
 



 

 

 



GREAT WAY – THIRD PERIOD – UNIVERSAL SALVATION 

TÂY NINH HOLY SEE 

  

THE LAST-WORDS 

  

OF HIS HOLINESS HỘ PHÁP SENT TO 

THE PRINCE NORODOM SIHANOUK 

Dear Young Royal Highness, 

I/Poor Monk send these speeches to Young Royal Highness when I am on the sick-bed of the 

Cainotte hospital. My heath more and more declines and I think that I will not be able to live for long time. 

Therefore, I send these final speeches to Young Royal Highness and the Royal Government of 

Cambodia with faithful thanks toward the liberal treatment of Young Royal Highness and the Royal 

Government given to Me and the retinue, all My Disciples. 

I respectfully pray the CAO ĐÀI SUPREME BEING and the Sakyamuni Buddha to bless Cambodia 

and Young Royal Highness in order to especially carry out the Peace-Neutral policy successfully and 

honourably and My special and favour policy of “Coexisting Peacefully” that I have wasted My health and 

life that I could not complete. 

With whole My heart, I wish that our beloved motherland – Vietnam can pursue that policy in the 

someday near in joining with Cambodia on the peaceful path and with other race communities, especially 

that is Cambodia-Vietnam. 

I will be quietly pleased to kindly visit Young Royal Highness in final time with My thanks 

expressed. However, I do not know I can wait until the arrival date of Young Royal Highness with My weak 

health. 

However, due to our close and senior friendship and on behalf of love and the friendship between the 

Cambodia race and Vietnam race, and on behalf of undivided future of both nations Cambodia and Vietnam, 

I kindly petition Young Royal Highness with the special and final favour for the our Temple without being 

destroyed in order to keep as My a unique souvenir in the Cambodia. 

To help you – Young Royal Highness have a true conception about the situation passing, I 

respectfully send you Young Royal Highness the copy of My petition sent to the Majesty. 

I have to leave this earth here, I kindly petition that you – Young Royal Highness permit Me to 

consign the corpse in the Cambodia in temporary time under the highest protection of the Cambodia Royal 

Government. Whenever, we beloved motherland – Vietnam may have unity under the Peaceful-Neutral 

policy, for My drift life, our Disciples will move My corpse to Tây Ninh Holy See back. 

I respectfully petition Young Royal Highness and Royal Government that after I die, please let 

Retinue and all My Male and Female Followers be easy in behavior as before so that they can lead Religious 

life according to our eligious way. 

I have known that Young Royal Highness would deign this petition. I will close eyes peacefully and 

will bring the sweetest memories in My life. I kindly petition that Young Royal Highness accept My eternal 

grace. 

Pnom-Penh, 14th May 1959 

HỘ PHÁP SEALED AND SIGNED 

PHẠM CÔNG TẮC 

 

 

 

 



ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ 

TÒA-THÁNH TÂY-NINH 

 

BẢN DI NGÔN 

CỦA ĐỨC HỘ PHÁP 

GỞI HOÀNG THÂN NORODOM SIHANOUK 

Thưa Điện Hạ, 

Bần Đạo gởi những dòng chữ nầy đến Điện Hạ trên giường bịnh của Bần Đạo (bịnh viện Calmette). 

Sức khỏe của Bần Đạo càng ngày càng suy giảm và Bần Đạo nghĩ không còn sống bao lâu nữa . 

Vậy Bần Đạo gởi lời cuối cùng đến Điện Hạ và Chánh Phủ Hoàng Gia Cao Miên tất cả lời cảm tạ 

chân thành về sự khoản đãi rộng rãi của Điện Hạ và Chánh Phủ Hoàng Gia dành cho Bần Đạo với Đoàn tùy 

tùng và cho tất cả Tín Đồ của Bần Đạo. 

Bần Đạo thành tâm cầu nguyện THƯỢNG ĐẾ CAO ĐÀI và PHẬT TỔ ban hồng ân che chở Vương 

Quốc Cao Miên và cho Điện Hạ để chóng thực hiện và nhất là thành công vẻ vang chánh sách Hòa Bình 

Trung Lập và Chung Sống Hòa Bình, chánh sách đặc biệt ưu ái của Bần Đạo và vì nó mà Bần Đạo phải hao 

tổn sức khỏe và cuộc đời của Bần Đạo mà không thể thực hiện được . 

Bần Đạo thành tâm ước mong rằng Tổ Quốc thân yêu của chúng tôi, nước Việt Nam, có thể đeo đuổi 

chánh sách ấy trong một ngày gần đây, tay bắt tay cùng đi với nước Cao Miên trong đường lối thương yêu 

và cộng đồng giữa các sắc dân và nhất là giữa hai Dân Tộc Miên- Việt . 

Bần Đạo sẽ hoàn toàn sung sướng được yết kiến lần cuối cùng với Điện Hạ để tỏ bày tất cả những lời 

cám ơn của Bần Đạo nhưng Bần Đạo không biết sức khỏe của Bần Đạo còn chờ được hay không ngày về 

của Điện Hạ . 

Dầu sao tình thân hữu thâm niên của chúng ta, nhơn danh lòng yêu thương và tình Huynh Đệ giữa 

hai Dân Tộc Cao Miên và Việt Nam và nhứt là nhơn danh tương lai bất khả phân ly của hai nước chúng ta, 

Cao Miên và Việt Nam, Bần Đạo cung kính xin Điện Hạ như một ân huệ đặc biệt và cuối cùng cho Thánh 

Thất chúng tôi khỏi chịu dưới lịnh phá hủy, để giữ kỷ niệm độc nhất của Bần Đạo nơi đất Miên . 

Để giúp Điện Hạ có một ý niệm đúng đắn về tình hình qua, Bần Đạo trân trọng gởi đến Điện Hạ một 

bản sao đơn khẩn cầu của Bần Đạo vừa chuyển đến Hoàng Thượng . 

Bần Đạo phải thoát kiếp nơi đây, Bần Đạo xin thỉnh cầu Điện Hạ cho phép Bần Đạo tạm gởi thi hài ở 

nơi đất Miên dưới sự bảo vệ tối cao của Hoàng Gia Cao Miên . Ngày nào Tổ Quốc thân yêu của chúng tôi là 

nước Việt Nam đã thống nhứt, [hoặc] sẽ theo chánh sách Hòa Bình Trung Lập, mục phiêu đời sống của Bần 

Đạo, Tín Đồ của chúng tôi sẽ di thi hài về Tòa Thánh Tây Ninh . 

Bần Đạo khẩn cầu Điện Hạ và Chính Phủ Hoàng Gia, sau khi Bần Đạo thoát xác, dành cho Đoàn tùy 

tùng và cả Thiện Nam Tín Nữ của Bần Đạo, sự khoản đãi rộng rải và các sự dễ dãi như trước để Tu Hành 

theo Tôn Giáo của chúng tôi . 

Biết rằng Điện Hạ sẽ chiếu cố đến đơn thỉnh cầu này, Bần Đạo sẽ thanh thản nhắm mắt đem theo cái 

kỷ niệm dịu dàng nhất trong đời của Bần Đạo, cung kính xin Điện Hạ chấp thuận lòng tri ân vĩnh viễn của 

Bần Đạo . 

NAM VANG, ngày 14- 5- 1959 

HỘ PHÁP 

PHẠM CÔNG TẮC 

 

 


