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Thông Điệp Hòa Bình 
từ Đại Hội Thượng Đỉnh Tôn Giáo Thế Giới và Đại Hội Hoà Bình Thế Giới 2016  

Seoul South Korea - Peace Summit 2016 
 

Ngày 5 Tháng 9 Năm 2016, sau khi Cao Đài Hải Ngoại được chính thức thành lập thông qua Đại Hội 
Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại Kỳ 3 và Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại Kỳ 8 tổ chức tại 
Thánh Thất Cao Đài Houston Texas, đã đề cử Quốc Sĩ Bùi Đắc Hùm (Trưởng đoàn), Quốc Sĩ Bùi Cẩm 
Hồng, và Hiền Tài Trịnh Ngọc Túy (Phó đoàn) đại diện Cao Đài Hải Ngoại đến dự, đàm phán và phát 
biểu tại Đại Hội Thượng Đỉnh Tôn Giáo Thế Giới và tham dự Peace Summit - 2016 tổ chức tại Seoul 
South Korea (tổ chức từ Ngày 17/09/2016 đến Ngày 19/09/2016)  theo lời mời của HWPL (Heavenly 
Culture - World Peace - Restoration of Light - Văn Hoá Thiên Đàng - Hoà Bình Thế Giới- Phục Hồi 
Ánh Sáng Tâm Linh).  Quốc Sĩ Trịnh Quốc Thế, Quốc Sĩ Nguyễn Ngọc Nương, Quốc Sĩ Nguyễn Ngọc 
Dũ, Quốc Sĩ Nguyễn Thừa Long cũng nằm trong danh sách được mời nhưng vì lý do sức khỏe nên 
không tham dự được… 
 
Hiền Tài Trịnh Ngọc Túy còn đại diện Cao Đài Hải Ngoại tham dự Đại Hội Phụ Nữ Hòa Bình Thế 
Giới theo lời mời của IWPG (International Woman Peace Group - Hội Phụ Nữ Hòa Bình Thế Giới) tổ 
chức tại Seoul South Korea Ngày 19/09/2016. 
 
Cô Ngọc Túy còn có mời Chánh Tri Sự Lê Minh Hoàng, Quyền Đầu Tộc Đạo Thánh Thất Portland 
Oregon cùng đi dự Đại Hội 
 
Quan cảnh phi trường Icheon International Airport tưng bừng qua những bước chân nhộn nhịp của các 
thiện nguyện viên HWPL đón chào quan khách khắp nơi trên thế giới. Vừa bước chân xuống phi 
trường, từng cá nhân trong phái đoàn Cao Đài Hải Ngoại được sự đón tiếp nồng hậu của các thiện 
nguyện viên theo phong cách Văn Hoá Thiên Đàng và phẩm cách chức sắc (Dignitary Treatment Style)  
Tinh thần yêu chuộng hoà bình của các em toả sáng tại sân bay… với những khuôn mặt trong sáng, với 
những nụ cười thật tươi, với trái tim yêu chuộng hoà bình, với tinh thần phục vụ cao độ…, các em đã 
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thành công ngay từ phút giây đầu tiên đưa thông điệp hoà bình len lỏi mạnh mẽ vào từng trái tim của 
các chính khách quốc tế đến tham dự đại hội. 
 

 
 
Các nhà báo và TV coverage tại phi trường phỏng vấn Quốc Sĩ Bùi Đắc Hùm và Quốc Sĩ Bùi Cẩm 
Hồng cảm nghĩ về tầm quan trọng của mối liên quan giữa các tinh túy tinh thần HWPL và Đức Tin Cao 
Đài, tầm quan trọng của vấn đề Hòa Bình Chung Sống và chấm dứt chiến tranh cho toàn nhân loại mà 
Chairman Man Hee Lee và HWPL đang theo đuổi.  Quốc Sĩ Hùm diễn tả niềm cảm xúc mạnh mẽ về 
Thông Điệp Hòa Bình quan trọng nhất của HWPL là "All Religions Are One - We Are One".  Ông 
nhận xét rằng Thông Điệp này cũng là Thông Điệp từ Đấng Tối Cao truyền dạy trong Tôn Giáo Cao 
Đài "Tất cả các Tôn giáo trên thế giới đều từ Đấng Tối Cao".  Quốc Sĩ Hồng diễn tả ngưỡng mộ với 
những gì mà Chairman Man Hee Lee đã và đang làm, nhất là việc Ông làm đại sứ hòa bình thành công 
trong việc giải quyết mâu thuẫn mà nó đã đưa đến đẫm máu giữa Công Giáo và Hồi Giáo tại Phi Luật 
Tân thành phố Mindanao…  và Ông đã tạo điều kiện cho các nhà lãnh đạo tôn giáo, các chính khách 
quốc gia, ngồi lại với nhau cùng bàn bạc hướng đến mục đích chung cho Hoà Bình. Bà nhấn mạnh 
bước quan trọng sắp tới là HWPL phải làm cuộc vận động đưa Tuyên Ngôn Hòa Bình vào luật quốc tế 
qua sự vận động với Liên Hiệp Quốc. 
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Hiền Tài Trịnh Ngọc Túy khi vừa đến phi trường trước đó 6 tiếng, diễn tả cảm xúc mình qua từng cái 
bắt tay thân mật với các thiện nguyện viên.  Hơn 30 thiện nguyện viên tại phi trường và các thiện 
nguyện viên đón chào tại Hotel The Grand InterContinental Seoul Parnas nằm giữa World Trade 
Center and G20 Summit thành phố Seoul đã làm cho cô xúc động không nói nên lời… Mỗi em là mỗi 
một ngọn đuốc sống đưa ánh sáng Hoà Bình và ánh sáng của văn hóa Thiên Đàng trở thành ánh sáng 
thời đại Thế Kỷ 21. 
 

 
 
Ngày Đại Hội đầu tiên 17 Tháng 9 là buổi meeting của các nhà lãnh  đạo tôn giáo đến từ 47 quốc gia 
trên thế giới trong đó có đại biểu đến từ Tôn Giáo Cao Đài. Ông Man Hee Lee đưa ra tham luận về vai 
trò của những người lãnh đạo tôn giáo trong việc liên kết và học hỏi lẫn nhau.  Những vấn đề ông đưa 
ra có tính cách mạng trong việc quan hệ giữa các tôn giáo. Ông nói rằng "Nếu một nhà lãnh  đạo tôn 
giáo khao khát tìm hiểu chân lý, tìm hiểu ý chỉ của Đấng Tối Cao, và ước nguyện Hòa Bình Chung 
Sống, thì người đó sẽ cùng đem Thánh Kinh ra học hỏi và trao đổi với các Tôn Giáo khác.  Còn nhà 
lãnh đạo nào không chấp nhận Hoà Bình Chung Sống, không chấp nhận sự hiện hữu của các Tôn Giáo 
khác, thi sẽ bị đào thải ra khỏi bánh xe tiến hóa và bị ghi nhận trong lịch sử nhân loại là người lãnh  
đạo không chung không thủy, không tôn trọng những lời mình đã hứa trước Đấng Cha Trời và nhân 
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loại.  Bà Nam Hee Kim phát biểu sự cần thiết cho nền giáo dục về vấn đề Hòa Bình Chung Sống và 
đưa chương trình giáo dục này vào dòng chính của Bộ Giáo Dục quốc gia.  Bà nhấn mạnh, muốn tiến 
tới kỷ niên của Thế Giới Hòa Bình Chung Sống thì chúng ta phải đưa ra những chính sách và luật ngăn 
ngừa chiến tranh ra chính trường quốc tế.  Hòa bình Thế Giới không phải là không làm được, bà kêu 
gọi sự họp tác toàn cầu ủng hộ "Bảng Tuyên Ngôn Hoà Bình và Chấm Dứt Chiến Tranh - Declaration 
of Peace and Cessation of War (DPCW)" 
 
 

 
 
 
Ngoài ra còn sự phát biểu của các đại biểu đến từ Anglican, Sri Lanka, Indonesia, and United States. 
Các vấn đề đặt ra xoay quanh 3 câu hỏi.  Tại sao việc tìm hiểu chân lý trong các Thánh Kinh vô cùng 
quan trọng? Điều gì là yếu tố quan trọng để có thể xác minh được Thánh Kinh của một Tôn Giáo là 
chân lý?  Những lời tiên tri giáo huấn giảng dạy và sự hành đạo của một Tôn Giáo sẽ là yếu tố quan 
trọng để có thể xác minh được triết lý đó có là chân lý hay không? 
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Ngày thứ hai của Đại Hội là World Alliance of Religions - Peace Summit (WARP) tổ chức tại sân vận 
động lớn nhất Đại Hàn Olympic Stadium. Các thiện nguyện viên escort từng người trong phái đoàn 
Cao Đài lên xe hơi thẳng tiến sân vận động.  Có hơn 200,000 người tham gia đại hội, trong đó có 
12,000 thiện nguyện viên ngày đêm tập dợt biểu diễn card show, và hàng ngàn thiện nguyện viên trình 
diễn diễu hành với đầy màu sắc của một thế giới Văn Hóa Thiên Đàng, với niềm tự hào của người đem 
thông điệp hoà bình, với những nụ cười rực rỡ trên môi, với lòng quyết tâm hòa hiệp các tôn giáo.  Đại 
Hội kêu gọi mỗi một "Religious Leader" hãy trở thành "A Leader of Peace".  Hảng trăm chiếc bong 
bóng với hình dạng bồ câu được thả trên bầu trời gởi thông điệp hòa bình đến từng nhà trên thế giới.  
Hàng chục ngàn thiện nguyện viên dùng card section tạo nên làn sóng hòa bình, và những hình ảnh 
khủng bố vì chiến tranh.  Hàng chục ngàn thanh thiếu niên với các chiếc áo đầy màu sắc rực rỡ vỗ tay 
dậy sóng cho các vấn đề đặt ra có liên quan với việc đòi hỏi thế hệ hôm nay phải làm nền tảng để xây 
dựng hòa bình cho thế hệ tương lai; đòi hỏi tất cả những nhà lãnh đạo trên thế giới phải làm việc trong 
sự thương thuyết, và với mục đích là bằng mọi giá phải bảo vệ hoà bình và chấm dứt chiến tranh; đòi 
hỏi Bảng Tuyên Ngôn Hòa Bình và Chấm Dứt Chiến Tranh - Declaration of Peace and Cessation of 
War (DPCW) phải được trở thành Luật Quốc Tế; và đòi hỏi phải đưa những việc cần phải làm cho việc 
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chấm dứt chiến tranh vào trong nghị trình của Liên Hiệp Quốc.  Hàng 100 ngàn thanh niên trên thế giới 
"STEP UP" lãnh trách nhiệm, lôi kéo triệu triệu thanh niên khác “MAKE NOISE" thật to, thật lớn, thật 
vang vội, để các nhà lãnh đạo trên thế giới không còn có thể làm ngơ trước sự đòi hỏi của thế hệ trẻ, để 
những người muốn tạo chiến tranh phải chùn bước trước làn sóng hòa bình, để Liên Hiệp Quốc thông 
qua Tuyên Ngôn Hòa Bình và đưa nó vào Luật Quốc Tế. 
 
Đại Hội đưa ra các nguyên nhân của chiến tranh và sự tàn khốc của nó!... 
 
Nguyên nhân của chiến tranh… Tôi đúng - Anh sai và anh cần phải bị tiêu diệt 
Nguyên nhân của chiến tranh…Lập trường tôn giáo của tôi là đúng - lập trường chính trị của tôi là 
đúng - anh là ngạ quỷ 
Nguyên nhân của chiến tranh…Trên đời này chỉ có một Đấng Tối Cao nhưng chỉ có Đấng Tối Cao mà 
tôi hình dung và tin tưởng mới là Đấng Tối Cao thật sự, mới là chân lý, mới là ánh sáng. 
Nguyên nhân của chiến tranh… không thấu hiểu những lời dạy trong Thánh Kinh, Thánh Ngôn, Thánh 
Giáo. 
Nguyên nhân của chiến tranh… Mâu thuẫn, u tối, thiếu sự hiểu biết, thiếu sáng suốt 
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Cựu Tổng Thống Nước Cộng Hòa Croatia, Ivo Sosipovic, diễn tả cảm xúc của ông trước lịch sử thế 
giới... từ ngàn năm nay đầy dẫy chiến tranh và thống khổ... đất nước Croatia cũng không thoát khỏi 
thảm trạng chiến tranh, và cho tới lúc này chiến tranh và khủng bố vẫn còn đang tiếp diễn vòng quanh 
thế giới.  Ông nói rằng, bản chất tự nhiên của con người có hai mặt, tối và sáng.  Bóng tối bao trùm tâm 
hồn của những tội đồ chiến tranh sẽ luôn luôn là lực công phá với những tâm hồn trong ánh sáng qua 
các nghệ thuật gia, khoa học gia, người yêu chuộng và bảo vệ Văn Hóa Thiên Đàng.  Đây là cuộc tranh 
đấu giữa bóng tối và ánh sáng.   
 
Vậy bản chất tự nhiên nào của con người sẽ chiến thắng, bóng tối hay ánh sáng?  Cuộc chiến đã và 
đang tiếp tục xảy ra nhưng kết quả vẫn chưa biết.  Kết quả thê thảm nhất cho loài người là bóng tối 
chiến thắng và chiến tranh nguyên tử xảy ra và con người bị diệt vong.  Kết quả khả quan nhất cho loài 
người là ánh sáng chiến thắng và hòa bình chung sống...sự tranh đấu của bóng tối và ánh sáng trong 
con người sẽ vĩnh viễn tồn tại, khi bóng tối chiến thắng thì chiến tranh xảy ra, khi ánh sáng lên cao thì 
hòa bình là nền văn hóa của thời đại. 
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Gần như tất cả chiến tranh hay mâu thuẫn xảy ra trên thế giới đều bắt nguồn từ tôn giáo.  Tôn giáo liên 
kết con người, nhưng tôn giáo cũng là nguồn gốc tạo chia rẽ con người.  Tôn giáo kêu gọi thương yêu 
đoàn kết, nhưng tôn giáo cũng là mầm mống của mâu thuẫn và thù oán. Hòa bình thế giới là một việc 
vô cùng khó khăn nhưng vẫn có thể làm được nếu một nền văn hóa cho hoà bình được xây dựng và un 
đúc cho mọi thế hệ, cho mọi tôn giáo, cho mọi tầng lớp.  Điều đó có thể đạt được bằng cách mọi người 
hãy học hỏi chân lý truyền dạy trong mỗi tôn giáo, học hỏi sự khác nhau và sự giống nhau, chấp nhận 
sự tồn tại của nhau, và đều căn bản nhất là phải hiểu rằng "Tất Cả Tôn Giáo trên thế giới đều từ một 
gốc, một Đấng Cha Trời"  
 
Ngoài ra còn có rất nhiều chính khách quốc gia hứa sẽ ủng hộ DPCW, Cựu Thủ Tướng Almenia Rt. 
Hon. Hrant Bagrayan, First Lady of Albania, Odeta Nishani, hàng trăm vị lãnh  đạo tôn giáo các cấp, 
chính trị gia, tham dự đại hội. 
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Hơn 200 ngàn người tại Đại Hội từ 47 quốc gia trên thế giới tụ họp về thành phố Seoul ủng hộ thông 
điệp hoà bình.  Không khí của ngày hôm đó như được nâng lên giới cảnh Thiên Đàng nơi mà lòng 
người và Thiên Thượng được hiệp nhất, nơi mà từng ánh mắt, cụ cười, từng khuôn mặt đều biểu lộ 
niềm hạnh phúc vô bờ, tâm hồn thật trãi rộng, tình yêu vào sự sống thật dạt dào.  Tinh thần yêu chuộng 
hòa bình vang vội lên chín tầng mây, phá tan các bóng đen dày đặc, và làn sóng hoà bình sẽ gieo hạt 
giống khắp năm châu bốn biển. 
 
Tại Peace Summit còn có biểu diễn Marathon of Peace, thật hào hứng và vui nhộn... Các em ra sức 
chạy Marathon với sự cổ võ của hơn 200 ngàn khán giả.  Sân trường Đại Hội rầm rộ với đầy màu sắc 
và tiếng vỗ tay.  Công thêm là các cuộc diễn hành và các trình diễn đầy nghệ thuật với đầy màu sắc của 
các vũ hội hòa bình.  Trong giờ phút cuối cùng của Peace Summit tại Olympic Stadium, HWPL mời tất 
cả các leaders trong đó có phái đoàn Cao Đài bước xuống sân vận động đi trong hàng danh dự 
(Honorable Walk) giữa hàng chục ngàn performers sếp hàng 2 bên đón chào khách danh dự, và giữa 
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tiếng vỗ tay vang vội của hơn 200 ngàn người trên khán đài, và giữa hàng trăm em nhỏ đến nắm tay dắt 
khách danh dự đi. 
 
Ngọc Túy đi giữa rừng người, vui nhộn, vang dội với tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng chào hân hoan.. 
nhưng xúc động nước mắt lưng tròng, với niềm hạnh phúc vô biên và hướng nhận những kỷ niệm suốt 
đời không quên được…tự hứa với lòng mình là sẽ làm việc cho Hòa Bình, sẽ tham gia liên kết thông 
điệp hòa bình này vào trong Liên Hiệp Quốc, sẽ góp bàn tay nhỏ của mình vào công cuộc xây dựng hoà 
bình, và sẽ hoà nhập với triệu triệu người khác tạo nên làn sóng hòa bình.   
 
Peace is possible! 
 

 
 
 
Ngày Thứ Ba của Đại Hội Thượng Đỉnh Tôn Giáo Thế Giới là buổi họp quan trọng nhất tại hội trường 
lớn nhất khách sạn năm sao (The Grand InterContinental Parnas)  cũng là hotel của phái đoàn Cao Đài 
đang toạ lạc. Hội trường chứa được hơn 1,500 người dày đặc không còn chỗ trống.  Các em thiên 
nguyện viên mặc suit đứng hai bên sẵn sàng giúp đỡ khách mọi thứ. Khách đặc biệt từ 47 quốc gia trên 
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thế giới, hội tụ, dự thính "Bảng Tuyên Ngôn Hoà Bình và Chấm Dứt Chiến Tranh" do sự soạn thảo của 
HWPL và các nhà lập luật trên thế giới. 
 

 
 
Bảng Tuyên Ngôn có 10 Điều Khoản (Articles): 
Article 1 - Prohibition of the threat or use of force (Cấm vận các mối đe doạ hay sử dụng vũ lực) 
Article 2 - War Potential (Tiềm năng chiến tranh) 
Article 3- Friendly relations and the prohibition of acts of aggression (Quan hệ hữu nghị và cấm các 
hành vi gây hấn có thể dẫn tới chiến tranh) 
Article 4 - State boundaries (Ranh giới quốc gia) 
Article 5 – Self-determination (Quyền tự quyết định của một quốc gia - The process by which a country 
determines its own statehood and forms its own allegiances and government) 
Article 6 – Dispute settlement (Giải quyết tranh chấp) 
Article 7 – Right to self-defence (Quyền tự vệ) 
Article 8 – Freedom of Religion (Quyền tự do tôn giáo) 
Article 9 – Religion, ethnic identity and peace (Tôn giáo, bản sắc dân tộc, và hòa bình chung sống) 
Article 10 – Spreading a culture of peace (Truyền bá nền văn hóa hòa bình chung sống) 
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Trong hội nghị hôm đó, các diễn giả bàn luận xoay quanh các vấn đề về sau đây  
1. tầm quan trọng của Bảng Tuyên Ngôn Hoà Bình Chung Sống và Chấm Dứt Chiến Tranh 

(DPCW) 
2. vai trò xã hội của tôn giáo trong việc ủng hộ DPCW 
3. vai trò của các nhà lãnh  đạo tầng cấp quốc gia trong vấn đề thông qua DPCW 
4. vai trò của chính phủ quốc gia trọng việc thông qua DPCW 
5. vai trò của xã hội loài ngưới trong các vấn đề của DPCW 
6. vai trò phụ nữ trong việc ủng hộ DPCW 
7. vai trò của thế hệ thanh niên trong DPCW 

 
Các diễn giả chính của ngày hôm đó có Hon. Man Hee Lee, Hon. Nam Hee Kim, Grant Ayatollah of 
Canada Hon. Hosseini Nassab, Former President of Afghanistan, Vice Minister of Justice Egypt, His 
Excellency Adly Hussein, President of Spanish Society for International Human Right, Hon. Carlos 
Duran, Hon. Paula Rodriguez from Central America and Mr. Juan Garcia from Costa Rica 
Representative of the United Nations. 
 
Trước khi về Hoa Kỳ Ngọc Túy nhận được bức tâm thư của Chairman Man Hee Lee gởi cho  
tất cả những người yêu chuộng hòa bình… Xin tam dịch như sau: 
 
Ngày 20 Tháng 9 Năm 2016 
 
Kính Gởi Đai Gia Đình Vinh Danh Hòa Bình, 
 
Những nổ lực của các bạn sẽ không bao giờ bị phai nhạt.  Sự cố gắng và nỗ lực của các bạn để đến dự 
Đại Hội Thượng Đỉnh Liên Kết Tôn Giáo (World Alliance of Religions) sẽ được Thiêng Liêng chứng 
giám.  Những giây phút tuyệt vời đầy màu sắc, đầy không khí thương yêu hòa bình sẽ được vĩnh viễn 
trong ký ức chúng ta.  Nó sẽ là một ngọn đèn trong sáng không bao giờ tắt để thành một ánh sáng sáng 
ngời trong lịch sử cho thế hệ mai sau. 
 
Những thành viên trong văn phòng giao dịch quốc tế của chúng tôi sẽ làm việc không ngừng với tất cả 
những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới để lãnh hội thêm ý kiến và mong tìm được sự hướng 
dẫn.  Chúng tôi sẽ mở rộng trái tim của mình để chia xẻ và làm việc với các bạn, chúng tôi sẽ lắng nghe 
thật kỹ những ý kiến góp ý về luật quốc tế vế hòa bình chung sống và cùng bước từng bước với các 
bạn, những người trong Hội Luật Quốc Tế Cho Hoà Bình. Mỗi cá nhân trong hội hãy mạnh dạn cho 
chúng tôi biết những gì bạn cần.  Sự có mặt của các bạn là niềm khích lệ to lớn cho chúng tôi.  Sự minh 
huệ và hiểu biết của các bạn sẽ đưa thế giới này vào Hòa Bình. 
 
Tôi xin cám ơn các bạn một lần nữa.  Tôi xin các bạn hãy cầu nguyện.  Tôi muốn gởi đến các bạn  
thông điệp này với tất cả tấm lòng thành của tôi.  Tôi sẽ luôn luôn nghĩ đến các bạn và hình dung hình 
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ảnh của các bạn trong ánh mắt của tôi khi tôi làm việc. Hòa bình thế giới đang đứng trong hành trình 
của chúng ta. 
 
Chúc ác bạn lên đường về nhà bình an, và để lại con tim của các bạn với chúng tôi, và chúng tôi cũng 
để lại con tim cho các bạn.  Đấng Tối Cao lúc nào cũng luôn luôn bên cạnh các bạn. 
 
Thành Thật Cám Ơn, 
 
Ký Tên 
Man Hee Lee 
 
 

Sau đây là những hình ảnh tại Đại Hội 
 

Tường Thuật 
Houston Ngày 10 Tháng 10 Năm 2016 

 
HT Ngọc Túy 

Đệ I Phó TQN BTD-HN 
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Bức Tâm Thư của Chairman Man Hee Lee 
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Hộ Pháp Đường
Văn Phòng
------------
Số 257/HP-HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam thập nhị niên)

Tòa Thánh Tây Ninh
---------------------------

Hộ Pháp, Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng

THÁNH LỊNH
Gởi cho Hiến Pháp HTĐ thay mặt Hộ Pháp và Ba vị Chánh Phối Sư Cửu Trùng Đài

Chư Hiền Huynh và Hiền Hữu,

Theo chơn truyền Luật Pháp của Đạo thì Thánh thể Đức Chí Tôn từ tín đồ dĩ chí tới Giáo Tông 
và Hộ Pháp thì nó chỉ làm một với nhau. Các bạn đã ngó thấy, trên thì có Giáo Tông, Hộ Pháp 
và Đầu sư, còn dưới thì Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự và Thông sự là Giáo Tông, Hộ Pháp và Đầu 
sư em thì dầu cho cội Đạo bị cốt từ trên tới gốc đi nữa, thì nó vẫn nảy chồi, biến thành năm bảy 
cây khác. Đó đã chỉ rõ rằng Hội Thánh của Cao Đài chẳng hề dứt tuyệt.

Ấy vậy, chiếu theo khuôn luật trên, hễ quyền trên ai đã bị quỷ quyền truất phế, thì dưới phải 
tiếp tục cầm quyền Thiêng Liêng của Đạo.

Có lẽ chánh quyền Ngô Đình Diệm sẽ bắt những Chức sắc yếu trọng của Hội Thánh Cửu Trùng 
Đài và Phước Thiện, thì tốc cập giờ nầy phải công cử người thay thế để sẵn đặng đương đầu 
cùng thời cuộc. Nói cho cùng nước, Chức Sắc Thiên Phong mà bị bắt hết đi nữa thì dưới nầy 
các Bàn Trị Sự và tín đồ cùng công cử người thay thế cho họ.

Chức sắc Thiên Phong đang cầm quyền của hai Hội Thành phải dự định sẵn người thay thế cho 
mình trước khi bị bắt.

Phải triệt để tuân y và thi hành Thánh Lịnh nầy
       Kiêm Biên, ngày mùng 9 tháng 2 Đinh Dậu
                                  (10-3-1957)
                     Hộ Pháp (ký tên & đóng dấu)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAO Y bản chính
Tòa Thánh, ngày 10 tháng 3 Giáp Thìn

(29-4-1964)
Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh

Hiến Pháp
(Ký tên và đóng dấu)

Trương Hữu Đức
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