
tài li ệ u s ư u tầ m 2017 
hai•không•một•bảy

TIỂU SỬ ĐỨC HỘ-PHÁP 
PHẠM CÔNG TẮC

H u ỳ nh  Tâm 
B i ê n  K h ả o



ÐẠI-ÐẠO TAM-KỲ PHỔ-ÐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH

古
法
古
法

春
秋
春
秋
春
秋
春
秋



 

2

Ebook được làm theo tài liệu phổ biến trên Website caodaitv.
free.fr. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, 
do việc kết hợp làm ebook gây ra, xin vui lòng gởi điện thư vào địa 
chỉ: tamnguyen351@live.com

Thành thật tri ơn tác giả Huỳnh Tâm đã bỏ nhiều tâm-huyết 
và công sức trong việc sưu tập, biên khảo dịch thuật, đánh máy,  phổ 
biến trên Website ngỏ hầu Giáo-Lý Đại-Đạo được phổ truyền rộng 
rãi, lưu lại di-sản tinh-thần vô-giá cho thế-hệ hiện tại và nhiều thế-
hệ tiếp nối mai sau.

California, 17/08/2017
Tầm Nguyên



3

TIỂU SỬ ĐỨC HỘ-PHÁP  
PHẠM CÔNG TẮC

Huỳnh Tâm 
B i ê n  K h ả o



 

4



 

5

MỤC LỤC

LỜI TRÌNH DẪN � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9
LỜI TRÌNH DÂNG � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 13
TIỂU SỬ ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 15
TƯ LIỆU THAM KHẢO  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 135



 

6



 

7

Từ dấu ấn trên ngôi Khai Ðạo. Ðức Hộ Pháp 
Phạm Công Tắc truyền giảng sự yêu 

thương và phúc lạc cho những kỷ nguyên mai sau, được 
tận cùng hoàn thiện. Người là bậc vĩ nhân tận tụy phụng 
sự Nhơn sanh dù cho những chính quyền hành hạ xác 
thân tơi bời, để tự tin chân lý Ðạo Cao Ðài vẫn đời đời 
truyền lưu. Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc vẫn nguyên 
khối Khí Hư Vô, thường chỉ dạy Tín đồ Cao Ðài: “Lấy 
Khí Hư Vô thắp lên ánh sáng Ðạo, để đẩy lùi những mờ 
mịt, dật dờ trong tâm hồn và trước mặt”.

Huỳnh Tâm
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LỜI TRÌNH DẪN

Ban Ðạo Sử Cao Ðài Âu Châu. Xuất bản biên 
khảo Tiểu Sử Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc 

của tác giả Huỳnh Tâm, để hiến dâng công quả Ðại Ðạo và 
gửi bạn đọc một giá trị đặc thù Nhân bản, tính năng chân 
lý hoàn bích qua chân dung sứ mạng vì tha nhân của Ðức 
Hộ Pháp Phạm Công Tắc, bởi Người là Ðấng công bố sự 
nghiệp Ðức Chí-Tôn tại thế và làm đẹp Ðức tin, Người để 
lại trần thế một Ðại Ðạo tôn vinh Thương-yêu tận thiện 
tận mỹ, trên dòng lưu thủy miên trường. Ðức Chí-Tôn 
chọn Ngự Mã Thiên Quân (Ðức Hộ Pháp Phạm Công 
Tắc) để hóa thân phàm khai mở Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ 
Ðộ và kết thành khối Ðức tin Cao Ðài đời đời bền vững.

Người thực hiện nhân cách hóa bao dung của Ðấng 
Chí-Tôn và Người chính thực thay mặt Ðức Chí-Tôn tạo 
thế, để cải ác thành thiện và mở kho tàng diệu pháp cõi 
đời, nhằm xây dựng nền tảng nhập thế và xuất thế cho 
Nhân loại tận hưởng phương cứu rỗi lần thứ ba.

Tiểu Sử Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã hoàn 
thành như khuôn mẫu hạnh đường cung cấp chương trình 
học và hành Ðạo theo Ðức Hộ Pháp, đây là chất liệu học 
Ðạo không thể thiếu vắng trong mỗi Tín-đồ Cao Ðài. 
Tiểu Sử Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã hóa thành kỹ 
năng truyền thống Ðức tin trên thành tựu.
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Theo Biên khảo Huỳnh Tâm, cuốn sách nầy mới cập 
nhựt hóa đơn giản qua nhiều tư liệu và gốc đời sự nghiệp 
Thiêng Liêng của Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, để xin 
gửi đến toàn Đạo những tôn kính sứ mạng Cao Ðài do 
bậc vĩ nhân tận tụy nhận khổ vì phụng sự Nhơn sanh.

Chúng tôi được dịp đọc và để lòng cảm xúc biên 
khảo Tiểu Sử Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, nay xuất 
bản dâng lên toàn Đạo một chiêm nghiệm sống quá đỗi 
thăng trầm của Ðại-Ðạo, như biên khảo Huỳnh Tâm 
thường truyền giảng:

“Từ dấu ấn trên ngôi Khai-Ðạo. Ðức Hộ Pháp Phạm 
Công Tắc truyền giảng sự yêu thương và phúc lạc cho những 
kỷ nguyên mai sau được tận cùng hoàn thiện.

Người là bậc vĩ nhân tận tụy phụng sự Nhơn sanh dù 
cho những chính quyền hành hạ xác thân tơi bời, để tự tin 
chân lý Ðạo Cao Ðài vẫn đời đời truyền lưu.

Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc vẫn nguyên khối Khí 
Hư Vô, thường chỉ dạy Tín đồ Cao Ðài “Lấy Khí Hư Vô 
thắp lên ánh sáng Ðạo, để đẩy lùi những mờ mịt, dật 
dờ trong tâm hồn và trước mặt””.

Nay chúng tôi giới thiệu biên khảo Tiểu Sử Ðức 
Hộ Pháp Phạm Công Tắc để hầu đồng Ðạo hướng về 
Ðấng trọn lành cùng chiêm ngưỡng và kính ái Ðức Ngự 
Mã Thiên Quân, cùng thực hiện chân lý Tuệ hướng Giác, 
Lực hướng Tâm và Xác hướng Linh nhằm nhận mạch 
sống yêu thương.

Hội Thánh Ngoại Giáo Cao Ðài Âu Châu xin cầu 
nguyện toàn Đạo cùng tôn vinh Ðền Thờ Cao, Ðức Tin 
Lớn ngự tại lòng an lạc.



 LỜI TRÌNH DẪN

11

“Nam mô Cao Ðài Tiên Ông Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát”
Hội Thánh Ngoại Giáo Cao Ðài Âu Châu

Nay lời trình dẫn
Paris 1990

Giáo sư Gustave Meillon
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Chúng tôi xin dâng hiến biên khảo Tiểu Sử 
Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, nhằm kỷ 

niệm 100 năm (5/5/1890–5/5/1990) ngày Ðấng vĩ nhân 
nhập thế truyền giảng sự nghiệp Cao Ðài.

Biên khảo Tiểu Sử Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc 
do Giáo sư Gustave Meillon Chưởng Quản Hội Thánh 
Ngoại Giáo Cao Ðài Âu Châu bảo trợ, bởi chương trình 
nghiên cứu lịch sử Ðạo và nhờ môi trường Ðạo cho phép 
chúng tôi sử dụng những trữ lượng tư liệu nghiên cứu từ 
năm 1970–1975 với quý Huynh Trưởng Ðại Ðạo Thanh 
Niên Hội Tòa Thánh Tây Ninh, cùng lúc chúng tôi bổ 
túc những tư liệu đã cập nhật hóa của Hội Thánh Ngoại 
Giáo Cao Ðài Âu Châu, hầu biên khảo được hoàn bị hơn 
để dâng hiến ngày kỷ niệm 100 năm Ðức Ngự Mã Thiên 
Quân (Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc) nhập thế.

Thưa quý vị tuy biên khảo Tiểu Sử Ðức Hộ Pháp 
Phạm Công Tắc được xuất bản nhưng chưa hẳn là một 
công bố toàn bộ tiểu sử, bởi sự nghiệp của Người còn 
ngoài không gian truyền giáo Ðạo Cao Ðài.

Chúng tôi thực hiện biên khảo nầy vẫn còn hạn hẹp 
về tư liệu và chưa phóng đủ tầm xa biên khảo, vì sử liệu 
của Ðạo hiện nay còn rất nhiều phần chưa công bố hóa, 
chúng tôi hy vọng quý-vị cảm thông và xin hãy cùng nhau 
tham khảo hữu ích.

Chúng tôi để hết lòng cảm ơn Giáo Sư Gustave 
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Meillon Chưởng Quản Hội Thánh Ngoại Giáo Cao Ðài 
Âu Châu và Quý Huynh-Trưởng Khiêm, Bạch, Ðộ, Kịp, 
Phước, Côn, Ðẩu, Tài, Cải của Ðại Ðạo Thanh Niên Hội 
Trung Ương Tòa Thánh Tây Ninh, đã ra sức tạo nhiều điều 
kiện cho chúng tôi nghiên cứu tận cội nguồn diệu pháp.

Nhân lễ kỷ niệm ngày sinh nhựt 100 năm của Ðức 
Khí Hư Vô Ngự Mã Thiên Quân (Hộ Pháp Phạm Công 
Tắc), chúng tôi xin cầu nguyện chúc quý vị tiếp nhận tín 
hiệu từ cõi vĩnh hằng, những hân hoan kỳ diệu bởi Ðức 
Cao Ðài, Phật Mẫu và Chư Thiêng Liêng chan rưới hồng 
ân miên trường vĩnh phúc.
“Nam mô Cao Ðài Tiên Ông Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát”

Viết tại Gò Kén & Rừng Thiên Nhiên
Ngoại Ô Paris Thu 1990

Huỳnh Tâm
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TIỂU SỬ ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC

05/05/1890 (Thứ bảy 
21/6/1890) 

Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, bút hiệu Ái Dân, sinh 
nhằm ngày lễ Ðoan Dương, cấn Khuất Nguyên trầm 
mình dòng sông Mịch La, trùng ngày Lưu Thần Nguyễn 
Triệu nhập Thiên Thai, Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc 
chào đời trên dòng sông Vàm Cỏ Ðông, tại làng Bình Lập, 
quận Châu Thành, tỉnh Tân An, nguyên quán làng An 
Hòa, quận Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh miền Nam, vào 
thời Vua Thành Thái năm thứ hai.

Phụ thân là ông Phạm Công Thiện làm công chức, 
người Ðạo Gia-Tô, Phụ mẫu là Bà La Thị Ðường theo 
Ðạo Phật giáo.

Ngài Phạm Công Tắc là con thứ tám trong gia đình 
được phụ thân đưa đi làm lễ rửa tội tại nhà thờ Thiên 
Chúa tỉnh Tân An, thuở thiếu thời Ngài rất khoẻ mạnh, 
thân thể vẫn phát triển bình thường, nhưng thường thiếp 
ngủ nhiều thời gian, mỗi lúc ấy trí tuệ càng tăng tốc minh 
mẫn và đĩnh ngộ.

Tiềm tàng của thời thơ ấu vẫn khởi đầu dấu ấn 
nhập thế, thể lực trưởng thành của Ngài vẫn như Nhân 
loại, về trạng thái sống hầu như một báo hiệu chuẩn bị 
đổi thay thể xác cho phù hợp với Thiên tính. Từ đó Ngài 
tiếp nhận tiếng gọi Thiêng Liêng chỉ lối thông công vào 
môi trường thiếp ngủ 24 giờ liền và sau đó sự thiếp ngủ 
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bất bình thường tạo thành một khả lực cứu rỗi kỳ diệu.
Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc thiếp ngủ dài lâu là 

do nguyên căn thông công với Thiên giới, ngày nay các 
Ðức tin Ðông-Phương, Thông Linh Học và Khoa học 
Tây-Phương đồng chứng minh điều thiếp ngủ của Ðức 
Hộ Pháp Phạm Công Tắc là phép lạ, một báo ứng mang 
thông điệp và tiên tri của Ðấng Tối Thượng đến thế gian, 
chuẩn bị Khai-Ðạo qua diệu pháp Cơ-Bút Thiêng Liêng.

 ? 20/8/1896 Tính bẩm sinh của Ngài tự vận-chuyển trong 
môi trường náo động học đường, có nhiều sáng kiến mới 
lạ và khoan dung, Thầy-cô bạn hữu đều yêu mến. Với tuổi 
ấy Ngài đã biết phân tích lịch sử anh hùng dân tộc qua 
kiến thức bẩm sinh sớm trưởng thành, Ngài cũng nhận 
định người Pháp mưu đồ chia đất nước Việt Nam thành 
ba kỳ vì mục đích đô hộ và thống trị, (Bắc Kỳ, Trung Kỳ 
và Nam Kỳ), Ngài sớm ý thức vì Dân tộc và tự cấy vào 
huyết quản mối hờn vong quốc.

 ? 30/8/1906 Thời niên thiếu Ngài theo học chương trình 
Tây học tại Chasseloup Laubat, (Lê Qúi Ðôn) Sài Gòn. 
Ngài tự học tư tưởng Nho học và dung hợp tư tưởng Tây 
học cho phù hợp xã hội Việt Nam hiện thời, Ngài thầm 
lặng khai phá tư tưởng phụng sự nhân sinh và nguyện 
vọng xây dựng xứ sở quê hương tốt đẹp hơn.

 ? 21/02/1907 (15–01 Ðinh Mùi). Thiêng Liêng thôi thúc 
Ngài Phạm Công Tắc vân du viếng cảnh Ngôi xưa, để 
nhận sứ mạng và chuẩn bị khởi đầu cho mọi huyền diệu. 
Vào đêm Xuân, mùa trăng lòng Trời không gian quang 
đãng, Ngài tự vận vần thơ gởi miền nhập diệu:

“Thần Ðồng Vấn Nguyệt
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Thu thiên dạ thanh quang vân tĩnh,
Chốn lữ đình thức tĩnh canh khuya.

Tai nghe văng vẳng bốn bề,
Gương Nga vằng vặc dựa kề quế lan.

Thấy trăng thêm động lòng vàng,
Ngâm câu vấn nguyệt cho đang mấy lời.

Hỏi dì Nguyệt mấy lời sau trước,
Duyên cớ sao mà được thảnh thơi?

Nguyệt rằng: Vật đổi sao dời,
Thân nầy Trời để cho người soi chung.

Làm cho mỏi mệt anh hùng,
Ngàn Thu sương tuyết một lòng thanh quang.

Hỏi dì Nguyệt có đàng lên tới,
Chốn thiềm cung phong mấy mươi xa.

Nguyệt rằng: Ta lại biết ta,
Có cây đơn quế ấy là nhà em.

Anh hùng thử đến mà xem,
Kìa gương Ngọc-thỏ, nọ rèm thủy tinh.

Hỏi dì Nguyệt có tình chăng tá?
Chữ Xuân Thu phỏng đã nhường bao?

Nguyệt rằng: Yếu liễu thơ đào,
Càng lên càng tỏ, càng cao càng tròn.

Gương Nga vằng vặc chẳng mòn,
Bao nhiêu tinh đẩu là con cái nhà.

Nguyệt lại hỏi đến người quân-tử:
Buổi vân lôi ai giữ kinh luân?

Ta rằng: Có đấng Thánh quân,
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Ra tay dẹp loạn, nên thân trị-bình.

Nguyệt hỏi ta ngẩn ngơ, ngơ ngẩn,
Ta hỏi Nguyệt thơ thẩn, thẩn thơ.

Liễu qua trước gió phất phơ,
Hương đưa bát ngát, phòng thơ ngạt ngào “.

Ngài Phạm Công Tắc trải qua một đêm một ngày 
thiếp ngủ, trong Trăng Rằm 24 giờ liền phép lạ cấy sinh 
hành tàng Thiên tính cho muôn đời sau rực rỡ và Nhân 
loại chuẩn bị tiếp nhận một Ðấng vĩ nhân nhập thế.

 ? 29/4/1907 Ông Lương Khắc Ninh và ông Trần Chánh 
Chiếu tổ chức du học sinh Nhựt-Bổn đã được ba chuyến, 
đến chuyến thứ tư Ngài Phạm Công Tắc có tên trong 
danh sách du học sinh nhưng bị bại lộ, Chính phủ thuộc 
địa Pháp kiểm soát và ra lịnh giải tán các cơ sở phong trào 
Minh Tân Công Nghệ, Ngài không thất vọng tự tìm 
phương thức mới từ môi trường Nho học và Tây học để 
suy nghĩ và phát triển tư tưởng nhân sinh nhằm canh tân 
cho quê hương xứ sở trong tương lai.

Ngài dung hợp Ðông-Tây làm sở trường bảo cổ canh 
tân cho xã hội công bình, nguyện vọng của Ngài không 
muốn thấy đất nước triền miên trầm mình thống khổ 
dưới áp bức của ngoại bang đô hộ.

 ? 13/6/1907 Ngài là thành viên phong trào Ðông-Du 
của cụ Phan Bội Châu tại miền Nam và ủng hộ phương 
thức đấu tranh chính trị của Phan Châu Trinh, Ngài sáng 
tác nhiều tác phẩm thi văn truyền tư tưởng Ðông du, và 
khuyến học, vận động thành lập thi đoàn Nhân-văn và Thi 
xã, tham gia viết trên các báo Công Luận, La Voix Libre 
và La Cloche Fêlée của nhà cách mạng Nguyễn An Ninh.
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Ngài viết những trường thiên phóng sự tác động đến 
lương tâm và quyền sống của người Việt Nam, chính phủ 
thuộc địa Pháp phải đóng cửa nhiều tờ báo có bút hiệu 
Ái Dân (Thương Dân).

 ? 12/12/1907 Ngài cho ra một loạt bài trên tờ báo La 
Cloche Fêlée với đề tài “Thượng Bất Chánh, Hạ Tắc Loạn” 
đồng bào hưởng ứng và đón đọc thiên phóng sự “Thượng 
Bất Chánh, Hạ Tắc Loạn” chủ báo Nguyễn An Ninh thêm 
một lần nữa nằm bót cũng do thiên phóng sự Ái Dân, bởi 
nội dung chỉ rõ sự cai trị của người Pháp và kêu gọi tinh 
thần Dân-tộc đấu tranh vì tương lai Việt Nam.

 ? 23/01/1908 Ngài cho ra tiếp thiên phóng sự đặc biệt 
trên tờ báo Lục Tỉnh Tân Văn và tờ Công Luận với chủ 
đề “Dân-Tộc Ðoàn-Kết & Thời-Ðàm” chính phủ thuộc 
địa Pháp tịch thu báo, bởi nội dung kêu gọi Dân tộc Việt 
Nam đoàn kết.

Ngài dùng công luận, thời đàm, nghị trường, truyền 
thông báo chí làm phương tiện đấu tranh bất bạo động, 
ông chủ nhiệm Trần Chánh Chiếu bị bắt vào tù, tờ báo 
đình bản, toàn ban biên tập và bút hiệu Ái-Dân phải chịu 
ẩn danh một lần nữa.

 ? 28/10/1910 Ngài được bổ làm việc tại sở Thương Chánh 
Sài Gòn, trong thời gian này Ngài tiếp xúc rất nhiều nhân 
vật hoạt động chính trị và văn hóa như Phan Bội Châu, 
Phan Châu Trinh, Cao Quỳnh Cư, Cao Hoài Sang, Thuần 
Ðức (Nguyễn Trung Hậu), Trương Hữu Ðức, Lương Khắc 
Ninh, Gibert Chiếu và Nguyễn An Ninh, Ngài trao đổi 
nhiều khía cạnh chính-trị, văn-học và nghệ-thuật nước nhà.

Ngài được giới văn chương miền Nam để lòng yêu 
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mến bởi Ngài tiêu biểu cho quảng đại quần chúng và nhân 
từ, thân hữu mọi nơi và các giới đồng kính ái, người cùng 
thời đặt lòng tự tin nơi Ngài như một tụ điểm chiêu hiền 
đãi sĩ miền Nam.

 ? 30/5/1911 Ngài Phạm Công Tắc kết hôn cùng với Ngài 
Nguyễn Thị Nhiều, (Phối sư Hương Nhiều) sinh quán tại 
làng Tân Phú quận Bến Lức tỉnh Chợ Lớn, là ái nữ của 
Ông Nguyễn Văn Phước và Bà Lê Thị Bưởi. Ngài sinh 
hạ được hai người con gái là Phạm Hồ Cầm và Phạm 
Hương Tranh.

 ? 12/8/1912 Ngài được thuyên chuyển làm việc tại Cái 
Nhum, tỉnh Vĩnh Long, nơi nầy là một khoảng rộng của 
thời gian sáng tạo thơ văn, Ngài cho xuất bản nhiều tác 
phẩm thơ cổ động khuyến học và kết hợp được một phong 
trào thanh niên cấp tiến Lục tỉnh miền Nam.

 ? 30/1/1913 Ngài âm thầm vận động và đóng góp vào 
chương trình khuyến học xây dựng trường nữ trung học 
Áo Tím Sài Gòn (Gia Long) và nhiều trường nữ tiểu học 
nhằm nâng cao trình độ học vấn cho Nữ giới do Ngài 
Lê văn Trung chủ trương. Ngài dành toàn thời gian nầy 
để vận động và bảo trợ cho chương trình du học sinh các 
nước Tây phương.

 ? 26/7/1915 Ngài được thuyên chuyển làm việc tại Hưng 
Thạnh, Qui Nhơn, Trung kỳ.

Ðất miền Trung nẩy chồi đơm chí khí cho thế vươn 
mình nhập cuộc của Ái-Dân (Bút Hiệu đương thời của 
Ngài Phạm Công Tắc), những năm tháng Qui Nhơn môi 
trường tiếp xúc thân giao với tất cả nhân sĩ từ Bình Thuận 
cho đến Quảng Trị, những nhà cách mạng miền Trung 
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đều là chí hữu cùng lý tưởng phục vụ dân sinh và Tổ quốc.
Ngài tập hợp nhiều tần lớp thanh niên cùng nhiệt 

huyết vì Dân với ý chí kiến thiết đất nước thịnh vượng 
độc lập và tự do.

Tại Qui Nhơn. Ngài cùng những chí hữu khai trừ 
nạn mù chữ, bảo trợ khuyến học xây dựng trường sở, mở 
thêm lớp học đêm và ngày nâng cao dân trí, khuyến khích 
phát triển kinh tế mở rộng cơ sở kinh doanh nhằm mục 
đích phục vụ dân sinh và đem lại đời sống ấm no, hạnh 
phúc cho toàn dân.

Ngài cùng đứng tên nhiều tờ báo và thành lập Văn 
Ðàn Thi Xã miền Trung lấy văn học nghệ thuật làm đất 
chiêu hiền đãi sĩ, tìm những đồng thuận khai phóng quê 
hương đổi mới và dung hợp lý tưởng Ðông-Tây cùng nhứt 
để cho Việt Nam trở mình khỏi ách đô hộ ngoại bang, tinh 
thần Tây-sĩ vì Dân bộc phát tại miền Trung cao như núi 
Thái Sơn làm cho triều Nguyễn bất đồng và chính phủ 
Pháp thuộc mạnh tay đàn áp phong trào.

 ? 1/2/1920 Ngài được thuyên chuyển về Sài Gòn nhân 
Ngài chuẩn bị nghiên cứu Thần Linh Học, tham dự vào 
chương trình truyền giáo của học phái Thiền Lâm Phật 
Giáo và chương trình Thần học Thiên Chúa Giáo.

Ngài trực tiếp dấn thân vào phong trào Cần Vương, 
sử dụng bút pháp chính khí Dân tộc, phóng vào quĩ đạo lý 
tưởng độc lập chống Pháp với nhiều bút hiệu khác nhau 
trên những tờ báo như: Nông Cổ Mín Ðàm, Lục Tỉnh 
Tân Văn, Công Luận và các báo ngoại ngữ La Voix Libre, 
La Cloche Fêleé.

 ? 23/7/1925 Ngài là một trong những sáng lập viên Thi 
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Xã Miền Nam, cùng với Ngài Cao Quỳnh Cư, Cao Hoài 
Sang, Nguyễn Trung Hậu và Trương Hữu Ðức tổ chức 
xây bàn cầu cơ theo phương pháp Thông Linh Học Tây 
Phương, nhằm tiếp xúc và tìm nơi thế giới siêu hình để 
trao đổi lời thơ hay ý đẹp, sự kết quả đến với quý Ngài 
một cách bất ngờ, chính là chìa khóa mở cửa siêu hình và 
dìu dẫn quý Ngài vào thế giới Ðức tin vô tận.

 ? 30/7/1925 Tất cả thi nhân hầu đàn đã trôi qua được 
mấy tối thị hiện, nhưng đêm nay thì khác thường bởi có 
một nữ sĩ bút hiệu Ðoàn Ngọc Quế, chính là Thất Nương 
xuất hiện để kết hợp vào đường đạo sau nầy và nữ sĩ tự 
thuật một bài thơ để xây tình thân ái của hai cõi chung 
cùng một bầu Trời như sau:

“Nỗi mình tâm sự tỏ cùng ai,
Mạng bạc còn xuân uổng sắc tài.
Những ngỡ trao duyên vào ngọc các,
Nào dè phủi nợ xuống truyền đài.
Dưỡng sinh cam lỗi tình sông núi,
Tơ tóc thôi rồi nghĩa trúc mai.
Dồn dập tương tư oằn một gánh,
Nỗi mình tâm sự tỏ cùng ai “.

Ngài Phạm Công Tắc trả lời:
“– Ái Dân tôi xin họa, đáp lễ mừng tặng Nữ sĩ
Ðoàn Ngọc Quế một bài thơ”.

“Ngẩn (sửng sốt) bút hòa thi tủi phận ai,
Trời xanh vội lấp nữ anh tài.
Tình thâm một gánh còn dương thế,
Oan nặng ngàn thu xuống dạ đài.
Ðể thảm xuân đường như ác xế,
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Gieo thương lữ khách ngóng tin mai.
Hiềm vì chưa rõ đầu đuôi thế,
Ngẩn bút hòa thi tủi phận ai “.

Vần thơ đầu thế kỷ 20 với một cung cách lời từ đối 
đáp tuyệt diệu, nay vẫn còn nghe được sức vận chuyển vần 
thơ của thời gian ấy đâu đây.

 ? 15/8/1925 Buổi sơ giao nối liền hai cõi hữu hình và vô 
hình được thông thương, bởi thơ là tất cả tình thi sĩ mở 
lòng đến gần nhau kết nghĩa Huynh-đệ, Nữ sĩ Ðoàn Ngọc 
Quế đề nghị như sau:

 � Bội Ngọc. Trưởng Ca (Cao Quỳnh Cư).
 � Ái Dân. Nhị Ca (Phạm Công Tắc).
 � Thanh Thủy. Tam Ca (Cao Hoài Sang).
 � Ðoàn Ngọc Quế. Tứ Muôi (Vương Thị Lễ).

 ? 21/8/1925 Ðức Hộ Pháp yêu thơ ngộ Ðạo, bởi chính 
trong chất thơ có nhiên liệu lái thuyền đời đến toàn chân 
thiện mỹ và hôm sau có danh sĩ ẩn bút A Ă Â đến với điễn 
lực phi thường nhiệp cơ giới thiệu tên tuổi không ngừng 
nghỉ, để khẳn định ngôi vị uy quyền của Ðấng A Ă Â và 
Người khuyên rằng:

“Muốn cho Bần Ðạo đến thường, xin chư vị nạp lấy 
mấy lời yêu cầu của Bần Ðạo như sau đây:

 ❒ Một là, đừng kiếm và biết Bần Ðạo là ai.
 ❒ Hai là, đừng hỏi Quốc sự.
 ❒ Ba là, đừng hỏi đến Thiên cơ”.

Lời khuyên của Ðấng A Ă Â rất chân thành và trang 
trọng, để mở đầu cho thơ tuôn đầy dòng Ðạo, nhằm thực 
hiện một Thượng Thiên tại Thế và để cho sự chan hòa 
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hương sắc thi ca khởi thành Gốc-Ðạo.
 ? 25/8/1925 Ðức A Ă Â giải hai câu thơ luận ngữ.

“Người trước nghĩ thương câu tuyết nhuộm,
Lũ sau buồn chạnh nỗi sương pha”.

Ðức A Ă Â tiếp:
– Có câu: “Mã bì tuyết thân” là da ngựa tuyết thân, 

chỉ trang tướng chinh chiến một mình da ngựa bọc thân 
tuyết sương đắp thể tỏ là đời ly loạn.

Và có câu tục ngữ nói “Gối đầu mằm sương” chỉ thân 
chịu nhọc nhằn cực khổ.

Câu thi trên mà sửa như vầy thì nhằm điển cố hơn:
“Chạnh trẻ phải cơn sương gối ướt,
Thương già gặp trẻ tuyết thân pha”.

Vì pha nghĩa là hòa lộn, nên tuyết thân pha chỉ lạnh 
lùng đến đổi thân với tuyết cũng lạnh như nhau.

Ðấng A Ă Â điểm đạo văn chương thi phú cũng lạ 
lùng, Người sử dụng nét văn chương để vẽ thành mầu 
sắc trần thế nhẹ như mây bay và cảnh thực tại chan chứa 
những đặc thù của kẻ nhận khổ vì phúc lạc cho tha nhân.

 ? 28/8/1925 Thế giới thi ca từ nay hai cõi lồng lộng thênh 
thang nhờ có nữ sĩ Ðoàn Ngọc Quế đưa đường chỉ lối để 
vô hình cùng hội tại tư gia thi sĩ Bội Ngọc. Nữ sĩ Ðoàn 
Ngọc Quế khuyên rằng:

“Có các chị Hớn Liên Bạch, Lục Nương và Nhứt Nương 
làm thi hay lắm, Ba anh muốn cầu thì ngày đó ba anh phải 
ăn chay, và tìm cho đặng Ngọc-Cơ thì mới cầu được Diêu 
Trì Cung và trầm hương hoa rượu trà quả đủ lễ.

Bởi trên có Cửu Thiên Nương Nương cai quản (Lịnh 
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Bà hay Phật Mẫu) dưới có chín vị Tiên Cô như Thất Nương 
(Ðoàn Ngọc Quế), Bát Nương (Hớn Liên Bạch) v.v...”

 ? 29/9/1925 Ðêm Hội Yến Bàn Ðào, quý Ngài Cao Quỳnh 
Cư, Phạm Công Tắc và Cao Hoài Sang làm thi cỗ lễ đã 
đủ, Ngọc Cơ thì mượn của ông Phan Văn Tý, ăn chay 
đã đặng đủ ba ngày, trầm hương hoa rượu trà quả lễ đón 
tiếp tinh khiết.

Lễ hội vào lúc canh Tý, hương trầm nghi ngút, đèn 
thắp sáng, tất cả đồng vọng khấn bái trước Ngọc Cơ và 
cầu nguyện.

Cửu vị Tiên Nương nhập đàn, đêm nay lễ hội mừng 
vui đờn vinh danh Ðức Diêu Trì Kim Mẫu.

Cửu vị Tiên Cô dạy rằng:
“Từ đây có Ngọc Cơ rồi thì tiện cho Diêu Trì Cung 

đến dạy việc”.
Lục Nương cho một bài thơ:

“Im lìm cây cỏ vẫn in mầu,
Mờ mịt vườn đào điểm sắc Thu.
Gió dậy sao trời mây cuốn ngọc,
Sương lồng ướt đất liễu đeo châu.
Ngựa vàng ruổi vó thoi đưa sáng,
Thỏ ngọc trau gương dặm vẽ làu.
Non nước đìu hiu, Xuân vắng chúa.
Nhìn hoa cảnh úa dục cơn sầu! “.

Vui mừng hai cõi đã thông thương nhờ thơ khơi lòng. 
Ðêm nay còn gọi là Hội Yến Bàn Ðào hay Hội Yến Diêu 
Trì, được Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ tổ chức vào đêm 14 
Rằm tháng 8 hằng năm tại Tòa Thánh Tây Ninh, nhằm 
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kỷ niệm ngày Ðức Diêu Trì Kim Mẫu công bố sự giáo 
dục và nuôi dưỡng Nhơn sanh.

 ? 24/12/1925 Cõi siêu hình đã đưa Ngài Phạm Công 
Tắc đến với Ðức Cao Ðài từ ấy, sứ mạng Thiêng Liêng 
của Ngài đã được Ðức Chí-Tôn chọn lựa và chỉ rõ tương 
lai Ðại Ðạo.

Ngài trở thành nguyên nhân khai mở Ðạo và Ðức 
Chí-Tôn cũng đã lập 11 nguyên nhân cùng thời để trợ 
lực cho Ngài:

“CHIÊU, KỲ, TRUNG độ dẫn HOÀI sanh
BẢN đạo khai SANG, QUÍ, GIẢNG thành
HẬU, ÐỨC, TẮC, CƯ thiên địa cảnh
Hườn, Minh, Mân đáo thủ đài danh “.

Ba chữ hoa nhỏ và nghiêng là tên của ba vị hầu đàn
 ? 25/4/1926 Ðức Chí-Tôn ân phong cho Ngài Lê Văn 

Trung, Ngôi Ðầu Sư, Thánh danh Thượng Trung Nhựt 
Chưởng quản Cửu Trùng Ðài và Ngài Phạm Công Tắc 
Ngôi Hộ Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài. Ðức Chí-
Tôn ban hành Pháp-Chánh-Truyền, Tân-luật làm nền 
tảng Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, chính thức công bố Thánh 
Thể hiện hữu.

Cửu Trùng Ðài: Bảo vệ Xác Ðạo, Thi hành Luật 
Ðạo, Quản trị hành chánh và Truyền giáo.

Hiệp Thiên Ðài: Bảo vệ Hồn Ðạo, tạo lập cơ Bí Pháp 
đưa đẳng cấp chơn hồn Nhơn sanh vào Bát-Quái-Ðài cùng 
hiệp Thần, Thánh, Tiên, Phật gìn giữ Pháp-Chánh-Truyền, 
Tân Luật và cơ mầu nhiệm, hướng dẫn Nhơn sanh biết 
luật Ðạo hiểu luật Ðời.
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Ðức Chí-Tôn truyền lịnh Ðức Ngự Mã Thiên Quân 
lập Ðạo (Hộ Pháp Phạm Công Tắc):

“– Tắc, THẦY lấy tánh đức con mà lập Ðạo được 
chăng?”

Ðến nay Ðức Chí-Tôn mới thực sự công bố, Khí Hư 
Vô hóa thân Ngự Mã Thiên Quân với xác phàm Hộ Pháp 
Phạm Công Tắc thay Ðức Chí  Tôn lập Ðạo và 11 Tông đồ 
cùng sứ mạng trợ lực tạo lập Thánh thể Cao Ðài tại thế.

Ðức Chí-Tôn chọn Thánh-nhân để lập Giáo, bởi 
Thánh-nhân giáng trần lập tân Tôn Giáo cần có những 
nguyên tố cần thiết để tạo cho môi trường Tôn-giáo 
thành hình.

Phần sống của Thánh-Nhân gồm có Thánh-Tính và 
Thánh-Ðức do Thiêng Liêng định phần Chơn linh, mục 
đích Thánh-Tính truyền chân pháp và Thánh-Ðức Phổ-
độ giáo hóa cải ác thành thiện, hướng dẫn nhân loại đến 
với chân lý, như trước đây có Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, 
Ðức Chúa Jésus, Ðức Lão Tử, Khổng Tử v.v...

Ðức Chí-Tôn chọn Thánh-nhân Ngự Mã Thiên 
Quân để trao quyền lập Ðạo, Người hóa xác phàm Hộ 
Pháp mới có đủ những yếu tố công bố Thượng Ðế xuất hiện.

Thời lập Ðạo có 12 Tông đồ Cao Ðài, hứa trước Ðức 
Chí-Tôn, Phật Mẫu và chư Thiêng Liêng, khi Ðức Ngự 
Mã Thiên Quân Khai-Ðạo thì cùng gánh khổ chịu trần 
thử thách để dìu dẫn Nhơn sanh về với Ðức Chí-Tôn, 
nhưng khi đến trần có 6 vị lập bàn môn tả đạo mê duy 
lợi, rủ bỏ Ðức hạnh và thất hứa với Thượng Ðế, chỉ còn 
lại Ðức Ngự Mã Thiên Quân cùng 5 Chức sắc đại Thiên 
phong tiếp tục giữ vững Chơn Truyền Chánh Pháp để 
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chăn nuôi Tín đồ.
 ? 29/9/1926 Ðức Hộ Pháp cùng 240 vị Chức sắc Thiên 

phong và Ðạo hữu lập Tịch-Ðạo, thông báo với chính 
quyền Pháp để Khai mở Ðạo Cao Ðài.

Ngày lập Tịch-Ðạo, nhằm xin phép chánh phủ thuộc 
địa Pháp để Khai-Ðạo. Ngài Ngô Văn Chiêu không chịu 
đứng tên lập Tịch-Ðạo, từ chối Ngôi Giáo Tông do Ðức 
Chí-Tôn ân phong và nhiều vấn đề khác v.v...

“Xin xem Biên Khảo Tiểu Sử Ngài Ngô Văn Chiêu 
của Huỳnh Tâm”

 ? 18–25/10/1926 (Bính-Dần) Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ 
chính thức tổ chức ngày lễ Khai-Ðạo tại chùa Từ Lâm 
Tự Gò Kén tỉnh Tây Ninh.

Ðức Chí-Tôn ban bố Tân Kinh, Tân Luật, Pháp 
Chánh Truyền và Quyền Ðạo. Thánh thể Ðạo Cao Ðài 
được thành hình và truyền ban phép cứu rỗi, chan rưới 
cho Nhơn sanh đồng hưởng sự an lạc đời đời.

 ? 13/2/1927 Ðức Chí-Tôn chính thức ban hành Pháp Ðạo 
phân quyền Chưởng quản Hiệp Thiên Ðài cho Ðức Hộ 
Pháp Phạm Công Tắc và cằm quyền Chi Pháp như sau:

 ❒ Bảo Pháp: Bảo giữ Pháp (Nguyễn Trung Hậu)
 ❒ Hiến Pháp: Hiến dâng Pháp (Trương Hữu Ðức)
 ❒ Khai Pháp: Khai mở Pháp (Trần Duy Nghĩa)
 ❒ Tiếp Pháp: Tiếp đón Pháp (Cao Ðức Trọng)

 ? 27/3/1927 Ðức Chí-Tôn báo tin cho Ngài biết trước khi 
mãn nghỉ phép sẽ nhận được nghị định của sở Thương 
Chánh Trung Ương Hà Nội tuyên bổ đến Nam Vang 
làm việc.
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Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc nhận được lời khuyên 
răn của Ðức Chí-Tôn sẽ lưu trú Nam Vang trong 8 tháng 
để truyền giáo, với sự hiệp lực của Ngài Cao Ðức Trọng 
(Cao Tiếp Ðạo), chương trình truyền giáo Hải ngoại được 
đặt ra nhằm Phổ-độ cho dân Miên và Cộng đồng Việt kiều.

Trong thời gian làm việc tại Nam Vang chính quyền 
Pháp thuộc thăng cấp bậc Tham-Tá cho Ðức Hộ Pháp, 
nhưng cũng đến lúc Ðạo-sự của Hiệp Thiên Ðài đa đoan, 
08 tháng làm việc tại Nam Vang vừa tròn, Ngài trình đơn 
xin đổi về Nam-kỳ nhưng chính phủ thuộc địa Pháp bác 
đơn, nên Ngài quyết định xin từ chức để phế đời hành Ðạo.

 ? 19/04/1927 Ðức Chí-Tôn truyền lịnh cho Ðức Ngự Mã 
Thiên Quân (Hộ Pháp Phạm Công Tắc). Xuất ngoại đến 
Kampuchia tiếp nhận mô hình truyền giáo mới, thành 
lập Hội Thánh Ngoại Giáo Phổ Ðộ nhơn sanh khắp nơi 
trên thế giới. Dấu ấn lịch sử truyền giáo của Hội Thánh 
Ngoại Giáo khởi đầu từ Kampuchia.

Mọi tiến trình tuyền giáo tại Kampuchia được đặt 
trên căn cơ như ngày Khai Ðạo tại chùa Từ Lâm Tự, Gò 
Kén tỉnh Tây Ninh bởi Thiên Cơ đã định như thế.

Ðức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (Văn hào Victor 
Hugo) Chưởng Quản Hội Thánh Ngoại Giáo Thiêng 
Liêng,

Người có trách nhiệm làm nguyên tố kết hợp cho 
mọi nền tảng văn hóa, xã hội và khoa học nhằm tiếp nhận 
am tường chân lý Ðức tin Cao Ðài.

Những ngày đầu Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc 
đến Kampuchia đích thân Người phổ độ Hoàng gia Cao 
Miên như Hoàng Thân Sisowark và Ngài Sơn Ðiệp Tổng 
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Trưởng Cao Miên[1] và Cộng đồng Việt kiều gồm có những 
công chức đang làm việc cho chính phủ Bảo hộ tại Phnom 
Penh, như Trần Quang Vinh, Trần Kim Phụng, Lê Văn 
Bảy, Ðặng Trung Chữ, Phạm Kim Của, Nguyễn Văn 
Lắm, Võ Văn Sự v.v...

 ? 05/06/1927 Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc cùng Ngài 
Cao Ðức Trọng phò loan để nhận thị hiện từ Ðức Chí-
Tôn ban truyền.

“Ngọc Hoàng Thượng Ðế viết Cao Ðài Tiên Ông 
Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát Giáo Ðạo Nam Phương.

Thầy mừng các con.
 ❒ Bảy, Lắm, Sư. Thầy phong cho ba con chức Giáo 
Hữu.

 ❒ Chữ, Vinh, Của. Thầy phong cho các con chức Lễ 
Sanh.

Ân tứ Phái Nữ:
 ❒ Võ Hương Nhâm Ðạo Nhơn.
 ❒ Batry (Trần Kim Phụng) Giáo Hữu.
 ❒ Ðặng Thị Huệ Giáo Hữu.
 ❒ Nguyễn Thị Hạt Giáo Hữu.
 ❒ Huỳnh Thị Trọng Giáo Hữu.

Ðức Chưởng Ðạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, 
Chưởng Quản Hội Thánh Ngoại Giáo Thiêng Liêng, 
thị hiện chấm phái cho những Chức sắc trên và chính 
thức công bố thành lập Hội Thánh Ngoại Giáo hữu hình.

 ? 22/10/1927 Hoàng Thân Norodom yết kiến Ðức Hộ 

[1] Thánh Tượng Thiên Nhãn ngày nay vẫn còn thờ tại Hoàng 
Cung Cao Miên.



 TIỂU SỬ ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC

31

Pháp để trình bày những sự việc của Hoàng Tộc tranh 
quyền ngôi Vua và xin lời truyền giảng của Người.

Ðức Hộ Pháp truyền rằng:
“– Vì cơ hội chưa đến với Hoàng Tộc Norodom, phải chờ 

sự trừng phạt bởi Thượng Ðế, đến cuối tuần tháng 6 năm 
1928 trong Hoàng Tộc sẽ có một vị Vua mới đăng quang và 
ra mắt trước Quốc dân”.

Lời Tiên tri của Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc ứng 
hiện ngày 27/06/1928, đúng với lòng mong ước của Hoàng 
Thân Norodom được tấn phong Thái-Tử để chuẩn bị lên 
ngôi Hoàng Ðế Cao Miên.

 ? 01/01/1928 Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc tiếp nhận 
lời răn bảo của Ðức Chí-Tôn, về Tòa Thánh Tây Ninh, để 
thực hiện ước nguyện phế đời dâng hiến vì Ðạo, bởi trách 
nhiệm Hộ Pháp Chưởng quản Hiệp Thiên Ðài.

Ngài vận dụng hết kỹ năng Chánh Trị Ðạo, Hiệp 
Thiên Ðài và Cửu Trùng Ðài, cùng Ðức Quyền Giáo Tông 
Thượng Trung Nhựt (Lê Văn Trung) hình thành đầy đủ 
Thiên chức Phổ Ðộ đúng với Tân Luật và Pháp Chánh 
Truyền quy định, chỉ 2 tháng sau Hiệp Thiên Ðài và Cửu 
Trùng Ðài thực sự thành chân pháp toàn diện từ thượng 
tầng kiến trúc Chánh Trị Ðạo tại Tòa Thánh cho đến hạ 
tầng Ban Trị Sự thôn dã, nay Ðạo đã hoàn bị nhờ Ðức 
Hộ Pháp và Ðức Quyền Giáo Tông thi hành nguyên pháp 
Tân Luật và Pháp Chánh truyền.

 ? 10/03/1928 (14/02 Mậu Thìn) Ðức Hộ Pháp Phạm 
Công Tắc với những tháng mở Ðạo ở Hải ngoại Cao 
Miên, nay về Tòa Thánh truyền giảng tại Cung Ðạo. Lần 
đầu tiên toàn đạo nghe Ðức Hộ Pháp truyền giảng về khả 
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lực háo sinh của Ðức Chí-Tôn và giải nghĩa về chức năng 
của Hội Thánh qua hình thể Thiêng Liêng, luận hiệp Ngũ 
Chi, Bát Quái Ðài, Tân Kinh Thiên Ðạo, Tân Luật, Pháp 
Chánh Truyền, Cửu Trùng Ðài và Hiệp Thiên Ðài. Vào 
dịp nầy Ðức Chí-Tôn cho một bài phú dạy rằng:

“Thầy dùng lương sanh mà cứu vớt quần sanh”
Hôm ấy toàn Ðạo tiếp nhận chí lòng gương sáng, 

kính ái Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, bởi Người truyền 
giảng chỉ rõ đường Ðạo Thiêng Liêng và sự Phổ Ðộ cứu 
rỗi Kỳ-Ba.

 ? 11/4/1928 Chánh Phủ Pháp gửi nghị định giải chức 
Ngài vì lý do phế vong phận sự, nhân dịp đến từ đây 
Ðức Hộ Pháp thong thả phế đời hành Ðạo như từng 
ước nguyện.

Ðức Hộ Pháp lấy khả lực Thánh-tính hòa nhập 
Nhân-tính để đem Ðức tin đến gần với Tín đồ, lời truyền 
giảng chân lý Ðại Ðạo của Người như phân thân nằm lòng 
trong mỗi Tín đồ, sự nuôi nấng Ðức tin của Người bằng 
ra sức xây dựng nền tảng Ðạo hạnh, Ðạo mỗi lúc càng bền 
chắc và Tín đồ nhập môn cầu Ðạo tấp nập, Ðức tin thực 
sự phát triển vì niềm tin của Nhơn sanh đã chứng thực, 
từ ấy chính quyền Pháp thuộc bắt đầu để ý đến Ðức Hộ 
Pháp và lo ngại cho thuộc địa Pháp có thể bị cáo chung.

Tuy thế Ngài luôn luôn bao dung và điều hợp tình 
thế khéo léo để Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ vượt qua nhiều 
thử thách nghiêm trọng.

Rồi cơn khảo đảo khởi sự, bởi một đạo hữu Tư-Mắt, 
trước ngày nhập môn cầu đạo nguyên là tướng cướp vùng 
Sài Gòn, Chợ Lớn có Quốc tịnh Tây, là vốn dĩ tín đồ Tư 
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Mắt vẫn còn để lòng hung bạo nghe lời những duy kỷ, duy 
danh từ Sài Gòn ra tay mượn đạo tạo đời và những tay 
chân Phòng Nhì của Pháp châm ngòi phá Ðạo. Tư Mắt 
đem bộ hạ cũ về Tòa Thánh Tây Ninh đe dọa xua đuổi 
Ngài Cao Thượng Phẩm ra khỏi Tòa Thánh.

Ðức Cao Thượng Phẩm đành cam chịu hàm oan vì 
một chai nước tương để đổi khảo đảo của đời khắc nghiệt, 
Ðức Hộ Pháp kính ái Ðức Thượng Phẩm nên Người rời 
khỏi Tòa Thánh vì buồn lối hành sử của Tư-Mắt khắc 
bạc quá đáng và Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đi tìm 
những hòa giải để Ðức Cao Thượng Phẩm vơi đi những 
nỗi buồn. Ðức Thượng Phẩm càng thương yêu Ðạo bao 
nhiêu thì nỗi buồn lại chồng chất đè nặng gia tăng, Ðức 
Hộ Pháp thấy tình thế thêm buồn nên Người đi đó đây 
truyền giáo có lúc Thủ Ðức, Mỹ Tho, Sài Gòn và về lại 
Tòa Thánh, lời Người truyền giảng Nhơn sanh giác ngộ 
xin nhập môn cầu Ðạo và lập Thánh Thất khắp nơi, Ngài 
trình công nghiệp đạo đến Ðức Thượng Phẩm để an ủi 
và làm dịu nỗi phiền hàm oan.

Trong thời gian khảo thí nầy Ðức Hộ Pháp thành lập 
được một tiểu Thánh Thất Khổ Hiền Trang tại Mỹ Tho.

 ? 7/9/1928 Ðức Hộ Pháp ủy nhiệm Hội Thánh Ngoại 
Giáo Cao Ðài Âu Châu. Do Ngài Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn 
Gabriel Gobron đại diện Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ Tòa 
Thánh Tây Ninh, tham dự Ðại Hội Thần Linh Học Quốc 
Tế Congrés Spirite International Londres (Anh Quốc).

 ? 11/2/1929 Ðức Cao Thượng Phẩm qui Thiên, được 
tin nầy Ðức Hộ Pháp buồn vô cùng, Toàn đạo Chức sắc 
Nam-Nữ yêu cầu Ðức Hộ Pháp về Tòa Thánh cùng Ðức 
Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt cầm giềng mối 
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và lèo lái thuyền Ðạo, giữa lúc cơ biến của Ðạo có thể bị 
chinh nghiêng.

Ðức Hộ Pháp nhận lời mời và đề nghị mở Ðại Hội 
Nhơn Sanh để Người trình bày quyền năng Thiêng Liêng.

 ? 5/3/1929 Ngày Ðại Hội Nhơn Sanh tại Ðền Thánh, Ðức 
Hộ Pháp thuyết giáo về chân lý và nguồn gốc Cao Ðài, 
lời truyền giáo của Người được toàn đạo tôn vinh và ái 
mộ, cũng là ngày chính thức Ngài truyền chân pháp Ðại 
Ðạo, khả lực truyền giáo của Người vượt ra ngoài không 
gian, uy thế ngày hội cho phép Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ 
Tòa Thánh Tây Ninh rực rỡ, niềm tin của toàn đạo đem 
lại sự bền vững trong Ðạo và toàn Ðạo chứng nghiệp khả 
năng lãnh đạo tinh thần và Ðức hạnh của một vĩ nhân.

 ? 12/01/1931 Hội Thánh Lưỡng Ðài Tòa Thánh Tây Ninh 
xuất ngoại đến Phnom Penh viếng thăm Hội Thánh Ngoại 
Giáo và Trấn Ðạo Tần Quốc, dưới sự hướng dẫn của 
Ðức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt và Ðức Hộ 
Pháp Phạm Công Tắc, nhằm mở nghị hội Ngoại Giáo tại 
Pháp Quốc với Ngài Giáo Sư Thượng Vinh Thanh, nhân 
chuyến tham dự hội chợ Quốc tế thuộc địa Pháp tại Paris.

Ðức Quyền Giáo Tông và Ðức Hộ Pháp ủy nhiệm 
Ngài Thượng Vinh Thanh truyền giáo tại Pháp Quốc.

 ? 15/04/1931 Ðức Hộ Pháp đem khả lực kiến tạo Ðền 
Thánh, nên Người đứng ngoài và lặng thinh trước mọi 
tranh chấp của các Chi-phái, Ngài lấy đức thắng khổ để 
bồi đắp hạ tầng Thánh Ðịa cho hoàn bị.

Sự im lặng của Người đã hóa hiện thành chân lý 
Cao Ðài nhằm giải trừ những khổ đau trầm thống, tâm 
lực của Người đã hóa thân thành giải pháp Phổ Ðộ cho 



 TIỂU SỬ ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC

35

Nhơn sanh được toàn thiện.
Ðức hạnh nguyện, năng lực phi phàm của Ðức Ngự 

Mã Thiên Quân (Ðức Hộ Pháp) mở rộng Phố Thánh nay 
thành tựu, Người đứng ngoài mọi tranh chấp duy lợi và 
duy quyền của vài Chi-Phái đang mắc phải bẩy duy ngã 
và vô thần, nên Ngài thường trì nguyện Ðức Chí-Tôn ban 
hồng ân cho Nhơn sanh đồng hưởng khải minh.

 ? 16/04/1931 Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc bổ nhiệm 
Giáo sư Gabriel Gobron Chưởng Quản Hội Thánh Ngoại 
Giáo Cao Ðài Âu Châu.

Ðức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (Victor Hugo) Thiên 
phong cho Giáo Sư Gabriel Gobron Chức sắc Tiếp Dẫn 
Ðạo Nhơn và thành lập Mission Etrangère du caodaisme 
de L’Europe.

Hội Thánh Ngoại Giáo Cao Ðài Âu Châu
Mission Etrangère du Caodaisme de L’Europe

 ❒ Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn (Gabriel Gobron) Chưởng 
Quản.

 ❒ Giáo Hữu Félicien-Challay Phó Chưởng Quản.
 ❒ Giáo Hữu Charles-Bellan Ủy Viên Nội Vụ.
 ❒ Giáo Hữu Gabriel-Abadie de Lestrac Ủy Viên Ngoại 
Vụ.

 ❒ Lễ Sanh Félicien Thủ Quỹ.
Lập Bộ-đạo Âu Châu 15 Tín Ðồ, 43 ân nhân và trên 

09 nhựt báo nhận làm thành viên Cao Ðài đăng tải và 
loan tin.

 ? 20/08/1932 (Rằm tháng Bảy Nhâm Thân) Ðức Hộ 
Pháp truyền giảng Chơn Truyền Chánh Pháp Ðại Ðạo 
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Tam Kỳ Phổ Ðộ, tại Cung Ðạo Tòa Thánh và tường trình 
sáu năm Khai-Ðạo.

Sau sáu năm Ðại Ðạo lắm khổ tận cùng, mới rõ 
lòng trung hiếu của toàn đạo, nay dâng sự nghiệp nầy tôn 
kính Ðức Chí-Tôn.

Ðạo đã thể hiện được tinh thần màu trắng tinh khôi 
và trừ được mọi duy ngã, như Ðạo không mặc áo thế quyền 
trị quốc mà Ðạo chỉ chăn dân trần tục đến với duy linh 
trên con đường mặt nhựt chiếu sáng Hư-không Bát-Nhã.

Ðạo Cao Ðài đến để thắng khổ và Phổ-Ðộ nhơn 
sanh, bởi thế Ðức Chí-Tôn ban tặng cho toàn con cái của 
Người một chiếc áo Ðạo tinh khôi để làm giáp-phướng 
trừ ma, áng quỷ.

Nay toàn Nhơn sanh kiên trì để vượt thắng đó là 
truyền thống kế thừa từ tính năng háo sanh của Ðức 
Chí-Tôn.

Ðức Hộ Pháp truyền giảng Chơn Truyền Ðại Ðạo 
Tam Kỳ Phổ Ðộ (Diễn Văn nhâm Thân).

Sau lời truyền giảng Người và toàn Nhơn sanh dâng 
hiến lòng thành lên Ðức Chi-Tôn và đem ước nguyện khả 
lực của Ðạo chuẩn bị tạo nghiệp xây dựng Tòa Thánh.

 ? 04/02/1933 Nhân ngày Vía Ðức Chí-Tôn, Ðức Hộ Pháp 
đặt viên đá khởi công tái tạo Tòa Thánh và toàn đạo dâng 
lên Ðức Chí-Tôn một công nghiệp Thánh-thể tại thế.

Toàn đạo đồng sức hóa thân thành dũng lực tâm 
linh, một sức mạnh vạm vỡ phi thường tiến vào hành 
trình xây dựng sự nghiệp Ðạo lý.

Toàn đạo đã hóa thành giới hạnh thân sương ở với 
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gió mây bao quanh Ðền Thánh cho đến ngày thành tựu, 
khí thế toàn lực con dân Cao Ðài đã làm cho nhân loại 
ngưỡng mộ 700.000 năm lẻ.

Thời buổi nầy Tín đồ Cao Ðài đã đi vào con đường 
thắng khổ và họ để lại một thành công tâm linh cao vòi vọi.

Lịch sử Ðạo để lại di tích công trình cho những thế 
hệ mai sau, nhận thức lớp người tâm linh đã đi về hướng 
Ðền Thánh.

Công trình nầy đời sau sẽ hỏi ai là tác giả kiến trúc 
Ðền Thánh?, ai là kỹ sư cho một công trình vĩ đại? và 
bao nhiêu danh nhân đồng đâu cật để hoàn thành Ðền 
Thánh?. Thế hệ tiếp nối sẽ xúc động mạnh khi trang sử 
trước mặt hiện về chân dung Ông-Cha của Họ và Họ sẽ 
nhận ra lớp Tín đồ xưa đã là bước chân nền tảng, để lại 
cho bước chân sau một di sản Phổ-Ðộ và thắng khổ bởi 
chân lý Ðại Ðạo.

 ▶ “Xin đọc Tiểu Sử Tổng Giám Lê Văn Bàng để biết 
thời gian tạo lập Ðền Thánh của Biên khảo Huỳnh 
Tâm”

 ? 15/03/1933 Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc xuất ngoại 
đến miền Mimot (Kompong Cham) Kampuchia, Phổ Ðộ 
cho các sắc dân thiểu số và Người ban phép lành:

“Hỡi anh em hãy đi về hướng Tây Ninh để nhận mọi 
sự mầu nhiệm và được ban phước lành, bởi lòng mong mỏi 
của anh em nay được Thượng Ðế ban truyền tại nơi Thánh 
Ðịa huyền diệu”.

Sau ngày truyền giảng của Ðức Hộ Pháp, sắc dân 
thiểu số miền Mimot thành lập Bộ-đạo trên 245 Tín đồ 
và đề cử Chức sắc, Ban Trị Sự Nam-Nữ thụ huấn Hạnh 
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đường tại Tòa Thánh.
 ? 20/03/1933 Toàn quyền Ðông-dương chỉ thị cho ông 

Vilmont tỉnh trưởng Tây Ninh bắt Ðức Hộ Pháp Phạm 
Công Tắc, với lý do là chống chính quyền thuộc địa Pháp.

Tỉnh trưởng Vilmont báo cáo về Toàn quyền Pháp: 
“Bắt Tắc không phải dễ: phải có đủ bằng cớ và bằng cớ 
cụ thể thì khó kiếm, bởi vì Tắc khôn ngoan ở chỗ tất cả 
những thơ văn đề cao tranh đấu độc lập, chống Pháp, ông 
không ghi chép ký tên thành văn bản mà chỉ dạy truyền 
khẩu cho Tín đồ.

Ví dụ như bài Xa Thơ để làm tiêu biểu chống Pháp:
“Xa Thơ.

I. 
Xa thơ hầu gãy nước nhà nghiêng,
Ai giữ biên cương đặng vững bền.
Ðắp lũy Cổ loa chưa mạt nát,
Lấp hồ Hoàn Kiếm bấy nhiêu tên.
Thăng Long mấy lượt nung hùng khí,
Nam đảnh hầu toan dựng nghiệp nhà.
Sông núi dật dờ chờ tạo hóa,
Lấp sông nên đạo nước nên nhà.

II. 

Ðã ghe phen phản khỏi can quan,
Thuộc địa trách ai nhượng nghiệp nhà.
Trăm họ than van nơi bốc lại,
Ba kỳ uất ức phép tây tà.
Xa thơ biên giấy nên dương thất,
Nam đảnh hầu thay dựng nghiệp nhà.
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Ách nước nạn dân hầu đã mản,
Hết hồi áp chế đến khi hòa.

III. 

Bảy mươi năm ách nạn hầu qua,
Dân trí mừng thay biết Đạo nhà.
Ngưu đả Tây Âu day cáng đẩu,[1]

Khơi khuê Ðông Á trổ dui tà[2]

Nam trào ti thủy tri an quốc,
Nguyên hiệp đấng chư thất trí gia.
Ðồng phò hường châu cùng một lúc,
Thân hầu cộng hưởng cuộc bình hòa.

IV. 

Ngọc trổ non Nam xuất Thánh Hiền,
Lo cơ phục nghiệp có Thần Tiên.
Dắt dê qua ải Trời xây bóng,
Thả cọp về non Phật đón chiền.
Lấy ấn giếng sâu vui chẳng mẻ,
Thân thành xứ dữ phước còn nguyên.
Cơ đời đổi vẻ nhơn sanh phỉ,
Lòng vọng Trời cho thấy nhãn tiền “.

Quan Thống Ðốc trao đổi với Vilmont tỉnh trưởng 
Tây Ninh:

“Tôi cũng nhận được tin tức từ Phòng Nhì do các Chi 
phái Cao Ðài hợp tác chính phủ cung cấp và tình báo viên 
dò xét hơn một năm, nhưng không có bằng cớ nào chứng 
[1] &
[2] “Ám chỉ về Thiên văn, vận số và tướng tinh của thuộc địa Pháp 

tại Ðông Dương đang phai mờ, chuẩn bị ra khỏi nước Việt Nam 
trong nay mai”.
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minh Phạm Công Tắc chống Pháp, nếu bắt Tắc không có 
bằng cớ thì dễ nhưng khó cho tôi khi phải sử lý một việc 
rất phức tạp, bởi vì mọi người đều biết hành tàng của Tắc 
phụng sự tha nhân rất minh bạch, dù cho chúng ta đã biết 
chắc chắn rằng Tắc chống Pháp và tranh đấu vì độc lập cho 
Việt Nam, đây là những suy nghĩ để lấy ra một quyết định”.

 ? 01/10/1934 Ðức Hộ Pháp ủy nhiệm Ngài Tiếp Dẫn 
Ðạo Nhơn đại diện Hội Thánh Ngoại Giáo Cao Ðài Âu 
Châu, thay mặt toàn đạo tham dự Ðại Hội Thần Linh 
Học Quốc Tế Barcelone lần thứ 5 (Tây Ban Nha).

 ? 10–11–12/12/1934 Ðức Quyền Giáo Tông Thượng 
Trung Nhựt (Lê Văn Trung) qui Thiên, tin loan cùng 
ngày Nhơn sanh khắp nơi trong và ngoài nước đồng tề 
tựu về Tòa Thánh tham dự tang lễ.

Giáo đoàn Tôn giáo khắp nơi trên Thế giới đến Tòa 
Thánh tham dự tang lễ và gửi Thông điệp kính điếu, đại 
diện Hoàng Gia Cao Miên, 16 Lãnh Sự Quán Quốc Tế, 
các ban bộ chính phủ thuộc địa Pháp, đoàn thể chính trị 
trong và ngoài nước đồng về Tòa Thánh tham dự tang lễ 
chiêm bái, ngưỡng mộ và kính điếu.

Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc chủ lễ đại tang, Linh 
đài Ðức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt quàn 
tại Cửu Trùng Thiên, trước Tòa Thánh, trung tâm Hội 
Ðồng Xã.

Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc và toàn đạo chịu 
phải hai lần đại tang, thương tiếc Ðức Thượng Phẩm Cao 
Quỳnh Cư và nay đến Ðức Quyền Giáo Tông Thượng 
Trung Nhựt.

Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc lo âu tình tiết nghĩa 
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hạnh của Ðức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt, 
nay Thuyền Ðạo thiệt thòi bởi thiếu vắng một Ðại hạnh 
thân thiết nhứt.

Ðức Hộ Pháp truyền giảng công nghiệp Ðạo của 
Ðức Quyền Giáo Tông để toàn đạo cùng ngưỡng mộ và 
tôn kính:

“Ðức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt, Anh cả 
toàn Đạo nay đã qui Thiên, một Ðại Chức sắc Thiên phong 
mẫu mực, sự nghiệp Ðạo của Người không một ai có thể 
sánh bằng, bởi cuộc đời của Người chánh vị Thánh nhân 
hạ mình khiêm tốn ở Ngôi Nhơn-Ðạo vì mục đích gần gũi 
thương yêu Nhơn sanh.

Công nghiệp Ðạo của Người như toàn đạo đã thấy và 
biết rất phân minh, nhưng ở đây Bần đạo muốn trình bày 
sự nghiệp của Người ở chỗ tài đức cao diệu và phi thường.

Ðại nguyện của Người là cứu khổ trừ mê, Người đã 
từ bỏ vương giả để theo tiếng gọi của Ðức A Ă Â, để chấp 
nhận những thích nghi cho hoàn cảnh khổ hạnh, chỉ có bậc 
Vĩ-nhân mới thực hiện được điều lành, Người để lại hình 
ảnh dấn thân siêu việt mà cả thế giới đồng tôn kính.

Ý chí của Người khơi trong từ suối nguồn lòng tin 
Ðức Cao Ðài.

Người cao cả mang khả lực Ðức tin để trị liệu cứu khổ, 
trừ duy kỷ và dị Ðạo, cho nên có bao giờ Bàn môn Tả Ðạo 
mà thương Chánh Ðạo như Người.

Từ khi Người tiếp nhận ý chí Thiêng Liêng 24/12/1925 
đến ngày Khai Ðạo 18/11/1926 và hôm nay, Ðạo thực sự 
thành hình bền vững, từ Cửu Trùng Ðài cho đến Hiệp 
Thiên Ðài và Hội Thánh Phước Thiện tính ra đã 09 năm 
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Ðại Ðạo lưu truyền.
Thiên chức của Người luôn luôn hỗ tương và bổ xung 

cho Hiệp Thiên Ðài hầu tăng nhiệp toàn diện để thực hiện 
phương châm chính thể Cao Ðài và hôm nay toàn đạo phải 
mất một thiên tài như Ðức Quyền Giáo Tông Thượng 
Trung Nhựt.

Một phần sự nghiệp Ðạo của Người đã để lại nơi 
Hiêp Thiên Ðài và chưa tiện công bố trước Ðại Hội Nhơn 
Sanh thì Người qui Thiên, đây là chương trình hành Ðạo 
do Người thực hiện vì tương lai Ðại Ðạo:

“– Ðại Ðạo mai sau:
 ❒ Ðầu tư Ðạo đức, Tri thức, học vấn, kiến thức, khả 

năng chuyên môn cho con em Ðạo, mở nhiều trường 
Tiểu học, Trung học và Ðại học, cấp học bổng cho sinh 
viên trong nước và du học sinh Hải ngoại.

 ❒ Nuôi dưỡng và đào tạo Chức sắc trẻ, trí thức có tầm 
vốc truyền giáo cao viễn, chuẩn bị thành lập nhiều cấp 
Hạnh Ðường, bổ túc kiến thức tổng quát và thần học 
cho nhiều cấp Chức sắc.

 ❒ Kiểm duyệt, kỹ thuật ấn loát xuất bản Kinh-sách, 
chương trình phát thanh, loan tải tin tức, văn học nghệ 
thuật, Khoa học nhân văn, kinh tế, giáo dục, học luật 
đạo, hiểu luật đời v.v...

 ❒ Kiến tạo thế giới một cộng đồng yêu thương, xã hội 
tương trợ, liên hợp phúc lợi công bình.

 ❒ Tổ chức tham khảo và truyền giáo, tạo môi trường cảm 
thông và nhân ái, từ Chức sắc đến Tín đồ đồng phát 
triển tình đồng sinh và bao dung, loan truyền sắc thái 
văn hóa Việt Nam và truyền giảng đặc thù bao quát 
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chân lý Ðạo Cao Ðài để tiếp đãi các Tôn giáo bạn”.
“Chương trình trên đây Người dự thảo và Người đã 

thực hiện một phần, nay công nghiệp Ðạo của Người phải 
đành để lại cho toàn đạo tiếp nối và duy trì, bậc thiên tài 
cưu mang từng ấy việc và nhận khổ hạnh để hiến dâng nhơn 
sanh mong đem lại hạnh phúc chung, nay Người qui Thiên 
toàn đạo đồng ghi ơn và tôn kính sự nghiệp Ðạo của Người”.

 ? 08/11/1935 Ðại Hội Nhơn Sanh đồng biểu quyết ủy 
nhiệm Cửu Trùng Ðài cho Ðức Hộ Pháp Phạm Công 
Tắc để thống nhứt Chánh Trị Ðạo, cầm giềng mối Nhị 
Hữu Hình Ðài tạm thời, nguyện vọng của Nhơn sanh 
như ý Trời,

Ðức Hộ Pháp không từ chối được quyền Nhơn sanh 
đã quyết định trong Ðại Hội, dù biết rằng quyền Ðạo ra 
ngoài Pháp Chánh Truyền, bởi thế Ðức Hộ Pháp trình 
bày trước Ðại Hội rằng:

“Từ đây Bần Ðạo Chưởng quản Cửu Trùng Ðài cho 
đến ngày có Ðầu Sư chánh vị, với trách nhiệm nầy Bần Ðạo 
xin đề nghị Chức sắc Ðại Thiên Phong Cửu Trùng Ðài và 
Toàn Ðạo cùng ý chí kiến tạo Cơ-Ðạo đặng giữ vững Chơn 
Truyền Chánh Pháp, nhằm mục đích dìu dắt con cái Ðức 
Chí-Tôn vào đường Thánh đức. Bần Ðạo thay mặt Ðức 
Quyền Giáo Tông thực hiện tiếp phần chương trình còn 
lại của Người”.

 ? 20/9/1936 Ðức Hộ Pháp ủy nhiệm Hội Thánh Ngoại 
Giáo Cao Ðài Âu Châu. Do Ngài Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn 
Gabriel Gobron thay mặt toàn đạo tham dự Hội Nghị 
Tôn Giáo Quốc Tế Londres (Anh quốc), Ngài thay mặt 
Ðức Hộ Pháp tuyên bố như sau:
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“Ðạo Cao Ðài chính là một kinh nghiệm của sự hợp 
đồng các chủng tộc và chính vì sự hợp đồng ấy mà quý Ngài 
đang tụ hội nơi đây.

Ðạo Cao Ðài chính thực là một kinh nghiệm sống của 
sự qui hợp và thống nhứt các Tôn Giáo”.

Những tràng vỗ tay liên hồi hoan nghênh vang dậy 
cả Ðại-Hội trường Quốc-Tế Tôn-Giáo Londres.

 ? 16/3/1937 Ðức Hộ Pháp ủy nhiệm Hội Thánh Ngoại 
Giáo Cao Ðài Âu Châu. Do Ngài Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn 
Gabriel Gobron thay mặt tham dự Ðại Hội Thần Ni Triết 
Học Quốc Tế Eglise Gnostiques de Allemagne (Ðức Quốc).

 ? 21/5/1937 Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc xuất ngoại 
đến Phnom Penh, Cao Miên. Dự lễ Khánh Thành Ðền 
Thánh và Ðiện Phật Mẫu, để đánh dấu thời điểm truyền 
giáo cực thịnh của sứ mạng Hội Thánh Ngoại Giáo và 
Trấn Ðạo Miên Quốc.

Ðức Hộ Pháp tiếp xúc ông P. Bernardini đại biểu 
Toàn quyền Ðông Dương tại Ðiện Phật Mẫu, ông P. 
Bernardini tiếp nhận những tình cảm của Ðại Ðạo Tam 
Kỳ Phổ Ðộ Tòa Thánh Tây Ninh dành cho ông, ngày 
khánh thành Ðền Thánh với tổng số 40.000 Tín đồ khắp 
Miên Quốc về tham dự.

Giáo Sư Thượng Vinh Thanh “Trần Quang Vinh” 
đại diện Tòa Thánh và toàn đạo đọc diễn văn khai mạc 
lễ khánh thành, tôn vinh sự thành tựu hoàn chỉnh của 
Hội Thánh Ngọai Giáo và Trấn Ðạo Miên Quốc.

 ? 3/9/1937 Ðức Hộ Pháp ủy nhiệm Hội Thánh Ngoại 
Giáo Cao Ðài Âu Châu, thay mặt Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ 
Ðộ Tòa Thánh Tây Ninh, tham dự Ðại Hội Tôn Giáo 
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Quốc Tế Glasgow lần thứ 6 (Anh Quốc).
Những lời thỉnh nguyện của Ngài Tiếp Dẫn Ðạo 

Nhơn Gabriel Gobron trước Ðại Hội Tôn Giáo Quốc Tế 
Barcelone đã mở màn một thời kỳ tự do tín ngưỡng cho 
tất cả tín đồ Cao Ðài.

Hội nghị đồng thuận chương trình nghị sự thảo 
luận chuyên đề Thần học Ðạo Cao Ðài. Chương trình 
Ðạo Cao Ðài đang thảo luận trong hội nghị thì toàn dân 
Glasgow hoan nghênh xuống đường mét-tinh diễn hành 
khắp khu Mac Millan Galeries.

 ? 28/9/1939 Thi tập Thiên Thai Kiến Diện của Ðức Hộ 
Pháp Phạm Công Tắc sáng tác vào năm 1929, do Ban Ðạo 
Sử sưu tầm xuất bản, Hộ Pháp Ðường giữ bản quyền.

Thi tập Thiên Thai Kiến Diện bị thất lạc 10 năm tại 
Trí Huệ Cung, nhờ Ban Ðạo Sử tìm kiếm trong những 
tủ sách thư phòng Ðức Hộ Pháp.

 ? 30/9/1939 Ðức Hộ Pháp ủy nhiệm Hội Thánh Ngoại 
Giáo Cao Ðài Âu Châu. Do Ngài Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn 
làm trưởng giáo đoàn Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ Tòa 
Thánh Tây Ninh tham dự Ðại Hội Tôn Giáo Quốc Tế 
Paris “France”.

 ? 15/01/1940 Ðất nước Việt Nam gặp phải nhiều khó 
khăn nghiêm trọng của Ðệ-nhị Thế-chiến, tại Ðông-
Dương bắt đầu chiến tranh Nhựt-Pháp, chánh quyền 
thuộc địa Pháp mở màn đàn áp khắc nghiệt trên đất 
nước Việt Nam.

Lịnh giới nghiêm tại Thánh Ðịa khởi đầu đàn áp 
Ðạo Cao Ðài, ông Thống Ðốc Pagèr đòi Ðức Hộ Pháp 
Phạm Công Tắc và 3 Chức sắc Thiên phong đến Sài Gòn 
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để hội kiến tại dinh Thống Ðốc Nam Kỳ.
Vào lúc 12 giờ trưa ông Thống Ðốc Nam Kỳ Pagèr 

tiếp Ðức Hộ Pháp và Giáo đoàn bằng một thái độ bất 
kính chưa từng có trong lịch sử ngành ngoại giao, do ông 
Pagèr làm đại diện cho nước Pháp Cộng Hòa Ðệ Tam, 
ông Pagèr tự cho mình là kẻ trên thiên hạ và xem dân Việt 
Nam thuộc địa chỉ sinh ra để ông hành hạ.

Ông Pegèr bắt lỗi Ðức Hộ Pháp và Giáo đoàn Ðạo 
Cao Ðài:

“Sao lại ăn mặt áo Ðạo đến hầu ông. Ðức Hộ Pháp 
trả lời:

“– Chúng tôi mặc sắc phục theo Ðạo của chúng tôi”.
Ông Pagèr lên kẻ bề trên:

“– Tôi không muốn các ông mặc sắc phục Ðạo ấy”. Tay 
ông Pagèr đập xuống bàn và nói tiếp:

“– Tôi có thể bỏ tù các ông, hiểu không?”.
Ðức Hộ Pháp bình thản đáp lễ:

“– Thưa Thống Ðốc, nếu phải bị giam, Bần Ðạo sẵn 
sàng vào tù. Lịch sử từng có nhiều người tu hành bị ngược 
đãi là thường, Bần Ðạo sẽ là một nạn-nhân chớ không sao”.

Ông Thống Ðốc Pagèr gặp phải một người Việt Nam 
can trường đang đứng trước mặt, ông tức giận không biết 
nói chi hơn đành để Ðức Hộ Pháp và 3 Chức sắc Cửu 
Trùng Ðài ra về.

Ông Pagèr lại tìm những lý do khác để bỏ tù Ðức 
Hộ Pháp Phạm Công Tắc và những Chức sắc đại Thiên 
phong của Ðạo Cao Ðài, mà tránh được tiếng Thống Ðốc 
Pagèr đàn áp Ðạo Cao Ðài.
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 ? 3/1/1941 Kiến lập Ðền Thánh viên mãn, lễ bàn giao 
cho Hội Thánh được khởi hành. Ðức Hộ Pháp ban Ðạo 
Lịnh và Trấn Thần Ðền Thánh.

Ðền Thánh nay thực hiện sứ mạng Thiêng Liêng do 
những phân tử kết tụ thành chất rắn lòng người trong 
bền vững Ðức tin Cao Ðài.

Ðền Thánh đánh dấu kỷ nguyên kiến trúc mô hình 
đức tin bao quát Nhân văn, khoa học và xã hội. Toàn hệ 
thống kiến trúc Tòa Thánh đặt trên chân lý Ðạo Cao Ðài, 
mỗi tế bào xây thành Ðền Thánh đều có chỗ đứng trang 
trọng và cùng một nhiệm vụ phụng sự Ðức tin Ðại Ðạo, 
Ðền Thánh có bao nhiêu tế bào là bấy nhiên Nhơn sanh 
tại thế, sự vĩ đại của kiến trúc nầy phát ra từ Bát Nhã Hộ 
Pháp Phạm Công Tắc, nhơn sanh ngưỡng mộ Ðền Thánh 
và đồng khâm phục sự lỗi lạc của Người.

Ðền Thánh trở thành trung tâm nghiên cứu kiến 
trúc Ðông-Tây nhiều phái đoàn kiến trúc Tây Phương 
đến Tòa Thánh Tây Ninh để chiêm ngưỡng Ðền Thánh 
tuyệt mỹ và nhiều Tôn giáo viếng thăm Ðền Thánh để 
tôn kính chân lý bao quát Ðạo Cao Ðài.

Ðứng trên bình phẩm để xét định và đánh giá kiến 
trúc Ðền Thánh, thì quả thực không ai có đủ khả năng 
để xét định và đánh giá vì kiến trúc đặc thù của Ðức tin 
Cao Ðài, bởi người đề xướng kiến trúc Ðền Thánh là 
một Thánh nhân hoàn thiện, mang sứ mạng năng tính 
Thiêng Liêng.

Người đời đã biết khi viên sỏi đá được công nhận 
có giá trị và tự nó là ngôn ngữ tổng hợp của Nhân loại.

Riêng kiến trúc Ðền Thánh đã chứng minh sự hiện 
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hữu của mình là chính thức công bố Hiến chương Ðại 
Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.

Hình thể kiến trúc Ðền Thánh trong không gian bền 
vững là một khiêm tốn của sứ mạng cứu rỗi, như giáo lý 
Ðạo Cao Ðài chính thực loan truyền phụng sự Nhơn sanh.

Kiến trúc Ðền Thánh trên mô hình truyền giáo 
không gian vĩ đại, bởi các nhà Khoa học, Nhân văn, Tiên 
tri, Xã hội, Ðịa lý và Tôn giáo đồng công nhận đây là một 
kiến trúc Ðức tin đời đời, Ðạo Cao Ðài với chân lý bao 
quát đã khai mở ra một chân Trời quy nhứt Từ-Bi Bác-
Ái Công-bình, một biểu hiệu hợp nhất Ðức tin cho mai 
sau, chân lý Ðạo Cao Ðài chứa đựng bên trong một ẩn 
dụ tương duyên an lạc.

Từ Tây-Phương gửi đến Ðông-Phương một hối tiếc 
để chứng minh tính ẩn dụ an lạc của Ðạo Cao Ðài. Thượng 
Nghị sĩ Ramdir, trước đây để lòng vì quyền lợi thuộc địa 
Pháp, nên ông đối đầu với Ðạo Cao Ðài một cách tuyệt 
đối, nhưng sau đó ông đứng trước Thượng Viện Pháp 
tuyên bố chân thành và đau xót cho sự lầm lỡ của mình 
vì đối sử không may cho Ðạo Cao Ðài. Thượng Nghị Sĩ 
Ramdir tuyên bố:

“Thì ra Ðức tin Cao Ðài ở Phương-Ðông đáng để mọi 
người tôn kính, mà trước đây tôi thành kiến với Ðạo Cao 
Ðài vì đọc và nghe những báo cáo hoàn toàn thất thiệt”.

Sau đó ông là một trong những Tín Ðồ Cao Ðài 
năng động nhứt trong Hội Thánh Ngoại Giáo Cao Ðài 
Âu Châu và cuối đời ông tiết lộ “Tôi tiếp nhận được sự an 
lạc từ Ngai Vàng Tối Thượng”.

 �“Xin đọc Biên khảo Lịch Sử Hội Thánh Ngoại Giáo 
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Cao Ðài Âu Châu Huỳnh Tâm”.
 ? 4/5/1941 Chánh quyền Pháp bắt Ðức Hộ Pháp vào 

lúc 8 giờ sáng tại Hộ Pháp Ðường, đóng cửa Báo Ân Từ, 
phong tỏa Tòa Thánh xua đuổi Chức sắc, Tín đồ ra khỏi 
Nội Ô và bắt 5 vị Chức sắc đại Thiên phong, toàn đạo 
ngưng lại tất cả mọi công quả tạo tác Ðền Thánh, chánh 
quyền Pháp thuộc chở Ðức Hộ Pháp đến Djiring và di 
chuyển đến Sơn La Bắc phần.

 ? 27/5/1941 Con tàu biệt xứ Compiège chở Ðức Hộ 
Pháp và 5 Chức sắc đại Thiên phong, trực chỉ đến quần 
đảo Madagascar (Phi châu) thuộc địa Pháp và cặp bến 
đảo Nossilave.

 ? 27/7/1941 Con tàu Compiège câu lưu Thầy tu, thử thách 
Ðức tin cặp bến đảo Nossilave. Ðức Hộ Pháp Phạm Công 
Tắc, 5 Chức sắc đại Thiên phong sống những ngày tháng 
trên đảo Nossilave và những nhà cách mạng Việt Nam 
như Nguyễn thế Truyền, Nguyễn thế Sang v.v...

 ? 24/11/1944 Ðức Hộ Pháp và 5 Chức sắc đại Thiên 
phong biệt giam trong một căn nhà nhỏ không cho ra 
ngoài gần 3 năm.

Trong thời gian ở trong tù biệt cấm Ngài cũng độ 
được trên 10 Tín đồ nguyên là tù binh Nossilave, sau 3 năm 
Ngài và 5 Chức sắc mới được ra khỏi biệt giam, thời gian 
làm tập dịch Ngài và quý Chức sắc đại Thiên phong ra 
sức vận dụng truyền đạo vào Phi Châu, lao tù Nossilave 
có trên 20.000 tù nhân, gồm đủ chủng tộc trong thuộc 
địa Pháp. Người truyền giáo qua ngôn ngữ Pháp, tập tù 
nhân tụng kinh, lập Thánh tượng Thiên Nhãn, tổ chức 
Tộc Ðạo và Hương Ðạo, hướng dẫn những phương pháp 
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sản xuất canh nông, dẫn thủy nhập điền, kinh tế, trao 
đổi văn hóa v.v...

Lao tù biến thành nhà nguyện Nossilave, Ðạo Cao 
Ðài truyền giáo vào Phi Châu bắt nguồn từ ở chốn nầy, 
ngày nay Ðạo ở Phi Châu vẫn còn liên lạc và chính thức 
thành lập Tông Ðạo Cao Ðài Phi đặt tại Kinshasa Congo 
vào ngày 22/3/1960.

Người Pháp ở Cossilave và cụ Nguyễn thế Truyền 
nói rằng:

“Chỉ có vĩ nhân như Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc 
mới đem Ðạo Cao Ðài từ Việt Nam truyền vào Châu Phi, 
ở tù nhưng vẫn truyền giáo, suy ra Tín ngưỡng âu cũng là 
Thiên cơ dĩ định, tù nhân và toàn dân trên đảo mến mộ đức 
hạnh và tài năng của Ngài là vậy”.

 �“Tham khảo tài liệu lưu trữ của Hội Thánh Ngoại 
Giáo Cao Ðài Âu Châu”

Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc ở tù tại đảo Nossilave 
vì tội truyền giáo, yêu thương nhân loại và nhận khổ để 
phụng sự tha nhân.

Tình cảnh lưu đày biệt xứ của Ðức Hộ Pháp Phạm 
Công Tắc làm cho Quý Ðấng Thiêng Liêng xúc động và 
tặng hai bài thơ:

Bài 1
“Hòn đảo này đây trước nhốt tù,
Mà nay làm khám khảo thầy tu.
Qủa như oan nghiệt vay rồi trả,
Thì lũ Tây Man, Nhựt Bổn trừ”.

Bài 2
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“Nô-xi-Lao, Tiếng đặt buồn cười,
Mi đã rước ai hỡi hỡi ngươi?
Lượng thảm bủa ghềnh tình ột ạt,
Gió sầu xao đảnh ái tơi bời.
Yêu phu, điểu gọi thương cành tím,
Giọng ngạn, quyên khêu gợi buổi mơi.
Tổ Quốc đon đường bao dặm thẳng,
Ðưa xa thăm thẩm một phương trời.”

 ? 01/10/1946 Con Tàu Ile de France cập bến Vũng Tàu 
đưa Ðức Hộ Pháp và chư vị Chức sắc Thiên Phong trở 
về cố quốc sau 5 năm Ðạo-nạn, Ðức Hộ Pháp bị lưu đày 
nay hồi hương cũng đúng lúc đệ nhị thế chiến chuẩn bị 
chấm dứt.

 ? 10/10/1946 Nguyện ước của Tín đồ Ðại Ðạo Tam Kỳ 
Phổ Ðộ, yêu cầu chính phủ Pháp trả tự do cho Ðức Hộ 
Pháp, được chấp thuận để Ngài hồi loan về quê hương 
đất Tổ.

Ðức Hộ Pháp hồi cố Quốc, Người đứng trước quê 
hương bị chiến tranh tàn phá và thảm thương đau lòng 
bởi Pháp thuộc cố tình xé nát quê hương, Người xúc 
động mạnh mẽ nên rơi lệ tạo thành một nghị lực mới, 
Người cương quyết đem thân dâng hiến vì Tổ Quốc, Ngài 
không muốn thấy cảnh xương máu đồng bào chồng cao 
như núi, bởi đạo quân viễn chinh Pháp và các thế lực Vô 
thần mượn gót giày ngoại bang chà đạp trên xác thân 
Dân Tộc Việt Nam.

Toàn đạo Nam-Nữ, Cửu Trùng Ðài, Hiệp Thiên 
Ðài và Hội Thánh Phước Thiện rước lễ mừng Ðức Hộ 
Pháp về Tòa Thánh Tây Ninh vào lúc 12 giờ trưa, Ngài 
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vào Ðiện đảnh lễ Ðức Chí-Tôn, toàn đạo khoản đãi Ðức 
Hộ Pháp buổi cơm chay Hạnh Ðường để đánh dấu ngày 
hồi cựu vị, sự mong mỏi nay mở ra tấc lòng nô nức, vui 
mừng rơi lệ ngày trùng phùng lịch sử.

Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc truyền giảng:
“Ðã trót 5 năm dư, Bần đạo bị đồ lưu nơi hải ngoại 

thì đã từng chịu biết bao nhiêu khổ tâm hồn, nỗi lo cho 
tương lai Ðạo, nỗi lo cho vận nước tránh khỏi nạn chiến 
tranh loạn ly”.

“Con Hạc lạc hồi quê, nhìn quê nhớ tổ, xem nước non 
đổi vẻ thay màu, thảm thiết nơi lòng tuôn châu đổ ngọc 
muốn kêu một tiếng nỉ non giục kẻ tri âm hồi đáp. Ôi dưới 
bức thê lương nầy. Ai là tri kỷ tri âm cùng Bần đạo, ngoài 
ra chư hiền hữu chư hiền muội. Tưởng khi các bạn cũng có 
lẽ tội nghiệp cho con Hạc bịnh này mà để tai lóng tiếng”.

“Vậy Bần đạo cúi mình cậy các bạn một điều rất yếu 
thiết là hòa giọng yêu thương cùng con Hạc lạc nầy, đặng 
giục lòng Bác Ái đến cảnh an nhàn Thiêng Liêng cho tòan 
sanh chúng. Vừa để gót về Tổ đình đã quên mảnh thân tiều 
tụy hao mòn. vội cầm quyền cửa Ðạo đặng sửa đường cho 
đẹp vẻ chơn truyền, nên tức cấp mở Hội Nhơn Sanh đặng 
phục vụ quyền Vạn Linh như trước”.

Ðức Ngài liền triệu tập Hội Nhơn Sanh, tái thủ 
quyền Ðạo, ngày đêm lo chỉnh đốn Chánh Trị Ðạo, khôi 
phục giáo quyền cho Hội Thánh, thống nhứt các đảng 
phái, Tôn giáo và thành lập Mặt Trận Toàn Lực Quốc 
Gia làm hậu thuẫn cho Giải Pháp vì Dân Tộc để tranh 
đấu, buộc chính phủ Pháp thuộc phải trao trả chủ quyền 
độc lập cho Việt Nam.
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 ? 13/10/1946 Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc tiên tri sự 
nghiệp của Ðạo, sẽ đi vào một khoản ngừng để kiểm tra 
lại những thành quả và con đường thử thách, được xem 
như một cuộc khảo nghiệm Ðạo Cao Ðài nhằm chuẩn 
bị cho kho tàng diệu pháp Ðạo chan rưới khắp cùng vì 
nhân loại.

Người kêu gọi Nhơn sanh để ý sự nghiệp Ðức Chí-
Tôn tại thế do toàn Nhơn sanh bồi đắp và Quyền Ðạo 
lưu truyền đến 700.000 năm, Người chỉ xin Tín-đồ để ý 
Quyền Ðạo mai sau có lúc sẽ bị khảo nghiệm rất gay gắt 
như việc con mang vào Nội Ô Tòa Thánh ăn cỏ.

Người tiên tri:
“Việc con Mang chạy vào Tòa Thánh là một cái 

điềm khiến cho sau nầy Hội Thánh mất cả quyền hành”.
 ? 15/11/1946 Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đến 

Hongkong do thỉnh nguyện thư của Ðức Từ Cung Thái 
Hậu (Mẹ Vua Bảo Ðại), để viếng thăm và bảo trợ vật 
chất tinh thần cho Hoàng Ðế Bảo Ðại đang gặp phải tai 
ách Hồ Chí Minh tạo ra sự lưu vong cắt đứt mạch sống 
Hoàng Triều và đất nước Việt Nam.

Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc và Giáo đoàn gồm 
có Bảo Sanh Quân Lê Văn Hoạch, Giáo Sư Thượng Vinh 
Thanh (Trần Quang Vinh) và Ngô Ðình Diệm cùng tháp 
tùng đến Hongkong.

Hồ Chí Minh bán Hoàng Ðế Bảo Ðại cho Trung 
Quốc ngày 16/03/1946 tại Côn Minh. Thống Chế Tưởng 
Giới Thạch không mua một ông vua thoái vị, nên Hồ Chí 
Minh quyết định chôn vùi Hoàng Ðế Bảo Ðại trên đất 
Trung Quốc.
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Hoàng Ðế Bảo Ðại trở thành vai tuồng mới, làm 
kẻ trơ trọi trên đất nước Trung Hoa, Hồ Chí Minh bày 
mưu kế độc đẩy Vua Bảo Ðại thành bần nhân ở xứ người, 
sau vài tháng lưu lạc Vua Bảo Ðại tự đến Hongkong và lo 
liệu tương lai của mình.

Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc và Vua Bảo Ðại đồng 
lượng định tình hình Việt Nam và nhận thức sự họa căn 
lớn sẽ do Hồ Chí Minh đưa quê hương xứ sở làm công cụ 
cho đảng Cộng Sản Quốc Tế.

Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc thay mặt toàn Đạo 
bảo trợ Hoàng Ðế Bảo Ðại từ vật chất đến tinh thần 
cùng tìm những giải pháp thuận lợi nhứt để Hoàng Ðế 
Bảo Ðại về nước, Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc công bố 

“Ðất nước không thể trống vắng ngôi lãnh đạo Quốc-gia và 
sự cần thiết cho Việt Nam hòa bình thịnh vượng”. Ðức Hộ 
Pháp yêu cầu Hoàng Ðế Bảo Ðại vì dân và Người vận 
động toàn dân cả nước bảo vệ xứ sở.

 ? 10/2/1947 Ðức Hộ Pháp Truyền giảng phương châm 
luyện kỹ:

“PHƯƠNG LUYỆN KỸ ĐẶNG VÀO CON ĐƯỜNG THỨ BA ÐẠI ÐẠO�
 ❒ Phải biết thân thích cùng cả nhơn vật tức là tìm 

nguyên do của Vạn-linh cùng Chí-linh.
 ❒ Phải ân hậu và khoan hồng.
 ❒ Phải thanh nhàn đừng vị kỷ.
 ❒ Phải bình tĩnh nghĩa là đừng chịu ảnh hưởng của 

họa phước buồn vui.
 ❒ Tập tánh không không đừng nhiễm, vui cũng vui 

buồn cũng buồn nhưng đừng để nọc buồn vui thắm 
vào chơn tánh.
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 ❒ Phải độ lượng khoan dung, tha thứ.
 ❒ Phải vui vẻ điều hòa tự chủ và quyến đoán.
 ❒ Giữ linh tâm làm căn bổn.
 ❒ Hiếu hạnh với Chí-Tôn và Phật-Mẫu.
PHƯƠNG PHÁP TRỊ TÂM VÌ TÂM LÀ HÌNH ẢNH THIỆN LƯƠNG�

 ❒ Ðức tin và khôn ngoan là kho chí bữu ngoài ra là 
của bỏ là đồ vô giá.

 ❒ Ai đã cố oán kẻ thù của mình thì khó giữ thanh tâm 
công chánh cho đặng.

 ❒ Ai chẳng sân hận mới thắng đặng kẻ thù nghịch 
cùng mình.

 ❒ Sự cừu hận là khối thảm khổ đệ nhứt của nhơn sanh 
nên người hiền thì không biết đến hay là từ bỏ cừu 
hận oán ghét,

 ❒ Thắng đặng khí nộ mình thì không chọc ai giận dữ.
 ❒ Lấy thiện mà trừ ác,
 ❒ Lấy nhơn nghiã mà trừ bạo tàn,
 ❒ Lấy lòng quảng đại đặng mở tâm lý hẹp hòi.
 ❒ Lấy chánh trừ tà,
 ❒ Ấy là đường thương huệ kiếm,

LUYỆN THẦN LUYỆN TRÍ,
 ❒ Ẩm thực tinh khiết,
 ❒ Tư tưởng tinh khiết,
 ❒ Tín ngưỡng mạnh mẽ nơi Chí-Tôn và Phật-Mẫu.
 ❒ Thương yêu vô tận,
 ❒ Ấy là chìa khoá mở cửa Bát Quái Ðài tại thế nầy”.

 ? 18/2/1947 Lễ rước Quả Càn-Khôn an vị tại Ðền Thánh, 
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Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc thuyết giảng rằng:
“Ngày nay đã dời Quả Càn Khôn về Ðền Thánh, Ðức 

Chí-Tôn đã ngự nơi Ngôi Ngài.
Chúng ta nên mừng cho nhân loại được ảnh hưởng 

nơi Ðền Thánh này mà tiến hóa.
Ðền Thánh kể từ đây, không còn ai xem nó là vôi, cát, 

xi măng nữa, mà là một khối Ðức tin của toàn con cái Ðức 
Chí-Tôn đã dựng nên hình vậy. Nhờ những bàn tay khéo 
léo của mấy em, mấy con thợ hồ, thợ mộc đã chịu đói rách 
cực khổ hơn 10 năm trường mới tạo nên.

Từ đây mọi sắc dân nào có đủ Ðức tin nơi Ðức Chí-
Tôn là Chúa tể vạn loại thì dầu nơi phương trời nào, họ sẽ 
hướng về Ðền Thánh mà cầu nguyện hằng ngày hằng giờ 
để mong hưởng phước lành của Ngài.

Ðền Thánh làm xong, nền đạo đã vững vàng chúng ta 
sẽ đem hạnh phúc lại cho thiên hạ trong buổi chuyển thế này”.

 ? 05/3/1947 Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc viếng thăm 
Quân Ðội Cao Ðài được thành lập năm 1941 do Giáo Sư 
Trần Quang Vinh, với danh hiệu Nội Ứng Nghĩa Binh, 
bởi toàn dân sống dưới ách bị đô hộ của người Pháp đã 
100 năm thống khổ, tạo thành hoàn cảnh đất nước điêu 
linh và Ðạo Cao Ðài cũng bị hành hạ, như lưu đày Chức 
sắc Thiên phong biệt xứ, tạo ra môi trường tức nước vỡ 
bờ đẩy vào tình thế phải xuất quân nhận khổ vì Ðạo-Ðời, 
ngày nay Ðức Hộ Pháp đứng trước Quân Ðội Cao Ðài 
đã thành hình bền vững.

Người thuyết giảng:
“Quân Ðội các con thành lập đặng do toàn thể trụ cả 
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năng lực trên nền tảng Nghĩa Nhân Ðạo Ðức. Ngọn Cờ 
Cứu Khổ của các con xuất hiện nơi nào thì Nhơn sanh nơi 
ấy đều phải đặng các con bảo vệ, cứu khổ phò nguy mà làm 
rạng danh anh tuấn của non sông chủng tộc”.

 ? 12/3/1947 Lễ An Vị Ðền Phật Mẫu, Ðức Hộ Pháp 
truyền giảng:

“Từ đây chúng ta rất hân hạnh thờ Phật Mẫu tại Báo 
Ân Từ. Mới mở Ðạo, Bần đạo biết phật Mẫu thế nào, Ngài 
và Cửu Vị Nữ Phật dìu dắt con cái của Ðức Chí-Tôn từ ban 
sơ đến ngày đem chúng ta giao cho Thầy. Ngày mở Ðạo vì cái 
tình cảm ấy, các vị đại Thiên Phong xin thờ Phật Mẫu ở Ðền 
Thánh, Phật Mẫu cho biết quyền của Chí-Tôn là Cha, còn 
Phật-Mẫu là tôi, mà tôi thì làm sao ngang hàng với Chúa.

Chúng ta thấy Phật-Mẫu rất cung kính Chí-Tôn đến 
dường ấy”.

 ? 12/8/1948 Ðức Hộ Pháp ủy nhiệm Hội Thánh Ngoại 
Giáo Cao Ðài Âu Châu. Do Ngài Henri Reynault đại diện 
Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ tham dự Hội Nghị Tâm Linh 
Học Quốc Tế Lausanne lần thứ 3 (Thụy Sĩ).

Ngài Henri Reynault tuyên bố:
“Không hội viên nào ở đây biết Ðạo Cao Ðài. Vậy tất 

cả chúng ta phải tìm hiểu Ðạo Cao Ðài vì lý tưởng thống 
nhứt dung hợp các Tôn giáo của nó có thể đem lại hòa bình 
tại thế gian, đó cũng chính là mục đích mà chúng ta đang 
theo đuổi hôm nay”.

 ? 16/9/1948 Ðức Hộ Pháp truyền giảng Con Ðường 
Thiêng Liêng Hằng Sống ròng rã 8 tháng tại Cung Ðạo 
Ðền Thánh.
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Toàn đạo tiếp nhận chân pháp Cao Ðài đồng hướng 
về Ðức Chí-Tôn, trí năng nhơn sanh được mở rộng toàn 
diện, 8 tháng truyền giảng tinh thần đạo lý sung túc, mạch 
đạo được khơi sáng và kết tụ thành hợp chất tinh khôi, 
từ Tòa Thánh đến Thánh Ðịa rực rỡ và thay màu sắc Ðạo 
mở ra chân trời tại thế, cũng từ hồng ân ban truyền hôm 
nay cho muôn đời sau thọ hưởng phúc lạc.

 �“Xin đọc Con Ðường Thiêng Liêng Hằng Sống 
do Ban Tốc Ký Tòa Thánh Tây Ninh xuất bản”.

 ? 20/2/1950 Ðức Hộ Pháp truyền giảng bổn kinh Phật-
Mẫu Chơn Kinh tại Báo Ân Từ.

Tín đồ Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ luôn luôn tôn kính 
Phật Mẫu và nay mới được Ðức Hộ Pháp truyền giảng 
chân dung và tiểu sử Phật Mẫu, hầu toàn đạo tu học nơi 
Ðức Từ Mẫu lòng thương yêu.

 �“Xin đọc Phật Mẫu Chơn Kinh. Tòa Thánh Tây 
Ninh xuất bản, Hội Thánh Phước Thiện giữ bản 

quyền”.
 ? 27/3/1950 Ðức Hộ Pháp hội đàm cùng Hoàng Ðế Bảo 

Ðại tại Ðà Lạt về tình hình đất nước đang chuyển mình 
trên thế không thuận lợi cho Việt Nam trong tương lai.

 ? 29/3/1950 Ðức Hộ Pháp thay quyền Ðức Bảo Ðại đến 
Nam Vang trao đổi tình hình an ninh giữa hai quốc gia 
Việt-Miên và Tín ngưỡng Ðạo Cao Ðài cũng như Việt-
kiều đang sinh sống trên lãnh thổ Miên Quốc.

Hoàng Ðế và toàn dân Vương Quốc Miên đón tiếp 
Ðức Hộ Pháp theo nghi lễ Tôn Giáo của Hoàng Gia.

 ? 21/06/1950 Ngày sinh nhựt Ðức Hộ Pháp Phạm Công 
Tắc, năm thứ 60 “Lục tuần”.
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Toàn đạo chúc mừng và trên 16 Ðại sứ lãnh sự quán 
Quốc-Tế đến Tòa Thánh mừng thọ cổ truyền Việt Nam, 
trong ngày mừng thọ Lục-tuần Người ban truyền hồng 
ân gửi đến nhân sanh khắp cùng một thông điệp an lạc 
cùng đồng hưởng thọ như Người và trên 22 phái đoàn 
ngoại giao cùng toàn Đạo chụp hình lưu niệm.

 ? 01/9/1950 Ðức Hộ Pháp trấn thần Trí Giác Cung và 
Vạn Pháp Cung theo kiểu mẫu Ðại Ðạo, hai cửa Thánh 
Tịnh nầy do Cửu Trùng Ðài và Hội Thánh Phước Thiện 
khuyến tu và Ðào tạo Tín-đồ Ðức hạnh mẫu mực.

Riêng Trí Huệ Cung là nơi tiếp Cơ Bút Thiêng Liêng 
và tu tịnh của Hiệp Thiên Ðài.

 ? 18/10/1950 Ðức Hộ Pháp đi Hà Nội hội đàm cùng 
những nhà lãnh đạo tinh thần Tôn giáo miền Bắc như 
Ðức Linh Mục Lê Hữu Từ, Thượng Tọa Thích Tâm Châu 
và các đảng phái hội đoàn để tìm cho Việt Nam một giải 
pháp Ðộc-lập.

Tại Thánh Thất Hòa Mã Hà Nội Ðức Hộ Pháp 
truyền giảng:

“Ðể chuẩn bị thắng khổ, trước hết toàn đạo và Chức sắc 
hãy lấy tình thương yêu và bao dung nhằm hóa giải những 
thử thách trong nay mai.

“Thuyền Ðạo ở đây sẽ bị sơn màu đổi sắc nhưng toàn 
đạo vẫn giữ được một lòng bền vững, công nghiệp vì Ðạo 
hôm nay sẽ được lưu truyền mãi mãi”.

Tín đồ Cao Ðài Hà Nội vẫn ghi nhớ lời Ðức Hộ 
Pháp Phạm Công Tắc truyền giảng và Người tặng nghĩa 
tình Ðạo miền Bắc một bài thơ.
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Bắc Du
“Non nước hồn thiêng đã tĩnh dần,
Xuân Thu, nay đổi lại Xuân Thu.
Nam Phong đỡ vững xa thơ Hán,
Bắc tục xô nghiêng đảnh nghiệp Tần.
Bác Ái là đề thi tiến hóa,
Nghĩa nhân ấy mục định duy tân.
Thiên thời địa lợi đôi điều sẵn,
Chỉ thiếu hòa nhân để hiệp quần”.

 ? 21/2/1951 Ðức Hộ Pháp kêu gọi toàn đạo cùng nhập 
tịnh nơi Trí Huệ Cung để cầu nguyện Ðức Chí-Tôn chan 
rưới hồng ân và ban phép lành cho nhân loại thắng khổ.

Ðức Hộ Pháp nhập tịnh ba tháng cùng Cửu Nhị 
Ức Nguyên Nhân để phò cơ giải thoát, Ðức Chí-Tôn xúc 
động con cái của Người đồng thỉnh nguyện một lòng vì 
Ðại Ðạo và xin phép lành ân tứ cho Cửu Nhị Ức Nguyên

Nhân đồng cộng hưởng, diệu pháp Trí Huệ Cung 
nay đã hiển sinh đạo lý và hóa hiện tinh hoa Cao Ðài 
thành phương pháp tịnh luyện bí truyền.

Trí Huệ Cung sắc chiếu phương tịnh luyện cứu rỗi 
của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, những chơn linh lập Ðạo 
cũng từ hành tàng nầy mà truyền giáo cho tín đồ, như 
Ðạo Cao Ðài ngày nay có Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc 
và trước kia có:

 � Vua Hạ Võ mang hài gai, đội nón lá, chịu phong 
sương nắng cháy đứng giữa trời thay tội cho toàn 
dân, đặng cầu nguyện khẩn bái xin Thiêng Liêng 
ân ban Quốc Thái dân an.

 � Vua David đứng giữa sa mạc cầu khẩn Thượng Ðế 
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xin cứu khổ cho dân Israel và mang lại hạnh phúc 
cho toàn dân.

 � Ðức Phật Thích Ca vào vườn Bồ Ðề ngồi thiền định, 
đặng xin giải thoát cho chúng sanh qua chân lý Từ 
Bi hỉ xã của Người.

 � Ðức chúa Jésus có 40 ngày giữa sa mạc khẩn xin 
Thượng Ðế ban phép lành và hồng ân cho toàn nhân 
loại tận hưởng cơ cứu thế và được gieo giống tốt 
khắp mọi nơi, bởi sự thương yêu, Bác Ái tha nhân 
của Ðấng Chúa Cứu Thế.

 � Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc với 90 ngày tịnh bí 
pháp để cầu xin Ðức Chí-Tôn, Phật-Mẫu và Chư 
Thiêng Liêng ban cơ tận độ cứu khổ cho Dân Tộc 
Việt Nam và Nhân loại đồng hướng về ngôi đại đồng. 
Người hiến thân tế lễ Ðức Chí-Tôn đặng phụng sự 
Nhân loại, bởi ước nguyện chung sống tình Huynh-
Ðệ và hướng thượng Từ Bi, Bác Ái, Công Bình.

 ? 5/4/1951 Ðức Hộ Pháp ban phép lành và trấn Thần 
thành lập Phố Thánh Long Hoa Thị, Ngã Năm Thị, Hiệp 
Lễ Thị, Từ Bi Thị, Cẩm Giang Thị, Giang Tân Thị, Bến 
Kéo Thị, Qui Thiện Thị, Trường Hòa Thị, Trường Lưu 
Thị và 18 Phận Ðạo của Thánh Ðiạ.

 ? 29/05/1951 Tại Trí Huệ Cung Ðức Hộ Pháp chủ tọa, 
cuộc họp thảo luận thực hiện di chúc Ðức Kỳ Ngoại Hầu 
Cường Ðể ủy thác cho Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ Tòa 
Thánh Tây Ninh, cuộc họp được tổ chức và xúc động, bởi 
đại diện của các Tôn giáo và nhân sĩ ba miền Nam, Trung 
và Bắc đồng thuận thực hiện chương trình đón rước hài cốt 
Ðức Kỳ Ngoại Hầu Cường Ðể về Tòa Thánh Tây Ninh.

Chương trình thực hiện di chúc Ðức Kỳ Ngoại Hầu 
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Cường Ðể. Biểu quyết đề cử Ðức Hộ Pháp Phạm Công 
Tắc chính thức đại diện toàn dân Việt Nam đến Nhựt 
Bổn rước hài cốt Ðức Cường Ðể về Việt Nam.

 ? 19/10/1951 Ðức Hộ Pháp ủy nhiệm Hội Thánh Ngoại 
Giáo Cao Ðài Âu Châu. Do Ngài Thượng Vinh Thanh và 
Ngài Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn Gabriel Gabron đại diện tham 
dự Hội Nghị Quốc Tế Tôn Giáo Stokholm (Thụy Ðiển).

Hội nghị đồng thuận chương trình tổng hợp các 
Tôn giáo và đặt trên căn bản Thần Học Ðạo Cao Ðài 
làm gạch nối duy nhứt triết học, Tâm lý học, Xã hội học, 
Nhân văn v.v...

Hội Nghị công bố: “Sứ mạng Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ 
Ðộ mang khả lực Ðức tin bao quát, như một duy tân phụng 
sự Nhân loại, sẽ giúp chúng ta đến mục đích tín ngưỡng 
chung”.

 ? 29/3/1952 Ðức Hộ Pháp ủy nhiệm Hội Thánh Ngoại 
Giáo Cao Ðài Âu Châu. Do Ngài Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn 
tham dự Ðại Hội Tôn Giáo Quốc Tế Bruxelles (Bỉ Quốc).

 ? 21/4/1952 Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ Tòa Thánh Tây 
Ninh, phát hành (Phương Tu Ðại Ðạo) và tái bản (Phương 
Châm Luyện Kỹ) của Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, bởi 
Ban Ðạo Sử Tòa Thánh Tây Ninh xuất bản.

 ? 30/11/1952 Ðức Hộ Pháp chấp thuận cho Giáo Sư 
Gustave Meillon nhập Môn cầu Ðạo bởi Ngài Phối Sư 
Thượng Vinh Thanh và Hội Thánh Ngoại Giáo Cao Ðài 
Âu Châu giới thiệu.

Ðức Hộ Pháp gửi cho Phối Sư Thượng Vinh Thanh 
thông điệp dạy rằng:
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“Gởi Phối Sư Cố Vấn Hiển Trung (Trần Quang Vinh).
Hiền Ðệ, cũng như Bần Ðạo, có thể thấy rằng Meillon 

là một người chơn thành. Ngôn ngữ trong một bức thơ cũng 
đủ tỏ cho ta thấy đặng.

Hiền Ðệ cố gắng giúp người làm cho nên việc lập công 
cùng Ðạo, cũng như Hiền-Ðệ đã giúp cho các bạn khác.

Biết đâu Meillon không phải là một trong các chơn linh 
Bạch Vân, nếu lãnh đạm e khi về sẽ ân hận lắm”.

Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Ðài
Ký tên

Hộ Pháp Phạm Công Tắc
 ? 10/12/1952 Ðức Hộ Pháp ủy nhiệm Hội Thánh Ngoại 

Giáo Cao Ðài Âu Châu. Do Ngài Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn 
tham dự Ðại Hội Tôn Giáo Quốc Tế Casablanca (Maroc).

 ? 10/6/1953 Ðức Hộ Pháp cử hành lễ đăng điện Xá Lợi 
Phật và trồng cây Bồ Ðề trước Tòa Thánh, trung tâm 
Ðại Ðồng Xã, do Ðại Ðức Narada Théra thay mặt Phật 
Giáo Type và Ấn Ðộ tặng Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ Tòa 
Thánh Tây Ninh. Ðức Hoàng Thái Hậu Từ Cung thay 
mặt Dân-tộc Việt Nam tham dự lễ đăng điện Xá Lợi Phật.

 ? 25/6/1953 Ðức Hộ Pháp truyền Thánh lịnh xây Ðiện 
Báo Quốc Từ thờ phụng những vị anh hùng vì Dân-Tộc, 
tọa lạc gần Long Hoa Thị. Ðiện Báo Quốc Từ hương khói 
tưởng nhớ và thờ phụng những vị như: Kỳ Ngoại Hầu 
Cường Ðể, Thành Thái, Duy Tân, Phan Bội Châu, Phan 
Chu Trinh, Nguyễn Thái Học v.v...

 ? 18/08/1953 Lễ truyền thống nhớ ơn Thầy học cũ. Ðức 
Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Thủ Tướng Nguyễn Văn Tâm, 
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giáo sư Võ Thành Cừ và tất cả các bạn học cùng thời, đồng 
tổ chức ngày công ơn Thầy cũ.

Ðể vinh danh và nhớ công ơn quý Thầy đã ra công 
sức giáo dục nhiều thế hệ học sinh thành người hữu 
dụng, quý Thầy đã cung cấp cho đất nước nhiều bộ óc 
kinh luân, tài tuấn.

Ðiển hình nhứt là Thầy Giảng đã tận tụy giáo dục, 
dồi mài tuổi trẻ thành những danh nhân cho xứ sở như 
Thủ Tướng Nguyễn Văn Tâm, Kỹ sư, Bác sĩ, Giáo sư 
Trung và Ðại học, Hội Ðồng Toàn Quốc, nhân viên các 
bộ Chính Phủ và một Bát-Nhã tôn kính của chúng ta như 
Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc.

Thủ Tướng Nguyễn Văn Tâm và Ðức Hộ Pháp thay 
mặt thân hữu gắn huân chương nhớ công ơn Thầy Giảng.

 ? 10–27/10/1953 Ðức Hộ Pháp đại diện Ðức Quốc 
Trưởng Bảo Ðại, triệu tập Hội Nghị Nhân Sĩ Toàn Quốc 
tại Sài Gòn nhằm mục đích tham khảo giải pháp Việt 
Nam độc lập và chuẩn bị chương trình tái thiết đất nước 
hậu Pháp thuộc.

Hội nghị yêu cầu tham khảo ý dân cả nước và chuẩn 
bị đại hội Diên Hồng toàn quốc lần thứ hai. Hội Nghị 
Nhân Sĩ đồng thanh ủng hộ và chuẩn bị cho chương trình 
Ðại Hội Diên Hồng.

 ? 3/1/1954 Tổng Thống René Coty Pháp Quốc chính 
thức mời Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc và Giáo đoàn 
Cao Ðài cùng hội nghị tại Paris về tình hình Việt Nam 
và Tôn Giáo.

 ? 10/01/1954 Ðức Hộ Pháp truyền giảng tình hình Quân 
Ðội Cao Ðài:
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“Khi Ðức Bảo Ðại về nước, chính Bần Ðạo đã giao 
trọn quyền sử dụng Quân Ðội Cao Ðài cho Ðức Ngài điều 
khiển trong hàng ngũ Quân Lực Quốc Gia. Khi Ðức Bảo 
Ðại đi Pháp mới tạm giao Quân lực ấy lại cho Bần Ðạo. 
Trong lúc vắng mặt, Ðức Ngài đã ra lịnh cho hai Chính 
phủ Nguyễn văn Tâm và Bửu Lộc thi hành hợp pháp quốc 
gia hóa Quân Ðội Cao Ðài.

Nhưng sự thi hành ấy kéo dài cho tới ngày Chánh phủ 
Ngô Ðình Diệm thọ phong toàn quyền cũng chưa quyết định. 
Bần Ðạo buộc phải nhắc nhở và cầu cho Chính phủ Ngô 
Ðình Diệm quốc gia hóa Quân Ðội Cao Ðài một cách hợp 
pháp. Bần Ðạo không buổi nào muốn giải quyết vận mạng 
nước nhà với quân lực, mà chỉ dùng phương pháp Ðạo Ðức 
đặng đem hòa bình hạnh phúc lại cho giống nòi mà thôi”

Thư gởi cụ Nguyễn Ái Quốc
Thưa Cụ.
Bần Ðạo lấy cử chỉ tự nhiên của mình, chẳng có chịu 

ảnh hưởng một quyền năng nào, kính gởi bức Tâm Thư 
này cho Cụ nhưng cũng vì không biết địa chỉ nơi nào nên 
phải cậy mặt báo cùng vô tuyến truyền thanh đặng đệ đến 
thấu tai Cụ.

Vì nghĩa đồng tình và đồng chí hướng, và cũng chịu 
đau khổ cùng giống nòi với Tổ Quốc Giang San trong 80 
năm lệ thuộc, Bần Ðạo cũng như cụ phải chịu gian lao vào 
tù ra khám sống chết đã giao định mạng trong tay người. 
Giờ phút này, Cụ đặng hạnh phúc làm Cách Mạng thành 
công thì Cụ cũng cho Bần Ðạo hưởng đặng mảy mai hạnh 
phúc bảo vệ sanh mạng và tài sản của đồng bào tránh cho 
được nạn tương tàn, tương sát lẫn nhau đặng chút nào hay 
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chút nấy, vì giá trị mua chuộc hoàng đồ Tổ Quốc Giang San 
chúng ta đã trả với một giá rất mắc mỏ là mua chuộc với 
xương máu của đồng bào. Thật ra Cụ cũng như tôi, mục 
đích duy nhất của chúng ta là thâu hoạch cho kỳ được Ðộc 
Lập và Thống Nhất hoàng đồ sau 80 năm bị chia rẽ.

Thưa Cụ, ngày hôm nay chúng ta đã đoạt vọng, trước 
mắt quốc tế làm chứng, nước Pháp đã trọn vẹn độc lập cho 
ta rồi, chỉ còn nạn chia rẽ giống nòi ta đó, chịu ảnh hưởng 
của hai khối Nga–Mỹ mà giúp thêm cho kẻ ngoại nhân toan 
mưu xẻ hai hoàng đồ của ta đặng cố gây diệt chủng cũng 
như nhị Chúa Nguyễn–Trịnh buổi nọ.

Khi đồ lưu nơi hải ngoại trở về, Bần Ðạo lấy làm cảm 
kích nếu không nói rằng vui mừng thấy lập trường tranh 
đấu của Cụ, cũng chủ trương Thống Nhất hoàng đồ và tranh 
đấu cho hoàn toàn độc lập.

Chẳng lẽ hôm nay đã đoạt đến mục đích, mà Cụ lại 
để cho kẻ ngoại nhân đồ mưu phá tiêu cả công nghiệp vĩ 
đại của cuộc tranh đấu toàn quốc và sự hy sinh vô bờ bến 
của đồng bào.

Cụ tranh đấu, Bần Ðạo thương thuyết, hai ngọn cờ 
giải ách lệ thuộc của giống nòi là Cụ và Ðức Quốc Trưởng 
Bảo Ðại, cả hai đã thành công và toàn quốc được đồng bào 
không chối cãi ơn nặng của hai người đã giải ách đô hộ cho 
họ, chỉ còn một nỗi khắt khe lưu lại là tình thế đấu tranh 
trong nước Quốc và Cộng.

Ước mong Cụ đừng quên ngày hiệp tác ban sơ của Cụ 
và Ðức Quốc Trưởng Bảo Ðại mà tái hợp cùng nhau chung 
trí hòa tâm đặng định vận mạng tương lai bền vững cho 
giống nòi và Tổ-Quốc.



 TIỂU SỬ ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC

67

Nếu lời kêu gọi nầy mà đặng hưởng ứng đôi bên thì 
rất nên may mắn và hạnh phúc cho dân nước Việt.

Tòa Thánh ngày 19–03 Giáp Ngọ
(01–05–1954)

Hộ PHÁP

 ? 21/05/1954 Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc và Giáo 
đoàn Chức sắc Tòa Thánh Tây Ninh đến Phi trường 
Orly Pháp Quốc.

Chính phủ Cộng Hòa Pháp Quốc do Thủ Tướng 
Laniel thay mặt Tổng Thống René Coty đón tiếp Ðức 
Hộ Pháp và Giáo đoàn Cao Ðài Tòa Thánh Tây Ninh.

 ? 22–23/05/1954 Hội Nghị Tín Ðồ Cao Ðài Ðông-Tây 
tổ chức tại hội trường Hotel Georges V Paris Pháp Quốc.

Chương Trình

Ngày 22/05/1954:
1. Giới thiệu Chức sắc Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ Tòa 

Thánh Tây Ninh, Chức sắc Hội Thánh Ngoại Giáo 
và Quan khách.

2. Ðức Hộ Pháp Ban Huấn Dụ.
3. Ngài Henri Reyault, tổng kết thành tựu truyền giáo 

Âu Châu.
4. Ngài Bảo Ðạo Hồ Tấn Khoa, Ðạo Cao Ðài Ðông 

Dương.
5. Ðức Hộ Pháp ban phép lành.
6. Bế mạc.

Chương trình Họp Báo

Ngày 23/05/1954:
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1. Ban tổ chức giới thiệu Chức sắc Tòa Thánh, Hội 
Thánh Ngoại Giáo Âu Châu, Tông Ðạo Phi Châu, 
Tôn giáo bạn, Học giả, Báo chí và Quan khách.

2. Giới thiệu diễn giả
A. Ðức Hộ Pháp truyền giảng nền tảng Ðức tin 

Cao Ðài.
B. Phát ngôn viên Cao Ðài Ngài Henri Reynault.
C. Ðiều hòa viên chủ nhiệm nhựt báo La Griffe.

Trong hai ngày 22–23 đã mang lại cho Hội Thánh 
Ngoại Giáo Cao Ðài Âu Châu một thành tựu rất lớn, trên 
275 quan khách tham dự, 7 nhựt báo và định kỳ loan tải, 
34 đại biểu Tôn Giáo tham dự, 125 lược phỏng vấn.

Tại Âu Châu Ðạo thể hiện được sắc thái và đặc thù 
Ðức tin Cao Ðài trên mặc sống hoàn vũ.

 ? 24/05/1954 Vào lúc 14 giờ Thủ Tướng Laniel tiếp kiến 
và hội đàm thân mật với Ðức Hộ Pháp tại điện Matignon 
(Paris).

Trao đổi Ðạo-đời giữa hai dân tộc Việt-Pháp trên 
tinh thần Ðạo-đức đồng thuận mưu cầu hòa bình và 
hạnh phúc chung.

Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc truyền giảng rằng:
“Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ vì chân lý Công bình và sứ 

mạng phụng sự nhân loại hạnh phúc, không phân biệt biên 
giới quốc gia và đức tin.

Ðức Thượng Ðế công bố mở Ðạo Cao Ðài tại Việt Nam 
và dạy bảo Tín đồ tìm kiếm những mưu cầu sống chung 
Công-bình vì nhân loại. Việt Nam là điểm đầu tiên để Ðại 
Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ thực hiện chân lý của Thượng Ðế.
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Hôm nay Toàn Ðạo Cao Ðài tiếp kiến Thủ Tướng và 
Chính phủ không ngoài mục đích tìm giải pháp Hòa bình 
cho Việt Nam và truyền giảng Ðức tin Cao Ðài”.

Ðức Hộ Pháp trao đổi bề rộng truyền giáo:
“Bần đạo đề nghị Thủ Tướng Laniel và Chính phủ, 

tạo mọi điều kiện để Ðức tin Cao Ðài được truyền giảng 
trên toàn cõi Pháp Quốc”.

Thủ Tướng Laniel thay mặt chính phủ hoan hỉ chấp 
thuận lời đề nghị của Ðức Hộ Pháp.

 ? 25/05/1954 Ðức Hộ Pháp truyền giảng Tân Kinh, Tân 
Luật, Pháp Chánh Truyền, Giáo lý, Ðạo luật Thánh Ngôn 
và những phương tu hành đạo cho Hội Thánh Ngoại Giáo 
Cao Ðài Âu Châu và Phi Châu.

Ðức Hộ Pháp ban phép lành ân phong bổ nhiệm 
Chức sắc Hội Thánh Ngoại Giáo Cao Ðài Âu Châu, Phi 
Châu và Việt kiều tại Pháp Quốc.

 ? 26/5/1954 Bộ Trưởng Ngoại Giao Mecheri thay mặt 
Tổng Thống Pháp René Coty đến Hotel Georges V. Chúc 
mừng Ðức Hộ Pháp và thăm viếng Giáo đoàn, cùng chuyển 
đệ lời mời của Tổng Thống René Coty, với chương trình 
nghị sự vào lúc 18 giờ 30 ngày 30/5/1954 tại Ðiện Elysées.

 ? 27/5/1954 Buổi tiếp kiến 08 giớ 30 phúc tại Ðiện Elysées, 
Bộ Trưởng Ngoại Giao ông Mecheri tiếp đón Giáo đòan 
Cao Ðài dưới sự hướng dẫn của Ðức Hộ Pháp trong nghi 
lễ Quốc khách, thảm nhung danh dự hướng vào sảnh 
đường Ðiện Elysées.

Tổng Thống René Coty chào mừng Ðức Hộ Pháp 
và đoàn tùy tùng, sự hiện diện trong Chính phủ có Thủ 
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Tướng Laniel, Phó Thủ Tướng Paul Rennaud cùng các 
Thượng Nghị Sĩ cũng như chính giới và Ký giả.

Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc và Tổng Thống René 
Coty hội nghị nhằm đem lại mọi sự ổn định cho truyền 
giáo Ðạo Cao Ðài tại Ðông Dương cùng tìm giải pháp 
hòa bình cho đất nước Việt Nam.

Tổng Thống René Coty, Chính phủ Pháp Quốc 
mời Ðức Hộ Pháp và Giáo đoàn viếng thăm đài kỹ niệm 
Chiến sĩ vì Tự do Arc de Triomphe (Khải Hoàn Môn).

 ? 27/5/1954 Vào lúc 14 giờ tại Hôtel Georges V Paris, 
Ðức Hộ Pháp mở hợp báo dành riêng cho báo giới và ký 
giả phỏng vấn Ðức tin Cao Ðài và tình hình Việt Nam 
hiện tại cũng như trong tương lai, sau cùng Ngài dùng 
thời gian đi thăm gia đình và viếng mộ phần đại văn hào 
Victor Hugo tức Ðức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn tại Ðiện 
Panthéon.

 ? 29/5/1954 Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, khánh thành 
Giáo Hội Cao Ðài Hải Ngoại tại Paris (Pháp-Quốc). Toàn 
đạo Pháp Quốc đồng đề cử Lễ sanh Ngô Khai Minh 
chưởng quản Giáo Hội Cao Ðài Hải Ngoại.

Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ Tòa Thánh Tây Ninh nay 
có thêm một Hội Thánh do Tín đồ Cao Ðài Việt Nam 
Hải ngoại chưởng quản, hướng hành đạo bổ xung tu học 
cho nhau và gìn giữ Chơn Truyền Chánh Pháp, liên giao 
tình hữu cơ thân ái tất cả cộng đồng Việt Nam ở Hải 
ngoại, toàn đạo Hải ngoại cùng tham khảo lập chương 
trình truyền giáo thích hợp nhứt để phát triển Ðạo trong 
cộng đồng Việt Nam Hải ngoại và liên giao với các Giáo 
Hội Cao Ðài trên Thế giới để tăng tốc hiển sinh Ðạo lý, 
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duy trì Giáo Hội toàn đạo luôn luôn đề cử Ban Trị Sự 
để điều hành Ðạo sự và Giáo Hội Cao Ðài Hải Ngoại 
thường xuyên báo trình Ðạo sự về Tòa Thánh Tây Ninh.

Giáo Hội Cao Ðài Hải Ngoại dưới sự bảo trợ của 
Hội Thánh Ngoại Giáo Cao Ðài Âu Châu và liên hợp 
như hữu cơ để tổ chức các chương trình hành đạo chung, 
tham khảo, bổ xung phương pháp quản trị truyền giáo và 
tu học. Riêng Hội Thánh Ngoại Giáo Cao Ðài Âu Châu 
phần thuộc truyền giáo Quốc Tế của Ðạo, trực tiếp nhận 
Thánh Lịnh từ Tòa Thánh Tây Ninh.

Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc và toàn đạo đặt kỳ 
vọng vào Giáo Hội Cao Ðài Hải Ngoại do Lễ sanh Ngô 
Khai Minh chưởng quản và sau nầy có Nữ Lễ sanh Lê 
Kim Huê trợ lực.

Công cuộc truyền giáo của Giáo Hội Cao Ðài Hải 
Ngoại không đạt được như kỳ vọng, nhưng ít ra cũng đã 
có một dấu ấn lịch sử do những Chức sắc vì Ðạo đem 
hết chức năng để truyền giáo và Giáo Hội Cao Ðài Hải 
Ngoại tạm dừng truyền giáo từ năm 1995.

 ? 30/5/1954 Vào lúc 16 giờ 30 tại Hôtel Georges V Paris, 
Giáo Hội Cao Ðài Hải Ngoại tại Pháp Quốc chiêu đãi 
Tổng Thống René Coty và Chính Phủ Pháp, chính giới 
Âu Châu, báo chí, ký giả cùng toàn Ðạo-hữu và Việt kiều 
gần xa tại Pháp quốc, cũng trong đêm này Tổng Thống 
René Coty cùng Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc ký bản 
hòa ước Pháp-Việt.

Nội dung:
 ❒ Bình đẳng hai Dân tộc Việt-Pháp.
 ❒ Việt Nam Ðộc lập.
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 ❒ Truyền Giáo tại Pháp Quốc và những thuộc địa 
Pháp.

Thủ Tướng Laniel trao Hòa ước cho Ðức Hộ Pháp 
và truyên bố:

“Tổng Thống René Coty gửi đến Ngài, bản thỏa ước 
nầy để mừng ngày sinh nhựt của Ngài hưởng thọ 64 tuổi”.

 ? 03/6/1954 (Giáp Ngọ) Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc 
hưởng thọ 64 tuổi, toàn đạo tổ chức mừng ngày sinh nhựt 
tại Hôtel Georges V Paris. Có trên 62 Ðại sứ khắp nơi trên 
thế giới chúc thọ Ðức Hộ Pháp và chụp hình lưu niệm.

Nhân ngày lễ sinh nhựt Ðức Hộ Pháp gửi đến các 
Ðại sứ thông điệp cầu nguyện Nhân-loại Ðại-Ðồng.

Hội Thần Học Quốc Tế và Thông Thiên Học Pháp 
Quốc tham khảo cùng Ðức Hộ Pháp về chân lý bao quát 
Ðạo Cao Ðài.

 ? 04/6/1954 Quốc Trưởng Bảo Ðại mời Ðức Hộ Pháp 
đến Ðiện Thorène, bởi nhiệm vụ Cố-vấn dự thảo kế sách 
Quốc Gia, thay mặt Quốc Trưởng Bảo Ðại và toàn dân 
Việt Nam tham dự Hội nghị Genève.

 ? 05/6/1954 Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc tiếp kiến 
Ðức Quốc Trưởng Bảo Ðại và có sự hiện diện quý ông 
Ngô Ðình Diệm, Phó Thủ Tướng Nguyễn Trung Vinh, 
Tổng Trưởng Tài Chánh Dương Tất Tài, Trung Tướng 
Nguyễn Văn Xuân, Dương Hồng Chương và Ðỗ Hùng.

 ? 07/6/1954 Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc hội kiến 
cùng Quốc Trưởng Bảo Ðại và Ngô Ðình Diệm tại Ðiện 
Thorène, về những sự kiện đất nước chuyển biến trong hội 
nghị Genève. Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đề nghị Ðức 
Quốc Trưởng Bảo Ðại trao quyền cho Ngô Ðình Diệm 
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làm Thủ Tướng và chuẩn bị công bố chính thể Cộng 
Hòa Việt Nam.

 ? 09/7/1954 Thủ Tướng Pháp Quốc ông Laniel tiếp Ðức 
Hộ Pháp tại Ðiện Matignon bằng tình thân hữu, tháp tùng 
có Phó chủ tịch Thần học Quốc Tế, ông Henri Regnault. 
Thủ Tướng Pháp cho biết tình hình Việt Nam trên bàn 
Hội Nghị Genève:

“Hội nghị Genève sẽ không thuận những ước vọng lòng 
dân và Ngài, Hội nghị Genève không thay đổi khi văn kiện 
đã biểu quyết.

Chỉ duy có một giải pháp trong hội nghị Genève là cả 
hai miền Nam-Bắc đồng thuận bác bỏ, để thảo ra một hội 
nghị nội bộ Việt Nam.

Vì tình thân hữu, tôn kính Ngài tôi hy vọng sự hòa 
giải của Ngài sẽ được hai phái đoàn Việt Nam chấp thuận 
hy sinh phần mình vì mưu cầu cho đất nước Việt Nam hòa 
bình thật sự, đây cũng là một dịp tốt để toàn dân Việt-Nam 
thực hiện tinh thần độc lập của mình tại Liên Hiệp Quốc, 
tôi hy vọng và thay mặt Chính phủ chúc Ngài thành đạt 
tại hội Nghị Genève”.

 ? 14/7/1954 Ngài Henri Regnault Ðại diện Hội Thánh 
Ngoại Giáo Cao Ðài Âu Châu, tiếp kiến Ðức Hộ Pháp 
và cầu nguyện Người đến Genève bình an, Người vì sứ 
mạng Việt Nam hòa bình và Ðại Ðạo phụng sự Nhơn 
sanh, Người tìm kiếm phương giải cho quê hương quyền 
sống Ðộc lập, xây dựng xứ sở bù đắp lại thời gian bị đô 
hộ của người Pháp.

Tín đồ Cao Ðài Pháp-Quốc đồng hướng cầu nguyện 
Ðức Chí-Tôn, chan rưới ân Thiên phép lạ cho Nhơn sanh 
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Việt Nam tận hưởng phúc lành.
 ? 15/7/1954 Ðức Hộ Pháp cùng Giáo đoàn đến Thụy 

Sĩ, do Hoàng Ðế Bảo Ðại ủy nhiệm tham dự Hội nghị 
Genève, khi đến nơi có Nguyễn An Mỹ con trai của Chí-
sĩ cách mạng Nguyễn An Ninh, tiếp đón Ðức Hộ Pháp 
cùng Giáo đoàn về Hôtel Régina lưu trú.

(Nguyễn An Mỹ được Ngô Ðình Diệm cấp học bổng 
sau ngày 20/07/1954 tốt nghiệp về nước làm việc tại Bưu 
điện Sài Gòn cho đến ngày 20/5/1975 chế độ Cộng-sản 
Việt Nam cho nghĩ việc).

Tại Hôtel Régina nơi làm việc của Ðức Hộ Pháp và 
Giáo đoàn do Chính phủ Thụy Sĩ dành riêng cho Ðạo 
Cao Ðài, Văn phòng Ðức Hộ Pháp mở cửa 24/24 tiếp 
đón Ngoại Giao đoàn Quốc tế tham dư Hội nghị Genève 
và trao đổi những dữ kiện Hội nghị về Việt Nam.

Giáo đoàn Cao Ðài với nhiệm vụ dung hòa, kêu 
gọi đôi bên VNDCCH và VNCH hãy hy sinh quyền lợi 
phe phái để ngồi lại tự mình tìm giải pháp hòa bình cho 
đất nước Việt Nam, để tránh cảnh nội chiến và chia đôi 
đất nước như Quốc gia Triều-Tiên, Ðức Hộ Pháp không 
chấp nhận lịch sử Việt Nam lập lại lần thứ hai như thời 
Trịnh-Nguyễn phân tranh.

Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc thay mặt Hoàng Ðế 
Bảo Ðại làm quan sát viên tại Liên Hiệp Quốc (Genève), 
Người là chứng nhân lịch sử cho Dân Tộc Việt Nam, lấy 
tinh thần Ðạo bao dung trải rộng Từ Bi Bác Ái Công Bình 
kêu gọi vì hạnh phúc Dân Tộc Việt Nam, đề nghị cả hai 
phái đoàn VNDCCH bởi Phạm Văn Ðồng và VNCH Bác 
sĩ Trần Văn Ðỗ để đồng thuận tìm giải pháp Hòa bình 
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hơn là phân chia đất nước thành hai cực đấu tranh vì 
quyền lợi ngoại bang, nhưng cả hai phái đoàn VNDCCH 
và VNCH vì duy lợi cá nhân và phe nhóm bỏ mặc cho đất 
nước Việt Nam. Hai phái đoàn VNDCCH và VNCH ngồi 
vào bàn Hội nghị Genève đồng ký bán nước cho Nga–Mỹ 
để chấp nhận nội chiến, Hội nghị Genève lấy quyết định 
vĩ tuyến 17 làm phân ranh chia đôi đất nước Việt Nam.

 ? 18/7/1954 Ðức Hộ Pháp mở cuộc họp báo tại Genève 
vào lúc 17 giờ với sự hiện diện cả hai phái đoàn VNDCCH, 
VNCH và phóng viên ký giả Quốc tế. Người không đồng 
ý ngoại bang áp đặt chia đôi lãnh thổ Việt Nam và Người 
tuyên bố:

“Nếu Việt Minh và Pháp tuân lịnh ngoại bang chia 
nước Việt Nam làm hai mà không có sự chấp thuận của toàn 
dân Việt Nam thì Bần-đạo chống cả hai hết”.

Lời tuyên bố cương quyết của Ðức Hộ Pháp, bởi 
tinh thần vì Dân-Tộc vô bờ bến ấy, nay vẫn còn làm chủ 
đề bàn thảo lịch sử Hội Nghị Genève về Việt Nam.

 ? 19/7/1954 Vào lúc 9 giờ sáng Thủ Tướng Phạm Văn 
Ðồng thay mặt Chính phủ VNDCCH tiếp đón Ðức Hộ 
Pháp và Giáo đoàn tại Trụ sở Versoix (Hotel Le Cèdre).

Thủ Tướng Phạm Văn Ðồng long trọng hứa với 
Ðức Hộ Pháp:

“Tôi thay mặt Chính phủ thực hiện nguyện vọng của 
Ngài tại Hội Nghị Genève nhưng còn tùy thuộc vào phái 
đoàn VNCH”.

Thủ Tướng Phạm Văn Ðồng hứa tiếp:
“Tôi xin lấy danh dự hứa cùng Ngài. Chánh phủ 
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VNDCCH luôn luôn đặt Tòa Thánh Tây Ninh ngoài vòng 
phong tỏa, tự do truyền giáo và hưởng đặc quyền Thánh Ðịa”.

Sau buổi tiếp xúc Ðức Hộ Pháp truyền rằng:
“Nhà nước VNDCCH có tính bẩm sinh xem lời hứa 

danh dự như không”.
Nhà nước VNDCCH với những lời hứa danh dự 

cho đến năm 1989 vẫn chưa thực hiện.
 ? 19/7/1954 Vào lúc 12 giờ trưa. Ngoại Trưởng Trần Văn 

Ðỗ thay mặt Chánh phủ VNCH tiếp Ðức Hộ Pháp và 
Giáo đoàn tại Trụ sở Versoix.

Ngoại Trưởng Trần Văn Ðỗ hứa với Ðức Hộ Pháp:
“Chiều nay, tôi thay mặt Chánh phủ VNCH, tiếp xúc 

Phái đoàn VNDCCH, nhằm trao đổi những bất đồng, và 
tìm ra một giải pháp cho đất nước hòa bình, nhưng chắc 
chắn người Cộng sản không mở lòng vì Dân tộc Việt Nam, 
bởi quê hương của họ ở tận mãi Trung Quốc và Liên Sô”.

“Nguyện vọng của Ngài vì xứ sở và Dân tộc, một lý tưởng 
mà tôi từng mơ ước và rất phù hợp với Chính sách VNCH”.

 ? 20/7/1954 Hiệp định Genève chính thức chia đôi đất 
nước Việt Nam từ vĩ tuyến 17 bởi hai vùng ảnh hưởng, 
miền Bắc Cộng Sản Nga chi viện, miền Nam Tư Bản 
Mỹ chi viện.

Hội Nghị Genève đánh dấu một khúc quanh lịch 
sử Dân Tộc Việt Nam, chỉ vì một số người duy lợi, duy 
kỷ có vũ khí mạnh áp đảo cả một Dân Tộc hiền hòa phải 
chịu chấp nhận để họ chia đôi đất nước.

Giáo đoàn Cao Ðài tìm mọi phương sách để kết hợp 
và dung hòa nhưng sự cố chấp và chia để trị đã đè nặng 
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trên thân quê hương thêm nhiều khắc khoải, bởi hai khối 
duy lợi, đồng từ chối quyền làm người của Dân tộc Việt 
Nam có hơn 5503 năm văn hiến.

Biến cố Genève thôi thúc Ðức Hộ Pháp Phạm Công 
Tắc và toàn Ðạo Cao Ðài để hết tấc lòng cho sự hòa bình 
Việt Nam.

Ðức Hộ Pháp truyền rằng:
“Hôm nay là ngày khởi đầu cho Việt Nam nội chiến, 

rồi đây Dân Tộc Việt Nam sẽ nghèo khó nhứt trên thế giới 
bởi không có thời gian để xây dựng và phát triển đất nước, 
lẽ ấy chúng ta là con Dân có Ðạo phải hy sinh vì Dân Tộc 
mà không hổ với Tổ Tiên”.

Ðức Hộ Pháp từ Paris về đến Tòa Thánh. Người 
truyền giảng trước Nhơn sanh tại Hộ Pháp Ðường rằng:

“Cây cờ Cứu-Khổ của Ðạo Cao Ðài là thương yêu và 
Công-chánh.

Phải thực hiện được hai điều ấy thì Hòa-bình và 
Hạnh-phúc mới đến với chúng ta đặng.

Người thật tâm ái quốc dầu đối với việc nhỏ mọn bao 
nhiêu mà ích nước, lợi dân cũng cố làm còn trái lại khi cảnh 
ngộ đã đem đến cho đặng danh cao lợi lớn đi nữa mà nghịch 
với quyền lợi và tổn-thương cho Quốc-thể cũng không làm.

Nền Ðạo đã thông truyền Quốc-tế vậy phải vản hồi 
các bản sắc trong lành cho xứng danh là Thánh Ðịa, hầu 
làm cái cột-trụ tinh thần cho Nhơn loại hướng về tin tưởng.

Nguyện vọng của tôi cũng như nguyện vọng của nhân 
dân Việt-Nam.

Tôi nhìn nhận Hội Ðồng Nhân Dân Cách Mạng Quốc 
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Gia là những người nối chí tôi.
Hạnh Phúc của nòi giống ta do nơi Quốc-Dân ta tự 

tạo, chính nơi Tổ-Quốc ta chớ không phải nơi tay dị-chủng 
của ngoài đem đến Quốc-Dân Việt-Nam, phải đề phòng cho 
lắm kẽo trả giá trị Ðộc-lập của mình mắc-mỏ.

Không có cái lễ nào dâng trên Ðàn thờ Tổ-Quốc mà 
quí-hóa và trọng hệ hơn là Hy-Sinh Xương-Máu, Sanh-
Mạng của mình, thì không có một sự dè-dặt cẩn-mật nào 
bằng sự chọn lựa Phụng sự cho Chính nghĩa cứu Nước cứu 
Dân. Gía trị của Hy-sinh buộc ta phải noi con đường nào 
đi chắc- chắn mà con đường vững chắc ấy hẳn là con đường 
Tổ-Tiên ta đi trước mà lập Quốc. Con đường bốn ngàn 
năm ấy đã mòn-mỏi bằng thẳng, chẳng lẽ dắt ta đi lạc lối?.

Ngày nào trên mặt thế nầy đặng Công lý và Nhơn 
đạo đánh đổ đặng cường quyền và bạo ác thì chúng ta đã 
làm tròn sứ-mạng.

Thầy hứa sẽ tìm mọi dịp để tỏ bày nguyện vọng của 
các con cho Dân-tộc bạn như Dân-tộc Pháp và Dân-tộc Mỹ 
biết rằng:

Các con chỉ muốn các nước bạn giúp đở các con đương 
đầu với phe Tàu-Cộng để bảo vệ độc lập Việt-Nam mà 
thôi, chứ các con không muốn các nước bạn dùng các con 
chống Cộng để duy-trì những quyền lợi bất chánh đáng 
của ngoại Bang”.

 ? 26/7/1954 Ðức Hộ Pháp ủy nhiệm Hội Thánh Ngoại 
Giáo Cao Ðài Âu Châu. do Ngài Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn 
tham dư Ðại Hội Tôn Giáo Quốc Tế Montreux (Thụy Sĩ).

 ? 10/08/1954 Ðức Hộ Pháp truyền rằng:
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“Trước hết tôi sang thăm Ðài-Loan. Tôi đi với tư cách 
riêng, nhưng thỏa thuận cùng các nhà chức trách Quốc Gia 
Trung Hoa, đã có nhã ý để cho tôi sử dụng một chiếc Phi cơ 
của hảng C.A.T.

Tôi chưa biết được thời gian tôi sẽ lưu trú tại Ðài Loan, 
việc đó sẽ tùy thuộc chương trình, những cuộc tiếp đón chỉ 
sẽ được biết sau khi tôi đã đến Ðài-Bắc.

Tôi có ý muốn đặt những cơ sở của Ðạo Cao Ðài tại 
Ðài-Loan cũng như tôi đã làm việc đó tại Pháp trong cuộc 
hành trình vừa qua của tôi sang Âu Châu.

Thăm Ðài-Loan xong, tôi sẽ qua Nhựt-Bổn và lưu 
lại độ chừng ba, bốn ngày để rước hài cốt của Hoàng Thân 
Cường-Ðể về nước. Riêng tôi chưa được quen biết Hoàng 
Thân, nhưng những nhà ái Quốc đối với tôi là huyết hệ 
Dân-Tộc và khi tôi còn là một chiến-sỉ cách mạng, đã biểu 
hiện của cuộc tranh đấu giành độc lập cho Tổ-Quốc.

Hơn nữa dù rằng không phải là một giáo đồ của Ðạo 
Cao Ðài. Hoàng Thân Cường Ðể là người thứ nhứt và 
cũng là người có nhiều ảnh hưởng nhất đã bảo vệ cho Ðạo 
của chúng tôi.

Trước khi mất người đã ban cho Ðạo Cao Ðài hài cốt 
cùng tài sản của người. Nay tôi qua Nhựt chính là để thi 
hành lời trối trăng của Người và rước hài cốt của Người về 
nước thờ phụng.

Về tình hình chính trị tại Việt Nam, theo ý tôi nếu 
Thủ-Tướng Ngô Ðình Diệm không thành công trong cơ hội 
hiện thời, thì không còn một nhân vật Việt Nam nào khác 
có thể làm nổi điều đó. Dù cho Quốc Trưởng Bảo Ðại có 
đích thân đứng đầu chánh phủ cũng không thành đạt.
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Vào trường hợp khủng hoảng chỉ riêng một Chủ Tịch 
Ðoàn cử ra do Mặt Trận Thống Nhứt Quốc Gia bao gồm 
hết thảy các môn-phái Tôn-Giáo và hết thảy các Ðoàn thể 
chánh trị mới có thể đủ uy tín để điều khiển vận mệnh 
Ðất-nước và thi hành một chánh sách chấn hưng về chánh 
trị cũng như về kinh tế của nước Việt Nam. Nước Pháp và 
nền Ðộc lập của Việt Nam lúc nào tôi cũng chủ-trương và 
điều nầy tôi đã nói tại Genève rằng:

 ❒ Nước Pháp quyết-định để có một thái độ chánh trị rõ 
rệt đối với nước Việt Nam chỉ có hai giải pháp:

 � Nếu Pháp muốn biến Việt Nam thành một thuộc 
địa thì Pháp nên nói thực cho Thế-giới rõ để cho 
người Việt Nam sẽ tự liệu.

 � Nếu Pháp thành thực muốn cho nước Việt Nam 
chúng tôi được độc lập thì Pháp không nên chù chừ 
trong việc làm cho nền Ðộc lập đó hoàn toàn. Vì 
không có thể trong một nước Ðộc lập ở sát nhau 2 
quân đội khác nhau: Pháp và Việt Nam, cùng hai 
quyền hành chính thường tương phản.

 ❒ Quân đội Pháp phải quyết định tập trung lại trong 
những vùng đã được qui định rõ rệt trong khi chờ ngày 
hồi hương. Nếu Việt Nam có đủ sức để giải quyết những 
công việc nội bộ bằng những phương pháp chính của 
Việt Nam. Vì rằng, những sự bất hòa giữa chúng tôi 
với Việt Minh, thực ra đều là người Việt Nam như 
chúng tôi cả, không phải là nan giải”.

 ? 29/8/1954 Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đến Trung 
Hoa Quốc Gia (Ðài-Loan) theo lời mời của Tổng Thống 
Tưởng Giới Thạch và Chính Phủ Ðài-Bắc, Ngài đến Ðài 
Loan với tinh thần Phổ truyền Ðức tin Cao Ðài, Tổng 
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Thống Tưởng Giới Thạch và Chính phủ tiếp đón Ngài 
theo nghi lễ Tôn Giáo.

Ngài truyền hiểu dụ: xin Tổng Thống và chính phủ 
đặt văn phòng và Thánh Thất tại Ðài Loan để toàn dân tu 
học Ðạo Cao Ðài và xin Chính phủ bảo trợ du học sinh 
Việt Nam tại Ðài Loan.

 ? 12/10/1954 Ðức Hộ Pháp đến Tokyo (Nhật-Bổn) rước 
di hài của Ðức Ngoại Hầu Cường Ðể qui danh Nguyễn 
Phúc Vân, đích tôn của Ðông Cung Cảnh về nước ngày 
20/10/1954. Di ngôn của Ðức Kỳ Ngoại Hầu Cường Ðể:

“Ðiện Hạ ủy nhiệm cho Ðức Hộ Pháp Phạm Công 
Tắc và toàn Ðạo Cao Ðài đem di hài về Tòa Thánh Tây 
Ninh hương khói”.

Di hài Ðức Kỳ Ngoại Hầu Cường Ðể về đến Sài 
Gòn được quàn tại đền thờ Ðức Tổ Hùng Vương 3 ngày 
để đồng bào, nhân sĩ, những nhà Ngoại giao và Chính 
phủ đến phúng điếu vị anh hùng vong thân, sau 3 ngày 
toàn Ðạo Cao Ðài dưới sự hướng dẫn của Ðức Hộ Pháp 
rước di hài Ðức Kỳ Ngoại Hầu Cường Ðể Ðiện Hạ về Tổ 
Ðình Tòa Thánh Tây Ninh thờ phụng tại Báo Quốc Từ.

Nhân đến Nhựt-Bổn. Ðức Hộ Pháp phong giáo sư 
Najachi với phẩm Lễ sanh (Thái Najachi Thanh) hiện cư 
ngụ tại Tokyo, (1980).

 ? 10/12/1954 Ðức Hộ Pháp viếng thăm Ðại Hàn bởi thư 
mời của Tổng Thống Lý Thừa Vãn.

Ngài được Tổng Thống Lý Thừa Vãn và toàn dân 
Ðại Hàn đón tiếp theo nghi lễ Tôn Giáo, ba ngày tiếp 
kiến và trao đổi chương trình nghị sự Tôn giáo, kinh tế 
và an sinh xã hội, Ðức Hộ Pháp ủy nhiệm cho Giáo hữu 
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Lý Thừa Thu (Em Tổng Thống Lý Thừa Vãn) lập văn 
phòng cơ quan truyền giáo của Hội Thánh Ngoại Giáo 
Cao Ðài Ðại Hàn.

Ðức Hộ Pháp và Tổng Thống Lý Thừa Vãn trao đổi 
chương trình an sinh xã hội theo mô hình Á Châu và Hội 
Thánh Phước Thiện nhằm phục vụ nhân sinh công bình 
và mưu cầu hạnh phúc chung cho toàn dân.

Ðức Hộ Pháp viếng thăm cộng đồng Việt Nam lưu 
ngụ tại Hàn Quốc từ thời đại Triều Lý và Ðức Hộ Pháp 
chung sống với đồng bào mình trong 3 ngày. Phổ Ðộ được 
145 Tín đồ, thành lập 2 Tộc Ðạo, 4 Hương Ðạo dưới sự 
Chưởng quản của Giáo hữu Lý Thừa Thu.

(Nam Hàn phép lạ, phát triển Quốc Gia theo mô 
hình Hội Thánh Phước Thiện Tòa Thánh Tây Ninh 
thành công rực rỡ).

 ? 30/12/1954 Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ Tòa Thánh Tây 
Ninh lập Bộ Ðạo 2.500.000 Tín đồ trên toàn nước Việt 
Nam, 50.000 Tín đồ của Hội Thánh Ngoại Giáo và Giáo 
Hội Cao Ðài Hải Ngoại ở khắp nơi trên Thế-giới.

 ? 20/01/1955 Bức Thơ Xuân Gởi cho toàn thể đồng bào 
Việt Nam đầu năm Ất Mùi:

Cùng toàn thể Quốc dân đồng bào Việt Nam.
Nhân dịp ngày Xuân Ất Mùi, Bần Ðạo thành tâm 

cầu nguyện Ðức Chí Tôn chan rưới hồng ân cho toàn dân 
nước Việt đặng mau thoát khỏi ly loạn tương tàn.

Sau nữa, Bần Ðạo có mấy lời thống thiết ngỏ cùng 
toàn thể quốc dân:

Trót mười năm quật cường giải ách lệ thuộc, thâu hoạch 
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Ðộc Lập cho Tổ Quốc giống nòi thì toàn thể đồng bào đã 
góp vào biết bao xương máu và đau khổ. Lập trường tranh 
đấu thâu hoạch cho kỳ đặng hạnh phúc tự do cơm áo của 
nòi giống sau 80 năm đô hộ, đã khiến cho lòng ái quốc nồng 
nàn của mỗi công dân Việt Nam để tâm vào một chí hướng 
là Ðộc lập và Thống Nhất non sông. Hại thay! cơ cấu tranh 
đấu cho kỳ đặng ấy nó đã chia rẽ ra nhiều phương pháp và 
nhiều chí hướng: Việt Minh là gì? mà Quốc gia là gì?

Thì cũng đồng bào Việt Nam tìm phương tranh đấu. 
Nhưng các danh từ và nhãn hiệu ấy chẳng lẽ có năng lực 
đặng chia rẽ con cái của một nước, một chủng tộc và xem lẫn 
nhau là kẻ tử thù? Ðau đớn thay nạn tương tàn tương sát 
đã xảy ra cũng do nơi định nghĩa bất đồng của các phương 
pháp và danh từ tranh đấu.

Từ ngày mùng 09 tháng 03 năm 1945 dương lịch, cuộc 
giải phóng dân tộc đã khởi đầu.

Các biện pháp thắng lợi cho nước nhà hôm nay cũng 
chưa thâu hoạch đặng trọn vẹn, lại còn gây thêm nạn qua-
phân lãnh thổ: từ vĩ tuyến 17 đổ vô là khối Quốc Gia, còn 
từ vĩ tuyến 17 đổ ra là của Việt Minh làm chủ. Nạn nhị 
chúa phân tranh Nguyễn Trịnh ngày xưa đã biểu diễn lại.

Bần Ðạo thử hỏi cuộc tranh đấu giải ách lệ thuộc 
đặng đem hạnh phúc đó lại cho ai? Phải chăng tổ quốc và 
toàn thể đồng bào thì lý ra chẳng lẽ có một nguyên cớ nào 
làm cho nòi giống Việt này chia phân cho đặng. Chủng tộc 
duy có một Hoàng Ðồ chỉ có một. Rồi ta lại thử hỏi: ai đã 
gây nên nổi loạn, ly tán giống nòi? Phải chăng vì năng lực 
ngoại bang đã gây ra nạn phân chia chủng tộc.

Hai chí hướng đương nhiên của quốc tế là lý thuyết 
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dân chủ xã hội và Cộng Sản xã hội. Hai lý thuyết ấy đều 
hứa hẹn rằng nhân loại phải duy tân và cải tổ xã hội vì tổ 
chức xã hội đương nhiên đã gây thất vọng cho nhân loại quá 
nhiều, nên đem lại cho họ nhiều đau thảm hơn là hạnh phúc.

Ðôi bên đều hứa hẹn tìm một phương pháp sửa chữa 
đặng tìm cái hay trừ cái dở. Lời hứa hẹn ấy đã thấm nhuần 
trong trí não đau khổ của nhân loại nhất là hạng bần dân và 
các quốc gia lạc hậu mong ước chóng được thực hiện điều ấy.

Hai triết lý xã hội mới mẻ kia đương tranh đấu đặng 
thâu hoạch tín nhiệm của toàn thể nhân loại trên mặt địa 
cầu này. Cuộc tranh đua của họ đã hiển nhiên kịch liệt và 
hỗn độn nhưng họ cũng đã đủ năng lực phân chia nhân 
loại làm đôi chí hướng.

Hại nỗi, hạnh phúc đâu chẳng thấy, chỉ gây cho nhân 
loại một tấm thảm kịch tương sát, tương tàn. Ta nên để đức 
tin cho thời gian và không gian định nên hư của họ, nhưng 
hiển nhiên hôm nay ta chịu biết bao nhiêu đau khổ. Ta 
muốn cho vay đặng hưởng lợi, mà lợi đâu chẳng thấy, vì 
hứa hẹn ấy chỉ với lỗ miệng, không bảo kê, không chứng chắc 
mà giờ phút này ta bị lỗ vốn một cách đau đớn và oan uổng.

Cuộc chạy theo bóng bỏ hình của nòi giống Việt Nam 
từ xưa đã vậy, nó đã làm nên bịnh của chủng tộc, đồng bào 
sẽ hỏi Bần Ðạo dùng phương pháp nào để trừ hại thì Bần 
Ðạo chỉ trả lời một cách đơn giản như thế này:

Ngày nào cả chủng tộc Việt Nam đặng định tĩnh 
trong quốc hồn của họ thì họ mới có thể cố thủ và bảo vệ 
sanh tồn của họ.

Ngày nào lòng ái quốc nồng nàn của nước Việt Nam 
thoát khỏi lợi dụng đặng biến thành ngọn lửa thiêng dâng 
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trọn lên bàn thờ tổ quốc của họ thì họ mới bảo thủ được trọn 
vẹn Hoàng Ðồ cùng chủng tộc.

Ngày nào đầu óc của khối quốc dân biết trọng dĩ vãng 
lịch sự của mình rồi định phân cho mình xứng đáng là một 
nước đủ hùng cường, đủ uy tín hầu đối diện cùng quốc tế 
rồi chủ định số phận của mình, không ỷ lại nơi một ngoại 
bang nào thì ngày ấy mới giải ách lệ thuộc về tinh thần lẫn 
vật chất của mình đặng.

Tình thế đương nhiên Bắc Việt đã bị lệ thuộc vào 
Trung cộng, còn Nam thì bị sống gởi nơi tay người thì số 
kiếp tương lai của ta chưa biết nương nơi đâu mà an đặng. 
Nếu tình thế này mà kéo dài mãi thì hòa bình của họ đã 
hứa hẹn cùng ta chỉ là mộng ảo.

Bần Ðạo ước mong và cầu xin cho cả toàn thể đồng bào 
sáng suốt hơn đặng tự định số mạng và tương lai của mình.

Bần đạo để lời chào mừng toàn thể đồng bào và cầu 
chúc cho các gia đình đều hạnh phúc.

Tòa Thánh Tây Ninh
Ngày 27 tháng Chạp Giáp Ngọ

(20/01/1955)
HỘ PHÁP

 ? 29/01 - 08/02/1955 Lễ Khánh Thành Ðền Thánh Tây 
Ninh.

Ðền Thánh Tây Ninh với diện tích chiều dài 145 
thước, rộng 40 thước, gác chuông Hiệp Thiên Ðài cao 36 
thước, Cửu Trùng Ðài cao 25 thước, Bát Quái Ðài cao 
38 thước, kiến trúc hình thể Ðức Chí-Tôn tại thế trang 
nghiêm.
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Chương trình khánh thành Ðền Thánh trong 11 
ngày có trên 200.000 Tín đồ về tham dự lễ và trên 10.000 
quan khách tham dự, Thánh Ðịa tấp nập người đến cũng 
như người về, người tiếp đón cũng như người đưa đón,

Nội Ô Tòa Thánh cũng như 18 Phận Ðạo làm nơi 
tạm ngụ cho tất cả toàn đạo về tham dự lễ, chưa kể tín 
hữu và người dân tại Tây Ninh, 26 Trại Ðường đón tiếp 
từ 5 giờ sáng, mỗi 15 phút có một hiệp trên 2.500 người 
ăn cơm cho đến 20 giờ đêm Trại Ðường mới chấm dứt.

 ▶“Xin đọc cuốn sách Lễ Khánh Thành Ðền Thánh của 
biên khảo Huỳnh Tâm”
 ? 31/01/1955 Ðại Ðồng Xã trước Tòa Thánh là nơi cử 

hành lễ khánh thành Tòa Thánh, bề ngang 200 thước, 
bề dài 600 thước, hai khán đài Nam-nữ mỗi bên chứa 
trên 100.000 người.

Trung tâm Hội Ðồng Xã là khán đài danh dự Ðức 
Hộ Pháp, Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm, Ðại sứ Ngoại 
Giao đoàn Quốc Tế và Ðại diện của các Tôn Giáo, khán 
đài dưới Chức Sắc Cửu Trùng Ðài, Hiệp Thiên Ðài, Hội 
Thánh Phước Thiện, Chức sắc các Chi Phái, Chức sắc các 
Tông Ðạo, Ngoại Giáo về tham dự cùng các bộ phủ nhà 
nước cũng như chính giới trong và ngoài nước Việt Nam, 
ngoài ra còn có một khán đài dành riêng cho các cơ quan 
truyền thông, báo chí loan tin và tường thuật, Ðạo hữu 
đứng hai bên trong và ngoài rừng thiên nhiên, cũng như 
các cửa lộ dẫn vào Tòa Thánh.

 ? 01/02/1955 Vào lúc 8 giờ sáng, Ðức Hộ Pháp cùng 
Toàn Ðạo cử hành Ðại Lễ khánh thành Tòa Thánh và 
Ðền Phật Mẫu (Báo Ân Từ). Ðức Hộ Pháp cắt dây băng 
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khánh thành và trấn thần Tòa Thánh, toàn Ðạo khởi 
hành Ðại Lễ vinh danh Ðức Chí-Tôn cùng Tam Giáo 
chư Phật, Thần, Thánh, Tiên và chúc mừng Cửu Vị Tiên 
Nương, Bạch Vân Ðộng.

 ? 04/02/1955 Khánh thành Giáo Tông Ðường, Hộ Pháp 
Ðường, Nữ Ðầu Sư Ðường, Tòa Nội Chánh, Hội Thánh 
Phước Thiện.

Những ngày khánh thành, đất Thánh Ðịa mở ra 
Ðại Hội Long Hoa thanh bình, đời sống hoàn toàn vui 
mừng, những phiên chợ phố Thánh nhộn nhịp vui Xuân 
văn nghệ, lửa trại, triển lãm sách báo tranh ảnh Ðạo, hòa 
nhạc, thi đấu các bộ môn thể thao, cộ bông và đèn, múa 
Long, Lân, Qui, Phụng, Long Mã và Kim Mao Hẩu ra mắt 
nhiều tuyển tập văn thơ, điêu khắc, hội họa, Film ảnh, nữ 
công gia chánh làm bánh, đơm hoa quả, thêu may và chế 
biến thực phẩm chay, đài phát thanh nhiều chương trình 
văn học nghệ thuật, tu học đạo do những Chức sắc phụ 
trách, chiếu Film Ðạo sử và tài liệu xây dựng Tòa Thánh, 
ngày khánh thành Ðền Thành cũng là dịp thi thố tài năng 
của mỗi Tín đồ Cao Ðài.

Bến Giang Tân, Cẩm Giang và Bến kéo ghe lên xuống 
và cặp bến tấp nập, xe hơi đậu dài hằng 3 cây số, 18 phận 
đạo đèn thắp sáng trước ngõ cả đêm khuya.

Những đêm ấy có rất nhiều Tín đồ đứng trên núi 
Bà Ðen bị lạc vào cảnh bồng lai hiện lên từ Tòa Thánh.

Trên 250.000 Tín đồ tham dự lễ khánh thành Tòa 
Thánh không bao giờ quên niềm hân hoan ấy và nó không 
thể chấm dứt bởi tâm hồn của mỗi người đều có Ðức tin 
Cao Ðài ngự trị.
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Nay Lịch sử đích thực chứng minh xã hội Cao Ðài 
như một Hội Long Hoa hiện hữu.

 ? 13/2/1955 Trình Minh Thế kéo Quân Liên Minh về Sài 
Gòn để sát nhập vào Quân đội Quốc Gia của Thủ Tướng 
Ngô Ðình Diệm.

Lễ đồng hóa Liên Minh được chính thức tổ chức, Thủ 
Tướng Ngô Ðình Diệm phong quân hàm Thiếu Tướng 
cho Trình Minh Thế.

Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc âu lo cho đàn con 
mất tổ và Ngài phán rằng:

“Vô Phương hết Thế không Thành”.
Lời tiên tri của Ðức Hộ Pháp vừa hơn hai tháng:

 ❒ Trung Tướng Nguyễn Thành Phương bị sa thải khỏi 
Quân đội Quốc gia, vì kế hoạch bội nghĩa của Ngô 
Ðình Diệm kết thúc.

 ❒ Thiếu Tướng Trình Minh Thế bị tử trận oan uổng 
và bí mật tại cầu Tân Thuận Sài gòn.

 ❒ Trung Tướng Nguyễn Văn Thành hết quyền trong 
Quân đội Quốc gia.
Trang sử Việt Nam 1955 khởi đầu đánh dấu Triều 

Ðại Cộng Hòa Miền Nam do Ngô Ðình Diệm lãnh đạo 
chuẩn bị vào đường tuyệt vọng.

 ? 25/09/1955 Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm chỉ thị Tổng 
Tư Lệnh Quân Ðội Cao Ðài sau khi Quốc Gia hóa, bao 
vây phong tỏa Tòa Thánh Tây Ninh và thành lập Ủy Ban 
Thanh Trừng nội bộ Quân đội Cao Ðài, bắt Chức sắc và 
Ðạo hữu giam cầm và bắt một số Ðạo hữu nữ câu lưu 
tra tấn ép buộc khai theo hồ sơ ngụy tạo có nhiều điều 
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khiếm nhã cho Ðức Hộ Pháp, chính thức bao vây Hộ 
Pháp Ðường cầm tù lỏng Ðức Hộ Pháp cho đến 16/2/1956, 
chỉ vì Ngô Ðình Diệm lo sợ Ðức Hộ Pháp có nhiều ảnh 
hưởng với Quốc dân.

Ngô Ðình Diệm quyết định bắt Ðức Hộ Pháp, bởi 
Ngài là chứng nhân lịch sử, Ngô Ðình Diệm đã từng một 
thời van xin bảo trợ từ vật chất đến tinh thần và phương 
tiện để được cầm quyền. Ngô Ðình Diệm nay quay lưng 
quên nhân nghĩa và quên cả Ðạo Cao Ðài.

Ngài Linh Mục Lê Hữu Từ răn dạy Ngô Ðình Diệm:
“Ngài Phạm Công Tắc hổ trợ cho con về nước lập chánh 

phủ và Ðạo Cao Ðài đã bảo trợ nuôi con những ngày tháng 
tại Hoa-Kỳ, nay con được chính quyền trong tay thì lấy lễ 
nghĩa nhớ ơn Người và con không nên phụ Người”.

Khi Ngô Ðình Diệm lên ngôi Thủ Tướng chỉ còn 
nhớ lờ mờ lời mất lời còn của Linh Mục Lê Hữu Từ.

Thay Vì “Con Không nên phụ Người”. Ngô Ðình 
Diệm cải đổi nội dung lời răn của Ðức Lê Hữu Từ ra câu 

“Con nên phụ Người” trong câu trên mất chữ “không” bởi 
thế Ðạo Cao Ðài mới bị Ngô Ðình Diệm ra sức áp bức 
và bắt Ðước Hộ Pháp để minh chứng sức mạng nhà cằm 
quyền Ngô Ðình Diệm.

 ? 01/12/1955 Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, phổ biến lời truyền 
giảng của Ðức Hộ Pháp “Con Ðường Thiêng Liêng Hằng 
Sống” nhằm mục đích hướng dẫn Tín đồ tu học những 
phương châm vào cõi hằng sống, phương pháp tu học của 
người Ðạo Cao Ðài qua bí pháp tổng hợp tinh hoa của 
Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc truyền giảng tại Cung 
Ðạo Tòa Thánh trên 8 tháng.
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 ▶“Xin xem lời truyền giảng Con Ðường Thiêng Liêng 
Hằng Sống của Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc”.
 ? 30/12/1955 Ðức Hộ Pháp ủy nhiệm Ngài Bảo Sanh 

Quân (Lê Văn Hoạch) thay mặt Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ 
Ðộ Tòa Thánh Tây Ninh, tham dự Ðại Hội Tôn Giáo 
Quốc Tế Atamis (Nhật-Bổn).

Giáo sĩ Ðại Thần Ðạo (Comoto) Nhật-Bổn phát 
biểu như sau:

“Tôn giáo, từ xưa đến nay, mắc ba chứng bịnh trầm 
kha là:

 ❒ Tự tôn tự đại,
 ❒ Tự mãn tự túc và 
 ❒ Độc thiện kỳ thân.

Không chịu tham gia các hội thảo chung. Nếu không 
sớm sửa chữa, sẽ suy yếu và tự diệt. Thế giới đang mắc phải 
đám cháy to lớn, nếu Tôn giáo cứ tiếp tục hoạt động riêng 
rẻ thì chỉ là một gáo nước, còn họp lại sẽ trở thành một khối 
nước khổng lồ để cứu nhơn sanh và nay chúng ta hãy khuyên 
Ðạo Cao Ðài tiếp tục sứ mạng cao cả của họ”.

 ? 16/02/1956 Ðức Hộ Pháp đau buồn cho cảnh đồng đạo 
tương tàn buộc lòng rời khỏi Thánh Ðịa vào lúc 6 giờ sáng, 
do Giáo hữu Thượng Của Thanh lái xe (Phạm Kim Của).

Ðức Hộ Pháp và nhiều Chức sắc cùng đoàn tùy tùng 
đến Kampuchia lưu ngụ, toàn đạo Thánh Thất Kim Biên 
thủ đô Phnom Penh tiếp đón Ðức Hộ Pháp Phạm Công 
Tắc, Người mượn Phnom Penh cửa ngõ trung lập để thi 
thố năng lực Ðạo-Ðời phụng sự Nhơn sanh và thông 
công quý Ðấng bề trên.
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Ðức Hộ Pháp tuyên bố:
“Bần Ðạo buộc mình phải xuất ngoại đặng bảo thủ tự 

do cá nhân của Bần Ðạo, hầu đem ra một giải pháp mới 
mẻ có thể thống nhứt hoàn đồ và chủng tộc là phương pháp 
Hòa Bình chung sống”.

 ? 18/02/1956 Ðạo Cao Ðài chinh nghiêng một phần do 
chế độ miền Nam và nay bị thêm nhiều thùng nước sôi 
của Cộng Sản miền Bắc tạt vào để cháy phỏng, nhưng 
họ tinh khôn tỏ vẻ lo lắng gửi đến Ðức Hộ Pháp một 
gáo nước lạnh bởi Tôn-Ðức-Thắng nhân danh và thay 
mặt Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, 
văn thư mời Ðức Hộ Pháp ra thăm Hà Nội vào dịp Tết 
Nguyên đán Mậu Tuất.

Ðức Hộ Pháp im liềm lời mời của Tôn-Ðức-Thắng 
vì Ngài hiểu thấu tính chất của người Cộng sản và Người 
truyền giảng rằng:

“Nhận lời mời của Hà Nội là tự nạp mình vào lao tù 
Cộng sản”.

 ? 10/03/1956 Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc ủy nhiệm cho 
Tòa Thánh Tây Ninh ký Thỏa ước Bính-Thân (28/01/1956) 
cùng với chính phủ Ngô Ðình Diệm nhằm xác nhận 
Pháp-nhân của Ðạo Cao Ðài.

 ? 12/3/1956 Dân Tộc Việt Nam thêm một thảm trạng 
mới, nội chiến và thù hận.

Miền Nam Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm truất phế 
Quốc Trưởng Bảo Ðại thực hiện chính sách độc tài, phản 
bội chiến hữu Quốc gia, phong tỏa bao vây Tòa Thánh 
Tây Ninh và các Tôn giáo.



TIỂU SỬ ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC

92

Miền Bắc Hồ Chí Minh độc đảng, phân biệt xã 
hội loài người, áp bức Tôn Giáo, độc quyền văn hóa, bốp 
méo lịch sử, đánh giá khả năng trí thức không bằng giai 
cấp lao động.

Hai chính thể của hai miền Nam-Bắc không cho 
phép toàn dân trao đổi và suy nghĩ những phát triển đất 
nước, người dân không được quyền ưu tư về tinh thần Ðạo 
đức, tính bao dung của Dân-tộc bị hai nhà nước chiếm 
đoạt để thay vào đó một chiến trường xác phạt.

 ? 15/3/1956 Ðức Hộ Pháp chính thức lưu ngụ tại Nam 
Vang, Ngài khôi phục lại tinh thần Dân Tộc trong lòng 
Việt Kiều tại Kampuchia và xây dựng Thánh Thất Kim 
Biên để mở ra một chân trời truyền đạo ở Hải ngoại và 
phát triển Hội Thánh Ngoại Giáo.

Ngài nhờ những phương tiện của Hội Thánh Ngọai 
Giáo vận động chính sách “Hòa Bình Chung Sống” để 
chấm dứt những chế độ phi nhân bản,

Người hướng dẫn Nhơn sanh thực hiện phương thức 
Hòa Bình Chung Sống và dựng cờ nhân nghĩa, cứu khổ.

 ? 17/3/1956 Ðức Hộ Pháp kêu gọi Tình Thương xóa bỏ 
hận thù đem Từ Bi, Bác Ái, Công Bình làm phương châm 
ngoại giao danh dự, Ngài gửi đến Liên Hiệp Quốc và các 
Ðại Cường Quốc những Thông điệp và đính kèm Cương 
Lĩnh có ba phần trọng yếu.

 ❒ Thống nhứt lãnh thổ và khối dân tộc Việt Nam với 
phương pháp ôn hòa.

 ❒ Tránh mọi xâm phạm nội quyền Việt Nam.
 ❒ Xây dựng hòa bình, hạnh phúc và tự do dân chủ 

cho toàn dân.
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 ? 20/03/1956: Thư gởi Chủ Tịch Liên Hiệp Quốc và Thủ 
Tướng Chánh Phủ các Cường Quốc.

Kính quí Ngài.
Sau 80 năm bị đô hộ dưới quyền Pháp thuộc, ngày 

09–03–1945 toàn cả quốc dân Việt Nam quật cường giải 
ách nô lệ việc trọng đại ấy đã có tiếng dội khắp cả thế giới 
và các liệt cường quốc đều hiểu rõ.

Ðã 11 năm tranh đấu không ngừng để định dựng chủ 
quyền độc lập cho Tổ Quốc, dân tộc Việt Nam đã phải chịu 
bao nhiêu thống khổ, tang tóc về tài sản cũng như sinh mạng, 
lại thêm bị hai ngoại quyền Cộng sản và Tư bản xen vào 
nội bộ, chia quốc dân Việt Nam làm hai xu hướng.

Kể từ ngày quân Ðội Pháp thất trận ở Ðiện Biên Phủ 
lại thêm một tai hại lớn lao nữa trồng lên đầu dân Việt 
Nam. Thật vậy chín nước ở Hội Nghị Genève với hảo ý đem 
hòa bình lại cho xứ Việt Nam và chấm dứt chiến tranh giữa 
Pháp và Việt Minh đã vô tình mà không nhận định sự tai 
hại cho Việt Nam là thế nào, nên đã ký một hiệp định chia 
đôi lãnh thổ Việt Nam từ vĩ tuyến 17 rồi lại định cho Việt 
Nam phải tự tìm phương thống nhất.

Chúng ta nên nhớ rằng khi ký Hiệp Ðịnh Genève thì 
vĩ tuyến 17 đã biến thành một cách thực tế ranh giới chia 
hẳn hai miền Nam Bắc, miền Bắc thì do Cụ Hồ Chí Minh 
với chánh phủ thân Nga và miền Nam thì Cụ Ngô Ðình 
Diệm với chánh phủ thân Mỹ.

Là nạn nhân của thời cuộc và sự tranh chấp của chủ 
nghĩa Quốc tế, dân tộc vô phúc này, thay vì đặng giúp đỡ và 
an ủi lại phải thêm một vết đau thương do chín nước đã vô 
tình xâm phạm quyền dân tộc tự quyết của họ.
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Tình trạng ấy đã hiển nhiên và không một ai có thể 
nào chối cãi. Việc cốt yếu hiện nay là phải tầm một diệu 
dược để cứu chữa bệnh trạng ấy.

Bần Ðạo rất hài lòng nhận nơi đây hảo ý và sự cố gắng 
dẻo dai của các Cường quốc Trung lập để tìm một giải pháp 
hòa bình mong giải quyết vấn đề Việt Nam.

Là giáo chủ một Tôn Giáo tượng trưng tinh thần của 
một Dân tộc đủ phong tục, đủ văn hiến, do một nền văn 
minh tối cổ Khổng Giáo, Bần Ðạo không thể nào ngồi yên 
đặng nhìn sự thống khổ của họ vì lẽ bất công của xã hội 
nhơn quần.

Vì cớ nên Bần Ðạo định góp sức mọn mình với sự cố 
gắng của các liệt cường để tìm phương pháp cứu vãn tình 
thế, giải nạn cho chủng tộc Việt Nam đặng bảo vệ hòa bình 
và hạnh phúc cho họ.

Hôm nay Bần Ðạo phải xuất ngoại cốt yếu để bảo thủ 
tự do của cá nhân, hầu có đủ phương tiện kêu gọi lòng nhân 
đạo của các liệt cường giúp sức cho Bần Ðạo đủ phương hòa 
giải hầu tránh nạn cốt nhục tương tàn của sắc dân Việt sắp 
gây nội chiến và đôi ảnh hưởng.

Nhơn đó Bần Ðạo xin gởi theo đây một chương trình 
tối thiểu mà đại ý là một đường lối chung sống lập thành 
tại nước Việt Nam một chánh phủ liên bang hầu có thể thực 
thi Thống Nhất theo như Hiệp Ðịnh Genève đã đề nghị.

Chương trình này Bần Ðạo đã định rõ trong bức điện 
văn gởi cho tứ cường trong buổi hội nghị Genève kỳ nhì 
vào ngày 21 tháng 7 năm 1955 và đã nhờ Thủ Tướng Edgar 
Faure chuyển đệ.

Bần Ðạo chỉ xin Liên Hiệp Quốc và các liệt cường thật 



 TIỂU SỬ ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC

95

tâm ủng hộ và cương quyết bảo đảm cho Bần Ðạo được tự do 
tuyên truyền giải pháp này khỏi sự khủng bố của hai Chánh 
Phủ đương quyền Hồ Chí Minh và Ngô Ðình Diệm trong 
khi Bần Ðạo thật hành sứ mạng hòa bình này.

Bần Ðạo quả quyết rằng: Ðồng bào Việt Nam luôn 
luôn yêu chuộng hòa bình sẽ hưởng ứng nhiệt liệt phong trào 
này nếu họ được tự do phát biểu ý chí của họ.

Bần Ðạo tỏ lòng tri ân Quý vị
Phnom Penh, ngày 20–03–1956

HỘ PHÁP

 ? 23/03/1956 BẢN TUYÊN NGÔN GỞI CHO TOÀN 
ÐẠO CHỨC SẮC THIÊN PHONG HỘI THÁNH NAM 
NỮ HIỆP THIÊN ÐÀI, CỬU TRÙNG ÐÀI, PHƯỚC 
THIỆN VÀ PHẠM MÔN CÙNG CON CÁI ÐỨC CHÍ 
TÔN NAM NỮ LƯỠNG PHÁI

Trong lúc lưu vong nương náu nơi nước người đặng 
thi hành mục đích Thiêng Liêng cứu dân cứu nước, Bần 
Ðạo rất ân hận buộc mình phải phế vong phận sự đối với 
đại gia đình Thiêng liêng của Ðại Từ Phụ đã giao phó. Bần 
đạo chỉ cầu nguyện Ơn Trên ban bố hồng ân cho cả con cái 
của Ðạo biết trọng Danh Ðạo của mình trong khuôn luật 
của Ðức Chí Tôn đã lập giáo là: “Bác Ái và Công Bằng”.

Nền Giáo Lý cao siêu của Ðức Chí Tôn chính tay đã 
lập là ngọn cờ cứu khổ của đời thì những hành vi nào phi ân 
bội nghĩa là lẽ dĩ nhiên nghịch hẳn với Thánh Ý của Người, 
các phần tử của Ðại gia đình thiêng liêng ấy, dầu đôi ba 
triệu người, phải làm thế nào như mới nhận được phận sự 
tối yếu, tối trọng của Người đã giao phó là cứu thế độ đời.
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Ta thử nghĩ, nếu trên không thuận dưới, dưới chẳng 
hòa trên thì số mạng của nền chơn giáo của Người mới ra 
sao dưới mắt thế gian dòm ngó.

Cái hại thường tình của một gia đình thì táng gia, 
của một nước là táng quốc, của nền Ðạo suy vi, do bởi 
phân tâm, nghịch ý. Nạn bội phản của Ðạo đã lắm phen 
làm cho chinh nghiêng Pháp Chánh, ô huế chơn truyền mà 
ta xem kỹ lại coi đã có phen nào làm cho mất uy danh của 
Ðạo chăng?. Bất quá là một luồng gió thoảng qua giữa Càn 
khôn vũ trụ vậy thôi.

Bần Ðạo đã để tín nhiệm nơi toàn con cái của Ðạo đủ 
khôn ngoan, sáng suốt, nhận định thời nào để liệu phương 
xoay xở vậy thôi.

Bần Ðạo lấy làm đau đớn để lời thống thiết yếu cầu 
toàn thể con cái của Ðạo nếu biết trọng danh giá của mình, 
phải biết trọng tinh thần danh giá của Ðạo.

Chủ quyền của Ðạo còn thì Ðạo mới còn, chủ quyền 
của Ðạo mất thì đạo phải mất.

Ðức chí Tôn đến để lập thánh thể của Ngài tức là Hội 
Thánh, cốt để thay hình thay xác của Ngài đặng làm Anh, 
làm Cha, làm thầy của toàn thể con cái yêu dấu của Ngài, 
thì quyền hành thiêng liêng ấy phải đặng tôn kính mới bảo 
thủ sanh tồn của Ðạo; ngược lại là ta vô tâm đeo đuổi uy 
quyền tìm phương diệt Ðạo.

Nếu cả mấy bạn, mấy em, mấy con từ trên xuống dưới, 
biết thương Bần Ðạo là một kẻ tượng trưng cái khối ưu ái 
vô biên của Ðại Từ Phụ và Ðại từ Mẫu thì Bần Ðạo gởi 
cả sự ưu ái ấy nơi lòng của mỗi người hầu hòa thuận cùng 
nhau đặng đủ phương bảo tồn luật đạo.
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Trong khi vắng mặt, Bần Ðạo đã phú thác quyền ấy, 
tức nhiên một cách gián tiếp phạm đến quyền của Bần đạo 
mà quyền ấy chỉ là quyền hành ưu ái vô biên của Bần Ðạo 
đó mà thôi.

Thiếu tướng Văn Thành Cao phải tiếp tục thi hành 
phận sự mà bần Ðạo đã giao phó.

Toàn ba hội Thánh Nam Nữ Lưỡng phái phải triệt 
để thi hành phận sự của Bần đạo đã giao cho đến ngày Bần 
Ðạo trở về Cố Quốc. Cả tín đồ Nam Nữ Lưỡng Phái phải 
nhất tâm nhất đức tôn trọng chủ quyền của Ðạo mới có thể 
giúp sức Bần Ðạo trong phận sự cứu vãn tình thế nước nhà.

Sự trở về ấy mau hay chậm là đại gia đình thiêng liêng 
của Bần Ðạo quyết định.

Kim Biên ngày 12–02 Bính Thân
(23–03–1956)

Hộ PHÁP

“T.B Hội Thánh phải ấn hành gởi toàn Ðạo” .
 ? 26/03/1956 Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc gởi đề nghị 

Việt Nam tái lập Hòa bình đến Liên Hiệp Quốc cùng các 
cường quốc và chánh phủ hai miền Nam-Bắc Việt Nam.

CHÍNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG 
DO DÂN PHỤC VỤ DÂN LẬP QUYỀN DÂN

CUƠNG LĨNH
i. Thống Nhất lãnh thổ và khối dân tộc Việ Nam với 

phương pháp ôn hòa.
ii. Tránh mọi sự xâm phạm vào nội quyền Việt Nam.

iii. Xây dựng Hòa Bình, Hạnh Phúc và Tự Do Dân 
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chủ cho dân.
I- THỐNG NHẤT LÃNH THỔ VÀ KHỐI DÂN 

TỘC VIỆT NAM VỚI PHƯƠNG PHÁP ÔN HÒA

A- GIAI ÐOẠN THỨ NHỨT

1. Ðể hai chánh phủ địa phương tạm giữ nguyên vẹn 
nền tự trị nội bộ mỗi miền theo ranh giới vĩ tuyến.

2. Thành lập một (Ủy Ban Hòa Giải Dân Tộc) gồm 
các nhân sĩ trung lập và một số đại diện bằng nhau 
của Chánh Phủ hai miền để tìm những điểm dung 
hợp giữa hai miền.

3. Tổ chức nước Việt Nam thống Nhất thành chế độ 
liên bang trung lập gồm hai phần liên kết (Nam và 
Bắc) theo hình thức Thụy sĩ với một chánh phủ liên 
bang lâm thời, để điều hòa nền kinh tế trong nước 
và để thay mặt cho nước Việt Nam thống nhất đối 
với quốc tế và Liên Hiệp Quốc.

4. Bãi bỏ bức rào vĩ tuyến 17. Dân chúng được bảo đảm 
sự lưu thông tự do trên toàn lãnh thổ Việt Nam để 
so sánh và chọn lựa chế độ sở thích mà định cư.
Vĩ tuyến 17 chỉ là một ranh giới hành chánh của hai 

miền hiện hữu mà thôi, còn dân tộc Việt Nam vẫn là một 
khối duy nhất trung lập và tự do.

B- GIAI ÐOẠN THỨ NHÌ

1. Ðánh thức tinh thần dân tộc đến mức trưởng thành, 
đủ sức đảm nhiệm công việc nước theo nhịp tiến 
triển của thế giới trong khuôn khổ tự do và dân chủ.

2. Khi dân tộc đã trưởng thành và khối tinh thần đã 
thống nhất thì toàn dân Việt Nam sẽ tự giải quyết 
thể chế thiệt họ theo nguyên tắc Dân-tộc tự quyết 
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bằng cách mở các cuộc tổng tuyển cử theo hiệp định 
Genève tháng 07/1954, để thành lập quốc hội duy 
nhất cho việt Nam. Cuộc tổng tuyển cử này sẽ tổ 
chức dưới sự kiểm soát và trách nhiệm trọn quyền 
của Liên Hiệp Quốc để ngăn ngừa mọi điều áp bức 
dân chúng.

3. Quốc Hội này sẽ định thể chế thiệt thọ và thành lập 
một chánh phủ trung ương nắm trọn quyền trong 
nước Việt Nam.

II. TRÁNH MỌI XÂM PHẠM 
NỘI QUYỀN VIỆT NAM

1. Hữu dụng nền độc lập của mỗi miền đã thu hồi do 
hai khối đã nhìn nhận “chánh phủ Hồ chí Minh ở 
miền Bắc và chánh phủ Ngô Ðình Diệm ở miền Nam” .

2. Nương vào các nước trung lập như Ấn độ, Anh, 
Miến Ðiện, A phú Hãn... để mở một đường lối thứ 
ba gọi là “đường lối dân tộc” căn cứ trên khối dân tộc 
để làm trung gian hòa giải hai chế độ.

3. Tránh mọi hướng dẫn ảnh hưởng hoặc can thiệp 
của một khối nào trong hai khối đối lập Nga Mỹ, vì 
đó là nguyên căn một cuộc tương tàn có thể gây nên 
trận thế giới chiến tranh thứ ba...
Gia nhập vào một trong hai khối Nga hoặc Mỹ tức 

là chịu làm chư hầu cho khối ấy và tự nhiên là thù địch 
của khối kia. Như thế chính sách “Hòa Bình Chung Sống” 
không thể thực hiện đặng; bằng chứng là tình trạng của 
Ðức, Áo, Trung Hoa, Triều Tiên và Việt Nam hiện tại.

III. XÂY DỰNG HOÀ BÌNH HẠNH PHÚC 
VÀ TỰ DO DÂN CHỦ CHO TOÀN DÂN
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1. Kích thích và thúc đẩy cuộc “thi đua Nhơn Nghĩa” 
giữa hai miền Bắc và Nam để thực hiện hạnh phúc 
cho nhân dân trong cảnh Hoà Bình xây dựng trên 
nguyên tắc bác ái, công bình và nhơn đạo.

2. Áp dụng và thực hành bản tuyên ngôn nhân quyền 
của Liên Hiệp Quốc, thực hiện tự do dân chủ trên 
toàn lãnh thổ Việt Nam.

3. Thâu thập tất cả mọi ý kiến, phát huy do tinh thần 
hiền triết cổ truyền của chủng tộc đưa lên và giao 
lại cho Liên Hiệp Quốc hòa giải để thi hành cho 
dân chúng nhờ.

4. Dùng tất cả biện pháp để thống nhất tinh thần dân 
tộc trong việc xây dựng hạnh phúc với điều hay lẽ 
đẹp trên căn bản hy sinh và phụng sự.

5. Hai miền phải thành thật bãi bỏ mọi tuyên truyền 
ngụy biện xuyên tạc lẫn nhau. Phải để cho nhân dân 
đứng trước sự thật tế mà nhận xét sự hành động của 
đôi bên rồi lần lần sẽ đi đến chỗ thống nhất ý kiến.

6. Sự thực hiện “Chánh sách Hòa Bình chung sống” 
trên đây sẽ đặng thi hành dưới sự ủng hộ và kiểm 
soát thường trực của Liên Hiệp Quốc và các phần 
tử Trung Lập trong nước và ngoài nước, hầu ngăn 
ngừa mọi áp bức nhân dân do nơi quyền độc tài của 
địa phương hay do áp lực của ngoại quyền xúi giục.

Nam Vang, ngày 26–03–1956
Hộ Pháp 

PHẠM CÔNG TẮC

 ? 28/03/1956 THƯ GỞI CHO Cụ HỒ CHÍ MINH CHỦ 
TịCH C.P.V.N.D.C.C.H và Cụ NGÔ ÐÌNH DIỆM TỔNG 
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THỐNG C.P.C.H.V.N
Kính hai cụ.
Cũng như Bần Ðạo, có lẽ hai cụ hiểu rõ hơn Bần Ðạo 

nữa về thế nguy ngập cho Tổ Quốc và giống nòi Việt Nam 
ta đã trót chịu hơn 11 năm tang tóc vì nạn cốt nhục tương 
tàn nồi da xáo thịt.

Cái họa ấy do đâu?
Phải chăng vì đồng bào ta vô ý thức mà trở thành nạn 

nhân của hai ảnh hưởng ngoại quyền gây loạn? Tình thế 
phải chấm dứt mới thực hiện đặng phương pháp giải ách 
lệ thuộc ngoại bang và thâu hồi độc lập thật sự.

Bần đạo đã có dịp viết thơ tỏ nỗi niềm nguy hại nếu 
hai chánh phủ chẳng tìm phương thoát khỏi ngoại quyền 
xúi giục, thì nội chiến Nam Bắc sẽ phải không tránh khỏi.

Thoảng như tai hại ấy vẫn tiếp tục gây nạn cốt nhục 
tương tàn thì năng lực tranh đấu cách mạng giải phóng dân 
tộc sẽ tiêu hao mà trở thành bánh vẽ. Vì khi phong trào cách 
mạng đã kiệt lực thì ách lệ thuộc sẽ trồng vào đầu cổ dân 
còn nguy hại hơn Pháp thuộc nữa chớ.

Hội Nghị Genève buổi nọ đã sanh sản ra hiệp định 
20–07–1954, là món độc dược để đầu độc cho quốc dân ta 
đi đến cảnh chết vô phương cứu chữa, là giam hãm ta vào 
giữa cuộc tranh đấu của hai ảnh hưởng quốc tế.

Ta muốn thoát ly tức là ta tìm một giải pháp bảo thủ 
nội quyền đặng định vận mệnh tương lai là do nơi tay ta đào 
tạo, chớ chẳng chịu ngoại quyền nào làm chủ nội bộ của ta. 
Muốn đặng như thế, Bần đạo xin gởi theo đây một chương 
trình thống nhất tổ quốc giang sơn cho hai cụ để trọn tâm 
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nghiên cứu và tìm thêm những giải pháp hay, khéo bổ cứu 
vào mọi mặt khuyết điểm hầu có thể thi hành đặng theo 
ước vọng thống nhất và hòa bình của dân tộc.

Bần đạo đã lưu vong nơi nước ngoài chỉ có mục đích 
là bảo thủ trọn vẹn tinh thần trung lập của Bần Ðạo đặng 
kêu gọi tinh thần ái quốc chân chính và nồng nàn của hai cụ 
bỏ tư hiềm và thành kiến đặng đủ phương cứu quốc.

Bần đạo trân trọng gởi lời yêu mến kính phục của Bần 
đạo luôn dịp gởi cả vận mạng số kiếp của Tổ Quốc và giống 
nòi cho hai Cụ định liệu.

Phnom-Penh ngày 28/03/1956
Hộ PHÁP

PHM CÔNG TẮC

 ? 21/4/1956 Chủ Tịch Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát và 
Ðình Chiến tại Cao Miên. (International Comission for 
Supervision and Control in Combodia) gửi văn thư ký 
tên phúc đáp đồng tình Chính Sách Hòa Bình Chung 
Sống do Ðức Hộ Pháp đề nghị.

 ? 24/4/1956 Ðức Hộ Pháp nhận văn thư phúc đáp đồng 
tình Chính Sách Hòa Bình Chung Sống cho Việt Nam 
như:

 ❒ Thủ Tướng Anh Quốc ông Sir Winston Churchill, 
S.W.7.

 ❒ Quốc Trưởng Cao Miên ông Norodom Sihanouk 
Upayuvareach du Kampuchia.

 ❒ Tổng Thống Pháp Quốc ông Guy Mollet.
 ? 26/4/1956 Ðức Hộ Pháp nhận văn thư phúc đáp của 

ông Quốc Vụ Khanh Pháp Quốc ấn ký (Ministre D’etat 
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Pierre Mendes Frace) đồng tình ủng hộ Chính Sách Hòa 
Bình Chung Sống cho Việt Nam.

 ? 27/4/1956 Ðức Hộ Pháp nhận văn thư phúc đáp của 
Thủ Tướng Tây Ban Nha ông Felipe Polo Martinex Valdés 
Espagne. ấn ký đồng tình và hỗ trợ Chính Sách Hòa Bình 
Chung Sống cho Việt Nam.

 ? 28/04/1956 Thơ gởi: 
Cụ NGÔ ÐÌNH DIỆM

TỔNG THỐNG C.P.C.H.V.N. (SAIGON)
Cụ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TịCH C.P.D.C.C.V.N. (HÀ NỘI)
Kính hai Cụ.
Từ ngày Bần Ðạo kính gởi đến hai Cụ bức tâm thư số: 

21/hp.HN. đề ngày 28–08–1956 thì Bần Ðạo rất vui mừng 
nhận thấy hai Cụ đã tỏ thiện chí muốn xây dựng hòa bình 
và thống nhứt lãnh thổ nước Việt Nam yêu quí của ta bằng 
biện pháp ôn hòa.

Phương ngôn tổ phụ lưu truyền có nói: “Vạn sự khởi 
đầu nan”  và phương ngôn Pháp có câu: “chỉ bước đầu 
là khó” thế mà hai Cụ hiện nay đã khởi bước đầu tiên rồi. 
Thật là may mắn cho dân tộc Việt Nam.

Vậy Bần Ðạo ước mong sao cho hai Cụ lần lượt tiến 
dần chỗ gặp gỡ và thỏa thuận để tự giải quyết vấn đề nội 
bộ giữa người Việt với người Việt khỏi phải gây cảnh lưu 
huyết đau khổ cho giống nòi và khỏi để cho ngoại quyền bỉ xử.

Theo Bần Ðạo nhận xét điều hiện tình khó giải quyết 
vấn đề tín nhiệm giữa Chánh phủ hai miền.
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Ðài Vô tuyến truyền thanh của đôi bên hằng ngày 
chỉ trích chánh sách độc tài tức là không có tự do Dân chủ 
ở Miền kia.

Gần đây Cụ Ngô Tổng Thống và Cụ Ðại sứ Trần Văn 
Chương lại còn tuyên bố đòi hỏi cho có tự do dân chủ ở Bắc 
Việt mới mở cuộc Tổng tuyển cử được.

Nếu bầu không khí bất hòa ấy không giải quyết thì 
khó mà tiến đến bước thứ nhì cho đặng.

Bần Ðạo vẫn biết thiện chí và lòng yêu nước thành 
thật nồng nàn của hai Cụ nên Bần Ðạo thiết tha yêu cầu 
hai Cụ long trọng tuyên bố rằng: Hai Cụ bằng lòng tôn 
trọng và thực hành các quyền tự do Dân chủ nhứt là 
quyền tự do ngôn luận trong vùng đất dưới chánh quyền 
cai trị của hai Cụ, cho phép báo chí hai Miền đặng lưu 
thông toàn quốc, đặng vậy thì hữu phước cho dân tộc 
Việt Nam biết bao nhiêu!

Bần đạo thân ái kính chào hai Cụ và kính cẩn xin hai 
Cụ nhận nơi đây lòng tri ân của Bần Ðạo.

Phnom Penh, ngày 18 tháng 03 Bính Thân
(28–04–1956 DL)

Hộ PHÁP

 ? 30/04/1956 BẢN TUYÊN NGÔN

Trót mười năm khi trở về nước, sau 5 năm hai tháng 
bị đồ lưu nơi hải ngoại. Bần Ðạo đã hết sức lực và tâm não 
đặng nghiên cứu và thi hành các phương pháp bảo vệ phong 
trào Cách Mạng và giải ách lệ thuộc của Tổ Quốc và giống 
nòi, lại tìm phương hay bảo thủ tinh thần dân tộc hầu đủ 
phương Thống Nhất hoàng đồ, tránh nạn Nam Bắc phân 
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tranh, nồi da xáo thịt.
Rủi thay! Khi trở về nước Bần Ðạo bị ở trong một 

cảnh ngộ khó khăn là sự chia rẽ của hai Miền: Nam thì 
Quốc Gia, Bắc thì Cộng Sản.

Trong cuộc tranh đấu họ đã gây thù, kết oán với nhau 
rất nhiều mà khối quân lực của Cao Ðài là tay mở màn 
Cách Mạng đã đảo chánh quyền Pháp Quốc. Bần Ðạo khi 
ấy không có ý định giữ gìn tồn tại Quân Lực Cao Ðài, nhưng 
vì trường hợp tranh đấu đã gây hấn quá kịch liệt giửa khối 
quốc Gia và Cộng Sản, nên cả tín đồ của Ðạo đã bị khủng 
bố, tàn sát quá thê thảm và quá nhiều vì hai lằn tên mũi 
đạn của Pháp và Việt Minh, nên buộc lòng Bần Ðạo phải 
chấp thuận cho quân lực ấy còn tồn tại vì nó đã đứng trong 
hàng ngũ của khối Quốc Gia và trong phận sự thiêng liêng 
tranh đấu đặng thực hiện Ðộc Lập.

Sau cuộc hội đàm cùng Ðức Bảo Ðại và định cho đức 
Ngài lãnh phận sự làm trung gian hòa giải đặng đem hòa 
bình và hạnh phúc lại cho nước nhà trong cuộc hội nghị tại 
Hồng Kông năm 1949, thì khi đức Ngài về nước chính mình 
Bần Ðạo đã giao trọn quyền sử dụng quân đội Cao Ðài cho 
Ðức Ngài điều khiển trong hàng ngũ quân lực Quốc Gia. Kịp 
khi đức Ngài đi Pháp mới tạm giao Quân Lực ấy cho Bần 
Ðạo, trong lúc vắng mặt, Ðức Ngài đã ra lệnh hai chánh 
Phủ của Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm và Bửu Lộc thi hành 
hợp pháp Quốc Gia hóa Quân đội Cao Ðài, nhưng sự thi 
hành ấy vẫn kéo dài cho tới ngày chánh phủ Ngô Ðình Diệm 
thọ phong toàn quyền cũng chưa quyết định. Bần Ðạo buộc 
phải nhắc nhở và cầu cho chánh phủ Ngô Ðình Diệm quốc 
gia hóa Quân đội Cao Ðài một cách hợp pháp.

Cốt ý Bần Ðạo nói ra đây đặng tỏ cho cả toàn quốc dân 



TIỂU SỬ ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC

106

hiểu biết rằng Bần Ðạo không buổi nào muốn giải quyết vận 
mạng nước nhà với quân lực, mà chỉ dùng phương pháp đạo 
đức đặng đem hòa bình hạnh phúc lại cho giống nòi mà thôi.

Giai đoạn thứ nhất đã qua, đến giai đoạn thứ nhì 
này, Bần Ðạo buộc mình phải xuất ngoại đặng bảo thủ tự 
do cá nhân của Bần Ðạo hầu đem ra một giải pháp mới mẻ 
có thể thống nhất Hoàng đồ và chủng tộc là phương pháp 
Hoà Bình và chung sống.

Vì cớ cho nên cả quân lực nào ngoài quân lực Quân đội 
quốc gia chánh qui chẳng còn hữu ích chi trong cuộc tranh 
đấu mới mẻ của Bần Ðạo đã đề xướng là phong trào tranh 
đấu Chánh trị Quốc tế mà thôi.

Từ đây bất kỳ khối quân lực nào mượn danh Bần Ðạo 
đặng tổ chức là giả dối.

Vậy toàn cả tín đồ của Ðạo và toàn quốc dân Việt Nam 
chú ý cho lắm, kẻo bị kẻ vô tâm mưu mô gạt gẫm. Bần Ðạo 
cầu nguyện Ðức Chí Tôn ban hồng ân cho toàn Ðạo và toàn 
Quốc Dân đủ sáng suốt nhận định thời cuộc.

Bần Ðạo để lời ưu ái nồng nàn cầu hòa bình và cầu 
hạnh phúc cho đồng bào và tổ quốc.

Phnom Penh ngày 20–03 Bính Thân
(30–04–1956)

Hộ PHÁP

PHM CÔNG TẮC

 ? 02/5/1956 Ðức Hộ Pháp nhận văn thư phúc đáp của Hội 
Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ấn ký (Chef De Section 
Departement Des Affaires Polique Et Du Conseil De 
Sécurité United Nation) Ủng hộ đề nghị Chính Sách 
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Hòa Bình Chung Sống cho Việt Nam.
 ? 03/5/1956 Ðức Hộ Pháp nhận văn thư phúc đáp Ðại 

Sứ Pháp Quốc tại Cao Miên ấn ký (Haut Commissariat 
Republique France Au Kampuchia), tỏ bày sự ủng hộ 
Chính Sách Hòa Bình Chung Sống cho Việt Nam.

 ? 14/5/1956 Ðức Hộ Pháp nhận văn thư phúc đáp của Ủy 
Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ấn ký, (Division Des 
Droits De L’homme United Nation) Bảo trợ và Ủng hộ đề 
nghị Chính Sách Hòa Bình Chung Sống cho Việt Nam.

 ? 16/5/1956 Ðức Hộ Pháp nhận văn thư phúc đáp lần 
thứ hai của ông Quốc Trưởng Cao Miên ấn ký, (Samdech 
Norodom Sihanouk Upayuvareach): Hoàn toàn ủng hộ 
và đồng tình Chính Sách Hòa Bình Chung Sống cho 
Việt Nam.

 ? 19/5/1956 Ðức Hộ Pháp nhận văn thư phúc đáp của ông 
Tổng Thống Phi Luật Tân ấn ký (Office of the President 
of the Philippines): Ủng hộ và đồng tình cho Chính Sách 
Hòa Bình Chung Sống cho Việt Nam.

 ? 21/6/1956 Hồ Chí Minh, Chủ Tịch nước Việt Nam Dân 
Chủ Cộng Hòa, gửi thư mời Ðức Hộ Pháp với những lời 
thấm thiết tinh khôn đạo đức nhưng khó tin, bởi Hồ Chí 
Minh ra lịnh cho Cao triều Phát ám sát Ðức Hộ Pháp 
nhiều lần tại Phnom Penh và Nguyễn phan Long nhận 
lịnh nằm vùng kết hợp các Chi Phái nhẹ Ðức tin để thao 
túng âm mưu phản đạo.

Ðức Hộ Pháp dạy rằng:
“Cộng Sản Việt Nam lắm lời ru ngủ ai nhẹ dạ sẽ cầm 

phải Vô-thần, một khi đã đi chung với Cộng Sản thì không 
phải dễ gì bước ra” .
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 ? 23/6/1956 Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc ủy nhiệm cho 
ngài Hiến Pháp Trương Hữu Ðức đại diện Tòa Thánh 
Tây Ninh, yết kiến cùng Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm để 
tỏ bày lòng tha thiết yêu chuộng Hòa Bình Chung Sống 
của Dân tộc trên hai miền quê hương.

Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm và Hồ Chí Minh không 
hài lòng sự thi thố Ðạo-đức qua chính sách Hòa Bình 
Chung Sống của Ðức Hộ Pháp, bởi hai trái tim nguyên 
thủ Nam-Bắc ưa suy nghĩ duy quyền ra sức công phá tình 
Dân tộc.

 ? 12/09/1956 Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc gửi Thánh 
Lịnh từ Kim Biên về Tòa Thánh Tây Ninh và ban hành 
vào ngày 17/09/1956.

THÁNH LỊNH

Ðiều Thứ Nhứt: Cả Hội Thánh Cửu Trùng Ðài, Hiệp 
Thiên Ðài, Phước Thiện, Phạm Môn cùng các cơ quan của 
Ðạo đều tổ chức ngày kỹ niệm 20/08 Âm lịch, là ngày của 
Nguyễn Thành Phương nhơn danh Quân Ðội Quốc Gia về 
chiếm Thánh Ðịa “Ðạo Hận” .

Ðiều Thứ Hai: Từ đây Ðạo không coi Quân Ðội, bất 
cứ với danh thể nào còn có chơn trong Ðạo nữa.

Ðiều Thư Ba: Hội Thánh Cửu Trùng Ðài, Hiệp Thiên 
Ðài, Phước Thiện, Phạm Môn cùng các cơ quan khác của 
Ðạo, lãnh thi hành Thánh-Lịnh nầy và truyền thông cho 
toàn Ðạo đều hiểu biết.

Ðến năm 1963 Ðức Thượng Sanh Cao Hoài Sang 
và Ðức Khai Ðạo bạch với Ðức Hộ Pháp tại Cung Ðạo 
Ðền Thánh về ngày 20/08 hằng năm.
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Ðức Hộ Pháp dạy rằng:
“Lúc sinh tiền mang xác phàm thì Ðức Ngài nói như 

vậy, chứ nay về Thiêng Liêng Ngài không nhắc ngày ấy nữa. 
Vậy nếu có dùng, thì ấp danh các lễ giới nào cũng được” .

Từ ấy tội phản Ðạo của Trung Tướng Nguyễn Thành 
Phương được Ðức Hộ Pháp hủy bỏ.

 ? 03/11/1956 THƠ GỞI CHƯ ÐẠI ÐỨC TOÀN THỂ 
CÁC TÔN GIÁO

Kính Bạch Chư Ðại Ðức.
Tiêm nhiễm các Ðạo Giáo, Tổ phụ ta từ trước bao 

phen đã chịu thống khổ vì kính trọng tôn sùng tự do Tín 
ngưỡng, nếu không nói rằng:

Chủng tộc của ta đã bị làm nạn nhân của tư tưởng 
Ðạo giáo hơn là củng cố vận mạng Tổ quốc giống nòi, nghĩa 
là ta đã chịu không biết bao phen Ngoại Bang đã dùng tín 
ngưỡng ấy lệ thuộc Tổ Quốc và giống nòi. Vì cớ mà Ðạo Cao 
Ðài từ buổi xuất hiện thọ hưởng di truyền của tổ phụ để 
lại trong nền văn minh tối cổ của ta là Ðạo Khổng Mạnh, 
nên các đối phương coi Ðạo Cao Ðài như kẻ thù địch, bởi 
cho rằng nó là phương pháp phục cựu. Hại nỗi khi nó mới 
sản xuất nên hình thì thời cuộc lại biến thiên làm cho nó 
phải tùy thế tùy thời bảo trọng tinh thần quốc hữu đặng 
giữ gìn Ðại nghiệp của tổ phụ đã để lại về phần vật chất 
lẫn tinh thần.

Thời cuộc hôm nay lại đến cùng một giai đoạn rất 
nên khắt khe và nguy hiểm cho tương lai số phận của Việt 
Nam là nước phân đôi chia hai chủng tộc dưới ảnh hưởng 
của hai khối đặng gây cuộc Nam Bắc phân tranh cốt nhục 
tương tàn, nồi da xáo thịt.
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Họ đã muốn lợi dụng xương máu của nòi giống ta 
đặng định quyền bá chủ của họ. Hiển nhiên giờ phút này, 
đồng bào ta đang bị lệ thuộc của hai khối chớ không tự do 
Ðộc lập chi cả. Ðây rồi nội chiến sẽ vì ngoại bang mà bùng 
nổ, mà ta không thể đề phòng.

Chúng ta là người tu hành, chư vị Ðại Ðức cũng thế, 
mà Bần đạo đây cũng thế, không lẽ khoanh tay ngồi đợi và 
thấy cái thảm trạng ấy.

Bởi chiều theo Thiên ý, chúng ta tìm một phương pháp 
hay, chấm dứt cuộc tương tàn tương sát. Ðương nhiên thật 
ra ta là nạn nhân của hai tư tưởng, của hai quyền lực, đồng 
bào ta toàn quốc bị tiêm nhiễm mà xu thời theo hai Chánh 
sách, dân tâm bất nhứt.

Bản Cương Lĩnh của GIẢI PHÁP HÒA BÌNH 
CHUNG SỐNG của Bần Ðạo cốt để giác ngộ quốc dân 
đặng họ biết thiệt dụng quyền hành của họ.

Bởi cớ mới có ba mục tiêu chánh yếu là: VÌ DÂN, PHỤC 
VỤ DÂN, LẬP QUYỀN DÂN, chỉ do nơi dân mới cứu vãn 
đặng tình thế nguy hại cho tương lai tổ quốc và giống nòi. 
Chúng ta phải làm thế nào bền vững Hòa Bình hạnh phúc 
dầu cho các nước liệt cường quốc tế biến thiên thay đổi thế 
nào. Nếu ta không khôn ngoan mà chung hợp, nhứt tâm, 
nhứt trí bảo vệ toàn vẹn Hòa Bình quốc nội của ta thì khi 
Ðại chiến thứ ba bùng nổ thì chủng tộc sẽ làm con sanh vật 
hy sinh xương máu cho ngoại bang tranh quyền bá chủ của 
Thế Giới.

Xin chư Ðại Ðức vì Ðạo tâm, vì lân tuất thương sanh, 
vì nước nhà nguy biến, chung sức bảo vệ Hòa Bình Hạnh 
phúc cho Tổ Quốc Giống Nòi, dầu ta phải chịu muôn cay 
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ngàn đắng, như thế mới là đạo.
Xin kính trọng chào chư Ðại Ðức niệm tình suy đoán.

Kim-biên, ngày 01 tháng 10 Bính Thân
(3–11–1956 DL)

Hộ PHÁP

 ? 12/11/1956 BỨC THƯ TÂM HUYẾT KÍNH NGÀI 
TỔNG THỐNG

Từ ngày Bần Ðạo ra khỏi nước tới nay, Bần Ðạo chưa 
hề gởi thư cho Tổng Thống về mục đích của Bần Ðạo muốn 
đạt đến chỗ nào.

Bần Ðạo vì tin nơi lòng đạo đức và trí thức cao thượng 
của Ngài nên để Ngài tìm hiểu và suy đoán.

Tổng Thống và Bần Ðạo chẳng phải là người xa lạ với 
nhau về tinh thần Ái quốc và vị chúng, Bần Ðạo bỏ công 
chức hồi pháp thuộc cũng như Ngài đã bỏ quan trường buổi 
ấy. Hai tâm đức cũng như nhau bởi đau khổ thấy giống nòi 
đã bị lệ thuộc, làm tôi đòi thiên hạ và nước chịu nạn thống 
trị của ngoại bang.

Trường hợp tranh đấu của chúng ta dẫu khác đường 
lối mà trí ý có lẽ cũng đồng. Vậy tinh thần đôi ta cũng một 
khuôn khổ, một ý chí.

Chỉ có một điều Ngài có thể phiền trách Bần Ðạo đặng, 
là mọi hành vi của Bần Ðạo đối cùng Ngài từ khi Ngài nắm 
chánh quyền đến giờ, đều là âm thầm, kín đáo chớ chẳng 
như ai kia xưng hô công nghiệp đặng thân cận cùng Ngài.

Bần Ðạo không muốn chính mình Ngài hiểu biết 
nữa mà chớ.
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Hôm nay Bần đạo viết thư này vì thấy đủ bằng cớ rằng 
chính phủ Ngài họa ảnh của Bần Ðạo với một vẻ lầm lạc 
vụng về, thô kém từ hình trạng lẫn tinh thần. Dẫu rằng 
đôi ta đã nhiều dịp gặp nhau, hiểu biết nhau từ buổi hội 
đàm tay ba cùng Ðức Bảo Ðại tại Paris, trước khi Ngài về 
nước đảm nhận trọng quyền. Thêm nữa chúng ta có nhiều 
lần mặt nhìn mặt, tay bắt tay hội đàm cùng nhau mật thiết. 
Bởi cớ mà Bần Ðạo lầm tưởng Ngài biết rõ tâm tính của 
Bần Ðạo hơn ai hết mới thờ ơ như thế.

Ngài cũng nên hồi tưởng lại, nhớ kỹ càng mọi lẽ, mọi 
hành vi rồi định thử coi Bần Ðạo là người ơn hay người oán. 
Vậy Bần Ðạo xin tiếp tục tưởng rằng hay trạng thái hình 
dung của Bần Ðạo chẳng phải chính tay của Ngài, mà là 
tay của ngoại lai có lẽ Bần Ðạo xin nói rõ và thú thật cùng 
ngài rằng Bần Ðạo không thể nào ngồi xem tổ quốc và giống 
nòi bị ngoại bang lệ thuộc một phen nữa. Chẳng phải bị 
quyền lực ngoại bang của một nước như Pháp buổi nọ mà 
lại bị hai khối: Ðế Quốc Thực Dân Tư Bản và Cộng Sản 
Quốc Tế đua nhau tranh quyền bá chủ hoàn cầu. Bần Ðạo 
xuất ngoại cốt để đủ quyền tự do của Bần Ðạo đặng đầu cáo 
hội nghị Genève đã chủ định chia hai đất nước từ vĩ tuyến 
17, Bần Ðạo cho đó là một hành động áp bức, bất công như 
bức thơ số 20/HP-HN ngày 26 tháng 3 năm 1956 mà Bần 
Ðạo đã gởi cho Liên Hiệp Quốc và các Liệt Cường Quốc Tế.

Nếu Bần Ðạo còn ở trong nước thì chắc rằng Ngài 
không cho Bần Ðạo làm việc ấy.

Việc làm này Ngài đã đặng biết trước vì khi hội nghị 
Genève dưới quyền Thủ Tướng của Tứ Cường, Bần Ðạo đã 
đánh một điện văn, mà bức điện văn ấy, Bần Ðạo đã cầu 
Ngài cùng ký tên với Bần Ðạo, Ngài cho lịnh nội bộ chính 
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phủ của Ngài trả lời rằng theo thủ tục tức Ngài không thể 
ký bức điện văn ấy chung cùng Bần Ðạo và biểu Bần Ðạo 
tùy tiện gởi đi. Bức điện văn ấy cốt để làm ngưng cuộc Tổng 
Tuyển Cử ngày 20–08–1956 cho đến ngày toàn dân giác ngộ, 
biết rõ chủ quyền của họ rồi mới định đoạt. Nếu thi hành 
liền thì không tránh khỏi nội loạn.

Nghe ra dường như Ngài đã phiền trách Bần Ðạo đã 
làm CHỦ TỊCH ÐOÀN MẶT TRẬN TOÀN LỰC QUỐC 
GIA, điều ấy là một điều mà Bần Ðạo vẫn mãi còn ân hận. 
Khi ở Genève, sau khi Việt Minh đã thắng trận Ðiện Biên 
Phủ và Hội Nghị Genève đã định chia đôi đất nước, thì 
Bần Ðạo đã biết trước rằng họ đã gieo một tai hại lớn lao 
cho tương lai đất nước Tổ Quốc, nên hội diện cùng phái 
đoàn Việt Minh cốt để hiệp đồng tâm đức đặng thống nhất 
nước nhà với phương pháp hòa bình, hầu tránh nạn chiến 
tranh tàn khốc do ngoại bang xúi giục. Nhưng Bần Ðạo 
đã bị thất bại vì sự khinh rẻ khối quốc gia và Việt Minh, 
cho rằng chính phủ Quốc Gia vô quyền hành, vô năng lực 
mà họ gọi là chính phủ bù nhìn. Thật ra chính quyền buổi 
nọ không căn bản, không năng lực vì nạn đảng phái tương 
tranh, nhơn tâm bất nhứt, nên không thể đương đầu đối 
diện cùng họ. Cái khuyết điểm trọng hệ hơn hết là chánh 
phủ Quốc Gia buổi nọ không hiến pháp và Quốc Hội làm 
hậu thuẩn. Không biết bao phen Bần Ðạo đã than thở cùng 
linh đệ của Ngài là ông Ngô Ðình Nhu về lẽ ấy,

Ngài có thể hỏi chứng nơi ông thì dư rõ.
Bần Ðạo đã cầu khẩn Quốc Trưởng Bảo Ðại ban cho 

ta một khí cụ cần thiết ấy, song Ngài vẫn chần chờ không 
quyết định, lại ra lệnh cho chánh phủ Nguyễn văn Tâm lập 
một Quốc Hội bù nhìn như Ngài đã biết.
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Năng lực tranh đấu cùng Việt Minh đã thất thế cùng 
mọi mặt về chính trị và quân sự. Khi họ thắng trận Ðiện 
Biên Phủ, đánh bại Pháp quân thì họ đã quá hãnh diện, 
khinh khi chánh phủ Quốc Gia.

Họ quyết định ký hòa ước với chánh phủ Pháp mà thôi, 
chớ không kể rằng ta có mặt.

Bởi hổ nhục ấy nên Bần Ðạo mới tầm phương thống 
nhứt Quân Lực các đảng phái đặng hiệp một cùng Quân 
lực Việt Quốc Gia thành một lực lượng duy nhất, đủ uy tín, 
oai quyền hầu ăn nói với họ.

Hại nỗi, trong khi Bần Ðạo cầu nài cho Trung Tướng 
Nguyễn văn Hinh buổi nọ là Tổng Tham Mưu Trưởng 
Quân Ðội Quốc Gia cùng Trần Văn Soái, Nguyễn thành 
Phương, Lê Văn Viễn hội hiệp cùng nhau liệu phương 
thống nhất. Bởi tin tưởng rằng sở vọng ấy đắc thành mới 
xin phép chánh phủ Ngài đi giao du nơi Ðài Loan, Nhựt 
Bổn và Triều Tiên đặng hiểu rõ tình hình quốc tế, khi trở 
về, thì thấy sự nghiệp ấy đã tan vỡ bởi ngoài tranh chấp uy 
tín đã chia đôi họ, trở thành thù địch. Ðiều ấy có lẽ chẳng 
cần nói mà chính ngài cũng đã dư hiểu.

Có lẽ Ngài còn nhớ, Bần Ðạo đến Genève làm quan 
sát viên với một ủy ban do đức Bảo Ðại chỉ định, khi đã 
hay biết quả quyết rằng hội nghị đã quyết chia nước thì 
Bần Ðạo đã tuyên bố đã làm xáo động cả dư luận Quốc Tế 
rằng: Nếu Việt Minh và Pháp tuân lịnh hội nghị chia nước 
ra làm hai, không có sự chấp thuận của toàn dân Việt Nam, 
thì ta sẽ đương đầu cùng cả hai bên hết thảy.

Lời tuyên bố ấy của một người Ðạo như Bần Ðạo 
làm điều ấy đặng. Ðến nay, Bần Ðạo phải nhìn nhận công 
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nghiệp ấy đã về Ngài vì Ngài đã thắng Pháp với một đường 
lối chính trị hay khéo. Ước mong rằng Ngài cũng thắng Việt 
Minh với một đường lối ấy thì kỳ công của Ngài sẽ đặng 
hoàn toàn trọn vẹn.

Bần Ðạo chỉ lo âu có một điều là sau 80 năm bị Pháp 
thuộc, dân tộc đã quật cường với biết bao xương máu mà ta 
lại còn phải chịu cảnh lưu huyết của ta một cách oan uổng, 
cốt nhục tương tàn, nồi da xáo thịt thêm nữa. Chủng tộc 
ta dân số chẳng hơn ai mà trót trên 10 năm tranh đấu, hy 
sinh sanh mạng, tài sản đã quá nhiều, Quốc Dân đã quá 
đau khổ với nạn chiến tranh, nên trong bức thơ số 21/HP-
HN ngày 26–03–1956 của Bần Ðạo gởi cho Ngài và Hồ Chí 
Minh, cầu khẩn nơi lòng Ái Quốc nồng nàn đã sẳn có của 
hai Ngài, đặng giải diệt vong cho đồng bào và Tổ Quốc.

Kết luận là Bần Ðạo tưởng quả quyết rằng mọi hành 
động của Bần Ðạo đều là công khai và hợp pháp, chẳng một 
điều chi bí mật, dối gian, vì các hành động ấy đều xuất hiện 
do nơi lòng Ái Quốc nồng nàn và lương tâm Bần Ðạo ra 
lịnh thi thố.

Ngài dường nghe chi những lời sàm nịnh của kẻ hầu 
cận bên Ngài cho rằng Bần Ðạo muốn lập uy tín riêng mình 
hầu mong mỏi đoạt thủ chánh quyền, lập thành chánh phủ, 
thoảng như tình thế biến thiên thế nào đi nữa thì cũng là 
tuồng cũ soạn lại mà thêm, chớ không chi khác cùng Bần 
Ðạo hết, sự hay khéo của ta là làm thế nào bảo thủ toàn 
vẹn cả các thắng lợi mà toàn thể chúng ta thâu hoạch được 
đặng may múng thành hình, một đường lụa dệt mà mỗi tay 
thợ thay đổi mối cắt đứt rồi khởi đầu lại nữa thì đường ấy 
không thể nên hình, càng thay tay, càng rối rấm. Bần Ðạo 
đã hiểu rõ như thế nên định phận mình chỉ biết giúp đỡ cho 
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mỗi chánh phủ từ trước tới giờ, chớ rất gớm ghê những phen 
thay đổi. Thật ra nếu Bần Ðạo có tham vọng chiếm đoạt 
chánh quyền thì đã làm rồi trước khi Ðức Quốc Trưởng và 
Ngài về nước. Trong đạo sử của ta chưa từng thấy một vị 
giáo chủ ra tranh đoạt để giành chủ quyền đời. Ấy là điều 
đại kỵ của Bần Ðạo. Bởi vậy nên mới chính mình đi Hương 
Cảng hội đàm đặng rước Ðức Bảo Ðại về nước cầm quyền 
Quốc Trưởng trong buổi nước nhà nguy biến, chớ Bần Ðạo 
không chịu ngó vào nội bộ chánh quyền.

Cả đời Bần Ðạo đã nguyện hy sinh đặng làm bạn và 
làm tôi tớ cho những tâm hồn đau khổ, cho những kẻ dốt 
nát nghèo hèn. Ngoài ra không có một điều chi tham vọng, 
không công danh, không quyền lợi, mới sanh một cách bất 
ngờ, một tâm tình không nịnh hót, không bợ đỡ, không 
cầu thân, không sàm nịnh, dường như đã thành kiêu căng, 
tự tin? Với tánh đức ấy nên muốn cho kẻ hèn hạ đặng nên 
danh, người vinh hoa đặng công chánh. Bằng cớ hiển nhiên 
mà cả chủng tộc đều thấy rõ Bần Ðạo dám can đảm nâng 
đở binh vực, dạy dổ những hạng cùng dân nghèo hèn, dốt 
nát ra thi thố cùng đời không hơn klhông kém, đã hy sinh 
nửa kiếp sống tạo nghiệp chung cho nơi cửa Ðạo, cho họ 
đủ sang trọng, vinh hiển, chớ chẳng kể chi đến gia nghiệp 
riêng rẽ của mình.

Bắt chước hạnh Chúa là thương yêu, nuôi dưỡng kẻ 
nghèo khó, cơ hàn, nhịn ăn chia áo cho họ. Tuy vào Ðạo 
Cao Ðài mà trước mặt kẻ tín đồ, Bần Ðạo chưa hề chối 
Ðạo Công Giáo. Một điều có thể làm cho kẻ gian ác, xảo 
trá, tà tâm oán ghét hơn là theo lời Chúa dạy: chẳng nên 
đem bánh trẻ con đặng cho kẻ nghèo khổ bần cùng là con 
yêu dấu của Chúa.
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Một điều đáng buồn cười hơn hết là những hạng dốt 
nát thường thường có tinh thần bội phản. Khi nó đã lập 
được thân danh, coi mình là trọng, không biết nhân nghĩa 
là gì bởi thiếu học, nó trở lại phản phúc là kẻ thường tình 
không chi làm lạ. Thường người tu vì Từ Bi mà đã bị làm 
nạn nhơn của kẻ gian hùng ấy nhiều hơn hết. Bần Ðạo tiếc 
rằng Ngài không tìm hiểu rõ Bần Ðạo, mà đã ra lịnh cho 
chánh phủ của Ngài là m nhiều điều không hay đối cùng 
Ðạo và Bần Ðạo đã làm cho tình thâm cảm giửa đôi ta một 
phần tiêu giảm quá nhiều rất nên đáng tiếc.

Bần đạo nhứt quyết ngày trở về nước là ngày thấy đủ 
rõ ràng bằng cớ là chánh phủ miền Nam khỏi bị khối Mỹ và 
chánh Phủ miền Bắc khỏi bị khối Nga, lệ thuộc với bất cứ với 
phương pháp nào một cách trực tiếp hay gián tiếp cũng vậy.

Sự đòi hỏi này chắc Ngài cũng biết rằng Bần Ðạo chẳng 
phải xin xỏ cho thân danh cá nhân của Bần Ðạo mà là cho 
Ngài và cụ Hồ Chí Minh rõ rệt.

Nếu Bần Ðạo muốn cầu danh lợi cho Ðạo và riêng 
Bần Ðạo thì chắc hẳn không phải đường lối như thế, dám 
đủ can đảm ôm thù thiên hạ nơi mình đặng cứu vận mạng 
Tổ quốc giống nòi, cử chỉ như thế không lẽ bị Ngài ghét bỏ. 
Trường hợp của Ngài cũng như của Bần Ðạo, thời thế đã 
gây nên cho đôi ta cái hại phân chia nhau. Ðiều ấy do đâu 
mà đến chớ chẳng phải do nơi đôi ta đào tạo, cổ tục ta có 
nói: Thời thế tạo anh hùng, mà cũng không nhắc để cái phản 
ảnh của nó là: Anh hùng tạo thời thế. Hai điều ấy Ngài đủ 
sức lực, đủ can đảm, đủ quyền hành thi thố, thực hiện cả 
hai. Bần Ðạo mong ước và cầu khẩn nơi Ðức Chí Tôn và 
các đấng thiêng liêng phò hộ Ngài, giúp đỡ Ngài thành công 
trong sứ mạng cứu nước, cứu giống nòi trong lúc Quốc Gia 
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nguy biến. Ta còn có ngày gặp gở nhau nữa.
Bần Ðạo gởi lời thân ái chào Ngài

Nam Vang ngày 10 tháng 10 Bính Thân
(12–11–1956 DL)

Hộ PHÁP

PHM CÔNG TẮC

 ? 05/01/1957 Ðức Hộ Pháp nhận văn thư phúc đáp của 
Hoàng Ðế Cao Miên, (Sa Majesté Preah Bat Samdech 
Preah Norodom Surmarit Roi Du Cambodge): Ðồng tình 
ủng hộ giải pháp Hòa Bình Chung Sống cho Việt Nam.

 ? 20/6/1957 Sinh nhựt Ðức Hộ Pháp Tòa Thánh Tây 
Ninh ấn loát và phát hành lưu niệm tập tài liệu Lời Phê 
Ðạo Sự của Ðức Hộ Pháp do Ban Kiến Thiết, Hội Thánh 
Phước Thiện sưu tập.

 ? 12/06/1958 (05/05/1958 DL) Lễ sinh nhựt lần thứ 69 
tại Thánh Thất Kim Biên (Phnom Penh) Vương quốc 
Cao Miên.

Hội Thánh Ngoại Giáo, Trấn Ðạo Kim Biên và Toàn 
Ðạo vui mừng sinh nhựt Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc 
hưởng thọ năm thứ 69, ngày sinh nhựt Ðức Hộ Pháp 
Phạm Công Tắc có sự hiện diện 9 Giáo đoàn sư sãi Cao 
Miên, đại diện Hoàng-Ðế Cao Miên thay mặt đọc Thông 
điệp chúc mừng và 10 Ðại Sứ Ngoại giao đoàn Quốc Tế 
tại Phnom Penh, cùng ngày nhận trên 20 Thông điệp và 
điện văn chúc mừng do các Ðại Sứ và các đoàn thể tại 
Miên Quốc cũng như Hải ngoại gửi đến.

Tòa Thánh Tây Ninh gửi đại diện Cửu Trùng Ðài, 
Hiệp Thiên Ðài và Phước Thiện thay mặt Toàn đạo Nam-
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Nữ đến Phnom Penh chúc thọ Ðức Hộ Pháp Phạm Công 
Tắc.

Báo chí loan tin ngày sinh nhựt Ðức Hộ Pháp Phạm 
Công Tắc tại Trấn Ðạo Kim Biên có trên 24.000 Tín đồ 
Việt-Miên và quan khách tham dự như ngày hội lịch sử 
truyền giáo hoàn bị, toàn Đạo và Việt kiều tại Miên Quốc 
rất vui mừng bởi từ khi có Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc 
đến Kim Biên, tình hình sinh sống trên 200.000 kiều 
bào được an ninh nhờ ơn Ðạo hạnh của Người, đối với 
Hoàng triều Ngài là một Cố-vấn tinh thần uy tính nhứt 
của Hoàng-Ðế Cao Miên.

Trấn Ðạo nay được kiến thiết khan trang, đặt văn 
phòng Hội Thánh Ngoại Giáo, Cửu Viện, Phước Thiện, 
Trấn Ðạo, Giáo dục, Bệnh viện, Trường học v.v...

Ðền Thánh được tái tạo hoàn mỹ và đang chuẩn bị 
đại hội Nhơn sanh để khánh thành Báo Ân Từ, thì Ðức 
Hộ Pháp chớm bệnh.

“Xin xem mô hình kiến thiết Trấn Ðạo Kim Biên” 
 ? 05/05/1959 AL. Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc tuy 

bệnh, trí tuệ vẫn an lạc, hôm nấy là ngày sinh nhựt toàn 
Ðạo thưa với Người để tổ chức chúc mừng thọ như mọi 
khi, nhưng Người bảo rằng:

“Thầy đã quy Thiên vào giờ sanh xác phàm, các con hãy 
chuẩn bị mọi việc đi thôi. Thầy cảm ơn lòng hiếu nghĩa vì 
Ðạo của các con và Thầy gửi lời đến Nhơn sanh đã nghĩ đến 
ngày giờ sinh nhựt của Thầy.

Thầy đã chuẩn bị để lại tất cả những việc gì cần phải 
làm trước và sau cặn kẽ, vậy các con lấy đó mà hành thì tốt 
cho Ðạo và Ðời về sau” .
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 ? 14/5/1959 DL. Ðức Ngự Mã Thiên Quân vĩ nhân của 
sự thương yêu, xuất kiếp sanh tận tụy thể thiên hành hóa 
lấy Ðạo cứu Ðời.

Người thương yêu Nhơn sanh và khổ vì Dân tộc, 
ba ngày trước khi lâm chung tại dưỡng đường Calmette, 
Người gửi cho Hoàng Gia Cao Miên một di chúc:

“Ngày nào Tổ-Quốc thân yêu của chúng tôi, nước Việt 
Nam của chúng tôi được độc lập và thống nhứt thì chừng 
ấy tín đồ của chúng tôi sẽ di thi hài của Bần Ðạo về Tòa 
Thánh Tây Ninh” .

 ? 14/05/1959 BẢN DI NGÔN GỞI HOÀNG THÂN 
NORODOM SIHANOUK

Thưa Ðiện Hạ.
Bần Ðạo gởi những dòng chữ này đến Ðiện Hạ trên 

giường bịnh của Bần Ðạo (bịnh viện Calmette). Sức khoẻ 
của Bần Ðạo càng ngày càng suy giảm và Bần Ðạo nghĩ 
không còn sống bao lâu nữa.

Vậy Bần Ðạo gởi lần cuối cùng đến Ðiện Hạ và Chánh 
Phủ Hoàng Gia Cao Miên tất cả lời cảm tạ chân thành về 
sự khoản đãi rộng rãi của Ðiện Hạ và Chánh Phủ Hoàng 
Gia dành cho Bần Ðạo với đoàn tùy tùng và cho tất cả tín 
đồ của Bần Ðạo.

Bần Ðạo thành tâm cầu nguyện Thượng Ðế Cao Ðài 
và Phật tổ ban hồng ân che chở Vương Quốc Cao Miên và 
cho Ðiện Hạ để chóng thực hiện và nhất là thành công vẻ 
vang chánh sách hòa bình Trung lập và Hoà Bình chung 
Sống, chánh sách đặc biệt ưu ái của Bần đạo và vì nó mà 
Bần Ðạo phải hao tổn sức khoẻ và cuộc đời của Bần Ðạo 
mà không thể thực hiện được.
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Bần Ðạo thành tâm ước mong rằng tổ quốc thân yêu 
của chúng tôi, nước Việt Nam, có thể đeo đuổi theo chính 
sách 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 Ðiện Hạ để tỏ bày tất cả những lời cám ơn 
của Bần Ðạo, nhưng Bần Ðạo không biết sức khoẻ của Bần 
Ðạo còn chờ được hay không ngày về của Ðiện Hạ.

Dầu sao tình thân hữu thâm niên của chúng ta, nhơn 
danh tình yêu thương và tình huynh đệ giữa hai dân tộc 
Cao Miên và Việt Nam và nhất là nhân danh tương lai bất 
khả phân ly của hai nước chúng ta, Cao Miên và Việt Nam, 
Bần Ðạo cung kính xin Ðiện 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 Ðạo nơi đất Miên.

Ðể giúp Ðiện Hạ có một ý niệm đứng đắn về tình hình 
qua, Bần Ðạo trân trọng gởi đến Ðiện Hạ một bản sao 
đơn khẩn cầu của Bần Ðạo vừa chuyển đến Hoàng Thượng.

Bần Ðạo phải thoát kiếp nơi đây, Bần Ðạo xin thỉnh 
cầu Ðiện Hạ cho phép Bần Ðạo 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, sẽ theo chánh sách hòa bình trung lập, mục 
phiêu đời sống của Bần Ðạo, tín đồ của chúng tôi sẽ di hài 
về Tòa Thánh Tây Ninh.

Bần Ðạo khẩn cầu Ðiện Hạ và Chánh Phủ Hoàng Gia, 
sau khi Bần Ðạo thoát xác, dành cho đoàn tùy tùng và cả 
thiện nam tín nữ của Bần Ðạo, sự khoản đãi rộng rãi và các 
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sự dễ dãi như trước để tu hành theo tôn giáo của chúng tôi.
Biết rằng Ðiện Hạ sẽ chiếu cố đến đơn thỉnh cầu này, 

Bần Ðạo sẽ thanh thản nhắm mắt đem theo cái kỷ niệm 
dịu dàng nhất trong đời của Bần Ðạo, cung kính xin Ðiện 
Hạ chấp thuận lòng tri ân vĩnh viễn của Bần Ðạo.

Nam Vang ngày 14–05–1959
Hộ PHÁP

 ? 15/05/1959 DL. Bài thơ cuối cùng Ðức Hộ Pháp Phạm 
Công Tắc gửi tặng Nhơn sanh qua lời Tự Thán.

Tự Thán
“Buồn chưa đoạt đặng máy thần thông,
Dụng thế phân thân hiệp Ðại-đồng.
Ứơc tóm địa cầu vào một cửa,
Mong gom thiên hạ lại Đồng-Tông.
Ðưa gươm diệu lý dìu Âu-chủng,
Tầm kiến Thiêng Liêng chiếu Á-Ðông.
Bước tục từng quen nơi cửa Ðạo,
Ðường văn gặp bạn cũng vui lòng” .

 ? 17/5/1959 DL. Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc qui Thiên 
vào lúc 13 giờ tại bệnh viện Calmette và Liên-đài quàn tại 
Thánh Thất Kim Biên hưởng thọ 70 tuổi, nhằm ngày rước 
Thánh lễ Pentecôte.

Hiện Liên-đài còn quàn tại Hội Thánh Ngọai Giáo, 
Trấn Ðạo Kim Biên (Nam Vang).

Ngài đã làm xong sứ mạng Thiêng Liêng tối trọng 
của một Ðấng Hộ Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài 
thay Trời độ thế.

Ðức Hộ Pháp thị hiện sau khi thoát xác, gửi cho 
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Hội Thánh và toàn đạo một bài Thài như sau:
“Trót đã bao năm ở xứ người,
Ðem thân đổi lấy phúc vui tươi.
Ngờ đâu vạn sự do Thiên định,
Tuổi đã bảy mươi cũng đủ rồi.
Nhớ tiếc sức phàm thừa chống chỏi,
Buồn nhìn cội Ðạo luống chơi vơi.
Rồi đây, ai đến cầm chơn Pháp?
Tô điểm non sông Ðạo lẫn Ðời!” 

Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc là Ðấng của trống 
không vật chất, Người quy Thiên để lại cho Nhân loại 
một Ðền thờ cao Ðức tin lớn, tình thương yêu tuyệt 
đối, Thánh địa Cao Ðài Phương-Ðông uy linh, Dân tộc 
hiếu Ðạo, Hội Thánh Ngoại Giáo (Misson Etranger) và 
3.000.000 Tín đồ đang hướng về mục đích Ðấng Tối Cao.

Những sự kiện hiển linh sau khi Ðức Ngự Mã Thiên 
Quân quy Thiên:

 ? Không giờ đêm 16/05/1959 tại thủ đô Phnom Penh có 
một đàn Hạc cất tiếng vinh diệu trên không trung, tất cả 
Tín đồ Cao Ðài và nhơn dân Phnom Penh đồng hướng về 
đàn Hạc đang bay trên mây, tuy đêm khua nhưng Trời vẫn 
sáng lạ thường, Tín đồ Cao Ðài đồng tiếp nhận lời truyền 
giảng của Ðức Ngự Mã Thiên Quân (Hộ Pháp Phạm 
Công Tắc) từ trên không trung vọng xuống trần hoàn.

Người để ngữa đôi tay ban phép lành cho Nhân loại, 
từ Trung giới “giữa Trời” Người dùng huyền diệu thông 
truyền cơ mầu nhiệm, ban phép giác ngộ đến những xứ biết 
Tôn vinh Ðấng Thượng Ðế và Người hứa với Nhơn loại:

“Bần Ðạo còn phải trở lại một lần nữa và chưa 
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định đến nơi nào”.
Sự kỳ diệu nầy cho phép người đời liên tưởng đến 

ngày thọ khổ của Ðức Chúa Jésus Christ trên Thập Tự 
Giá và Chúa cũng tái lâm sau khi thoát xác để đem đến 
cho loài người một niềm tin và hy vọng vô biên ở Ðấng 
Cứu Thế.

 ? Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc cưỡi con hạc bay vào 
trung tâm không gian hướng Tây-Phương lúc 5 giờ sáng 
ngày 24/07/1959, bay lượn được 3 vòng trên không trung 
rồi biến mất, nhưng Người vẫn để lại một con Hạc oai 
phong đậu bên mái Ðiện Phật Mẫu, Trấn Ðạo Kim Biên, 
sau 12 ngày qui Thiên, Liên-đài Ðức Hộ Pháp được di 
chuyển vào  Cửu Trùng-Thiên, toàn đạo vẫn thấy con Hạc 
ấy đậu bên mái Ðiện Phật Mẫu nhưng rất ốm yếu, sau 12 
ngày con Hạc biến mất tự lúc nào?.

 ? Trong đêm 24/05/1959 Ký giả Giang Kim và họa sĩ Hữu 
Ðịnh thực hiện bức tranh chân dung Ðức Hộ Pháp Phạm 
Công Tắc cưỡi hạc bay trên mây và được in ra nhiều bức 
ảnh gửi đến Trấn Ðạo Kim Biên phân phối, toàn đạo 
chiêm ngưỡng và thỉnh di ảnh Ðức Hộ Pháp cưỡi hạc 
trên không trung để lưu niệm và ghi dấu ấn 10 ngày hiển 
linh của Ðức Ngự Mã Thiên Quân qui Thiên (Ðức Hộ 
Pháp Phạm Công Tắc).

 ? 18/5/1959 DL. Paris Pháp Quốc và cả Thế Giới đồng 
truyền loan, có một vĩ nhân của Thế kỷ 20 vừa qui Thiên 
tại thủ đô Phnom Penh, Người được toàn Phương-Ðông 
tôn kính đó là Ðức Ngự Mã Thiên Quân (Hộ Pháp Phạm 
Công Tắc) của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.

Sau khi các đài phát thanh và báo chí khắp nơi trên 
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Thế giới loan tin. Trên 57 Quốc gia gửi điện văn đến Tòa 
Thánh Tây Ninh, Thánh Thất Kim Biên, Tông Ðạo Tần 
Nhơn, Thánh Thất Ðô Thành Sài Gòn, Thông Thiên Học 
Quốc tế, Thần Linh học Quốc tế và Hội Thánh Ngoại 
Giáo Cao Ðài Âu Châu, nhận điện văn phân ưu.

Các Tôn Giáo Việt Nam gửi điện văn phân ưu, kính 
ái: Thiên Chúa, Phật Giáo, Hòa Hảo, Tin Lành, Hồi Giáo.

Tôn Giáo Thế giới, gửi điện văn phân ưu, kính cẩn:
 � Thiên Chúa:

Tòa Thánh Vatican (Rome), Congrès, Barcelone, 
Anh giáo, Eglise Gnostiques, Paris, Lausane, Haywards 
Henth, Stockholm, Bruxelles, Casablanca, Montreux, 
Baguio, Bagio, New Delhi, Phi Luật Tân.

 � Phật Giáo:
Ấn Ðộ, Thích Lan, Nhật Bổn, Trung Hoa Lục điạ, 

Trung Hoa Quốc Gia, Hongkong, Singabo, Miến Ðiện, 
Lào, Thái Lan, Combodia, Mã Lai, Indonesia, Ðại Hàn, 
Tây Tạng, Casablanca và đạo Bà La Môn Ấn Ðộ.

 � Tin Lành:
Hoa Kỳ, Bagio, Baguio, Montreux, Casablanca, 

Bruxelles, Stockholm, Haywards Henth, Lausane, 
Gnostiques, Eglise, Congrés. Úc Ðại Lợi, Tân Tây Lan, 
Canada.

 � Hồi giáo:
Congo, Á rạp, Indonesia, Mã Lai.
Ngoại Giao Quốc Tế có 79 Lãnh Sự Quán, Ðại Sứ 

và Liên Hiệp Quốc Genève gửi thông điệp phân ưu.
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Tại Thủ Ðô Phnom Penh:
Hội Thánh Ngoại Giáo, Trấn Ðạo Kim Biên và toàn 

đạo thay mặt Tòa Thánh Tây Ninh và Hội Thánh tổ chức 
Thánh lễ qui Thiên nhập Liên-đài Ðức Hộ Pháp Phạm 
Công Tắc vào Trùng Thiên.

Ðại diện Tòa Thánh Tây Ninh, các Chi Phái và toàn 
đạo khắp nơi trên Thế-giới về Thánh thất Kim Biên dự lễ 
phát tang và nhập Bửu Tháp.

Thủ Tướng Pen Nouth Cao Miên hướng dẫn phái 
đoàn Hoàng gia và Chính phủ đến phân ưu cùng Trấn 
Ðạo và Hội Thánh, đặt vòng hoa lễ bái trước Liên-đài 
Ðức Hộ Pháp.

Giáo đoàn Phật Giáo do Sư Sãi-Cả đến đặt vòng hoa 
phân ưu, kính cẩn trì kinh và tiễn đưa Liên-đài Ðức Hộ 
Pháp nhập vào Trùng Thiên.

Giáo đoàn Cao Ðài Bắc-Tông, Trung-Tông, Nam-
Tông, Ðường-Nhơn, Tần-Nhơn và Lang-Xa “Pháp Quốc” 
về đặt vòng hoa, tham dự Thánh lễ Liên-đài Ðức Hộ Pháp 
Phạm Công Tắc nhập vào Trùng Thiên.

Ðức Quốc Trưởng Norodom Sihanouk, đi công du 
ở hải ngoại vừa về nước được tin buồn Ðức Hộ Pháp qui 
Thiên, Ngài mở buổi họp báo khẩn cấp tại thủ đô Phnom 
Penh, trước sự hiện diện phóng viên và ký giả Quốc-tế 
cùng ông Tổng Trưởng Thông Tin chánh phủ Hoàng 
Gia Cao Miên.

Ðức Quốc Trưởng Norodom Sihanouk trả lời phỏng 
vấn của ký giả Giang-Kim, báo Hữu-Nghị Phonm Penh:

“Tôi rất tiếc ngày về nước, không được hội kiến với Ðức 
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Hộ Pháp lần chót. Khi về nước thì Ðức Ngài đã qua đời. Tôi 
hoàn toàn chấp thuận những lời đề nghị của Ðức Hộ Pháp, 
và xin nhờ quý báo chuyển tới lời yêu cầu của Ðức Hộ Pháp” .

Tòa Thánh Tây Ninh chánh thức ban hành Ðạo 
Lịnh lập ngày 10/4/AL Vía hằng năm kỷ niệm Ðức Hộ 
Pháp qui Thiên.

Mười ngày Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc qui Thiên, 
Liên-đài còn quàn tại Phnom Penh cả Thế-giới loan truyền 
kính ái và ngưỡng mộ bậc vĩ nhân trầm mình nhận khổ 
để đổi lấy Nhơn sanh an lạc. 

 ? 01/6/1959 Paris Pháp Quốc Tuần báo Le Lien của Hội 
Nghiên Cứu Thần Linh Học (des Cercles d’Etudes) phát 
hành số 04:

Truyền loan và đăng tải Thánh giáo của Nữ Ðồng Tử 
Sarah Barthel tiếp nhận được từ cõi Vô hình do sự hiển 
linh của Ðức Giáo Chủ toàn cầu Hộ Pháp Phạm Công 
Tắc thoát xác về Tây-Phương.

Tuần báo Le Lien trang 30, loan tin và đăng tải sự kiện 
Ðạo Cao Ðài hiển linh bởi Giáo Chủ Toàn Cầu thoát xác.

Des Cercles D’Etudes:
“Lời Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc truyền giảng 

trên không trung sau khi thoát xác rằng:
“– Ðể Liên hiệp tất cả Ðệ tử Thần Linh Toàn Cầu, 

Chúng ta than khóc, nhưng vẫn Hy-Vọng...” 
“Hỡi chư Ðệ tử Thần Linh Tây-Phương! Chúng ta có 

một bổn phận chung đối với tình Huynh-Ðệ bên Phương-
Ðông và miền Viễn-Ðông, là cùng nhau liên hiệp tinh thần 
Huynh-Ðệ để tìm biết về Vô-hình” .
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Tiếng nói ấy từ trên không trung dạy bảo với chúng 
ta rằng:

“– Sở dĩ Ðạo-đức đưa tới một đời sống hạnh phúc, là 
vì Ðạo đức là một tình thương yêu cao cả và tình yêu nầy 
chỉ là một với tình yêu cả Nhân loại lẫn Vũ Trụ!” .

Nữ Ðồng Tử Sarah Barthel (Nhà truyền Giáo Thần 
Linh Học Tây-Phương) tường thuật và truyền loan rằng:

“– Tiếng nói ấy là tiếng nói mà người ta càng nghe 
tỏ rõ khi lỗ tai phàm không thể nghe được, Tiếng nói ấy là 
Tiếng nói nào mà nó thoát ra từ ngoài vật thể và nó ở ngàn 
nơi trên Thế Giới Ðịa Hoàng, cho những tâm hồn yên lặng 
và mở rộng khắp cùng từ Phương-Ðông đến Phương-Tây 
hoặc Phương-Bắc và Phưng-Nam cũng có thể nghe và tiếp 
nhận lời Thánh Giáo như nhau để tường tận và hiểu rõ sự 
thỏa hiệp của Tâm-Hồn” .

“Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc vừa đăng Thiên ngày 
17/5/1959 hồi 13 giờ 30 phút “giờ Cao Miên”, tại Thánh 
Ðường Tuol Svay Prey hộ đệ ngũ thuộc Châu thành Kim 
Biên Nam Vang.

Ðúng vào giờ đã định những vị Thiên Thần cằm lộng 
vàng tới đón rước Ngài, còn các hung thần thì bị xua đuổi 
ra tít mù và tập họp thành một khung mây đen xa thẳm, 
để cho cảnh Thiên-giới rộng rãi thênh thang.

Nhiều Ðấng Vô Hình mặc Thiên Phục thứ tự theo 
màu sắc đỏ, xanh dương, vàng và lớp lớp người người đồng 
mặc Thiên phục trắng tinh khôi” .

Lớp lớp người người Tín đồ mặc Thiên phục trắng 
tuyên bố:

 � “– Ðộ lượng là mối Tình Thương Yêu Bác Ái làm 
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cho chúng ta gìn giữ được trong sạch tinh khiết 
những gì mà Ta Thương Mến” .
Nhiều Ðấng Vô hình Thiên Phong sắc phục xanh 

dương tuyên bố:
 � “– Công bình là mối Tình Thương Yêu, chúng ta 

đặt mình vào sự trọn vẹn cho con đường phụng sự 
vì Tình Bác Ái” .
Nhiều Ðấng Vô hình Thiên Phong sắc phục vàng 

tuyên bố:
 � “– Bao dung là mối Tình Thương Yêu hướng dẫn 

chúng ta đến chỗ Thiện và không điều gì có thể lôi 
kéo Ta xa chỗ Thiện” .
Sau cùng nhiều Ðấng Vô hình Thiên Phong sắc phục 

đỏ tuyên bố:
 � “– Dũng lực là Tình Thương Yêu giúp ta đãm nhiệm 

tất cả mọi khó khăn cho cái gì mà Ta Yêu Mến” .
Bốn lớp người ấy tuyên bố vừa chấm dứt, thì Tiếng 

Nói của tất cả các Tiếng Nói ở trong Tâm linh mỗi người 
đầu là người của Thiên giới nay đến ở Ðịa giới và trung giới, 
Tiếng Nói ấy phán rằng:

 � “– Trong bốn màu hiệp lại thành Một. Người đã 
hạ mình xuống ở Ðịa Giới một cách cao cả làm 
một vị Giáo Chủ tốt” .

“Hộ Pháp Phạm Công Tắc! con hãy trở về lòng của 
Ta và để gìn giữ lời Thánh Huấn của Ta” .
Ðây là Tiếng Nói của tất cả Tiếng Nói “Ngọc Hoàng 
Thượng Ðế” .
Từ ngày 27/5/1959 vào lúc 7 giờ sáng, trong toàn cả mặt 

Ðịa giới và Trung giới đều yên tịnh, tất cả Ðồng Tử Nam-Nữ 



TIỂU SỬ ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC

130

trong Ðại Cơ Quan Ðồng Tử Thế Giới cùng lúc tiếp nhận 
được và nghe rõ lời truyền giảng như tôi ghi chép ở trên” .
Chứng thật Mme Sarah Barthel Bản dịch chứng thật của 

Nữ Ðồng Tử Sarah Barthel.
Nhà số 20 đường Alibert Paris 10.

Ðăng tải trên tạp chí Le Lien (des Cercles d’Études)-
số 4 ngày 01 tháng 6 năm 1959, Paris Pháp quốc.

 ? 05/06/1959 Cùng lúc các Nhựt báo Pháp quốc tại Paris 
liên tiếp đăng tải những sự kiện kinh nghiệm truyền giảng 
của đài Thiên Văn và Thông Thiên Học, qua Thánh giáo 
của Nam Ðồng Tử OLION công bố và loan truyền:

“Ngày rước Thánh lễ có đủ chư Phật, Thánh, Tiên và 
Thần đồng ngự trên những ngôi cao và các Ðấng Chức sắc 
Thiên phong mặc áo đẹp, tất cả đều chờ đợi đón rước và chào 
mừng một Chơn linh đến, đó là Ðấng sắc phục khôi giáp Hộ 
Pháp Phạm Công Tắc của Ðạo Cao Ðài tại Phương-Ðông.

Từ không gian có tiếng nói:
“– Con cái của Người hãy lắng nghe lời truyền phán 

từ Bạch Ngọc Cung.
“Ta truyền lệnh xuống cho loài người qua con Ta” .
“Lệnh truyền: Hãy thương yêu nhau” .
Rồi tất cả đứng lên đáp lại tiếng gọi của Ðức Chí-Tôn 

phụ lực cùng con Ngài và có lời phán từ Bạch Ngọc Cung:
“– Hãy đi truyền bá Giáo Lý của Ta khắp nơi nơi.
Hãy đem ánh sáng huyền linh tới những phương 

trời xa xăm và nhập thế cuộc để soi đường mở lối.
Hãy qui tụ anh em lại, tuy có nhiều con đường 
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giải thoát, nhưng Kim Khuyết nơi Bạch Ngọc Cung 
chỉ có một mà thôi, là nơi Chúa Tể Càn Khôn Ðấng 
Cha Trời thống ngự.

Nếu loài người không nghe lời phán truyền của Ðức 
Chí-Tôn thì máu sẽ đổ thành sông vì thù hận, xương sẽ 
chất thành núi vì tị hiềm!.

Lịch sử đổi thay qua bao cuộc thăng trầm thương 
hải tang điền, các triều đại lần lượt đổ vỡ lui dần về 
quá khứ, nhưng Ðền Thờ Ngài còn mãi mãi và sự Tín 
ngưỡng tôn thờ huyền bí của các con Ngài vẫn hiên 
ngang với sự hy sinh Bác ái, âu cũng do cơ duyên tiền 
định của Thiên Thơ” .

Tất cả con cái của Ðức Cao Ðài được tin Ðức Hộ 
Pháp Phạm Công Tắc qui Thiên. Thương khóc và Hy 
vọng một sức mạnh của khối thương yêu hiện về chung 
quanh Tòa Thánh. Từ Trái tim và Tiếng gọi của Ðức 
Chí Tôn truyền ban tận đáy lòng cho nhân loại tình 
Thương Yêu trường tồn thiên niên vạn đại.

Từ niềm tin và hy vọng sẽ mãi mãi là sức mạnh của 
Nhân loại và tâm hồn Thiêng Liêng trong nhân loại 
vẫn chói sáng trên đỉnh cao của ngọn tháp Cao Ðài, sự 
thoát xác linh diệu của Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc 
vĩ nhân, để lại cho Tín đồ Cao Ðài một dấu chỉ mầu 
nhiệm trọn vẹn bởi nguồn thương yêu bất tận” .

Nhựt báo La Tour À 8 France đăng tải. Tin tức tiếp 
nhận được một sự kiện mới “Thoát xác của Ðấng Giáo 
Chủ Ðạo Cao Ðài” , từ Thủ đô Phnom Penh Vương quốc 
Cao Miên:

Chúng tôi đồng tiếp nhận được nguyên lời thị hiện 
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và những điều tai nghe mắt thấy, cùng lúc phỏng vấn nhiều 
ký giả và Báo chí tại Phnom Penh, để dâng hiến và loan 
truyền đến đọc giả xa gần trên Thế giới cùng ngưỡng mộ 
Ðấng Huyền Diệu.

“Từ trên không trung xuất hiện một Ngôi Cao Cả với 
tiếng vọng xuống:

“– Ðể Ði Ðến Bát Quái Ðài” .
“Ðúng ngày mùng 05/05/1959” nhằm ngày 10 tháng 6 

năm 1959 DL “là đúng 70 năm tôi ở trong một thi phàm xác 
thịt. Ðúng ngày đó thì tôi đã ngồi trong một Liên Ðài Bát 
Giác (hồm tám góc) và từ trong đó tôi nhìn thấy hàng hàng 
lớp lớp Tín đồ diễn hành qua trước mặt tôi, mọi người đều 
được biết Dấu Hiệu (Ấn Tý) của ngày giờ đã đến” .

Tiếng nói tiếp theo với một giọng buồn trong một lúc!
“– Có những người có thể đến được nhưng lại không 

đến và có những người rất muốn đến mà lại không đến được, 
nhưng những người sau này “tức là những người muốn đến 
mà không thể đến được” . Tôi cũng ban cho họ Dấu Hiệu 
từ nơi trong Liên Ðài Bát Giác của tôi” .

Tiếng Nói tiếp:
“– Ðức Hoàng Thượng và Chánh phủ Cao Miên đã 

làm những gì phải làm để chứng tỏ lòng khoan đại, hiểu 
biết và tình Huynh-Ðệ cao cả. Với cử chỉ cao thượng ấy, 
Ðức Hoàng Thượng đáp lời một bức thư mà tôi rất cung 
kính viết và gởi cho Hoàng Thượng ba ngày trước khi Linh 
Hồn tôi rời bỏ thể xác, nhưng trong cõi Vô vi Tôi vẫn thấy 
và nghe được, Ðối với những người có Thánh tâm thì họ có 
thể thấy và nghe tôi được” .
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Ðến đây tiếng nói lặng thinh, chúng tôi chờ mãi có 
lời nào tiếp theo không, nhưng chẳng nghe nữa và một 
vài suy nghĩ tự thắp lên từ trí tuệ:

“Vậy đây có phải là một tín hiệu Thông Công huyền diệu 
hay không? chúng tôi không phải kẻ lạc vào chiêm bao, tinh 
thần vẫn bình thường và tĩnh tâm hơn bao giờ hết, trong 
lúc nầy có những chi tiết chúng tôi rất vui và để lòng, như 
lần đầu tiên được biết Liên-đài Bát-giác quàn Ðấng Giáo 
Chủ Ðạo Cao Ðài theo thế ngồi tự nhiên và nghe được lời 
truyền giảng của Ðấng Giáo Chủ Ðạo Cao Ðài Thiên Diệu” .

Ðức Khí Hư Vô (Ngự Mã Thiên Quân) hóa thể xác 
phàm Hộ Pháp Phạm Công Tắc truyền giáo Cao Ðài, nay 
qui Thiên để lại cho nhân loại một Ðền Thánh Chí Tôn 
tại thế bền vững đời đời, một Thánh địa Ðức tin Cao 
Ðài thịnh vượng, một Hội Thánh Ngoại Giáo sứ mạng 
phụng sự Nhân loại.

Ðức Ngự Mã Thiên Quân tiếp nhận lời răn của 
Ðức Thượng Ðế thực hiện thành tựu tại thế một Ðền 
Thờ Cao, Ðức Tin Lớn và Người vân lịnh Ðức Thượng 
Ðế công bố chính thể cứu rỗi Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ 
lưu truyền 700.000 lẻ.
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TƯ LIỆU THAM KHẢO

1. Thánh Ngôn Hiệp Truyển
2. Tư liệu hội Thánh Ngoại Giáo Cao Miên
3. Tư liệu Hội Thánh Ngoại Giáo Âu Châu
4. Tư liệu Thư Viện Cao Ðài Pháp Quốc
5. Hồ Sơ Ðông Dương D’Homme Paris
6. Tiểu sử Ðức Hộ Pháp. Trần Văn Rạng
7. Thiên Thai Kiến Diện. Hộ Pháp Ðường
8. Phật Mẫu Chơn kinh (chú giải). Hộ Pháp
9. Phương Tu Ðại Ðạo 1 & 2. Phạm Hộ Pháp

10. Diễn Văn Mậu Thìn. Phạm Hộ Pháp
11. Diễn Văn Nhâm Thân. Phạm Hộ Pháp
12. Lời Phê. Hộ Pháp Ðường
13. Phương Châm Luyện Kỹ. Phạm Hộ Pháp
14. Sấm Pháp Truyền Giang. Phạm Hộ Pháp
15. Thiên Thai Kiến Diện. Phạm Hộ Pháp
16. Con Ðường Hòa Bình Chơn Thực. Phạm Hộ Pháp
17. Thi Tập Cao Ðài. Hộ Pháp Phạm Công Tắc
18. Thuyết Ðạo I. Hộ Pháp Phạm Công Tắc
19. La Constitution Religieus du Caodaisme. Hộ Pháp
20. Thuyết Ðạo 1944–1945. Hộ Pháp
21. Thuyết Ðạo 1946–1948. Hộ Pháp
22. Phúc Sự. Phạm Công Tắc
23. Con Ðường Thiên Liêng Hằng Sống. Phạm Hộ Pháp
24. Quốc Ðạo Nam Phong. Phạm Hộ Pháp
25. Tập Ảnh Phóng Sự. Ký Gỉa Giang Kim
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26. Tân Kinh Thiên Ðạo & Thế Ðạo. TTTN
27. Pháp Chánh Truyền. TTTN
28. Ðạo Luật. TTTN
29. Bát Ðạo Nghị Ðịnh. TTTN
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