được.  

Thập thiên can là  Giáp, Ất, Bính,  Đinh, Mậu, Kỷ, 
Canh, Tân, Nhâm, Quí. Theo thứ tự người ta ghép một can 
với một chi như can thứ nhất với chi thứ nhất thành tuổi 
Giáp-Tý… 

Thập nhị thời quân có 12 phẩm cho 12 vị khác tuổi 
nhau: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, 
Tuất, Hợi. Người lớn tuổi nhất là Bảo Đạo Ca Minh 
Chương tuổi Canh Tuất (1850), nhỏ tuổi nhất là Tiếp Thế 
Lê Thế Vĩnh tuổi Quí Mão (1903). Một vị ở đầu bảng và 
một vị ở cuối bảng của Thập Nhị Thời Quân. Quả là một 
cơ mầu nhiệm của tạo hóa.  

Tiếp tục phối hợp can thứ nhất với chi thứ mười 
một rồi can thứ ba với chi thứ nhất, cứ tuần tự như vậy lại 
đến năm Giáp-Tý nữa là đáo tuế. Trong một chu kỳ, tên 
mỗi can xuất hiện sáu lần (60 : 10 = 6 ) và tên mỗi chi xuất 
hiện năm lần ( 60: 12 = 5). Chu kỳ này, ta gọi là lục thập 
giáp hay biểu Giáp Tý.   

Do đó, chư vị Thập Nhị Thời Quân là đồng tử trung 
gian giữa Trời và Người. Nếu không có Thập Nhị Thời 
Quân thì cũng không có Đạo, vì chư vị là những thiên sứ 
phò cơ nhận lời Phật Tiên dạy. Từ trước Hiệp Thiên Đài 
đã có qui định 4 cặp cơ là:  

1- Khai Pháp Trần-Duy-Nghĩa tuổi      Mậu Tý  (1888)  
2- Khai Đạo Phạm-Tấn-Đãi tuổi          Tân Sửu  (1901)  
3- Hiến Pháp Trương Hữu Đức tuổi  Canh Dần  (1890)  
4- Tiếp Thế  Lê Thế Vĩnh  tuổi           Qúi Mão   (1903)  
5- Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu    Nhâm Thìn   (1892) 
6- Tiếp Pháp Trương văn Tràng tuổi    Qúi Tỵ    (1893)  
7- Hiến Thế  Nguyễn-văn Mạnh tuổi  Giáp Ngọ  (1894)  
8-Bảo Thế  Lê -Thiện Phước  tuổi         Ất Mùi   (1895)  
9- Hiến Đạo  Phạm-văn Tươi tuổi   Bính Thân   (1897)  
10- Tiếp Đạo  Cao-Đức Trọng tuổi   Đinh Dậu   (1897)  

- Hai ông Tắc, Cư  là cơ lập giáo  
- Hai ông Hậu, Đức  là  cơ lập pháp 
- Hai ông Sang, Diêu  là  cơ truyền giáo  
- Hai ông Nghĩa, Tràng là cơ bí pháp  
Cơ bút là bí pháp mầu nhiệm và là quyền lực của 

Thiêng Liêng. Thánh ngôn chỉ có giá trị khi cầu ở Cung 
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Đạo và đồng tử là người được Ơn Trên chỉ định. Còn 
những ai khác hoặc cầu ở nơi khác thì chỉ để học hỏi 
không có giá trị truyền Đạo. 
 

 
3-SỰ ỨNG HỢP  GIỮA THỜI-QUÂN 

&THỜI THẦN 
           Đức Hộ-pháp nói:  
           “Cả toàn Thánh-Thể và con cái Đức Chí-Tôn đều 
hiểu: Trong 12 vị Thời-quân của 12 con giáp là cơ huyền 
bí tạo càn khôn vũ-trụ thế nào có lẽ cả tinh thần của toàn 
thể con cái Đức Chí-Tôn đều hiểu thấu”.  

Thập Nhị Thời Quân 
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           Xem đồ hình thấy có đủ Thập nhị Thời quân ứng 
với 12 con giáp, tức là tuổi của các vị này ứng với Thập 
nhị Thời Thần. Bát-quái đồ thiên vẫn có đủ số 15 là hình 
ảnh của 15 vị trong cơ-quan Hiệp-thiên-Đài. 
          Xem như trên thì Tam đầu chế Hiệp-Thiên Đài tức 
là ba vị Thượng-Phẩm, Thượng-Sanh, Hộ-pháp có tuổi lần 
lượt là Tý, Sửu, Dần; tức là đứng đầu ba con giáp. Trong 
12 vị Thời-quân cũng vậy, có ba vị: Khai-pháp (Tý), Khai 
Đạo (Sửu), Hiến-Pháp (Dần) cũng đứng đầu ba con giáp, 
tạo thành Tam Âm họp với Tam Dương của Tam Đầu chế 
Hiệp-Thiên-Đài để điều-hòa máy Âm Dương của trời đất. 
Tuổi tác các vị này quan-hệ đối với cơ Đạo cũng như thời 
tiết bốn mùa trong một năm vậy. Tất nhiên rất  trọng-yếu.        

    4-Pháp-chánh-truyền Hiệp-Thiên-Đài qui định: 
           “Trong Pháp Chánh-Truyền Chí-Tôn lập Hội Thánh 
Cửu Trùng Đài, Hội-Thánh Hiệp-Thiên đài, mà trước khi 
Chí-Tôn đến gieo truyền mối Đạo là Thiên-điều đã định 
mở cửa Thập nhị khai thiên đặng đem cơ cứu khổ để tại 
mặt thế-gian này mà cứu vớt toàn cả Cửu nhị ức nguyên 
nhân, con cái của Ngài, Chí-Tôn giao phó cho Hiệp-Thiên 
đài, mà trong Chức-sắc Hiệp-Thiên-đài có 15 người kể 
luôn (HP) Hộ-pháp, (TP) Thượng-phẩm, (TS) Thượng 
Sanh. Đứng vào vị trí ở  tam giác trong cùng của đồ hình.  
           Trọng yếu là thâu mấy vị Tông đồ: 

Đức Hộ-Pháp nói: 
“Khi Đức Chí-Tôn đến với chúng tôi, Đức Chí Tôn 

mở ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ chớ không phải mở Đạo 
Cao-Đài. 
           Tới chừng Ngài biểu chúng tôi cầm một cây Cơ và 
một ngọn bút đi các nơi thâu Môn-Đệ. Trọng-yếu của 
Ngài là thâu mấy vị Tông-đồ có sứ-mạng trong Đại-Đạo 
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Tam-Kỳ Phổ-Độ làm môi-giới độ Đạo sau này. Đức Chí 
Tôn biểu chúng tôi phò loan đặng Ngài dùng quyền năng 
kêu gọi mấy vị Tông đồ đó. Quả nhiên chẳng bao lâu, có 
đủ Thập Nhị Thời quân hiển hiện ra, trong số các vị 
Thời quân ấy có Cao Tiếp Đạo ở tại Kiêm biên chớ không 
phải ở Sài-gòn. 

gìn-giữ trong đó có diệu-pháp của Chí Tôn  đến lập vị cho 
con cái của Người tại thế-gian này. Ngài mượn xác thịt 
của con cái Ngài tổng hợp lại cho có trật-tự, có đẳng-cấp 
tức nhiên là lập Thánh-thể của Ngài; các phẩm-trật có 
liên quan với các phần-tử, tức nhiên Hội-Thánh tổng hợp 
lại là Thánh-thể của Ngài, mà hễ đạt quyền được tức 
nhiên về với Ngài được. “Ngày nay Đức Chí-Tôn đến, Ngài không giáng 

thân như các lần trước, mà giáng linh bằng HUYỀN DIỆU 
CƠ BÚT. Vì lẽ đó Ngài phải lập Hội-Thánh để làm Thánh 
Thể cho Ngài.” 

           Ấy vậy, Pháp-chánh Hiệp-Thiên là phương định vị, 
lập quyền đặng hiệp một con cái của Chí Tôn cùng Chí 
Tôn vậy” 

Thầy dạy:            “Hiệp-Thiên-đài là hình-trạng của Ngọc Hư Cung 
tại thế, ấy là cửa mở cho các chơn-linh vào đặng đi đến 
Tam thập lục thiên, Cực-Lạc thế giới và Bạch-Ngọc-Kinh 
là nơi chúng ta hội-hiệp cùng Thầy hay là chỗ ải địa đầu 
ngăn cản các chơn-linh chẳng cho xâm-phạm đến đường 
Tiên nẻo Phật. 

“Thầy lại nhắc cho các con hay rằng: Trong Thập 
Nhị Thời Quân, đâu đó đều có sắp đặt, nếu không phải 
mấy đứa phò-loan của Thầy đã định thì các Thánh-ngôn 
do nơi khác mà ra đều là không phải lời của Thầy nói. 
Con phải đề phòng cẩn thận, nghe à! 

Thầy hằng nói cho các con biết, việc CƠ BÚT là 
việc tối trọng, nếu không có Chơn-linh quí trọng thì 
thường có Tà quái xung nhập mà khuấy rối làm cho thất 
nhơn tâm, lại còn một điều đáng quan phòng nữa là trong 
mấy đứa phò-loan cũng có đứa không dè-dặt, tưởng CƠ 
BÚT là việc khinh thường làm thế nào cũng đặng, rồi 
muốn lấy đó mà cầu hỏi những điều vô vi, nên cũng có 
nhiều khi vì đó mà sanh biến trong Đạo. 

           Lòng từ-bi của Thầy để cho có kẻ rước là Thượng 
Sanh, người đưa là Thượng-Phẩm và người dẫn nẻo mở 
đường cứu độ là Hộ-Pháp  đặng đem cả con cái của Thầy 
về giao lại cho Thầy, kẻo Thầy hằng ngày trông đợi. 
           Còn luận theo tính chất thì nó là một cái Tòa lựa 
chọn người lương-sanh đem vào hiệp làm một với Cửu 
Trùng-Đài, lập vị cho cả Tín-đồ; phần xác phù-hợp với 
phần thiêng-liêng, un-đúc giữ-gìn cho các lương-sanh ấy 
nhớ cựu-phẩm mình hầu buổi chung-qui Hộ-Pháp mở cửa 
Bát-quái-đài đem tên tuổi ấy vào thờ cùng chư Thần, 
Thánh, Tiên, Phật  cho xứng phận.  

Thầy nói cho các con hiểu bậc Chơn Thánh mà 
phải đọa trần nếu không đủ tánh chất để dìu-dẫn nhơn 
sanh thì cũng chưa xứng đáng cầm bút cho Thầy truyền 
Đạo. Các con nghe à!”            Hễ Đạo còn ắt tên tuổi cũng còn, cái cơ đắc Đạo 

tại thế cũng do nơi ấy vậy”             Đi thâu Thập Nhị Thời quân rồi Đức Chí-Tôn mới 
mở Đạo. Nhiệm-vụ của Thời-quân được Ngài Khai-Pháp  
           Hơn nữa khi Chí-Tôn đến: giáng cơ xác nhận 
         “Lập Pháp-Chánh-truyền giao cho Hiệp Thiên-Đài  
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           Ngài Hiến-Pháp nhận-định về ba vị Chưởng quản 
ba chi của Hiệp-Thiên-Đài: 

          “Ngày Bần-Tăng về Chí-Tôn mới rõ quyền-năng 
Thiên-triều vô biên. Chính Bần-Tăng rón-rén bước vô 
Bạch-Ngọc-Kinh phải nhờ chơn-linh Vi-Hộ dẫn tấn. Từ 
đây mới biết Chí-Tôn phần nào và được thấu-đáo nhiệm 
vụ của Thời-quân, chẳng những nơi thế-gian này mà còn 
nơi cõi Thiên nữa. Như thế mới khiếp sợ trách-vụ mình. 

          “Từ ngày lập Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ đến nay, hệ 
thống tổ-chức của Tòa-Thánh Tây-ninh đều căn-cứ vào 
Luật-pháp chơn-truyền mà lập thành Hội-Thánh, trên có 
một vị Chức-Sắc cao cấp nhứt trong Đạo cầm quyền 
thống-lãnh toàn Đạo như Đức Hộ-pháp Phạm-Công-Tắc, 
kế đến Đức Thượng-Phẩm Cao-Quỳnh-Cư và Đức 
Thượng Sanh Cao-Hoài-Sang. 

           Nếu quí vị được thấy thì tưởng không còn muốn ở 
cõi trần nữa làm gì. Vậy Bần-Tăng ước mong quí Bạn 
Thời-quân dòm về hướng Chí-Tôn để rộng quyền làm tròn 
Thiên-soái-mạng”            Tưởng cũng nên hình dung lại sứ mệnh và hành 

trình của các Ngài: 5-Vai-trò Ba chi của Hiệp-Thiên-Đài:             Đức Phạm Hộ-Pháp cầm quyền về chi Pháp:  
            Ảnh dưới đây là nơi thờ Chư vị Chức-sắc Đại 
Thiên-phong Hiệp-Thiên-đài. 

            Ngài đã phán-quyết với một đức tính công-bình đi 
đôi với lòng thương-yêu vô tận; gắn liền trên mọi hình 
thức lồng trong những bài Thuyết-đạo làm cho nhơn-sanh 
rất thỏa-mãn và tận tâm phục-vụ theo thuyết-định của Đức 
Ngài, nhân sanh không bao giờ quên được công-đức của 
Đức Ngài vậy.          

            “Khi mở cửa Bí-pháp ấy Chí-Tôn để trọn quyền  
cho Diêu-Trì-cung thay quyền cho Cửu phẩm Thần Tiên 
cùng Phật-vị. 
           Đối chiếu lại là Hiệp-Thiên-Đài thay quyền cho 
Vạn-linh: Pháp, Đạo, Thế.             Đức Cao Thượng-Phẩm cầm quyền về chi Đạo:  

                                  - Pháp thì Hộ-pháp.            Ngài đã về trước nơi Thiêng-liêng hằng sống, lưu 
lại cho Đạo một khối tinh-thần cao-thượng vô biên, là sự 
xây dựng đầu tiên biết bao khổ-hạnh, thử-thách; nhưng 
Đức Ngài không nản, quyết tâm tạo cho được một nguồn 
hạnh-phúc chung cho Nhơn-sanh tức là Đạo-nghiệp ngày 
hôm nay. 

      - Đạo thì Thượng-phẩm. 
      - Thế thì Thượng-Sanh 
     Ngôi vị của Tam quyền, có thể 
đã định sẵn là: Đạo bên tay mặt, 
Thế bên tay trái (của Hộ pháp), 
còn Pháp thì tại trung ương.              Đức Cao  Thượng-Sanh  cầm quyền về chi Thế:   
            Vậy thì Khai-pháp đặng 
quyền ngồi chính giữa. Một ngày 
kia nếu cả thảy qui vị thì cũng sắp 
như thế. Thiên Tôn xem lại địa-vị 
của họ nơi Đền-Thánh mà sắp thì 
đúng chơn-pháp”. 

           Là một gương-mẫu tinh-hoa của thế gian. Sự Từ bi, 
Bác-ái của Đức Ngài được nung-nấu và in sâu trong tâm 
hồn của toàn Đạo. Từ tư-tưởng phát sinh ra hành-động 
được mô-tả trong văn thi, kinh điển để lưu lại cho thế nhân 
một sự dung-hòa rất hữu-ích cho việc tu thân và trong 
trường-hợp tiếp nhân xử kỷ. 
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Hiệp-Thiên-Đài chẳng biết.                      Đức Chí-Tôn đã dùng ba vị Tướng-soái sẵn có 
những báu vật vừa Đức-tin vừa đức tánh qui-tụ lại thành 
một tinh-thần tối cao, tối trọng biểu-tượng nên một hệ 
thống giá-trị đạo-đức có thể nói là một lập-trường Thương 
yêu vững-chắc để bảo-đảm hạnh-phúc chung cho nhân loại  

- Thượng-Phẩm thì quyền về phần Đạo: Lo về 
phần Đạo nơi Tịnh Thất, mấy Thánh Thất đều xem sóc chư 
Môn đệ Thầy, bênh-vực chẳng cho ai phạm luật đến khổ 
khắc cho đặng.         

- Thượng-Sanh thì chưởng quản Chi Thế, lo về 
phần Đời.        

           Giờ đây ba vị Tướng-soái đã triều-thiên, nên mới 
đến vai-tuồng của Thập nhị Thời-quân phải đảm-đương 
trọng-trách cầm quyền Chưởng-quản Hiệp-Thiên-Đài là 
quyền tối cao của Hội-Thánh đương kim. Điều ấy cũng do 
theo công-lệ “tiền tấn hậu kế”. 

Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà hành đạo.  
      Thầy cho các con biết trước rằng, hễ trọng quyền 
thì ắt trọng phạt."        

D- HIỆP-THIÊN-ĐÀI: Từ đây, về mặt hữu hình, ba vị Chưởng quản tối 
cao của Hội Thánh Hiệp-Thiên-Đài không còn nữa, sau 
khi Đức Thượng-Sanh qui Thiên và Đạo Cao-Đài mất  
thêm một bực vĩ-nhân nữa.       

Đêm 14 rạng 15 tháng 3 năm Bính-Dần (1926) sau 
khi lập Pháp Chánh Truyền Hiệp-Thiên-Đài, Đức Chí-Tôn 
giáng dạy như vầy:       

II-Thập Nhị Bảo-Quân  "Hiệp-Thiên-Đài là nơi Thầy ngự, cầm quyền 
Thiêng-liêng mối Đạo, hễ Đạo còn thì Hiệp-Thiên-Đài còn.” 
       "Thầy đã nói Ngũ-Chi Đại-Đạo qui phàm là vì khi 
trước Thầy giao Chánh giáo cho tay phàm, càng ngày 
càng xa Thánh-giáo mà lập ra Phàm giáo, nên Thầy nhứt 
định đến chính mình Thầy đặng dạy dỗ các con mà thôi, 
chớ không chịu giao Chánh giáo cho tay phàm nữa."  
       "Lại nữa, Hiệp-Thiên-Đài là nơi Giáo-Tông thông 
công cùng Tam thập lục Thiên, Tam thiên Thế giới, Lục 
thập thất Địa cầu, Thập Điện Diêm Cung mà cầu siêu cho 
cả nhơn loại."         

                                十 二 保 君 
A: The twelve Technical Academicians, twelve Protectors.  
P: Les douze Académiciens techniques, douze Protecteurs.  

Ngoài Thập Nhị Thời quân ra còn có 12 vị Bảo 
Quân dưới quyền chỉ huy của Giáo-Tông và Hộ-pháp. 

Thập nhị Bảo Quân là 12 vị Bảo Quân do Đức Chí 
Tôn lập nên tạo thành Hàn Lâm Viện của Đạo Cao Đài. 

Khi thỉnh giáo về Thập nhị Bảo Quân, Đức Hộ 
Pháp có lời phê về Thập nhị Bảo-quân là: 

“Toàn thể Bảo-Quân là Hàn-Lâm-viện, mỗi vị có 
sở thức, sở năng ấy là điều khác nhau đặc biệt, tỷ như: 
Huyền-linh-quân nghĩa là Thần linh hồn khác với Bảo 
Học quân là thuộc về khoa-học hay thực tế học..” 

"Thầy đã nói sở dụng thiêng liêng, Thầy cũng nên 
nói sở dụng phàm trần của nó nữa.     

Hiệp-Thiên-Đài dưới quyền Hộ-Pháp Chưởng 
quản, tả có Thượng-Sanh, hữu có Thượng-Phẩm. Thầy lại 
chọn Thập nhị Thời Quân, chia ra làm ba:  

Bảo-Quân có 12 vị gọi là Thập Nhị Bảo Quân là: 
  1- Bảo Huyền-linh-quân (Science mystique) 

- Phần của Hộ-Pháp chưởng quản là Chi Pháp:    2- Bảo-Học-quân (Science physique – Instruction 
Lo bảo vệ Luật Đời và Luật Đạo, chẳng ai qua luật mà  
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Chú giải Pháp-Chánh-Truyền:        Publique) 
“Ngoại Pháp-Chánh-Truyền, dưới quyền Hộ Pháp 

thì còn Bảo Văn Pháp Quân (Arts et Belles Lettres), trước 
phong đỡ làm Tiếp Lễ Nhạc Quân, nay đã vào chánh vị 
đặng chỉnh đốn Lễ Nhạc lại cho hoàn toàn cho tới ngày 
thành Đạo. 

  3- Bảo Thiên-văn quân (Astrologie) 
  4- Bảo Địa Lý quân (Géologie) 
  5- Bảo Sanh Quân (Santé puplique) 
  6- Bảo Cô quân (Chevalerie) 
  7- Bảo Văn Pháp quân (Belles lettres) 

Bảo Sanh Quân (Assistance Publique), Thầy 
phong đỡ làm Tiếp Y Quân, đặng đợi ngày thành Đạo. 

  8- Bảo Y quân (Médecine) 
  9- Bảo Nông quân (Agriculture) 

Bảo Học Quân (Enseignement) và nhiều Chức sắc 
khác nữa Thầy chưa lập. Các vị ấy Hộ Pháp đang chờ 
đến.” 

10-Bảo Công quân (Arts et Métiers) 
11-Bảo Thương quân (Commerce et Industrie) 
12-Bảo Phong hoá quân (Philosophie) hoặc còn gọi là 
     Bảo-Sĩ-Quân tức là Triết-học. 1-ĐẠO PHỤC của BẢO VĂN PHÁP QUÂN            Nếu một ngày một đêm có 24 giờ, thì 12 giờ ban 
ngày là Dương, 12 giờ ban đêm là Âm. Đó là định luật của 
đất trời. Giờ đây tổ chức trong cơ quan Hiệp-Thiên-Đài 
cũng tương tự như vậy: 

Chú giải Pháp-Chánh-Truyền:  
 Bộ Đại phục của Văn Pháp toàn bằng hàng trắng, 

đầu đội Nhựt Nguyệt Mạo như các Chức sắc nơi Hiệp 
Thiên-Đài, song hai bên ngay chính giữa có kết một bông 
sen 5 cánh, trên mỗi bông sen thì thêu Thiên nhãn Thầy, 
ngay đường giữa trước mão cũng kết một bông sen nhưng 
khỏi thêu Thiên nhãn. Cả thảy 3 bông sen trên mão. 

- Thập Nhị Thời Quân ấy là  Dương. 
- Thập Nhị Bảo-Quân ấy là Âm. 
Âm Dương tương hiệp mới phát khởi Càn khôn. 

Bất cứ trường hợp nào vẫn có Âm Dương không lìa nhau. Lưng đai Bạch Tuyết Thần Quang bằng hàng trắng, 
bề dài 3 thước 3 tấc 3 phân, bề ngang 3 tấc 3 phân 3 ly, 
buộc mối chừa ra trước thế nào đủ thắt một bông sen 5 
cánh. 

Phẩm vị Thập nhị Bảo Quân do Đức Chí Tôn hay 
Quyền thiêng liêng giáng cơ phong thưởng, giống y như 
Thập nhị Thời Quân Hiệp-Thiên-Đài, chớ không do cầu 
phong hay cầu thăng hoặc công cử như bên Chức sắc Cửu 
Trùng-Đài và Cơ quan Phước Thiện. Chơn đi giày Vô ưu cũng bằng hàng trắng, trước 

mũi mỗi chiếc cũng có một bông sen nhỏ hơn một thí. Thập nhị Bảo Quân đối phẩm với Phối Sư Cửu 
Trùng-Đài. 2-ĐẠO PHỤC của BẢO SANH QUÂN 

Chú giải Pháp-Chánh-Truyền:  Khi chầu lễ Đức Chí Tôn tại Tòa Thánh, chư vị Bảo 
Quân đứng tại chỗ Hiệp-Thiên-Đài, dưới các bực của chư 
vị Thời Quân và đứng sắp hàng phân ra hai bên tả hữu của 
chư vị Thời Quân. Nếu chỉ có 1 vị Bảo Quân chầu lễ thì vị 
ấy đứng phía bên Chi Thế, tức bên phía Đức Thượng sanh  

Bộ Đại phục của Bảo Sanh Quân toàn bằng hàng 
trắng. Đầu đội Nhựt Nguyệt Mạo giống như các Chức sắc 
Hiệp Thiên-Đài, ngay giữa mão, từ bìa lên 4 phân thêu 
một Thiên nhãn, hai bên mão thêu hai Thiên nhãn nữa, cả 
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- Đối phẩm Phối Sư. Tiểu phục cũng sửa lại còn 
một Thiên nhãn như Hộ Đàn. 

thảy là ba.Vòng theo vành mão cột một sợi dây Tiên thằng 
(bề ngang 8 phân, bề dài 2 thước) buộc thế nào chừa Thiên 
nhãn ngay giữa mão ra,cho hai mối thòng xuống 2 bên vai. Ngài Hiến Đạo bạch: Xin Đức Ngài chỉ định chư vị 

Bảo Quân đứng cúng thế nào? Lưng đai Song Quang Thần Thông, nghĩa là một 
đường lụa trắng, kết hai bên hai vòng Vô vi. - Bảo Quân đứng hai bên tả hữu dưới cẩm bực của 

Hiệp Thiên, như có một thì đứng bên Chi Thế."........ Chơn đi giày Vô ưu cũng bằng hàng trắng.  
3-Số vị Bảo Quân đã được Đức Chí Tôn ân phong: Trích Thánh giáo Đàn cơ tại Giáo Tông Đường 

đêm 11-Giêng-Nhâm Tý (dl 23-2-1972) hồi 20 giờ 35 
phút. Phò loan: Ngài Hiến Pháp và Khai Đạo. Hầu đàn: 
Bảo Đạo, Hiến Đạo. 

- Bảo Văn Pháp Quân: Ông Cao Quỳnh Diêu  
                               Đắc phong 1930 
- Bảo Sanh Quân: Bác sĩ Lê Văn Hoạch, 
                                Đắc phong 1930 Đức Phạm Hộ Pháp giáng cơ: 
-Bảo Cô Quân: Luật sư Dương Văn Giáo.Đắc phong 1930 "....................... 
-Bảo Học Quân:Luật sư Nguyễn văn Lộc, đắc phong 1972 Ngài Bảo Đạo bạch: Xin Đức Ngài chỉ dạy về phẩm 

Hiền Nhơn và nhiệm vụ của chư vị Bảo Quân? -Bảo Y Quân: Bác sĩ Trương Kế An (bút hiệu Tuyết Văn 
- Bần đạo hứa sẽ định sau thì phải chờ một thời 

gian nữa sẽ giải thích trước mặt các Chức sắc tân thăng 
và có cả mấy vị Bảo Quân, vì vấn đề nầy liên quan mật 
thiết với nhiệm vụ của Hiền Nhơn. 

                   Mặc Khách) đắc phong 1972 
- Bảo Nông Quân: Ông Đặng Văn Dắn, đắc phong 1972 

4-Thánh giáo trong Đàn cơ Phong Thánh: 
 tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 15-11-Tân Hợi (dl 1-1-
1972) hồi 20 giờ. Phò loan: Ngài Hiến Pháp và Khai Đạo. 
Hầu đàn: Ngài Bảo Đạo, Hiến Đạo, Đầu Sư, chư Chức sắc 
HTĐ, CTĐ, PT và chư Chức việc cùng tín đồ nam nữ. 

     - Bảo Sanh Quân cũng có công việc từ thiện Phạm Môn 
     - Bảo Y Quân cũng có nhiệm vụ từ thiện. 
    - Bảo Học Quân thì trùm hết. 
    - Bảo Nông Quân thì vai chánh về lương điền, công 
nghệ và luôn Công, Thương, nên mới có sự liên hệ với 
nhau. 

Đức Phạm Hộ Pháp giáng cơ: 
"...................... 
Ngài Hiến Đạo bạch: Cầu xin Đức Ngài phong vị 

chánh thức cho 3 vị Bảo Quân. Cửu Trùng Đài cũng vậy, vì bên ấy cũng có Học, Y, 
Nông, v.v... Đọc danh sách: Tất cả đều là công việc chung của Đạo. Chư Chức 
sắc cứ tùy nhiệm vụ mà thi hành đúng theo tôn chỉ thì sẽ 
thành công.” Thăng 

*Trương Kế An: đắc phong Bảo Y Quân. 
*Nguyễn Văn Lộc: đắc phong Bảo Học Quân. 
* Đặng Văn Dắn: đắc phong Bảo Nông Quân. 

 Ngài Hiến Đạo bạch: Cầu xin Đức Ngài chỉ giáo về 
sự đối phẩm và Tiểu phục của chư vị Bảo Quân.  
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CHƯƠNG II Trách nhậm của Bảo Pháp là bảo tồn Luật Pháp, 
bảo hộ không cho ai phạm đến những điều lệ nào đã thành 
mặt luật.  NỘI LUẬT 

Trách nhậm của Bảo Ðạo là bảo tồn Luật Ðạo, bảo 
hộ những điều cần ích cho Ðạo mà đã ra mặt luật rồi.  HIẾN PHÁP HIỆP THIÊN ÐÀI 

Trách nhậm của Bảo Thế là bảo tồn Luật Thế, bảo 
hộ những điều lệ cần ích cho Ðạo đã ra mặt luật rồi.    

I- HIẾN PHÁP VÀ NỘI LUẬT  
Năm Nhâm Thân (1932) Ðiều Thứ Năm: 

Trách nhậm của Hiến Pháp là phải tìm những 
phương hay để hiến cho Luật Pháp tiện việc thi hành, và 
truyền bá những tư tưởng cần ích cho Ðạo về phương diện 
Hành Pháp.  

A-HIẾN PHÁP 
Ðiều Thứ Nhứt: 

Phẩm trật Hiệp Thiên Ðài trên hết có Hộ Pháp, 
Thượng Phẩm, Thượng Sanh và Thập Nhị Thời Quân, 
phân đẳng cấp như dưới đây:  

Trách nhậm của Hiến Ðạo là lo tìm kiếm những 
phương hay để hiến cho Ðạo và truyền bá những tư tưởng 
cần ích cho Ðạo.  Thượng Phẩm      Hộ Pháp     Thượng Sanh 

Bảo Ðạo                Bảo Pháp        Bảo Thế Trách nhậm của Hiến Thế là lo tìm những phương 
hay để hiến cho Ðời và truyền bá những tư tưởng cần ích 
cho Ðạo.  

Hiến Ðạo               Hiến Pháp      Hiến Thế 
Khai Ðạo               Khai Pháp      Khai Thế 
Tiếp Ðạo               Tiếp Pháp       Tiếp Thế Ðiều Thứ Sáu: 

Ðiều Thứ Nhì: Trách nhậm của Khai Pháp là lo nghiên cứu những 
điều cần ích cho chúng sanh mà thêm vào Pháp Luật, tức 
là mở lần Pháp Luật ra thế nào cho chúng sanh có thể tuân 
theo mà tu hành cho khỏi điều hà khắc.  

- Quyền hành của Hộ-Pháp là Chưởng Quản Hiệp Thiên 
Ðài kiêm Chưởng Quản Chi Pháp.  
- Quyền hành của Thượng Phẩm là Chưởng Quản Chi Ðạo.  
- Quyền hành của Thượng Sanh là Chưởng Quản Chi Thế.  Trách nhậm của Khai Ðạo là lo nghiên cứu những 

điều cần ích cho chúng sanh trong đường Ðạo và tìm 
phương giúp cho những điều cần ích ấy thành ra Luật Ðạo, 
tức là mở rộng đường Ðạo ra cho chúng sanh hưởng.  

Ðiều Thứ Ba: 
Phẩm trật của Thập Nhị Thời Quân khi hành 

chánh thì đối phẩm như sau:  
- Bảo-Pháp, Bảo Đạo, Bảo Thế: đều đồng thể Trách nhậm của Khai Thế là lo nghiên cứu những 

điều cần ích cho chúng sanh trong đường Ðời, và tìm 
phương giúp cho những điều cần ích ấy thành ra Luật Ðời, 
tức là mở rộng đường Ðời ra cho chúng sanh hưởng.  

- Hiến pháp, Hiến Đạo, Hiến Thế: đều đồng thể 
- Khai Pháp, Khai Đạo, Khai THế: đều đồng thể 
- Tiếp Pháp, Tiếp Đạo, Tiếp Thế: đều đồng thể 

Ðiều Thứ Tư: Ðiều Thứ Bảy: 
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Trách nhậm của Tiếp Pháp là giúp cho sự ban hành 
Ðạo Pháp, và yêu cầu sửa đổi những điều lệ nào bó buộc 
quá lẽ và khổ khắc nhơn sanh trước mặt Luật Pháp.  

Quá hạn 10 ngày ấy, thì Hiệp Thiên Ðài không thâu đơn.  
Ðiều Thứ Mười:  

Nghị Viên của Hiệp Thiên Ðài ở Thượng Hội là Hộ 
Pháp, Thượng Phẩm, và Thượng Sanh.  Trách nhậm của Tiếp Ðạo là giúp chư Ðạo Hữu 

trong đường Ðạo tránh những nỗi bất bình, những sự bất 
công, những điều hà khắc có thể làm trở ngại bước đường 
Ðạo của Ðạo Hữu lưỡng phái.  

Ba vị đều có quyền bàn cải (voix délibérative) và 
bỏ thăm (droit de vote), số thăm của ba vị có giá trị riêng, 
không tính chung về số thăm của Nghị Viên bên Cửu 
Trùng Ðài (Vote séparé).  Trách nhậm của Tiếp Thế là giúp cho nhơn sanh 

trong đường sanh hoạt, trong chỗ giao tiếp lẫn nhau, và lo 
dẹp những nỗi bất bình, những sự bất công, những điều hà 
khắc có thể làm trở ngại bước đường Ðời của cả chư Ðạo 
Hữu lưỡng phái.  

Mỗi lần bỏ thăm phải được hơn phân nửa số thăm 
bên Cửu Trùng Ðài và hơn phân nửa số thăm của Hiệp 
Thiên Ðài cọng chung lại, mới có đại đa số (majorité).  
Ðiều Thứ Mười Một:  

Ðiều Thứ Tám: Nghị Viên của Hiệp Thiên Ðài ở Hội Thánh.    
Thập Nhị Thời Quân.  Cửu Trùng Ðài có Tòa Tam Giáo thành lập, cũng 

như Bát Quái Ðài có Tòa Tam Giáo Thiêng Liêng.  Quyền của 12 vị cũng như quyền của Nghị Viên 
Hiệp Thiên Ðài ở Thượng Hội. Cách bỏ thăm và tính thăm 
cũng vậy.  

Khi nào có Tòa Tam Giáo Cửu Trùng Ðài xử đoán 
rồi mà người bị cáo còn uất ức điều chi, thì được quyền 
kêu nài đến Tòa Hiệp Thiên Ðài.  Ðiều Thứ Mười Hai:  

Ở Hội Nhơn Sanh, Hiệp Thiên Ðài sẽ có Phái Viên 
đến dự thính, hoặc tỏ bày ý kiến (voix consultative), chớ 
không có quyền bỏ thăm.  

Thảng như Tòa Hiệp Thiên Ðài phán đoán rồi mà 
người bị cáo uất ức nữa, thì mới kêu nài lên Tòa Tam Giáo 
Thiêng Liêng là quyền đặc biệt của Bát Quái Ðài Chưởng 
Quản.  B-NỘI LUẬT 

Dầu cho lập Tòa Tam Giáo dưới Cửu Trùng Ðài, 
hay là đệ lên Tòa Tam Giáo Thiêng Liêng là Bát Quái Ðài, 
cũng đều phải do nơi Hộ Pháp.  

Ðiều Thứ Nhứt: 
Hộ Pháp là người Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài, 

thay mặt cho các Chức Sắc đặng đối phó với Cửu Trùng 
Ðài, nhưng phải do theo đại đa số (majorité) của Chức Sắc 
Cửu Trùng Ðài.  

Ðiều Thứ Chín:  
Muốn kêu nài lên Tòa Hiệp Thiên Ðài, thì người bị 

cáo phải nạp đơn lên Hiệp Thiên Ðài, trong khoảng 10 
ngày, sau ngày xử hiện diện (Jugement contradictoire).  

Ðiều Thứ Nhì: 
Ðức Chí Tôn không có phỏng định việc công cử 

Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài, thì Chức Sắc mỗi Chi đặng 
quyền thế mặt cho nhau, tỷ như:  

Như xử khiếm diện (Jugement par défaut) thì người 
bị cáo phải nạp đơn lên Hiệp Thiên Ðài trong khoảng 10 
ngày, sau ngày được án (Jour de la notification du jugement).  Thượng Phẩm vắng mặt, duy có Bảo Ðạo đặng thế  
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quyền mà thôi.  sẽ hiệp nhau công cử làm năm vị Nghị Viên.  
Ðiều Thứ Tám: Bảo Ðạo vắng mặt thì có Hiến Ðạo;  

Trước khi muốn đem Chức Sắc nào ra Ban Kỷ Luật 
về việc không lo hành sự, Hộ Pháp nên viết thơ cho vị ấy 
biết việc mình, và kỳ trong 2 tháng phải lo tái thủ trách 
nhiệm. Hết 2 tháng mà không có tin tức của vị ấy, thì Hộ 
Pháp nên kỳ cho 1 tháng nữa. Qua kỳ hạn thứ nhì, Ban Kỷ 
Luật đặng quyền phân xử.  

Hiến Ðạo vắng mặt thì có Khai Ðạo 
Phải ở cùng một Chi mới đặng thế quyền cho nhau.  

Ðiều Thứ Ba: 
Nếu Hộ Pháp chuyên quyền không do theo phần 

đông (majorité) thì phần ấy đặng phép không tuân lịnh của 
Hộ Pháp và công bố cho Hội Thánh Cửu Trùng Ðài biết, 
đặng đợi ngày cầu xin Ðức Chí Tôn phân xét.  Ðiều Thứ Chín: 
Ðiều Thứ Tư:  Chức Sắc đã bị Ban Kỷ Luật xử rồi mà còn tái 

phạm, sẽ bị đệ ra Tòa Tam Giáo.  Nếu Thượng Phẩm chuyên quyền và phạm đến 
quyền đặc biệt của Chức Sắc Chi Ðạo, thì Chi nầy đặng 
quyền xin Hộ Pháp ngưng quyền của Thượng Phẩm, hầu 
đợi ngày đem việc ấy ra Ban Kỷ Luật của Hiệp Thiên Ðài 
phán xét.  

Ðiều Thứ Mười: 
Không một Chức Sắc ở Hiệp Thiên Ðài đặng phép 

đứng tên vào những Châu Tri cho chư vị Thiên Phong, 
Chức Việc, Ðầu Họ Ðạo, Chủ Thánh Thất và chư Ðạo 
Hữu Nam Nữ, vì Hiệp Thiên Ðài chỉ có quyền Lập Pháp 
(Pouvoir législatif), chớ không có quyền Hành Pháp 
(Pouvoir exécutif).  

Ðiều Thứ Năm: 
Nếu Thượng Sanh chuyên quyền và phạm đến 

quyền của Chức Sắc Chi Thế, thì Chi nầy đặng quyền xin 
Hộ Pháp ngưng quyền của Thượng Sanh, hầu đợi ngày 
đem việc ấy ra Ban Kỷ Luật phán xét.  

Ðiều Thứ Mười Một: 
Ðối phó với Cửu Trùng Ðài thì đã có Hộ Pháp, 

nhưng khi có định phái vị nào đặng giao thiệp với Cửu 
Trùng Ðài, thì vị ấy không được bàn định việc chi ngoài 
các trách nhậm của mình, nghĩa là ngoài những vấn đề mà 
vị ấy được quyền bàn đến.  

Ðiều Thứ Sáu: 
Trong Thập Nhị Thời Quân, nếu vị nào phạm Nội 

Luật thì Hộ Pháp, hoặc Thượng Phẩm, Thượng Sanh (tùy 
theo Chi) sẽ đem ra Ban Kỷ luật phán xét. 

Ðiều Thứ Mười Hai: Kể từ ngày lập Luật nầy, cả Chức 
Sắc hãy tuân theo Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, nhứt là 
điều lệ Ngũ  giới Cấm và Tứ Ðại Ðiều Qui.  

C- Luật phán đoán. 
Ðiều Thứ Bảy: Hiệp Thiên Ðài có một Ban Kỷ Luật 
(Conseil de discipline) để khuyên răn những Chức Sắc 
không hành phận sự theo chương trình hành Ðạo lập tại 
Tòa Thánh ngày 24-1-1932, là phạm Nội Luật của Hiệp 
Thiên Ðài.  

      
 
 

Ban Kỷ Luật không có tính cách thường xuyên. Khi 
phải cần đến mới lập ra và chư Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài  
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     HIẾN PHÁP HIỆP THIÊN ÐÀI 
 
HIỆP THIÊN ÐÀI       ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ 
Văn Phòng                              (Tứ Thập Nhị Niên) 
Thượng Sanh               TÒA THÁNH TÂY NINH 
Số: 002/TL                           
                                            THƯỢNG SANH 
                           CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI 
  Chiếu Tân Luật và Pháp Chánh Truyền; 

Chiếu Hiến Pháp và Nội Luật Hiệp Thiên Ðài ngày 
Rằm tháng 2 Nhâm Thân (1932); 

Chiếu Hiến Pháp Hiệp Thiên Ðài ngày mùng 8 
tháng Giêng Giáp Thìn (20-2-1964) và Hiến Pháp Hiệp 
Thiên Ðài bổ túc ngày 27 tháng 2 năm Ất Tỵ (29-3-1965); 

Chiếu Thánh Giáo Ðức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 
đêm 16 tháng 2 năm Ất Hợi (20-3-1935), chỉ giáo về phẩm 
vị Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài từ hàng Sĩ Tải lên Tiếp Dẫn 
Ðạo Nhơn; 

Chiếu Sắc Lịnh số 34/SL ngày 23 tháng 5 Bính Tý 
(11-7-1936) của Ðức Hộ Pháp mở khoa mục cho phẩm 
Luật Sự dưới phẩm Sĩ Tải. 

Chiếu Vi Bằng số 009/VB ngày 30 tháng 4 Bính 
Ngọ (18-6-1966), Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài đã nghiên 
cứu và thành lập bản "HIẾN PHÁP CHỨC SẮC HIỆP 
THIÊN ÐÀI"; 

Chiếu Thánh Giáo Ðức Hộ Pháp đêm Rằm tháng  
11 Bính Ngọ (26-12-1966), chấp thuận toàn diện bản Hiến 
Pháp nói trên, nên: 

THÁNH LỊNH  
ÐIỀU THỨ NHỨT: - Nay ban hành bản "HIẾN PHÁP 
CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ÐÀI" đính theo đây, kể từ ngày 
ký tên Thánh Lịnh nầy. 

Thập Nhị Thời Quân 
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 ÐIỀU THỨ NHÌ: - Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài, Hội  
Thánh Cửu Trùng Ðài và Hội Thánh Phước Thiện Nam 
Nữ tùy nhiệm vụ ban hành và thi hành Thánh Lịnh nầy. 

Tòa Thánh, ngày 16 tháng 11 Bính Ngọ. 
(27-12-1966) 

THƯỢNG SANH 
(ấn ký) 

CAO HOÀI SANG 

 
II- HIẾN PHÁP CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ÐÀI 

TỪ PHẨM TIẾP DẪN ÐẠO NHƠN SẮP XUỐNG 
LUẬT SỰ 

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ 
(Tứ Thập Nhứt Niên) 

TÒA THÁNH TÂY NINH 
 

      HIẾN PHÁP  
CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ÐÀI 

TỪ PHẨM TIẾP DẪN ÐẠO NHƠN  
SẮP XUỐNG LUẬT SỰ 

Chiếu Thánh Giáo Ðức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 
đêm 16 tháng 2 năm Ất Hợi (20-3-1935) chỉ giáo về phẩm 
vị của Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài từ hàng Sĩ Tải lên Tiếp 
Dẫn Ðạo Nhơn. 

Nghĩ vì Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài ngoài Thập Nhị 
Thời Quân còn nhiều phẩm Chức Sắc cấp dưới để bảo thủ 
Luật Pháp Chơn Truyền của nền Ðại Ðạo và được qui định 
như dưới đây: 

CHƯƠNG I 
Ðiều Thứ Nhứt: - Phẩm vị. 

Phẩm trật Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài từ hàng Sĩ Tải  
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lên Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn ấn định theo đẳng cấp sau đây:  Ðược bổ dụng hành sự Pháp Chánh địa phương.  
Phẩm Truyền Trạng - Sĩ Tải  

- Truyền Trạng  Truyền Trạng có phận sự: 
- Thừa Sử  Ðược quyền thâu nhận các đơn trạng và vâng lịnh 

ban hành các án tiết của Tòa Hiệp Thiên Ðài. Trong lúc 
hành quyền tại Bộ Pháp Chánh thì được lãnh nhiệm vụ:  

- Giám Ðạo  
- Cải Trạng  
- Chưởng Ấn  Minh tra công nghiệp chư Chức Sắc, Chức Việc 

Nam Nữ các cơ quan Ðạo.  - Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn  
Ðiều Thứ Nhì:  Thẩm vấn Chức Sắc, Chức Việc, và Ðạo Hữu Nam 

Nữ bị truy tố.  Còn thêm một phẩm Luật Sự dưới cấp Sĩ Tải được thành 
lập bởi Sắc Lịnh Ðức Hộ Pháp số: 34/SL ngày 23 tháng 5 
Bính Tý (11-7-1936).  

Ðược làm Ðầu Phòng Văn cho chư vị Thời Quân.  
Phẩm Thừa Sử 

Phẩm nầy do khoa mục tuyển chọn.  Thừa Sử có phận sự: 
Trong lúc hành quyền tại Bộ Pháp Chánh thì được 

lãnh nhiệm vụ:  
CHƯƠNG II 

Ðiều Thứ Ba: - Quyền hành và trách nhiệm mỗi phẩm. 
Hòa giải giữa tiên và bị cáo.  Phẩm Luật Sự 
Làm Trưởng Phòng Minh Tra và Thẩm Vấn.  Luật Sự là phẩm chót của Hiệp Thiên Ðài.  
Ðược phụ tá vị Thời Quân dự Hội Nhơn Sanh và 

Ðại Hội Phước Thiện để bảo thủ Luật Pháp của Ðạo.  
Sau thời gian tập sự một năm, Luật Sự được Hội Thánh 
Hiệp Thiên Ðài. nhìn nhận vào hàng Luật Sự chánh vị.  

Ðược làm Quản Văn Phòng cho chư vị Thời Quân.  Luật Sự có bổn phận hành sự tại các Văn phòng của 
Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài ba chi Pháp, Ðạo, Thế.  Phẩm Giám Ðạo 

Giám Ðạo có phận sự: Phẩm Sĩ Tải 
Ðược đi thanh tra về mặt Luật Pháp trong các cơ 

quan Chánh Trị Ðạo từ trung ương đến địa phương khi có 
thượng lịnh.  

Phẩm Sĩ Tải là Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài. 
Sĩ Tải có phận sự: 
Minh tra công nghiệp cầu phong và cầu thăng.  

Ðược quyền thay mặt Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài 
giao tiếp với các Tôn Giáo khi có lịnh của Chưởng Quản 
Hiệp Thiên Ðài, hay của Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài.  

Thẩm vấn chư Lễ Sanh, Giáo Thiện, Chức Việc, 
Ðạo Hữu Nam Nữ Hành Chánh và Phước Thiện phạm 
pháp.  

Ðược quyền thay mặt Bộ Pháp Chánh bảo thủ Luật 
Pháp nơi các phiên Ðại Hội Hội Thánh Cửu Trùng Ðài và 
Ðại Hội Hội Thánh Phước Thiện.  

Gìn giữ hồ sơ lưu trữ.  
Ðược làm Bí Thơ cho Chức Sắc cao cấp các Văn 

phòng Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài ba chi Pháp, Ðạo, Thế.  
Ðược cầm quyền Pháp Chánh một Trấn Ðạo khi có  
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Phẩm Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn thượng lịnh.  
Có quyền điều tra lại các vụ án khiếu nại.  Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn có sứ mạng phổ thông Chơn 

Ðạo ở ngoại quốc.  Ðược quyền làm giảng viên các khóa huấn luyện 
Chức Sắc về mặt Luật Pháp khi có sự yêu cầu của Hội 
Thánh Cửu Trùng Ðài và khi có lịnh của Hội Thánh Hiệp 
Thiên Ðài.  

Ðược quyền đi dự hội với các Tôn Giáo Quốc Tế 
khi có lịnh.  
Ðiều Thứ Tư:  

Ðược làm Tổng Quản Văn Phòng cho chư vị Thời 
Quân.  

Mặc dầu quyền hành và trách nhiệm của mỗi cấp 
bậc qui định như trên, tuy nhiên trong trường hợp thiếu 
Chức Sắc mà cấp dưới có khả năng, thì có thể được bổ 
dụng lãnh phận sự cấp trên với địa vị của mình đương có, 
tùy ý định của Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài.  

Phẩm Cải Trạng 
Cải Trạng có phận sự: 
Biện hộ trong các phiên Tòa của Ðạo.  
Có quyền xin đình ngày xử các phiên Tòa nếu cần 

điều tra bổ túc.  CHƯƠNG III 
Ðiều Thứ Năm: - Ðạo phục của mỗi phẩm Chức Sắc 

Hiệp Thiên Ðài. Ðược quyền làm giảng viên về Luật Pháp tại Hạnh 
Ðường nếu có sự yêu cầu của Hội Thánh Cửu Trùng Ðài 
và khi có lịnh của Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài.  Ðạo phục của Luật Sự có hai bộ: Ðại và Tiểu phục:  

a) Ðại phục Ðược quyền thay mặt Bộ Pháp Chánh bảo thủ Luật 
Pháp trong các phiên Ðại Hội Hội Thánh và Ðại Hội 
Phước Thiện. Có quyền giao tiếp với các Tôn Giáo khi có 
thượng lịnh.  

Mặc áo tràng trắng, hai bên vai áo có dấu hiệu Tam 
Giáo và Cổ Pháp, trên Cổ Pháp có cân công bình, đầu đội 
Nhựt Nguyệt Mạo. 

b) Tiểu phục: Mặc trường y trắng có 6 nút, lưng 
mang dây nịt trắng, đầu đội Khôi Nguyên Mạo, trước mão 
có thêu Thiên Nhãn, có dấu hiệu Cổ Pháp, trên Cổ Pháp có  

Phẩm Chưởng Ấn 
Chưởng Ấn có phận sự: 
Ðược quyền Chủ Tọa các phiên Tòa Hiệp Thiên 

Ðài khi có đề nghị của Bộ Pháp Chánh, và sự chấp thuận 
của Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài.  

cân công bình, và hai chữ “Luật Sự” bằng quốc tự. 

    Ðạo phục của Sĩ Tải có hai bộ: Ðại và Tiểu phục:  
a) Ðại phục Ðược quyền làm Trưởng Phòng kiểm án và quyết 

định thâu nhận hay bác bỏ những đơn khiếu nại hay 
thượng tố.  

Mặc áo tràng trắng, đầu đội Nhựt Nguyệt Mạo, hai 
bên mão có dấu hiệu Tam Giáo và Cổ Pháp, trên Cổ Pháp 
có cân công bình. Nhưng vị Chưởng Ấn có Chủ Tọa phiên Tòa đã xử 

không được quyền thâu nhận hay bác bỏ đơn khiếu nại, 
thượng tố của can phạm bị kết án do phiên Tòa nầy.  

b) Tiểu phục 
Mặc trường y trắng có 6 nút, lưng mang dây nịt 

trắng, đầu đội Khôi Nguyên Mạo, trước mão có thêu Thiên   
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Nhãn,có dấu hiệu Cổ Pháp, trên Cổ Pháp có cân công bình Mặc trường y trắng có 6 nút, lưng mang dây nịt  
và hai chữ “Sĩ Tải”bằng quốc tự. trắng, đầu đội Khôi Nguyên Mạo, trước mão có thêu Thiên 

Nhãn, có dấu hiệu Cổ Pháp, trên Cổ Pháp có cân công 
bình và hai chữ “Giám Ðạo” bằng quốc tự. Ðạo phục của Truyền Trạng có hai bộ: 

Ðại và Tiểu phục. 
Ðạo phục của Cải Trạng có hai bộ  a) Ðại phục 

Ðại và Tiểu phục. Mặc áo tràng trắng, đầu đội Nhựt Nguyệt Mạo, hai 
bên mão có dấu hiệu Tam Giáo và Cổ Pháp, trên Cổ Pháp 
có cân công bình. 

a) Ðại phục: 
Mặc áo tràng trắng, đầu đội Nhựt Nguyệt Mạo, hai 

bên mão có dấu hiệu Tam Giáo và Cổ Pháp, trên Cổ Pháp 
có cân công bình. 

b) Tiểu phục 
Mặc trường y trắng có 6 nút, lưng mang dây nịt 

trắng, đầu đội Khôi Nguyên Mạo, trước mão có thêu Thiên 
Nhãn, có dấu hiệu Cổ Pháp, trên Cổ Pháp có cân công 
bình và hai chữ Truyền Trạng bằng quốc tự. 

b) Tiểu phục: 
Mặc trường y trắng có 6 nút, lưng mang dây nịt 

trắng, đầu đội Khôi Nguyên Mạo, trước mão có thêu Thiên 
Nhãn, có dấu hiệu Cổ Pháp, trên Cổ Pháp có cân công 
bình và hai chữ “Cải Trạng” bằng quốc tự. Ðạo phục của Thừa Sử có hai bộ: Ðại và Tiểu phục 

a) Ðại phục 
         Ðạo phục của Chưởng Ấn có hai bộ Mặc áo tràng trắng, đầu đội Nhựt Nguyệt Mạo, hai bên 

Mão có dấu hiệu Tam Giáo và Cổ Pháp, trên Cổ Pháp có 
cân công bình. 

      Ðại và Tiểu phục. 
a) Ðại phục: 

b) Tiểu phục: Mặc áo tràng trắng, đầu đội Nhựt Nguyệt Mạo, 
lưng buộc đường lụa trắng đánh ba tao, dưới có hai tui 
trắng, chơn mang giày trắng. 

Mặc trường y trắng có 6 nút, lưng mang dây nịt 
trắng, đầu đội Khôi Nguyên Mạo, trước mão có thêu Thiên 
Nhãn, có dấu hiệu Cổ Pháp,trên Cổ Pháp có cân công bình 
và hai chữ “Thừa Sử” bằng quốc tự. 

b) Tiểu phục: 
Mặc trường y trắng có 6 nút, lưng buộc đường lụa 

trắng đánh ba tao, dưới có 2 tụi trắng, đầu đội Hỗn Ngươn 
Mạo, trước mão có thêu Cổ Pháp và hai chữ Chưởng Ấn  Ðạo phục của Giám Ðạo có hai bộ: 

 Ðại và Tiểu phục. bằng quốc tự, chơn mang giày trắng. a) Ðại phục 
Ðạo phục của Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn có hai bộ  Mặc áo tràng trắng, đầu đội Nhựt Nguyệt Mạo, hai 

bên mão có dấu hiệu Tam Giáo và Cổ Pháp, trên Cổ Pháp 
có cân công bình. 

Ðại và Tiểu phục. 
a) Ðại phục: 

b) Tiểu phục: Mặc áo tràng trắng, đầu đội Nhựt Nguyệt Mạo,  
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lưng buộc đường lụa trắng đánh ba tao, dưới có hai tui  đủ 5 năm công nghiệp với chức vụ và có sự minh tra đủ lẽ.  
trắng, chơn mang giày trắng. Phẩm Truyền Trạng  

b) Tiểu phục: Truyền Trạng muốn thăng phẩm Thừa Sử phải có 
đầy đủ 3 năm công nghiệp với chức vụ và có sự minh tra 
đủ lẽ.  

Mặc trường y trắng có 6 nút, lưng buộc đường lụa 
trắng đánh ba tao, dưới có 2 tui trắng, đầu đội Hổn Ngươn 
Mạo, trước mão có thêu Cổ Pháp và chữ “Tiếp Dẫn Ðạo 
Nhơn” bằng quốc tự, chơn mang giày trắng. 

Phẩm Thừa Sử 
Thừa Sử muốn thăng phẩm Giám Ðạo phải có đầy 

đủ 3 năm công nghiệp với chức vụ và có sự minh tra đủ lẽ.  Ðiều Thứ Sáu:  
Phẩm Giám Ðạo Khi thọ mạng lịnh của Chưởng Quản Hiệp Thiên 

Ðài hay của Thập Nhị Thời Quân, từ phẩm Sĩ Tải đến 
phẩm Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn được buộc dây Sắc Lịnh nơi 
mình trong lúc hành sự, nhưng phải theo Chi của vị 
Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài hay của vị Thời Quân ra 
lịnh mà thả mối. Trường hợp mang dây Sắc Lịnh phải 
được ghi rõ trong Thánh Lịnh giao phó nhiệm vụ cho 
đương sự.  

Giám Ðạo muốn thăng phẩm Cải Trạng phải có đầy 
đủ 3 năm công nghiệp với chức vụ và có sự minh tra đủ lẽ.  

Phẩm Cải Trạng 
Cải Trạng muốn thăng phẩm Chưởng Ấn phải có 

đầy đủ 3 năm công nghiệp với chức vụ và có sự minh tra 
đủ lẽ.  

Phẩm Chưởng Ấn 
Chưởng Ấn phải đầy đủ 3 năm công nghiệp với 

chức vụ và có sự minh tra đủ lẽ mới được cầu thăng lên 
Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn.  

 
CHƯƠNG IV 

Ðiều Thứ Bảy: - Việc cầu phong và thăng thưởng Chức 
Sắc Hiệp Thiên Ðài. 

Phẩm Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn 
Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn đắc công phổ độ một nước có 

bằng cớ cụ thể khi trở về được cầu thăng vào hàng Thập  Phẩm Luật Sự 
Luật Sự sau khi đắc khoa mục phải tập sự một năm 

tại Bộ Pháp Chánh hay các Văn phòng Thập Nhị Thời 
Quân.  

Nhị Thời Quân chánh vị khi có khuyết tịch.  
Ðiều Thứ Tám: - Cầu thăng đặc biệt. 

Ngoài luật định cầu phong, và cầu thăng của mỗi 
cấp bậc kể trên, những Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài còn được  Sau một năm tập sự không gián đoạn, được nhìn 

nhận vào hàng Luật Sự chánh vị.  hưởng trường hợp đặc biệt như:  
Luật Sự muốn lên phẩm Sĩ Tải, phải có đầy đủ 5 

năm công nghiệp với chức vụ (kể luôn một năm tập sự) và 
có sự minh tra đủ lẽ.  

Có công nghiệp phi thường được công chúng hoan 
nghinh, có bằng cớ xác đáng và có Bộ Pháp Chánh minh 
tra đủ lẽ.  

Phẩm Sĩ Tải Có khổ hạnh trong trách vụ hành Ðạo và có Bộ 
Pháp Chánh minh tra đủ lẽ, thì được vị Thời Quân Chưởng  Sĩ Tải muốn thăng phẩm Truyền Trạng phải có đầy  
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Quản đề nghị cầu thăng thưởng đặc biệt.  
Sự cầu thăng thưởng đặc biệt không áp dụng trong 

trường hợp Chức Sắc bị tù tội hay giam cầm vì những 
hành vi trái với Luật Pháp Chơn Truyền của Ðạo.  
Ðiều Thứ Chín: 

Những cấp bậc nào được quyền Thiêng Liêng giáng 
cơ phong thưởng tại Cung Ðạo Ðền Thánh thì mới ra 
ngoài luật định kể trên.  Bản Hiến Pháp nầy Hội Thánh 
Hiệp Thiên Ðài đã dâng lên Ðức Hộ Pháp cầu xin chỉnh 
sửa và phê chuẩn, được Ðức Ngài chấp thuận toàn diện do 
đàn cơ đêm Rằm tháng 11 năm Bính-Ngọ (26-12-1966). 
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PHẨM TRẬT H ỆP THIÊN ÐÀI. 
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Tất cả khởi từ Nguyên lý của cho tròn phận trong lúc Tam-Kỳ Phổ-Độ này. Thêm nữa 
các em nên nhớ: Hễ khi các em đã vô tình hay cố ý mà 
phạm vào luật-pháp thì hãy vui-vẻ để cho luật-pháp sửa trị 
đặng khỏi vướng tội vô hình.             

Càn khôn vũ trụ 
1-Về mặt hữu hình: 
          Đức Thượng-Phẩm cho biết:  

           Còn những người được lịnh Hiệp-Thiên Đài để sửa 
trị các em là những người ơn của các em, chớ không phải 
người thù theo tánh phàm của nhơn-sanh đã tưởng.!  

        “Các em cũng dư hiểu rằng các giáo-lý từ xưa đã bị 
thất-kỳ-truyền là tại Môn-đồ của họ không chịu đặt mình 
trong khuôn viên Luật-Pháp của giáo-lý ấy. 
           Nếu một thời-kỳ mà một giáo-lý đã thất chơn truyền 
thì đem đến cho nhơn-sanh biết bao tang thương biến đổi! 

2-Về mặt tinh-thần đạo-đức: 
Lập quốc cho nòi giống Việt-Nam 

           Cũng vì lẽ ấy mà nay Đức Chí-Tôn giáng trần lập 
Đạo, lại chia hình thể của Ngài ra hai phần để có phương 
kềm-thúc nhau trên bước đường lập vị. 

            Đức Ngài dạy tiếp “Đời là một sân-khấu hí-trường, 
mọi sự đều phải thay đổi, chớ nên lấy đó làm mục-đích 
chánh để noi theo, vì đã nói rằng: một sân-khấu hí-trường 
thì trong đó đủ đào kép và ông bầu, dầu hay dầu dở thì 
bổn-phận họ cũng làm cho rồi để cho kẻ khác lên thay thế, 
đặc-sắc hơn và hay-ho hơn. 

          - Phần Cửu-Trùng-Đài chuyên về mặt giáo hóa 
nhơn-sanh. 
          - Còn phần của Hiệp-thiên-Đài thì lo về mặt luật 
pháp để bảo-thủ chơn-truyền của Đạo. Nhờ đó nền Thánh             Hiện các em đã thấy biết bao nhiêu màn đời thay 

đổi liên-tiếp mà những màn ấy cũng chẳng làm cho dân 
Việt-Nam được hưởng cảnh Thái-bình. Càng thay đổi 
càng làm cho dân-chúng Việt-Nam thêm hoang-mang, hồi 
hộp và cảnh tương-tàn, tương-sát của Việt-Nam cũng 
chưa thấy giảm bớt chút nào mà lại càng tăng thêm cực độ. 

giáo của Đức Chí-Tôn khỏi phải qui thành phàm-giáo.  
           Cũng vì lẽ quyền-hành riêng biệt ấy mà khiến cho 
hai bên thường có phản khắc Đạo-quyền, bởi tánh phàm 
thường hay có phạm những lỗi-lầm mà chẳng chịu phục 
thiện đặng cải sửa cho trở nên tận thiện.  
           Các em đâu hiểu rằng Chí-Tôn giao quyền sửa trị 
Chức-Sắc, chức việc và toàn Đạo nam, nữ cho bên Hiệp 
Thiên-Đài là Thánh-ý Đức Chí-Tôn muốn dùng hình phàm 
đặng làm cho giảm bớt tội vô hình. Nếu ai chẳng thận 
trọng để cho phạm vào luật-pháp mà chẳng chịu pháp sửa 
trị của Hiệp-Thiên-Đài thì rất uổng cho một kiếp tu mà 
không trọn phận và đến khi rời bỏ xác phàm rồi làm sao 
có cơ hội lập công nữa! Mà một khi không lập công-quả 
được nữa thì tội án đã phạm làm sao chuộc được; rồi mãi 
bị trầm-luân khổ hải cả đời đời. 

           Các em biết tại sao vậy không? Nói nghe thử?  
           -Trúng!... Nhưng còn thiếu một chút là dân Việt 
Nam chưa được mãn nguyện cho sự lãnh-đạo của những 
bậc giả thương dân-chúng đó vậy. 
           Vậy có câu “Dĩ đức phục nhơn”, tức là lập hòa 
bình bằng nhơn-đức, mà chính các vị lãnh-tụ không thật 
hành được mảy-may nào cả thì đừng trông chi họ đem 
hạnh-phúc và nguyện-vọng chơn-chánh đến cho dân 
chúng được. Dầu cho phải thay màn như vậy nữa dân 
chúng Việt-Nam chắc-chắn không bao giờ đạt vọng được  
cũng vì sự bất lực của quyền đời như vậy.           Vậy các em khá nhớ lời Bần-Đạo dặn mà giữ mình  
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           Mọi sự biến-chuyển đều do Đức Chí-Tôn, còn sự 
lập đời thái-bình cũng do Đức Chí-Tôn định-phận cho các 
bậc Thiên-mạng rồi thì còn chi mà khó nữa, chỉ đi đúng 
chơn-truyền của Đạo và trọn tuân lịnh Đức Hộ-Pháp thì 
xong mọi việc. Các em cũng đã hiểu rồi!  

Giao-châu sanh lắm mặt anh-hùng.   
Tinh-trung lửa thét thành Bình-Định. 
Khí liệt gươm đề tỉnh Quảng-đông. 
Văn-hiến bốn ngàn năm có sẵn, 
Chi cần dị chủng đến dâng công. 

           Về việc lập quốc cho nòi giống Việt-Nam, mặc dầu 
địa thế của nó nhỏ, nhưng sẽ được các liệt-cường trợ giúp 
cho nó thành một nước độc-lập hoàn-toàn mà lại còn là 
trụ cốt thái-bình cho Vạn-quốc nữa. 

               Lê-văn-Duyệt 
           Đức Chí-Tôn lập Đạo trong buổi Hạ-nguơn này thể 
hiện cơ tuần-huờn châu nhi phục thủy, Tôn-chỉ lấy Tam 
giáo qui nguyên Ngũ chi Phục nhứt  để đưa nhân-loại đến 
Đại-Đồng. Lấy theo nguyên-lý của vũ-trụ thì:            Vì chính nước Việt-Nam đã được Đức Chí-Tôn định 

làm Thánh-địa; mà đã nói là Thánh-địa tức nhiên nó phải 
có chút ảnh-hưởng của Đạo Cao-Đài quyềt-định, không 
dựa vào hình-thức nào hay là chút ảnh-hưởng văn-minh 
của một liệt-cường nào cả. 

           - Thiên khai ư Tý, trời khai vào hội Tý 
           -  Địa tịch ư Sửu, đất thành hình ở hội Sửu 
           -  Nhơn sanh ư Dần, có nhơn-loại vào hội Dần 
          Thế nên buổi khai Đạo này Đức Chí-Tôn phái ba 
tướng soái đến trong cửa Hiệp-Thiên-Đài đứng đầu ba chi 
Pháp, Đạo, Thế, thì: 

            Vì sự tiền định khéo-léo và cao-trọng như thế mà 
ĐẠO CAO-ĐÀI  sẽ được vi chủ về mặt tinh-thần để chấm 
dứt cuộc chiến-tranh tàn-khốc của hoàn-cầu.            - Đức Thượng-phẩm Cao-Quỳnh-Cư chưởng-quản 

chi Đạo, tuổi Mậu-Tý (1888). Qui thiên ngày 1 tháng 3 
năm Quí-Tỵ (1929). 

            Theo thế thường đời càng gay mà muốn lập lại đời 
thái-bình thì phận-sự của Đạo lại càng thêm khó nhọc và 
nặng-nề.           - Đức Thượng-Sanh Cao-Hoài-Sang chưởng-quản 

chi Thế, tuổi Tân-Sửu (1901). Qui thiên ngày 26 tháng 3 
năm Tân-Hợi (1971) 

           Vậy các Thiên-mạng phải cố tâm trì chí, đứng trọn 
trong khuôn-khổ Đạo thì mới được dễ-dàng để bước qua 
những trở-ngại trên phận-sự mà thành-công một cách mỹ 
mãn.  

          - Đức Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc Chưởng-quản chi 
Pháp, tuổi Canh-Dần (1890). Qui thiên ngày 10 tháng 4 
năm Kỷ-hợi (1959). Ngoài ra Đức Ngài còn là Giáo-chủ 
của nền Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ này về mặt hữu hình 
nữa”. 

            Các em cứ đặt trọn đức-tin nơi Đạo rồi thì mọi 
việc như ý.           
          Cần nhứt là các Bạn Thiên-mạng phải làm khác hơn  
thế tình thì mới được đa nghe!”             “Đạo thành do ba người” chính là ba vị Tướng-soái  

của Chí-Tôn đó vậy.             Trong buổi tiền khai Đại-Đạo (1925) Đức Lê-văn 
Duyệt cũng đã gieo niềm tin qua bài thi:  (Xin đọc riêng đề tài: “Đạo thành do ba người”  
          THI Cùng một Soạn giả) 

Nước nhà ta có tiếng anh-phong  
Vẻ đẹp trời Đông sắc Lạc-Hồng. 
Nam-hải trổ nhiều tay Thánh-Đức. 
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 -01 

Tiếp Pháp 接法 
Fr: Législateur Juridique  

 
CHƯƠNG III 

    TRƯƠNG VĂN TRÀNG CUỘC ĐỜI CỦA THẬP NHỊ THỜI QUÂN 
 (1893-1965) 

Ðạo phục của Thập nhị Thời Quân:  
Pháp-Chánh-Truyền Chú giải: 
 “Ðạo Phục của Thập Nhị Thời Quân có hai bộ, 

một bộ Ðại Phục và một bộ Tiểu Phục.  
Bộ Ðại Phục toàn bằng hàng trắng, cổ trịt viền chỉ 

Kim Tuyến bạc. Ðầu đội mão quạ cũng bằng hàng trắng, 
lưng nịt dây lịnh sắc theo chi mình mà thả mối, chơn đi 
giầy vô ưu màu trắng.  

Bộ Tiểu Phục cũng toàn hàng trắng. Lưng nịt dây 
lịnh sắc y như Ðại Phục. Ðầu đội mão cũng như Tiểu 
Phục của Hộ Pháp, Thượng Phẩm và Thượng Sanh, tùy 
theo chi mình mà để Cổ Pháp, chơn đi giầy vô ưu màu 
trắng.  

Khi Hành Chánh thì mặc bộ Tiểu Phục, còn Ðại 
Phục thì khi Ðại Lễ. Còn nhiều vị Chơn Quân khác hoặc 
đã đến rồi hoặc chưa đến, mà Ðạo Phục còn để tạm hay là 
Thầy chưa quyết định, sau sẽ giải rõ.” 

   - Ngày sinh: 25-10 Quí-Tỵ (1893) 
 - Qui lúc 5 giờ chiều ngày 15-01 Ất Tỵ (1965) 

    Quê quán: Bình Thạnh (Biên-Hòa) 
 “Y theo Thánh Giáo ngày 13 Mars 1931 của Lục 

Nương Diêu-Trì-cung dạy về Mão của Thập Nhị Thời 
Quân thì cái vòng tròn úp lên đầu đội là "Thế Nhựt Hình" 
còn hình bán nguyệt của mão là "Thế Nguyệt Tượng".  

Pháp Chánh Truyền: “Dưới quyền Hộ Pháp có bốn vị:  
- Tiếp Pháp 
- Khai Pháp 
- Hiến Pháp 
- Bảo Pháp  

Bốn vị ấy đồng quyền cùng Hộ Pháp; khi đặng lịnh 
Người sai đi hành chánh, song mỗi vị có mỗi phận sự 
riêng, quyền hành riêng là:  

Vậy thì gọi là Nhựt Nguyệt Mạo.”  
 

*** 
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“Tiếp Pháp là người tiếp luật lệ, đơn trạng kiện 
thưa, có quyền xét đoán, coi có nên phân định hay chăng; 
những điều nào không đáng thì chiếu theo Ðạo Luật, hoặc 
bỏ qua, hoặc trả lại cho Cửu Trùng Ðài; còn như đáng 
việc phải phân định, thì phải dâng lên cho Khai Pháp định 
đoạt.”  

Tuy sự sanh hoạt cũng gặp nhiều điều trở ngại, nhưng 
nhờ lòng kiên nhẫn và chí hy sinh nên lúc nào cũng cố gắng 
phát triển khả năng để phục vụ sở hành theo phương châm 
Nho giáo, nhứt là tinh thần Đại học, Trung dung “Kính sự như 
tín” nghĩa là làm việc phải hết sức chăm-chỉ và thận trọng. 

Nhờ sự tận tâm phục vụ nên về sau được liệt vào hàng 
Thông phán nhứt hạng rồi hồi hưu và trước khi đăng Tiên ông 
vẫn còn hưởng hưu bổng.  

Ðiều Thứ Bảy trong Hiến pháp qui định: 
“Trách nhậm của Tiếp Pháp là giúp cho sự ban 

hành Ðạo Pháp và yêu cầu sửa đổi những điều lệ nào bó 
buộc quá lẽ và khổ khắc nhơn sanh trước mặt Luật Pháp”.  

Năm 1925, tại nhà Đức Cao Thượng-phẩm ở Sài-gòn, 
mỗi đêm đều có Ngài Phạm Công-Tắc (Hộ-pháp) và Ngài Cao 
Hoài Sang (Thượng-Sanh) đến Xây bàn để cầu các Đấng vô 
hình xin thi phú và tiêu khiển thời gian, nhưng ông Trương 
văn Tràng không dự thường xuyên được và bận làm việc ở Sở 
Hoả xa đồng thời học hàm thụ ở École  par Correspondant de 
Paris,  nước Pháp. 

Bài Thài hiến Lễ: 
TIẾP  điển Trời ban độ chúng sanh, 
PHÁP luân thường chuyển rạng Thiên-Đình 
CHƠN như đắc vị nhàn Tiên cảnh, 
QUÂN Thánh Thần minh kiến Đạo thành. 

2-PHẦN ÐẠO:      Tiếp-Pháp Chơn Quân 
Phong trào Xây bàn để cầu các Đấng về cho thi phú 

cùng xướng hoạ với nhau thật là tâm đắc. Lúc này các Đấng 
giáng dạy về phương pháp Cầu Cơ, tiện dịp tiếp các đấng 
thiêng liêng, thế nên các bậc tiền bối rất là thoả mãn. 

Ngài Tiếp-Pháp giáng Cơ cho bài Thài này ngày 
16-01 Quí Tỵ (dl 17-02-1965 lúc 9 giờ đêm) 

A-Tiểu sử Ngài Tiếp-pháp Trương văn Tràng: 
1-PHẦN ĐỜI:  Vào một đêm kia tại tư gia Ngài Khai Pháp Trần Duy 

nghĩa, Ngài gặp Đức Phạm Hộ Pháp và Đức Cao Thượng 
Phẩm đang phò cơ liền vào quỳ lạy được Đức Chí Tôn kêu tên  

Ngài Tiếp Pháp Chơn Quân thế danh là Trương Văn 
Tràng, sanh ngày 25-10 Quý-Tỵ (1892) tại Bình Thạnh (Biên 
Hòa).Thân phụ là Trương văn Tịch và Thân mẫu là Trần thị 
Lịnh. Ngài xuất thân trong một gia đình Nho-phong. Thuở 
thiếu thời theo học Hán văn với người cậu. Kịp đến khi nền 
văn hoá nước nhà bước sang giai đoạn tiến triển, hầu hết mọi 
người dân Việt-Nam đều hưởng ứng nhiệt liệt. Phụ mẫu ông 
cho theo học Việt và Pháp tại trường Tổng, kế là trường Tỉnh. 

“Con hãy sửa soạn đi theo mấy anh con mà hành Đạo”. 
Nhờ đó, lòng chuộng Đạo được phát triển Đức Chí Tôn 

chỉ định cho Ngài cùng Trần Khai Pháp là cặp cơ Phổ độ.  
Ngày 25-12-1926 Ngài được đắc phong Tiếp-Pháp tại   

Từ Lâm Tự (Gò-kén - Tây Ninh). Tuy phải bận sinh kế, Ngài 
vẫn hằng lo nghiệp Đạo, nên lập tại Cây Đào (Biên Hòa) một 
Thánh Thất hiện nay vẫn còn.  Khi ra trường, phụ mẫu Ngài định lo bề gia thất và 

cũng bắt đầu từ đó ông làm việc tại Sở Hỏa Xa Đông Dương 
(Sài gòn) và ông còn ghi tên học trường Hàm Thụ ở Pháp. Năm 1949, Ngài trọn phế Đời hành Đạo, được Đức 

Phạm Hộ Pháp, Chưởng-Quản Nhị-Hữu Hình-Đài giao làm bí 
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2-  Trời chiều bảng-lảng bóng thiều-quang, thư. Năm 1953, Ngài Trần Khai-Pháp liễu Đạo, Ngài cầm 
quyền Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh..  Tiếng trống thu không giục khách nhàn, 

Đoái lại chúng sanh thiên vạn ức, Năm 1956, Đức Phạm Hộ Pháp xuất ngoại, cơ Đạo bất 
an, Ngài lui về nghỉ tạm. Đến tháng 4 năm 1957, trở lại cầm 
quyền Bộ Pháp Chánh. Ngoài việc lo hành chánh Đạo, Ngài 
còn gia công sáng tác nhiều sách Đạo, nhất là quyển “GIÁO 
LÝ ĐAỊ-ÐẠO” được Đức Phạm Hộ Pháp và nhiều học giả 
tán thưởng.  

Vẫn còn bận bịu với thời gian. 
                   Tiếp Pháp Trương-Văn-Tràng 
 Đây thật là một huyền diệu thiêng liêng dành cho 
người có lòng tín ngưỡng chân thành mới tiếp nhận được mà 
thôi. Cho hay ở thế kỷ 20 này dầu khoa học cực thạnh, phát 
minh cơ giới cực kỳ tinh xảo, nhưng người Đạo Cao-Đài vẫn 
câu thông được với các Đấng huyền linh bằng một đức tin 
tuyệt đối, bằng một sự tín ngưỡng chân thành thì lúc nào cũng 
nhận được huyền diệu vô biên của Đức Thượng-Đế. 

B- Ngài TIẾP-PHÁP ngoạ bịnh 
Qua cuối mùa thu năm Giáp-Thìn (1964) Ngài Tiếp 

pháp Trương văn Tràng ngoạ bịnh điều trị tại nhà thương 
Phạm Hữu Chương (Chợ-lớn) kế qua nhà thương Grall (Đồn 
đất) Sài-gòn. Bịnh tình ngày càng gia tăng mãnh liệt, gần như 
tuyệt vọng. Ngài xin với Hội-Thánh cầu một đàn cơ để cầu 
xin thiêng liêng cho thuốc chữa trị. Hội-Thánh chấp thuận, 
liền thiết đàn Cơ tại Giáo-Tông-Đường. 

 Ngài Tiếp-Pháp bình phục sức khoẻ vào đầu tháng 
chạp năm Giáp-Thìn đến rằm tháng giêng năm Ất-Tỵ (16-2-
1965) thì Ngài thoát trần vào 5 giờ chiều. Sự cứu rỗi của 
thiêng liêng cho mọi người thấy rằng Đấng tạo đoan lúc nào 
cũng hộ trì, nhưng căn số phải về chầu Bạch Ngọc thì không 
cưỡng lại được. Tuy nhiên Ngài cũng biết trước được thời 
gian qui Thiên, mấy tháng trước Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng 
một toà liên đài để gởi xác thân Ngài vào nơi đó. 

Ngài Khai-pháp giáng Cơ dạy Hội-Thánh xuống nhà 
thương Crall rước Ông về Tòa-Thánh cầu nguyện và dùng 
thuốc Nam. Lời dạy ấy nhằm ngày 4-01-1964. Sau 7 ngày,  
làm đúng như lời dạy, bịnh tình Ngài Tiếp-Pháp khỏi hẳn. 

C- VĂN NGHIỆP: Ngài Khai-Pháp Trần-Duy-Nghĩa và Tiếp-pháp Trương 
văn Tràng là một cặp Cơ Phổ-Độ từ buổi khai Đạo. Ngài 
Khai-pháp dầu đã Qui Thiên, nhưng lúc nào cũng quan tâm 
đến bạn đồng môn còn tại thế.  

Ngoài thì giờ phụng sự cho Đạo nghiệp của Đức 
Chí Tôn. Ngài Tiếp-Pháp  đã lưu lại mấy quyển sách, được 
các bậc tiền bối để lời giới thiệu. 

1-Quyển GIÁO-LÝ ĐẠI-ĐẠOxuất bản năm 1950 
được Lời giới thiệu của Đức Hộ-pháp khi xuất bản lần I: 

 Sau khi bình phục Ngài Tiếp-Pháp có làm mấy bài thi  
để tỏ lòng biết ơn Hội-Thánh và tất cả đã lo cho Ngài: 

  “Quyển sách sơ lược, tuy chưa đem trọn hình Chơn 
pháp, nhưng đã giảng giải đủ mọi phương tu niệm. Vậy nó 
sẽ giúp ích cho độc giả sưu tầm Chơn lý đặng bước vào 
“Bí Pháp Chơn Truyền”. Ấy là chìa khóa mở cửa hữu 
hình thông qua Thế giới huyền linh vô tả. 

THI  
1-  Đường đời khúc-khuỷu biết đâu lường, 

Trên có Huỳnh-Nương hết dạ thương. 
Khai-Pháp Chơn Quân truyền diệu lý, 
Quần Tiên rưới phước hộ Thiên-lương. 

*** Xin đề lời cùng cả Tín đồ và Chức sắc, nên đọc và  
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đào luyện tinh thần hầu mai hậu hưởng phần siêu thoát. mờ, mặc dầu, các Tôn giáo kia đã tận lực giáo nhơn qui 
thiện. Cho phép in và ấn tống. 

Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 8-6-1948 
Hộ Pháp PHẠM CÔNG TẮC 

(ký tên và đóng dấu) 

Đại Đạo Tam Kỳ xuất thế, với một yếu lý qui Tam 
Giáo hiệp Ngũ Chi, thành thử những tu sĩ của nền Tân 
Tôn Giáo nầy không còn phân biệt Giáo phái, tức là coi 
nhau như bạn thân, đồng theo một khuynh hướng “Cứu 
nhơn độ thế”. Lẽ dĩ nhiên, Đạo Cao Đài phải có một Giáo 
lý phù hạp với trình độ của nhơn sanh hiện tại đặng 
chuyển đọa vi thăng, tiêu trừ nghiệp chướng. Huynh Tiếp 
Pháp Trương Văn Tràng đã dày công soạn quyển Giáo lý 
nầy, cốt yếu để giúp cho các bạn tu sĩ, khỏi lầm lạc trên 
đường học Đạo. 

*** 
Lời giới thiệu khi tái bản lần III của Đức Thượng Sanh

Tặng quyển “GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO” của Ông TIẾP 
PHÁP TRƯƠNG VĂN TRÀNG 

 “Giáo lý” Đạo Trời thất ức niên, 
Trương Quân biên soạn để lưu truyền. 
Tồn tâm chỉ rõ đường mê giác, 
Dưỡng tánh phân rành nẻo tục  Tiên. 
Vẹt ngút mây mù nâng đuốc huệ, 
Gắng công học hỏi đáng tài hiền. 
Noi theo chánh thuyết bền trau luyện, 
Mới đạt chân tu phép diệu huyền. 

Sách nầy đáng truyền bá các nơi, dầu nơi gia đình 
Đạo giáo, hay gia thất bàng quan, đều nên đọc nó, bất 
luận là lúc nào, trong đời mình sẽ thấy nó là nguồn an ủi, 
để sửa mình khi rủi lâm vấp tội tình, hoặc nó sẽ làm kim 
chỉ nam, để vạch lối cho kẻ Hành giả đem Ta giả hiệp trở 
về cái Chơn thật bổn ngã.”      Tòa Thánh ngày 14-8 Kỷ Hợi (26-9-1959) 
Tòa Thánh, ngày 28 tháng 8 năm Kỷ Hợi (dl. 30-9-1959) 

QUYỀN ĐẦU SƯ CỬU TRÙNG ĐÀI 
Bảo Thế 

Ký tên: LÊ THIỆN PHƯỚC 

*** 
LỜI GIỚI THIỆU  khi tái bản lần thứ tư 

của Ông Bảo Thế LÊ THIỆN PHƯỚC 
  “Học Đạo là tìm hiểu Chơn lý và một khi thấu triệt 
rồi thì không còn vui thú nào ở thế gian sánh kịp. Nhờ vậy, 
người hành đạo mới dám hy sinh những cái gì ràng buộc 
Thần trí và Tâm hồn, ngõ hầu giải thoát cảnh trầm luân bể 
khổ, đặng qui hồi nguyên bổn. 

*** 
Tựa Của Giáo Sư NGUYỄN ĐĂNG THỤC 
Khoa Trưởng Đại Học Văn Khoa Sài Gòn 

  “Sự xuất hiện của Đại-Đạo Cao-Đài ở miền Nam 
Việt-Nam cách đây chưa đầy nửa thế kỷ, mà sức cảm hóa 
lan tràn mau lẹ. Tín đồ Nam, Trung, Bắc lên tới hàng triệu, 
thực là một hiện tượng tâm lý xã hội hết sức lạ kỳ. Đấy 
chẳng phải nhờ tài truyền giáo của người mà là một năng 
lực huyền diệu tâm linh như là ba động, gọi ba động theo 
định luật Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu vậy. 

Từ xưa đến nay, đã có nhiều Tôn giáo xướng xuất 
nhiều phương hướng dìu dẫn nhơn sanh trong trường xử 
sự, tiếp vật theo Đạo hóa sanh của Trời. Song le, văn minh 
vật chất càng ngày càng tiến triển như hiện giờ, khoa học 
gần như muốn chiếm đoạt cơ mầu nhiệm của Tạo Đoan, 
thì trái lại, tinh thần Đạo Đức của nhơn sanh ngày càng lu 
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Một Đạo sĩ danh tiếng Ấn Độ bảo: Nếu ai ngồi 
trong hang núi hẻo lánh ngày đêm tâm tâm niệm niệm một 
ý niệm, ý niệm ấy sẽ tập trung hết năng lực tinh thần trở 
nên một ý tưởng lực xuyên sơn quá hải, như một điện lực 
để tràn vào xã hội, tìm nhập vào tâm hồn đồng điệu như tia 
chớp bắt vào ngọn thu lôi mà ảnh hưởng khắp cả. 

đời sống hằng ngày của họ”. (L'Oriental a fait entrer 
l'invisible dans son existence quotidienne). (2) 

Chính đấy là nguồn gốc sâu sa của tín ngưỡng Cao 
Đài hợp Đời với Đạo vào một nguồn tâm linh: 

Đời, Đạo nên lo nối bước theo, 
Đời không Đạo Đức chịu mang nghèo. 
Đạo, Đời tương ứng thành an trị, 
Đời, Đạo thấp cao cũng rán trèo. 
                   Đại Thừa Chơn Giáo. 

Đạo Cao Đài ngày nay mà giáo-lý cơ bản là tinh 
thần tổng hợp “Tam Giáo Đồng nguyên” vốn đồng điệu 
với tâm hồn nhân dân nông nghiệp Việt-Nam. Cái điệu 
nhạc tinh thần ấy vốn gốc rễ sâu xa trong tinh thần truyền 
thống dân tộc, cho nên một giáo sư Pháp trường Viễn 
Đông Bác Cổ, Mr. Durand đã nhận xét về tâm hồn Việt 
Nam rằng: 

Nhưng tín ngưỡng Cao Đài sau khi thâu hóa ba hệ 
thống Giáo lý căn bản Đông Phương và thống nhứt vào tín 
ngưỡng Tâm linh truyền thông dân tộc, đã luôn luôn trung 
thành với tinh thần Đạo học Đông phương là Giác mà Tin,  

“Nói rằng tâm hồn Việt Nam do một tổng hợp ảnh  chẳng phải mê tín như lời Thầy cảnh tỉnh: 
hưởng của ba hệ thống: Nho, Phật, Lão, chi phối thực là 
một điều đã trở nên điển hình vậy”. Maurice Durand 
Bulletin Etudes - Indochinoises - Saigon 1953. 

Tiếng chuông khải ngộ thức hồn mê, 
Trống đổ kêu mau kíp trở về. 
Giác thế hồi tâm hành hướng thiện, 
Mê nơi cõi tục khổ trăm bề. 
                   Tiếng Trống Giác Mê 

Nhưng sự thật Tín đồ Cao Đài đại đa số là nông dân 
mà nông dân thì không có học, cho nên họ bảo họ chịu ảnh 
hưởng của ba hệ-thống tư tưởng bác-học chính yếu Á 
Đông thì cũng khó hiểu. Xét kỹ, trước khi có ba hệ thống 
trên du nhập vào đất cố đô của nòi giống Việt là đất Giao 
Châu (Bắc Việt) thì ở đấy như các nhà khảo cổ đã khai 
quật tại Thanh-Hóa và Bắc-Ninh hai di tích văn minh là 
văn minh Đông Cổ và văn minh Cổ Mộ. Đông Cổ tượng 
trưng cho tín ngưỡng Hồn nước linh thiêng và Cổ Mộ đại 
diện cho sùng bái Hang động thiên nhiên. Cả hai khuynh 
hướng đã sẵn chung một cơ sở “Linh” từ Tổ Tiên cho đến 
Thần Tiên. Do đấy mà nhân dân Việt Nam “Sống trong 
siêu nhiên” (Vit dans le surnaturel) (1) như Linh Mục 
Leopold Cadière đã kết luận hay là như Alfred Meynard 
đã nhận định: “Người Đông phương đã đem vô hình vào 

Cũng vì mục đích Giác Mê mà Cụ Tiếp Pháp 
Trương văn Tràng đã cố công soạn ra tập sách “GIÁO LÝ 
ĐẠI ĐẠO” nầy rất công phu, có mạch lạc thứ tự, đã giản 
dị lại thâm thúy, hơn nữa tất cả giá trị không ở tại công 
trình nghiên cứu mà còn là kinh nghiệm bản thân tu luyện 
suốt một đời của tác giả, thực đáng là những bài học Đạo 
đức sống, linh động cho kẻ học Đạo vậy. 

Cụ đã quá yêu, có nhã ý cho phép tôi đề tựa. Tựa 
thì tôi đâu dám, bất quá có vài lời phụ họa để khỏi phụ 
lòng tri ngộ của một bậc lão thành vậy”. 

NGUYỄN ĐĂNG THỤC 
Gia Định, ngày 5-9-1964. 
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2-Quyển trên đường tấn hoá 
Được sự tán thưởng của Ông 

Hiến Pháp TRƯƠNG HỮU ĐỨC 
  “Tôi rất hân hạnh được xem quyển “TRÊN 
ĐƯỜNG TẤN HÓA” do bạn Tiếp Pháp Trương Văn 
Tràng  sáng tác. 

Trong lúc Đạo CAO ĐÀI đang thiếu sách phổ 
thông, quyển sách nầy ra đời rất là cần ích cũng như bất 
luận sách nào, thuộc loại khảo sát về đạo lý, hà huống tác 
giả là một Chức Sắc cao cấp trong Đạo thì giá trị của tác 
phẩm ấy xứng đáng là dường nào! 

Điều nên nhớ là “Đăng chúc cầu minh, đọc thơ cầu 
lý”. Cái hay của quyển sách không phải chỉ xem qua rồi 
nhận xét được, mà cần phải suy nghiệm ý tứ và lời lẽ. Bất 
luận trong một quyển sách nào cũng vậy, cái yếu lý của nó 
chỉ quy vào một điểm mà thôi, chớ không phải ở toàn bộ 
cuốn sách, cho nên mới có câu “Đọc thơ cầu lý” là vậy. 

Một lần nữa, tôi rất hân hạnh được giới thiệu tác 
phẩm này cùng bạn đọc. 

Hiến Pháp Hiệp-Thiên-Đài 
TRƯƠNG HỮU ĐỨC 

*** 
ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ 

(Tam Thập Bát Niên) 
 

LỜI PHI LỘ 
Của Ông Bảo Thế LÊ THIỆN PHƯỚC 

“Trần tục là cõi sầu than khổ lụy dành cho các 
Đấng vô hình vì bị tội lỗi, lạc lầm mà phải sa đọa đặng 
tìm phương giải thoát trầm luân qui hồi cựu phẩm. Trần 
tục cũng là trường thi công đức, dành cho khách phàm trả 
nợ tiền khiên, dứt đường oan trái đặng lập vị thiêng liêng  

Thập Nhị Thời Quân 
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khỏi luân hồi chuyển kiếp. 
Khái niệm như trên thì bao nhiêu khổn trần là bấy 

nhiêu bài học, mặc dầu mặn đắng chua cay, nhưng cứu 
cánh là cảnh tỉnh người trí, rút lấy kinh nghiệm, quay về 
đời sống thuận theo Thiên lý, bỏ đời sống dựa theo nhục 
dục. Thiên lý là Đạo, nhục dục là tội tình. Đạo thì mãi 
còn, tội tình thì sớm mất. 

Vả lại, Đạo không xa người, duy người xa Đạo, nên 
sách rằng: "Đạo giả dã bất khả tu du ly dã. Khả ly phi 
Đạo dã". Bởi đó: 

- Người không Đạo thì xử sự không hợp lý, hợp tình.  
- Nhà không Đạo thì luân thường đảo ngược.  
- Nước không Đạo thì chơn trị không còn.  
Vậy thì ngày nào con người còn mạnh tranh trên thị 

trường cơm áo đất đai; ngày nào thiên hạ còn nhị phân lý 
tưởng, chưa hòa đồng trên một độc nhứt kế hoạch tồn 
sinh, thì khó trông mong tái lai ngày quang đãng. 

Ánh Thái Dương rọi sáng khắp nơi, nẻo Đạo-đức dễ 
tìm khắp chốn, nhưng nhơn tâm còn lắm say sưa trong 
phồn hoa ảo mộng, thì phương tối hậu để vén màn hắc ám 
là nhờ năng lực tinh thần của Tôn giáo. 

Từ thử nhiều Tôn giáo đã đem hết thiện chí trợ khổn 
cho đời, nay ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ cũng cùng theo 
một chí hướng. 

Với mục phiêu ấy và thể theo những nhà khảo cổ tiền 
nhân Việt-Nam trong thế kỷ XX, Trần Trọng Kim (Phật 
Giáo), Phan Bội Châu (Khổng Học Đăng), Đạo huynh 
Tiếp Pháp Trương Văn Tràng góp nhặt tài liệu tinh hoa 
của TAM GIÁO soạn thành quyển TRÊN ĐƯỜNG TẤN 
HÓA giải rành phương châm nhập thế và xuất thế. Cả hai 
phương châm đều thích hợp với sở cầu của các giới trong 
đại chúng, từ bậc ưu thời, mẫn thế; bậc tu sĩ phế đời, đến 
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bậc thường nhơn, không giới nào đọc sách nầy mà không 
thỏa chí, vui lòng. 

Tam giáo: 
- Nho vì nhân sinh,  
- Lão vì thiên nhiên vũ trụ,  Quyển TRÊN ĐƯỜNG TẤN HÓA sẽ góp thêm một 

bửu vật trong kho tàng của TÔN GIÁO. - Phật vì tâm linh siêu nhiên.  
TÒA THÁNH, ngày 3 tháng 3 năm Quý Mão 

(27- 3 - 1963 d.l.) 
Tuy ba mà là một, nền tảng chung của triết học 

truyền thống Á châu, triết học ấy không phải là những hệ 
thống danh lý khái niệm lạnh lùng mà là những đường lối 
thực hiện nguồn sống vô hạn tràn ngập khắp hết các trình 
độ hiện sinh, vật lý, sinh lý, tinh thần và siêu tinh thần, cho 
nên nó đòi người ta phải thông cảm với cả tâm tình và lý trí. 

Bảo Thế lê Thiện Phước 
*** 

LỜI GIỚI THIỆU của NGUYỄN ĐĂNG THỤC 
Khoa Trưởng Đại Học Văn Khoa 

SAIGON Để trình bày cái Triết lý Tam giáo ấy là cơ sở của 
Đạo Cao Đài thì không ai đủ tư cách hơn là một nhà Tiếp 
Pháp đã đem đời sống cống hiến cho Đạo, cố thực hiện 
Giáo lý của Khổng Tử. 

  “Văn hóa Đông Nam Á vốn có khuynh hướng 
truyền thống là tinh thần hợp hóa; cái tinh thần mà một 
bài cổ thi Chà-và Autasoma đã toát yếu vào khẩu hiệu 
điển hình "Bhinueka Tunggal Ika" Đồng nhất trong sai 
biệt! Cái tinh thần mà năm thế kỷ Lý Trần trong lịch sử 
oanh liệt của dân tộc Việt Nam đã lấy làm Quốc học Tam 
giáo. 

"Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ". 
Nay giới thiệu 

Saigon, ngày 6 tháng 12 năm 1962 
(Ký tên) 

NGUYỂN ĐĂNG THỤC Cái tinh thần mà học giả danh tiếng Lê Quí Đôn 
(1726-1784) đã nhắc lại: “Thù đồ đồng qui, nhất trí bách 
lự”. Đường khác cùng về, trăm nghĩ đến một. 

*** 

Riêng soạn giả “Trên đường Tấn hoá” viết: 
Cái tinh thần mà gần đây đã biểu hiện ra nơi nhân 

dân miền Nam, thành một Tôn giáo hằng triệu Tín đồ, 
nhất đán bỏ mặn; ăn chay. 

…Trong quyển "TRÊN ĐƯỜNG TẤN HÓA" nầy, 
chúng tôi muốn nói sự tấn hóa của một cá nhơn theo đạo 
tự nhiên Trời Đất, nghĩa là kẻ học phải bắt chước Đạo 
Trời để sửa đạo người, lần hồi tiến bộ: từ chỗ dở đến chỗ 
hay; từ chỗ tối đến chỗ sáng, làm cho mình có một tinh 
thần chí Chơn, Thiện, Mỹ, vượt lên trên những tục lụy trần 
ai và chung qui cầu sự giải thoát kiếp Luân hồi ra ngoài 
vòng sanh tử, đặng trở về cảnh an nhàn tự tại, Phật gọi là  

Cái tinh thần ấy là một thực kiện nhân văn linh 
động, thâm sâu không phải một chủ nghĩa phù phiếm vậy. 
Mới đây tác giả ‘TRÊN ĐƯỜNG TẤN HÓA” là cụ Tiếp 
Pháp Trương Văn Tràng trong Tây Ninh, có nhã ý đem 
cho tôi đọc tập khái luận về Triết lý Tam giáo của cụ. 

Vốn mộ Đạo lý từ lâu  và từ lâu mong mỏi phụng sự 
truyền thống văn hóa dân tộc, tôi lấy làm hân hạnh được 
giới thiệu với độc giả cái Triết lý uyên thâm sâu rộng của  

Niết Bàn, hay Cực Lạc Thế Giái. 
Vậy phải học hỏi cách nào để biết Đạo Trời mà làm  

 77



Thập Nhị Thời Quân Thập Nhị Thời Quân 

 80

   

       Ngày sinh:17-8 Mậu-Tý (Dl 11-9-1888) 
) 3g30 sáng. 

 
của C

02- 
KHAI-PHÁP 開法  

theo?  Muốn học Đạo Trời, một mặt chúng ta phải quan 
sát sự vật ngoài thế giái vạn hữu, tìm biết luật tự nhiên 
tiềm tàng trong muôn loài. Khoa học thực nghiệm chứng 
minh rằng trong võ trụ có điện khí, nguyên tử v.v... Chúng 
ta nương theo khoa học thực nghiệm để tìm học về phương 
diện nầy. 

(Fr: Réformateur Juridique) 
TRẦN DUY NGHĨA (1888-1954) 

Một mặt khác, chúng ta quay về nội giới, tìm hiểu 
cái Dịch lý của tâm lý và sanh lý; ý hội nội giới và ngoại 
giới để biết Đạo Trời và đạo người rồi tận lực tu tập thân 
tâm của mình cho đến chí Chơn, Thiện, Mỹ” 

Kết luận: 
Cả một đời Ngài Tiếp-pháp đã hy sinh cho đạo 

nghiệp của Chí-Tôn, phụng sự chúng sanh nên chẳng quản 
tiếng đời miệng thế dèm pha, lúc nào cũng cố gắng tu học 
siêng năng, Ngài có biên soạn mấy quyển sách Đạo lưu lại 
cho đời thật là ơn ích. Mới thấy kiếp tằm dâu luôn nặng nợ 

Thi rằng: 
Cõi trần thui thủi tháng cùng năm, 
Tu niệm đòi phen nhỏ lệ dầm. 
Chi quản thế tình đời khinh thị, 
Nào mơ cõi tục cảnh thăng trầm.      Con đường Đại-Đạo miên trường tiến.  Ngày Qui:  22-1 Giáp Ngọ (dl 24-2-1954

           Cái nẻo Thần Tiên vĩnh cữu thâm,  Tiền Kiếp Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa là ngươn 
 Giấc mộng trần ai trong cõi tạm, linh Thánh Pierre, một trong 12 vị Thánh Tông Ðồ của Chúa 

Pháp-Chánh-Truyền: “Dưới quyền Hộ-Pháp có 4 vị : 
Việc đời muôn sự nỗi niềm cam. 
                Tiếp Pháp 

Thật ra trong mấy năm đầu hành Đạo: từ năm 1928 
về sau vừa lo việc Đạo, vừa làm Đồng tử cho Đức Chí Tôn 
truyền Đạo, người Pháp cũng luôn theo dõi hành động của 
những bậc tu hành này không ít. Nhưng khi đọc qua lời 
giới thiệu sách cũng đủ thấy sự quan trọng là đường nào!  

“Khai-Pháp khi tiếp đặng luật lệ, đơn trạng kiện thưa
ửu Trùng Đài định xử hay là đã xử nơi Tiếp-Pháp dâng 

lên, thì quan sát coi nên cho cả Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài biết 
cùng chăng? Như đáng việc thì tức cấp nhứt diện tư tờ  cho 
Cửu Trùng-Đài xin đình đãi nội vụ lại bao lâu tùy ý, song 
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chẳng đặng phép quá 15 ngày, nhứt diện trình cho Hộ-Pháp 
hay, đặng Hộ-pháp mời nhóm Hiệp-Thiên-Đài thì Khai pháp 
phải khai rõ nội vụ ra cho Hiệp-Thiên-Đài quyết định, như 
quyết định phải sửa cải luật lệ hay là  buộc án thì Khai Pháp 
phải dưng lại cho Hiến-Pháp” (PCT)  

Bài Thài hiến Lễ: 
  Đã chá ép người, 

  
ức H -Phá háp đoạt Đạo: 

 ã 

Tôn 
điều ấ

p Trần Duy Nghĩa 
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ần duy 
ghĩa

 

- Năm 1930 Ngài nhận lãnh trách vụ Quyền Ngọc  

Bà Đặng thị Lâu, đều ở Gò Công.         
Hiền nội của Ngài Trần duy Nghĩa là Bà Hồng thị 

ơn Đông). Hai Ông Đỏ (Cô ruột của Cựu Đại Tá Hồng S  
Bà chỉ sanh được một người con trai, đặt tên là Tháp, 
nhưng chẳng may mất sớm lúc mười mấy tuổi. Hai Ông 
Bà không sanh con thêm, nên xin 2 người con gái để làm 
con nuôi :        

- Một người tên Nguyễn thị Lụa, là cháu ruột kêu 
bằng Dì của Bà Hồng thị Đỏ.         

n công danh dưới ph
Đem thân cửa Phạm để nên nơi. 

 tục, Lóng chuông Bạch-Ngọc hồi hồn - Một người tên là Trần thị Huê, là cháu ruột của 
Ngài Trần duy Nghĩa.        Nghe trống Lôi-Âm tỉnh mộng đời. 

 vị, Nắm pháp Thiêng-Liêng dìu Thánh Đức tính ông hòa hoãn, đạo hạnh, làm thơ ký Sở 
Hỏa Xa Sài gòn, được bạn đồng sự yêu mến, tư gia Ngài 
bên cạ

Cầm Cân Công-lý giữ ngôi Trời. 
ịnh, Dầu chưa trọn nghĩa Thiên-Thơ đ nh ga xe lửa, hiện nay là tiệm cơm chay TÍN 

NGHĨA (đường Trần Hưng Đạo, Sài gòn).  
2- PHẦN ÐẠO:  

  Năm Bính Dần (1926), Đức Phạm Hộ Pháp vâng 
lịnh Đ ống Gò Công tìm Ngài Tr

Giác ngộ vui theo cũng kịp thời. 
    Khai-pháp Chơn-quân 

Đ ộ p mừng cho Ngài Khai P
…“Thật sự hôm nay Đức Khai-pháp Chơn quân đ ức Chí Tôn đi xu

hưởng được hạnh phúc mà Bần Đạo đã tả ra khi nãy đó. Cái 
hạnh phúc chơn thật của Ngài hôm nay hưởng được, trái lụng 
lại chúng ta buồn thảm chia ly về phần xác, mà Bần Đạo lấy 
làm hân hạnh phúc hậu vui hứng thấy Ngài đã đoạt Đạo. 

Khai Pháp Chơn Quân đã đoạt Đạo tại thế đó vậy! 

N . Vì Ngài là một nguyên nhân giáng phàm có nhiệm 
vụ tiền định, nên Ngài liền vâng chịu đi theo Đức Phạm 
Hộ Pháp về Toà Thánh Ngài nhập môn cầu Đạo và đắc 
Thiên Phong Khai Pháp Chơn Quân (1926) phò cơ Phổ độ. 
Và kể từ đó, Ngài luôn theo sát Đức Phạm Hộ Pháp để 
hành Đạo.          

Ngài Trần duy Nghĩa được Thiên phong Khai Pháp, 
cùng một lượt với chư vị Thời-Quân khác khi Đức Chí 
Tôn lậ

Bần Đạo làm chứng cho toàn thể con cái Đức Chí 
y” (28-1 Giáp-Ngọ  dl 2-3-1954) 

A-Tiểu sử của Ngài Khai Phá
p Pháp Chánh Truyền Hiệp-Thiên-Đài ngày 12 

tháng Giêng năm Đinh Mão (dl 13-2-1927).        
Ngài hợp cùng Ngài Tiếp-Pháp Trương văn Tràng 

thành cặp Phò-loan truyền Đạo lúc ban sơ và sau đó trở 
thành cặp Phò loan chuyên về Bí Pháp.         

1- PHẦN ĐỜI:  
quí danh là Trần Duy Nghĩa, sanh  Ngài Khai Pháp 

năm Mậu Tý (1888) tại làng Thành Phô, tổng Hòa Lạc Hạ, 
tỉnh Gò Công.Trưởng thành trong một gia đình Nho 
phong. Thân phụ là Ông Trần-Duy-Quyền và Thân mẫu là  
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m Hộ Pháp đã 
bị chúng bắt ngày 4-6-Tân 
Tỵ (dl 28-6-1

Ngày Đức Hộ Pháp, 
Ngài 

 Phối Sư vì Hội Thánh Cửu Trùng Đài thiếu Chức 
sắc cao cấp để tránh sự khủng hoảng Hành Chánh Đạo. 

- Ngày 4-2-1933 Hội-Thánh nhóm giao cho cầm 
quyền 

 Năm 1937 Ngài trở về Hiệp Thiên Đài nhận chức 
Chưởng Quản Phước Thiện. Nhờ đức tánh hòa ái, Ngài 
được trên dưới kính mến. Có thể nói cho đến ngày nay, 
các Tín hữu Phước-Thiện vẫn còn luyến tiếc một Chơn 

ăng, dìu dắt Cơ quan vững bước trên 
Ngọc Chánh Phối sư do Đạo Nghị định thứ 9, 12

21 và 24 do Thánh Thơ số 5 đề ngày 22 Mars 1933 của ba 
vị Đầu-sư. 

quân mẫn cán tài n
đường Đạo sự.  

Ngày 17-6 Tân-Tỵ (dl 11-7-1941) lính Mật Thám 
Pháp vào Tòa Thánh bắt bốn vị Chức sắc:  

 - Phối Sư Ngọc Trọng Thanh, 
 - Giáo Sư Thái Gấm Thanh,  
 - Giáo Sư Thái Phấn Thanh  

Ngày 17 tháng Giêng Quí-Dậu (dl 11-2-1933) Đức 
Quyền Giáo Tông Lê văn Trung hiệp cùng với Đức Phạm 
Hộ Pháp đồng ký tên ra một Thông Tri thăng phẩm Quyền 
Đầu Sư cho ba vị Chánh Phối Sư là: Thái Thơ Thanh, 
Thượng Tương Thanh, Ngọc Trang Thanh. Như vậy, ba 
phẩm Chánh Phối Sư bị khuyết, nên tạm cử ba vị Thời 
Quân Hiệp-Thiên-Đài qua Cửu-Trùng Đài đảm nhiệm ba 
chức vụ kể trên. Thông Tri ấy có đoạn như sau: 

 “Việc giao quyền hành Chánh-Phối-Sư cho ba 
Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài là việc của Hội Thánh mới định 
hôm kỳ nhóm ngày 9 tháng Giêng rồi đây, nhằm ngày 4-3-
1933. Ba Chức sắc ấy là:            

 - Sĩ Tải Đỗ quang Hiển,  
Đồng thời ở Sài gòn, chúng đến bắt Ngài Khai 

Pháp tại tư gia của Ngài. Lúc đó, Đức Phạ
à trước đó gần nửa tháng, tức l

941).           
ưa này, chánh quyền Pháp đ

Khai-Pháp và bốn vị Chức-sắc lưu đày ra hải-đảo 
Madagascar, Mã đảo bên Phi Châu, trên chiếc tàu 
Compiège .          

Trong thời gian bị lưu đày nơi Mã đảo, Ngài Khai 
Pháp v

. Khai Thế Thái văn Thâu, lãnh phận sự Thượng 
Chánh Phối Sư.        

. Khai Pháp Trần duy Nghĩa, lãnh phận sự Ngọc 
Chánh Phối Sư.        à Sĩ Tải Đỗ quang Hiển luôn luôn kề cận bên Đức 

Phạm Hộ Pháp để giúp đỡ và cùng chia xẻ những nỗi đau 
buồn khổ cực. Sĩ Tải Đỗ quang Hiển và Giáo Sư Thái 
Gấm Thanh đã chết tại đảo. Sĩ Tải Đỗ quang Hiển đắc 
Thánh

. Khai Đạo Phạm tấn Đãi, lãnh phận sự Thái Chánh 
Phối Sư”. 

Đạo Nghị Định của Đức Hộ Pháp số 56 ngày 23-9 
Ất-Hợi (dl 20-10-1935), Ngài Khai Pháp Trần duy Nghĩa  
trở về 

 vị. Đức Hộ Pháp bị chúng khép vào tội chánh-trị 
cùng với Ngài Khai-Pháp đó chỉ là hình thức hạn chế việc 
phát triển nền Tân Tôn-giáo. . 

Ngày 25-7 Bính-Tuất (dl 21-8-1946) Đức Hộ Pháp, 
Ngài Khai Pháp và hai vị Chức sắc còn lại là Phối Sư 
Ngọc Trọng Thanh và Giáo Sư Thái Phấn Thanh, sau hơn 
5 năm 2 tháng bị lưu đày, được Chánh quyền Pháp đưa trở 

Hiệp-Thiên-Đài…        
Đạo Nghị Định của Đức  Hộ Pháp số 46 ngày 21-8 

Bính-Tý (dl 6-10-1936), Ngài Khai Pháp được giao nhiệm 
vụ Thẩm Án Tòa Đạo và tạm quyền Chưởng quản Cơ 
Quan Phước Thiện cho tới ngày có một vị Thời Quân (Chi  
Đạo) thay thế.          
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về Việt Nam trả tự do, đi trên chiếc tàu Ile de France, cặp 
bến Vũng Tàu.          

Ngày mùng 4-8 Bính-Tuất (dl 30-8-1946), Chánh 
quyền Pháp đưa bốn vị từ Sài gòn về Tòa Thánh. Hội 
Thánh và đông đảo tín đồ tổ chức Lễ nghinh tiếp vô cùng 
long trọng và hết sức cảm động.           

Sau những năm tù đày khổ hạnh, nhưng khám 
đường chỉ là nơi nung rèn khí tiết đối với các Ngài.  

Sau đó, Ngài lại nhận nhiệm vụ mới là Chưởng 
Quản Bộ Pháp Chánh.  

Ngài Khai Pháp Trần duy Nghĩa tiếp tục hành đạo 
sát cánh Đức Phạm Hộ Pháp, được Đức Phạm Hộ Pháp 
giao cho nhiệm vụ Chưởng quản Bộ Pháp Chánh và Ngài 
ở nhiệm vụ nầy cho đến lúc đăng Tiên.  

Năm 1953, sau khi nhìn lại quãng đường đã đi Ngài 
quyết định bớt việc Văn phòng để vào Trí Giác nhập định.  

Năm 1954, giúp đời nâng Đạo chưa toại nguyện, 
tuổi già đưa Ngài về cõi Thiêng liêng hằng sống, hưởng 
thọ 66 tuổi (ngày 22-01-Giáp Ngọ).       

Ngài đăng Tiên lúc 3g30 sáng ngày 22 tháng Giêng 
Giáp Ngọ (dl 24-2-1954) tại Văn phòng Hiệp-Thiên Đài 
Tòa Thánh, hưởng thọ 66 tuổi.  

Sau khi đăng Tiên Ngài có giáng Cơ cho Bài thài 
hiến lễ, (xem ở trang đầu.) 

B-Đi tìm Pháp:  
Đức Hộ-Pháp nhắc lại buổi đầu Đức Chí-Tôn dạy 

“đi tìm Pháp”. Nhưng rốt lại đi tìm đúng Ông Trần-Duy 
Nghĩa sau phong cho là KHAI-PHÁP CHƠN-QUÂN. 

ần Đạo hai câu, mà làm cho 
Bần Đ m tưởng mãi nơi tâm, biết rằng 
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ông nầy có thể chung sức với mình gánh vác nỗi sự nghiệp 
của Chí Tôn đã giao phó. 

Ngài nói rằng:  
“Tôi tưởng dòng dõi của dân tộc Việt Nam trên 

bốn ngàn năm đã chết, nào dè ngày nay Đức Chí Tôn 
đến định lập Quốc Đạo thì chắc hẳn rằng đất nước Việt 
Nam sẽ sống lại được mà là cứu chữa Tổ quốc và giống 
nòi dân tộc Việt Nam sẽ cỗi ách lệ thuộc giữa thời Pháp 
thuộc ” đang bạo hành.

Kể từ đó thì Ngài vẫn cương quyết lo giúp đỡ Bần 
Đạo và sự kính nể đáo để không bao giờ phút nào mà Đức 
Ngài muốn rời xa Bần Đạo. 

Khi trở về Thánh Địa Bần Đạo gượng làm vui chớ 
kỳ thật riêng về Đức Ngài Khai Pháp và Bần Đạo không  
giờ khắc nào mà quên trong cảnh tù đày lao lung… 

Bần Đạo đã thấy toàn thể con cái Đức Chí Tôn rất 
chú ý về việc đó, nhưng Bần Đạo ôm lòng nín chịu và căn 
dặn Ngài vẫn dằn lòng không thốt ra lời nói gì cả. Bần 
Đạo sợ nói ra đây gây oán chất hờn thêm cho Đạo, nếu 
Bần Đạo nói ra không có bút mực nào tả cho hết, lại thêm 
xung đột. 

Kể từ ngày về Thánh Địa Đức Ngài Khai Pháp 
thường than khổ với Bần Đạo, vì sợ e không khỏi gây cảnh 
nồi da xáo thịt, bên ngoài thì Pháp, bên trong thì Việt 
Minh, ở giữa thì Quân Đội Cao Đài, ai vui hứng chớ riêng 
Đức Ngài không có ngày nào mà không lo sợ sự đổ máu 
giết chốc lẫn nhau làm đến tương tàn cốt nhục của nòi 
giống Việt Nam ta nữa mà chớ.” 

C- Lễ Di Liên đài của Ngài Khai Pháp: 
Ngày 28-Giêng Giáp-Ngọ (dl 2-3-1954)  trong buổi  

“Bần Đạo đưa bài Thánh Giáo Đức Chí Tôn dạy đi 
tìm Ngài thì Ngài nói với B

ạo kính phục và cả
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Lễ Di Liên đài của Ngài Khai Pháp nhập bửu tháp. Đức  
Hộ Pháp có lời phát biểu để tưởng niệm và cũng để tuyên 
dương công nghiệp của Ngài Khai Pháp, xin trích ra một 
đoạn sau đây:  
       “Đức Khai Pháp Chơn Quân, cả toàn Thánh Thể 
và con
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 phàm để làm tướng soái cho Đức Chí Tôn khai Đạo. 

của Ngài. Thánh  
re 

giáng
      Thánh Pierre là một trong số 12 môn đồ của Đức 
Chúa Jésus, là người mà xưa Đức Chúa Jésus tin cậy, đặt 

 tảnền ng của Hội Thánh truyền giáo 
Pier  là đệ nhứt Tông đồ của Chúa Cứu thế: 
 “Theo Bí pháp chơn truyền của cơ sanh hoá phải 
có đủ Âm Dương.Trong sanh quang chúng ta có điện 
quang (Négatif và Positif) cũng như vạn vật có trống mái 
vậy. 
 Nền Tôn giáo nào có đủ  âm dương thì mới vĩnh 
viễn. Như Đức Chúa Jésus Christ ngày trước bị đóng đinh 
trên cây Thánh giá đầu thuận lên trên gọi là

 cái Đức Chí Tôn đều hiểu là ai ?        
cơ  Trong 12 vị Chơn Quân của 12 con Giáp là 

huyền bí tạo Càn Khôn vũ trụ  thế nào, có lẽ cả tinh thần 
của toàn thể con cái Đức Chí Tôn hiểu thấu.        

Bần đạo lại thêm một điều trọng hệ hơn hết, người 
không phải xa lạ với nhơn loại nơi mặt Địa cầu nầy, người 
đã cùng làm bạn với nhơn loại và chịu khổ cùng nhơn 
loại. Ngài là một bậc yếu nhân đã giúp Đứ h

 đạt dương. 
Ông Thánh Pierre là đệ I Tông đồ, bị đóng đinh trở ngược 
lại gọi là phản Âm. 

Âm Dương tương hiệp tượng trưng bí pháp nên 

c C í Tôn tạo 
dựng một nền văn minh hiện tại.        

Bần đạo nói quả quyết rằng: Ngài là một vị yếu 
nhân đã cầm quyền về tinh thần của nền văn minh. 
      Ngài tái kiếp, sứ mạng của Ngài là không chi khác 
hơn là làm thế nào cho nền văn minh ấy chung hiệp các 
nền văn minh tối cổ trên mặt Địa cầu nầy, làm cho thiên 
hạ thống nhứt về tâm hồn, thống nhứt về đạo đức.    
 

Đạo Thánh lưu truyền 2.000 năm, không ai dùng quyền gì 
tiêu diệt đặng. Chí-Tôn còn có thể sai con của Người đến 
lập Đạo như: Thích Ca, Chúa Jésus Christ, Khổng Tử…”  

Ông Chơn Nhơn Phạm duy Hoai có thuật chuyện 
Ngài Khai Pháp như sau: 

Thật sự hôm nay, Đức Khai Pháp Chơn Quân đã 
hưởng trọn hạnh phúc mà Bần đạo đã tỏ ra khi nãy đó, cái 
hạnh phúc chơn thật của Ngài hôm nay được hưởng, trái 
lụng lại, chúng ta buồn thảm chia ly về phần xác, mà Bần 
đạo lấy làm hân hạnh vui hứng thấy Ngài đã đoạt Đạo. 
Đức Khai Pháp Chơn Quân đã đoạt đạo tại thế nầy đó 
vậy.  
      Bần đạo làm chứng cho toàn thể con cái Đức Chí 
Tôn điều ấy” . 
      D- Ngươn linh Thánh Pierre: 

Theo lời Đức Hộ Pháp, chúng ta hiểu rằng: Ngài 
Trần Duy Nghĩa là Thánh Pierre (Phê-rô) chiết chơn linh 

“Một hôm nọ, Đức Phạm Hộ Pháp lập đàn, có các 
vị Chức sắc Thiên phong dự chứng. Đức Phạm Hộ Pháp 
cầm cây Kim Tiên đưa ra bên trên và trước mặt Ngài Khai  
Pháp đang quì. Đức Phạm Hộ Pháp nói: 

- “Nầy Pierre, ngày trước nguơi đã chối ta ba lần, 
lần nầy ta tha cho đó.” 
      Tiền kiếp của Ngài là Thánh SAINT PIERE, tức là 
một trong 12 Thánh Tông-Đồ của Thiên-Chúa-giáo, ngày 
nay các vị Thánh ấy cũng trở lại trong hàng Thập Nhị 

g cửa Hiệp-Thiên Thánh, tức là Thập Nhị Thời-Quân tron
Đài cũng giữ phận sự hầu Thầy mà thôi”. 

Một hôm Ông Bà Đốc Phủ Chi, là người theo Đạo  
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Công-giáo có đến nhà Ngài Cư, mục đích muốn thử xem  
vấn đề chơn giả của Cơ Bút, nên ông Bà có đề nghị: 

“Xin cho chúng tôi để thử trên bàn Cơ hai vật này 
là Ảnh tượng CHÚA và Cây Thánh giá. Nếu Đức Cao-Đài 
là Thượng-Đế thật thì mới giáng Cơ được, bằng Quỉ  
Vương thấy hai vật báu này tự nhiên phải tránh”. 

ủÔng Cư  bằng lòng cho thử. Đoạn Ông Đốc Ph
Thán

 
h 

 1926) Đức Chí-Tôn 
có giáng cho  
  
  
  . 
  ộ, 

ơ: 
ại Bộ Pháp 

GHĨA 
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i. Cái phàm 
thể ch h lúc sanh 
tiền, T i lòng tri 
ngộ củ hánh. 

n lúc khác. 
ếu. Thăng 

  Ba ng i Thiên, liền 
giáng cơ nói 

Phò lo
Đêm 2
KHAI
“Qua c

. 
ế gian. May duyên, Qua 

được ôn và Đức Từ 
Mẫu m ới mấy em 
đâu có

g ta chung trí để làm việc, 
mặc d

n tríu mến đã làm nên sợi dây thân ái giữa  

Tệ tăng xin chào quí bạn, Qua chào mấy em. 
Chẳng phải lẽ sống là hạnh phúc cõi trần gian, nếu 

biết thì quí bạn cũng đã mừng cho Tệ Tăng rồ
Chínẳng qua là đồ mục, đâu đáng gì. 

ệ Tăng cũng lầm lẫn đó. Vậy xin cảm bá
ộ Pháp và cảm tạ quí bạn cùng Hộa Đức H i T

Các em cũng vui mà lo tròn trọng trách nghe. 
Xin để lời chào mừng bổn quyến. 

      THI 
Sáu mươi sáu tuổi có bao lâu, 
Ngảnh lại trần gian chửa mãn sầu. 
Tiếc lúc về già đời mỏi mắt, 

cùng ngồi với Ngài Tắc để quan sát. Trước hết 
Pierre giáng Cơ cho 4 câu thi để trả lời cho Ông Bà Đốc 
Phủ Chi, vào ngày 17-11 Ất-Sửu (dl 01-91-1926) 

Thánh giáng cho biết: 
SAINT PIERE 

Thiên đàng giữ cửa góc Trời Tây, 
Truyền Ðạo cho dân biết mặt Thầy. 
Cứu chuộc đã gần đôi ngàn tuổi, 
Cao Ðài phú thác dắt dìu bây. 

cembre 1925) 

Dầu an Tiên cảnh vẫn đeo sầu. 
               Tệ Tăng xin hẹ
                         Xin ki

ày, sau ngày Ngài Khai Pháp qu
về cái chết của Ngài: 
an: Sĩ Tải Ảnh -Luật Sự Nhung. 
6-giêng-Giáp Ngọ (dl 28-2-1954). 

 (31 De
Ngày 11-01 Bính Dần (dl 23-2-

KHAI-PHÁP CHƠN-QUÂN:  
  THI  
Đạo Tâm rỡ rỡ sáng như ngày 
Hiệp cũng may mà gặp cũng may
Đ  mộ tr m

 PHÁP 
hào mấy em. 

Thấy mấy em nhọc nhằn, Qua không vui chút nào
Sự sanh ly tử biệt là thường của thã ong lòng thân cũng 

diễm phúc thọ hồng ân của Đức Chí T  Một lòng mộ Đạo chớ đơn sai 
    Đức Chí-Tôn 

E-Ngài Khai pháp giáng C
à Qua được biệt đãi, chớ thật ra Qua v
 khác gì. 
Nhớ lại lúc anh em chúnTối hôm sau, Ngài Khai Pháp giáng cơ t
ầu có nhiều sơ sót vì chúng ta không phải là chuyên 

môn, nhưng có nhiều đặc sắc. 
Ngày về, Qua được Đức Chí Tôn ban ân khen 

thưởng, đó là công nghiệp của mấy em. Vậy Qua xin thành  
thật cảm tạ ơ

Chánh. 
Phò loan:Giám Đạo Hợi - Luật Sự Nhung. 
Đêm 23-giêng-Giáp Ngọ, lúc 8 giờ tối. 

KHAI PHÁP TRẦN DUY N
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ung đều vui mừng 
tiếp rư  vị với công 
nghiệp cửa Hiệp 
Thiên 

Trần Khai Pháp. 
Thăng

ớt 
nhọc l

a mình) 

 ta thêm bền chặt. Qua xin mấy em vui lòng với Qua 
nghe. 

Thừa Sử bạch: - Đức Hộ Pháp muốn rõ lúc Ngài 
qui vị. 

Bốn hôm sau, Đức Cao Thượng Phẩm giáng cơ cho 
biết Ngài Khai Pháp có đủ công nghiệp nên trở về cựu vị, 
tiếp theo là Ngài Khai Pháp giáng cơ: 

 
Phò loan: Giám Đạo Hợi - Luật Sự Nhung. 
Bộ Pháp Chánh, 30-1-Giáp Ngọ (dl 4-3-1954) 

- Cười ... Đức Ngài muốn biết rõ để răn phạt em 
Bảo thể có phận sự bữa đó. Cười ... 

Chứng đàn: Tiếp Pháp, Bảo Đạo. Thửa Sử bạch: - Phải lúc 4 giờ Ngài đi tiểu trở vô 
mới té phải không ? CAO THƯỢNG PHẨM 

Chào Tiếp Pháp, Bảo Đạo, mấy em và Chị ba. 
Hôm nay, toàn thể Ngọc Hư C

- Không phải, lúc ấy vào lối 3 giờ hơn, Qua thấy 
chột dạ và không muốn làm phiền mấy em Bảo thể nên 
Qua tự ớc vị Khai Pháp Chơn Quân trở về cựu

 rõ ràng. Vậy, Bần đạo đến cho hay tron
 mở cửa định vòng ra ngã sau, vừa đến tam cấp, có 

luồng gió lạnh đập mạnh vào nên té luôn mà rời xác. Đó 
là Anh

g 
Đài thêm phần vinh hiển. 
Thôi, 

 Cao Thượng Phẩm đến đem Qua về. 
Thừa Sử bạch: - Có lẽ khi té, Ngài trăn trở một lúc 

rồi mớ
Bần đạo nhượng cơ cho 

. i đi ? 
- Đi liền. Qua bị còn một chút nợ nên phải trả bằng 

cách ấy cho trọn đấy thôi, chớ chẳng phải rủi ro chi cả. 
Mấy em an tâm, nếu Đức Hộ Pháp có hỏi thì bạch giùm 
Qua, chớ để em Bảo thể bị phạt thì oan cho nó lắm. 

TÁI CẦU: Khai Pháp TRẦN DUY NGHĨA 
“Xin chào mấy bạn, chào mấy em. 
Từ buổi rảnh nợ trần, Tệ Tăng vẫn luyến tiếc đến 

những công nghiệp mà mấy bạn sẽ tiếp tục làm hằng ngày 
gần đây. Ngày giờ đã định, Chí Tôn không thể để Tệ Tăng 
còn ở tại trần nữa và phải giao phận sự lại cho bạn Tiếp 
Pháp. 

Thôi khi khác, Qua sẽ đàm đạo nhiều. 
Qua kiếu mấy em.” Thăng. 

  Sở dĩ có lời tâm sự ấy là vì lúc qui Thiên, Ngài 
Khai Pháp lẽ ra có vị Bảo-Thể theo săn sóc sức khoẻ cho 
Ngài, nhưng lúc đang đêm Ngài ra ngoài một mình rồi té 
trên bực thềm và tắt hơi. Lỗi ấy qui vào trách nhiệm của vị 
Bảo T   

Vậy Tệ tăng không thể cùng mấy bạn chung vui s
úc sau nầy mà phải trở về lo mặt huyền linh, hầu 

giúp cơ xây chuyển được chóng kịp ngày giờ. 
Mấy bạn, tuy mất Tệ tăng về mặt hữu hình, song ở 

vô vi thì Tệ tăng luôn luôn ở bên mấy bạn. 
Bạn Tiếp Pháp, kể từ giờ nầy, bạn là vị Chơn Quân 

lãnh p

hể. Nhưng Ngài đã thanh minh cho rồi.
út nợ nên phQua câu nói “bị còn một ch

cá y cho trọn đấy thôi” ấy là tiền kiếp Thánh Pierre đã 
ba lần chối Chúa, sau cùng năn nỉ khóc lóc với Đức Mẹ 
Maria xin tha tội. Giờ này cái chết của Ngài là té trên bực 
thềm rồi đi luôn. Bởi Pierre là đá mà chính “bực đá” này   
đã kết liễu cuộc đời Ngài để chấm dứt oan nghiệt…”. 

hần tiếp pháp lịnh mà hành nên Chánh truyền cho 
cơ định thế. Phần Khai Pháp đã qua, giờ đến lượt bạn, ấy 
Thiên cơ tiền định. Bạn suy gẫm sẽ hiểu thêm. 
  Tiếp Pháp bạch: - . . . (về sự bất tài củ
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- Việc làm trước dở sau hay là lẽ thường, nghề dạy 
nghề chớ không ai dạy ai giỏi. Vậy bạn cứ nung chí và tận 
lực thì kết quả không xa đâu. 

Từ đây là cơ hành pháp chớ không còn là cơ thọ 
pháp nữa. Vậy bạn là người tiếp nhận pháp giới của 
chúng ta và tùng Hộ Pháp đặng ban hành chánh pháp cho 
Thánh thể và cả con cái Chí Tôn. Như vậy thì trách n
rấ

hiệm 
t nặ

n Cửu Trùng Đài và để lời cảm 
tạ. Tệ
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ện đây,  

 Chí-tôn mới rõ quyền năng 
T o 
B  
đây m ệm 

 gian mà còn nơi 

Như vậy là đủ rồi, Tệ tăng xin kiếu.” Thăng 
(Bà Hương Đỏ, thế danh là Hồng Thị Đỏ, vợ của ông Nghĩa) 
                                                *** 

 Phò loan: Giám Đạo Nguyễn văn Hợi. 
               Thừa sử: Nguyễn văn Kiết. Hầu đàn: chức sắc HTĐ 

Đàn Cơ đêm mùng 2-12 Giáp Thìn (dl 4-1-1965)  
tại Giáo-Tông Đường. 

   Khai Pháp, ng nề, bạn khá thận trọng, còn về mặt vô vi, Tệ tăng 
luôn luôn giúp sức, nếu có điều chi thắc mắc thì cứ kêu Tệ  
tăng sẽ đến giải giúp cho. 

 “Chào Hiền huynh Bảo-Thế cùng các Em. Ti
Bần Tăng đàm đạo cùng Bảo Thế. 
 Ngày Bần Tăng vềBạn Bảo Đạo, 

Bạn đã thọ Thiên ân trong hàng Thời Quân với 
trọng trách Bảo Đạo tức là thay thế cho Thượng Phẩm tại 
thế vậy, bạn hiểu trách nhiệm nặng là dường nào rồi, chỉ 
còn chờ ngày Đức Hộ Pháp và Anh Thượng Phẩm ban 
pháp thì bắt tay vào việc. Bạn ráng lên vì sẽ mệt nhọc lắm đó 

 Chánh Phối Sư, Tệ tăng xin gởi 

hiên ng rón rén bước và
ạch-Ngọc-Kinh phải nhờ chơn linh Vi-Hộ dẫn đến. Từ

triều vô biên. Chính Bần Tă

ới biết Chí-T c thấu đáo nhiôn phần nào và đượ
hẳng những nơi thếvụ của Thời Quân c

cõi Thiên nữa. Như thế mới khiếp sợ trách vụ mình . 
ưởng không còn muốn ở  Nếu quí bạn được thấy thì t

õi trầ
Anh Quyền Thượng

lời chà c bạ c n nữa làm gì. Vậy Bần Tăng ước mong quí Bạn 
Thời Quân tìm cách dòm về hướng Chí-Tôn để rộng quyền 
làm tròn Thiên soái mạng. 
 Hổm rày Đức Hộ-pháp chưởng quản Hiệp-Thiên 
Đài có nhóm Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Đài nhiều lần để 
quyết định tương lai của nền Chánh giáo. Vì thế mà Bần 
Tăng đ

o mừng hết cá
 tăng hứa sẽ giúp tay anh Quyền Giáo Tông đặng 

Cửu Trùng Đài ra giá trọng. 
Bây giờ Tệ tăng xin nói chuyện với người bạn một 

chút. 
Bà Hương Đỏ, xin Bà dẹp hết sầu bi mà mừng cho 

Tệ tăn ược chỉ định để gần gũi Hiền huynh, để ủng hộ và 
trao lời của Đức Hộ-pháp dạy. 
 Hiền huynh nhớ Đạo Cao-Đài có chánh trị đạo, thì 
tưởng cũng không đụng chạm ai. Đời họ lo lấy. Đạo mình 
mình tr

g. Nói như thế thì Tệ tăng đã quá lục tuần rồi, cảnh 
biệt ly không còn chi đáng thương xót nữa. Còn về việc 
Đạo thì ngày công tròn quả mãn đặng về Chí Tôn và Phật 
Mẫu là ngày vinh diệu hơn hết. Vậy thay vì buồn thương, 
Bà mừ ị trong vòng tự do tín ngưỡng, miễn đừng lấn 

quyền Đời thì thôi. 
Hộ-Pháp than: lúc này không người kế chí, nhưng 

Đức Ngài còn tin nơi Hiền huynh nên chính Đức Ngài dục 
tấn Hiền huynh về, khi còn ở Đô thành, có lẽ Hiền huynh 

ng vui mới phải. 
Tệ tăng chỉ muốn biết một điều là bà xin Quyền Chí 

Tôn tái thủ phận sự đặng tiếp tục công nghiệp lúc về già. 
Được chừng ấy thì Tệ tăng vui mừng lắm. Còn việc nhà,  
khéo thu xếp là được, Tệ tăng khỏi bận nhắc. 
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Hiến Pháp 憲 法 

TRƯƠNG HỮU ĐỨC 
                            (1890-1976) 

            Sanh ngày: 2-2 Canh-Dần (1890) 
   Ngày Qui: 20 giờ 15 ngày 15-12 Ất-Mão  
                                    (dl 15-02-1976) 

           Đạo Hiệu: Thân Dân 
Ngươn-linh: Từ-Hàng Đạo Nhơn. 

           Quê quán:  Cầu  An Thượng, Hiệp-Hòa, Chợ-Lớn. 

ớ Ngài kêu hôm nào đó. Hiền huynh cứ tiến tới 
nhiệm vụ của Đức Hộ-pháp đã giao, tức bên cạnh có Ngài 
và chư Thời Quân ám trợ, đừng lo ma hồn quỉ xác gì nữa, 
bất quá chúng nó thêm công quả để Hiền huynh đạt Đạo 
cho m

Fr: Rénovateur Juridique 

au vậy. Thôi, hiền huynh vững đức tin, cuộc thế đã 
đến thời kỳ kết thúc, nên Thần Tiên đã lâm phàm, đồng 
ngưỡng về Cao-Đài Thánh địa là Toà Bạch-Ngọc-Kinh tại  
thế. 

Bần Tăng tưởng Hiền huynh đã từng gần Đức Hộ 
pháp cũng còn nhớ cách phục nhơn tâm và thâu thiên hạ 
là dường nào rồi! Nhờ tâm đức ấy mà Ngài lập đại công 
thì Hiền huynh nên theo đường lối ấy thì ắt thành công 
trong sứ mạng đó. 

Xin chào Hiền huynh để kỳ tới sẽ tái ngộ”. Thăng.     
.*** 

     
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 Pháp Chánh Truyền qui định:  

-03- 
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“Hiến Pháp khi tiếp
phải m

 đặng luật lệ đơn trạng, thì 
hư, phải trái, đủ 

i 
n 

Ðạo và Hiến Thế.  
Ấy vậy kể ã giao vào tay Hiến Pháp 

rồi, th ắc Hiệp Thiên Ðài 
cũng k

t pháp để tiện việc thi hành và truyền 
bá nhữ

 

g muốn, 
ng nhau để hiệp vầy. 

 

71), Ngài Hiến 
ương ài, xin 

chép y nguyê
“Trươ  năm 

Canh Dần ( , con ông 
ượng, 

làng H
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Thị Nhụy tức Sót (chết). (Hiền nội của Ngài Trương Hữu 
Đức là Bà Nguyễn Thị Sanh, nhập môn vào Đạo Cao Đài 
rất sớm, được Đức Chí Tôn phong phẩm Nữ Lễ Sanh, do 
kỳ Ph

ở đường tra vấn cho minh lẽ nên 
chứng cớ rõ ràng, rồi dâng lên cho Bảo Pháp cho đủ nộ
vụ, cấm Hiến Pháp không đặng thông đồng cùng Hiế ong Thánh Nữ phái lần thứ nhứt ngày 14-Giêng 

Đinh Mão, dl 15-2-1927). 
Ngài Nhập môn vào Đạo Cao Đài từ năm Ất Sửu 

(1925) lúc mới còn Xây bàn, vì lúc ban sơ, những người 
theo Đạo đều do lịnh Đức Chí Tôn chỉ định, nên không có 
Sớ Cầu Đạo. 

Trong số 12 Môn đệ đầu tiên của Đức Chí Tôn nêu 
tên trên bài thi tứ tuyệt trong quyển Thánh Ngôn Hiệp 
Tuyển thứ I có tên ĐỨC (sau thọ phong Hiến Pháp Hiệp 
Thiên-

đ từ việc chi 
ì đã ra bí mật, dầu cho Chức S
hông đặng biết tới nữa”.  
Thầy buộc cả Chi pháp phải thề giữ dạ vô tư mà 

hành chánh 
“Trách nhiệm của Hiến pháp là tìm những phương 

hay để hiến cho luậ
Đài), hiệp với Ông HẬU thành cặp phò loan truyền 

đạo, Ông Hậu sau thọ phong Bảo Pháp Hiệp Thiên-Đài.  
Trong lúc các Ông Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc 

và Cao Hoài Sang bày cuộc Xây bàn thì Đức còn hoài 
nghi c

ng tư tưởng cần ích cho Đạo về phương diện hành 
pháp” (Hiến Pháp năm Nhâm Dần 1932) 

   Bài thài hiến lễ: 
Ngài Hiến-pháp Trương-Hữu-Đức là một trong 

những Tướ ho rằng mấy Bạn ấy giả ngộ chơi nên không tin; về 
nhà, Đức đem bàn ra, đặt tay lên xây thử để xin thi, tức thì 
có vong linh người anh nhập, nhưng thay vì cho thi, lại 
cho hai vị thuốc. Đức uống thuốc ấy lành bịnh hậu trên 20 
năm. 

ng-Soái của Chí-Tôn, lúc qui thiên Ngài cũng
giáng đàn cho một bài Thi để thài hiến lễ. 
         HỮU-ĐỨC mừng nay đã gặp Thầy, 

Chẳng còn mong ước cái không hay.  
Mừng nay gặp Đạo lòng mon Qua bữa kế đó, vào lúc đúng ngọ, trong khi thanh 

tịnh, Đức bắt chước Ông Tắc, chấp bút một mình và cầu 
nguyện xin thi. Có vị Minh Nghĩa Tiên Ông giáng bút cho 
bài thi như sau: 

Minh Đức mừng nay đã gặp Thầy, 
Chẳng còn ao ước cái không hay. 
Mừng cầu Âu Á càng thêm mặt, 

Chí quyêt cù
   Hiến-pháp Chơn Quân 

A-Tiểu sử Ngài Hiến-pháp Trương-Hữu-Đức  
Ngày 20-5-Tân Hợi (dl 12-6-19

Pháp Tr  Hữu Đức có tự viết Tiểu sử của Ng
n văn như sau đây: 

Mừng nậu côn đồ đã chịu chay. 
Đức chỉ xin được một bài thi đó thôi, sau chấp bút 

hoài cũng không được. Từ đó, Đức hết lòng tin tưởng, ăn 

ng Hữu Đức, sanh ngày mùng 2 tháng 2
1890) (trên giấy tờ sanh năm 1892)

Trương Văn Tựu (chết) Cựu Cai Tổng Cầu An Th
iệp Hòa (Chợ Lớn), Giáo Sư phái Ngọc và bà Lê 
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chay luôn, ph  các đồng 
đạo đi phổ độ

Cặp c  truyền đạo, 
mà mỗi đêm t hất Cầu Kho 
(Thán

Thập Nhị Thời Quân 

ụng thờ Đức Cao Đài và hiệp cùng
 các nơi. 
ơ Hậu - Đức có nhiệm vụ chấp cơ
hứ bảy phải chấp cơ tại Thánh T

h Thất tạm nơi nhà Ông Đốc Bản) để cho thiện nam 
tín nữ đến hầu đàn cầu Đạo. Đồng thời mỗi đêm khác đều 
đi phổ độ các nơi thôn quê sau khi mãn giờ làm việc, vì lúc 
ấy, Ông Hậu làm Đốc học trường tư thục, còn Đức thì làm 
công chức cho chánh phủ Pháp. Lắm khi phải đi suốt đêm, 
sáng về điểm tâm rồi đi làm việc luôn, nhưng vì sự tin 
tưởng nên không biết nhọc. Có nhiều đêm, Đức phải đi lên 
Gò Kén (Tây Ninh) để chấp cơ tại đó cho nhơn sanh nhập 
môn cầu Đạo. 

Lúc Đạo mới mở, Đức Chí Tôn chẳng những giáng 
cơ độ rỗi nhơn sanh mà còn ban điển lành cho các đồng tử 
để chữa bịnh cho bổn đạo. Vì vậy mà Đức chữa lành nhiều 
bịnh tê thủng, dịch tả và câm, vv... Việc chữa bịnh có được 
kết quả như vậy là nhờ điển lành của Đức Chí Tôn ban 
cho, chớ mấy vị đồng tử đâu có phải là người chữa bịnh. 

Sự huyền diệu lạ lùng ấy làm cho đức tin của mọi 
người được tăng gia. Nhưng chẳng bao lâu, khi Đạo lập 
thành rồi, thì việc chữa bịnh bằng nhơn điển phải ngưng 
một lượt với Cơ bút, vì e có sự lạm dụng. 

Khi thọ phong chánh thức vào hàng Thập nhị Thời 
Quân Hiệp Thiên-Đài với chức Hiến Pháp Chơn Quân, 
Đức thường lên xuống Tòa Thánh Tây Ninh để hành đạo 
trong lúc rảnh rang, vì Đức vẫn còn giúp việc cho Chánh 
phủ Pháp, tùng sự tại Sở Hỏa Xa Sài Gòn. 

Sau, Đức được Ông Chánh Sở Mật Thám Nam Kỳ 
là Ông Nadau mời đến để giao chức vụ Thông dịch viên 
Sở ấy. Trước khi nhận lời, Đức có cầu cơ thỉnh giáo Đức 
Chí Tôn, vì lúc bình thường, Đức không thích giúp việc 
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cho Sở ấy, là Sở không có cảm tình đối với dân chúng. 
Đức Chí Tôn dạy Đức nên qua giúp việc cho Sở ấy vì sẽ có 
cơ hội giúp Đạo.  

Quả thật như lời Đức Chí Tôn nói, chẳng bao lâu 
Ông Cao Quỳnh Cư (tức Cao Thượng Phẩm ), có ra bản 
“PHỔ CÁO CHÚNG SANH” để truyền bá Đạo Cao Đài, 
trên bìa Bản Phổ Cáo ấy có tựa đề "Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 
Độ". Lần đầu tiên Bản Phổ Cáo ấy không có kèm thêm 
chữ Hán, nhưng lần sau, Ông Cư có thêm mấy chữ Hán. 
Để tượng trưng Tam giáo qui nguyên, ngoài bìa Phổ Cáo 
Chúng Sanh có vẽ hình ba vị Giáo chủ là Đức Thích Ca, 
Đức Lão Tử, và Đức Khổng Tử. 

Bản Phổ Cáo Chúng Sanh in lần đầu được gởi ra 
Nha Tổng Giám Đốc Mật Thám Hà Nội để dịch ra Pháp 
văn. Nhưng người thông dịch viên ngoài ấy lại dịch câu 
tựa: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Đạo lớn cứu vớt 3 Kỳ. 

Lúc đó là lúc nhà cầm quyền Pháp để ý theo dõi 
hành vi Đạo Cao Đài rất gắt, nên Hà Nội gởi bài dịch văn 
ấy vào Nam hỏi Ông Chánh Sở Mật Thám Nadau, có phải 
Đạo Cao Đài làm chánh trị không, để họ giải tán. 

Nhằm lúc ấy, Ông Nadau tin dùng Đức, nên Ông 
mới đến hỏi bài dịch văn ấy có đúng nghĩa không? 

Đức trả lời rằng: Không đúng, vì nguyên văn câu 
ấy có nghĩa là Đại Đạo mở lần thứ ba để độ rỗi, chớ 
không phải cứu vớt 3 Kỳ (trong Liên bang Pháp là Nam 
kỳ, Trung kỳ và Bắc kỳ). Để trưng bằng cớ cụ thể, Đức 
đem trao cho Ông Nadau Bản Phổ Cáo Chúng Sanh có in 
chữ Hán. Ông liền phúc trình ra Hà Nội giải thích rõ việc 
ấy. Nhờ đó mà Đạo khỏi bị giải tán và người Đạo cũng đỡ 
khổ. Đó là bằng chứng “Đức cứu Đạo”. 

Còn nhiều việc khác nữa, nhưng không đáng kể. 
Qua năm 1945, Pháp bị Nhựt bổn đảo chánh tại  
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Đông Dương, Đức tản cư về thôn quê, nhưng ở đâu cũng 
không yên, Đức liền về Tòa Thánh, ở được một hôm thì 
Pháp đổ bộ, bắn chết một Đạo hữu ở Rừng Thiên nhiên 
(Tòa Thánh). Tính không êm, Đức liền rời khỏi Tòa 
Thánh, băng rừng đi bộ từ Tây Ninh về Lộc Giang (Chợ 
Lớn). 

ơn hai Ông bạn  
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Hiệp T

t 

hiên-Đài là Bảo Thế và Tiếp Pháp, có lòng đến tận 
nhà ở Hiệp Hòa, khuyên Đức về hợp tác hành đạo. Vì vậy 
mà Đức mới thanh toán hết gia nghiệp mới gầy dựng được 
chút ít, chí quyết phế đời hành đạo, mong cứu vãn tình thế, 
vì lúc ấy là lúc hỗn loạn. Có nhiều Chức sắc và Đạo hữu 
bị giam cầm do Ban Thanh Trừng điều khiển. Lúc đó dẫu có tiền cũng không có xe đi. 

Tản cư ở Lộc Giang được một thời gian, Đức trở 
lại quê nhà ở Hiệp Hòa (Chợ Lớn), nhưng sau lại tản cư 
xuống chùa Minh Đức nơi Đền Thờ Phật Mẫu tại cầu 
Băng Ky Gò Vấp, do Ông Sĩ Tải Nguyễn Văn Thiệt làm 
chủ, lúc ấy cùng ở chung với mấy Ông: Bảo Pháp, Bảo 
Thế, Khai Đạo, cũng đồng cảnh huống. 

Năm Bính Thân (1956), Đức cùng Hội Thánh ký kế
Thỏa Ước với Chánh phủ Cộng Hòa, cam kết không làm 
chánh trị.  

Đồng thời Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đang lưu 
vong tại Nam Vang, lại phát động Phong trào Chung sống 
Hòa bình và chỉ định Đức làm đại diện cho Người nơi Tòa 
Thánh. Vì lẽ đó mà Đức bị tình nghi và bị cấm cư trú hai 
năm tạ

Cũng trong năm 1945, bị bom nguyên tử, Nhựt đầu 
hàng Đồng Minh, Pháp trở lại Đông Dương và chiến đấu 
với Việt Minh. Pháp kêu gọi công chức hồi cư để hiệp tác, 
Đức còn do dự mấy tháng.  

Đến năm 1946, mới chịu trở lại vì hoàn cảnh bắt 
buộc. 

i Sài gòn, mặc dù Đức không thọ lãnh chức Trưởng 
Ban Miền Nam Phong trào Chung sống Hòa bình do Đức 
Phạm Hộ Pháp bổ nhiệm, nghĩ vì đã ký Thỏa Ước Bính 
Thân, thì cố nhiên phải tôn trọng chữ ký của mình. 

Mãn hai năm cư trú, Đức trở về nhà với gia đình để 
dưỡng sức vì tuổi cao kỷ trưởng. Tuy nhiên, đối với sự 
thành bại của Đạo, không thể ngồi ngó cho đành. 

Vậy nên vào lúc tháng 9 năm Nhâm Dần (1962), 
Đức trở về Tòa Thánh tái thủ phận sự tại Hiệp-Thiên Đài 
với nhiệm vụ: Tuyển soạn Thánh Ngôn và viết Đạo Sử. 

Chí nguyện làm tròn phận sự, rồi có nhắm mắt theo 
Thầy c

Đến năm Nhâm Thìn (1952), được giấy hồi hưu, 
Đức trở về Hiệp Hòa ở chung với người em ruột trong một 
ngôi nhà tranh rách nát. Nhờ vậy mà tránh khỏi Việt Minh 
và quân đội Pháp khủng bố. Quân đội nầy chỉ khủng bố 
những nhà tốt mà thôi. Đức cũng muốn về Tòa Thánh làm 
Đạo nhưng vì lúc ấy, Đạo còn dùng rất nhiều quân đội 
nên kh ũng ngậm cười nơi cõi Thiêng liêng Hằng sống. 

Từ ấy, Đức cộng tác với Đức Thượng Sanh. 
Ngoài nhiệm vụ kể trên, còn kiêm nhiệm thêm Bộ 

Pháp 

ông về vì tình trạng không hạp. 
Mãi đến hạ tuần tháng 8 năm Ất Mùi (1955), Quân 

đội Cao Đài, một phần tự giải ngũ, một phần gia nhập vào 
quân đội quốc gia, còn Đức Phạm Hộ Pháp thì bị cấm 
phòng tại Hộ Pháp Đường, Đức mới về Tòa Thánh để 
quan sát tình hình và hiệp với các Chức sắc khác để lo gỡ 
rối cho Đạo. 

Nói đến đây, Đức không quên ghi 

Chánh, Ban Kiểm Duyệt, Ban Đạo Sử và Thơ viện 
cho đến ngày nay. 

Đắc phong Quyền Chưởng Quản Hiệp-Thiên Đài  
và cuộc lễ Tấn Phong được tổ chức vào ngày Chúa Nhật 
21-5-Tân Hợi (dl 13-6-1971) tại Tòa Thánh Tây Ninh, có  
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mời C đến dự. 

 

đồng thanh cử N ảm 
nhận trọng trách ấy. Vi B được dâng lên 
quyền thiêng liêng, ơ chấp 
nhận 

ài của Ngài Hiến Pháp, trước khi 
nhập b

 Đường, cả 
Chức n 

ng hoàn cảnh hồi 
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hộp lohánh quyền, các đoàn thể và các Tôn giáo bạn  âu sợ sệt, đột nhiên thấy Anh (Hiến Pháp) đơn độc 
xách gói về TòaThánh. 

Anh Bảo Thế và các Anh khác hỏi Anh về Tòa 
Thánh 

Tòa Thánh, ngày 20 tháng 5 Tân Hợi. 
(dl 12-6-1971) 

Hiến pháp Trương Hữu Đức làm gì trong lúc khó khăn rối rắm như vầy? 
Khi ấy, lần đầu tiên Em gặp Anh và cũng lần đầu 

tiên Em nghe Anh thốt ra một câu trả lời bất hủ, mà Em 
vẫn còn ghi mãi trong ký ức, lấy làm gương sáng cho bước 
hành đạo và hôm nay, Em xin nhắc lại cho toàn thể các 
bạn Đạo hiện diện nơi đây đặng biết và ghi nhớ để làm 
phươn

Sau ngày Đức Thượng Sanh đăng Tiên (26-3-Tân 
Hợi, dl 21-4-1971), Hội Thánh Hiệp-Thiên Đài  họp phiên 
Đại Hội vào ngày 24-4-Tân Hợi (dl 18-5-1971) để công cử
vị cầm quyền Chưởng quản Hiệp-Thiên Đài , thì toàn Hội 

gài Hiến Pháp Trương Hữu Đức lên đ
ằng công cử 

Đức Phạm Hộ Pháp giáng c
g châm hành đạo. 
Anh nói rằng: “Sách xưa có dạy: “Gia bần tri hiếu 

tử, quốc loạn thức trung thần”. Trong Đạo cũng vậy, lúc 
cơ Đạo thạnh hành, ai cũng làm đặng. Hôm nay gặp buổi 
chinh nghiêng, nền Đại Đạo đang cơn bối rối, Đức nầy 
mới xin về để cùng chia sớt phần nào cảnh lo âu khó nhọc 
với Anh Em” 

Lời nói bất hủ nầy cho ta thấy tinh thần hy sinh 
phục v

và phê chuẩn, do đàn cơ tại Cung Đạo Tòa Thánh 
ngày 6-5-Tân Hợi (dl 29-5-1971). 

Tháng 4 năm Quí Sửu (1973), trong đàn cơ tại 
Cung Đạo Tòa Thánh, Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm 
Hộ Pháp đồng ý thăng nhiệm cho Ngài Hiến Pháp Trương 
Hữu Đức lên Chưởng quản Hiệp-Thiên Đài để đủ quyền 
năng thực hành trọng trách bảo thủ Luật pháp Chơn truyền 
hầu phát triển nền Đạo. 

Từ ngày lãnh trọng trách Chưởng quản Hiệp-Thiên 
Đài, N

ụ của Anh cao cả là dường nào và có mãnh lực 
nhắc cho chúng ta cả thảy nhớ câu Minh Thệ: Hiệp đồng 
chư môn đệ..., để mỗi khi cơ Đạo gặp cảnh khó khăn, thì 
chúng ta phải nhứt tâm nhứt trí siết chặt hàng ngũ, trụ 
vững đức tin, chia đau sớt khổ với nhau, để phục vụ cho 
Đạo pháp và cho nhơn sanh, chớ không lý do gì lánh né 
phận s

gài Hiến Pháp rất lo âu và tận tụy với nhiệm vụ, nên 
thường hay bịnh hoạn, mỗi lúc mỗi nhiều hơn.  

Ngài đăng Tiên lúc 20 giờ 15 phút ngày 15-12-Ất 
Mão (dl 15-1-1976), hưởng thọ 87 tuổi.  

Trong Bài Điếu văn của Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn 
Khoa, đọc trước liên đ

ự, để miệng thế bia danh muôn thuở.” 
Đầu năm 1975, trong lúc nội chiến giữa quân đội 

quốc gia và quân đội cộng sản xảy ra rất ác liệt trong toàn 
Miền Nam Việt-Nam, Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức, 
với tư cách là Chưởng quản Hiệp-Thiên Đài, lãnh đạo tối 
cao của Đạo Cao Đài, có gởi một bức Thông Điệp kêu gọi 
Hòa bình đến các Chánh phủ liên hệ trong cuộc chiến và 
yêu cầu đặt vùng Thánh Địa Tòa Thánh Tây Ninh ra ngoài  
vòng chiến tranh.” 

ửu tháp, có một đoạn quan trọng, xin trích ra sau:  
“Nhớ buổi xưa, lúc cơ Đạo chinh nghiêng, Đức 

Phạm Hộ Pháp đang bị bao vây trong Hộ Pháp
sắc lưỡng phái lưỡng Đài đang hoang mang, nhơ

tâm bất nhứt, tâm lý bất đồng, sống tro
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B-Nguyên văn Thông Điệp Hòa bình: 
 
Văn Phòng   ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ 
Chưởng quản                      (Ngũ thập niên) 
Hiệp-Thiên-Đài              TÒA THÁNH TÂY NINH  
          ** 
 

G QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI CHƯỞN
THÔNG ĐIỆP 

củ h về  
Hòa Bình Việt Nam 

i: 
iến tại VN.  

g Chủ Tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.  
Ông Chủ Tịch Ủy Ban Kiểm Soát Quốc Tế Đình 

Chiến tại
Chánh Phủ n Hiệp Quốc.  

Nghĩ vì Hiệ -1-1973 qui định 
ộc đ ở Việt-Nam là một niềm hy vọng lớn lao 

cho to ến 
tranh, i. 

 
vẫn tiế

ửa nhà tan nát, mỗi ngày hy sinh cả 
ngàn t ời 
phải đ

ng của Đức  

a Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Nin

  Kính gở
Các Chánh phủ liên hệ trong cuộc ch
Ông Tổng Thơ Ký Liên Hiệp Quốc.  
Ôn

 Việt-Nam.  
 các quốc gia trong Liê

Các nhà Lãnh đạo Tôn giáo.  
p Định Paris ngày 27

cu ình chiến 
àn cả dân Việt-Nam đã quá đau khổ vì nạn chi
nay mong được thấy Hòa bình lập lạ
Nhưng ngược lại, hai năm qua mà cuộc chiến tranh
p diễn ngày càng ác liệt, gây không biết bao nhiêu 

cảnh máu đổ thịt rơi, c
hanh niên ưu tú của dân tộc, làm cho mọi ngư
au lòng thất vọng. 
Trước cảnh tang thương tang tóc của dân lành, Hội 

Thánh và toàn thể tín hữu Cao Đài luôn luôn giữ vững tôn 
chỉ cộng yêu hòa ái của một nền Tôn giáo Đại-Đồng và 
trung thành với đường lối Hòa bình Chung số
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Hộ Ph

 

áp Phạm Công Tắc chủ trương để hòa giải dân tộc. 
Nên thiết tha kêu gọi quí Lãnh tụ các bên lâm 

chiến: 
1- Xin mở lòng thương xót đồng bào ruột thịt của 

chúng ta quá đau khổ vì chiến tranh, sớm bình tĩnh ngồi 
lại để tự giải quyết vấn đề nội bộ giữa người Việt với nhau 
trong tình huynh đệ, tương thân tương ái, tương nhượng, 
hầu chấm dứt nạn chiến tranh tàn khốc. Đặng như vậy, cả 
bốn chục triệu đồng bào Việt-Nam  sẽ ghi ơn quí vị và thế 
hệ mai sau sẽ ghi một điểm son vào trang lịch sử hiện tại
cho quí vị. 

2- Xin lưu tâm đến Tổ Đình Tòa Thánh Tây Ninh và 
cả vùng Thánh địa gồm 19 Phận đạo là nơi tôn nghiêm 
sùng bái của toàn thể tín hữu Cao Đài và cũng là nơi gần 
nửa triệu dân lành chỉ biết tu hiền, sống đông đúc nơi đây 
được đôi bên đặt ngoài vòng chiến, để tránh khích động 
đến lòng tín ngưỡng của mấy triệu tín hữu trong toàn 
quốc. 

3- Nếu muốn dùng một nơi nào trong vùng Thánh 
địa Tây Ninh để làm địa điểm của hai bên và Ủy Hội Quốc 
Tế làm nơi hòa đàm trong quốc nội thì chúng tôi có thể 
sẵn sàng chấp thuận. Trong khi chờ đợi giải quyết vấn đề 
Hòa bình Việt-Nam, trật tự an ninh nơi đây sẽ tạm thời do 
Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đảm nhiệm. 

Hội Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ chúng tôi 
cũng thiết tha kêu gọi các cường quốc trong hai khối và 
tất cả các quốc gia Hội Viên Liên Hiệp Quốc, cùng toàn 
thể nhân dân yêu chuộng Hòa bình trên thế giới chứng 
nhận và ủng hộ lời kêu gọi nầy. 

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, ngày 04-12-Giáp Dần. 
(dl 15-1-1975) 
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TM. Hội Thánh ĐĐTKPĐ 
CHƯỞNG QUẢN HTĐ 

Hiến Pháp TRƯƠNG HỮU ĐỨC  
(ấn ký) 

  C-Thi văn của Ngài Hiến pháp: 
Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức có bút hiệu là 

Thân Dân, có làm khá nhiều bài thi đường luật, xin trích ra 
đây 

       ĐẠ ĐẮC 
Đ iên, 
Đờ ền. 

Đời do dân ân quyền. 
, 

g, 

c, 

Họa n
Ngư v

ền, 
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ng. 
, 

, 
ền. 

t, 

c 
ÂN. 

  
  ng. 

áng, 
ng. 

ng 
 

Bủa lưới bao trùm gồm bốn biển, 
Giăng câu định hướng nắm ba giề
Ở trần không nhiễm mùi trần tục
Xử trí yên vui cảnh trí riêng. 
Trời Đất rộng thinh dành một cõi

h lợi danh quyThú nhàn quyết trán
                      *** 
Nào phải nông gia sợ mất mùa, 
Tiều phu nghề ấy khỏi nài mua. 
Rừng tòng phủi sạch điều hơn thiệ
Rìu búa chi màng cảnh được thua. 
Trối kệ những ai ham đổi mới, 
Thìn lòng riêng tớ giữ nghề xưa. 
Chim trời cá nước ai ngăn đón, 
Danh lợi đâu cần nhọc trí đua. 
              HIẾN PHÁP Trương Hữu Đứ
                      Biệt hiệu THÂN D

 
Giỗ Tổ Hùng Vương 

Cây có cội, nước có nguồn, 
Mồng mười giỗ Tổ Đức Hùng Vươ
Hoan nghinh đại nghiệp ơn khai s
Tưởng niệm công trình lập kỷ cươ
Đất Việt địa linh sanh tuấn kiệt, 
Trời Nam quốc vận mạnh phi thường. 
Giang san gấm vóc bền chân vạc, 
Đảnh tộ Việt-Th ng vững bốn phươ

vài bài tượng trưng: 
O ĐỜI TƯƠNG 

ạo Đời tương đắc cứ như nh
i Đạo đôi bên nắm vững quy

Đạo đắc nhơn tâm, Đời đắc sách, 
ý, Đạo d

Ái hòa Đạo dụng làm căn bản
Nhân nghĩa Đời toan giúp phổ truyền. 
Đời Đạo tương liên gieo Thánh đức, 
Nhơn sanh an hưởng cảnh Thần Tiên. 
                      *** 
Ba đào sóng bủa bởi thuyền to, 
Lèo lái kiên gan vững phận trò. 
Nẻo tắt đường quanh bền sức chốn
Sông sâu biển thẳm gắng công dò. 
Lướt dòng cậy có nhiều thần lự
Quá hải nương nhờ bóng tự do. 
Bến tục thuyền từ dìu độ chúng, 
Đưa vào nguồn sống khỏi tò mò. 
                            THÂN DÂN  

guyên vận 2 bài thi 
à Tiều của Ông Huệ Giác: 
Nghinh ngang mặt nước một con thuy
Cái thú ngư ông ấy thú Tiên. 

ườ
                        THÂN DÂN

              Huệ Giác hoạ: 
Việt chủng vì chưng rõ gốc nguồn, 
Đua nhau giỗ Tổ Đức Hùng Vương. 
Tiền nhân bố đức khai cơ nghiệp,  
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           Ngày sinh 5 -3 năm Nhâm-Thìn (dl 1-4-1892) 
 Ngày qui:7-9 Tân-Sửu (Dl 16-10-1961) lúc 16g 50 
 Hưởng thọ 70 tuổi tại nhà riêng ở Gia-Định. 
Pháp Chánh Truyền dạy: 
 “Bảo-pháp là vị Thời quân thuộc chi Pháp, đặng đồng 
quyền cùng Hộ-Pháp khi đặng lịnh Người sai đi hành chánh, 
song mỗi vị có mỗi phận-sự riêng, quyền hành riêng. 
 “Bảo-pháp thì gìn-giữ sự bí-mật ấy cho kín nhiệm, làm 
tờ đoán xét và định án chiếu y luật Đạo rồi dâng lên cho Hộ 

 “B  

-04- Hậu đại nhớ ơn dựng thổ cương 
Văn hiến tạo nên còn chói rạng 

ng? 
Bảo-Pháp 保 法  

Lạc Hồng roi giống há khinh thườ (Fr: Conservateur Juridique)Hiềm đang tranh chấp chia bờ cõi, 
Cầu  phương   NGUYỄN TRUNG HẬU  nguyện Bắc Nam hiệp nhứt

nh (Huệ (1892-1961)              Đức Thượng-Sa  Giác) 

 
Hiến P -Tông  

Gián 951) 

nh  

Tam giáo Ngũ Chi đồng thống nhứt  

háp hoạ thi của Đức Quyền Giáo
g Cơ ngày 13-10 Kỷ Mão (14-11-1
Bao năm chi xiết nỗi ân tình 
Hồi tưởng thâm giao nghĩa đệ huy
Ngắm vật nhớ người đà vắng bóng 
Nhìn pho bửu ảnh vẫn mơ hình. 
Hoằng khai Đại-Đạo nêu gương Thánh, 
Phổ-Độ quần sanh hiệp Chí linh   

Mong chờ vận hội dựng Hoà bình 
 
Chánh kỷ hoá nhân 

Chánh kỷ trước rồi mới hoá nhân, 
. Đạo mầu rèn luyện khá chuyên cần

Tồn tâm tự giác nhi tha giác, 
Dưỡng tánh canh tân hựu nhựt tân. 

A, Tô điểm nền NHÂN gìn đạo NGHĨ
Vun bồi cội PHÚC vẹn Tu THÂN 
Đem gieo Thánh-cốc nơi trần thế, 
Toàn t ể chúng sanh hưởng huệ ân h

Thân Dân   

    pháp đặng Người phân xử. 
ảo-Pháp là người Đầu-phòng-văn của Hộ-Pháp” 
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“Thầy buộc cả chi Pháp phải thề giữ dạ vô tư mà hà
“Trách nhiệm của Bảo-Pháp là bảo-tồn luậ

nh chánh 
t pháp, bảo 

m đến những điều lệ nào đã thành 
ặt lu

ụi. 
Nắm xư ng du. 

                  A P 
         1-Phần 
   Ông t hiệu là Thuần 
Đức, tức là ùng 5 tháng 3 
năm Nhâm-T nh hòa, tỉnh Gia 
Định (nay là 
   Thân s ó tên Nguyễn 
Văn Nhiêu, b  khóa Hội 
đồng địa hạt 
   Thân-m

ường gọi là 
ủa ông Diệp Văn Chỉ và bà Dương Thị 

ển) k
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 tại 

đầu tiên của Đức Chí Tôn  

người con: 5 trai, 3 gái. Các con cùng với hầu hết dâu, rễ đều 
noi ý cha theo nghiệp Đạo.  

hộ không cho ai được phạ Ông Hậu theo Tây học, nhưng cũng biết Hán-học, lại 
thông minh, là thi nhân trong văn giới miền Nam, tốt nghiệp 
trường sư phạm Gia-Định (École Normale de Gia-Định) tháng 

năm 

m ật” (Hiến-pháp Nhâm-Dần 1932) 

Bài Thài hiến lễ: 2 1911. Khi ra trường Người được bổ làm Giáo-viênĐối với nền Đại-Đạo rất đặc biệt là các bậc Chức-sắc 
cao cấp khi qui Thiên, liền giáng đàn cho một bài thi làm “Bài 
thài hiến lễ” riêng cho các Ngài: 

một trường ở đường Taberd, trước đây gọi nôm na là trường 
“Sở cọp”. Sau trường này bị bãi bỏ mới về dạy tại trường Tiểu 
học đường Richaud, nay là đường Nguyễn Đình Chiểu.  
           Đến năm 1919 làm Thơ-ký cho ông Giám-đốc các 
trường tiểu học Sàigòn.  
           

Nhà Phật hôm nay giữ Đạo mầu, 
Phiền ba nghĩ lại có vui đâu. 
Tẻ đường phi thị noi đường tịnh. 
Tìm cửa Từ-bi lánh cửa Hầu. 
Xác thịt trải qua miền gió b

Năm 1922 được làm Giám-đốc trường tư thục Internat 
primaire de Dakao tại đường D'Ariès, kế đổi là Tư thục 
Huỳnh Khương-Ninh.  
           Những năm sau đó, thỉnh thoảng Người có làm Giáo sư 
Pháp-văn Trường Hưng-Việt, trường Nguyễn Anh Bổn tức là  
trường Nguyễn Phan Long cũ, trường Nguyễn Du …  

Năm 1930-1931, Người vừa viết báo cho Đuốc Nhà 

ơng chờ gởi bóng ta
Lửa lòng vụt tắt từ đây vẫn… 
Giọt nước nhành Dương gợi tấm sầu. 
                      Bảo-Pháp Nguyễn Trung Hậu 

Nam, Hoàn Cầu Tân Văn của ông Nguyễn Háo Vĩnh, vừa làm 
chủ bút tờ tạp chí Pháp văn La Revue Caodaiste và năm 1932 

- THÂN-THẾ VÀ SỰ-NGHIỆ
Đời: 

làm chủ bút nguyệt san Đại Đồng của Liên hòa Tổng Hội do 
ông Nguyễn Phan Long lãnh đạo.  
           Đến năm 1934, vì bệnh hoạn liên miên, nhờ ông Cai 

ên thật là Nguyễn-văn-Hậu bút 
 mNguyễn-Trung-Hậu sinh ngày

hìn (dl 01-04-1892) tại xã Bì
tổng Trương Vinh Quy và ông Phán Của giúp đỡ từ Cầu Kho 
(Saigon) về nương ngụ tại số 186/42 đường Ngô Tùng Châu 
(nay là 101/71, đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh) 
cho tới

quận Bình-Thạnh). 
còn cinh là ông Nguyễn-Phục-Lễ, 

út hiệu Tiết Văn, Đông y sĩ, làm bốn
 ngày qui vị, thọ 70 tuổi.  

  2- PHẦN ÐẠO 
           Vào đầu tháng giêng năm 1926, Người nghe tin quí 
ông Phạm Công Tắc, Cao Quỳnh Cư, Cao Hoài Sang cầu cơ 
có Tiên giáng cho thi hay lắm. Người đến nhà ông Cư xem coi 
tình hình và được bài Thánh huấn 

Tỉnh Gia Định. 
ẫu là Bà Lê-Thị-Cơ, người gốc Bình Định.  

           Ông phối-ngẫu với Bà Diệp Thị Nguy (th
Diệp Thị Quy con c
Ki ết hôn ngày 4-10-1919 (dl 11-8 Kỷ-Mùi) sanh được 8 
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đến với tá danh AĂÂ: 
                   THI 

THUẦN văn chất ĐỨC tài cao, 
Tên tuổi làng thơ đã đứng vào. 
Non nước muốn nêu danh tuấn kiệt, 

úa bút vụĐến hồi m t cờ Mao. (1) 

đối thuở nay chưa ai đối được, 
nên xin đem 

Đức A
“Bần ông chửng, 

quí vị chớ cư nh lại cho".  
C

ng bò con nghé. 
    

  tê.  
 ý lời khuyên răn. 

, tê. 
ười có mặt đều 

t sứ huần-Đức nhập 
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rằm 
 Thiên 

phong Tiên u-Đức.  
 

        

c vị Quí Cao là 
một Thi sĩ đã  xưa kia có  
giáng đàn ch

môn theo Đạo Cao-Đài từ thuở ban đầu vào đêm 14 rạng 
tháng 3 n họăm Bính-Dần (Dl 25 rạng 26-4-1926) t

-HữĐạo phò cơ Đạo sĩ, cùng  ông Trương
      Đến năm 1926 vì làm ăn sa sút, ngày 23-6-1926 (Dl
14-5 Bính-Dần) Người có cầu hỏi Đức Chí-Tôn coi nên tiếp 
tục hay để cho sụp đổ, thì Thầy dạy:  
         THI (1)Theo các tài liệu sử Đạo thì câu này là: 

 “Đến hồi búa Việt giục cờ mao”   
Vì điểm danh đúng bút hiệu Thuần Đức, nên Người đã 

có niềm tin. Một hôm khác, trong một buổi Xây bàn, Người 
rằng: 

Con muốn làm sao tự ý con,  
Nhà nghèo nhơn nghĩa miễn vuông tròn. 
Thầy đâu nỡ để môn đồ cực, 
Mối đạo giữ cho ngàn thưở còn.  

           Đến ngày 21-7 Bính-Dần (dl 04-08-1926) Người tự 
thấy không thể đứng vững được nữa với mái trường “Internat 
de Daka

bạch cùng Đấng AĂÂ 
“Tôi còn nhớ hai câu 

ra nhờ Ngài đối chơi cho vui.  
ĂÂ đáp:  
Đạo xin hầu đối, nhưng nếu đối ra kh
ời mà niệm tình Bần-đạo mà chấn chỉ

o”nên cùng với ông Đốc-học Đoàn-Văn-Bản thỉnh 
giáo Thầy một lần nữa (mỗi người thỉnh giáo việc riêng của 
mình) thì Thầy giáng cho mỗi người một bài thi, trong đó bài 
hi cho ông T uần-Đ au: âu đối của Thuần Đức ra :  

"Ngồi yên ngựa đừng bò con nghé" 
t  h ức như s
        THI 

Cái khiếu thông minh con ở đâu ? 
Kêu Thầy mà hỏi việc cơ cầu. 
Hễ là quân tử chi màng việc, 

Đức AĂÂ đối lại:  
    "Cỡi lưng trâu chớ khỉ thằng tê" 
    Thuần Đức ra: "Ngựa chạy mang lạc” 
    Đức AĂÂ đối lại: "Cò bay le bè"  
 Lời bàn: Những câu đối nôm này một chữ mà hai nghĩa:  
    i yên ngựa đừ

Hễ biết điều cao bớt việc sầu.  
           Theo lời dạy của Đức Chí-Tôn, Người giao trường lại 
cho ông Huỳnh Khương Ninh rồi gia nhập vào Tôn giáo Đại 
Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.  

Ngài với ông Trương Hữu Đức lãnh lịnh đi phổ độ 
trong các tỉnh Chợ Lớn, Gò Công, Tân An, Mỹ Tho, Định 
Tường  Tre.  

Thí dụ câu: Ngồ
- Đây chỉ là một lời dặn dò của người lớn! 

           - Nghĩa thứ hai là trong câu này nói đến tên của ba con 
vật: Ngựa, bò, nghé. 

 Đối lại: Cỡi lưng trâu chớ khỉ thằng
 là  thứ nhứt ngụ

, Bến
Trướ đó có đàn Cơ ngày 16-11-1925 có 

 quá vãng cũng là bạn thơ của Ngài
o:  

THI 

Ý tứ cũng rất chỉnh
 Kế đến là tên ba con vật: trâu, khỉ

     Thế nên khi nghe xong  tất cả những ng
hế c phục tài Đức AĂÂ.Cũng nhờ đó ông T
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Thương nhau nhớ lúc hứng thơ hòa, 
Sanh tịch đôi đàng phải cách xa. 
Chén rượu đồng tâm nghiêng ngửa đổ, 
Biệt ly này trách bấy Trời già.  

                                Quí cao 
             Thuần-Đức họa lại: 

Đêm khuya tịch-mịch gió thu hòa, 
Chạnh nghĩa kim bằng dạ xót xa. 
ạo-lý những mong vầy một cửa. Đ

Ngờ đâu rời- i chưa già. 

Ông N thơ lỗi-lạc, 
một ký-giả c ong làng 
báo, giờ đây mới dùng 

khởi, do vậy mà 
ơ ọa thi văn với đủ 

Ngày thơ xướng: 
                     

 
ồng. 

o 
h 

y mà quyết  
ra tay cứu đờ n-sàng  
“Tu mà cứu t
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Ông Q
ng. 

a lòng 

 ẩn danh dưới từ AĂÂ, 
nên các N một vị Đại 
Tiên sẵn-sàn u Ngài giải 
giùm cho mấ
 Đức A
 Bát-N ĩa là 
Phật độ vong hương. Vì 
trước khi đến . 
 Tình b , oan oan là 
khổ, Biển tìn
 

c Chí-Tôn, chỉ định 

uí-cao gíáng đáp họa: 
Một tiếng U-minh gióng cửa Khô
Phồn-hoa giựt tỉnh giấc đương nồng, 

ển. Ngồi thuyền Bát-Nhã qua tình bi
Mượn nước nhành Dương rưới lử
Cuộc thế lạnh-lùng làn gió lọt 
Đường đời ngán-ngẫm bụi trần hồng, 
Kiếp tu xưa tiếc chưa nên Đạo. 
Oan trái phủi rồi phép Phật thông. 

Quí-Cao rã buổ    
                             Thuần-Đức 

hà 
Thuở ấy Đức Thượng-Đế còn

gài không chút sợ-sệt, cứ nghĩ đây là guyễn-Trung-Hậu vốn là một n
ó bút hiệu Thuần-Đức, một văn-tài tr

hí-Tôn 
g giải đáp cho những thắc-mắc, nên cầ

gặp được cơ huyền-diệu. Đức C
óa nên là  tăng g 

y từ-ngữ khó của ông Quí-Cao. 
ĂÂ giải: 

-Mật, có ngh
Cơ Bút để giáo-h m  lòng hứn

n và xướng h hã: đây chính là Bát-Nhã Ba-labấy giờ Ngài sáng tác nhiều h
các giới, các c  hồn qua khỏi biển khổ đặng đến Tây-p

iển khổ
õi từ hữu hình đến vô hình. 

i  Tây-phương phải qua một cái b15-12-1925 Ông Thuần-Đức có bà
       THI 

ng.
 iển: hay biển tình. Tình là oan oan
h là biển khổ. Mấy năm rồi cũng phủi tay khô

c nĐường thế chiêm-bao một giấ Phồn hoa: Phồn nghĩa là trong vòng, Hoa nghĩa là sắc 
dục. Phồn hoa nghĩa là giấc phàm. 
 Ngài nhập môn theo Đạo Cao-Đài vào năm Ất-Sửu 
(1925) Lúc ban sơ còn Xây bàn, Ngài Nguyễn Trung-Hậu là 
một tr -đệ đầu tiên của Đứ

Nặng nghiệp phong-trần buồn với phận 
Lo bề trung hiếu thẹn cho lòng. 
Trời cao chưa phỉ tình mây bạc. 
Đất túng càng khinh chốn chậu lồng. 
Chờ gặp cố nhân lòng dám hỏi: 
Hỏi ra mới biết vận cùng thông ? 

ong số 12 Môn
qua bài thơ Tứ tuyệt.: 

Chiêu Kỳ Trung độ dẫn Hoài sanh 
Bản đạo khai Sang Quí Giảng thành. Hầu như các bậc Thiên mạng đến cảnh trần đều nga

chớ không ph i chán đời mà tìm cách lán Hậu Đức Tắc Cư thiên địa cảnh, 
Quờn Minh, Mân đáo thủ đài danh.  

ngán cảnh trần, ả
đời. Chính cũng vì động cơ chán ngán ấy thúc đẩ

Trong 12 tên được điểm danh nhưng thực tế có 13 vị,  
vì có hai người trùng tên Sang và sau cùng thì Ông Chiêu tách  

i, quyết làm theo lời Thầy dạy-dỗ để sẵ
hế dễ như không”! 
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riêng lập ra phái Chiếu-Minh nên rốt lại thì cũng đủ 12 người.  
Vào khuya mồng một Tết năm Bính-Dần (dl 13-12-1926) 
khoảng giờ Tý, Ngài tái cầu thì Đức Chí-Tôn Ngọc-Hoàng 
Thượng-Đế giáng dạy rằng: 

“Đức, Hậu tập Cơ sau theo mấy Anh mà độ người, 
nghe!”  

Năm  cho ông 
Nguyễn Trun án thủ:  
          

ương 
Hữu Ðức làm

Hai N  cho các 
Ðấng thiêng Chợ Lớn, 
Gò Côn

Ðức Chí Tôn 
lập Pháp Ch c Chí Tôn 
phong Ngài Pháp Hiệp-
Thiên-Đài  

 suốt đêm, sáng lại 

Thập Nhị Thời Quân 
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đi làm

 

 việc luôn. Nhờ các Ðấng hộ trì, nên tuy vất vả 
nhưng các Ngài không biết mệt nhọc và ốm đau. 
  Ngày mùng 7-3-Quí Dậu (dl 1-4-1933), Ðức Quyền  
Giáo Tông Lê Văn Trung cùng với Ðức Phạm Hộ Pháp ra 
Châu Tri số 01, cử ba vị Thời Quân Hiệp-Thiên-Đài tạm 
qua cầm quyền Chưởng Pháp bên Cửu-Trùng-Đài Ngài 
Bảo-Pháp Nguyễn-Trung-Hậu đảm nhiệm Quyền Thái
Chưởn

Bính Dần (24-9-1926) Đức Chí-Tôn
g Hậu bút hiệu Thuần-Đức bài thi kho g Pháp. 

    Khi Ðức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung qui 
Thiên năm 1934, Ngài Bảo Pháp trở về Hiệp-Thiên-Đài. 
Sau đó, Ngài bị bịnh hoạn liên miên, nên xin phép lui về tư 
gia dưỡng bịnh ở đường Ngô tùng Châu Gia Ðịnh. 

Ngày mùng 5-Giêng-Bính Thân (dl 16-2-1956), 
ức P

                                THI 
THUẦN phong mỹ tục giáo nhơn sanh, 
ĐỨC hóa thường lao mạc dị danh. 
HẬU Thế lưu-truyền gia pháp quí, 
GIÁO dân bất lậu tán thời manh. 

Bài thi kế tiếp: Ð hạm Hộ Pháp bị Chánh quyền Ngô Ðình Diệm bó 
buộc nên phải đi lánh nạn, lưu vong sang Cao Miên.  

Lúc bấy giờ nền Ðạo tại Toà-Thánh Tây-Ninh thiếu 
người gánh vác. Hội Thánh yêu cầu Ðức Thượng Sanh lên 
Tòa Thánh nắm quyền điều hành nền Ðạo. Ðức Thượng 
Sanh họp cùng chư vị Thời Quân Hiệp-Thiên-Đài, trong 

Đã có căn phần dựa cảnh Tiên, 
Bước đời chớ quản bậc sang hèn. 
Mưa mai nắng xế chờ qua khỏi. 
Đêm tối lần ra gặp ánh đèn. 

l 26-4-1926), Ðức Chí Tôn     Ngày 15-3-Bính Dần (d
phong Ngài đó có Ngài Bảo Pháp, đồng ý trở về Tòa Thánh, trấn an 

bổn đạo và đứng ra gánh vác nền Ðạo. 
Đầu  tháng tư Đinh-Dậu (tháng 5 năm 1957) Ngài  

cùng với Đức Thượng Sanh và quí vị Thời-Quân về Tòa 
Thánh

Nguyễn Trung Hậu cùng với Ngài Tr
 Tiên Ðạo Phò Cơ Ðạo Sĩ.  
gài trở thành cặp phò loan cầm cơ

 liêng phổ độ nhơn sanh các tỉnh:
ho, Bến Tre.  tái thủ phận sự. Ngày 15-4 Đinh-Dậu (dl 14-5-

1957) Ngài được Hội Thánh cử làm Giám đốc Hạnh 
Đường dạy khoá Giáo Hữu và Lễ Sanh, đúng theo chơn 
truyền

g, Tân An, Mỹ T
Ngày 12-1-Ðinh Mão (dl 13-2-1927), 

ánh Truyền Hiệp-Thiên-Đài, Ðứ
o  của Đạo. Cũng trong thời gian này Ngài thành lập 

lại Ðạo-Đức Văn Đàn mà trước đây do Ngài Cao Tiếp Đạo 
bút hiệu Huyền-Quang, Chánh-Đức đứng ra thành lập vào 
năm 1950 và chỉ hoạt động được 2 năm. Ngài dạy về niêm 
luật Đường-thi được nhiều người hưởng ứng. Ngài Bảo 
Pháp có cảm tác bài thi để kỹ-niệm: 

Nguyễn Trung Hậu vào phẩm Bả

Lúc bấy giờ, Ngài cũng như chư vị Thời Quân Hiệp 
Thiên Đài khác đều là công chức hay tư chức, nên sau khi 
mãn giờ làm việc ở cơ quan thì mới đi phò loan cho nhơn 
sanh nhập môn cầu Đạo, có khi chấp cơ
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                  CẢM TÁC 
Hội Thánh giao cai quản Hạnh đường, 
Ân cần lo lập kỷ trần cương. 
Giúp người tâm chí hành Thiên mạng, 
Tuyển bực nhân hiền trấn tứ phương. 
Học hỏi khép vào khuôn Ðạo lý, 
Lọc lừa mở rộng cửa khoa trường. 
Góp phần xây dựng trong muôn một, 
Khó vẫn không nao, nhọc chả màng.  

Trong thời gian này vì tuổi già sức yếu (bị huyết 
cao) ngày rằm tháng 11 năm Mậu-T

áp 
uất (dl 24 tháng 12 năm 

19 ịnh. Trong cuộc chính 
biến ngày 11-  ý để tên 
Ngài vào bản ài bị nhà cầm quyền 
Sàigòn cũ tạ -11-1960 
đến 22-12-19 có làm 12 
bài thi. Trong

  Từ đó các con  
an hưở

giờ 50 ngày mùng 7 
tháng 9 năm  được Hội 

Thập Nhị Thời Quân 

Thánh cử hành theo lễ Đạo trong 5 ngày và tạm an táng tại 
nghĩa trang gia đình của ông Bảy Bích tại Cây Quéo.  

Sau hơn 13 năm, gia đình có đơn yêu cầu xin cải táng 
hài cốt Ngài về Toà Thánh Tây ninh. Với công trình ấy, nên 
sau ngày cải táng Ngài về đất dành riêng cho Thập Nhị Thời 
Quân thì quí thi gia trong Đạo Đức Văn Đàn có xuất bản tập 
HOÀI NIỆM THUẦN ĐỨC TIÊN SINH (năm 1974, Giáp 
Dần).Tập Hoài Niệm này được Ngài Hiến pháp, Chưởng 
Quản Hiệp Thiên Đài ghi “Lời hoài cảm”.  

B-Sự nghiệp văn chương: 
Ngoài việc viết báo như đã trình bày ở phần trên. Ông 

Thuần Đức có dịch đăng báo một số ít tiểu thuyết từ Pháp văn 
ra Việ

58) Ngài trở về Gia Định dưỡng b
11-1960, do nhóm người tổ chức đã tự
 tuyên ngôn nên sau đó Ng

m giữ một tháng năm ngày từ ngày 18
60. Trong thời gian bị tạm giam, Ngài 
 bài cảm thuật có 2 câu: 
Ai biết ta chăng ta tự biết, 
Riêng hiềm có miệng cũng như câm. 
Ngài sống thanh đạm tại Gia Định với 
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Chí-Tôn, là bài 
“THÔ

      Thời trong NGƯU 
GIAN

t-văn. Nhưng sự nghiệp thi phú của Người là nổi bật 
hơn hết.  

Người bước vào làng thơ năm 19 tuổi (1911) với bài tự 
thuật có hai câu chuyển kết : 

Cạn trần chưa biết ai là bạn, 
Liều với xuân xanh bút một ngòi. 

Và bài thơ cuối cùng của Người đề ngày 30-6-1961, 
đúng 108 ngày trước ngày Người về chầu Đức 

N CHIỀU BUỒN”, trong đó có cặp trạng báo trước tâm 
sự người sắp ra đi: 

Khoanh tay đứng ngóng thuyền xa bến, 
Đứt ruột ngồi nghe nhạn gọi đàn. 

ng tuổi già. Ngài vẫn còn làm thơ và xướng họa với các  
bạn Đạo và các môn sinh trong Đạo-Đức Văn-Đàn qua đường 
bưu điện. Ngài cũng thường làm thơ tự thuật, tả cảnh, tả tình 
gói niềm tâm sự trong các vần thơ và cũng trong thời gian này 
Ngài thường xướng họa thơ với các thi sĩ lão thành trong Nam 
Phong Thi Xã.  
    Năm 1961: Ngài qui Thiên sau một cơn bạo bịnh tại tư 
gia. Thời gian bịnh kéo dài đúng một trăm ngày, Ngài thoát 
xác qui thiên

Sự nghiệp thi phú của Thuần Đức bao gồm ba thời kỳ  
chủ yếu:  

a/- Thời niên thiếu:             
kỳ xướng họa với các thi hữu 

G THỊ XÃ trong các năm 1918-1920. Thời gian này 
người có sáng tác bài XUẤT GIA (1919) mà ngay cả các con 
Ngài trong gia đình cũng ngộ nhận rằng Người sáng tác bài 
XUẤT GIA trong thời gian tái thủ phận sự Đạo vào năm 

 tại Gia-Định vào lúc 16 
 Tân Sửu (dl 16-10-1961). Tang lễ

 119



Thập Nhị Thời Quân 

1957-1958. tích của 
Người để so ới tìm 
được s  

với khoảng thời gian Đức 

ập ra vào năm 
1950, 

Thập Nhị Thời Quân 
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viết chung với Ngài 

      ổ truyền Giáo lý Đạo Cao Đài, 
Ngài điều sai sót không tránh khỏi, 
nên N c Chí-Tôn, thì Đức Chí-Tôn giáng cơ 
trả lời ò loan: Bảo Pháp - Hiến Pháp) [tháng 
5-192

á trị, là nhờ Thầy 
giáng t

ũng phải, nhưng về sự sai siển, dầu 
bậc Th . 
      làm ích thêm nữa. Thầy 

gở

Sau này, khi thu tầm lại tài liệu, bút 
ạn quyển Thuần Đức Thi Hiệp Tuyển, m

6. Đức Tin.  
7. Chơn Lý (1928)  

ự thật của thời gian sáng tác bài thi. Như vậy, Người đã
ng thoát tục trước khi được Đức Chí Tôn dưới tá 

8. Đại Đạo Căn Nguyên (1930)  
9. Thiên Đạo (1955), viết chung với Phan                         
trường Mạnh.  

có tư tưở
danh AĂÂ điểm danh, trùng hợp 
Ngô Minh Chiêu nghe hồng danh Đức Cao Đài tại tỉnh Tân 
An khoảng tháng 12 năm Canh Thân (đầu năm 1920).  

b/-Thời kỳ đã nhập môn vào Đạo CAO ĐÀI:  
          Trong thời gian này, Người sáng tác những bài thi thuần 
Tôn giáo, như bài DƯỚI CHÂN THẦY, ĐẠI-ÐẠO TAM KỲ 
PHỔ ĐỘ …  

c/-Thời kỳ tái thủ phận sự Đạo:            
Trong thời gian này, Ngài thường xướng họa với quý 

vị Chức sắc Đại Thiên Phong, như Đức Thượng Sanh, Ngài 
Cao Tiếp Đạo, Ngài Bảo Văn Pháp Quân…và quí thi gia 
trong Đạo Đức Văn Đàn.  

Bài Ai điếu ghi riêng trong tập: Những dòng lệ khô tiếp 
nối Cù

10. Luân Hồi Quả Báo (1956) 
Khai Đạo Phạm tấn Đãi.  
Về việc viết sách ph

Bảo-Pháp lo ngại có 
gài cầu hỏi Đứ
 như sau: (Ph
7]        
"Hậu ! Sách con làm ra đều có gi
âm con.        
Con sợ sai lầm c
ánh xưa làm sách cũng còn nhiều chỗ khuyết điểm
Vậy con cứ an lòng mà 

ng Soạn giả. Vì viết chung một tập thì quá dày) hằn  bên con mà dìu dắt cho trí hóa rộng thêm,nghe con!  
      Năm 1928, Ngài Bảo Pháp cũng có hỏi Đức Chí 
Tôn về việc viết sách Đạo, Đức Chí Tôn đáp:         

 “Hay đó con ! Con cứ lần lần đến đâu thì có giá trị  
đến đó, tùy theo trình độ học cứu mà tấn hóa, nghe !"  
      

 C-Tác phẩm: 
           Ngoài việc làm chủ bút tạp chí Pháp văn "La Revue 
Caodaiste" Cũng trong thời gian nầy, Ngài tái lập Đạo-Đức 
Văn Đàn mà trước đây Ngài Cao Tiếp-Đạo đã l

để mở mang thi văn Đại Đạo, được nhiều người hưởng 
ứng và có tiếng vang tốt mãi đến ngày nay.        

Ngài Bảo Pháp Nguyễn trung Hậu có viết và xuất bản 
nhiều sách Đạo, giải thích và truyền bá Giáo lý của Đạo Cao 
Đài, 

Sau khi Ngài Bảo-Pháp đăng Tiên, người con 
trưởng nam của Ngài là Hiền Tài Nguyễn trung Ngôn, đại 
diện gia đình của Ngài Bảo Pháp, viết văn thư đề ngày 27-
6 Quí Sửu (dl 26-7-1973) hiến dâng cho Hội Thánh bản 
quyền tất cả sách của Ngài Bảo Pháp viết ra kể trên để Hội 
Thánh tùy nghi ấn hành phổ biến và được Hội Thánh chấp 
nhận ngày 7-8-1973.        

Ngoài việc làm thi và viết sách Đạo, Ngài Bảo Pháp  

kể ra sau đây:  
1. Luận Đạo Vấn Đáp (1927)  

ểu Học (1927)  2. Tiên Thiên Ti
3. Bài Thuyết Đạo.  
4. Châu Thân Giải.  
5. Ăn Chay.  
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còn có thiên tài đặc biệt viết các câu liễn đối. Tuy Ngà
 ch h

i tự 

h 
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Mẹ ch ai con 
v  

 
 

ền Đ

 

  

ử dl 16-10-1961), 

Con đâu rõ đặng ngày nay Mẹ nhờ công con mà 
đặng thăng cấp. Nay Mẹ đặng vào Đông Đại Bộ Châu. Ấy 
cũng nhờ ơn của Đức Chí Tôn rất thương mà cho Mẹ vào 
phẩm ấy.      

học ữ N o, nhưng nhờ sự thông minh lỗi lạc của bậc 
nguyên căn, khiến các cụ đồ Nho và người Tàu phải chịu 
khâm phục.        

Ngài Hiến Pháp Trương hữu Đức có thuật lại “Tôi 
còn nhớ lúc nọ, Đức Lý Đại Tiên giáng cơ khen tặng và 
nói rằng: Ai muốn xin liễn thì xin nơi Hậu".        

Ngài Bảo Pháp viết đôi liễn cho Thuyền Bát Nhã:  
- Vạn s

 
ẳng biết lấy chi mà thông công cho h

à các cháu, nên mới dụng huyền diệu mà Mẹ đã cầu xin
Chí-Tôn ban cho Mẹ đặng cho con cùng cháu hay rằng
Đức Chí-Tôn đã giữ lời hứa cùng con. Nay Mẹ đến khuyên

hêm vun đắp hai con khá lo sao cho tròn phận sự, ngày t
n

ự viết vô, nhục thể ký qui tam xích thổ,  
ự hữu, linh hồn trực đáo Cửu Trùng Thiên- Thiên niên t .  

      Nghĩa là:  Muôn việc đều không, xác thịt trả về ba 
tấc đất. Ngàn năm tự có, linh hồn thẳng đến chín từng 
không. 
      Hai câu 

ạo đặng báo đáp Ơn Trên đã hết lòng vì cả nhà ta. 
Nếu con có lòng ấy thì Mẹ rất vui lòng đó, con hiểu ?  
         Mẹ rất vui thấy lòng con, nên Mẹ mới xin phép Chí 
Tôn đến đây tỏ ít lời cho con hiểu. Vậy con khá an lòng 
mà loliễn nầy rất hay, đối rất chỉnh, nhưng khi 

dâng lên Đức Lý Giáo Tông thì Đức Lý chỉnh lại đoạn 
sau, ý tứ lại càng cao-kỳ, tuyệt diệu hơn nữa:  
- Vạn sự viết vô, nhục thể thổ sanh hoàn tại th

 Đạo, chớ nên vì việc nhỏ mà nao chí nghe ! 
      Tôi chào nhị vị Thánh (Nói với ông Khai-Pháp 
Trần-Duy-Nghĩa và Bác-vật Lưu-văn-Lang). Tôi chẳng 
biết lấy chi cám cảnh cho bằng dùng vài lời nhắc đây:  
Xin nhị vị khá hết lòng lo hiệp tác mà nâng cao địa vị 
mình càng ngày cho tột phẩm.        

Tôi đây chẳng chi xứng phận mà cũng nhờ ơn Chí 
Tôn thương tưởng thay. Ấy cũng nhờ sức con mới đặng 
vậy, không thì biết sao mà kể xiết.        

Ấy đó, công của nhị vị càng dầy thì Chí-Tôn càng 
yêu dấu. Xin khá để hết tâm chí mà hành phận sự. Ấy là 
lời tôi xin nhị vị khá để ý.          

(Hỏi về việc ông thân của tôi)  
      - Mẹ không dám nói. Thôi Mẹ lui."  
      Vào cuối năm 1958, do tuổi già sức yếu, lại bị bịnh 
áp huy

ổ.  
n tự hữu, linh hồn Thiên tứ phản hồi Thiên.  - Thiên niê

           Nghĩa là: Muôn việc đều không, xác thịt đất san
n lạhoà i đất. Ngàn năm tự có,linh hồn Trời hoá trở về Trời.  

      Trong gia đình, Ngài Bảo Pháp Nguyễn-Trung-Hậu 
là người con hiếu thảo. Nhờ công quả của Ngài lập được 

g tron Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ mà thân mẫu của Ngài 
được siêu thăng và tăng cao phẩm vị nơi cõi Thiêng liêng 
Hằng sống, đúng với hai câu kinh trong bài Kinh Tụng 
Cha Mẹ qui liễu:  

Thong dong cõi thọ nương hồn,  
Chờ con lập đức giúp huờn ngôi xưa.  

Thân mẫu của Ngài Bảo Pháp được Đức Chí Tôn cho ết cao, Ngài Bảo Pháp phải xin phép trở về dưỡng 
bịnh tại tư gia ở đường Ngô tùng Châu, Gia Định.  
           Nhưng Thiên số định kỳ, Ngài đăng Tiên tại tư gia 
lúc 16 giờ 50 phút ngày 7-9 Tân S u (

phép giáng cơ bày tỏ với Ngài như sau: 
           Ngày 19-2-1929. Phò loan : Bảo Pháp - Khai Pháp. 
 "Mẹ mừng con, Mẹ cám ơn con đó.       
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hưởng

:  

c cải táng: 
ăm Giáp-Dần (1974), (theo 

lời thuật lại , thứ nam 
của Ngài Bảo ộng cho các 
con của Ngài ng cho hài 
cốt Ngài về T m nay (1974). 
      Do đó n Ngài Hiến 
Pháp, lúc đó ệp-Thiên 
Đài và được  

Ngày i Hiến 
Pháp T iên  
Đài đí

Thập Nhị Thời Quân 
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i đứa một 
bài thi

iển tích về các nhân vật trong tiền kiếp: 

 thọ 70 tuổi. Hội Thánh có đến cử hành tang lễ trong 
5 ngày và tạm an táng nơi nghĩa trang gia đình của Ông 
Bảy Bích tại Cây Quéo, Gia Định.             

trắng thoa bóp thì có thể sửa đổi tay chân, đặt thi hài từ tư 
thế nằm trở thành tư thế ngồi kiết-dà, tay bắt Ấn Tý, để 
liệm vào liên đài một cách dễ dàng.         

Liên đài được quàn lại tư gia một đêm để Tế Điện. 
đi về Tòa 

Ngài có cho Bài Thài tế lễ Ngài
                                          THI Hôm sau, Hội Thánh rước liên đài kỵ Long Mã 

ThánhNhà Phật hôm nay giữ Đạo mầu,  
Phiền ba ngảnh lại có vui đâu.  
Tẻ đường phi thị, noi đường tịnh,  
Tìm cửa Từ bi, lánh cửa Hầu.  
Xác thịt trải qua miền gió bụi,  
Nắm xương nhờ gởi bóng tang du.  
Lửa lòng vụt tắt từ đây vẫn,  
Giọt nước nhành dương gội tấm sầu.  

 Tây Ninh, tới nơi vào chiều ngày mùng 6 tháng 9 
Giáp-Dần và được đặt nơi Báo Ân Từ.       

Hội-Thánh thiết lễ tế điện và cầu siêu.       
Ngày mùng 7-9 Giáp-Dần, Liên đài kỵ Long Mã 

đến Đền-Thánh, thỉnh Bửu ảnh vào kỉnh lễ Đức Chí Tôn 
và sau đó, Liên đài kỵ Long Mã đi ra đất Ao Hồ nhập Bửu 
tháp.  
            E-Bậc Nguyên-nhân đến trần: 

Về nguyên căn của Ngài Bảo-Pháp Nguyễn-Trung 
Hậu, N

D-Hài cốt Ngài Bảo-pháp đượ
gài có ghi lại như sau:        
"Ngày mùng 3-7-Đinh Mão (dl 31-7-1927), nguyên 

Đức Chí Tôn có cho biết tiền thân của Hậu là Xích Tinh 
Tử và của Đức là Từ Hàng Đạo Nhơn, may được Quỉ Cốc 
Đại Ti

13 năm sau, vào giữa n
của Hiền Tài Nguyễn trung Nhơn
 Pháp), thì Ngài Bảo Pháp ứng m
, bảo lên xin với Hội Thánh cải tá
hánh địa Tây Ninh nội trong nă
, các con của Ngài dâng tờ lê
đang cầm quyền Chưởng quản Hi

Ngài Hiến-Pháp chấp thuận.       
4-9 Giáp-Dần (dl 17-10-1974), Ngà

ên giáng đàn, chúng tôi xin Ngài cho mỗ
 .  

     Bài thi cho Hậu (Bảo Pháp Nguyễn trung Hậu) :  
Đỏ đỏ một vùng ấy Hỏa tinh,  
Nhà Châu tên tuổi đã rành rành.  
Tam Kỳ tái thế an thiên hạ,  rương-Hữu-Đức, Quyền Chưởng quản Hiệp-Th
Hậu nhựt thành công hậu hứng tình,  

Bài thi cho Đức (Hiến Pháp Trương hữu Đức):  
ch thân ra lịnh tổ chức lễ cải táng.        
Ban Nhà Thuyền Trung Ương do Giáo Sư Thái-Hồ 

Thanh hướng dẫn đến phần mộ, đưa quan tài lên khỏi 
huyệt và mở ra. Điều đặc biệt làm mọi người ngạc nhiên là 
thi hài của Ngài Bảo Pháp vẫn còn nguyên vẹn như lúc 
mới thoát xác, sau 13 năm mà không bị tan dữa như các 
thi hài khác, lại không khô cứng, nên chỉ cần dùng rượu 

Thập nhị Tiên gia nhứt tánh TỪ,  
HÀNG phong vương mãn thọ hàn thư.  
Trung niên thế cuộc tao vân mộng,  
Quản thị Càn Khôn thủ Phật thư.  

-Đ
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Theo n Thủy Thiên 
Tôn, Giáo Ch giỏi, trong 
đó có: Xích T  

12 vị n Thủy 
xuống iên 
Triệ ang 
ủng hộ Vua T hắng 
các Tiên Tri t Vua 
Trụ, mở ra n ong các 
Tiên đều trở v

ện 
giáng tr

n với 

i giao ước, 

Nhớ nhau xin cạ hút niềm tây 

           Họa vận: 
ước mây 

Thập Nhị Thời Quân 

Chỉ vì lan tất không duyên hợp,  
 

Truyện Phong Thần, Đức Nguơ
ủ Xiển Giáo, có 12 người học trò 
inh Tử và Từ Hàng Đạo Nhơn.       

học trò nầy được lịnh của Đức Nguơ

Mảng đứng bờ Đông vọng bến Tây
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 Thơ c

  

 
 

đợi, 
u. 

Họ

ầng hồng 
. 
g. 

y mãi,  

          Tỉnh th

8 

Thuần Đức. 
ủa Ngài Bảo-Pháp: 

    Thu thiên dạ vũ    
  

 trần giúp Khương-Thượng Tử-Nha đánh các T
t giáo, họ  Chủ đ Trời hôm như họa, gió như ru. c trò của Đức Thông Thiên Giáo

rụ. Phía các Tiên Xiển Giáo đánh phép t
ệt Giáo, giúp Khương-Thượng tiêu diệ
hà Châu, với vua Châu-Võ-Vương. X
ề núi tiếp tục tu luyện.        

Bỗng chốc mưa dầm lợt vẻ thu, 
Mâm bạc lờ-mờ mây phủ gấm 

.Đóa vầng oằn-oại nước đeo châu
Khoe tươi Trước tử cành đưa võng,

 Gội mát ngô đồng lá đánh đu.Nay đến thời Tam-Kỳ Phổ-Độ, các Tiên tình nguy
ần làm tướng soái cho Đức Chí Tôn khai Đạo.  

 
Lúc sinh tiền Ngài có xướng họa thi vă

Hâm rượu Huỳnh-hoa ngồi uống 
Phong quang đem lại cảnh duyên sầ

a bài thơ Ngụ đời của Tử:  Cao-Liêng-
ước mong! Đức Thượng Sanh: 

              Hoài hữu gởi bạn Thuần-Đức: 
Xa xuôi chiều ngóng mấy vần mây, 
Thắt-thẻo dường như nhạn lạc bầy. 
Vắng khách cảnh còn xơ-xác quạnh. 
Chờ người sầu vẫn chập-chồng xây. 
Chuông ngân luống nhắc lờ

Đời có chi mà phải 
Thoạt còn thoạt mất dưới v
Sang hèn biến đổi mây năm sắc
Vinh nhục đầy vơi nước một dòn
Thua được, được thua phiền lụ
Trả vay, vay trả nghiệp nhân còn. 
 Sao bằng hôm sớm say mùi Đạo. 

g. Nhẹ gót an-nhàn mặc ruổi donTrống giục  càng mong buổi hiệp vầy. 
Đợi Bạn thuyền từ chưa tách bến,  ế tu chơn: 

n c Gió ngược  xông pha đã lắm lần. 
          Huệ-Giác ( 19-12 Kỷ Hợi - 1960) Trường đời gay cấn thấy dần lân. 

 tục. Nước dương quyết rửa tan niềm
Xuôi ngược thêm buồn hội n Phất Chủ toan đem  phủi bụi trần, 
Trời sương ảm-đạm nhạn kêu bầy Bể khổ lần qua nhờ đuốc Phật 
Mơ hồn hồ điệp đêm trắng lạnh,  Thuyền từ nhẹ lướt cậy đèn Thần. 
Thương cái dã tràng bãi cát xây. Hằng ngày đạm bạc nhờ dưa muối, 

Vui Đạo an tâm với cảnh bần. Năm tháng chưa phai lời ước hẹn, 
                    Diệu Tuyến – 1-8-195Tẻ vui còn nhớ buổi sum vầy. 
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         Họa vậ
n. 
 

ần. 

                     
Ông B  

  
  
   
  
  
  
  

 

ớn 
n con. 

Thập Nhị Thời Quân 

 130

 gởi cho cụ Thuần Đức 

ét. 

, 
Nâng-đỡ thương yêu là y ết. 

2
  
 p trường. 
 
  

ờng. 

ng. 
          0) 
 

 
, 

. 

n: 
phù sanh thức tỉnh lầ

Ngự Bình Thi xã ở Huế
    Giấc mộng hai bài thơ: 

Cảnh chiều thư thả đọc kinh luân. 1-Thương mà vận ghét: 
Niệm hương tế độ hành Tam lập. Đã biết Thương mà không biết gh
Lần chuỗi Từ bi tịnh lục trần. 

 
Xem người bốn biển anh em hết. 

Tháng lụn ngày qua giồi đạo hạnh.
h th

Đem câu hòa ái chuốc trau lòng 
Đêm chầy canh vắng dưỡng tin Dệt chữ thâm tình sâu đậm nét 
Quản bao phi thị đời xuyên tạc. Ruộng Nghĩa nền Nhân cố bảo tồn. 
Mặn lạt tương dưa chịu khổ bần 

958) 
Mây Từ mưa Pháp hằng tha-thiết, 
Nhiễu điều phủ lấy g rong                ( Thuần Đức – 8-8- 1 iá gương t

ếu quyảo-Pháp gởi cho Đức Thượng-Sanh
                 Cảm thuật:                

  Tuy 
- Ghét mà vận Thương: 

Non sông g thương, xa nguồn Đạo tác phong còn. còn dấu vết tan
hản lậTrăm giũa ngàn mài một tấm son. 

 
 Ghét bọn đầu cơ p
 Thuyền sớm ra khơi quày lại bến.

on.
Trách kẻ bất tài mua địa vị, 

ng, Chim chiều bạt gió hướng về n Căm loài vô hạnh bán Thiên lươ
Trông lui chưa toại công ti-tí, Rửa tai biến lộng câu đầu lưỡi, 

Ngậm miệng cho qua ách giữa đưNghĩ tới buồn cười chuyện cỏn-con. 
, Cúi ngửa giữ cho lòng khỏi thẹn Đợi buổi cháy nhà ra mặt chuột. 

Mặc ai toan bóp méo vo tròn. Mấy phường đểu giả hết khoa trươ
                                  Thuần Đức – (7-12-1959)                           Thuần Đức  (24-1-196

                            Họa vận: 
-vụ còn.  Còn sống đâu quên nhiệm Họa vận Bài Tự thuật của Sĩ-Tải Hưởng:

  Bến mê độ khách tạc lòng son. Thoi đưa thắm thoát tháng ngày qua
  Tuồng đời đã trải nhiều đau khổ. Lẻo-đẻo mà lên đến cảnh già. 

 sáu,   Nợ Đạo toan đền rạng nước non. Tình dục mừng xa vòng bảy 
  Nhường-nhịn gắng qua cơn khảo l

huyề
Thường cương hằng giữ đạo năm ba

   Ngược xuôi mong vững chiếc t Rủi may an phận trên phù thế, 
  Ơn Trên xây chuyển xin cầu nguyện, 

. 
Lặn hụp thương ai giữa ái hà.! 

   Hòa hiệp đệ huynh nghĩa vẹn tròn
 

Cúi ngửa hôm mai lòng chả thẹn,
Huệ-Giác Vắt tay nằm nghỉ hả hà ha! 
                           Thuần Đức 

 129



Thập Nhị Thời Quân 

Bài Tự thuật của Sĩ-tải Huỳnh văn Hưởng: 
 

 

 phận, 

                     ưởng 

Thuầ
  

ần nào. 
 ại. 
 
 
 

 
, 

ăng. 

 
 3- h 

n sanh 
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Sóng cồn biển khổ từng từng bạc 
 Vườn đời băm bảy cái thu qua, 

Sự nghiệp chưa nên tuổi muốn già. 
c, 
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ệ. 

o 
h 

4-   

g. 

 

(Cụ Thu  đảo 
chá

m. 

. 

hục, 

Cây rập rừng Thiền lá lá xanh 
 huNhững ước đêm mờ soi đuốc

Lập Đức, công xưa vừa đủ chụ Nào dè thân mọn ẩn lều tranh. 
Nối giềng con muộn được tròn ba, Thương đàn em dại đương ngơ-ngá
Những mong xử vẹn thân trần cấu. 

, 
Nghịch cảnh vô phương để tác thàn

 Nào quản gian lao chốn hải-hà Mấy dặm quan hà mấy dặm trông
ồng Một gánh cang thường khi rảnh Hiềm vì chưa tiện cánh chim h

Tơ tằm vương vấn tình ưu-ái. Ngày về may gội nước Ma-Ha. 
văn-H                        Sĩ-tải Huỳnh- Thơ nhạn phô bày mối cảm thông. 

Đường học vấn ai ngăn bước tiến, 
onn Đức họa với Thi đàn: Cảnh Tao đàn khách nặng lòng m

      1-   Muốn tiến cho mau cũng khó mau. Nước bèo vẫn biết tan rồi hiệp.           Còn vương chướng ngại một ph Đạo ấy xin dùng chỗ thích trung. 
59)Tóc xanh thương thế nguyền chưa to         Thuần Đức (Ngày 23-4-19Đầu bạc riêng già tuổi đã cao. Cảm thuật: Cửa Đạo buồn xem trò phản trắc. ần Đức bị câu lưu một tháng sau cuộcĐường tu nào ngại cảnh gian lao. nh Kỳ I ngày 1-11-1961) Ngùi ngùi nhớ tới vườn thơ cũ, Giữ-gìn danh giá mấy mươi năm, 
ầm. Đã mấy phen hoa lá trổ màu. Một đoạn đường qua cát bụi l

Nghịch cảnh cam bề xa cửa Đạo,       2-   Tình thương cuồn cuộn nước sông Hằng Ngược chiều đưa bước đến nhà giaÔm mối tư hoài đã mấy tr Gian lao ngần ấy lòng không nản. Xót phận vô tài lo trở bước. Tội lỗi gì đây? Việc chẳng làm! Lánh vòng đa sự sớm lui chơn. Ai biết ta chăng? Ta tự biết! Thiện chân thẹn với hàng cao kiến, 
ăn. Riêng hiềm có miệng cũng như câm

 Địa vị xin nhường bậc quảng  v
Sức khỏe tuy chưa hồi phục hẳn, Từ ngày thọ lãnh chức Thiên phong. 

Lòng Đạo trau tria thấm thía lòng. Mà lòng viễn biệt kể như gần  

Cảnh thịnh không vinh mà chẳng n   Giáo-lý mang theo chỗ thực h
Góp phần phổ biến giữa nhơ

àn Đường đời ngại núi lại e sông. 
Riêng đây đã bén mùi dưa muối, 
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Ai đó còn nuôi chí Hộc Hồng! 
Ví biết cõi trần là cõi tạm! 

? Cần chi ngàn tứ với muôn chung
 
Cây cỏ nhờ sương sống phủ phê, 
Đưa thoi cái én mách Xuân về. 
Hồi chuông trừ tịch khai đời mới. 

 Tiếng trống giao thừa phá giấc mê,
Bờ Đạo dìm-dà hoa Tín-ngưỡng. 
Ruộng lòng thơ-thới lúa Từ-bi 
Mượn lời thiện nguyện thay lời ch

p k
úc, 
ỳ. 

uất (1958) 
Họa Sanh: 

ần, 

n. 

ần. 
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rần.  

Dướ

.  

iêng,  
.  

iên.  

 

Ướm mượn nhành dương quét bụi t
                  Nguyễn-Trung-Hậu 

i chân Thầy: 
Vì thương sanh chúng độ kỳ ba,  
Ba nhánh Thầy đem lại một nhà.  
Nhà có chơn sư bền mối đạo,  
Đạo không căn bản lạc đường tà.  
Tà quyền khéo giở trò minh chánh,  
Chánh pháp đem mưu cuộc hiệp hòa
Hòa cả tinh thần hòa tín ngưỡng,  
Ngưỡng mong Thầy mở Hội Long Hoa.  
                                           (1927)  

oà-Thánh hành Đạo: 
Nguyện chúng sanh tu đúng kị

ậu-T        Về T
Tuổi già gặp buổi Đạo chinh ngh
Đành phải ra tay chống đỡ thuyền
Cỡi sóng quyết sang miền tịnh độ,  
Thuận buồm nhờ núp bóng Cao Th
Trên đường độ chúng vui đoàn kết,  
Trong việc tu thân học Thánh Hiền.  
Còn chút hơi tàn còn nhiệm vụ,  
Còn lo phổ cập mối Chơn truyền.  
                               (6-7-1957)  

          Thuần Đức ( Xuân M
bài TỰ THUẬT của Đức Thượng-
Không đem tài đức nhắc đồng cân 
Mùi Đạo hôm mai được thấm nhu
Thú sẵn cờ Tiên vui nước Trí, 
Cảnh nhàn mây gấm phủ non Nhâ
Hứng lằn gió huệ tan niềm tục, 

 trMượn giọt nhành Dương rửa bợn
Phi thị dầu ai lời biếm nhẻ. 
Những mong đem oán đổi làm ân! 
                  Bảo-Pháp Thuần Đức 

Bài thơ chữ Bần: 

 
 
 
 

Vùng vẫy khó toan với chữ bần,  
 Khuấy chơi chi cứ quẩn bên chân. 

Chỉn buồn bảng lảng tình bè bạn,  
  Đâu quản đeo đai mối nợ nần.

Rượu sớm mượn mùi khuây thế sự,  
ân.  Thi chiều lựa vận ngóng tao nh

Tuồng đời ấm lạnh qua rồi chán,  
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-05- 
Tiếp ạo 接 道 

CAO ĐỨC TRỌNG 
(1896 1958) 

 Đạo Hiệu: Chánh Đức 
 Ngày sinh: 20-4 Đinh-Dậu (1897) 
 Ngày Qui: 23-5 Mậu-Tuất (1958) 

        Đạo hiệu: Có hai: Chánh-Đức và Huyền Hạo Đạo-nhơn 
    Đức Tiêu-Diêu Đạo-sĩ giáng tặng cho Đạo hiệu này: 

 
PHÁP CHÁNH TRUY ượng Phẩm thì 

quyề

Đ
Fr: Regislateur Religieux 

-

ỀN: “Th
n về Ðạo, dưới quyền:  

Tiếp Ðạo 
Khai Ðạo 
Hiến Ðạo 
Bảo Ðạo  
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Lo về phần Tịnh Thất, mấy Thánh Thất đều xem sóc  
chư M đến 

a chi Ðạo, đồng quyền cùng 
Thượng Phẩ i ban quyền hành chánh, song mỗi 
vị có phận sự n hành riêng là:  

“Tiếp ười tiếp cáo trạng án tiết thì phải 
quan 

n rừng Thiền 
khắp trời non nước. 

yên. 

Đức H
“Khi c Chí-Tôn 

mở Đại-Đạo ở Đạo 
Cao-Đài, tới  một 
ngọn Bút đi c

Trọng ó sứ 
mạng trong áng sanh 
trước  Đức Chí-Tôn 
biểu c

ôn Ðệ Thầy, binh vực chẳng cho ai phạm luật 
khổ khắc cho đặng.  

“Bốn ân củvị Thời Qu
m khi ngườ
 riêng, quyề
Ðạo là ng

sát trước coi có oan khúc chi chăng, đáng ra binh 
vực thì phải dâng lại cho Khai Ðạo.”  

Bài thài hiến lễ: 
Cỗi xác phàm vui lại cảnh Thiên,   
Độ sanh phỉ hiệp tạo nên giềng. 
Trường Đời dầu chẳng tròn ân nghĩa. 
Nợ Đạo rồi xong gác bút nghiên. 
Cõi Thánh nhàn xem tranh đảnh Tuý 
Chơn mây ngẩn chạnh bạ
Từ đây dạo 
Nâng giúp quần sanh hưởng huệ du

ân   Tiếp Đạo Chơn qu
ộ-pháp nói về ông Tiếp Đạo: 
Đức Chí-Tôn đến với chúng tôi, Đứ
 Tam-Kỳ Phổ-Độ chứ không phải m
 chừng Ngài biểu cầm một cây Cơ và
ác nơi thâu môn đệ. 
yếu của Ngài là thâu mấy vị Tông đồ c
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ này đã gi

đặng làm môi giới độ Đạo sau này.
húng tôi phò loan đặng Ngài dùng quyền năng thâu 

dụng mấy vị Tông đồ đó. Quả nhiên chẳng bao lâu, có đủ 
Thập Nhị Thời Quân hiển hiện ra, trong số các vị Thời  
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Quân ấy có CAO TIẾP ĐẠO ở tại Kiêm-Biên chớ không  
phải ở Sài-gòn. 

Đi thâu Thập Nhị Thời Quân rồi Đức Chí-Tôn mới 
mở Đạo”.(ngày 13-10 Giáp-Ngọ - 1954) 

A-Tiểu sử Ngài Tiếp Đạo Cao-Đức Trọng: 
1- PHẦN ĐỜI:  
Ngài Tiếp Đạo quí danh Cao Đức Trọng, sanh ngày 

20-4 Đinh-Dậu (1896) tại làng Ích Thạnh, quận thủ Đức, 
c 

nh Cao Hoài Sang, nên phần gia thế (xin xem 
Tiểu s

h, bản tính thuần 
lương  ở 
Sở Ch đều 
được b

c Trọng vào chức Tiếp 
Đạo H

c Tiếp Đạo chính  
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là để dành cho Ngài đây.  
Cùng năm đó, Đức Phạm Hộ Pháp lập Hội Thánh 

Ngoại Giáo tại Kiêm biên, mãi đến năm 1938 Ngài mới 
lãnh trách nhiệm Chủ Trưởng. Bấy giờ kinh tế khủng 
hoảng cùng khắp thế giới, trong Đạo cũng phải chịu ảnh 
hưởng, Ngài không màng thân phận, quyết tâm kiên trì chủ 
nghĩa thương đời, an ủi và dìu dắt toàn Đạo có phương 
sinh sống để an lo tu hành.  

Năm 1942, giữa cuộc thế chiến thứ hai, sanh linh đồ  
hiếm cứ Tòa Thánh và đóng cửa tỉnh Gia Định. (Ngài Cao Tiếp Đạo là bào huynh của Đứ khổ, Chánh quyền Pháp c

các ThThượng Sa ánh Thất. Hội Thánh Ngoại Giáo (Kiêm Biên) bị 
chiếm đóng, quả Càn Khôn bị đập, các Long vị Tiên Phật 
bị dẹp. Trước tình thế bất ổn, Ngài phải lánh nạn qua Thái-
Lan, cũng là dịp thi hành thiên lịnh truyền giáo ngoại 
quốc.  

Năm 1944, Ngài trở về Việt Nam, đến năm 1946, 
sau khi Nhật đảo chánh Pháp, các Thánh Thất được mở 
cửa lại

ử của Đức Thượng Sanh) 
Thuở thiếu thời Ngài rất thông min
và ngôn từ thanh tao nhã nhặn. Nhờ thế, khi làm

hủ đô Nam vang (Cam Bốt) ưởng Khế tại T
ạn đồng sở mến chuộng.  
2- PHẦN ÐẠO:  
Năm 1927, lúc Đức Phạm Hộ Pháp đến Nam Vang, 

thủ đô nước Cao Miên để mở đạo thì Đức Ngài ngụ tại nhà 
Ngài Cao Đức Trọng. Lúc đó Ngài Trọng đang làm công 
chức S

, Tòa Thánh được trùng tu, Ngài phải chủ tọa Hội 
Nhơn-Sanh vì lúc đó chưa có Thượng Chánh Phối Sư, để 
tuyển chọn Chức sắc cầu thăng.  

Năm Quí Tỵ (1953), Thánh Lịnh số 281/TL cử 
Ngài Tiếp Đạo làm Cố Vấn Hành Chánh Đạo kiêm Nghị 
Trưởng Hội Đồng Kinh Tế Châu Thành Thánh Địa. Sau 
đó Ngài được cử điều khiển Cơ Quan Truyền Giáo Hải 
Ngoại.

ở Chưởng Khế tại Nam Vang. 
Tại đây, Đức Chí Tôn giáng cơ thâu Ngài Cao Đức 

Trọng và nhiều vị khác vào hàng Môn đệ. 
Đàn cơ ngày 29-6-Đinh Mão (dl 27-7-1927) Đức 

ĐứChí Tôn ân phong Ngài Cao  
Năm 1954, Ngài lại lãnh nhiệm vụ truyền giáo 

ngoại quốc, kiêm nhiệm Cố Vấn Hành Chánh Đạo, giáo 
hóa Chức sắc cho thông hiểu luật pháp và chơn truyền Đại 
Đạo. Cũng năm này, Ngài cầm quyền Chưởng Quản Cơ-
Quan 

iệp-Thiên-Đài. Ngài là vị Thời Quân được Đức Chí 
Tôn phong sau cùng trong số Thập nhị Thời Quân Hiệp 
Thiên-Đài.  

Nhờ thiên thơ dĩ định, mà thân mẫu Ngài được 
phong chức Giáo-Sư tức bà Giáo-Sư Hồ Hương-Lự. Bởi 
trước đó đàn Cơ đêm 19-11-1926 phong phẩm vị cho chư 
Chức sắc Hiệp Thiên Đài còn khuyết chứ

Phước Thiện (nay là Hội Thánh Phước Thiện), là cơ 
quan bảo tồn lo giúp đỡ công ăn, việc làm, thuốc men, 
cơm áo cho bổn Đạo.  
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Năm Bính Thân (1956), sau khi Đức Phạm Hộ  
Pháp lưu vong qua Nam Vang (thủ đô nước Cao Miên), 
Ngài Cao Tiếp Đạo được Hội Thánh cử làm Đại diện Hội 
Thánh giao tiếp với Chánh phủ Ngô Đình Diệm, xếp đặt 
ổn định việc Đạo. Ngài cùng với Ngài Bảo Thế Lê Thiện 
Phước thảo luận với Ông Nguyễn Ngọc Thơ, đại diện 
Chánh phủ Diệm, lập ra Thỏa Ước Bính Thân, qui định 
các điều khoản hành đạo của Đạo Cao Đài.  

Ngài Cao Tiếp Đạo được Chánh phủ Ngô Đình 
Diệm ủng hộ và thúc đẩy việc vận động với Hội Thánh 

g
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vậy. 

đường 
thiêng

i Giáo Tông Đường  
Phò lo

Mậu T

ắng 
cho Bầ ụ. Đó là nghĩa  
thịt xươ

i cảnh Tiên, 

HIỆP THIÊN ĐÀI CAO THƯỢNG PHẨM 
Chào mấy em, 
Bần đạo cho mấy em Thượng Sanh, Bảo Pháp, 

Khai Đạo biết, sự quyết định của Hội Thánh Hiệp-thiên 
Đài  về chỗ an tọa liên đài của toàn Chức sắc Hiệp-Thiên 
Đài là hợp với Thánh ý. 

Nếu chẳng vậy thì sự huyền bí di truyền nền Chánh 
giáo đều hỏng hết. 

Hiệp Thiên tuy mất một bạn nhưng Thiên cơ định

Dầu sao, Tiếp Đạo cũng sẽ là một Đấng dìu rước Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang (đang ở Sài Gòn) 
về Tòa Thánh Tây Ninh cầm giềng mối Đạo, thay thế Đức 
Phạm Hộ Pháp đang lưu vong nơi nước Cao Miên. 

Với sự ủng hộ của chánh quyền Ngô Đình Diệm, vả 
lại Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang là bào đệ của Ngài 
Cao Tiếp Đạo, nên việc vận động nầy thành công dễ dàng. 
Tháng 5 năm 1957 (Đinh Dậu), Ngài Cao Tiếp Đạo hiệp 
cùng Đ

 liêng cho mấy em làm tròn nhiệm vụ. 
Còn xác thân là còn trách nhậm nặng nề với Đạo 

và Đời. Mấy em an lòng bước tới, không chi trở ngại đâu. 
Tiếp Đạo sẽ đến với mấy em trong một ngày gần 

đây, vì mắc bận chầu Bạch Ngọc Kinh và Ngọc Hư Cung. 
Bần đạo xin chư đệ chớ nên nản lòng, sao sao cũng 

có Bần đạo và mấy bạn nơi thiêng liêng giúp sức. 
Kính chào.”  THĂNG. 

ức Thượng Sanh và một số vị Thời Quân, từ Sài 
Gòn về Tòa Thánh Tây Ninh cầm quyền điều khiển nền 
Đạo. 

Mấy lúc sau nầy, Ngài Cao Tiếp Đạo lâm bịnh 
nặng, không ăn uống chi được, nên đến ngày 23-5-Mậu 
Tuất (d

B-Ngài Cao Tiếp Đạo giáng cơ: 
8 giờ đêm  3-6-Mậu Tuất (dl 19-7-1958) tạ

an: Thượng Sanh - Bảo Pháp. 
Hầu đàn: Tả Phan Quân và hai vị Sĩ Tải.Đàn cơ đêm mùng 3-6-l 9-7-1958), Ngài qui Thiên  hưởng thọ 62 tuổi. 

Tang lễ được cử hành trọng thể tại Toà-Thánh Tây 
Ninh theo hàng Thời Quân Hiệp-Thiên-Đài, liên đài kỵ 

uất (dl 19-7-1958) tại Giáo Tông Đường hồi 8 giờ tối. 
    HIỆP THIÊN ĐÀI CAO TIẾP ĐẠO 

Long mã nhập bửu tháp. 
Sau khi Ngài Cao Tiếp Đạo đăng Tiên 2 ngày, Đức 

Thượng Sanh và chư vị Thời Quân có tổ chức đàn cơ tại 
Giáo Tông Đường, đêm 25-5-Mậu Tuất (dl 11-7-1958), 
lúc 7 

Chào Anh Bảo Pháp, Thượng Sanh và mấy em. 
Bần đạo để lời cám ơn toàn bạn Hiệp Thiên, toàn cả Chức 
sắc Cử nam nữ đã hết lòng lo lu Trùng và toàn đạo 

n đạo khi Bần đạo về với Đại Từ Ph
ng. Vậy Bần đạo xin có mấy lời: iờ tối. 

Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Pháp. 
Đức Cao Thượng Phẩm giáng cơ cho biết như sau: 

                   THI 
Cổi xác phàm vui lạ
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Độ sanh phỉ hiệp tạo nên giềng. 
Trường đời dầu chẳng tròn ân nghĩa, 
Nợ đạo rồi xong gác bút nghiên. 
Cõi Thánh nhàn xem tranh đảnh Túy, 
Chơn mây ngẩn chạnh bạn rừng thiền. 
Từ đây dạo khắp trời non nước, 
Nâng giúp quần sanh hưởng huệ duyên. 

 Cửu vị Nữ PhậBần đạo được nhờ Phật Mẫu và
giao cho phậ  phổ độ kh

t 
ắp miền Á Châu, 

nhưng dầu s Đấng thiêng 
liêng tiền bố úp mấy bạn 
Hiệp Thiên là

Bần đ i Bà thân 
mẫu chúng t ức Chí 
Tôn, đó là mộ

Bần đạ
Bài thi c i giáng 

cơ

ột phong trào thi văn nổi 
tiếng t

Nguyễn 
Trung àn. 
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p, 

n, 

                    
  tiên,  

. 
nh. 

Sau đây, xin chép lại một số bài thi của Ngài Cao 
Tiếp Đạo: 

Họa vận bài thi"CẢM TÁC"của Đức Cao Thượng 
Sanh khi Ngài đến thăm Đức Phạm Hộ Pháp, lúc Đức Hộ 
Pháp trở về Tòa Thánh sau 5 năm bị đồ lưu nơi hải ngoại: 

Màu sen Tây vức ngắm thêm tươi, 
Hỏi khách Hỗn Ngươn đặng mấy người? 
Ly hận ngày qua non ngó khóc, 

 cười. Trùng hưng buổi hiện gió reo
Cơ huyền trí định tan rồi hiệ

n sự thiêng liêng
ao Bần đạo cũng hiệp với mấy 
i của Đạo trông nom và trợ gi
m tròn nhiệm vụ. 
ạo xin em Thượng Sanh khuyên giả
a. Anh đã hưởng trọn Thiên ân của Đ
t điều vui chớ chẳng phải việc buồn. 
o kính chào cả mấy bạn”. THĂNG. 
ủa Ngài Cao Tiếp Đạo cho trong bà

Phép tạo tay cầm ngược cũng xuôi. 
Tỏ đặng nỗi mừng chia hạnh phúc, 
Đá kia cũng gật để nên lời. 

Họa vận bài thi của Bát Nương giáng cơ đêm 15-8-
Bính Tuất (1946): 

        Thuận Nghịch đọc  
                    Đọc thuận: 
Qua thu bước khổ cảnh thay lần, 
Trị quốc điềm đem thấy hiện lân. 
Hòa ái chạm gương nêu trước tử, 
Nghĩa nhân bia dấu tạc kiều Ngân. 
Ca hoàn Việt, lập an ngôi Thánh 
Định đảnh Nam, vang tiếng hạc Thầ

 bên trên được dùng làm bài thài hiến lễ cho Ngài. 
Thuở sinh tiền, Ngài Cao Tiếp Đạo là một nhà thơ 

lỗi lạc với bút hiệu là Huyền Quang. Năm 1950, Ngài lập 
Đạo Đức Văn Đàn, qui tụ các Chức sắc và tín đồ yêu mến 
thơ văn của Đạo, gây được m

ại Tòa Thánh Tây Ninh. Phong trào này kéo dài 
được 2 năm thì có phần chựng lại vì Ngài Cao Đức Trọng 
bận lo việc Đạo. Đến năm 1957, Ngài Bảo Pháp 

Nhà nước Đạo xong gầy hậu phúc, 
Hoa tiên bức chép rạng đài vân. 

  Đọc nghịch: 
oa 

 Hậu phục hồi sinh hoạt của Đạo Đức Văn Đ
Vân Đài rạng chép bức h
Phúc hậu gầy xong Đạo nước nhà
Thần hạc tiếng vang Nam đảnh đị
Thánh ngôi an lập Việt hoàn ca 
Ngân kiều tạc dấu bia Nhân Nghiã 
Tử trước nêu gương chạm ái-hoà. 

Lúc sau nầy, Ngài Cao Tiếp Đạo lấy bút hiệu là 
Chánh Đức, do Đức Tiêu Diêu Đạo Sĩ giáng cơ ban cho,  
với hai câu đối nói lên ý nghĩa của bút hiệu nầy: 

CHÁNH khí tà gian khủng, 
ĐỨC trọng quỉ thần kinh. 

 141



Thập Nhị Thời Quân 

Lân hiện thấy đem điềm quốc trị, 
Lần thay cảnh khổ bước thu qua. 
ài thi “Tức Sự” của Đức ThượnHọa vận b g Sanh: 

i nghiêng xe, 
hè. 

c, 

             

chỉ, 

. 

Xủ áo ựa voi, 

hoi. 
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       1-  u 
 

 

u, 

2-  B  năm, 
L m. 

n, 

g, 

 
3- , 

 4-  ng, 

CẢM THU MỘ QUỐC 
(Thập thủ liên hoàn) 

Sầu đưa giọng quốc cảnh thu chiề
Nhìn lại vùng Nam hận khó tiêu.
Lửa thét tinh trung gương vẫn tạc,
Gươm đề khí liệt tiếng còn bêu. 
Đền Giao nào lúc oai lừng lẫy, 
Đảnh Việt nay cam ruột chín chiề
Hưng phế cuộc đời tuy chẳng lạ, 

 

Đường trần mừng tránh lố
Quán tục thanh tâm chẳng rượu c
Lướt thế trẻ dong đường dặm liễu, 
Xem đời già núp cội cây hòe. 
Noi gương Đỗ Phủ vài hàng mự
Giỏi chí Nghiêm Lăng ít mảnh tre. 

Thương vì dân khổ biết bao nhiêu
 

Đợi gió xây chiều về động Thánh, 
Buồm nhân trở lái cánh loan sè. 

ao nhiêu thanh thế bốn ngàn
ịch g lầsử từng ghi thật chẳnSỐNG VỀ ĐẠO 

Hồ Kiếm Anh Vương gầy nghiệp lớThuyền từ đưa khách lướt ngàn voi, 
Đuốc huệ tay trau đã thấy mòi. 
Tỉnh thế cung Trời đưa giọng khánh, 
Độ nhân non Thánh trổi hơi còi. 
Huyền châu động báu nguồn Tiên 
Xá lợi đài sen gốc Phật roi. 
Lấy mắt vô hình xem vũ trụ, 
Máy linh bao khắp ngoại vòng thoi
               Chánh Đức Hoạ: 

Sông Đằng quốc sĩ trả thù thâm. 
Chung vầy sức mạnh non sông vữn
Chia rẻ lòng dân ngọc cát lầm, 
Giọt nước mái nhà mòn tảng đá, 
Sao ta chẳng sớm kết đồng tâm? 

Đồng tâm mới vẹn phận anh phong
ối chí tiền nhân chẳng thẹn lòng. N

Chịu đói thà cam con hạc nội, phồn hoa tránh ng
Riêng vui động Túy đã ra mòi. 
Non nhân ngắm lại cành tươi tốt, 
Rừng tục xem qua lá cọc còi. 
Lục Tổ thọ truyền gương vẫn tạc, 
Quan Âm đắc đạo tiếng còn roi. 
Nhiệm mầu diệu pháp Ba-la-mật, 
Hơn cả muôn vàng ức triệu t

 

Cầu no khá tránh phận gà lồng. 
Đắc thời đứa nịnh nghiêng tai ngoảnh 

rông. Nghịch thế người ngay mỏi mắt t
Nếm mật Việt Vương còn để tiếng, 
Gian nan hết lúc đến tao phùng 
  
Tao phùng vận hội gắng tìm phươ

 Thành bại xưa nay ấy đã thường. 
 Nhẫn nại học đòi mưu Phạm Lãi 
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 ng  

 ường, 
 
 g. 

5-   

 
 n, 
 

  ? 
 

       7- nh? 
  
  
  h. 
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    n, 

ch, 
 

rần. 

  9-    
  

ương dân. 
 

  C
 

 
    10-  g, 

 , 
  
 
 
 
 ồng. 

Tranh phuông để ý kế Trương-Lươ
Ôn hoà lập chí gầy thân ái, 
Chánh trực giồi tâm dựng thái b
Tòng bá giữ bền gan sắt đá, 
Có ngày thoả nguyện định phong cươn
  

bao!Phong cương xưa tốt đẹp dường 
ay lại tiêu tan bởi cớ nào? N

  8-   Ra minh lẽ chánh gắng cầm câ
  Chung hiệp sức côi để ý cần. 
  Thưởng phạt rõ-ràng nâng khí phá

 Ân oai đầy đủ vững tinh thần. 
uyễn,    Bình Ngô Đại Cáo bia danh Ng

Sát-Thát Binh thư dựng  nghiệp T
Hưng thạnh còn chờ tay liệt sĩ,  

 vân. Vẫy vùng cho đáng mặt phong
Bởi chuộng hư danh chê cổ tục, 

 
 

nBởi thương vật chất mến tân trào.  Pho g vân. nay gặp thấy bay rồng,
ĩa Nhân. Bởi phường bộc lại thân đầy đủ, Độc lập là phương lập Ngh

Bởi đám nô dân phận khát khao, 
ộc, 

  Lợi nước lợi nhà thì lợi thế 
  T i thhương nòi thương giống mớBởi kẻ tôi đòi quên chủng t
 Đống xương vô định xây tình thế, 

trần. 
Bởi quân mọt nước bán đồng bào 

  Giòng máu chinh phu rửa bợn   
hia sớt khổ sầu cho vẹn phận, 

 
 6-  Đồng bào cay đắng nạn liên-miên, 

n gỗ người lăn há dám phiền. Cứu dân giúp nước mới dày công.  Thâ
 Bởi đám thương nhà thương tủ bạc, 
 ng tiền.  Dày công dựng nghiệp giữa trời Đôn

Non nước xinh tươi vẻ Lạc Hồng, 
Bởi quân mến nước mến đồ

  
 

Bởi ưa khổ hải tham quyền thế, 
Lập quốc muốn loà gương quốc thểBởi thích phồn hoa gọi phước duyê
Hoá dân giữ vẹn nét dân phong. 

, 
Dân khổ vì chưng tân mỹ tục, 
Tám mươi năm lẻ há còn nguyên  Hưng vong lối cũ tua ghi dạ

 Trị loạn nền xưa gắng tạc lòng, 
 Lịch sử lưu đời dầu để dấu,   Còn nguyên đâu đặng khí hùng ti

ù tội khư khư buộc lấy mình,  Muôn năm bóng khuất tiếng thơm nT
Mùa Thu Đinh-Hợi Hiệp sức đã đành chung hiệp trí, 

n Huyền Quang Đạo Nhơn 
(Đạo hiệu của Cao Tiếp Đạo) 

Đồng nguy mới biết đặng đồng tì
Gà bầy chiu chít âm thầm gọi, 
Chiên lũ bơ vơ chẳng khá nhìn. 

t? 
 

Dân chúng của mình bao nỡ giế
Dại thì lấy trí hoá ra minh. 
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Ng n bài 

Củ g Hậu 
  (đă u học) 

    1- Ch

Sanh tử
Lợi d
Phướ nh, 
Tình thế trông ra mới ngược dòng, 
Dòm lại khách trần ơng xạo xự 

    

 
 
 ân. 
 
 
 
      3-  
 

oá, 

 Nh rụ, 
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4- Muốn đặng an nơi để trí dò, 
lo, 

 

! 

Cửa ngục trần gian rán sức xô, 
huộng khắp 

 6- 
 

g liêng. 

7-

, 

ài Cao Tiếp-Đạo hoạ nguyên vậ
ÀN THẬP THỦ LIÊN HO Kiếp người sớm khóc lại chiều 

Sang hèn bọt nước hay bày vẽ a Ngài Bảo-pháp Nguyễn Trun
Tiể Vinh nhục đám mây há cợt trò 

,
   ng Trong quyển Tiên-Thiên 

Vụ xác chỉ xem  trường hữu tướngạnh thương người thế ngẩn-ngơ lòng, 
Muôn vật HÔNG Vong hồn nào nghĩ cõi Hư vô! trần gian một chữ K

Xôn xao biển khổ bao người đắm miệt mài chưa thoát lối,  
Hạnh phúc thử tìm mấy kẻ cho? anh buộc trói chẳng xa vòng. 

c duyên bởi tạo không nên cả  
 5- Cho tròn quả phúc bậc thiên đồ, 

đư
Trời chuộng đức lành hằng c
Phật noi tâm tánh chẳng noi mô? 

 Cầu danh thẹn lẫn hàng cao sĩ.
Xả phú vui thầm phận hạ bô. 
Tỉnh giấc mộng vàng làm hạc nội, 

tho Mùi hương Cực-Lạc mới thơm 
 

 Thơm tho theo Phật dựa Đài sen.,
Thuyền báu độ sanh thả một bên.

Đua chen quán tục dựa lầu hồng. 
  

  2-  Lầu hồng.say tỉnh kể gì thân! 
 Nhơ bợn chơn linh chẳng định Thần. 
 Lượng sắc, lượng tài chưa phải lượng, 

Cân tình cân tội mới nên cân. 
Oan khiên ví biết đời là mộng, 
Nghiệp chướng xa dần, Đạo ấy Xu
Mượn nước nhành dương lau tục trái, 

Thân tục hoá làm thân bất diệt. 
n

Thoát mê rảo bước thử đi lần 
Phước phàm đổi lấy phước thiê
Thương đời dẫn lối về non Thánh, 

iên. 
Đi lần mới rõ cảnh nhàn thơi, 

Cứu chúng đưa đường đến cảnh T
, 

Giấc mộng hay chi chác nợ đời. 
Xây nấc thang hồng nêu Bác ái

n. 
 ng soi đường tấn h
 Thuyền từ nhẹ tách bến luân h

Đuốc huệ rạ
Công tròn quả mãn mới là nêồi. 

 Niệm câu diệt khổ gìn tâm Phật,  
 Nên biết chơn thân mới biết mình, 
Biết người chưa thế vững lòng tin. 

 Dồi đức háo sanh giữ tánh Trời. 
ắm thử muôn loài trong vũ t

 Loài nào chẳng muốn đặng an n Biết đời bào ảnh gìn thân sắc. ơi? 
 Biết kiếp vô thường giữ khí tinh. 

ánhBế đặng Ngũ quan thông xuất t 
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Diệt tan Lục dục rõ siêu hình, 
Một bầu nhựt nguyệt chừ vui thú, 
Hứng giọt Ma-Ha rải phép lành. 
 

    8-  

ng, 
 

 9- n roi, 

10-

ng. 
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Nă  1951 Ngài Cao Tiếp Đạo viết bài: 

L ân… 
 
 đầu. 

ng. 

y. 
ay, 

Ơn Trên che chở nghĩa Thầy xót thương. 

Nghĩ g xót tình. 

ng. 

m

GIỚI QUÂN SĨ CA 
ời vàng tặng  các Tướng sĩ, Quân nh

 Ngàn xưa dạy phép hành quân,  Phép lành trời sẵn mở đường tu,
 Này buổi sấu kia đặng hoá cù.  Việt quân nên lấy chữ NHÂN làm 

Công danh là chữ về sau, Bụt Phật khêu loà cây đuốc huệ, Những điều tiểu lợi hơi đâu mà hòChổi Tiên quét sạch đám mây mù, 
 vữ Chinh phu mấy kẻ trường tồn? Gắng bồi đảnh Việt  nền Nhân Miếng cơm tấm áo cũng công cao dàRộng chứa vùng Nam cội đức to. Binh đao chừng mấy năm nTam giáo một nhà xem chẳng lạ, 
g Nho. Khai nguơn  tái tạo chuyển tôn Dấn thân vào cảnh chiến trường,  người gối đất nằm sươnTông Nho nguồn cội Thánh truyề

ởi tại đời mê  mới đổi dời Bên trời chưa dẹp lửa binh, 
an.  B Biết bao gay gốc đã đành lầm th Khói đạn cùng nơi sông hút máu, 

ời. Nào nơi nhà cửa sương tan? 
tàn gió bay.  Lửa binh khắp chốn đất ăn ngư

 Trông ra thấy những khói Nắn nhồi thổ võ đà nên vóc,  Nơi nào đồng nội cỏ cây, 
 tanh. Dìu dẫn nhơn sanh há thiếu lời  Trâu bò lạc luống bừa cày vắngTòng bá rạng soi gương trí huệ, 

i. Nơi nào hàng quán họp thành, 
ên đườNghĩa Nhân bền giữ khá buông trô Xạc xào góc chợ chông chênh b Nơi nào thuyền khách thông thương, 
t ngang.   Buông trôi bao thuở tạo tâm đồng, 

 Tin chắc trời già thật chí công, Mái chèo cắm dọc cánh buồm vắ
Kìa ai cũng đám da vàng, 

g tham si.  Đời khổ mải mê thêm mãi bận, 
 nồng. Trách ra ai cũng nhộn-nhàn Đạo mầu càng nhắp lại càng Tài mà chi? Lợi mà chi? 

n?  Đoạn xong oan trái về non Tuý, Chờ cho hết giặc còn gì là dâ Dứt hẳn trần duyên lại cảnh Bồng 
n, Nhiễu nhương biết mấy mươi lần!! 

n sợ quan !  Thẳng lối trần sinh đi tận chố
 Dân phần sợ giặc, lại phầCảnh Tiên muốn đến Phật nơi lò Nào đâu nước vững nhà an? 

o?    Chánh Đức. Binh qua rồi nữa cơ hàn liệu sa
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Của ai xin chớ hô hào, 
Oan gia kết lắm biết bao giờ rồi? 
Hoặc là lấy của làm mồi, 

 giết tha. Nhử cho vào lưới mặc dầu
Hoặc là thấy lửa xót xa, 

m ra mà làm.Thấy người nặng gánh dá  

i. 

ười . 

a yên. 

. 

. 

Năm p (9 
Mars) có làm  đặng tiếp 
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rước Đức K mạng  
phiêu lưu 40 
  

n, 

g. 

ỘC 
Ngày g thời 

gian Khánh có tổ 
chức  một cu ạ thi thơ tại   
Toà-Thánh, t 2 người  
được chấm đậ
 Dưới  Tiếp-Đạo 
hiệu là Chán n. Ngài đặt ra 
hai bài thi này. Trong s  nhứt, 

 bài của LÊ 
HOÀ-HIỆP, Th hước thiện. Xin 
ghi lại

ng khai Tân Thế khai Tân Pháp, 

ỳ Ngoại-Hầu Cường Để là nhà Cách 
nh Đức viết: năm nơi xứ người. Ngài Chá

   CẢM ĐỀ 
oàRúng động non Nam khúc khải h

Treo gương Hồng-Lạc phục giang san. 
hổ, Vẻ tươi Quốc sử loà cương t

Đánh tỉnh hồn dân dựng miếu đàn
áu đỏ, 

Buồn xem cảnh vật điêu tàn, 
Nước bốn ngàn năm lừng mBinh quan lên trước, giặc lan sau rồ
Dân hăm lăm triệu rạng da vàng. 
Khí linh bia mãi cùng trời đất  
Rúng động non Nam khúc khải hoàn,. 

                                                       Chánh Đức 

Hoặc là dặm vắn đường dài, 
i thị oai. Mặt trong bòn của, mặt ngoà

Khuyên nhau rán sức bền dai, 
nh anh tài  Ra tay địch khá rạng da

Máu tham nào có gì hay, 
miệng c VĂN ĐÀN THI CUĐã mòn vai gánh lại cay 7 tháng giêng năm Ất Mùi là khoảnCủa người là cái nợ đời, 

mười chư Thành Toà-Thánh Tây ninh. Hội Thánh Giành nhau rồi vẫn đến ộc Thi-văn-Đàn theo lối xướng hoĐem thân bồi đắp sơn xuyên, 
ên lời thề. ất cả có 52 thí sinh dự thi, nhưng chỉ 1Nghĩa Nhân gắng vẹn chớ qu u. Nào cha, nào mẹ, nào quê, 

n xa. đây là hai bài xướng của Ngài CaoRa đi chẳng định  dặm về cò h Đức làm Trưởng Ban Văn-ĐàSao cho nổi mặt sơn hà, 
ân nhân ố đó có hai bài được chấmLừng danh cứu quốc mới là qu nhưng duy chỉ có một Thí sinh mà thôi đó làNon cao nước chảy tợ đờn, 

ời nguy. ư ký văn phòng Hộ Viện P
đốẤy ai suy nghĩ mựa hờn l  từng bài xướng và hoạ để i chiếu: 

Mừng Lễ Khánh Thánh Toà-Thánh 
           1- Khánh hỉ Chí-linh mối Đạo dìu, 

Kiếp người mỏng mảnh gió lay, 
tài nông trangTiếng nhơ mang lấy anh 

Vùng Nam máu đỏ da vàng, 
nh. Mầng soi đảnh Việt đuốc Linh Tiêu. Vì dân gắng để vài hàng sử xa

Mầ  Chánh Đức 
ảo chánh Phá Mầng lập Thánh Tông  định Thánh điều 

Mầng vạn chủng đoạn lìa trái chủ  
Mầng Bát hồn hưởng phước Tiêu-diêu. 

Ất-Dậu (1945) sau cuộc đ
 cửa Khải-Hoàn-Môn tại Sài-gòn
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Mầng trời Đông rạng xinh Hồng-Lạc. 
Mầng lóng non Nam tiếng nhạc Thiều 
  Chánh Đức 

B
 
 u. 
  

 
2-  

hánh Thành, 
 huờn sanh

ất, 

B
  
  
 
 n linh. 
  
  . 
  
  hanh 
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 Ngài c-Trọng là một 
nhà thơ nổi ti gài là người đầu 
tiên dìu d ng tác thơ rất 

a một 
lòng kính 

t phép mầu, 

ại Bửu-Tháp Đức 
Quyền Giáo ng,  thi “Thần Lý 
Ngưng Dươn

. 
t,  

ảy B

êu nhị thủ: 
           

 Tiếp-Đạo Chơn quân Cao-Đứ
ếng  của nền Đạo. Chính N

ẫn ĐẠO ĐỨC VĂN ĐÀN. Ngài sá
nhiều. nhưng trong lòng trang giấy hẹp xin trích lục rài hoạ giải nhất của Lê-Hoà-Hiệp: 

, số bài có tính cách đại chúng, cũng là một dịp tỏ  Hạnh ngộ Chí-Tôn đuốc huệ dìu
 phục một bậc tiền khai Đại-Đạo. Khánh Thành mừng Lễ nghiệt căn tiê

   Tặng Đức Hộ-pháp: Khai cơ tận độ nâng chơn thể, 
Nêu rõ “Tinh Trung” thậChuyển pháp huyền linh định luật điều. 

c, Kỳ-Sơn phụng gáy nghiệp qui Châu. Dẫn lối Thiện Nam chầu điện Ngọ
Non sông đổi vẻ phô màu thắm, Đưa đường Tín nữ  bái Cung Diêu. 

Nhành dương vui gội phong trần sạch  Hồng hộc thay lông đẹp áo chầu 
Rỡ mặt lập đời ngôi Giáo-Chủ, 
Đẹp hình Cứu Thế Đức Giê-Du. 
Chuyển thay Hồng-Lạc gầy Tân thế 
Thánh Đức dầm chan đổi hận thù. 
               Chánh Đức 

Đêm 12-10 Kỷ-Sửu (1949) t

Cửu Nhị nguyên nhân lóng tiếng thiều.
Ý nghĩa cuộc Lễ Khánh Thành: 
Chiếu diệu linh quang Lễ K
Tượng trưng nguơn chủng đặng

 Tạc hình Ngọc Đế cư trần thế 
Rạng bóng Hư linh hiệp Vạn linh. 

 Tô  Đức Hộ-Pháp ra đềChuyển thế trừ oan nâng Thánh ch
g du Nam”. Khai nguơn tạo đức lập thăng bình, 

     THI Lạc Long mầng đặng ân hồng rải, 
Bầu linh gậy sắt quảy du Nam,  Muôn kiếp ngàn đời đẹp vẻ thanh 
Nương bóng Từ-bi đến cảnh phàm    Chánh Đức 
Độ thế so đồng cân Nhựt  nguyệ

ài hoạ giải nhất của Lê-Hoà-Hiệp: Phục sinh đổ trọn giỏ Hoa-Lam. 
Mừng nay Toà-Thánh tạo hoàn thành, Nẻo Tiên lối cũ thân dầu toại, 
Trụ vững Đức tin của chúng sanh. 

 Giục trống Lôi-Âm qui Vạn chủng, 
 

Bợn tục đường xưa bước đã nhàm. 
B ạn ai còn nơi cõi thế? 

Rung chuông Bạch-Ngọc thức quầ Đông-Du xin nhắc vụ ông Lam. 
Phạm Hộ-Pháp 

Chánh Đức nối đi
Rải chan Hoà Ái đời an lạc, 

nhGieo rắc Nghĩa Nhân nước thạnh bì
Quốc-tế nhận nhìn nền Quốc Đạo 

     Nhớ Đức Quyền Giáo-Tông Trương cờ hưởng ứng rạng Tam T
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a Mẹ, 
 Con cúi đầu lạy Mẹ, Qua ừng hai Em và Quí hữu. 

Mời quí hữu xuất ngoại để có t  việc riêng. 
Thưa Mẹ, 
Hôm nay c ẫu-tử, hầu tỏ nỗi 

niềm t

nghĩa 
ung ở về 
ăm,   
ng c

ẽ công bình, luật 
Thiên-

ẳng hiểu 
đặng r

Một lỗi-lầm chịu phạt: 
Trong thời gian hành Đạo, không biết tâm ý của Ngài 

Cao-Đ

  
  
  
  u  
  

nh Tiêu. 

ều. 

nh Chơn Tông, 

 

 
(Đặc bi  phẩm tước 

yếu tr Đạo Cao-Đài. Bà Mẹ là Đầu-sư Hồ-Hương-Lự  
qui thiên sau

Ngài Chơn Quân là 
Anh thứ hai  

Ngườ g Cường, phẩm 
Giáo-Sư (Cử

Ngài  là thứ tư 
trong gia đì ng vào Cơ quan Hiệp 
Thiên-Đài. 

Gậy sắt tay nâng Thánh-Thể dìu, 
Nam Du tròn vẹn quả căn tiêu 

, Chiếu gương tỉnh trí gầy dân chủ
iề

ức-Trọng có lầm lỗi gì mà  Ngài có giáng Cơ xin lỗi và 
từ giã Mẹ để đi đầu thai: 
    

Xây máy huyền linh lập Đạo tr
Dẫn bước nhơn sanh lìa khổ hải, 

n Li
Phò-loan: Thượng-Sanh và Bảo-Văn Pháp-quân. 

                  CAO-ĐỨC-TRỌNG 
    Từ giã đêm 01 rạng 02 tháng 03 năm Canh-Tý (1960) 
    Thư

Đưa đường nguyên chủng đế
Riêng che đảnh Việt bầu linh đổ 
Gặp Hội phon chig vân đã thuận 

              
Thuận chiều chung trí đị

m
ỏ

Đoàn kết dân Nam chặt dải đồng  
Non nước điểm tô hồn chí-sĩ, on đến đây với thâm tình m
Cõi bờ đậm vẻ máu anh phong. âm 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 

Phục hồi xã tắc xinh giòng Lạc, 
Thống hiệp uy linh đẹp giống Hồng 
Bảy Bạn còn chờ nơi khí liệt Đấng đều ghi. Hơn nữa đối với Thiên quân trọn 

ch th  cho con được trNgưng Dương danh tạc giữa Trời Đông. ủy nên quyền Thiêng-liêng ân tứ
    Chánh Đức th tỏ nỗi tâm sự khổ đau bởi vì lòng thương vô hạn: Mẹ

i van mà động lên  lòng các Đấng. ệt trong gia-đình của Ngài đều giữ hằ ầu khẩn vá
ọng cửa Khi con còn tại thế, vì mang xác phàm không gìn tròn 

sứ mạng nên có sự lỗi-lầm ! Bên ngoài thế tục còn qua được, 
nhưng  nơi lòng người khó tránh l

 các người con. 
Cao-Đức-Trọng phẩm Tiếp-Đạo về tâm sự
 điều nhặc nhiệm. 

Sự oan nghiệt tâm phàm của con rủi một chút mà linh 
hồn con phạm Thiên Điều. May nhờ công tu-luyện và tâm 
trung vì Đạo nên an-ủi đó chút! 

Khi lãnh lịnh Ngọc-Hư-Cung xuống thế, có bổn phận 
phải giúp Ngự-Mã-Quân mà ngược lại không tròn Nghĩa, vì 
nặng mang phàm tục lôi cuốn, quên hẳn Thiêng-liêng cao 
trọng…Ôi! Phàm tục! Vì mi mà làm Ta lầm-lạc, ch

i Chị thứ ba là Bà Cao Hươn
u Trùng Đài). 
Cao-Hoài-Sang, phẩm Thượng-Sanh
nh. Cả hai Ông cùng đứ

 
 
 

ằng Ngự-Mã là mạng lịnh của Khí Hư-vô thay thân 
Chí-Tôn tạo đời cải dữ ra hiền. 
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Mẹ ơi! Một lời nói sai với Ngự-Mã cũng bị đọa, huống 
chi sửa cải chơn truyền tội trọng dường nào! Sự lỗi lầm của 
con nay việc đem Em về tước quyền Thiên-Quân nên gánh lấy 
tội-lỗi. Tưởng lúc lâm chung đày đọa xác thân vậy thôi. Nào 
dè, linh hồn chịu án Thiên-Điều! May nhờ ơn Đức Ngự-Mã 
đầy lòng Từ-bi Bác-ái vị tha đến thức tỉnh và an-ủi con. Nhứt 
là Đức Ngài không nói đưa Giáng-Ma-xử. Hai nữa nhờ Đức 
Thượng-Phẩm và Lục-Nương dìu độ. 

Đức Ngự-Mã, Ngài cầu xin với Ngọc-Hư cho khỏi bị 
tiêu diệt linh hồn để tái kiếp đền lại những lỗi-lầm mà nợ tình 
của hàng vạn linh-hồn cùng Thánh-Thể Chí-Tôn mà con đã 
gây ra. Rồi đây không biết đến nơi nào với một kiếp sanh để 
đền nợ. Nếu chẳng may vương mang sự lỗi-lầm thì con chưa 
cỗi xác tục đây, phải đợi mãn kiếp sanh mới và  thọ lịnh hoặc 
tội đày hoặc tái kiếp. Từ đây tình cốt nhục cũng như Mẫu-tử 
biết ngày nào hội ngộ trùng phùng đền ơn tái tạo? 

Con quì lạy Mẹ an tâm.  
Những di tích chi của Thiên quân, phải cố giữ đừng 

sửa đổi mà phạm Thiên-Điều như Qua đã làm. 
Con cúi đầu lạy Mẹ và chào hai Em!” Thăng. 

Thân sinh của Ngài Cao Đức Trọng là ông Cao 
Hoài Ân có giáng cơ nói với Ngài Trọng rằng: 
 “Con Trọng, Ba đến có điều cần kíp nói với con! 
  Một nhà đã hưởng trọn ân hồng,  
  Đổi của thiêng liêng gắng chút công 

Dặm cũ Ba đương chờ tiếng hạc 
Nhà xưa con khá để nêu dòng 

ếu chưa nên Đạo, 
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ầu”. 

 Ngày ) Đức Quyền 
Giáo-Tông g Tiếp-Đạo về 
cơ Đạo, Đức 
  

đoán cuộ ờ ai thắng bại, 

Con! Phải nhớ đứng anh hùng nơi võ trụ này mà 
tạo thời cải thế đặng là dùng phương hướng nào chăng?  

- Tiếp Đạo bạch… 
công h   - Phải đó con: “Phải trần ai mới ra mặt 

Nhớ nghe!  Thăng. 
 

95410-10 Canh-Dần (dl19-11-1
iáng Đàn nói chuyện với Ngài Cao 
Ngài có cho Thi: 
  THI  
Lưỡi liềm chi dễ sánh Kim câu 
Gây sự bởi ai tạo buổi đầu 
Đông hải mênh mông còn phải cạn, 

ẹp độ bao sâu? Tây Hồ chật h
Tài ba Động Bích bao nhiêu sức, 
Quyền phép Côn-Lôn sẵn mấy bầu. 
Quyết c c
Chỉn xem Tiên Phật hướng về đâu? 

Đức Quyền Giáo-Tông 
 

 
 
 
 
 
 Lửa hương tuy thi
 Thanh sử đã thừa đủ nghiệp Tông,  

Kìa gánh non sông Nam Việt khổ  
Hỏi con  (luỵ) có thấy nỗi đau lòng?  
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-06- 
Khai Đạo 開道 

Fr: Réformat ur Religieux 
PHẠM ẤN ĐÃI 

1 1976) 

Ngày sinh: 28-7 Tân Sửu (Dl 10-9-1901) 
Ngày qui: 19-2 Bính-Thìn  (1976) 
Đạo hiệu: Trí Thanh 
Làng Mỹ Lệ, quận Cần Đước (Chợ-lớn) 

e
T

(190 -
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Pháp-Chánh-Tr
“Thượng Phẩ o, dưới quyền: 

- Tiếp Đạo  
- Khai Đạo 
- Hiến Đạo 
 - Bảo Đạo 

“Bốn vị Thời Quân cuả chi Đạo đồng quyền cùng 
Thượng phẩm, khi Người ban quyền hành chánh, song mỗi 
vị có phận sự riêng, quyền hành riêng là:  

“Khai Ðạo khi đặng tờ kêu nài cầu rỗi, thì liệu như 
đáng rỗi, phải nhứt diện tư tờ qua cho Tòa Tam Giáo Cửu 
Trùng Ðài xin đình án bao lâu tùy ý, song chẳng đặng 
phép quá 15 ngày, nhứt diện dâng sớ cho Hộ Pháp cầu 
nhóm Ðại Hội Hiệp-Thiên-Ðài đặng định liệu, như phải 
đáng bào chữa thì Khai Ðạo phân giải giữa Hội cho ra lẽ 
oan ưng, Hiệp Thiên Ðài cho lịnh thì mới dâng nội vụ lên 
cho Hiến Ðạo.”  

Bài Thài hiến Lễ: 
Ngài Khai-Đạo Phạm-Tấn-Đãi đăng Tiên lúc 9 giờ 10 

đêm 19-2 Bính-Thìn, ngay đêm sau Ngài giáng Cơ tại Giáo 
Tông-Đường cho Bài thài  để Hiến lễ cho Ngài. 

KHAI mở Đạo Trời độ chúng sanh, 
h 

hà vững, 
ân quyền dứt chiến tranh. 

 Công Nghiệp 

Tiểu sử của N o Phạm Tấn Đãi được 
Ngài Bảo Đạo Hồ T rất rõ trong Bản Tuyên 
Dương Công Nghiệ ịp lễ an táng Ngài Khai 

uyền qui định: 
m thì quyền về Đạ

ĐẠO mầu giải thoát giống dân làn
CHƠN truyền cố vẹn Đạo n
QUÂN quản d

Khai-Đạo Chơn-Quân 

A-Bản Tuyên Dương
Khai Đạo Phạm Tấn Đãi (1901-1976) 

gài Khai Đạ
ấn Khoa viết 
p, đọc trong d
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Đạo, l

hiên-Đài đã qui Thiên lúc 21 
giờ 10

òn ngồi 
trong thành  Thánh 
Lưỡng Đài tạ Người 
chỉ mệt xoàn hẹ 
tách ra đi về

Nhơn danh H ài, tôi xin trân 
trọng tu nh Thời 
Quân Kh

 và 
9-

hiệt, 
 Hữu, sau khi nhập môn cầu Đạo, 

thăng lầ
họ 

Thiên ân Giá g Mỹ Lệ. 
Thuở thiếu thời, Người đã theo học các trường:  

Thập Nhị Thời Quân 
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Chợ T  
 

àm 
 Pháp, nên sau khi ra trường, Người 

chỉ giú  

 

hí 

rạm, Trường Cần Giuộc, Trường Richaud, Trường
Xã Tây Chợ Lớn, Trường Trung học Chasseloup Laubat,
và Trư

iên đài nhập bửu tháp ngày 22-3-1976, xin chép 
nguyên văn ra sau đây: 

BẢN TUYÊN DƯƠNG CÔNG NGHIỆP 
Hiề

ờng Trung học Nguyễn Xích Hồng. 
Vì lẽ nội tổ không khứng cho con cháu mình l

việc ch
n Huynh KHAI ĐẠO, Quyền Chưởng quản Hiệp 

Thiên-Đài, Tòa Thánh Tây Ninh 
Kính Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước 

Thiện, 
Kính Chư Chức sắc Thiên phong, Chức việc và 

toàn Đạo Nam Nữ, 
Kính Quí vị, 
Hiền huynh Khai-Đạo Chơn Quân Phạm-Tấn-Đãi, 

Quyền

o Chánh phủ
p việc cho người chú bà con có nhà máy xay lúa ở

Bình Đông Chợ lớn. 
Năm 1920, ông chú qua đời, Người nghỉ việc và xin

phép nội tổ đi dạy học. Được chấp thuận, Người mới xin 
vào ngạch Giáo viên, được bổ dạy ở trường Phú Lâm 
(Chợ Lớn). 

Năm 1921, đổi về dạy tại Cần Giuộc. 
Năm 1923, sang dạy ở Rạch Kiến. Lúc ấy nhằm 

năm bắt thăm đi lính, Người bị trúng thăm số 1. Để muốn 
khỏi đi lính, Người phải làm tờ giao kèo tình nguyện hành 
nghề G

 Chưởng quản Hiệp-T
 ngày 19-2-Bính Thìn (dl 19-3-1976), hưởng thọ 76 

tuổi. 
Tin đột ngột nầy làm sững sờ toàn thể Hội Thánh 

và bổn đạo, vì buổi sáng cùng ngày Người vẫn c iáo viên trong 10 năm mới đặng miễn dịch. 
Thời gian dạy học, vì tánh cương trực, không bợ 

đỡ, nên bị nhà cầm quyền đổi đi nhiều chỗ, không ở nơi 
nào dạ

phần Chủ Tọa Đoàn phiên họp Hội
i Giáo Tông Đường và sau buổi họp, 

y được trên 3 năm, và rốt cuộc bị đưa về dạy ở 
vùng xa xôi Đức Hoà. 

Trong lúc ấy, Người thường có đi dự nhiều cuộc 
hội họ

g, rồi đến chiều là trút hơi thở cuối cùng, n
 chầu Ngọc Hư phục lịnh. 

ội Thánh Hiệp-Thiên-Đ
yên dương công nghiệp của Hiền huy p diễn thuyết của các đoàn thể xã hội, đặng quen 

biết với các ông Phạm Văn Tươi Đốc học, ông Nguyễn 
Ngọc Tương Chủ Quận Cần Giuộc, v.v... 

ai Đạo về hai mặt Đạo lẫn Đời như sau: 
Hiền huynh Phạm Tấn Đãi, tộc danh là Thuộc,

Đạo hiệu là Trí Thanh, sanh ngày 28-7-Tân Sửu (dl 10-
1901) tại làng Mỹ Lệ, quận Cần Đước, tỉnh Chợ Lớn. 

Thân phụ của Người là Ông Phạm Thành T
được Thiên phong Giáo

Vào ngày thứ bảy, 19-12-1925 (âl 4-11-Ất Sửu), 
Người được ông Phủ Nguyễn Ngọc Tương mời đến dự Lễ 
Khai đ Càn, có rất đông viên chức đến dự. Đêm ấy, Đức 
Tôn giáng dạy, ban cho mỗi người một bài thi bốn câu, và 
riêng Người thì Đức Chí Tôn cho bốn câu thi như sau: 

                    THI 
n đến phẩm Phối Sư Phái Thượng. 

Thân mẫu là Bà Nguyễn Thị Ruộng, cũng được t
o Hữu, quê quán ở Chợ Trạm làn Dằn lòng len lỏi hãy qui y, 

Nay gặp Ta đây đã đến kỳ. 
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Oanh liệt hồng trần e phải khổ, 
Tầm đường đạo đức tránh đường nguy. 

Và đúng một tuần sau, thứ bảy, ngày 26-12-1925 
(âl 11-11-Ất Sửu), các ông ấy đến tư gia của Người để 
Khai đàn thượng tượng cầu các Đấng. 

Đêm ấy, Đức Chí Tôn giáng cơ dạy Đạo và thâu 
nhận nhập môn, có cho Người một bài thi: 

                    THI 
Nên gầy đạo đức đặng hồi nguyên, 
Un đúc trẻ thơ sửa tánh hiền. 
Nương bút Thiên cơ lo độ chúng, 
Dìu người gắng sức đến rừng thiền. 

Chính ngày ấy là ngày Người nhập môn cầu Đạo. 
Sau ngày nhập môn, Người cùng ông Đốc học Tươi 

tập cầm cơ hằng tháng mới viết ra chữ và thi phú. 
Ngày Đức Chí Tôn lập Pháp Chánh Truyền Hiệp 

Thiên-Đài ngày 12 tháng Giêng Đinh-Mão (dl 13-2-1927), 
Đức Chí Tôn phong Ngài Phạm Tấn Đãi chức Khai Đạo 
Hiệp Thiên-Đài . 

Từ ngày ấy, Người cùng ông Đốc học Phạm Văn 
Tươi đắc phong Hiến Đạo Hiệp-Thiên-Đài, cầm cơ cho 
các Đấng thâu nhận nhơn sanh nhập môn vào Đạo, trong 
những ngày nghỉ làm việc ở nhà trường: Thứ năm, Chúa 
nhựt và dịp bãi trường, có sự chứng đàn của ông Thượng 
Chánh Phối S  Thanh, Đầu Sư Ngọc Lư Thượng Tương

 nhiều Chức sắc khác. 
17 Giêng Quí Dậu (dl 11-2-
à Đức Phạm Hộ Pháp đồng ký t
ẩm Quyền Đầu Sư cho 3 vị Chánh Phố

ịch 
Nguyệt, cùng

Ngày 1933) Đức Quyền 
Giáo Tông v ên ra Thông 
Tri thăng ph i Sư: 
Thái 
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tạm c

“Việc  cho ba 
Chức sắc Hi mới định 
hôm kỳ nhóm  4-3-1933. 
Ba Chức sắc 
- Khai
- Khai

ử ba vị Thời Quân Hiệp-Thiên-Đài vào hàng Khai 
qua Cửu  Trùng Đài nắm quyền ba Chánh Phối Sư (viết 
tắt CPS): 

 giao quyền hành Chánh Phối Sư
ệp-Thiên-Đài là việc mà Hội Thánh 
 ngày mùng 9 tháng Giêng, nhằm
ấy là: 

 Thế Thái Văn Thâu, lãnh phận sự Thượng CPS.  
 Pháp Trần Duy Nghĩa, lãnh phận sự Ngọc CPS.  

- Khai Đạo Phạm Tấn Đãi, lãnh phận sự Thái CPS."  
Thời gian ấy, nhà cầm quyền Pháp làm khó khăn 

đối với Đạo, nhưng Người vẫn vừa dạy học theo khế ước, 
vừa lặn lội về Tòa Thánh hành đạo trong những ngày nghỉ 
lễ, đến năm 1936. 

Ngày 5-4-1945, sau khi Pháp bị Nhựt bổn đảo 
chánh, Người về ở luôn Tòa Thánh hành đạo, qui tụ chư 
Chức sắc lo sửa chữa các dinh thự bị hư sập. 

Cuối năm 1945, Nhựt bổn đầu hàng Đồng Minh, 
Pháp trở lại Việt-Nam, đem quân chiếm Tây Ninh. Ngài 
Khai Đạo hiệp cùng Ông Phối Sư Thái Khý Thanh, người 
gốc Đường nhơn, lo bảo thủ Tòa Thánh khỏi sự chiếm 
đóng của Pháp. 

Tháng 8 năm Bính Tuất (1946), Đức Phạm Hộ 
Pháp hồi loan. Đức Ngài liền ra Thánh lịnh số 3/TL ngày 
22-8-Bính Tuất (dl 17-9-1946) giao trách vụ Quyền Ngọc 
Chánh Phối Sư cho Người và kiêm luôn Thống Quản Cơ 
Quan Phước Thiện. 
- Thánh lịnh số10/TL ngày 10-9-Bính Tuất (dl 4-10-1946) 
giao nhiệm vụ giao tiếp với nhà cầm quyền Pháp. 
- Năm 1949, Thánh lịnh số 17/TL ngày 21-9-Kỷ Sửu (dl 
11-11-

Thơ Thanh, Thượng Tương Thanh và Ngọc Trang 
Thanh. 

Như vậy ba phẩm Chánh Phối Sư bị khuyết, nên  
1949) giao trả quyền Ngọc Chánh Phối Sư lại cho 

Cửu TrùngĐài và trở về Hiệp-Thiên Đài lãnh nhiệm vụ 
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Giám Đốc Hạnh Đường, hiệp cùng 4 vị Thời Quân khác lo 
phần đào luyện Chức sắc. 
- Năm 1952, Thánh Lịnh số 37/TL ngày 11-4-Nhâm Thìn 

ch 
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- Đạo lịnh số 30/ĐL ngày 9-6-Mậu Tuất (dl 25-7-1958), 
giao quyền Đại diện HTĐ giao thiệp với Chánh phủ. 
- Năm 1961, Đạo lịnh số 1/ĐL ngày 22-10-Tân Sửu (dl 29
11-1961), giao quyền Thống quản 4 vụ: Hộ, Lương, Nông 
(Kinh tế và Kỹ Nghệ) và Chẩn Tế vụ. 

(dl 4-5-1952), một lần nữa qua Cửu TrùngĐài  lãnh trá
vụ Quyền Ngọc Chánh Phối Sư. 
- Năm 1955, Thánh lịnh số 54/TL ngày 27-3-1955 (âl 4-3-
Ất Mùi), giao quyền Tam Đầu Chế Hiệp-Thiên Đài  và 
cuối năm 1955, sau khi xin nghỉ dưỡng bịnh 6 tháng, trở 
lại hành sự. Người giao trả quyền Ngọc Chánh Phối Sư lại 
cho CT

- Năm 1962, Đạo lịnh số 29/ĐL ngày 12-8-Nhâm Dần (d
10-9-1962), giao cho Ngài Khai Đạo chăm lo về mặt Đạ
với quyền hành như sau: 
Ngoài phận sự điều khiển CQPT, Ông lãnh nhiệm vụ chăm 
lo về Tịnh Thất và Thánh Thất.  Đ. 

- Đầu năm 1956, Đức Phạm Hộ Pháp rời Tòa Thánh đi 
Kim Biên, và tháng 3 năm 1957, Hội Thánh CTĐ và 
Phước

Người có quyền biện hộ cho những Chức sắc nào lỡ lầm
phạm tội bị đưa ra Tòa Tam Giáo. Ông cũng có phận sự
khuyên lơn, ngăn ngừa những người Đạo vô tình hay cố ý 
sa ngã vi phạm pháp luật Đạo.  

 Thiện hiệp nhau làm Tờ yêu cầu Đại huynh Thượng 
Sanh và chư vị Thời Quân về Tòa Thánh cầm giềng mối 
Đạo. 
- Năm 1957, Đạo lịnh số 1/ĐL ngày 19-4-Đinh Dậu (dl 
18-5-1957), phân công mỗi vị Thời Quân lãnh phận sự 
HTĐ c

Nếu có sự lộn xộn ở địa phương nào làm tổn thương đến 
nền Đạo thì Ông sẽ hiệp với Thượng Chánh Phối Sư thân 
hành đến đó trấn an nhơn tâm.  
Được thay mặt cho Hiệp-Thiên Đài  kiểm soát các cơ quan ùng chư vị Thượng Thống Cửu Viện trao đổi ý kiến 

giúp hay cho Hội Thánh CTĐ. 
- Đạo lịnh số 4/ĐL ngày 6-5-Đinh Dậu (dl 3-6-1957), tạm 
cầm quyền Ngọc Chánh Phối Sư, thay thế Ông Ngọc Non 
Thanh. Đây là lần thứ ba mà Người qua cầm quyền Ngọc 

Giáo Huấn Chức sắc CTĐ và PT, vì Giáo Huấn là thuộc 
quyền của HTĐ. (Đạo Luật Mậu Dần trang 18, Điều 7: Về
Hạnh đường).  
- Đạo lịnh số 30/ĐL ngày 12-8-Nhâm Dần (dl 10-9-1962), 
giao trọn quyền điều khiển CQPT kiêm luôn các Cơ qua
Lễ, Nhạc, Đồng Nhi và Ban Thuyền Bát Nhã. 
- Năm 1963, Đạo lịnh số 11/ĐL, ngày 18-3-Quí Mão (dl 

Chánh Phối Sư bên CTĐ. 
- Đạo lịnh số 30/ĐL ngày 27-6-ĐinhDậu (dl 24-7-1957), 
Hội Thánh HTĐ và CTĐ lập Tờ Ủy quyền cho Ngài Khai 
Đạo thay mặt Hội Thánh đứng bộ những bất động sản của 
Đạo mua. 
- Vi Bằng số 28/VB ngày 21-8-1957 (âl 26-7-Đinh Dậu), 
đề cử Người làm Trưởng Phái Đoàn viếng các địa phương 

11-4-1963), giao nhiệm vụ Kiểm soát Chương trình và 
giảng nơi Hạnh đường. 
- Năm 1965, Đạo lịnh số 42/ĐL ngày 12-9-Ất Tỵ (dl 6-1
1965), làm Trưởng ban Kiểm soát Hỗn hợp tài sản Đạo. 

Nam và Trung Tông Đạo. 
- Năm 1958, Đạo lịnh số 29/ĐL ngày 9-6-Mậu Tuất (dl 
25-7-1958), giao cho Ngài Khai Đạo điều khiển CQPT. 

- Năm 1967, Thánh Lịnh số 14/TL, ngày 19-Giêng-Đinh 
Mùi (dl 27-2-1967), giao nhiệm vụ Thống Quản Hội 
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Thánh Phước Thiện Nam Nữ, kiêm nhiệm Trưởng ban
Kiểm soát Hỗn hợp tài sản của Đạo. 
- Thánh Lịnh số 3/TL ngày 28-11-Đinh Mùi (dl 29-12-

 

n 
ời 

ất 

ọng trách nầy. Lễ Tấn phong Quyền 
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c 
n 

t nhiều nhiệm vụ khá nặng 
và cố gắng làm tròn sứ 

Chưởng Quản Hiệp-Thiên Đài cho Người đã cử hành long 
trọng tại Đền Thánh ngày 19-1-Bính Thìn (dl 18-2-1976), 
và chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tròn một tháng hành 

1967), làm Giám Đốc Cơ quan Phát Thanh Phổ Thông 
Giáo Lý Đại Đạo. 

quyền Chưởng quản, Người đã trở lại ngôi Thiên, để cả cơ 
đồ Hiệp-Thiên Đài  lại cho bao người đang bỡ ngỡ. 

Kính thưa Quí vị, - Năm 1969, Thánh Lịnh số 13/TL ngày 28-11-Mậu Thâ
(dl 16-1-1969), Chủ Tọa Tòa HTĐ thay thế cho vị Th
Quân Bảo Thế. 
- Năm 1971, Thánh Lịnh số 6/TL ngày 6-12-Canh Tuất (dl 

Từ ngày Khai Đạo và suốt hơn 50 năm liên tụ
 hết trong mọi biến chuyểhành đạo, Người đã có mặt hầu
ấthăng trầm của cơ Đạo. Với r

nhọc kể trên, Người đã gồng gánh 2-1-1971), làm Trưởng Ban Nghiên cứu kế hoạch xây c
Đạo Đức Đại Học Đường. 
- Thánh Lịnh số 3/TL ngày 26-5-Tân Hợi (dl 18-6-1971): 

mạng đã được phú giao, và những thành quả tốt đẹp như 
Viện Đại Học Cao Đài, Cơ quan Phát Thanh Phổ Thông 
Giáo Lý, Ban Đạo Sử, đã nói lên thực tiễn việc làm của Chưởng quản Bộ Pháp Chánh.  

Thống quản Vạn Pháp Cung.  
Trưởng ban Đạo Sử và Thư Viện.  
- Thánh Lịnh số 19/TL ngày 10-10-Tân Hợi (dl 27-11-

Người. 
Nhìn sự việc, chúng ta vô cùng mến tiếc và nguyện 

dốc sức tiếp tục chung trí hiệp tâm lo xây dựng và bảo tồn 
nghiệp Đạo đến ngày thành công rực rỡ, để khỏi phụ lòng 
các bậc tiền nhân đã khổ công xây dựng. 

1971), Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Viện Đại Học Cao 
Đài. 
- Năm 1972, Thánh Lịnh số 33/TL ngày 4-12-Tân Hợi (dl Trước khi dứt lời, tôi xin thành khẩn cầu nguyện 

Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng liêng ban hồng ân cho 
Hiền huynh Khai Đạo được cao thăng Thiên vị và mong 
Hiền huynh niệm tình đồng đạo, vùa trợ chúng tôi trên 
bước đường hành đạo. 

Tòa Thánh, ngày 22 tháng 2 năm Bính Thìn. 
(dl 22-3-1976) 

TM. HỘI THÁNH 
BẢO ĐẠO Hồ Tấn Khoa (ấn ký) 

B-THÁNH GIÁO của NGÀI KHAI ĐẠO 
Ngài Khai Đạo Phạm Tấn Đãi đăng Tiên lúc 9 giờ 

10 phút tối ngày 19-2-Bính Thìn (dl 19-3-1976), thì ngay 
chiều hôm sau, ngày 20-2-Bính Thìn, Ngài giáng cơ tại  

19-1-1972), Quyền Viện Trưởng Viện Đại Học Cao Đài. 
- Năm 1973, Thánh Lịnh số 61/TL, ngày 19-6-Quí Sửu (dl 
18-7-1973), làm Chủ Tọa Hội Đồng Kiểm Án Hiệp-Thiên 
Đài  
- Đầu năm 1976, sau khi Đại huynh Hiến Pháp Chưởng 
quản Hiệp-Thiên Đài  đăng Tiên, trong phiên họp khoáng 
đại Hội Thánh Hiệp-Thiên Đài ngày 21-12-Ất Mão (dl 21-
1-1976), toàn thể Chức sắc Hiệp-Thiên Đài đồng ý với nhị 
vị Thời Quân Hiến Đạo và Bảo Đạo, giao nhiệm vụ Quyền 
Chưởng quản Hiệp-Thiên Đài  cho Thời Quân Khai Đạo; 
và do Thánh giáo tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 23-12-Ất 
Mão (dl 23-1-1976), Đức Phạm Hộ Pháp đã chấp nhận 
cho Người lãnh tr
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Giáo T ài Thánh giáo sau đây: 

thế 
cố bảo th ắc 
Lưỡng Đài hành đạ a Đức Chí Tôn và 
các Đấng Th phạm Thiên 
điều, bị Thầ ằng cớ cho 
Kim 
môn đệ

hở 
ó là đặc  

ân đối
u 

dẫn Hội Thánh Phư ắt buộc họ phải thi hành 
Phước Thiện theo Đạo luật đã ấn định. Nếu sai lạc chủ 
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nghĩa 

 BẦN' của Ngài Bảo Pháp: 

Phước Thiện là chư Chức sắc Thập nhị đẳng cấp 
thiêng liêng phế vong trách nhiệm, bị Thiên điều trừng trị 
mà còn

ông Đường, cho b
THÁNH GIÁO của NGÀI KHAI ĐẠO 
Giáng tại Giáo Tông Đường ngày 20-2-Bính Thìn. 

KHAI ĐẠO 
Xin chào Bảo Đạo, Đầu Sư, chư Chức sắc Nam Nữ 

có mặt nơi đây. 
Bần Tăng được lịnh về gấp, các bạn chớ thắc mắc 

về sự qui Tiên gấp của Bần tăng, bởi có lịnh Ngọc Hư. 
Một điều đáng tiếc là Bần tăng lãnh lịnh của Ngự Mã 
Quân 

 bị án bất tuân lịnh của Đức Hộ Pháp mà chớ. 
Bần Tăng bảo rằng, chúng cố thực hành cho chính 

chắn, sau nầy sẽ thấy thành công mỹ mãn mà cũng chính 
Đức Hộ Pháp tuyên dương công nghiệp tại Ngọc Hư Cung 
đó. 

Về bài thài, đợi Bần Tăng thương lượng rồi sẽ gởi. 
Xin kiếu. Thăng. 
 Tái cầu: THÁNH HIỂN 

Xin chào chư Hiền huynh Bảo Đạo, Ngọc Đầu Sư, 
chư Chức sắc Nam Nữ Lưỡng Đài. 

Tệ Thánh vâng lịnh Hiền huynh Khai Đạo đem bốn 
câu thài sau đây: 

Hộ Pháp Chưởng quản Hiệp-Thiên-Đài mà chưa 
thực hành gì cả. 

Như vậy, Hiền huynh Bảo Đạo và Hiến Đạo tiếp 
tục chung tâm hiệp trí lãnh đạo Hiệp-Thiên-Đài y theo lời 
dạy của Đức Hộ Pháp. Nếu Hiến Đạo vì bịnh không thể 
thường trực tại Tòa Thánh thì Hiền huynh Bảo Đạo nhận 
Quyền Chưởng quản Hiệp-Thiên-Đài thế cho Bần tăng và 
cứ thực hành y theo lời chỉ giáo của Đức Ngài tại Cung 
Đạo. 

Đứ

KHAI mở Cao Đài độ chúng sanh, 
ĐẠO mầu giải thoát giống dân lành. 
CHƠN truyền cố vẹn, Đạo nhà vững, 
QUÂN chủ dân quyền dứt chiến tranh. 

C-THI VĂN của Ngài KHAI ĐẠO: 
Thuở sinh tiền, Ngài Khai Đạo ít làm thơ. Sau đây 

xin chép vài bài thi của Ngài Khai Đạomà chúng tôi sưu 
tầm được: Họa bài thi "CHỮ

c Hộ Pháp căn dặn chư Thời Quân còn tại 
ủ Chơn truyền và Đạo pháp vì chư Chức s

o ngoài lời dạy củ
iêng liêng từ ngày Khai Đạo, vi 

n Thánh lánh xa không ủng hộ, b  Chịu tiếng thế gian gọi Đạo bần, 
Mang bầu quẩy gậy đẩy đưa chân. Quang Sứ ra lịnh Quỉ Vương cám dỗ và thâu làm 

 là khác. Chừng ấy công nghiệp khổ hạnh của chư 
Chức sắc đều bị phế bỏ hết. 

Vậy Bảo Đạo Hiền huynh cần mạnh dạn nhắc n

Ly gia thưởng thức mùi Đạo sự, 
Giải thoát dây oan phủi nợ nần. 
Gắng chí dồi mài thành Đạo sĩ, 
Bền gan luyện tập đặng hiền nhân. 
Khai đường giác thế mong đời tỉnh, 
Độ dẫn quần sinh lánh bợn trần. 
 Khai Đạo Phạm-Tấn Đãi 

Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài cố gìn giữ luật pháp, đ
 với Chức sắc Nam Nữ chớ có gì e ngại! 
Đức Hộ Pháp dặn Bảo Đạo và Hiến Đạo cố dì

ớc Thiện và b
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Sau đây là bức thơ của Ngài Khai Đạo gởi Giám 
Đạo Nguyễn Huợt Hải (qui vị ngày 26-12-Canh Dần, dl 2-
2-1951). 

Tòa Thánh, ngày 22-Giêng-Tân Mão(dl 27-2-1951)
                                  (Năm Đạo thứ 26) 

Giám Đạo Nguyễn Huợt Hải. Kính gởi: 
Cầu xin cho biết rà

thiêng 
nh tiền căn huynh đệ nơi cảnh 

. 
 Đãi. 

Bài giáng cơ trả
Phò loan:Nhung

GI ẢI 
Cười . ả lời mà 

mấy "toi" kh
Còn vi a ông KHÝ 

và của "moi" 
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752, đ
không c

đành ly biệt, 
u. 

Xin nh Ngài Khai 
Đạo giùm. (T ng). 

Ngài i của Đức 
Thượng Sanh

ng, 
ền. 

t, 
iền. 

ệ tử của dòng Brahma Darma. Trong kiến họ tại đây 
òn ai nữa. Nhung! Tịnh thêm chút nữa để họa thi: 

                    HỌA: 
Cảnh đọa tay chia luống nhớ sầu, 
Tình huynh nghĩa đệ mấy trăng thâu. 
Canh khuya nhìn ngọn hoa đăng cạn, 
Trống nhặt nhỏ hình nhạn bút sầu. 
Một thuở tương rau nên hiệp mặt, 
Đôi khi muối tuyết đã chung đầu. 

liêng, tên mỗi người, coi còn ai nữa trong kiến họ 
Brahma Vichnou và cầu xin Hiền hữu họa nguyên vận bài 
thi của Bần sĩ làm để khóc Hiền hữu trong khi ly biệt Âm 
Dương hai ngã. Có lẽ phải chịu vắng hình vắng bóng, chớ 
lời lẽ qua lại 

Hữu vô hai ngã 
Đệ trở Thiên Cung bởi lịnh chầ
ờ mấy toi biên rõ rồi chuyển cho 
ài liệu của Sĩ Tải Huỳnh Văn Hưở
Khai Đạo có họa vận bài Th
, ngày 12-6-Đinh Dậu (dl 29-6-1957): 

HOẠ 
Đạo Trời thử thách lúc chinh nghiê
Quyết chí tầm phương giữ vững thuy
Ráng sức trở day theo máy tạo, 
Tận tâm chèo chống đáp ân Thiên. 

hãy còn hoài. 
                  THI 
Hiền đệ qui Thiên để mối sầu, 
Tiền căn dan díu khóc canh thâu. 
Nhớ lời mấy lúc cùng vui hứng, 
Nhắn gọi bao lần chỗ thảm sầu. 
Khuất bóng thông truyền vì cảnh giới, 
Xót xa tiếng luận phải đương đầu. 
Lòng ai đoái tưởng xin phò hộ, 
Giám Đạo họa cùng mấy giọt châu
                     KHAI ĐẠO Phạm Tấn
 lời của Giám Đạo Nguyễn Huợt Hải: 
-Nguyên. Ngày 22-1-Tân Mão. 
ÁM ĐẠO NGUYỄN HUỢT H
.. Lúc nãy Ngài Khai Đạo trông tin tr
ông nói giùm....  

Từ bi nhẫn nại gương Tiên Phậ
Trung thứ khoan dung chí Thánh H
Mừng thấy thời cơ nhiều thuận tiện, 
Muôn năm nghiệp Đạo để lưu truyền. 
                                   KHAI ĐẠO 

 

 ệc Ngài Khai Đạo hỏi thì tên củ
 ổng đã biết. 
 
 

Tên của ông LỢI là Brahma Vhrinich, cô NHÂM là  
Brahma Prech, con của vua Brahma Itichnhon vào lúc năm  
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-07- 

Hiến Đạo 憲 道 
Fr: Rénovateur Religieux 

PHẠM VĂN TƯƠI 
(1897-1976) 

Sanh ngày 15-12 Bính-Thân (dl 17-01-1897)   
Qui: 23g đêm 8-4 Bính Thìn (dl 6-5-1976) 
Tại tư gia số 21 đường Lý-Nam-Đế quận 5 Chợ-lớn 

nhằm ngày đản sanh Phật Thích-Ca. ngài di chúc an táng 
tại quê nhà xã Qui đức, quận giuộc (Long an) 

Hưởng thọ 80 
Đạo hiệu là L
 

 Cần 
tuổi 
ạc Nhân 
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Pháp-ch
PCT: “Hi a Khai Ðạo 

dâng lên, tức cấ  cho rõ ràng, 
cấm không cho Hiến Ð ùng Hiến Pháp và 
Hiến Thế.  

Sự chi đã vào tay Hiến Ðạo rồi thì đã ra bí mật, 
dầu cho Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài cũng không đặng biết 
tới nữa.  

Hiến Ðạo phải dâng nội vụ lên cho Bảo Ðạo”.  
Đức Chí-Tôn có ban cho thi ở buổi đầu: 

Một nhà sung túc hưởng ân Thiên, 
Mối Đạo từ đây đắc sở truyền. 
Giáo hoá dày công giồi đức hạnh 
Cháu con sau hưởng phước  liền liền 
        Đức Chí-Tôn (15-01 Bính Dần- 1926 

(Vì táng ở quê nhà Không có Bài thài hiến lễ) 

A-Tiểu sử Ngài Hiến Đạo Phạm Văn Tươi 
 1-Phần đời: 
Ngài Phạm Văn Tươi, sanh ngày 15-12-Bính-Thân 

(dl 17-1-1897)  tại quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn bấy giờ. 
Thuở thiếu thời, Ngài theo Tây học, sau khi đậu 

bằng Phạm 
(École  về dạy 
học tạ

 là Bà Nguyễn Thị Quận, sanh 
năm 1 g, quận Cần Giuộc. Hai Ông 
Bà có được 7 người con, chỉ có một con trai, thứ tư tên là 
Phạm mất ngày 16-6-1990 
tại Cần Giuộc. 

ánh-truyền qui định: 
ến Ðạo khi đặng tờ chi củ
p phải tìm biết căn nguyên

ạo thông đồng c

Tiểu Học Pháp, Ngài thi đậu vào trường Sư 
 Normale) thời đó, tốt nghiệp rồi được bổ
i trường Tiểu Học Cần Giuộc, sau đó lên làm Hiệu 

Trưởng trường nầy. Về sau, Ngài được đổi về Sài gòn dạy 
tại trường Pétrus Ký. 

Hiền nội của Ngài
899 tại làng Long Phụn

Duy Ninh, sanh năm 1925 và 
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Ngài Phạm Văn Tươi nhập môn vào Đạo Cao Đài 
năm 1926 và đắc phong vào phẩm Hiến Đạo Hiệp-Thiên 
Đài ngày 12-1-Đinh Mão (dl 13-2-1927) khi Đức Chí Tôn 
lập Pháp Chánh Truyền Hiệp-Thiên-Đài. 

Đầu năm 1926, Đức Chí Tôn mở rộng cơ phổ độ tại 
Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, nên cho thiết lập 6 Đàn lệ để 
nhơn sanh nhập môn cầu Đạo, trong đó, Đàn ở Tân Kim 
(Cần Giuộc) thiết lập tại nhà Ông Cựu Hội Đồng 
Nguyễn Văn Lai. 

Địa Hạt 

ương và 
Ngài Lê Văn  Ca Minh 
Chương và P ệc sắp đặt thờ 
cúng có quí hơn, Phạm 
Văn Tỷ và V

Ngày áo 
Tông Lê V o Nghị 
Định uyền 
Chưở Đài  
đang k

yền Chưởng quản Hiệp-Thiên-Đài, có ký 
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Thánh

                

dl 29-5-1971) chấp 
thuận việc công cử vị Thời Quân Hiến Pháp lên cầm 
quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài,  

Chiếu Thánh Lịnh số 20/TL ngày mùng 3-7-K

 Lịnh số 02/TL ngày 26-5-Tân Hợi (dl 18-6-1971), 
bổ nhiệm Ngài Hiến Đạo Phạm Văn Tươi vào những chức 
vụ qua các Thánh Lịnh sau đây:  
 
 
Hiệp-Thiên Đài                   Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ  
Văn phòng                               (Tứ thập lục niên) 
Chưởng quản HTĐ                  Toà-Thánh Tây ninh 
   Số:02/TL 

Tại đàn nầy, quan Phủ Nguyễn Ngọc T
HIẾN PHÁP 

Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài 
Chiếu Tân Luật và Pháp Chánh Truyền, 
Chiếu Hiến pháp và Nội Luật Hiệp-Thiên-Đài ngày 

15-2-Nhâm Thân (dl 21-3-1932), 

Lịch luân phiên chứng đàn, hai Ông
hạm Văn Tươi phò loan; còn vi
Ông Lê Văn Tiếp, Nguyễn Văn N
õ Văn Kỉnh. 

 9-2 Quí-Dậu (dl 4-3-1933) Đức Quyền Gi
Chiếu Hiến pháp Hiệp-Thiên-Đài ngày 8-Giêng-

Giáp Thìn (dl 20-2-1964) và Hiến pháp bổ túc ngày 27-2-
Ất Tỵ (dl 29-3-1965), 

Chiếu Thánh giáo của Đức Hộ Pháp tại Cung Đạo 
Đền Thánh đêm mùng 6-5-Tân Hợi (

ăn Trung và Đức Phạm Hộ Pháp ra Đạ
 giao cho Ngài Thời Quân Hiến Đạo làm Q
n Trùng Đài trong lúc Cửu Trùng g Pháp Cửu 
huyết Chức sắc ở phẩm vị nầy. 
Cuối năm Bính Tuất (1946), Đức Hộ Pháp thành 

lập Hội-Thánh Phước-Thiện, có bổ nhiệm Ngài Hiến Đạo 
Phạm Văn Tươi làm Thống Quản Cơ Quan Phước Thiện. 

Qua đầu năm 1947, Tết Đinh Hợi, Ngài trở về quê 
nhà ở Cần Giuộc, rồi vì thời cuộc nên Ngài bị kẹt luôn 
không trở lên Tòa Thánh hành đạo được. 

Năm Kỷ Dậu (1969), Ngài Hiến Đạo Phạm Văn 
Tươi đ

ỷ 
Dậu (dl 15-8-1969) của Đức Thượng Sanh giao cho Ngài 
Hiến Đạo nhiệm vụ Phó Thống Quản Hội Thánh Phước 
Thiện Nam Nữ, 

Chiếu Vi Bằng số 11/VB phiên nhóm ngày 24-4-
Tân Hợi (dl 18-5-1971) của Hội Thánh Hiệp-Thiên-Đài 
công cử Ngài Thời Quân Hiến Đạo lên cầm quyền Thống 
Quản Hội Thánh Phước Thiện Nam Nữ thay thế cho Ngài 
Thời Quân Khai Đạo qua lãnh nhiệm vụ Chưởng quản Bộ 
Pháp Chánh, cuộc công cử nầy được sự chấp thuận của  

ược giao nhiệm vụ Phó Thống Quản Hội Thánh 
Phước Thiện Nam Nữ, theo Thánh Lịnh số 20/TL ngày 3-
7-Kỷ Dậu (dl 15-8-1969) của Đức Cao Thượng Sanh, 
Chưởng quản Hiệp-Thiên-Đài. 

Năm Tân Hợi (1971), Ngài Hiến Pháp Trương Hữu 
Đức lên nắm Qu
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Đức Phạm Hộ Pháp do Thánh giáo đêm mùng 4-5-Tân  
Hợi (dl 27-5-1971) tại Giáo Tông Đường, 

Chiếu Vi Bằng số 01/VB phiên nhóm ngày 25-5-
Tân Hợi (dl 17-6-1971) Hội Thánh Hiệp-Thiên-Đài đồng 
hinh quyết nghị giao cho Ngài Thời Quân Hiến Đạo, 

n Nam 
ự thay thế 

THÁNH LỊNH 
Điều thứ nhứt: Giao cho N ân Hiến Đạo lãnh 
nhiệm vụ sau đây kể t n Thánh Lịnh nầy: 

Th  Nữ.  
: Nhạc, Lễ, 

Giáo Nhi, 

ồi Thánh Lịnh số 20/TL chiếu 
thượ

i hành và ban hành 
Thán

Quyền Chưởng Quản HTĐ  
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ia  

ều khó khăn, nên Hội 
Thánh cũng tuân theo di chúc c ến Đạo. 

o, đọc 
bài Đi ới 
Đạ

Nguyên văn bài Điếu văn này cũng như tất cả các 
vị tiền ng dòng lệ khô tiếp nối” 
cùng So

u Thượng Tư Thanh, Tổng 

Ng n, nhưng 
Ngài rất ít làm thơ p được một bài thơ 
đường luật củ  Tân Hợi của 
Hội Thánh C

 

Ngài Hiến Đạo Phạm Văn Tươi đăng Tiên tại tư g
, Sài Gòn, lúc  ở địa chỉ số 21 đường Lý Nam Đế, Quận 5

23 giờ đêm mùng 8-4 âl-Bính Thìn (dl 6-5-1976) [nhằm 
ngày vía Đức Phật Thích Ca và Bà Nữ Đầu Sư Lâm 
Huơng Thanh, hưởng thọ 80 tuổi. 

Ngài di chúc cho con cái an táng Ngài tại quê nhà ở 
xã Qui Đức, quận Cần Giuộc, tỉnh Long An. 

Vì tình hình Đạo Sự năm 1976 (sau khi Giải phóng 
miền Nam được một năm) có nhi

t
ngoài nhiệm vụ Thống Quản Hội Thánh Phước Thiệ
Nữ, kiêm nhiệm luôn các cơ quan Tang Tế S
Ngài Thời Quân Khai Đạo, nên: 

ủa Ngài Higài Thời Qu
Hội Thánh cử Ngài Bảo-Đạo Hồ-Tấn-Khoa thay 

mặt Hội Thánh xuống tới gia đình của Ngài Hiến Đạ
ừ ngày ký tê

ống Quản Hội Thánh Phước Thiện Nam
ếu văn tuyên dương công nghiệp của Ngài đối vThống Quản các cơ quan Tang Tế Sự

o và chia buồn cùng tang quyến. (Tài liệu của Cải 
Trạng Lê Minh Khuyên)  

Đồng nhi, Ban Tổng Trạo, Ban Thuyền Bát 
Nhã.  

Thống Quản Trí Huệ Cung.  
Trưởng Ban Cứu Thương và Ban Phòng Hỏa.  

Điều thứ nhì: Thâu h
 bối, xin xem đề tài “Nhữ
ạn giả. 

 Ngài Hiến Đạo có lưu lại tập sách mỏng tựa đề 
"TIẾNG GỌI" do ông Giáo Hữ

ng không còn hiệu lực nữa.  
Điều thứ ba: Ngài Thời Quân Hiến Đạo, Hội Thánh 
Lưỡng Đài Hiệp Thiên Cửu Trùng Nam Nữ và Hội Thánh 
Phước Thiện Nam Nữ, tùy nhiệm vụ th

Quản Văn phòng Hiến Đạo, cùng các nhân viên trực thuộc 
tạo thành, bằng cách gom góp các bài giảng đạo, các bài 
diễn văn và huấn từ của Ngài trong suốt ba năm từ 1970 
đến 1972. 

h Lịnh nầy.  
Tòa Thánh , ngày 26 tháng 5 Tân Hợi.  

(dl 18-6-1971)  ài Hiến Đạo có Đạo hiệu là Lạc Nhâ
. Chúng tôi sưu tậ

a Ngài, họa vận bài thơ Xuân
ửu Trùng Đài:  

THI 

HIẾN PHÁP Trương Hữu Đức  
(ấn ký) 

Ngài Hiến Đạo Phạm Văn Tươi lãnh nhiệm vụ hành 
đạo theo Thánh Lịnh kể trên từ ngày 26-5-Tân Hợi (1971) 
cho đến ngày liễu Đạo. 

 Đất nước Xuân về mấy độ qua, 
   Toàn dân trông ngóng cảnh bình hòa. 
                Ruộng dâu hóa bể đầy kinh ngạc, 
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n dự lễ, 
có đọc

n Giuộc, là người có trọng trách 
truyền 

ôn thâu nhận làm Môn đệ, để hiệp cùng 
ông N

ng tôi là những trong giáo giới, ban ngày thì đi 
dạy họ

c lội, gai gốc cũng qua, chúng 
tôi từ xã ấp nầy sang xã ấ một niềm tin tưởng mãnh 

ủ đồng bào 
theo đườ
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u cũ  tôi lập 
ng qu

Ngày qua t ng như vết 
ừ h Đào, 

 Gò ồi tràn 

Lẽ cố nhiên c ng muốn Đạo 
được bành trướng ma đồ quá đông, 

 
, 

ận 
 bị đổi đi xa, 

t là "tình cờ chẳng hẹn mà nên." 

ờ bến của 
phần nhi

ển thăng trầm, Đạo 
được tô 

ng nghiệp Đạo. 

 Dòng nước chưa thanh chảy bến hà. Â ng là cơ duyên hiếm có giúp chúng
được cô ả và sớm lập vị mình. 

háng lại, Đạo dần dần mở rộ
dầu loang, t  quận Cần Giuộc đến Rạch Kiến, Rạc
Rạch Núi,  Đen, Cần Đước trong tỉnh Chợ Lớn, r
qua tỉnh Gò Công, Mỹ Tho,

         Thương kẻ tuổi xanh còn nặng nợ, 
                   Xót vì nhiệm vụ phải ly gia. 
             Ước mong đến buổi hòa ngưng chiến, 
               Cho vợ gặp chồng, con gặp cha. 

Lạc  Nhân 
(Xuân Tân Hợi 1971) 

 Bến Tre. 
hánh quyền Pháp khô
u chóng với một số tín  Trong dịp Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cần Giuộc 

ngày 21-2-Nhâm Tý (dl 4-4-1972), Ngài Hiến Đạo Phạm 
Văn Tươi, thay mặt Hội Thánh Hiệp-Thiên-Đài đế

bèn đặt kế hoạch bài trừ. Một mặt phân tán mấy người có
nhiệm vụ trọng yếu trong Đạo, một mặt khủng bố tín đồ
làm khó dễ trăm bề, hăm he dọa nạt đủ điều. 

Chúng tôi vốn là công chức, cùng chung số ph
với Ông Quận trưởng Nguyễn Ngọc Tương,

 một bài diễn văn, trong đó nhắc lại lúc Đạo Cao  
Đài mới mở tại Cần Giuộc, trích ra sau đây: 
           "Hồi ức lại hơn 45 năm về trước, lúc Đạo mới phôi 
thai, cố Tri Phủ Nguyễn Ngọc Tương, lúc bấy giờ làm 
Quận Trưởng Quận Cầ

một người một nơi, cách trở gia đình. 
Âu cũng là cái may cho Đạo, hột giống Đạo được 

đem rải trên đất mới. Thế là Đạo được mở rộng châu vi 
hoạt động. Thiệ

đạo nơi đây. 
Ông Phạm Tấn Đãi, ông Trương Thế Ngộ và tôi 

được Đức Chí T Rồi bắt đầu từ đó, Đạo càng ngày càng tiến mãi, 
mặc dầu gặp nhiều khó khăn trở ngại cũng vượt qua khỏi, 
là do tinh thần nhẫn nại và lòng hy sinh vô b

guyễn Ngọc Tương phổ thông Chơn đạo. 
Kế đến ông Ca Minh Chương, cựu giáo chức, cũng 

được đứng vào hàng ngũ chúng tôi. 
Chính nơi đây, Đạo được khai mở trước nhứt và 

thâu nhận một số tín đồ đông nhứt. 
Chú

ều chư Đạo hữu. 
Trải bao nhiêu năm biến chuy
điểm mang sắc thái ngày hôm nay, ấy cũng nhờ 

các vị tiền bối đã dày công xây dự
“Nói đến tiền bối, ở đây chúng tôi không khỏi bồi 

hồi nhắc đến Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt, 
nơi chôn nhau cắt rún của Đức Ngài cách đây cũng không xa.  

Đức Ngài buổi sanh tiền, sau khi được Đức Chí  
Tôn nhận làm Môn đệ, một lòng tin tưởng nơi Đấng Đại 
Từ Phụ, tận tụy hành Đạo, đi khắp đó đây gieo hột giống 
lành, chịu trăm đắng ngàn cay, nhiều điều hổ nhục, mang 
tiếng thị phi, người đời mai mỉa.  

c, ban đêm mới rảnh việc, cùng đi với ông Nguyễn 
Ngọc Tương khai đàn thượng tượng, thâu nhận tín đồ. 
Suốt một năm trường, đêm nào cũng như đêm nấy, chẳng 
quản gió sương, bùn lầy nướ

p kia, 
liệt, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng, khuyên nh

ng Chánh giáo, mở rộng Đạo Trời. 
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Chúng tôi còn nhớ hình bóng Đức Ngài, mặc dầu 
tuổi cao, cũng có lúc cùng chúng tôi, cùng lặn lội bùn lầy, 
cùng vày đạp chông gai, để đến tận một nơi xa trong làng 
mạc, thiết lễ lập đàn cho thiện nam tín nữ cầu Đạo. Thiệt 
là một bực Đại Đức có công to trong nền Đạo.  

Còn hai vị nữa, đối với chúng tôi, trước là bạn 
thâm giao, sau là người đồng đạo: Cố Quận Trưởng 
Nguyễn Ngọc Tương thọ Thiên ân Quyền Thượng Đầu Sư, 
là một trong những người rường cột của Đạo lúc ban sơ; 
thứ đến là Cố Giáo viên Ca Minh Chương, tức Bảo Đạo 
Hiệp-Thiên-Đài, là người có công buổi đầu trong Đạo. 
Nay gặp dịp may, chúng tôi trở về cảnh cũ, chạnh nhớ đến 
người xưa, tình đồng đạo, nghĩa kim bằng, vắng bóng cố 
nhân, lòng nào mà chẳng não lòng” 
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Sanh năm: Canh Tuấ
Qui: ngày 19-10-Mậu Thìn (dl 30-11-1928), trở về 

thiêng liêng vị, hưởng thọ 79 t i.  
Tại ấp Thanh Ba, làng Mỹ Lộc Tây, tổng Phước 

Ðiền Trung, quận Cần Giuộc, 
Ban đầu an táng tại quê nhà, vì Đạo mới khai chưa 

có đất. Sau cải táng về Ngã Ba Ao Hồ, Châu Thành Thánh 
địa, Toà-Thánh Tây Ninh 

 

-08- 
Bảo Đạo 保道 

Fr: Conservateur Religieux 
CA MINH CHƯƠNG 

(1850-1928): 
 

 
 t (1850) 

uổ 
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Pháp Chánh Truyền nh: 
“Bốn vị Thời Quân c ạo, đồng quyền cùng 

Thượng Phẩm khi ng  chánh, song mỗi 
vị có phận sự

“Bảo Ð n nhiệm, 
làm tờ lý đoán b âng lên cho 
Thượng Phẩm, đặng n  bào chữa. 

Bảo Ðạo là người làm Ðầu Phòng Văn của Thượng 
Phẩm.  

Thượng Phẩm và tứ vị Thời Quân của chi Ðạo, 
phải thề giữ dạ vô tư mà hành chánh.”  

Bài Thài tế lễ Ngài Ca Bảo Ðạo: 
Thủ phận rước hồn kíp phục hồi, 
Gạn công tính quả định theo ngôi. 
Sạch trong tâm tánh lo trau trước, 
Cân tạo công bằng chẳng để lơi. 
                  Bảo Ðạo Chơn Quân 

Ngài Ca Bảo Ðạo có giáng cơ cho bài thi: 
Từ đây ra khỏi chốn nhơn gian, 
Thủy tú sơn tinh thích chí nhàn. 
Vì bởi lục căn lòng chẳng bợn, 
Cho nên mới đặng nhập Tiên bang. 

a-Minh-Chương: 

úng làng Mỹ Lộc cử lên làm chức  

Thập Nhị Thời Quân 
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Hương ian, Ngài chán nản 
việc là

quân. 

Khoản  Ðức Chí 
Tôn cho lập ong đó có 
một đàn cơ g Ðịa Hạt 
Nguyễn Vă , quan Phủ 
Nguyễ ay phiên 
chứng đàn, h m Văn Tươi 
phò loan, để  cầu Ðạo. 

Ngày 10-Bính Dần 
(dl 18-11-19 Nữ phái, 
phong à 
Giáo 

 qui đị
ủa chi Ð

 Bộ trong làng. Sau một thời g
ng xã nên xin nghỉ và đi dạy học. 
Hiền nội của Ngài Ca Minh Chương là Bà Phạm 

Thị Kế (1860-1933), Ông Bà sanh được một con gái đặt 
tên là 

ười ban quyền hành
 riêng, quyền hành riêng là: 
ạo phải gìn giữ bí mật ấy cho kí

inh vực chiếu y luật Ðạo rồi d
Ca Thị Thế (1884-1956). 
Ðầu năm 1926, ngày 3-4-1926 (âl 21-2-Bính Dần), 

Ðức Chí Tôn giáng cơ tại Vĩnh Nguyên Tự, Ngài Ca Minh 
Chươn

gười lo phương
g có hầu đàn, được Ðức Chí Tôn ban cho bốn câu 

thi và thâu nhận Ngài vào hàng Môn đệ. 
                 THI 
Thế thượng hề vô bá tuế nhân. 
Thất tuần dĩ định vấn thời 
Ưu tư mạc vọng thường vô lộ, 
Nghiệp trái tùy căn định số phần. 
g tháng 5 năm Bính Dần (1926),
sáu đàn cơ để phổ độ nhơn sanh, tr
 lập tại nhà Ông Cựu Hội Ðồn

n Lai ở Tân Kim quận Cần Giuộc
n Ngọc Tương và Ngài Lê Văn Lịch th

ai Ngài Ca Minh Chương và Phạ
dân chúng đến hầu đàn, nhập môn
Khai Ðạo tại chùa Gò Kén, 14-
26), Ðức Chí Tôn lập tịch Ðạo 

A-Tiểu sử Ngài Bảo-Đạo C  cho Cô Ca Thị Thế vào chức Phó Giáo Sư (tức l
Trong Thập nhị Thời Quân, Ngài Ca Minh Chương 

lớn tuổi hơn hết và đăng Tiên sớm hơn tất cả. 
Hữu), lấy Thiên ân là Hương Thế. Cũng trong đàn cơ 

nầy, Ðức Chí Tôn phong Bà Lâm Ngọc Thanh là Nữ Giáo 
Sư, ThNgài Ca Minh Chương sanh năm 1850 (tuổi Canh 

Tuất) tại ấp Thanh Ba, làng Mỹ Lộc Tây, tổng Phước Ðiền 
Trung,

ánh danh Hương Thanh. [Trong bài Thánh Ngôn 
nầy, Ðức Chí Tôn gọi Ca thị Thế là Ca thị] 

Khi Ðức Chí Tôn lập Pháp Chánh Truyền Hiệp 
Thiên-Đài, ngày 12-1-Ðinh Mão (dl 13-2-1927), Ðức Chí 
Tôn phong Ngài Ca Minh Chương chức Bảo Ðạo, nên 
người 

 quận Cần Giuộc, trong một gia đình thấm nhuần 
Nho giáo. (Ngài Ca Minh Chương cùng quê với Ðức 
Quyền Giáo Tông Lê văn Trung). 

Ngài được dân ch ta thường gọi Ngài là Ca Bảo Ðạo. 
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Ðức Chí Tôn khai khiếu cho Ngài Ca Minh 
Chương, để Ngài ngồi phò loan cùng Ngài Hiến Ðạo Phạm 
Văn Tươi, lập thành cặp Phò loan truyền đạo trong buổi sơ 
khai. 

Hoàn cảnh khắc khe của Ngài Ca Minh Chương 
thật quá thảm thiết. Bài Văn tế của Đức Hộ-pháp đã rõ:  

 …Hỡi ôi ! Vợ già yếu, gái thời ngây dại,  
Nối lửa hương, ngó lại vắng người.  
Theo linh xa một gái chơi-vơi,  

ng trời không kPhò giá triệu bó
hí Tôn giáng cơ cho Ngài Ca B

hoàn cảnh gia đình bi thảm của Ng
Thấy con gia đạo tợ tơ cuồn, 
Chạnh đến lòng Thầy dạ ướm tuôn

ẻ đậy…  
Ðức C ảo Ðạo bài thi 

để an ủi cho ài: 

. 
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nầy H

Ng
Phò lo
Thầy, 

Thảm! n cao kỷ 
trưởng hơn c em về thì 
tưởng các co i không 
ai đủ trí thức thì mới 
biết lập mình địa vị 
các con mới t

Thầy đ phạt mà làm 
ra phầ

ội Thánh lấy cốt, cải táng, đưa về nhập Bửu tháp tại 
phần đất dành riêng để xây tháp cho Thập nhị Thời Quân, 
ở Ngã Ba Ao Hồ, Châu Thành Thánh địa, Tây Ninh) 

Qua bài thi nầy, chúng ta nhận thấy rõ, Ngài Bảo 
Ðạo Ca Minh Chương đã đắc Tiên vị nơi cõi Thiêng liêng. 
Ngay sau khi Ngài Ca Bảo Ðạo đăng Tiên, Ðức Chí Tôn 
giáng cơ ban cho bài Thánh ngôn dạy như sau: 

ày 30-11-1928 (âl 19-10-Mậu Thìn). 
an: Hộ Pháp - Bảo Pháp. 
Các con. 

“Ðại lụy! Cái thảm trạng chia lìa ngày nay có thể 
làm cho các con vì đau đớn mà biết thương yêu nhau 
chăng? 

 Từ thử có một mình Bảo Ðạo là niê
ác con hết, mà buộc Thầy phải đ

n đủ biết mình là côi cút về đường Ðờ
 hoàn toàn mà binh vực các con nữa, 
 có đủ khôn ngoan tài tình đạo đức thì 
rở nên cao đặng. 
ôi phen phải buộc lòng lấy hình 

Ngặt nỗi vợ nhà đau dã dượi, 
Khật khùng con trẻ nói luông tuồng.  
Khiến nên mai đảnh khơi màu trắng, 
Cho đến tòng lâm trổ sắc buồn. 
Công quả đã đành công quả đủ, 
Nay đem ba kiếp dập dồn luôn. 

Qua bài thi trên, Ðức Chí Tôn cho biết: Ðức Chí 
Tôn ch

n thưởng, các con đã hiểu Ðạo đặng chút ít, Thầy 
tưởng chẳng cần phải cạn lời, Thầy khuyên các con lấy 
"CHƯƠNG" làm dây thân ái mà buộc nhau, mới đặng hòa 
nhã nơi Hiệp-Thiên-Đài. 

Thầy cho phép các con làm lễ táng cho nó long 
trọng, hầu nêu gương cho hậu tấn. 

o gia đình của Ngài Ca Bảo Ðạo nhồi quả ba kiếp 
nhập lại trả trong một kiếp nầy: Ngài bị bịnh, vợ cũng bị 
bịnh, con bị điên khùng. Nay phải ráng chịu đựng để trả 
trong kiếp nầy cho sạch nợ tiền khiên thì mới có thể trở về 
cựu vị.  

Ngài Ca Bảo Ðạo hành quyền Bảo Ðạo được một 
thời gian gần ba năm thì Ngài đăng Tiên ngày 19-10-Mậu 
Thìn (

TẮC! Phải biểu CƯ xuống cho kịp đặng làm lễ y 
như lời Thầy dạy đám táng của THỤ, nhớ đừng bỏ nữa  
nghe! 

Thầy cũng nhắc lại với con rằng: Ðủ ba năm phải 
thiêu 

dl 30-11-1928), trở về thiêng liêng vị, hưởng thọ 79 
tuổi.  

Lễ An táng của Ngài được tổ chức rất trọng thể tại 
quê nhà của Ngài và bửu tháp được xây cất tại đây. (Sau 

hài cốt, lên tượng đặng đem nó vào Bát Quái Ðài 
nghe! 
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Nơi mộ nó phải để quan tài khỏi mặt đất một tấc 
mà đắp xây tháp y như lời Thầy đã dặn. Trên mặt tháp để 
chữ vàng: "BẢO ÐẠO CHƠN QUÂN" nhớ à!           

 (Trích trong Thánh giáo chép tay tr. 42 của Ngài 
Bảo Pháp Nguyễn Tr. Hậu) 

Ghi chú: 
CHƯƠNG: Ngài Bảo Ðạo Ca Minh Chương. 
TẮC: Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. 
CƯ: Ð
THỤ: ụ 

ơ: 

cho bốn câu thi khuyến tu, khoán thủ Bảo Ðạo Chơn 
Quân: 
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y 9-10-Kỷ Sửu (dl 28-11-1949), 
 đây: 

a Chí Tôn, 
, vì Qua mắc lo 

với Ð ng 
để làm

 tạo  Thần Thánh 
Tiên Phật thọ o, nhưng vì 
vật dục sở tế, ái Chí Tôn 
đều bị nhiễm 

Nay c nỡ để cho 
sanh linh chị ên cầm cờ 
Ðạo đi khắp  nhà 
Châu để dựn

Có vậ p mình vào 
cửa Thánh. B đường lạc 
nẻo rấ ã gặp kỳ Khai Ðạo, 
đến lú ăn 
năn m

Thôi, Qua mừng chung mấy em. THĂNG. 
  

BẢO  người ở thế gắng công tu, 
ÐẠO  đức cao thâm vẹt ngút mù. 
CHƠN  chất thành tâm thì biện bạch, 
QUÂN  năng ưu Ðạo lập công phu. 
                            THĂNG 

hánh, ngàTại Tòa T
Ngài Ca Bảo Ðạo giáng cơ, xin chép ra sau

BẢO ÐẠO CHƠN QUÂN 
Mừng mấy em văn thần võ sĩ củ
Hèn lâu, Qua mới gặp đặng mấy em

ức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư. 
Ðức Ngọc Chưởng Pháp Trần văn TH

ức Cao Thượng Phẩm cho cơ Ðạo đặng mau chóThuở sinh tiền, Ngài Ca Bảo Ðạo rất ít làm thơ.  
Sau đây, chúng tôi sưu tầm được một bài thơ đường 

luật của Ngài, họa vận bài thơ CHỮ BẦN của Ngài Thuần 
Ðức B

 gương cho mặt thế ngày nay, cho toàn cả nhơn 
sanh đặng biết nhiệm mầu huyền vi của Ðức Chí Tôn và cả 
chư Thần Thánh Tiên Phật. Nay đã đến thời kỳ Năm Châu 
đặng hiểu biết mối Ðạo Trời. Vậy mấy em ráng lo sao cho 
tròn phận sự một người con hiếu của Chí Tôn. 

Từ

ảo Pháp Nguyễn Trung Hậu, Ngài đề bên dưới bài 
thơ của Ngài là: Giáo Chương, tức là thầy giáo Ca Minh 
Chương: 

Chi bận trần gian nẻo phú bần, 
Dốc tìm đường cả đẩy đưa chân. 
Kinh luân chí dễ an thân phận, 

 Thiên lập Ðịa tới giờ, biết bao
 lịnh Ngọc Hư xuống trần dạy Ðạ
 khí bẩm sở câu, làm cho cả con c
trần mà không đặng hồi cựu vị. 
ác em đã lãnh lịnh Ngọc Hư mà 
u hồi chìm đắm hay sao? Mấy em n
 mọi nơi, rồi làm như quan Phương Bá
g nền nhơn nghĩa cho đời rõ thấu.  
y, nhơn sanh hiểu đặng rồi mới nạ
ằng chẳng vậy thì nhơn sanh lầm 

Hồ hải tình mong lánh nợ nần. 
Vui lại ngổn ngang dòng nước trí, 
Buồn về lẩn bẩn khóm non nhân. 
Huỳnh Ðình mấy cuốn hằng ngâm đọc, 
Ngỏ họa thân sau khỏi bợn trần. 
                           Giáo CHƯƠNG 

Ngài Ca Bảo-Đạo giáng C t nhiều, lại uổng một kiếp sanh đTại Minh Thiện Ðàn ở Phú Mỹ (Mỹ Tho), Ngài  
Bảo Ðạo Ca Minh Chương giáng đàn ngày 25-7- c lâm chung, hồn ra khỏi xác rồi mới biết tự hối 

à phải chịu luật Thiên điều trừng trị. . . Biết bao  
phen mới trở về cùng Ðức Chí Tôn đặng. 1929, 
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Ngài C tại thế  

■ Ngày 7-G c Cao 
Thượng Phẩ ức Hộ 
Pháp:  

ằng: Tốt 
hơn để

 định. Cái 
thiệt p

3), 
 ngày rằm tháng 

8 năm o Ðạo  
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hữu h
ết 

m Quí Tỵ tới đây, Ðức Ngài sẽ 
đến để

Trước t sức sợ sệt và 
lo lắng, vì đệ , phải bị lục 
dục thất tình i, đủ đức 
để chống chỏ ử không 
sao gá

n luôn luôn 
thắc m

ng trái lại, sự thật 
hiển hi

ông sao hiệp nhứt đặng. Vì lẽ ấy nên khi 
nhậ

ng  

a Bảo Ðạo giao quyền Bảo Ðạo 
cho Ông Hồ Tấn Khoa: 

iêng-Canh Dần (dl 23-2-1950), Ðứ
m giáng cơ tại Báo Ân Từ nói với Ð

ình cho Ông Hồ Tấn Khoa. 
Khi Ông ộ Pháp cho biKhoa được Ðức Phạm H

tin nầy thì ngay đêm hôm sau là 14-8-Quí Tỵ (dl 21-9-
1953), Ông Hồ Tấn Khoa liền làm một Bức Khải đốt dâng 
lên Ngài Ca Bảo Ðạo và Ðức Cao Thượng Phẩm. (Bức 
Khải là"Bần đạo đến cốt yếu đặng cậy Hộ Pháp, rằm tới 

đây làm ơn phò loan cho Ca Bảo Ðạo đến nói về vụ Ông 
Khoa. 

 tờ sớ dâng lên để bày tỏ ý kiến). 
Nguyên văn Bức Khải của ông Hồ Tấn Khoa, xin chép ra 
sau đây: 

Theo ý của Ca Bảo Ðạo thì Người nói r ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ 
(Nhị thập bát niên) 

TÒA THÁNH TÂY NINH 
 

 cho Khoa tu luyện ít nữa mười năm thì mới đủ đạo 
đức tài tình mà chống cự cùng Cơ Khảo thí. Nếu đức tin 
chưa vững, e phải thối tâm thì rất nên oan uổng."  

■ Ngày 15-Giêng-Canh Dần (dl 3-3-1950), Ngài 
Bảo Ðạo Ca Minh Chương giáng cơ nói với Ðức Phạm Hộ 
Pháp và Ông Hồ Tấn Khoa: 

"Bạn KHOA nghe: 

Thành kính bạch Ðức Ca Bảo Ðạo, 
Ðệ tử là Hồ Tấn Khoa đặng nghe Ðức Phạm Hộ 

Pháp và quí vị Trần Khai Pháp với Lê Bảo Thế cho hay 
rằng, ngày rằm tháng 8 nă

 ban quTrước đã có lời hẹn với nhau, 
Thì ơn tri ngộ đã dường nào. 
Cửa Thiên đưa bạn vào chơn vị, 
Cầm vững đạo mầu mới gặp nhau." 

yền Bảo Ðạo cho đệ tử . 
 nhiệm vụ lớn lao ấy, đệ tử hế
 tử xét mình nặng mang phàm thể
trì níu, mà đệ tử chẳng đủ chí, đủ tà
i cho nổi, nên với sức phàm nầy, đệ t"Thưa Ðại huynh Hộ Pháp, 

Bần đệ xin Ngài dìu dắt dạy dỗ dùm KHOA cho đến 
ngày Đệ đến giao quyền Bảo Ðạo cho KHOA. 

Thầy đã chấp thuận và có Thiên thơ tiền

nh nổi nhiệm vụ giao phó. 
Ðã vậy, từ ngày đệ tử đặng dịp về ở Tòa Thánh và 

hiểu biết mối Ðại Ðạo Cao Ðài thì đệ tử vẫ
ắc và khổ tâm khổ trí về chỗ Ðức Chí Tôn đã nói, 

mối Ðại Ðạo của Thầy chỉ có MỘT. Như
hận của KHOA, Người đã hiểu biết. 
Vậy, ngày nào Người chịu khảo duợt chẳng nỗi thì 

Ngài nhắc nhở rằng: Cửa chứa chơn tinh phải cho xứng 
giá mới được."  

■ Ba năm sau, ngày 13-8-Quí Tỵ (dl 20-9-195

ện trước mắt, đệ tử thấy nền Ðại Ðạo Cao Ðài hiện 
giờ chia ra đến 12 Phái, mỗi Phái đều lập qui mô sự 
nghiệp riêng, kh

p môn cầu Ðạo, đệ tử có lập đại nguyện xin với Ðức 
Chí Tôn ban bố huyền diệu giúp sức cho đệ tử đóng góp 
một phần công quả vào CƠ QUI NHỨT và cho đệ tử đặ

Ngài Ca Bảo Ðạo giáng cơ báo cho biết là
 Quí Tỵ tới đây, Ngài sẽ đến ban quyền Bả
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thấy kết quả trong kiếp sanh nầy. 
Bởi cớ nên đệ tử đã hết tâm gây dựng cho Phái 

Tiên Thiên hiệp về Tòa Thánh Tây Ninh để lấy đó làm một 
cây cầu cho các Phái khác sớm hiệp về một mối. 

Ðệ tử đã lao tâm khổ nhọc trong mấy năm trường, 
vừa hả dạ thấy Ðức Lý Giáo Tông chấp thuận chuẩn y 
phẩm vị (nhưng giáng nhứt cấp) cho các Chức sắc Tiên 
Thiên hiệp về Tòa Thánh, thì thình lình đất bằng sóng dậy, 
một cuộc khả cây cầu Tiên 
Thiên phải ta  QUI NHỨT 
phải bị bế tắc. 

Ngày nay, Ð n Bảo Ðạo cho 
đệ tử ầy, cúi xin Ðức 
Ngài 

Thập Nhị Thời Quân 
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ư kỷ. chớ đệ tử chẳng có mảy may nào t
Ngoài đại nguyện nầy, nếu Ðức Ngài còn cần giao 

phận sự chi khác cho đệ tử thì đệ tử xin nguyện hứa để hết 
tâm lo lắng, còn việc thành bại xin do nơi quyền thiêng 
liêng của Ðức Ngài xây chuyển, chớ sức phàm của đệ tử 
thì chẳng làm chi nên việc. 

Ðệ tử thành tâm khấn nguyện Ơn Trên thương tình 
ban phước cho đệ tử đặng đắc thành sở nguyện thì đệ tử 
mới dám nhận chức BẢO ÐẠO, bằng không thì đệ tử xin 
cáo thối trước để làm một vị tín đồ mà thôi. 

Ðệ tử đê đầu cúi tạ ơn Ðức Ngài. 
Tò

o đảo quá sức nặng nề làm cho 
n rã th ấy, CƠeo bọt nước, và từ 

a Thánh Tây Ninh, ngày 14 tháng 8 năm Quí Tỵ.  
(ký tên Hồ Tấn Khoa) 

Do bức Khải cầu xin hai điều của Ông Hồ Tấn 
Khoa, thật sự là đặt điều kiện tiên quyết với các Ðấng 
thiêng 

ức Ngài định giao quyề
thì đệ tử khép nép dưng bức Khải n
mở lượng khoan hồng giúp xin hai điều sau đây, nếu 

đặng thì đệ tử mới dám nhận: 
1). Ðức Ngài và Ðức Cao Thượng Phẩm cố gắng 

thế nào cầu xin cho đặng Ðức Chí Tôn về hứa chắc với đệ 
tử rằn

liêng, nên ngay tối hôm sau, ngày 15 tháng 8 năm 
Quí Tỵ, Ðức Cao Thượng Phẩm giáng cơ trách cứ nhẹ 
nhàng: 

"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 biết 
rằng, 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 

g: Ðức Ðại Từ Phụ sẽ ban bố đầy đủ hồng ân, giúp 
cả về huyền diệu thiêng liêng và phương tiện hữu hình cho 
đệ tử thật hành trong kiếp sanh nầy đặng CƠ QUI NHỨT 
12 Phái Ðạo Cao Ðài hiệp về một mối, anh lớn em nhỏ 
thật tâm hòa hiệp, thương yêu vui vầy với nhau, chớ không 
còn chia rẽ nữa. 

2). Ðức Ngài và Ðức Cao Thượng Phẩm cố gắng 
thế nào cầu xin cho đặng Ðức Lý Giáo Tông và Ðức Phạm 
Hộ Pháp long trọng hứa sẽ thủ tiêu Ðạo Nghị Ðịnh số 8 
để cho các Chi Phái dễ bề qui hiệp. 

Ðó là đại nguyện của đệ tử và đệ tử tin chắc rằng 
Ðức Ngài và Ðức Cao Thượng Phẩm, cùng luôn cả Ðức 
Lý Giáo Tông với Ðức Ðại Từ Phụ, Ðức Ðại Từ Mẫu đã 
soi tâm biết rằng đệ tử xin hai điều kể trên để thật hành 
đại nguyện của đệ tử là vì Thầy, vì Ðạo, vì chúng sanh,  

mình định liệu, bằng chẳng vậy, ngôi vị tạo thành 
mới xứng đáng vào đâu?  

Ca Bảo Ðạo đã cầu xin cho Hiền hữu nơi Ngọc Hư 
Cung định vị thì Hiền hữu cứ tuân lời, chẳng nên khước từ 
mà phạm Thiên điều. 

Ông Hồ Tấn Khoa bạch: - Xin thâu hồi Ðạo Nghị  
Ðịnh thứ 8 để thống nhứt nền Ðạo. 

Ðức Cao Thượng Phẩm dạy tiếp: - Phải biết Thiên 
cơ không luật phàm nào sửa cải được. Ta mong muốn như 
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thế nhưng nghịch Thiên điều thì oai q
cũng k

uyền như Cổ Phật 

ị Thời Quân  
làm

ơi tay Ngài uy quyền Bảo Ðạo đặng 
Ngài b
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T

 KỲ PHỔ ÐỘ 
át niên) 

HÁNH LỊNH 

ng 

Bổn Quân xin nhượng cơ cho Cao Thượng Phẩm.  
                    THĂNG 

 Tiếp điển: 
hông sửa cải được. Hiền hữu nên biết điều ấy. Chi 

chi cũng do Chí Tôn định liệu." 
Do bức Khải nầy mà việc ban quyền Bảo Ðạo cho 

Ông Hồ Tấn Khoa bị Ngài Ca Bảo Ðạo đình lại một thời 
gian. 

CAO THƯỢNG PHẨM 
Chào Hộ Pháp và các Bạn. 
Hộ Pháp làm ơn trấn thần Thiên phục và ban Phép 

Giải Ðến đêm mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (dl 
11-2-1954), tức là gần 5 tháng sau, tại Cung Ðạo Tòa 
Thánh, Ngài Bảo Ðạo Ca Minh Chương giáng cơ xin với 
Ðức Phạm Hộ Pháp trao quyền Bảo Ðạo tại thế cho Ông 
Hồ Tấ hư v

hể cho Hồ Hiền đệ. Còn Khai Pháp lập Minh Thệ 
cho Người, có Bần tăng chứng giám. THĂNG. 

Do đàn cơ tại Cung Ðạo trên đây, Ðức Phạm Hộ 
Pháp lập Thánh Lịnh ban quyền Bảo Ðạo tại thế cho Ông 
Hồ Tấn Khoa. Nguyên văn Thánh Lịnh chép ra sau đây: n Khoa để Hiệp-Thiên-Đài có đủ c

 việc.  
Bài giáng Cơ  như sau: 

  
ÐẠI ÐẠO TAM

bCA MINH CHƯƠNG 
Chào Hộ Pháp Thiên Tôn, cùng chư vị Thời Quân 

Hiệp-Thiên-Đài. 
Cùng các bạn, 
Thưa Ðại huynh Hộ Pháp Thiên Tôn, 

(Nhị thập 
TÒA THÁNH TÂY NINH 

 
T

HỘ PHÁP  
Ðệ xin giao n Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Ðài 

Hiệp Thiên và Cửu Trùng an lại cho bạn Hồ Tấn Khoa và lập Thánh lịnh. 
Bổn Quân Bảo Ðạo Ca Minh Chương tuân y mệnh 

lệnh của Chí Tôn và quyền Ngọc Hư phê chuẩn, giao chức 
tước quyền hành nơi thế về hữu vi nhi trị, còn phần thiêng 
liêng về phần Bổn Quân nắm giữ. 

Hồ Hiền hữu! Bổn Quân lấy làm hữu hạnh đặng 
hiểu H

Chiếu y Tân Luật và Pháp Chánh Truyền ban 
quyền cho Giáo Tông và Hộ Pháp; 

Chiếu y Ðạo Luật ngày 16 tháng Giêng năm Mậu 
Dần (15-2-1938) giao quyền Thống Nhứt Chánh Trị Ðạo 
cho Hộ Pháp đến ngày có Ðầu Sư chánh vị; 

Chiếu y Thánh Ngôn của Bảo Ðạo Ca Minh 
Chương đêm 9 tháng Giêng Giáp Ngọ (11-2-1954): 

"Thưa Ðại huynh Hộ Pháp Thiên Tôn, 

iền hữu kế nghiệp thì chỉ mong một điều trọng hệ 
hơn hết là trách vụ khó khăn cực nhọc ấy, Hiền hữu cáng 
đáng kham tất. 

Vậy Hiền hữu nên nhớ rằng, nghiệp thiêng liêng  
ừa. 

Ðệ xin giao nơi tay Ngài uy quyền Bảo Ðạo đặ
ập Thánh Lịnh. hằng tồn tại mãi, còn quán tục là th Ngài ban lại cho bạn Hồ Tấn Khoa và l

Bổn Quân Bảo Ðạo Ca Minh Chương tuân y mệnh 
lệnh của Chí Tôn và quyền Ngọc Hư phê chuẩn, giao chức 

Hiền hữu nên nhớ mãi lời ký thác của Bổn Quân 
hầu ngày sau vui gặp nhau nơi cõi Thiêng liêng hằng sống  
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tước q g 
liêng v

y Thánh Ng ng Phẩm 

ục và ban 
Phép 

Ðiều t rị Ðạo các tư 
kỳ phận thi hà

Tòa T  Ngọ.  

 

                     

uyền hành nơi thế về hữu vi nhi trị, còn phần thiên
ề phần Bổn Quân nắm giữ." 

ôn của Ðức Cao ThượChiếu 
nói rằng:  

"Hộ Pháp làm ơn trấn Thần Thiên ph
Giải Thể cho Hồ Hiền đệ, còn Khai Pháp lập Minh 

Thệ, có Bần tăng chứng giám." 
Nên: 

THÁNH LỊNH: 
Ðiều thứ nhứt: Kể từ ngày ký tên Thánh Lịnh nầy, 

chức tước và phận sự Bảo Ðạo về mặt hữu vi, giao trọn 
cho Hồ Tấn Khoa đảm nhận. 

hứ nhì: Các cơ quan Chánh T
nh Thánh Lịnh nầy. 

hánh, iáp
(15-2-1954) 

 ngày 13 tháng 1 G

HỘ PHÁP  
(ấn ký) 
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世 

 
Sanh năm Quí Mão (1903) tại Sài Gòn,  

m ruột của Ngài Bảo Thế Lê Thiện Phước 
hân phụ của Ngài là Cụ Đốc học Lê Văn Dương  

Thân mẫu là Bà Trần Thị Ch n. 
Ngài bị đối phương lừa gạt đ a Ngài từ Sài gòn lên Đà Lạt 
Ngài Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh b ng nhiên bị mất tích 
 

-09- 
Tiếp Thế  接 

                          Fr: Législateur Temporelle 
Lê-Thế-Vĩnh (1903- 1945 ?) 

                  

 

 
 

 
 
 
 

E
T

ọ
ư
ỗ
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Pháp Chánh Truyề định: 
Thượng-Sanh thì lo ần đời 
CHÚ GIẢI: đời thì về quyền 

i Quân là:  

- Khai Thế 
- Hiến Thế 
- Bảo Thế  

Bốn vị Thời Quân chi Thế đặng cùng quyền cùng 
Thượng Sanh, khi người ban lịnh hành chánh; song mỗi vị 
có mỗi phận sự riêng, quyền hành riêng là:  

Tiếp Thế khi đặng thế luật hay là trạng cáo chi của 
ngoại Ðạo cùng là của Tín Ðồ, mà kiện thưa trách cứ 
Chức Sắc Thiên Phong, bất câu phẩm vị nào, phải dâng 
lên cho Khai Thế”…  

“Thượng Sanh và tứ vị Thời Quân về chi Thế, cũng 
phải thề giữ dạ vô tư mà hành chánh.  
.  PCT:“Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà hành 
đạo, Thầy cho các con biết trước rằng: Hễ trọng quyền thì 
ắt có trọng phạt”.  

CG: Vì lời khuyên của Thầy mà Ðức Lý Giáo Tông 
xin buộc cả Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài phải Minh Thệ giữa 
Hội Thánh rằng: Lấy dạ vô tư mà hành Ðạo, lại muốn tỏ 
ra rằn : Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài thật trọng quyền, Ngài 
mớ  Chức Sắc 

Ðài mang dây 
ải tuân 

ều theo, chỉ để cho Hội 

hư vậy 
ới đặng hành chánh.” 
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ế Lê Thế Vĩnh: 
uí Mão (1903) tại 

Sài Gò
ng, 

học 
Chọn, thọ ữ Giáo Hữu trong kỳ Đức Chí 
Tôn phong T i lần thứ I ngày 14 tháng Giêng 
Đ

n qui 
về ph

A-Tiểu sử của Ngài Tiếp Th
Ngài Lê Thế Vĩnh, sanh năm Q

Mỗi sự chi thuộc về n, xuất thân trong gia đình mô phạm. 
Thân phụ của Ngài là Cụ Đốc học Lê Văn Dươ

Hiệ
của Thượng Sanh.  

Dưới quy hờền của Thượng-Sanh có bốn vị T
- Tiếp Thế 

u Trưởng trường Tiểu học Đakao, nay là trường Tiểu 
Đinh Tiê ài Gòn. Thân mẫu là Bà Trần Thị n Hoàng, S

 Thiên phong N
hánh Nữ-phá

inh-Mão (dl 15-2-1927). 
Ngài Vĩnh là em ruột của Ngài Bảo Thế Lê Thiện 

Phước. Cả hai đều được Chí-Tôn ân phong Thời-Quân 
Hiệp-Thiên-Đài: 

- Ngài Lê Thiện Phước (1895-1975) chức Bảo Thế, 
- Ngài Lê Thế Vĩnh (1903-1945) chức Tiếp Thế. 
Hiền nội của Ngài Vĩnh là Bà Nguyễn Thị Thơm, 

đắc phong Lễ Sanh trong kỳ phong Thánh Nữ phái lần  I. 
Trước năm Bính Dần (1926), Ngài Lê Thế Vĩnh là 

một ký giả nổi tiếng của các báo tại Sài Gòn. 
Khoảng năm Ất Sửu (1925), Ngài Lê Thế Vĩnh hay 

tin nhóm của quí ông Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, 
Cao Hoài Sang xây bàn thỉnh Tiên về cho thi hay lắm, 
Ngài tò mò muốn biết thực hư, nên ngày 12-11-1925, Ngài 
cùng với người bạn đồng nghiệp là ông Phạm Minh Kiên, 
tìm đến nhà ông Cư để quan sát cho rõ ràng, định viết một 
thiên phóng sự đầy đủ chi tiết cho đăng báo cống hiến các 
độc giả. 

Ngài cùng ông Phạm Minh Kiên đến viếng ông Cư, 
đang lúc Đấng AĂÂ giáng. Ông Cư xin cho hai ông mỗi 
người một bài thi để kỹ-niệm. Đấng AĂÂ gõ Cơ đáp:  

 Bần-Đạo cho chung hai người một bài thi mà thôi. 
         THI 

Một viết với thân giữa diễn đàn, 

g
i ban dây sắc lịnh, buộc cả Tín Ðồ và cả

Thiên Phong, hễ mỗi Chức Sắc Hiệp Thiên 
sắc lịnh vào mình mà hành chánh nơi nào, thì ph
mạng, dầu lỗi quấy cũng phải chi
Thánh có quyền định tội, lại buộc cả Chức Sắc nào đã thọ 
quyền của Hiệp Thiên Ðài cũng phải minh thệ, y n
m
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Bằng xua trước giặc vạn binh lang 
Đạo Đời ví biết Đời là trọng, 
Dạy dỗ sao cho đặng mở mang. 

Bài thi chỉ có 4 câu mà gồm đủ tình trạng, tâm sự 
của hai nhà báo.khiến ông Lê Thế Vĩnh vô cùng khâm 
phục,  về sau nầy ông Vĩnh mới chịu nhập môn cầu Đạo. 

Khi Khai Đạo ở Gò Kén ngày 15-10 năm Bính Dần. 
(dl 19-11-1926) Hai ông Mai và Nguyên vì không đến hầu 
đàn phong Thánh tại chùa Gò Kén nên sau đó hai ông khác 
đến thế vào và đắc phong trong hàng Thập Nhị Thời 
Quân: Hai ông ấy là Tiếp-Thế Lê-Thế-Vĩnh và Tiếp Đạo 
Cao Đức Trọng. Khi Đức Chí Tôn lập Pháp Chánh Truyền 
Hiệp-Thiên-Đài ngày 12-1-Đinh Mão(1927), Đức Chí Tôn

 Ngài Lê Thế Vĩnh vào chức Tiếp Th hiên 
 

phong
Đài ( 

 
“Ông  trước khi  
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nói vì em có  rồi sau 
sẽ nói”.Làm l i ông Nghị 
trưởng em là ời theo đời, 
em có

ng 
ăm n

 lỗi nên xin phép làm lễ Đức Chí-Tôn
ễ rồi ông Tiếp Thế nói tiếp: Xin lỗ
m theo phận sự, Đạo theo Đạo, đ

 hứa với Quyền Chưởng Pháp Lê Thiện Phước là 
Anh Cả của em ngày nay không ra đây. Em thất lời hứa có 
lỗi tình cốt nhục, em xin lạy anh để tạ lỗi”Nói rồi lạy 1 lạy  

Quyền Chưởng Pháp Lê Thiện Phước nói: 
Đạo có quyền của Đạo, Em tôi có phận sự riêng tôi 

không nhận cái lạy. Tiếp Thế là em tôi ở đây không có 
quyền hành chánh, vì nhẹ tình nghe lời cám dỗ ra gánh 
vác việc này là một điều sái phép, tôi không thể ngồi nghe 
em tôi tranh luận, vậy tôi xin kiếu ra hội. 

Tiếp Thế nói: nay lãnh phần thay mặt cho Quyền 
Giáo-Tông và Hộ-Pháp rất khó cho tôi, vậy tôi xin lui 

 Tiếp-Thế đi ra, Nghị trưởng nói: Xin hai ông 
ế Hiệp T

Đạo Sử Cơ Bút của Ngài Trương Hiến Pháp).  
Chưởng Pháp và Tiếp Thế hãy để tình cốt nhục riêng ra, 
đây là nơi công đồng về sự đạo lý, mỗi ông đều có phần 
trách nhiệm theo bổn phận, không vì cốt nhục mà trái 
phận sự được, vậy xin Tiếp Thế ở lại dự đại hội” 

(ông Tiếp Thế đi ra luôn). 
Năm 1934 Ngài được đi hành đạo Bắc Việt.  
Trong tình trạng xáo trộn của đất nước năm 1945, 

Ngài bị đối phương lừa gạt đưa Ngài từ Sài gòn lên Đà Lạt 

           Sau đó thì Ngài nghỉ viết báo, về Tây Ninh làm việc 
nơi Văn phòng Đức Quyền Giáo-Tông. Khi xảy ra  vụ ông 
Nguyễn Phan Long lên Tòa Thánh lập Hội Vạn Linh làm 
Nghị trưởng Hội này để vu khống và phỉ báng nhiều vị 
Chức sắc cao cấp, gây chia rẽ trong nội bộ của Đạo, Ngài 
Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh được Đức Quyền Giáo-Tông và 
Đức Phạm Hộ Pháp cử làm đại diện để đối phó với nhóm 
Nguyễn Phan Long. 
 Những cử chỉ lễ phép và tế nhị của Ngài Tiếp Thế 
Lê Thế Vĩnh trong buổi hôm ấy đã tỏ ra một người đạo 
hạnh và hết sức trung kiên với Đức Quyền Giáo-Tông và 
Đức H

Ngài Tiếp-Thế Lê Thế Vĩnh bỗng nhiên bị mất tích, không 
biết lực lượng nào bắt cóc Ngài, lúc đó, tình hình tại miền 
Nam Việt Nam rất lộn xộn, có rất nhiều đảng phái chánh 
trị hoạt động có võ trang. Sau đó, người ta tin rằng Ngài 
Tiếp Thế đã bị hãm hại, nhưng không biết Ngài chết vào 
ngày nào và thi thể được chôn vùi ở đâu. 

Do đó, Ngài Thời Quân Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh 
không c  ngày lễ kỷ niệm hằ

ộ-Pháp. Trong khi đó mọi người khác dù là Chức 
sắc cao cấp cũng tỏ ra hiềm thù a-tòng theo nhóm người 
phá Đạo, thế mới thấy rằng câu “Đục nước béo cò” không 
sai vậy. (Xem quyển “Chi phái Cao-Đài” cùng Soạn giả) 

Hãy nghe mộ đáp: ó bài thài và cũng không có
n

t đoạn đối 
Tiếp Thế nói: Tôi xin lỗi Hội đồng hư các vị Thời Quân khác. 
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-10- 
Khai Thế  開 世 

Fr: Réformateur Temporel 
THÁI VĂN THÂU 
    (1899-1981) 

Ngày sinh: năm Kỷ Hợi (1899) 
Qui Thiên: Lúc 5giờ 30 chiều ngày 2-6 Tân-Dậu 

 (dl 3-7-1981) hưởng thọ 83 tuổi.  
 
 Pháp Chánh Truyền qui định: 
CG: “Mỗi sự chi thuộc về đời thì về quyền của 

Thượng Sanh. 
Khai Thế khi tiếp đặng đơn trạng chi chi của Tiếp 

Thế dâng lên, thì phải kiếm hiểu các nguyên do coi có 
đáng buộc án cùng chăng, như đáng thì nhứt diện tư tờ 
qua Cửu Trùng Ðài cho biết nội vụ, nhứt diện dâng sớ cho 
Hộ Pháp cầu người mời hội Hiệp Thiên Ðài đặng định 
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đoạt. Khi đặng lịnh của Hiệp Thiên Ðài thì Khai Thế phải 
dâng nội vụ lên cho Hiến Th

A-Tiểu sử ng  văn Thâu: 
1- PHẦ
Ngài Thái V ợi (1899) 

 (thẻ căn cước ghi  Đức quận Cần 
Giuộc (Chợ Lớn).  

Thân sinh là Thái Văn Vá, thân mẫu là Ngô Thị Mai. 
Hiền nội của Ngài là bà Đỗ Thị Thoại, sanh năm 1906 tại 
làng Long Đức Đông tỉnh Chợ Lớn, và mất ngày 12-3-Quí 
Hợi (dl 24-4-1983) tại xã Qui Đức. 

Ngài Thái Văn Thâu ở cùng quê với Ngài Hiến Đạo 
Phạm Văn Tươi, thuở nhỏ hai người là bạn học với nhau. 
Ngài Thái Văn Thâu theo Tây học, đậu bằng Tiểu học 
Pháp, lên Trung học, đậu bằng Thành Chung (Diplôme). 
Ngài xin đi dạy học, và làm Giáo Sư tại trường Trung học 
Pétrus Trương Vĩnh Ký Sài Gòn, sau đổi xuống dạy tại 
Collège Mỹ Tho, nay là trường Trung học Nguyễn Đình 
Chiểu, Mỹ Tho. 

2- PHẦN ÐẠO:  
Cơ ở Tân-Kim (Cần 

Giuộc ốc 
ăn 

àn do Ca Minh Chương 
và Phạ  Văn Thâu hầu đàn 
và đượ

ế.”  
ài Khai-Thế Thái

N ĐỜI  
ăn Thâu sanh năm Kỷ H
l  Quià 1900) tại làng

Năm Bính Dần (1926) một đàn 
) tại nhà Hội đồng địa hạt Nguyễn Văn Lai, ông Đ

iuộc) và Lê Vphủ Nguyễn-Ngọc-Tương (quận Cần G
Lịch (Vĩnh Nguyên Tự) chứng đ

m Văn Tươi phò loan, Ngài Thái
c Đức Chí Tôn thâu làm Môn đệ.  

Ngày 11-2-1933, Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn 
Trung hiệp cùng Đức Phạm Hộ Pháp đồng ký tên, ra một 
Thông Tri thăng phẩm Quyền Đầu-Sư cho ba vị Chánh 
Phối-Sư: Thái Thơ Thanh, Thượng Tương Thanh, Ngọc 
Trang Thanh. Như vậy ba phẩm Chánh Phối Sư bị khuyết, 
nên tạm cử ba vị Thời Quân Hiệp-Thiên-Đài vào hàng 
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“Khai” qua Cửu-Trùng-Đài đảm nhận ba nhiệm vụ kể trên. 
Thông tri ấy có đoạn như sau: 

“Việc giao quyền Chánh Phối Sư cho ba vị Chức
c của Hội-Thánh mới định hôm k

 sắc 
Hiệp-T ỳ 
nhóm  4-3-

. 

Thập Nhị Thời Quân 

 204

ế 獻 世 
                                        -11- 

Hiến Th
Fr: Rénovateur Temporel 
NGUYỄN VĂN MẠNH  

 (1894-1970) 

hiên-Đài là việ
ngày mùng 9 tháng Giêng rồi đây, nhằm bữa

1933. 
Ba Chức sắc ấy là: 

- Khai Thế Thái Văn Thâu, lãnh Thượng Chánh Phối Sư.  
- Khai Pháp Trần Duy Nghĩa, lãnh Ngọc Chánh Phối Sư.  
- Khai Đạo Phạm Tấn Đãi, lãnh Thái Chánh Phối Sư."  

Năm 1941, Đức Phạm Hộ Pháp và 5 vị Chức sắc 
cao cấp của Hiệp-Thiên-Đài và Cửu Trùng Đài bị nhà cầm 
quyền Pháp bắt lưu đày ở hải đảo Madagascar Phi Châu, 
quân đội Pháp chiếm đóng Tòa Thánh và các cơ quan khác 
của Đạo, đuổi các Chức sắc và công quả về quê, Ngài 
Khai Thế Thái Văn Thâu rút về quê nhà ở xã Qui Đức và 
trở lại nghề dạy học. 

Ngài Khai-Thế Thái-Văn-Thâu bị bịnh tâm thần  
kéo dài. Sau cùng qui tại Tư gia Xã Qui-Đức (Cần-giuộc). 
Không có bài thài hiến lễ  

Ông Qui tại tư gia lúc 5 giờ 30 chiều ngày 2-6 Tân 
Dậu (dl 3-7-1981) Hưởng thọ 83 tuổi. Đại diện Hội-Thánh  
và Ban Cai-quản Thánh Thất Cần giuộc tổ chưc lễ an táng  
tại quê nhà. 
 Ngài Khai-Thế Thái-văn-Thâu là vị Thời Quân 
đăng Tiên sau cùng trong số 12 vị Chơn-Quân. Gặp lúc 
hoàn 

  Sinh ngày: năm Giáp-Ngọ (dl 19-12-1894) 
 Qui thiên: 15-1-Canh-Tuất (dl 15-1-1970) 

              Quê-quán: Tân Niên-Trung. Tỉnh gò-Công 
-Chánh-Truyền qui định:  

cảnh đất nước đổi thay, Đạo quyền nghiêng ngửa, 
Hội-Thánh và các cơ quan Hành-Chánh-Đạo bị giải thể, 
không thể di Thánh hài của Ngài về an táng nơi Thánh Địa 
được, đành phải an táng theo nghi thường tại quê nhà của 
Ông tại Xã Qui Đức (Cần-giuộc). 

 

Pháp
“Hiến Thế khi tiếp đặng nội vụ của Khai Thế dâng 

qua, thì tức cấp phải đi tra xét cho đủ chứng cớ rõ ràng 
rồi dâng lên cho Bảo Thế. Cấm nhặt không cho Hiến Thế 
thông đồng cùng Hiến Pháp và Hiến Ðạo.  

Mỗi việc chi hễ vào tay Hiến Thế rồi thì đã ra bí 
mật, dầu cho Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài cũng không biết 
tới nữa.” 
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Bài Thài Hi
HIẾN mình cho 

ến Lễ: 
Đạo buổi sơ khai 

THẾ  c ng nài, 
C ức. 
Q i. 

    ơn quân 

A-Tiểu sử  Nguyễn văn Mạnh: 
được Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa đọc nhân ngày gia đình 
của Ngài Hiến Thế thiêu hài cốt của Ngài, lấy tro đưa về 
Tòa Thánh.  

Nguyên văn bản Tiểu sử: 
“Đại huynh Nguyễn Văn Mạnh, sanh năm Giáp 

Ngọ (1894) tại làng Tân Niên Trung, tỉnh Gò Công. Cụ 
thân sinh là Nguyễn Văn Chợ, Xã Trưởng và Cụ thân mẫu 
là Lê Thị Liễu, Giáo viên. 

Thời thơ ấu, ở với cha mẹ đi học, đỗ bằng Tiểu học 
ở Gò Công, rồi lên Sài Gòn ngụ nơi nhà người cậu là Cụ 
Đốc Phủ Lê Quang Liêm tiếp tục đường học vấn nơi 
trường Tabert, thi đỗ bằng Trung học Phổ Thông và bằng 
Tú Tài.  

đạt rồi 
thì cũng  tức là 

 đạo đức, nên Đại 
huynh

 lộ Đại huynh 
thăng l

ng bỏ qua một dịp nào để làm điều âm chất và  
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nhơn nghĩa. Dần, Đức Chí Tôn 
mở Đạo tại S  các môn 
đệ đầu tiên đ hổ thông 
Chơn đạo. 

Ngày ng một 
lượt v Ông  là 
Hộ Gi iên Đồ ơ Đạo Sĩ  là 
Tá Cơ

ng buộc, nhưng Đại huynh 
vẫn tậ

Đại huynh được Đức Chí Tôn 

 đêm nấy, thức gần suốt sáng, ôm cơ phổ độ cùng 
với ch

u tâm về đại 
nghiệ

  

Kịp đến năm Bính 
ài Gòn, thì Đại huynh là một trong

uộc càng xây dạ chẳ ược Đức Chí Tôn giao trọng trách p
HƠN chánh quyết tâm lo lập Đ
U aÂN Thần vẹn nghĩa cảm bi-

 ến Thế ch
Rằm tháng 3 năm Bính Dần (1926),

hạ g T c đượ
 cù

 Hi

 Ngài Hiến Thế
ới P m Côn ắ c Đức Chí Tôn phong
á T ng Tá C , Ông Cao Quỳnh Cư
 Tiên Hạc Đạo Sĩ, Đại huynh và chư vị: Đức, Hậu, 

Nghĩa, Tràng, Tươi, Chương, Kim, Đãi, Mai, Nguyên, 
Phước, đồng được Đức Chí Tôn phong là Tiên Đạo Phò 
Cơ Đạo Sĩ. 

Mặc dầu việc quan rà
n tụy với nhiệm vụ của Đức Chí Tôn giao phó, nên 

ngày thì làm việc cho Nhà nước, đêm thì làm việc cho 
Đạo, phò cơ phổ độ chúng sanh. 

Đến ngày 13-2-1927, 
ân phong vào hàng Thập nhị Thời Quân với phẩm tước là 
Hiến Thế, một lượt với chư vị Thời Quân khác. 

Đắc phong Thời Quân, Đại huynh càng hăng say 
thêm, chẳng quản nhọc nhằn, quên ăn quên ngủ, đêm nào 
cũng nhưCũng như bao thanh niên thời ấy, sau khi đỗ ư vị Thời Quân khác, khai đường mở lối đến ngày 
hôm nay, nền Đạo mới đặng huy hoàng đẹp đẽ để cho 
chúng ta thọ hưởng. 

 ra trường làm công chức tại Tòa Tân Đáo
Sở Ngoại Kiều ngày nay. 

Vốn con nhà thế phiệt trâm anh Tiếc một điều là Đại huynh có một thể xác không 
được tráng kiện mà lại phải quá lao tâm lao lực trong lúc 
Đạo mới phôi thai nên Đại huynh thường hay bịnh hoạn, 
không thể hành đạo một cách liên tục như chư vị Thời 
Quân khác. Nhưng lúc nào Đại huynh cũng một lòng hoài 
bão với sứ mạng thiêng liêng, luôn luôn lư

 vẫn giữ truyền thống của ông bà và được tiếng là vị 
công chức chí mực thanh liêm, luôn luôn tận tụy với nhiệm 
vụ, mau mắn giúp đỡ mọi người, nên Đại huynh được trên 
quan yêu, dưới dân chuộng, đường hoạn

ần lên Thông Phán, Tri Huyện, Tri Phủ. 
Được hấp thụ tinh thần đạo đức từ thuở bé, nên Đại  

huynh khô p Đạo.  
Trong lúc Đức Phạm Hộ Pháp tự lưu vong nơi Cao
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án, 
kế a Tam 
Giáo C i Ðài 
mà buộc

12 
Bảo Thế Chơn Quân 

Fr: Conservateur Temporel 
LÊ THIỆN PHƯỚC 

(1895-1975) 
Ngày sanh: năm Ất-Mùi (dl 4-6-1895) 

nền Đạo chinh nghiêng, thì Đại huynh cùng Đức 
Thượng Sanh và chư vị Thời Quân khác về Tòa Thánh, 
hiệp sức cùng nhau để cầm giềng mối Đạo. Đại huynh 
lãnh trách nhiệm điều khiển Cơ Quan Phước-Thiện với 
chức vụ Phó Thống Quản Cơ Quan Phước-Thiện, do 
Thánh Lịnh số 26/TL ngày 19-8-Ất Tỵ (dl 14-9-1965). 

Ít lâu sau, Đại huynh được thăng lên cầm quyền 
Thống Quản Phước Thiện, do Thánh Lịnh số 47/TL ngày 
20-12-Ất Tỵ (dl 11-1-1966). 

Nhưng sức người có hạn, cơn bịnh của Đại huynh 
ngày càng thêm trầm trọng, nên ngày 10-2-1966, Đại 
huynh 

Qui: lúc 6giờ 30 sáng  ngày 17-3 Ất-Mão (dl 28-4-
1975) Ngay vào lúc đất nước thay đổi (Ngày 30-4-1975) 

Ngài thọ 81 tuổi. 

phải xin nghỉ một thời gian để đi qua Tích Lan và 
Thái Lan chữa bịnh, nhưng chỉ thuyên giảm đôi phần. 

Trở về Sài Gòn, mặc dầu gia đình tận tâm lo đủ 
phương điều trị về Tây cũng như Đông y, nhưng nhiệm kỳ 
đã mãn, nên ngày Rằm tháng Giêng Canh Tuất (dl 20-2-
1970), Đại huynh đã trở về bái lịnh Đức Chí Tôn và Phật 
Mẫu, hưởng thọ 77 tuổi. 

Hôm nay, Đại huynh lại hiển linh kêu gọi và thúc 
giục gia quyến sớm đưa tro xá lợi của Đại huynh về nơi 
Tổ Đình, vì vậy mới có buổi lễ hôm nay, đi cặp với Lễ kỷ 
niệm Đức Cao Thượng Phẩm cho đặng thêm trọng thể. 

Nhơn dịp nầy, tôi xin toàn thể Chức sắc, Chức việc 
và Đạo hữu lưỡng phái thành tâm cầu nguyện Đức Chí 
Tôn và

Pháp-Chánh-Truyền qui định:  
“Bốn vị Thời Quân chi Thế, đặng đồng quyền cùng 

Thượng Sanh khi người ban quyền hành chánh, song mỗi 
vị có phận sự riêng, quyền hành riêng là:  

 “Bảo Thế phải giữ gìn sự bí mật ấy cho kín nhiệm 
rồi 

 Đức Phật Mẫu ban hồng ân cho Đức Cao Thượng 
Phẩm và Đại huynh Hiến Thế Nguyễn Văn Mạnh được cao 
thăng Thiên vị, thường giáng linh hộ trì mỗi chúng ta được 
thi hành sứ mạng cho được vuông tròn. 

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 
Tòa Thánh ngày 1-3-Đinh Tỵ (dl 19-4-1977) 

BẢO ĐẠO Hồ Tấn Khoa 

chiếu y theo Ðạo Luật và Thế Luật mà làm tờ buộc 
dâng lên cho Thượng Sanh đặng người đến Tò

ửu Trùng Ðài, Hiệp Thiên Ðài hay là Bát Quá
 tội.  (Tài liệu của Cải Trạng Lê Minh Khuyên) 
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Bảo Thế là người  Phòng Văn của Thượng 
Sanh.  

Thượng à Ðời, ấy vậy 
đời nơi nào th i có quyền xem 
xét kẻ hành đạo c nhơn tâm cùng 
chăng, nhược bằng k o không đủ tư cách, thì 
người 

n 

ật lệ, mà Thượng Sanh lại là 
Chánh Trị, ấy vậy là người của Cửu Trùng Ðài nơi Hiệp 
Thiên Ðài.  

Thượng Sanh và tứ vị Thời Quân về chi Thế, cũng  
phải thề giữ dạ vô tư mà hành chánh.”  

  A-Những ngày cuối của Ngài Bảo-Thế: 
Bảo Thế là giữ đời, nhưng một khi đời đã mất thì 

Ngài cũng ra đi. Ấy là môt bí pháp rất nhiệm mầu của chư 
vị Thời Quân đó vậy. 

Ngài Bảo-Thế lúc về già bị bệnh bán thân bất toại, 
sức khỏe yếu dần và có lẽ Ngài vẫn chờ đợi đến ngày hôm 
nay. Ngài đăng Tiên vào lúc 6g30 sáng ngày 17-3 Ất-Mão 
(dl 27-4-1975) hưởng thọ 81 tuổi.        

Đàn cơ đêm 18-3 Ất-Mão (dl 29-4-1975) tại Cung 
Đạo Đ Hiến-Pháp - Khai 
Đạo. 
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u 
 nay cho Ngài Bảo Thế 

chă ? Đ ị 
Thờ

i Bảo Thế bài thi khoán thủ:   

 cội phúc,  

ển nguy an Thánh địa,  
ỉ hành quyền.  

- Bài thài chúng ta đã thấy: "Bảo Thế Cứu Nước" 
đã trúng lúc, vậy cứ dùng bài ấy thài cúng tế Bảo-Thế.      
 

Ðầu

 San ức l
ì Thượng Sanh nơi đó. Ngườ

 coi Thánh Ðức có đắ
ẻ ấy thể Ðạ

h là cây cờ của THẾ, t - Còn về bài thài mà Hiến-Pháp đã cho để cúng tế 
chung chư vị Thời Quân thì cứ để dùng như vậy trong lễ 
cúng tế chung.        

Bần-đạo ban ơn lành cho Hội Thánh và toàn thể.” 
           Đức Hộ-pháp ban thi được xem như ấn chứng: 

Nguyên vào năm 1960, Đức Phạm Hộ Pháp giáng 
cơ tại Giáo Tông Đường, có khen Ngài Bảo Thế bằng bài 
thơ kh ế

có quyền dâng sớ cầu xin thuyên bổ.”  
Thượng Sanh đối quyền với Chưởng Pháp bê

Cửu Trùng Ðài.  
Hiệp Thiên Ðài là lu oán thủ: Bảo Th  Cứu Nước. Giờ đây là:  

Bài Thài hiến Lễ:   
BẢO  trọng vạn linh hiệp Chí Linh,  
THẾ  nguy chuyển loạn lập hòa bình.  
CỨU đời mở Đạo kinh luân sẵn,  
NƯỚC Việt trông chờ sách cứu tinh.  

ộ-pháp đã trù liệ   Phải chăng 15 năm trước, Đức H
bài thài này dành cho ngày hôm

ng ây là trường hợp đặc biêt nhứt mà trong 12 v
i Quân chưa một ai được như vậy. 

Ngày 6-2-Ất Tỵ (dl 8-3-1965) Đức Phạm Hộ Pháp 
cũng có giáng cho Ngà

Quyền Chưởng quản Hiệp Thiên Đài Thừa mạng   
QUYỀN  uy nhờ bởi giữ Chơn truyền,  
CHƯỞNG  đức dụng hiền mộ Thánh Tiên.  
QUẢN  quán chúng sanh tuền-Thánh hồi 19 giờ. Phò-loan: 

Đức Phạm Hộ-Pháp giáng cơ cho bài thài tế lễ Ngài 
Bảo-Thế, ghi lại như sau:  

                      HỘ PHÁP 
      

HIỆP  hào nhân sĩ hưởng tiền duyên.  
THIÊN  môn mở rộng nguyên nhân đến,  
ĐÀI  nội tuyển thăng Thánh đức lên.  
THỪA  thế chuyChào chư Chức sắc Hiệp-Thiên, Cửu-Trùng, 

Phước-Thiện.        
Quí bạn có điều chi hỏi ?      

      Chưởng-Ấn bạch: Xin bài thài tế lễ Ngài Bảo-Thế   

MẠNG  Trời đâu để qu
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A-TIỂU-SỬ VỚI CUỘC ĐỜI HÀNH ĐẠO 
Lê 

o 

- C năm 1915. 
      - T ơ (Dinh 
Hiệp Lý S

- R i, đắc cử 
Hộ T

thất Ông u-Sư 
thuộc Tòa n xem 
cho biết.  

Mỗ ình để 
trên bàn ận. Tôi 
được Đức
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 THI 
Cang nhu tình thế lắ đua tranh,  

          ôn dạy Tôi tập ăn chay 10 ngày, thượng 
Thánh-T

T

Đạo.      

ô vi tiếp sắc Thiên,  

ội,  

òa Thánh Tây-Ninh 
hành 

u 5 năm 2 tháng 3 ngày. Chịu lưu đày ở Phi châu  
 Pháp: 

      

ng 8 tháng 8 năm Bính-Tuất (1946).  
       hà h đạo đầu tiên nầy, Tôi làm 
những

o thích ứng với trách nhiệm nặng nề và thể 
thống nhơn vị của chư Chức-sắc Đại Thiên-phong đảm 
đương công việc trong hệ trong mỗi Viện.        

m  Vào năm Mậu Thân (1968) Ngài Bảo Thế 
Thiện Danh lợi là bia kẻ giựt giành.  Phước có tự viết Tiểu sử của Ngài, xin chép ra đây:  

I- Thế sự: 
      Sanh ngày 4-6-1895 (Ất-Mùi) tại Sài gòn.       

- Xuất thân nơi gia đình mô phạm. Thân phụ Tôi là 
Lê văn Dương, cố Giám Đốc trường Tiểu Học Dakao, hiện 
giờ là 

Mượn thú điền viên vui tuế nguyệt,  
Phồn hoa âu cũng bỏ cho đành.  

 Đức Chí T
ượng thờ Thầy.            

uân lịnh trên, Tôi mời Đức Quyền Giáo-Tông, Đức 
Cao Thượng-Phẩm và Đức Hộ-Pháp với vài quan khách 
đến nhà Tôi và chứng thị cho Tôi nhập môn cầu 

trường Tiểu-Học Đinh-Tiên-Hoàng Sàigòn. 
 Đạ  Thân mẫu tôi là Trần thị Chọn, trong cửa Đại

Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh. (Xem thêm Tiểu sử 
Tiếp Thế Lê thế Vĩnh) 

- Có cấp bằng Thành Chung trường bổn quốc 
Chasseloup-Laubat  

 Lập đàn xong, Đức Chí Tôn giáng dạy:  
THI 

Vạn thế vSài gòn năm 1912.   
           Khả quang chi hậu kiến nhi tiền.  
           Hậu lai hữu phúc Tam Kỳ h

ó cấp bằng trường Luật Đông Dương 
hi đậu vào ngạch Thơ Ký Thượng Th
ài gòn) đời Pháp thuộc.        
ời quyền môn năm 1927 ra giúp xã hộ

           Chỉ tín tâm thành đắc vị Tiên.  
Thâu làm Môn-đệ chót như các Ông Cư, Tắc, Sang.   

     Chánh thức trọn phế đời về T -rưởng Quận Tân Định và Hòa Hưng (Đô Thành Sài 
gòn).      

- Huyện danh dự năm 1944.         
- Chủ 2 nhà máy xay gạo: một ở Dakao Sài gòn sản 

xuất 2

đạo năm Bính-Tuất (1946). Về Tòa-Thánh nhằm lúc 
Đức Phạm Hộ-Pháp rời Hải đảo Madagascar qui hồi cố 
hương sa

B. Trách vụ Thừa Quyền Hộ5 tấn gạo trắng 1 ngày và một ở Chợ Lớn, 50 tấn 
gạo trắng 1 ngày.    Đức Hộ Pháp tái thủ quyền hành, liền giao cho Tôi 

trách vụ Thừa quyền Hộ Pháp, chiếu Nghị-Định của Đức 
Ngài số 01 ngày mù

II. Đạo sự:        
Mộ Bút tại tư t khi kia, Tôi nghe thiên hạ đồn có Cơ 

Nguyễn Ngọc Thơ ở Tân Định, tức Thái Đầ
-Thánh Tây-Ninh lúc sau nầy, tôi liền đế
      
i người hầu đàn được phép biên tên họ m
thờ rồi chờ Ơn Trên giáng cơ định ph
 Chí Tôn cho bài thi như vầy:  

       

Trong thời gian n
 việc sau đây:        
1-Nâng cao chức vụ Quản-Lý và Phó Quản-Lý 

Cửu Viện Nội-Chánh lên hàng phẩm Thượng-Thống và 
Phụ-Thống ch
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2-Tạo lập Chợ Quan-Âm-Các, thay thế Chợ Ngã 
Năm đang choán một góc ngã tư đường, nơi một vị trí dơ 
bẩn bùn lầy thiếu vệ sinh luôn cả 4 mùa trong năm (cửa số 
4 đi ra).        

 r3-Mở ộng Châu vi Ngoại-ô Tòa-Thánh bằng 
cách sáp nh ạo. Châu 
Thành Thánh ền quản 
suất của một hận-Đạo. 
      Lần lư -Địa mở 

 
n-tích chung 

là 2.354 mẫu 
: 

      ộ-Pháp do  
Thánh -Thìn (dl 28-
6-195
Thi
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 Lịnh 

   

 

ịnh số 27/TL ngày  
11 

- Tổng Thống Ngô-Đình-Diệm (người Công-giáo) 
làm khó Đức Phạm Hộ Pháp, nên Đức Ngài đi Nam-Vang 
ngừa tai họa. Ngô-Đình-Diệm phái Đặc-sứ Nguyễn Ngọc 
Thơ đến Tòa Thánh gặp Tôi đặng dàn xếp cho đừng xảy ra 
mối bất hòa nguy hiểm giữa quyền Đạo và quyền Đời.    
 ập 4 Hương-đạo làm một Phận-Đ

-địa gồm 7 Phận-Đạo đặt dưới quy
 vị Khâm-Thành và nhiều vị Đầu P
ợt tới hôm nay, Châu-Thành Thánh

Trong dịp nầy mới ra đời Thỏa-Ước Bính-Thân 
(1956) mà ai ai đều nhìn nhận là một linh phù khi thấy 
Đạo được quyền Đời kính nễ. Vì kính nễ mà Đặc sứ 
Nguyễn Ngọc-Thơ gán biệt hiệu cho Tôi buổi nọ là Thầy 
Rùa.  rộng từ chơn núi Bà đi vòng ngã Cầu Khởi xuống Bến 

Kéo, trở về Mít Một.         - Thỏa Ước nầy được ký kết giữa Đặc sứ Nguyễn 
Ngọc Thơ, đại diện Chánh phủ Việt-Nam Cộng-Hoà (thời 
Ngô Đình Diệm) với Chức sắc đại diện Hội Thánh Hiệp 
Thiên-Đài, Cửu-Trùng-Đài và Phước-Thiện ngày 28-2-
1956. (Xem Nội dung Thỏa Ước Bính Thân bên dưới)  
          - Thay mặt Đức Thượng-Sanh trong lúc Đức 
Thượn

B. Chức vị Tổng Thơ-Ký Chánh-Trị-Đạo: 
            Mãn trách nhiệm Thừa-quyền Hộ-Pháp ngày 1-12 
Kỷ-Sửu (dl 21-1-1950). Nhận chức vụ Tổng-Thơ-Ký 
Chánh-Trị-Đạo năm Canh-Dần (1951) khai thác 4 khu
rừng 176, 316, 56 và 55 ( Rễ Dưới) diệRạch 

g-Sanh chưa về Tòa Thánh hành đạo (Thánhtây).  
C. Thống lãnh Văn-Phòng Hộ-Pháp
Lãnh nhiệm vụ Thống lãnh Văn Phòng H
-Lịnh ngày 7 tháng 5 nhuần năm Nhâm
2), điều chỉnh Cơ quan Hành-Chánh Đạo và Phước-

Đức Hộ Pháp số 65/HP ngày 6-5-Bính-Thân, dl 14-6-1956).  
            - Ngày 11 Giêng Kỷ-Hợi (dl 18-2-1959), lãnh phận 
sự Quyền Đầu Sư, Đạo Lịnh số 15/ĐL ngày 11-1-Kỷ Hợi. 
Sau khi nghỉ một thời gian ngắn, tái thủ nhiệm vụ Quyền 
Đầu Sư, Đạo Lịnh số 08/ĐL ngày 8-12-Canh Tý (dl 24-1-
1961).

ện được hoàn mỹ hơn. Giữ gìn cho còn mãi sự tương 
liên mật thiết giữa Chức sắc Cửu-Trùng-Đài và Chức sắc 
Phước Thiện.  

D. Phận sự Tam Đầu Chế: 
      -Đài, Đại 

  
- Sáng lập Bá Huê Viên, diện tích một m         ẫu rưỡi 

tây, bên kia Đại lộ Phạm Hộ Pháp, trước Báo Ân Từ.  
           - Ngày mùng 8-Giêng-Giáp Thìn (dl 20-2-1964) 
lãnh phận sự Quyền Chưởng quản HTĐ, Vi Bằng Hội 
Thánh Hiệp-Thiên-Đài số 01/VB ngày 8-1 Giáp-Thìn. 
           - Ngày 14-11 Ất-Tỵ (dl 6-12-1965) lãnh phận sự 
Thừa quyền Th

Đứng trong Tam-Đầu-Chế Hiệp-Thiên
diện chi Thế, do Thánh Lịnh ngày mùng 1- 9 Ất-Mùi (dl 
16-10-1955), hiệp với Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài gìn giữ 
mối Đạo trong lúc Đức Phạm Hộ-Pháp nhập tịnh Trí-Huệ 
Cung.   

G. Đại diện Hội Thánh lập Thoả Ước Bính Thân 
(1956): 

ượng Sanh, Thánh L
Ất-Tỵ (dl 6-12-1965).             14-
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ong 

khai p

           

h, Cẩm 
Giang, Tr o trùm 13 
Phận đạo hiện hữu, Đạo Cao Đài được cử ra 2 hay là 3 tín 
đồ tùy th ỗi Ban 
Hội Đồng Hươ

các đại diện Đạo Cao-Đài Tây-Ninh đồng đi đến sự thỏa 
thuận hoàn toàn các điểm sau đây:        

I. Đạo Cao-Đài Tây-Ninh được tự do truyền bá 
 theo phép Đạo tr

- Ngày 21-2  Ất-Tỵ (dl 23-3-1965) Trưởng Ban Thế 
Đạo và Thống quản Đại Đạo Thanh Niên Hội.            

- Ngày 27-2 Ất-Tỵ (dl 29-3-1965) Thống quản Nữ 
phái C và được tự do hội họp cúng kiếng

khắp n
ửu-Trùng-Đài do Hiến Pháp bổ túc ngày 27-2-Ất Tỵ 

(dl 29-3-1965), chiếu Thánh giáo của Đức Lý Giáo Tông 
t 

ước Việt-Nam.        
Đạo Cao-Đài Tây-Ninh do các Chức-sắc cao cấp  

trong 
Nhứ Trấn Oai Nghiêm đêm mùng 9-Giêng-Quí Mão (dl 
2-2-1963).            

- Ngày 25 Giêng Giáp-Ngọ (dl 14-2-1966) Thống 
quản Chưởng-Quản Phước-Thiện do Thánh Lịnh số 34/TL 
ngày 25-1-Bính Ngọ.            

- Ngày 24-3 Bính-Ngọ (dl 1-4-1966) Chủ-Tọa Tòa 
Hiệp-Thiên-Đài.             

-Ngày mùng 3-12 Bính-Ngọ (1966) lâm trọng bịnh. 
- Ngày 19-8-Đinh Mùi (dl 29-9-1967) phục hồi sức 

khỏe và tiếp tục phận sự như cũ.             
- Thánh Lịnh số 04/TL ngày 3-12-Đinh Mùi (dl 2-

1-1968) sửa đổi danh từ Trưởng Ban Thế Đạo lại là 
Chưởng quản Ban Thế Đạo.             

- Thánh Lịnh số 10/TL ngày 2-2-Mậu Thân (dl 19-
3-1968) tái thủ trách vụ Chủ Tọa Tòa Hiệp-Thiên-Đài..   
       - Hiện thời đang lo thống nhứt các Chi Phái.Lập tại 
Toà-Thánh Tây-Ninh, ngày 8-6 Mậu-Thân (dl 3-7-1968).  
BẢO THẾ LÊ-THIỆN-PHƯỚC (ấn ký) 

(Tài liệu của Cải Trạng Lê minh Khuyên)  

   

 
Sau đây chúng tôi xin ghi lại nguyên văn  

Thỏa Ước Bính Thân (1957) 

C-THỎA ƯỚC NĂM BÍNH-THÂN 
      Sau các cuộc hội đàm ngày 22, 26 và 28 tháng 2 
năm 1956, Đại diện Chánh Phủ Việt-Nam Cộng-Hoà và 

Đạo đại diện và dìu dắt trong lúc vắng mặt Đức Hộ 
Pháp Phạm-Công-Tắc, nhìn nhận chỉ biết hành Đạo mà 
thôi, không làm chánh-trị trên toàn lãnh thổ Việt-Nam và 
về mặt pháp lý, chịu hệ thống luật lệ hiện hành của Chánh 
phủ Việt-Nam Cộng-Hoà do Ngô Tổng-Thống lãnh đạo.  
      II. Những phần đất nào của Đạo Cao-Đài ở Tây 
Ninh đã làm chủ vĩnh viễn bằng cách hoặc khẩn, hoặc 
mua, hoặc hưởng của cho, thì Đạo Cao-Đài đặng toàn 
quyền sử dụng.            
  Những đất quốc-gia nào trong vùng Tây-Ninh, khi  
trước là rừng cấm hay đất hoang, đã được tín đồ Cao-Đài  

há và được trong Đạo Cao Đài phân chia theo cách 
tiểu sản, sẽ được hợp-thức-hóa đúng theo tinh thần chương 
trình cải cách điền địa của Chánh-phủ đang thi hành bằng 
cách sẽ cấp phát bằng khoán vĩnh viễn đúng theo thủ tục 
và thể lệ hiện hành cho mỗi người, để cho các tín-đồ đóng 
thuế mỗi năm cho Chánh phủ theo số đất mình sẽ làm chủ. 
Trong thời hạn không quá 3 tháng kể từ ngày Thỏa-Ước 
nầy được chấp thuận, Ông Tỉnh Trưởng Tây-Ninh và đại 
diện Cao-Đài phải khởi sự hợp thức hóa sự cấp đất và phát 
bằng khoán vĩnh viễn cho các người choán đất.  
      III. Trong 6 làng: Long Thành, Hiệp Nin

ường Hòa, Phước Hội, Ninh Thạnh, ba

eo chỗ để đại diện Đạo và cộng tác với m
ng chính.  
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Đ
đấ

rừ tiền hỷ cúng của tín đồ, Đạo Cao Đà Hành Chánh tỉnh cấp súng, công nho làng trả lương.  
      VI. Cơ Thánh-Vệ hiện hữu chỉ có phận sự về nghi 
lễ, giữ vẻ tôn nghiêm cho Đạo trong các cuộc hành lễ lớn 

 tr

bỏ n ững thuế có thâu thuở giờ, hoặc trên đất Đạo làm 
chủ, hoặc trên đất quốc gia, còn trong vùng ảnh hưởng của 
Đạo.  
      Những Chợ hiện hữu trong vùng Đạo thuộc 6 làng 
kể trên

nhỏ ong Nội Ô. Số người có thể lên không quá 160 
người do Đạo Cao Đài hoàn toàn chọn lựa và trả lương 
(nếu không phải làm công quả).        

Người trong cơ Thánh Vệ có thể có võ trang nhưng 
phải xin phép sắm và giữ súng theo luật lệ hiện hành. Súng 
ống đạn dược do Đạo Cao Đài đài thọ.        

Trong Nội Ô, các lực lượng quân sự và cảnh sát 
quốc gia không được xâm nhập, trừ khi phải can thiệp 
hoặc để thi hành phận sự theo luật lệ hiện hành hoặc để 
đem trật tự an ninh lại, hoặc vì xảy ra thường tội hay trọng 
tội.   

VII- Được miễn thuế (đủ các sắc) 
theo thể lệ hiện hành: 

- Những Tu viện, Trường học cùng Dưỡng đường 
của ạo Cao Đài Tây Ninh cất ra hoặc trên đất Đạo hoặc 
trên t quốc gia.        

- Những đất trên đó có những bất động sản nói trên. 
Hiện hữu những bất động sản có tên trong bản đính theo  
đây, được miễn thuế.       

VIII.-Các công trình của Đạo Cao Đài về mặt xã 
hội, y tế, mở mang hay tu bổ kiều lộ trong vùng Đạo, sau 
khi giao cho Hành chánh Tỉnh Tây Ninh đảm nhận, thì sẽ 
được tiếp tục tiến hành với sự hợp tác của các Chức sắc 
chuyên môn của Đạo Cao Đài.   

Làm tại Tây Ninh, ngày 28 tháng 2 năm 1956.  

 do Đạo Cao Đài tạo ra, dầu trên đất Đạo cũng là 
nguồn lợi của quốc gia và chỉ có quốc gia mới được phép 
sắp đặt, sử dụng và hưởng huê lợi. Dầu vậy, Chánh phủ 
cũng bằng lòng để Đạo Cao Đài thâu những chợ nầy tron
khoảng 4 năm liên tiếp (1956, 1957, 1958, 1959) bằng 
cách đóng góp cho làng sở tại một số tiền mỗi tháng:  
      - Năm đầu bằng 1 phần 5 số thâu góp hằng tháng.  
       - Năm thứ 2 bằng 1 phần 4 số thâu góp hằng tháng.  
       - Năm thứ 3 bằng 1 phần 3 số thâu góp hằng tháng.  
       ng tháng. - Năm thứ 4 bằng 1 phần 3 số thâu góp hằ
      Số tiền thâu góp chợ mỗi ngày hay mỗi tháng do 
bên Đạo và Ông Tỉnh trưởng Tây Ninh thỏa thuận nhất 
định một năm 2 lần, trong tháng 6 và tháng 12 dương lịch.  
      Về phần Chợ Long Hoa, Đạo Cao Đài đang cất,

.Hành Chánh tỉnh đảm nhận tiếp tục theo bản đồ đã có
Những tổn phí của Đạo Cao Đài đã xuất phát tới ngày nay, 
Hành Chánh tỉnh chịu trả lại, sau khi được đôi bên xác 
nhận tánh cách chi phí và số tiền. Số tiền nầy được trả 
phân kỳ không quá 4 năm, mỗi năm đóng một lần nhằm 
trong tháng 4 dương lịch.  
      V. Trật tự an ninh trong 13 Phận đạo theo tổ 
chức hiện thời của Đạo sẽ đặt dưới hệ thống của Ban Hội 
Đồng Hương-chính của 6 làng nói trên. Các Ban nầy hành 
sự với những toán, từ 20 đến 30 người “Dân Vệ”, gốc 
người tín đồ Cao-Đài, được Ông Tỉnh Trưởng chọn với sự 

cử 

     Đại-diện Chánh phủ Việt-Nam Cộng-Hoà 
    (ký tên)  

      Nguyễn Ngọc Thơ 
                                    

đề của Ban Hội Đồng Hương chính. Những toán Dân 
Vệ nầy được võ trang và trả lương theo thể lệ hiện hành.  
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                                   Ký tên: 
 HIỆP THIÊN ĐÀI: 

Bảo-Thế    Lê thiện Phước (ký tên)  
Tiếp-Pháp Trương văn Tràng  (ký tên)  
Hiến-Pháp Trương hữu Đức (ký tên)  
Tiếp-Đạo   Cao đức Trọng (ký tên)  

 CỬU TRÙNG ĐÀI:  
Thái Chánh-Phối-Sư  Thái Bộ Thanh (ký tên)  
Thượng Chánh-Phối-Sư  Thượng Sáng Thanh (ký tên)  
Ngọc Chánh-Phối-Sư  Thượng Tước Thanh (ký tên)  

PHƯỚC THIỆN:  
Chơn-Nhơn Trịnh phong Cương (ký tên)   
Đạo-Nhơn Nguyễn văn Phú (ký tên)   
Đạo-Nhơn Trần văn Lợi (ký tên)   
Đạo-Nhơn Đỗ văn Viên (ký tên)   

Số 337-BNV/VP  
CHUẨN Y  

Sàigòn, ngày 1 tháng 3 dl 1956.  
  Ụ       BỘ TRƯỞNG NỘI V

(Ấn ký)  
   Bùi văn Thinh 

 
D-Ngài Bảo-Thế giáng cơ, 

lấy hiệu Vân Phong: 
                       THI 

ền, rất ít làm thơ, duy 
chỉ có ung  
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 Bài thi của B :   
Hễ rò,  

ười đo.  
Tử cười môi méo,  

ng Phi bước trẹo giò.  
ước,  

 
n Thánh,  

n cò.  

 E-DIỄN VĂN  cuả N ế  Lê-Thiện-Phước 
Trưởng -ĐÀI TOÀ-

THÁNH TÂY-NI ghị Tôn-giáo 
Thế-giới  ở TOKYO  (Nhựt-B
              Kính Quí Đại-
              Nhơn danh Tr oàn Đại-diện Hội 
Thánh Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ Tòa-Thánh TÂY-NINH 
(Việt-Nam).Ti uí vị Đại-Đức 
các Giáo-phái, q  thể cùng quí vị 
Đại-nhơn hi i-Nghị Tôn-giáo Thế-giới. 
Tiện-sĩ cũng c Hội 
nghị đã chiếu i chúng 
tôi đến Quí quốc. 

ÁT NƯƠNG
muốn làm sư phải huợc t

y thường đổ lỗi ngVụng ma
Nhái duyên Tây 

u ĐườĐoạt điệ
Bắt nguyệt lại mò trăng đáy n
Theo Tây bợ ngợ viết nhà Nho.  
Vui chi hơn gặp trang tài tử,  
Vẫy lưới chòm cây có cứt cò.  

            BÀI HỌA của NGÀI BẢO-THẾ:  
Lố xố lăng xăng mấy chú trò,  
Văn chương lá mít của so đo.  

ai chạy quấy ngồi rơi lụy,  Vác m
Múa búa khoe danh chạy bại giò.  
Trí thiển dòm Trời bằng cái xịa,  
Tài sơ ngóng chữ tợ rừng Nho. 
May duyên đưa đến mùi Tiê
Mừng đ ắược bài thi khỏi g

gài Bảo-Th
 phái-đoàn đaị-diện Hội-Thánh CAO

NH (Việt-Nam) đọc tại Hội-N
ổn)    

Đức Giáo-Hội,  
ưởng phái-đ

VÂN PHONG vừa đẩy đám mây lành,  
Hội hiệp quần sanh bất cạnh tranh.  
Phất phướn truy hồn qui lối cũ,  
Vén màn mờ ám cứu nhơn sanh.  

     Ngài Bảo-Thế lúc sinh ti

ện-sĩ rất đại-hạnh kính chào Q
uí vị cao minh, các đoàn

ện-diện giữa Hộ
 xin để lời tri-ân Trưởng ban Tổ-chứ
 cố tới bổn Đạo, nên có cảm-tình mờ bài thi của Ngài họa với Bát-Nương Diêu-Trì-C
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           Nhơn c Hộ-Pháp 
PHẠM-CÔN Đức Thiên 
Hoàng n 

Hoàng,  và Chánh-phủ và 
chúc hạnh-ph
           Kính Q

ĐẠI-Đ Cao-Đài 
Thượng-Đế d i nước 
Việt-Nam từ  năm, độ 
dân được mộ ệu người, Tổ 
Đình thờ Đứ Phật-Mẫu lập 
thành tại Thá hành-đạo dưới 
quyền Đức Tiên-Trưởng Lý Thái-Bạch kiêm Giáo-Tông về 
mặ Đức Quyền 
Giáo-Tông T ui thiên. Hiện 
giờ Đức Hộ- o trong cửa  
Đạo cho tới n h-vị. 
           Luật-p t và Pháp 
Chánh Truyề  dùng huyền 
diệu Cơ bút n-thằng cho 
Hội-Thánh tr
           Diệt tr p bóng chàng, phù 

u-dẫn quần-sanh trên 
t-lý làm yếu-tố. 
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i đền nợ tiền 

n 

dịp được may duyên này, Đứ
G-TẮC có cậy chúng tôi đệ lên 

Đại-Đồng huynh-đệ.  
           Triết-lý thì cấm xa-hoa phung-phí, tránh bã lợi mồi 
danh, trọng duy tâm hơn duy vật và xả phú cầu bần, xả 
thân cầu Đạo đặng giữ cho tâm thần được thơ-thới nhẹ 
nhàng.   

a

 trọn tấm nhiệt-thành của Người hằng cầu-nguyệ
Đức Thượng-Đế ban ân lành cho toàn quốc Phù-Tang, 
riêng chúng tôi xin trân-trọng chúc thọ cho Đức Thiên 

           Giáo-lý củ  Đại-Đạo là chuyên về Tín-ngưỡng và 
tu-trì, dìu-dẫn quần-sanh trên con đường xuất thế. 
           Tín-ngưỡng thì dạy thờ Đấng Tạo-đoan là Trời, là  
Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, Chúa tể Càn-khôn vũ-trụ, sùng 
thượng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, đã dày công giáng 
trần độ thế. Đại-Đạo cũng như các Tôn-giáo nhìn nhận 
linh-hồn bất tiêu bất diệt và tồn-tại mãi theo định-luật quả 

uyển kiếp luân-hồ

chúc lành cho Ngài Thủ-tướng
úc cho cả dân-sanh nơi quí địa. 
uí Hội-viên,  
ẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ do Đức 
ùng Huyền-diệu Cơ bút khai sáng tạ

năm Bính-Dần (1926) đến nay đã 30
t số thiện-nam tín-nữ hơn hai tri
c Chí-Tôn và Đền thờ Đức 
nh-địa Tây-Ninh. Hội-Thánh 

báo, có vay có trả, phải ch
khiên đặng lần bước trên con đường sáng suốt cho tới cõi 
Hư-linh hằng sống. 
           Tu-trì: thì dạy lập công bồi đức, thủ giới trì trai, 
trau-giồi đạo-hạnh, tịnh-dưỡng tinh-thần, tu tâm luyện 
tánh đặng đoạt vị thiêng liêng. 
           Cửa Đạo vẫn luôn luôn mở rộng, tiếp rước bá-tánh 
thập-phương không phân biệt sang hèn, nghèo giàu, hữu 
học, thông-minh hay dốt nát ngu đần, mạnh yếu như nhau, 
cả thảy đồng như thế: Đại-nghiệp của Đạo Cao-Đài là 
của chung toàn thể sanh-linh, chẳng dành riêng cho một 

ời bổ

t vô-vi, còn về mặt hữu-vi thì dưới quyền 
hượng-Trung-Nhựt, nay  đã q

Pháp chấp-chưởng quyền tối ca
gày có Giáo-Tông hữu-hình chán
háp của Đại-Đạo là Tân-luậ
n do  Đức Cao-Đài Thượng-Đế
 giảng dạy để làm qui-củ chuẩ
uyền giáo.  
ừ mê-tín dị đoan, bất nạ ai cả. Dầu người trong Đạo hay ngoài đời, dầu ngư

thủy, bổn Đạo dung-hoà mọi tín-ngưỡng và tùy khả năng 
tiến-ho  

xứ hay khách ngoại-bang, hễ nhìn Đạo là làm chủ cái Đại 
nghiệp ấy.  
           Hồi tưởng lại việc đã qua trong các thời xưa, nhứt 
là thời cận đại và lấy kinh-nghiệm xét-đoán, chúng tôi 

á của mỗi hạng người và phong-tục của mỗi điạ
phương mà phổ-độ. 
           Tôn-chỉ của Đại-Đạo là dì
con đường xử thế, lấy luân-lý và triế nhận thấy hễ nơi nào sôi-nổi phong-trào náo-loạn lôi cuốn  

con người vào chốn diệt vong thì cập theo đó sản-xuất một  
mối Đạo mới để cứu vớt sanh-linh khỏi cơn đồ thán. 
           Như trước kỷ-nguyên Thiên-Chuá giáng sanh, nhơn  

            Luân-lý thì dạy con người giữ Đạo nhân-luân, làm 
tròn bổn phận mình, đối với mình, đối với gia-đình, đối với 
xã-hội là gia-đình rộng lớn, đối với toàn cả thiên-hạ là  
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loại cơ hồ bỏ qua lời truyền của Đức Phật Thích-Ca vạch 
rõ con đường Bát-chánh để làm phương giải khổ.   
           Quên hẳn lời dạy của Đức Khổng-Tử giữ Đạo 
Nhân-luân, tạo nhân kết nghĩa để làm cửa điều-hoà xã-hội 
và vì khinh-thường Huấn-ngôn của các Đấng ấy, nên cơ 

n hỗn-độn thì Cơ-Đốc-Giáo ra đời  
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t-giành thì còn điểm  

           Cuộc tuần-huờn xây chuyển, thời-kỳ hiện tại là 
thời-kỳ Hạ-nguơn Tam chuyển đặng trở lại Thượng-nguơn 
Thánh-Đức tức là nguơn Tái tạo, nguy cơ mà ngày nay 
nhơn-trí đã vượt qua khỏi nguơn tấn-hóa, tăng tiến lên 

o-đức. điạ-vị tối cao phàm trần thì mất hẳn đức-tin về đạ
Càng mất đức-tin càng đi sâu vào đường tội lỗi, vào cơ tự Đời thuở nọ lâm cơ

Cứu-Thế. 
           Chưa mãn hai ngàn năm hoằng khai Công-giáo thì 
nhơn-loại lần lần không quan-tâm đến lời của Đấng 
Christ tiên-tri số-phận điêu-linh của loài người trong 

diệt thì chúng-sanh khó tránh khỏi cái nạn tương-tàn 
tương-sát. 

ị           Chư v  Đại-Đức cũng như chúng tôi đều nhận thấy 
hiện giờ tinh-thần đạo-đức của nhân-loại đã suy-vi nên 
người ta hô-hào dẹp sự bất công, mà vẫn làm điều bất 
công hơn nữa. 
           Thiên hạ đã phản tâm và bị chi phối bởi hai lý 

khoảng đời mạt kiếp này. Lời tiên-tri đã ứng-nghiệm thì 
ĐẠI-ĐẠO CAO-ĐÀI   xuất hiện.          
           Giống như nhiều vị Giáo-Chủ đã qua vì sứ-mạng 
thiêng-liêng phải chịu hãm thân vào vòng thương-khổ, lấy 
khổ-hình đổi làm phúc-hậu cho chúng-sanh. Chức sắc 
lãnh đạo của chúng tôi không thoát khỏi nạn khảo nặng-
nề dường ấy, nên có người phải tử vì Đạo, có kẻ  vào 
khám ra tù, chính Đức Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc cũng  
phải bị đồ lưu năm năm nơi Hồng-Đảo, chỉ vì TỘI  
THƯƠNG YÊU chớ không phạm tội gì khác. 

tưởng khác nhau của hai phái tư-bổn và cần-lao:  
           - Phái tư bổn giải thích rằng: nhờ tiền tài vốn liếng 
của họ, phái cần-lao mới có chỗ dung thân, mới có mưu 
sanh sống. Phái vô-sản trả lời rằng: không có năng-lực 
của Cần-lao thì tư-bổn làm gì đứng vững. Đã vậy người 
Tư bổn còn thủ lợi thập phần để cho kẻ lao công nhọc sức 
chịu thiệt-thòi trong giai-cấp, hai phái dựng hai lý-tưởng 
bắt đầu tạo thành hai chủ-nghĩa Dân-chủ Tự-do và Cộng 
sản, lý-tưởng chia đôi, hợp đồng bể-bạt, hai khối chống 
nhau vì quyền-lợi. 
           - Muốn thủ lợi phải khuếch-trương kinh-tế, xâm 

ề t

           Sự hiểu lầm của bao nhiêu khách bàng-quan và nhà 
hữu-quyền buổi nọ với sự hy-sinh vô-bờ-bến của chúng tôi 
đã làm giá cao cho Đại-Đạo Cao-Đài và biết đâu chừng, 
nhờ đó mà nghiệp-chướng của chúng-sanh sẽ được giảm 
bớt một phần nhỏ-nhen nào chăng! 
           Nghĩ vì bổn Đạo còn trong vòng phôi-thai vừa ba 
mươi thu mà tội-lỗi của loài người chồng-chất trên ngàn 
tuổi thì làm sao một gáo nước dập tắt lửa muôn xe cho 
đặng, song vì bổn-phận cứu đời, chúng tôi không dừng 
bước trước một cảnh tượng khó-khăn nào và nơi nào hiệu 
triệu vì cuộc sống còn của nhân-loại thì chúng tôi sẵn lòng 
hưởng-ứng. 

chiếm v  đấ  đai, sản-xuất cho nhiều hàng-hóa, tầm nơi 
tiêu thụ cho mau. Quyết sách vận trù, lo mưu định kế, 
không khối nào chịu cho khối kia lấn áp. 
           Muốn tranh quyền phải có sức mạnh làm hậu-thuẫn 
tức phải lập quân-đội cho đông, tạo khí-giới tối-tân cho 
nhiều, nhiễu-hại cho rộng lớn. Hai bên cứ so gươm thư 
hùng, không khối nào chịu cho khối kia gồm thâu thiên hạ. 
           QUYỀN và LỢI làm bia giự
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lương-tâm đạo-đức nào để chế-ngự hành-tàng trong vòng 
thương-yêu Nhân-Nghĩa.  
           Khắt-khe thay! cái tội không tha-thứ được, là người 
ta lấy xương máu để bồi đắp cho nền Văn-minh vật-chất, 
mà xương máu ấy là của đại-đa-số nhân-quần, còn chủ 
trương bảo-vệ văn-minh vật-chất là do thiểu số chủ-nhân 
ông cầm quyền trị nước, bắt kẻ yếu làm con vật hy-sinh để 
đoạt kỳ sở vọng. 
           Sanh mạng con người đã bị rẻ-rúng như kiến cỏ, 
thoảng  như một ngày gần đây trận giặc thứ ba phát khởi, 
sức tàn-phá ra tro bụi của nguyên-tử-lực sẽ đem lại kết 
quả gì cho thế-giới? Anh-hùng tận, nhơn-sanh diệt, kẻ yếu 
vong thân, kẻ mạnh cũng không còn thì ô-hô ! Tha hồ 
chúng-sanh tận diệt ! 
           Thảm trạng đã hiển nhiên, vì bởi nhơn-loại sống 
trong cảnh mất niềm hoà-ái, mất lẽ công-bình, song chẳng 
vì thế mà đành như thế.  
           Nguy-cơ lố dạng tứ phương, Hội-Nghị Tôn-giáo  
Thế-giới khai mở rất hợp thời, chúng tôi dù tài sơ đức bạc, 
xin mạn phép dâng vài thiển-nghị làm phương cứu-vãng  
tình thế, ước mong Hoà-bình sẽ tái-phục. 

1- Sự  thay đổi về lý-do thời-đại hỗn-loạn và khủng 
hoảng của thế-giới 

           Sau trận đại-chiến 1914-1918 Hội Vạn-Quốc lập 
thành đặng ngăn-ngừa chiến-tranh ngày mai hậu, nhưng 
vô hiệu mới xảy ra trận đại-chiến thứ nhì 1939-1945. Liền 
đó Hội-Quốc-Liên ra đời cho tới ngày nay đã được 10 
năm cũng theo đuổi một mục-đích ngăn ngừa giặc-giã. 
Nhưng Hội Quốc-Liên chưa liên-kết được hoàn-toàn chư 
quốc thì quyền-lực của Hội vẫn mong manh e kìm chế 
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ột 

ợp 
ăn 

minh duy-vật đang ti ọa may chế 
ngự được lửa lòng của kẻ đang động hành vô-nhân-đạo. 

           Cũng nên lưu ý trong Hội-Vạn-Quốc và  Hội Quốc 
Liên không có đại-diện Tôn-giáo tức là không đủ tinh-thần 
giải-quyết ổn-thỏa mọi điều bất mãn trong thế-sự. 
           Người ta có quan-niệm nhà tu trì chỉ biết có kinh-kệ 
nguyện-cầu, mà:  
           - Quên rằng vì thương hại chúng-sanh nhà tu mới 
sớm kệ chiều kinh cầu-nguyện cho chúng-sanh bớt khổ. 
           - Quên rằng chớ chi các nhà thông-thái phát-minh 
nguyên-tử-lực chịu hợp-tác với nhà tu-trì để xử-dụng thì 
lực nguyên-tử sẽ dùng vào việc giúp ích cho thế-gian hơn 
là giết hại đồng-chủng. 
           - Quên rằng nếu lấy đạo-đức khuyến thiện là bổn 
phận Thiêng-liêng của nhà tu đặng bảo-thủ Hoà-bình, còn 
lấy bạo-hành ép buộc dân-chúng thì không bao giờ hết 
loạn. 
           Thoảng như đời biết nương Đạo, thì Đạo sẽ nâng 
tay dìu đời. Ngặt vì đời quá rẻ-rúng Đạo, bảo sao ngừơi 
tu-hành không lánh mình ngoài chốn oai-quyền thế-lực để 
mặc ai sa vào cạm bẫy của tà-thần, tự rước lấy sự thất-bại 
chua cay vô phương cứu chữa. 
           Lợi-khí của loài người để xét nét việc chánh tà, 
phải quấy, hư nên là tinh-thần, mà kém tinh-thần như xác 
không hồn, hỏi làm gì cho khỏi sai lầm trong tư-tưởng hay 
hành-vi, mà một bước sai lầm là vạn sự hư hỏng. 
           Hơn phân nửa thiên-hạ đã kém tinh-thần, còn m
phần lớn các nhà tu-trì thì đầy đủ nhưng rời-rạc bởi nhiều 
Đạo, nhiều nơi tự lo cho tư-tưởng mình, mặc dầu tinh-thần 

-trạng hòa-bình đạo-nghiã vẫn có một. Đứng trước thảm
sắp xiêu đổ, các Tôn-giáo cần qui tựu nhứt gia, thống h
tinh-thần làm một khối lành-mạnh đối lập với khối v

ến-triển quá mau, thì hkhông nỗi tình đời vô cùng gay cấn. 
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           Vả chăng đời đã có Liên-Hiệp-Quốc thì Đạo phải 
dựng nên Công-Đồng-Giáo-Hội liên kết tất cả giáo-phái 
trên địa-cầu để giúp tinh-thần đạo-đức cho loài người vì 
nhục-dục mà làm mồi cho nguyên-tử-lực. 
           Công-đồng Giáo-hội sẽ có điều-lệ làm nền tảng đại 
đoàn-kết Tôn-giáo, có kỷ-luật và chương-trình giáo-hóa 
trên giải-pháp cách-mạng tinh-thần. Giải-pháp này là Tôn 
giáo phải gìn-giữ chúng sanh đặng dìu-dẫn trên lối Nghĩa 

thành lập vì lực-lượng tinh-thần thống-nhứt do nơi sự 
đoàn-kết thực sự các Tôn-giáo sẽ là lực-lượng thứ ba để 
dàn xếp ổn-thỏa hai lực-lượng đương tranh hùng mà cứu 
cánh thê-lương về chúng-sanh chung  gánh. 
           Tinh-thần Đạo-đức kết chặc là một phần trọng đại, 
còn thiện-chí kết dải đồng tâm giữa chư Môn-đệ các giáo 
phái là một phần tương-đương quan hệ. Môn-đồ các Giáo 
phái hiệp nhứt tức là Môn-đồ chung của Công-Đồng Giáo 

Nhân, trên đường Công-Chánh, hơn là đợi chúng-sanh 
đến gần mình đặng học hỏi  thì không trông gì họ đến. 
           Đời hằng quên Đạo chớ Đạo chẳng quên Đời, mà 

Hội thì trong khi thi-hành Huấn-thị của Công-Đồng Giáo 
Hội không còn phân-biệt là nghị-sĩ, quan lại, nghệ-sĩ hay 
Nông, Công, Thương-gia, nghĩa là chừng ấy mỗi người chỉ  
lấy danh nghĩa Môn-đồ Tôn-giáo bảo vệ chủ-nghĩa Hoà nhằm lúc đời quá dữ Đạo không thể điềm-nhiên tọa-thị và 

tự mình tầm phương cứu họ chớ họ không tự cứu. Bình. 
           Phương chước thực-nghiệm của lực-lượng thứ ba 
là bất hợp-tác với hai lực lượng kia, nếu dung-hoà vô-hiệu 
quả. 
           “Nhứt tâm nhứt-trí dĩ đức phục nhơn” là yếu-tố để 
đi đến mức thành-công, thì trước hết các Tôn-giáo phải 

           Tiếng nói và quyết-nghị của Công-Đồng-Giáo-Hội 
sẽ là tiếng nói và quyết-nghị của toàn Giáo-phái tức là 
của cả thảy thiện-nam tín-nữ thống-nhất. Hiệp lực của 
Giáo hội do nơi đó mà đạt thành chủ-nghĩa tái lập Hòa 
bình. 
           Công-Đồng-Giáo-Hội sẽ yêu cầu Liên-hiệp-Quốc chơn-thành liên-kết, ấy là khêu ngọn huệ-đăng soi đường 

cho kẻ tối. 
3- Nâng cấp hạnh-phúc cho nhân-loại:            

dành cho một số hội-viên cố-vấn để giúp tinh-thần đạo 
đức 
           Cho đặng giữ vững tính cách thống-nhứt Tôn-giáo, 
mỗi nước đều đặt đại-diện giáo-phái mình gần như vị 

Nhơn-loại hiện giờ sống trong lối chật-vật thiếu thốn về 
thức mặc, miếng ăn, chỗ ở, thì Công-Đồng Giáo Hội lấy 
Nhơn-Nghĩa làm phép hóa-dân cho họ đồng vui sống 
trong tình gia gia liên bảo, góp sức hiệp công chia vui sớt 
thảm để bảo trợ lẫn nhau giữa gia đình với gia đình, giữa 

lãnh-đạo Tôn-giáo nơi xứ khác đặng gầy thân-hữu và nối 
dây liên-lạc Công-đồng giáo-hội. 
           Huấn-thị của Công-đồng giáo-hội phải được các 
nơi truyền-bá và thi-hành, còn kiến-nghị của giáo-hội địa 
phương phải được Công-Đồng Giáo-Hội nghiên-cứu và 

hương-thôn với hương-thôn, rồi lan lần ra xã hội. Ấy là lẽ 
sống trong tinh-thần Đạo-đức khuyến-khích nông-tang 
bành-trướng tiểu công-nghiệp, trao đổi nguyên liệu, vật định-đoạt. 

2 - Lực lượng các Tôn-giáo: 
           Tôn-giáo không ưa bạo động, thì sẽ dùng bất-bạo 
động chống với bạo động, nếu Công-Đồng Giáo-Hội được 

dụng, xóa bỏ tiền-tệ là nguồn sanh thù hiềm oán ghét bất 
công, dùng nội-hóa, nội-sản, tránh xa-xí-phẩm, nói tóm lại 
là tổ-chức kinh-tế tự túc trên nền tảng Thương yêu và 
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Công-bình. Dung-hòa duy-vật với duy-tâm, ấy là tạo Tân 
dân, Tân thế-giới. 
           Kính Quí  Đại-Đức Giáo-Hội, 
           Nhơn-loại đang bị thống khổ và sẽ lăn vào cảnh 
tang-thương vì tinh-thần ly-tán nên ĐẠI-ĐẠO CAO-ĐÀI 
xuất hiện đặng phục-hưng Khổng-giáo, áp dụng Nho-Tông 
làm khuôn luậ , tận-mỹ. Các 
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t tổ-chức xã-hội cho tận-thiện
dân-tộc sẽ đối đãi nhau như anh em một Cha, ở chung một 
nhà, cộng hưởng Đại-Đồng hạnh-phúc. 
           Đó là về mặt xã-hội, còn mặt Đạo là mặt tinh-thần 
thì Đại-Đạo giữ-gìn tinh-ba giáo-lý nhà Thiền và Lão-giáo 
đặng độ tận linh-hồn về Thượng-giới. 
           ĐẠI-ĐẠO tiên khởi  lập thành tại nước Việt-Nam, 
nhiên hậu sẽ hoằng-khai các miền Đông-Á, qui hợp cả 
Huỳnh-chủng làm đà sang Bạch-chủng Âu-châu dìu-dẫn 
khắp thiên-hạ trên con đường Công-Đồng. 
           Sứ-mạng bao la, nặng nề, khó-khăn, bề-bộn, chúng  
tôi sẽ nhờ chư vị Đại-Đức giúp tay thì không gì may-mắn 
bằng. 
           Chú trọng về việc vãng-hồi HOÀ-BÌNH, chúng tôi 
vẫn kính nễ Giáo-lý và phương-thức cúng kiến thờ phượng 
của các Giáo-phái, chỉ yêu cầu chư vị Đại-đức tu-trì vì 
thương-hại nhơn-loại sắp tận cùng, chung trí thành-lập 
lực-lượng tinh-thần lành mạnh sẽ đắc-kỳ sở-nguyên và 
chúng tôi tin chắc sẽ có thần-minh ám trợ trong công cuộc 
ĐỘ THẾ CỨU NHƠN. 
       “Nam-mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma Ha Tát”  

    Toà-Thánh Cao-Đài Tây-ninh, ngày 1 tháng 6 năm   
Ất-Mùi (dl 19 juillet 1.955) 

                            Bảo-Thế LÊ-THIỆN-PHƯỚC 
                                 (Ký tên và đóng dấu)                              
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m quên mình lo cho  

                Lời nhắc nhở của Đức Hộ-pháp: 
 Hạnh phúc cho nhân sanh trong buổi Tam-Kỳ Phổ 
Độ này, dầu là những bậc Chức sắc đại Thiên-phong đi 
nữa cũng luôn được Thiêng liêng nhắc nhở. Nhất là Đức 
Hộ-pháp có lời khen tăng Ngài Bảo-Thế đồng thời cũng 
nhắc nhở rằng: 
 … “Bần Đạo đã nghĩ rồi điều đó, Hiền hữu lo là 
phải. Nên nhớ rằng Phước-Thiên là cơ-quan do Hộ-Pháp 
lập theo Thánh-ý của Đức Chí-Tôn để Cứu thế bằng cách 
chia đau sớt khổ cùng sanh chúng. Hội-Thánh tự làm, tự 
lo để có phương thế giúp khó trợ nghèo. 
 Cơ-quan này để cho hạng dá
chúng sanh lập vị Thiêng liêng, do Thập Nhị đẳng cấp nơi 
bộ Đạo luật đã ban hành, nhưng tiếc vì thời gian gần đây 
Chức sắc cơ quan này thăng cấp bất chấp luật lệ, thành 
thử chúng lập vị rất lẹ. Thánh quyền chưa thấy thực 
hiện,nên lên nhiều phẩm cao mà không biết phận sự phải 
làm gì. Ôi! Nạn áo mão!. 
 Hiền hữu, Bần-Đạo cậy để tâm sắp đặt hầu dìu dẫn 
giùm họ, nên bảo họ nhớ rằng, nếu họ không biết tôn 
trọng luật pháp và công tâm bảo thủ sự nghiệp quí báu ấy. 
nếu Phước-Thiện bị nạn loạn lạc tan rã thì sự nghiệp đạo-
đức của họ cũng tan rã luôn. Đáng thương hại là khi ban 
sơ phải nhờ bao nhiêu sự hy sinh cả sanh mạng lẫn tài sản 
của họ mới nên đồ sộ như hôm nay, nếu họ tự kiêu và quá 
tự ái không tùng theo Hiệp-Thiên-Đài thì dầu có cố tạo 
cũng vô ích vì thất nhơn tâm. Hạng hiến thân tan rã, 
chừng ấy có ăn-năn cũng muộn. 
 Bần Đạo cũng không làm sao cứu vớt về chức vị 
của họ. Hiền hữu nên giao qua Bộ-pháp-chánh minh tra 
công nghiệp kỹ lưỡng rồi chính mình Hiền hữu lấy quyền 
Chưởng Quản Hiệp-Thiên-Đài quan sát lại rồi đề nghị lên  
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Bần Đạo định, nói về cấp trên đó. 
 Bảo-Thế, Hiền-hữu nhận thấy hiển nhiên đại 
nghiệp Đạo được vững vàng đồ sộ như thế này là do nơi 
quyền HỘ-PHÁP được lịnh CHÍ-TÔN và sự chỉ dẫn của 
cá ó c Đấng Thiêng liêng từ chơn truyền cho đến thể pháp c

 luật pháp c a Phạm-Công-đủ

 hữu biết Bần 

t
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 (dl 5-4-1965) 

Đạo đã lắm nhọc nhằn và hết sức kiên nhẫn 
ới để

n sự nghiệp ấy cho được trường tồn, 

nào cũng không qua Thiên điều dĩ định, mới nhận là “Ta 
muốn vậy mà Trời chẳng vậy”.  

Đàn Cơ đêm mùng 2-3 Ất-Tỵ (dl 3-4-1965) 
Đức Hộ-pháp giáng dạy tiếp: 
“Bần Đạo lấy làm hân hoan được tiếp chuyện với 

chư Hiền, nhất là có sự hiện diện của Thượng-Sanh, Bạn 
khá ghi công cho Bảo-Thế và các anh em Hiệp-Thiên. 

…Nếu Bảo-Thế đủ tài an bang tế thế thì phất cờ 
cứu khổ cho đúng đường lối thì là “Đạo cứu Đời” đó. 

iệp tác cùng Thượng  

huẩn thằng, chớ ý riêng củ
Tắc thì cũng không hơn Hiền-hữu. 
 Cười! Vậy mà có kẻ nói đại là do ý riêng của Bần 

o. Bần Đạo nhắc lại, chỉ Hiền-hữu là người làm chứng Đạ
Vậy Hiền hữu nên tận tâm hnhứt trong lúc Bần Đạo còn tại tiền, chỉ Hiền

Sanh và Chức sắc Hiệp-thiên thì có lo gì chẳng thành 
công. 
 Bần đạo cũng nóng lòng lo lập vị cho chư Chức 
sắc,nhưng phải vừa lòng Đức Lý Đại-Tiên. Vậy chư Chưc 
sắc nên khẩn cầu nơi Người cho lắm mới được” 

Đàn Cơ đêm 4-3 Ất-Tỵ

Đạo nhiều hơn hết mà bần Đạo cũng tín nhiệm hơn hết nơi 
Toà-Thánh. 
 Ấy vậy, Bần Đạo khuyên Hiền hữu cố tâm bảo vệ 
đại nghiệp buổi này. 
 Nghiệp Đạo buổi này bị khủng hoảng trầm trọng từ 
Hiệp-Thiên đài lẫn Cửu-Trùng-Đài, vẫn thiếu Đại Thiên 
phong cầm quyền, quan trọng nhứt là bên hành pháp, quá 
thiếu thốn mà cũng quá bơ thờ. Cũng lẽ sự tiến triển của 
Đạo tới đây phải đình trệ sao? 

Hiền hữu nên lập Đại hội đủ các cơ quan để lấy 

Đức Hộ-Pháp dạy: 
“Bảo-Thế nên lưu ý về việc hành quyền cho vừa 

lòng nhau để xây dựng nền Đạo, chớ đừng vì ý riêng mà 
làm cho chinh lòng nhau. 

Bần-quyết định coi thể nào. Trước khi mở đại hội, Hiền hữu 
triệu tập Hội-thánh Hiệp-Thiên-Đài tìm giải pháp chung. 

À, giải pháp hoà bình còn chờ giá đắt, ấy cũng do  
ại ách nước. 
 Đã vậy, buổi đầu chia quốc thể, vì bổn phận của 
một vị Giáo-Chủ nền Quốc Đạo Cao-Đài nên đứng ra 
trương cờ cương lĩnh kêu gọi Hoà bình hầu thống nhứt 

m  lại chút ít công nghiệp, thì các Bạn cũng nên vì 
Thầy vì Đạo mà giữ gì
thì Bần-Đạo rất vui lòng và cám ơn các Bạn”  

 
 
 

sơn hà, ngăn dòng hồng lệ, nhưng nhà cầm quyền hai 
miền ngoan cố tranh quyền lấn thế, ỷ sức ngoại bang giục 
tấn lửa binh. Chiến sĩ tiếp tục ăn gan uống huyết lẫn nhau 
vì mối danh lợi ảo huyền. 
 Ấy là Thiên cơ đã định. Dầu Bần Đạo cố gắng cách  
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KẾT LUẬN: 

ên tới 
bậc Ð  hé trọn 
vẹn m

n 

          o mộc không 
giống  không giống người, người không 
giống Th

ần đều khác hẳn.  
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 đó mà 
cổ nhơn xem tướng đoán tánh ngư i.  

Xác phải phù hạp vớ ồ ũng như vật chất phải 
phù hạp với tinh thần, vật ch t vốn hữu hình, mà tinh thần 
lại vô vi, vô vi cùng hữu hì h phải tương đắc, thấy hữu 
hình đoán vô vi, biết vô vi m i định quyết hữu hình.  

- Ấy vậy Cử
hiên Ðài là h n.  

c nhiên là xác 
của Ð c nhiên là Chơn 
thần củ

hình thể của nhơn loại cũng phải tùng tinh thần mà biệt 
phân đẳng cấp. Kẻ hung bạo thì hình dung cổ quái, còn 
người lương thiện thì tướng hảo quang minh; nhờ

             PHÁP CHÁNH TRUYỀN  
Hiệp Thiên Ðài 

“Trước khi Thầy lập Pháp Chánh Truyền Hiệp 
Thiên Ðài, Thầy kêu Cả chư Môn Ðệ khá tuân mạng thì 
Thầy đã chỉ rõ rằng: Thầy lập Hiệp-Thiên-Ðài rất trọng hệ 
là dường nào. Sự trọng hệ ấy là chi? Sau đây nên giải rõ:  

Cơ Tạo Hóa chỉ có hai bí mật tối trọng, một là quan 
át sự 

ờ
n, ci h

ấ
n
ớ

u Trùng Ðài là xác,  
ồ

s hữu hình, hai là xét đoán sự vô vi; quan sát sự hữu 
- Hiệp Thình thì dễ, mà xét đoán sự vô vi vẫn rất khó; hữu hình với 

vô vi chỉ phân nhau với màn bí mật. Từ thuở tạo Thiên lập 
Ðịa, d

Ðã nói rằng Cửu Trùng Ðài là Ðời, tứ
ạo, còn Hiệp  tứThiên Ðài là Ðạo,

y thì xác thịt có định h
ầu cho bậc trí thức nhơn sanh đặng tấn hóa l

có phương thế a Ðạo, vậ ạn lệ đẳng cấp, chớ 
chơn thần chẳng hề định hạn lệ đẳng cấp đặng. Nhiều 
Ðấng Thiêng Liêng cao mà lại tái thế muốn ra hèn hạ, còn 
cũng có nhiều Ðấng Thiêng Liêng thấp mà lại nhờ một 
phen đắc Ðạo lập vị cao trọng tột phẩm, vậy thì Thiê

ại giác đi nữa, cũng chưa hề 
àn bí mật ấy mà dòm qua phía vô vi cho đặng. 

Nhưng nhơn sanh đã có sẵn nơi tay một cái chìa khóa, là 
xem cơ tương đắc của hữu hình và vô vi trong sự sanh 
họat c t. Vô vi và h ng 

Liêng không có giới hạn tức là Ðạo không có giới hạn. Ấy 
là cơ bí mật của Ðạo vậy.  

Chư Hiền Hữu cùng chư Hiền Muội sẽ thấy rằng: 
Thầy không quyết định trách nhậm của mỗi người 
Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài, bởi cớ mà gây nên lắm điều 
trắc trở trong phẩm trật của cả Thiên Phong. Nghĩa là: Ðể 
tự nhiên cho cả Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài lập vị mình, thế 
nào cho xứng đáng cùng phẩm định.  

Cửu Trùng Ðài là Ðời, mà Hiệp Thiên Ðài là 
Ðạo, cho nên buộc Ðời phải nương Ðạo mà lập ra thiệt 
tướng,

ủa vạn vậ ữu hình phải hiệp làm một, 
mới thuận theo cơ tạo.  

Trời Ðất có Âm Dương, vạn vật có thể phách, nhơ
loại có xác hồn. Sự sống của vạn loại trong Càn Khôn Thế 
Giái chỉ nhờ có vật chất (La matière) và tinh thần 
(L'essence) tương hiệp mới thành hình, cả vật chất hồn, 
thảo mộc hồn, thú cầm hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh 
hồn, Tiên hồn, Phật hồn, Thiên hồn đều khác đẳng cấp 
nhau, nên hình thể cũng biến sanh ra khác. 

 Vật chất không giống thảo mộc, thả
thú cầm, thú cầm

 mới mong độ rỗi nhơn sanh chuyển cơ tạo hóa.  
Cái hệ trọng là nếu không có Hiệp Thiên Ðài thì 

không có Ðạo, Trời Ðất qua chớ Ðạo không qua, nhơn loại 
tuyệt chớ Hiệp Thiên Ðài không tuyệt. (Hay lắm !)

Hiệp Thiên Ðài là tay vén màn bí mật cho sự hữu  

ần, Thần không giống Thánh, Thánh không giống 
Tiên, Tiên không giống Phật, Phật không giống Trời. Nói 
tóm một lời, hình thể tâm th
           Vật chất (La matière) phải tùng lịnh tinh thần 
(L'essence) mà lập thành hình tượng. Cái cớ hiển nhiên là 
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hình và sự vô vi hiệp làm một, tức là tay làm cho Ðạo với 
Ðời tương đắc vậy. Vì cớ ấy mà Thầy giáng cơ buộc cả 
chư Môn Ðệ Thầy, chẳng khi nào đặng phép trái mạng 
lịnh của Thầy.  
           Dưới đây Thầy đã nói rõ:  

PCT: Hiệp Thiên Ðài là nơi Thầy ngự, cầm quyền 
Thiêng Liêng mối Ðạo, hễ Ðạo còn thì Hiệp Thiên Ðài vẫn 
còn.  

Chú giải: Thầy là Chúa cả Càn Khôn Thế Giái, tức 
là Chúa tể sự vô vi, nghĩa là chủ quyền của Ðạo, mà hễ 
chủ quyền của Ðạo ngự nơi nào thì là Ðạo ở nơi ấy.  

Thầy đã nói Hiệp Thiên Ðài là nơi Thầy ngự, ấy là 
nơi Thầy cầm quyền Thiêng Liêng mối Ðạo, vậy Ðạo còn 
thì Tòa ngự của Thầy là Hiệp Thiên Ðài vẫn còn, hễ nói 
Ðạo chẳng hề khi nào bị diệt, vì Ðạo diệt thì là tận thế, vậy 
thì Ðạo chưa tuyệt, ắt Hiệp Thiên Ðài cũng không tuyệt. 
Hay lắm!  

ạo bị qui phàm là PCT: Thầy đã nói Ngũ Chi Ðại Ð
iáo chovì khi  tay phàm, càng 

ngày 
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a tể của sự vô vi, ắt Bát 

Thảng như có kẻ hỏi:  
Như đã nói vậy, sao Thầy lại giao Thánh Giáo cho 

phàm là Cửu Trùng Ðài và Hiệp Thiên Ðài, là ý nghĩa gì?  
Trong bài diễn văn của Hộ Pháp đọc tại Tòa Thánh 

ngày 14 tháng hai năm Mậu Thìn, có giải rõ rằng: Thầy 
đến qui các lương sanh của Thầy đã sai đến trước lại làm 
một đặng lập Hội Thánh mà làm hình thể của Thầy, hầu 
tránh khỏi hạ trần trong lúc Tam-Kỳ Phổ-Ðộ nầy. Hay! 
Hội Thánh ấy, có hai phần tại thế:  
- Phần hữu hình là Cửu Trùng Ðài, tức là Ðời nghĩa là xác;  
- Một phần bán hữu hình là Hiệp Thiên Ðài nghĩa là: Nửa 
Ðời nửa Ðạo, ấy là chơn thần;  
- Còn phần vô vi là Bát Quái Ðài tức là hồn, ấy là Ðạo.  
  Ðã nói rằng: Thầy là Chú
Quái Ðài thì Thầy là chủ, mà chủ Bát Quái Ðài là chủ của 
hồn Ðạo, hồn hiệp với xác bởi chơn thần, ấy vậy chơn 
thần là trung gian của hồn và xác; xác nhờ hồn mà nên, thì 
Cửu Trùng Ðài cũng phải nhờ Hiệp Thiên Ðài mới mong 
thành Ðạo. Hay ! 

Như có kẻ hỏi nữa: Thầy là Chí Tôn, huyền diệu vô 
biên, 

trước Thầy giao Chánh G
càng xa Chánh Giáo, mà lập ra Phàm Giáo, nên 

Thầy nhứt định đến chính mình Thầy, đặng dạy dỗ các con 
mà thôi; chớ không chịu giao Chánh Giáo cho tay phàm 
nữa.  

CHÚ GIẢI: Câu nầy Thầy đã nói rõ nghĩa, duy 
Thầy chỉ than rằng: Khi trước Thầy lỡ giao Chánh Giáo 
cho tay phàm, hễ càng lâu chừng nào thì Thánh Ðức lại 
càng hao mòn mà phàm tâm lại tái phục, nhơn loại sửa cải 
Chánh Giáo, cho vừa theo thế lực của nhơn tình mà lần lần 
làm ch

mà lại nói Thầy không giao Thánh Giáo cho tay 
phàm nữa, sao lại cũng còn phải nhờ Hiệp Thiên Ðài, 
cũng là phàm vậy? Nếu không Hiệp Thiên Ðài, thì Thầy 
không thể lập Ðạo sao? 

Ta lại nói: Thầy là chúa sự vô vi, nghĩa là Chúa các 
việc vô hình, Thầy lại ban cho người đủ khôn ngoan trí 
thức Thiêng Liêng, đặng làm Chúa của sự hữu hình, nghĩa 
là Chúa cả của vạn vật, nếu muốn cho sự vô vi và sự hữu 
hình được tương đắc, thì cả hai ông Chúa phải liên hiệp 
nhau mới đặng, người có sức sửa cơ Tạo Hóa, song Tạo 
Hóa cũng tùy người mà làm cho vạn loại trở nên tận thiện, 
tận mỹ.  

o Thánh Giáo phải trở nên Phàm Giáo. Hay! 
Nay Thầy nhứt định đến chính mình Thầy đặng dạy 

dỗ nhơn sanh mà thôi, chớ không chịu giao nền Chánh 
Giáo của Thầy cho tay phàm nữa.  
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Chịu dưới quyền Thiêng Liêng của Tạo Hóa, sanh 
sanh tử tử, luật lệ ấy vốn nơi Trời, số số căn căn Thiên 
Ðiều đã định; người chỉ đặng có một quyền tự lập, là mình 
làm chủ lấy mình, luân luân chuyển chuyển, giồi cho đẹp 
đẽ Thánh Ðức căn sanh, đặng lên tột phẩm vị Thiêng 
Liêng mới nhập vào cửa vô vi đồng thể cùng Trời Ðất. 
Hay lắm, Lão khen đó!  

Quyền tự chủ ấy, vẫn đã định trước làm cho cả 
nhơn sanh vui theo cơ Tấn Hóa, thì dầu cho Thầy cũng 
không a cảcải qua đặng; vì hễ sử i thì là mất lẽ công bình 
Thiên

ục, 

ho 
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nơi của Giáo 
Tông 

Trùng Ðài là người giúp công cho Thầy và các Ðấng 
Thiêng Liêng gầy Ðạo.  

Luân hồi chuyển kiếp là cơ mầu nhiệm để cho các 
chơn hồn đặng cứu chuộc và tấn hóa, nếu truất bỏ cơ mầu 
nhiệm ấy đi, thì Ðạo nơi nào mà bền chặt?  

Nhơn loại có hóa nhân, quỉ nhân và nguyên nhân, 
ấy là có phân đẳng cấp, nếu Thầy dùng huyền diệu Thiêng 
Liêng mà làm cho nhơn loại cả thảy đều thấy đặng cơ mầu 
nhiệm của Ðạo, đồng đặng đắc kiếp, thì phẩm vị Thiêng 
Liêng cũng không còn trật tự.  

g Liêng đã định, làm chinh nghiêng cơ thưởng phạt. 
Hễ có công thưởng tội trừng thì phải để rộng quyền cho 
người 

Trước đã nói: 
-  Hiệp Thiên Ðài là chơn thần,  
- Cửu Trùng Ðài là xác thịt,  
- Bát Quái Ðài là linh hồn.  
Hồn đặng tương hiệp cùng xác phải nhờ chơn thần, 

chơn thần lại là bán hữu hình, tiếp vô vi mà hiệp cùng hình 
thể, cũng như Ðạo tiếp Thánh Ðức của các Ðấng Thiêng 
Liêng 

tự chủ.  
Thiên cơ đã lập có Ðiạ Ngục với Thiên Ðàng, ấy 

cảnh thăng cảnh đọa.  
-  Ðịa Ngục dành để cho kẻ bạo tàn,  
- Thiên Ðàng cho người đạo đức, thì cân công bình 

 buộc ai vào Ðịa Ng mà rưới chan cho nhơn loại. (Hay) Nhơn loại đặng 
liên hiệp cùng Trời thể nào, thì Cửu Trùng Ðài phải liên 
hiệp cùng Bát Quái Ðài thể ấy.  

Bát Quái Ðài là hồn của Ðạo mà Thầy đã nắm chặt 
phần hồn thì xác phải nương theo hồn, mới mong giữ bền 
sanh hoạt, hồn Ðạo Thầy đã nắm chặt rồi; thì Ðạo chẳng 
hề khi 

Thiêng Liêng đã sẵn. Ấy vậy chẳng
mà cũng chẳng nâng đỡ ai đến Thiên Ðàng. Ðôi đường 
hiển hiện, tự quyền người lựa chọn, siêu đọa tại nơi mình, 
các Ðấng Thiêng Liêng duy có thương mà chỉ dẫn.  

Thầy đến, nếu dùng cả quyền Thiêng Liêng làm c
chúng sanh thấy đặng đủ đức tin, theo đường siêu mà bỏ 
nẻo đọa, thì cả nhơn loại ắt xu hướng vào đường đạo đức, 
thì là Thầy nâng đỡ các chơn hồn vào Thiên Ðàng, không 
cho vào Ðịa Ngục, Hay! thì sự công bình Thiêng Liêng bởi 
nơi nào bền vững. Thưởng phạt ra bất minh, ắt phải truất 
bỏ cơ luân hồi chuyển kiếp.  

nào còn chịu dưới tay phàm nữa. Ấy vậy Thầy nói 
không chịu giao Thánh Giáo cho tay phàm là tại vậy.  

PCT: “Lại nữa, Hiệp Thiên Ðài là 
đến thông công cùng Tam Thập Lục Thiên, Tam 

Thiên Thế Giái, Lục Thập Thất Ðịa Cầu, Thập Ðiện Diêm 
Cung mà cầu siêu cho cả Nhơn loại”.  

CG: Câu nầy, đã có giải rõ trong chú giải Pháp 
Chánh Truyền, Cửu Trùng Ðài Nam Phái, nên không cần  
nói lại.  

Thầy cùng các Ðấng Thiêng Liêng không nhơn 
thân phàm ngữ, thế nào mà thông công cùng cả chúng 
sanh, lại còn cao khó vói, khuất không rờ, chỉ nhờ lương 
sanh giúp công gầy đạo đức. Hiệp Thiên Ðài và Cửu 
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PCT: “Thầy đã nói sở dụng Thiêng Liêng, Thầy 
cũng nên nói sở dụng phàm trần của nó nữa".  

CG: Sở dụng Thiêng Liêng là Hiệp Thiên Ðài, làm 
trung gian của Giáo Tông cùng chư Thần, Thánh, Tiên, 
Phật, nghĩa là: Trung gian của Cửu Trùng Ðài và Bát Quái 
Ðài; vì Cửu Trùng Ðài cầm quyền độ rỗi, còn Bát Quái 
Ðài cầm quyền siêu rỗi. (Hay) Cả chơn thần toàn trong thế 
giái đặng tương hiệp nhau chỉ phải nhờ nơi cửa Hiệp 
Thiên Ðài, ấy là phần Thiêng Liêng; còn phần phàm trần 
thì cầm quyền luật lệ, cũng như Ðạo có phép Thiên Ðiều, 
mà gìn giữ công bình Thiêng Liêng cơ tạo, chế sửa Ngươn 
Tranh Ðấu ra Ngươn Bảo Tồn làm cho nhơn loại đặng hòa 
bình, lánh xa cơ tự diệt. (Hay)  

PCT:“Hiệp Thiên Ðài dưới quyền Hộ Pháp 
Chưởng Quản, tả có Thượng Sanh, hữu có Thượng Phẩm, 
phần của Hộ Pháp Chưởng quản về Pháp".  

CG: Vậy thì Hiệp Thiên Ðài phải dưới quyền Hộ 
Pháp chưởng quản, cũng như Cửu Trùng Ðài dưới quyền 
Giáo Tông và Bát quái Ðài dưới quyền Ðức Chí Tôn làm 
chủ. 

Hết 
 

Sách biếu không xin làm quà Bạn đọc.  In xong vào 
ngày đưa chư Thánh triều Thiên Mậu-Tý(18-1-2009) 
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