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LỜI MỞ ĐẦU

V

ới tư cách là nhà khảo cứu độc lập, không
phải tín đồ Cao Đài và là cựu giáo sư Viện
Đại Học Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, tôi xin gởi đến tất
cả tín hữu Cao Đài vài nhận xét và câu hỏi sau:
•• Tôn giáo Cao Đài gốc đã bị bạo quyền xóa bỏ trên
danh nghĩa pháp lý và thực hành (xem tài liệu đính
kèm, chương 3).
•• Đứng trước sự hành quyết hủy diệt Đạo giống như
trường hợp người Do Thái xưa kia, tín đồ Cao Đài suy
nghĩ gì? Làm gì?
Qua sự lo âu của một số bạn hữu Cao Đài và nhất là
sau khi đọc được Thánh Lịnh của Đức Hộ Pháp về vai trò
Hội Thánh Em trong thời Đạo Loạn nên tôi nảy ra ý nghĩ
viết lại, nhất là sao chép lại các tài liệu của Hội Thánh liên
quan đến Hội Thánh Em để cho tín đồ và bạn hữu của Cao
Đài cùng nhau suy nghĩ, cùng tìm một đường lối thích nghi
cho hiện trạng Đạo Loạn lúc này.
Hiện nay, ở vào tình trạng rắn mất đầu không có lãnh
đạo trung ương nên chẳng ai chịu nghe ai, vậy bây giờ tất
cả chúng ta phải nghe ai? Tuân hành lệnh của ai? Đương
nhiên mọi tín đồ Cao Đài sẽ trả lời phải tuân theo lời dạy
của Đức Chí Tôn và các Chức sắc Đại Thiên Phong. Nếu
tất cả tín đồ Cao Đài đồng ý trả lời như vậy thì mọi người
đều có thể cùng nhau suy nghĩ mà tuân theo:
•• Pháp Chánh Truyền của Đức Chí Tôn và Tân Luật để
hành xử Đạo.
9
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•• Thánh Lịnh của Đức Hộ Pháp về vai trò của Hội Thánh
Em.
Nếu các tín đồ đều đồng ý tuân theo Đức Chí Tôn và
Đức Hộ Pháp thì tôi xin trình bày vài điều thiết yếu sau:
•• Pháp Chánh Truyền và Tân Luật
•• Hội Thánh Em trong tài liệu của Tòa Thánh (Thánh
Giáo của Đức Hộ Pháp, khóa học Hạnh Đường) để trả
lời những câu nói về Hội Thánh Em: Không có, Không
nghe nói đến, Không hạp với thực tế, Không thông với
Pháp Chánh Truyền…
•• Bàn Trị Sự Hội Thánh Em
•• Lời giáo huấn của Đức Hộ Pháp nếu tôn giáo Cao Đài
gốc bị xóa tên,
•• Tài liệu “Sứ Mạng Của Chức Việc Bàn Trị Sự Trong
Hội Thánh”, Khóa “Thánh Đức”, đêm 27 tháng 2 năm
Nhâm Thìn (dl 22 – 03 – 1952).
•• Những điểm tương đồng giữa hai thảm trạng tín ngưỡng
Do Thái và Cao Đài.
MỤC ĐÍCH CUỐN SÁCH
 Mục đích 1. Để tín đồ Cao Đài hiểu biết rõ về Hội
Thánh Em
Nếu nói đến Thánh Thất và Bàn Trị Sự thì ai cũng biết
nhưng hỏi về Hội Thánh Em thì thường gặp các câu trả lời
sau: Không biết rõ, làm gì có, không hợp với thực tế, khó nói
vì không thông với Pháp Chánh Truyền… Các câu trả lời này
làm cho tôi, một người ngoại Đạo rất là ngạc nhiên vì Hội
Thánh Em tức là Bàn Trị Sự của một Hương Đạo hoặc một
Thánh Thất được:
•• Đức Hộ Pháp chú giải trong Pháp Chánh Truyền của
10
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Đức Chí Tôn.
•• Đức Hộ Pháp ban Thánh Lịnh 257 dạy Hội Thánh Em
phải làm gì lúc Đạo Loạn.
•• Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng trong cuốn Từ Điển Cao
Đài đã mô tả tổ chức và quyền hạn Bàn Trị Sự Hội
Thánh Em…
•• Giảng dạy trong khóa Hạnh Đường trước năm 1975.
 Mục đích 2. Cùng nhau suy nghĩ về vai trò của Hội
Thánh Em
Cuốn sách sao chép lại các tài liệu Hội Thánh Em và
Thánh Lịnh 257 của Đức Hộ Pháp để cho tất cả tín đồ cùng
nhau suy nghĩ xem làm sao thực hiện được một phần nào
lời dạy của Đức Hộ Pháp.
NỘI DUNG VÀ ĐƯỜNG LỐI CUỐN SÁCH
Vì ngạc nhiên trước sự thiếu hiểu biết về Pháp Chánh
Truyền Chú Giải của một số tín đồ và Chức Sắc Ban Thế
Đạo nên nội dung chính yếu của cuốn sách nhỏ bé này là
sao chép lại các tài liệu liên quan đến Hội Thánh Em mà ai
cũng có thể kiểm lại được qua tài liệu (xem phần phụ lục):
•• Pháp Chánh Truyền chú giải;
•• Lời giáo huấn của Đức Hộ Pháp;
•• Từ Điển Cao Đài của Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng;
•• Tài liệu Hạnh Ðường huấn luyện Chức việc Bàn Trị
Sự nam nữ khóa Canh Tuất (1970);
•• Tài liệu “Sứ Mạng Của Chức Việc Bàn Trị Sự Trong
Hội Thánh”.
Nội dung được trình bày trong 4 chương:
❒❒ Chương 1. Giải thích Hội Thánh, Pháp Chánh Truyền,
11
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Tân Luật,
❒❒ Chương 2. Bàn Trị Sự Hội Thánh Em do Đức Lý và Đức
Hộ Pháp thiết lập vì hai vị này có thể thay mặt Đức Chí
Tôn,
❒❒ Chương 3. Lời giáo huấn của Đức Hộ Pháp khi đầu não
của tôn giáo bị tà quyền hủy diệt,
❒❒ Chương 4. Suy ngẫm về tình trạng giống nhau giữa tôn
giáo Cao Đài ngày nay và Do Thái Giáo xưa kia.
Sau cùng, tác giả rất mong nhận được những lời phê
bình góp ý của độc giả nhất là các vị am hiểu Đạo để tu chỉnh
những thiếu sót nếu sách được tái bản.
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1

HỘI THÁNH

N

gày nay, tôn giáo gốc Tây Ninh và Hội Thánh
đã bị cộng sản xóa tên trên giấy tờ, nên mới
có câu hỏi đặt ra là không có Hội Thánh thì tín đồ tuân theo
lệnh của1 ai để giữ Đạo Chơn Truyền? Tuân theo Pháp Chánh
Truyền và Tân Luật là câu trả lời của hầu hết tín đồ Cao
Đài. Với câu trả lời này thì tất cả các tín đồ cần phải hiểu rõ:
•• Ý nghĩa Hội Thánh,
•• Pháp Chánh Truyền vì trong Pháp Chánh Truyền chú
giải bởi Đức Lý và Đức Hộ Pháp mới đề cập đến Hội
Thánh Em nhất là trong thời Đạo Loạn,
•• Tân Luật là luật lệ căn bản mà mọi tín đồ phải tuân theo.
1. HỘI THÁNH
會聖

Trong Từ Điển Cao Đài, Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng
viết Hội Thánh (Assembly of Saints) có hai nghĩa:
Nghĩa đúng
Hội Thánh là một tổ chức chỉ gồm các Chức Sắc vào
hàng Thánh của Cửu Trùng Đài. Hội Thánh nầy là một
trong Ba Hội lập Quyền Vạn Linh, chỉ gồm 3 phẩm Chức
Sắc Cửu Trùng Đài cả nam phái và nữ phái:
 Giáo Hữu đối phẩm Địa Thánh,
 Giáo Sư đối phẩm Nhơn Thánh,
1 Pháp 法 : Pháp luật đặt ra để quản lý việc Đời hay việc Đạo. Chánh
正 : ngay thẳng. Truyền 傳 : trao lại.
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 Phối Sư và Chánh Phối Sư đối phẩm Thiên Thánh.
Nghĩa chung
Hội Thánh là một tổ chức gồm tất cả các Chức sắc từ
hàng Thánh đổ lên đến hàng Tiên, Phật vị.
Các hình thức Hội Thánh
Trong Đạo Cao Đài, khi chúng ta gặp chữ Hội Thánh,
chúng ta tùy theo câu văn mà hiểu các trường hợp sau đây:
Hiệp Thiên Đài từ phẩm Truyền Trạng (đối phẩm Giáo
Hữu) lên đến phẩm Hộ Pháp, do Đức Hộ Pháp chưởng quản.
Ngoài ra còn một số Hội Thánh nhỏ khác thuộc Cửu
Trùng Đài hay Hiệp Thiên Đài, kể ra:
•• Hội Thánh Phước Thiện, gồm các Chức Sắc nam nữ
Phước Thiện từ phẩm Chí Thiện đổ lên. Hội Thánh
Phước Thiện thuộc Hội Thánh Hiệp Thiên Đài. (Xem
chữ: Phước Thiện, vần P trong Từ Điển Cao Đài);
•• Hội Thánh Ngoại Giáo, gồm các Chức Sắc nam nữ
của Cơ quan Truyền Giáo Hải Ngoại từ phẩm Giáo
Hữu đổ lên. (Xem chữ: Hội Thánh Ngoại Giáo). Hội
Thánh Ngoại Giáo thuộc Hội Thánh Cửu Trùng Đài;
•• Hội Thánh Hàm Phong, gồm các Chức Sắc Hàm
Phong nam nữ từ Giáo Hữu đổ lên. Hội Thánh Hàm
Phong thuộc Hội Thánh Cửu Trùng Đài (Xem chữ:
Hàm Phong);
•• Hội Thánh Đường Nhơn gồm các Chức Sắc nam nữ
người Trung Hoa từ phẩm Giáo Hữu đổ lên. Hội Thánh
Đường Nhơn thuộc Hội Thánh Ngoại Giáo, tức thuộc
Hội Thánh Cửu Trùng Đài.
Hội Thánh là gì?
Trong bài Diễn văn của Đức Phạm Hộ Pháp đọc tại
14
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Tòa Thánh Tây Ninh ngày 14–2–Mậu Thìn (1928) có đoạn
nói về Hội Thánh. Trong bài phú của Thầy cho bà cụ di mẫu
của chị Phối Sư Hương Thanh có câu: “Thầy dùng lương sanh
mà cứu vớt quần sanh.”
Hội2 Thánh tức là đám lương sanh của Thầy tom góp lại
làm một . Cả lương sanh ấy, Thầy đã dùng quyền thiêng liêng
dạy dỗ, trước ung đúc nơi lòng một khiếu từ bi cho tâm địa có
mảy mún tình ái vật ưu sanh theo Thánh đức háo sanh của
Thầy, dùng làm lợi khí phàm tục để độ rỗi người phàm tục.
Những lương sanh ấy phải thế nào hội hiệp lại nhau làm
một mà làm ra một xác thân phàm của Thầy thì Thầy mới có
hình thể trong lúc Tam Kỳ Phổ Độ nầy, hầu tránh cho khỏi
phải hạ trần như trong mấy kỳ phổ độ trước vậy.
Thầy mới dùng Huyền Diệu Cơ Bút dạy dỗ mỗi người
đặng tỏ rằng quả nhiên có Thầy trước mắt, để đức tin vào lòng
mỗi lương sanh ấy, rằng Thầy thật là Chí Tôn, Chúa tể Càn
Khôn Thế Giới, cầm cán cân Công Bình thiêng liêng thưởng
phạt, quyết đoán rằng chính mình Thầy đủ quyền bảo hộ con
cái của Thầy, dầu đương sanh tiền hay buổi chung qui cũng
có Thầy trước mắt, công thưởng tội trừng, tu thì thành, dữ thì
đọa, chỉ rõ Niết Bàn, Địa Ngục đôi đường, đặng dẫn bước
đường không lầm lạc.
Hứa rằng: Lập ngôi nơi Bạch Ngọc Kinh, khai đường
vào Cực Lạc Thế Giới và đóng chặt cửa Phong Đô đặng tận
độ chúng sanh, vớt 92 ức nguyên nhân trở về cựu vị.
Các lời hứa ấy, nếu chẳng phải Thầy thì chưa một vị Phật
nào dám gọi mình là đủ quyền năng mà làm đặng.
Cả lương sanh Thầy lựa chọn so sánh quyền Chí Tôn của
2 Về phần chi tiết của Hội Thánh, xem quyển Chánh Trị Đạo của
Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa
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Thầy và cân lời hứa ấy mà nhìn quả thật là Thầy, để đức tin
mạnh mẽ mà trông cậy nơi Thầy.
Cái đức tin ấy nó tràn khắp trong nhơn sanh mà gây ra
một khối lớn tủa khắp cả hoàn cầu, sửa đời cải dữ. Cải dữ
đặng thì phải tu, tu thì phải thành, mà nếu cơ thành Chánh
quả mà không để trước mắt mọi người thì khó làm cho nhơn
sanh mến yêu mùi Đạo, nên buộc Thầy phải lập Chánh Thể,
xây nền Đạo tạo Đời, cho cả chúng sanh đều nhìn nhận, vì cớ
hiển nhiên, đặng giục lòng tu niệm.»
2. PHÁP CHÁNH TRUYỀN
法正傳

Đầu tiên xin ghi nhớ là Pháp Chánh Truyền có hai phần:
❒❒ Phần Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn;
❒❒ Phần chú giải của Đức Lý và Đức Hộ Pháp nên gọi
Pháp Chánh Truyền Chú Giải.
Trong công việc lập Pháp Chánh Truyền, có 3 giai đoạn
đáng ghi nhớ:
1. Đêm 15 rạng 16 tháng 10 năm Bính Dần (dl 20–
11–1926) tại chùa Gò Kén, ngay sau Lễ Khai Đạo,
Đức Chí Tôn giáng cơ lập Pháp Chánh
Truyền
3
Cửu Trùng Đài nam phái trước tiên ;
2. Ngày mùng 9–1–Đinh Mão (dl 10–2–1927), Đức
Lý Thái Bạch, Nhứt Trấn Oai Nghiêm giáng cơ
lập Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài nữ phái.
Cũng ngày này Đức Giáo-Tông Lý Thái Bạch giáng

3 Phò loan: Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc và Đức Thượng Phẩm
Cao Quỳnh Cư. Theo lời thuật lại của Ngài Bảo Pháp Nguyễn
Trung Hậu thì đêm đó, Đức Chí Tôn giáng cơ viết rất nhanh, điển
ký là ông Giáo Hữu Son chép không kịp, Đức Chí Tôn bảo ông
Hậu chép tiếp.
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cơ lập Pháp Chánh Truyền Nữ Phái và ban sắc
phục cho Nữ Phái;
3. Ngày 12–1–Đinh Mão (dl 13–2–1927), Đức Chí Tôn
giáng cơ lập Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài.
Mục đích của Pháp Chánh Truyền
Pháp Chánh Truyền (The religious constitutional laws of
Caodaism) là một bản văn kiện do Huyền Diệu Cơ Bút của
Đức Chí Tôn truyền dạy, qui định sự tổ chức của nền Đại
Đạo, sắc phục của chư Thiên Phong: đẳng cấp, quyền hạn
của chư Chức Sắc cầm quyền chánh trị, hầu giữ vững chơn
truyền của nền Chánh Giáo và điều hành nền Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ được ghi như sau trong Pháp Chánh Truyền:
Pháp Chánh Truyền là Pháp luật chơn chánh được Đức
Chí Tôn Ngọc-Hoàng Thượng-Đế giáng cơ truyền dạy để làm
căn bản lập giáo, tổ chức và điều hành nền Đại-Đạo Tam Kỳ
Phổ-Độ;
Pháp Chánh Truyền được xem là Hiến-pháp của Đạo
do Đấng Chí Tôn dụng quyền năng Thiêng Liêng của Huyền
Diệu Cơ Bút mà truyền thế, nên có tính cách cố định, bất di
bất dịch trong Thất ức niên;
Pháp Chánh Truyền của Đạo là một bản văn kiện qui
định sự tổ chức của nền Đại Đạo, sắc phục của chư Thiên phong,
đẳng cấp, quyền hạn của chư Chức sắc cầm quyền Chánh Trị
Đạo hầu giữ vững chơn truyền của nền chánh giáo, không cho
có sự xâm phạm, giữ gìn cho cơ Đạo khỏi qui phàm;
Pháp Chánh Truyền: Đức Chí Tôn dạy Giáo Tông có
quyền thay mặt cho Thầy mà dìu dắt các con trong đường Ðạo
và đường Ðời. Nó có quyền về phần xác chớ không có quyền
về phần hồn. Nó đặng phép thông công cùng Tam Thập Lục
Thiên, Tam Thiên Thế Giái, Lục Thập Thất Ðịa Cầu và Thập
17

1 Hội Thánh

Ðiện Diêm Cung, đặng cầu rỗi cho các con.
Nguồn gốc Pháp Chánh Truyền
Đức Hộ Pháp nói rằng: “Pháp Chánh Truyền ở trong cuốn
Thiên Thơ mà ra, còn Chú Giải là phân quyền hành, Quyển
Thiên Thơ Đức Chí Tôn đã để tại thế gian nầy. Ngài giao cho
con cái của Ngài gìn giữ mà làm của báu không gì bằng: tức là
“Thánh Ngôn Hiệp Tuyển”. Trong quyển Thiên Thơ nầy, ngày
kia có sản xuất nhiều cơ quan khác trọng yếu nữa chớ không
phải một cơ quan Phước Thiện mà thôi. Mấy con cứ mạnh dạn
trả lời: “Pháp Chánh Truyền Hộ-Pháp và Giáo-Tông lấy trong
Thánh Ngôn mà ra; thì Phước Thiện, Phạm Môn nó cũng ở
trong Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn dạy lập ra chớ không có
chi gọi là lạ”. Đấy là phần xuất xứ của Pháp Chánh Truyền
và một lần nữa xác định Thánh Ngôn Hiệp-Tuyển chính là
Bộ Thiên Thơ của nền Đại Đạo mà Đấng Chí-Tôn đã ban
cho Đức Quyền Giáo Tông nắm phần hành:
“Cầm mối Thiên Thơ lo cứu chúng,
“Đạo người vẹn vẻ mới thành Tiên”.
Đức Hộ Pháp dạy: «Nên khi mở Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ
Ðộ, Ðức Chí Tôn đã lập ngay một Pháp Chánh Truyền và
Tân Luật để điều hành guồng máy Hành Chánh Ðạo, hầu
bảo thủ chơn truyền và công bình Thiên Ðạo, kèm theo luật
pháp còn có Thánh Ngôn và Giáo Điều dạy bảo. Muốn lập
một nền Ðạo lớn lao như Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ có khả
năng truyền giáo đến thất ức niên mà không lập Pháp thì làm
sao điều độ được một số Giáo Ðồ quá đông gồm gần toàn thể
nhân loại. Bởi thế nên quyển Pháp Chánh Truyền nầy cần
được tục bản mãi mãi kỳ này hết tới kỳ khác; để lấy đó làm
căn bản cho tất cả Giáo Ðồ noi theo mà hành đạo hoặc giữ
gìn cho trọn tư cách người Ðạo đến cùng không vi phạm
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Luật Ðạo và không sai đường lạc lối.
Pháp Chánh Truyền Chú Giải
Ngày nay, Đạo Cao Đài có quyển Pháp Chánh Truyền
Chú Giải làm cơ sở tổ chức điều hành nền Đạo, và có thể
gọi đây là Hiến Pháp của Đạo, do Đức Chí Tôn qui định,
Đức Hộ Pháp chú giải nên có tính cách cố định, bất di bất
dịch trong thất ức niên.
Tại sao phải chú giải?
Nội dung cuốn Pháp Chánh Truyền chú giải gồm 2
phần:
❒❒ Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn trong Pháp Chánh
Truyền rất ngắn và cô đọng;
❒❒ Lời chú giải của Đức Hộ Pháp. Để cho dễ hiểu, Đức
Hộ Pháp phải chú giải cho rõ nghĩa vì vậy mà các tín
đồ thường đọc cuốn Pháp Chánh Truyền chú giải.
Pháp Chánh Truyền có hình thức cô đọng nhưng có
tính chất không sửa đổi. Vì khó khăn mở rộng ý nghĩa nên
Ðức Lý Thái Bạch (Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo
Tông Ðại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ) truyền lịnh cho Ðức Hộ
Pháp chú giải tỉ-mỉ từng chi tiết để cho Chức Sắc hai Ðài:
Hiệp Thiên và Cửu Trùng dễ thi hành. Ðức Lý Giáo Tông
nói rõ trong Ðạo Nghị Ðịnh thứ 6, ngày 3–10–Canh Ngọ
(1930) như sau: “Hai vị Thiên Phong Giáo Tông và Hộ Pháp
phải điều đình Hiến Pháp, sửa trị Ðài mình cho hiệp PhápChánh-Truyền, nên đồng ký tờ nầy mà ước hẹn».
Sau khi Ðức Lý Giáo Tông giáng cơ hiệu đính, duyệt
lại rồi mới ban hành gọi là Pháp Chánh Truyền Chú Giải,
tạo thành Hiến Pháp của Đạo Cao Ðài.
Lời tựa của Hội Thánh
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Hội Thánh viết lời tựa của quyển Pháp Chánh Truyền,
xin trích ra vài đoạn như sau: “Nghĩ vì cơ huyền vi mầu nhiệm
của Đạo có Thiên Điều, cũng như cơ Đời có luật pháp chơn
truyền để chế ngự những dục vọng bất chánh, mà ở cõi nào
và đời nào cũng có, nếu không có gì chế ngự thì sự điều hòa
tốt đẹp của cơ Tạo Hóa sắp đặt có thể mất đi mà chớ, nên khi
mở ĐĐTKPĐ, Đức Chí Tôn đã lập ngay một Pháp Chánh
Truyền và Tân Luật, để điều hành guồng máy Hành Chánh
Đạo, hầu Bảo Thủ Chơn Truyền và Công Bình Thiên Đạo,
kèm theo luật pháp còn có Thánh Ngôn và giáo điều dạy bảo.
Muốn lập một nền Đạo lớn như ĐĐTKPĐ, có khả năng
truyền giáo đến thất ức niên mà không lập pháp thì làm sao
điều độ được một số giáo đồ quá đông gồm toàn thể nhơn loại.”
“Mặc dầu không luật pháp nào được gọi là hoàn bị cả,
nhưng luật pháp nào cũng đều phải ấn định ít nhứt những
đại cương và nguyên tắc. Chẳng hạn luật công bình giữa người
với người thì phải có nguyên tắc bất di bất dịch là: Kỷ sở bất
dục vật thi ư nhân (Cái gì mình không muốn thì đừng làm
cho người). Ví dụ: Nếu mình muốn được tự do thì đừng làm
mất tự do của người khác. Tuy nghe rất đơn giản nhưng không
còn cách giải thích nào đúng hơn nữa.
Luật pháp rất cần ích cho sự điều hòa trật tự trong xã hội.
Nó lại còn cần ích hơn nữa cho Đạo vì nếu thiếu luật pháp
thì khó tránh sự hỗn loạn, mà nếu trong Đạo có sự hỗn loạn
thì còn gì là đạo lý.
Đức Chí Tôn lập Pháp Chánh cho Đạo tức là lập chủ
quyền cho Đạo đó vậy. Nếu ai có tinh thần xây dựng nền Đạo
thì tất nhiên phải tôn trọng chủ quyền đó.
Cũng nhờ chủ quyền đó mà Hội Thánh là hình thể Đức
Chí Tôn tại thế mới có đủ quyền hành để thể Thiên hành hóa.
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Tuy nhiên, quyền Đạo có khác hơn quyền Đời, là vì nó
do sự thương yêu mà có chớ không phải dùng áp lực để chế ngự
người ta.
Luật pháp đã do Thiên Lý và Công Lý mà lập ra, thì tự
nhiên phải tuyệt đối công bình, không còn sự chênh lệch nào
đối với toàn thể bổn đạo. Vì trong Đạo, từ trên xuống dưới,
từ nhỏ tới lớn, đều có qui luật định phân, lớn không giành
quyền nhỏ, nhỏ không lấn quyền lớn. Nếu cứ chiếu luật thi
hành thì toàn Đạo được điều hòa êm ái, và guồng máy Hành
Chánh Đạo cứ tiến hành theo luật định thiên nhiên không
còn gì trở ngại».
3. TÂN LUẬT
新律

Ngày 02–05–Đinh Mão (dl: Thứ Tư, 01–06–1927),
tại Cửu
Trùng Đài Tòa Thánh, sau khi đọc xong bộ Tân
4
Luật , Đức Hộ Pháp cầm bộ Tân Luật ấy đưa lên và tuyên
bố ban hành.
Các luật tu hành của thời Nhứt Kỳ Phổ Độ và Nhị Kỳ
Phổ Độ là luật tu cũ, nên gọi là Cựu Luật. Nay đến thời Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, các Cựu Luật không còn thích hợp với
trình độ tiến hóa của nhơn sanh, nên phải lập ra Tân Luật,
tức là luật tu mới, cho thích hợp đà tiến hóa của nhơn sanh
ngày nay. Tân Luật duy trì các điều luật căn bản của Tam
giáo ngày xưa, đồng thời thêm vào những điều luật mới, phù
hợp mức tiến hóa cao của nhơn sanh hiện nay.
Tân Luật của Đạo Cao Đài là một Bộ Luật tu hành thời
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, do Hội Thánh thay mặt nhơn
sanh lập nên, được Đức Lý Giáo Tông giáng sửa, được Đức
4 Tân 新 : Mới, bắt đầu. Luật 律 : luật pháp (The New Religious
Code). Tân Luật là luật tu mới, tức là luật tu của ĐĐTKPĐ.
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Hộ Pháp chuẩn nhận và có Đức Chí Tôn phê chuẩn. Do
đó, Tân Luật là Bộ Luật vô cùng quan trọng của Đạo Cao
Đài, có giá trị như Thiên Điều, nên gọi Tân Luật là Thiên
Điều tại thế.
Tân Luật được Hội Thánh thay mặt nhơn sanh lập ra,
đương nhiên phù hạp với trình độ tiến hóa của nhơn sanh
hiện nay. Khi nhơn sanh tiến hóa đến một giai đoạn cao
hơn nữa thì nhơn sanh có quyền cầu xin Đức Chí Tôn cho
phép sửa Luật, để cho Tân Luật nầy luôn luôn phù hợp với
nhơn trí, làm cho Đạo Đời tương đắc mà dìu dắt cả nhơn
sanh tiến hóa trong sự bác ái và công bình.
Tân Luật do chư Môn-Đệ của Thầy hợp nhau lập thành
rồi dâng lên cho Đức Lý Giáo Tông phê-chuẩn. Tân Luật sau
này có thể tu-chỉnh tùy trình độ tiến hóa của nhơn-sanh
từng thế-hệ nhưng dù được sửa đổi hay bổ-túc cũng phải
cầu xin phê chuẩn như trước. Cũng bởi lẽ tùy sự tiến hóa
của loài người, sửa đổi Luật cho phù-hợp trình-độ dân trí
nên dù trải bao thế-kỷ hậu lai Luật vẫn mang tính cách mới
mãi mãi nên gọi là Tân-Luật.
Như ngày sau, nếu Đức Chí Tôn ban quyền cho nhơn
sanh lập Luật lại nữa, khi trình độ tiến hóa đến một giai
đoạn cao hơn, thì Luật sẽ được nhơn sanh chỉnh đốn cho
phù hạp với nhơn trí, làm cho Đạo – Đời tương đắc mà dìu
dắt cả nhơn sanh đời đời kiếp kiếp.
Ý Nghĩa Tân Luật
Tân Luật đã gồm trọn Tam giáo
Nay Thầy đã quyết-định: “Tân-Luật đã gồm trọn Tam
giáo mà ba Cựu Luật của Tam-giáo hiệp nhau thì cũng như
một, nghĩa là “Tân Luật”. Vậy một mà thành ba, mà ba cũng
như một. Chẳng luật-lệ thì là trái phép, mà trái phép thì thế
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nào vào Bạch Ngọc-Kinh cho đặng. Tân Luật có ảnh-hưởng
đến Tiên phong Phật-sắc của người tu. Bởi Tân-Luật đã thể
hiện được Tinh – Khí – Thần hiệp nhứt”.
Tân Luật là chuẩn thằng, phép khuôn
Pháp-Chánh-Truyền để truyền Chánh-Pháp và Tân
Luật để làm chuẩn thằng gọi chung là Pháp Luật Đại Đạo
法 律 大 道 . Xem thế, thì Pháp Luật Đại Đạo là điều tối yếu,
tối trọng của mọi tín đồ, là “hàng rào, cây gậy thiêng liêng”
cho mỗi nhơn-sanh nương theo đó mà lần bước đến thang
mây, đồng thời để cho Chức-Sắc Hành Chánh-Đạo do theo
đó mà dắt-dìu nhơn-sanh cho khỏi sa chân trái bước.
Nếu hỏi Đạo mà phải có Pháp có Luật để làm gì?
“Thầy vì sợ phàm tâm tục tánh lập Luật Pháp rất nghiêm
đặng đủ quyền-hành buộc cả Hội-Thánh, nghĩa là thân thể
thiêng-liêng hiệp-hòa làm một:
❒❒ Luật thì có Tân-Luật,
❒❒ Pháp thì có Pháp-Chánh-Truyền,
❒❒ Quyền thì có Tòa-Tam-giáo».
Nội dung Tân Luật
Tân Luật gồm 3 phần: Đạo Pháp, Thế Luật và TịnhThất
1. Đạo-Pháp có 8 chương:
❒❒ Chương I: Chức-Sắc cai-trị trong Đạo có 8 điều.
❒❒ Chương II: Về người giữ Đạo có 7 điều.
❒❒ Chương III: Về việc lập họ có 5 điều.
❒❒ Chương IV: Về Ngũ giới cấm có 1 điều.
❒❒ Chương V: Về Tứ đại điều-qui có 1 điều.
❒❒ Chương VI: Về giáo-huấn có 3 điều.
❒❒ Chương VII: Về hình phạt có 6 điều.
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❒❒ Chương VIII: Việc ban hành luật-pháp có 1 điều.
2– Thế Luật: có 24 điều.
3– Tịnh Thất: có 8 điều.
Luận về Luật và Quyền
Đức Hộ Pháp nói: “… chỉ luận về Tân Luật mà Đức Chí
Tôn và Đức Lý Giáo Tông đã dạy Hội-Thánh khi mới khai
Đạo, lập trong ba tháng phải thành-tựu. Trong Tân-Luật con
cái của Đức Chí-Tôn đều ngó thấy, Bần-Đạo không cần lập đi
lập lại vô-ích, chỉ lấy cái tinh-túy của nó là trong Tân Luật ấy
Đức Chí-Tôn định cho Ngũ Giới-Cấm và Tứ Đại-Điều Qui
và trong ấy cốt bảo-vệ Tam Cang Ngũ Thường của toàn thể
con cái của Ngài, thật ra cái Thiên-Luật của Ngài mà Ngài
đã để trong tâm não con cái của Ngài.
 Luật chỉ có một là Thương Yêu,
 Quyền chỉ có một là Công Chánh.
“Thiên-hạ đã lập Luật nhiều quá, mà cái Luật của thiên
hạ lập ấy tưởng khi cả thảy đều thấy, dầu cho họ có thay đổi
cho tới tận thế, họ chưa có phương nào làm cho nó phù hợp
với cả nhân-tâm bao giờ. Còn Đức Chí-Tôn đến lập Luật có
một điều mà thôi là Thương Yêu. Cả thảy đều hiểu cái Luật
ấy, nghĩ coi có ai tránh khỏi đặng không? Người nào không có
dính trong cái Luật Thương Yêu ấy thì chẳng hề họ sống được
bao giờ, nhất là sống chung của đồng-loại, hoặc họ phải tự họ
ly-dị cả nhơn loại hay là cả nhơn-loại buộc phải đào-thãi họ,
nếu họ không tuân cái Luật ấy.
Còn cái quyền Công Chánh: Công-bình, Chánh trực;
dầu một kẻ không học kia, dốt nát thế nào mà học được hai cái
đặc tính quí-báu ấy. Tôi tưởng cả thảy thiên hạ đều cúi đầu
tôn trọng, kính nhường và nhứt là họ Thương -Yêu.
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Thiên Luật của Chí-Tôn là vậy!
Tân-Luật, Đức Chí-Tôn cốt yếu muốn cho ta làm, đặng
ta bảo-vệ cái Tam Cang Ngũ Thường của nhân-loại.
Nói về phương Đông này dầu cho luận tới các quốc gia,
xã-hội, đến đâu đi nữa, họ tự-trọng, họ văn minh thế nào,
họ chưa ra khỏi đường lối ấy, niêm-luật ấy bao giờ, nếu họ ra
khỏi là muốn tự bỏ cả xã-hội của họ thì nó sẽ thành cái gì chớ
không thành xã-hội».
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2

HỘI THÁNH EM

T

rọng tâm của chương này là làm công việc
sao chép lại các tài liệu liên quan đến Hội
Thánh Em trước năm 1975 trong:
•• Pháp Chánh Truyền chú giải;
•• Các văn bản chính thức của Hội Thánh;
•• Tài liệu học tập Hạnh Đường của Tòa Thánh;
5
•• Từ Điển Cao Đài của Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng ;
•• Hội Thánh Em trong tài liệu “Sứ Mạng của Chức Việc
Bàn Trị Sự trong Hội Thánh” (1952).
1. DANH XƯNG CHÍNH THỨC HỘI THÁNH EM
Cụm từ «Hội Thánh Em» hiện diện trong các văn bản
chính thức như:
•• Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài;
•• Trong Thánh Lịnh số 257–HP-HN của Đức Hộ Pháp
ban hành;
•• Hội Thánh Em được giảng dạy trong khóa Hạnh Đường
Canh Tuất 1970;
•• Hội Thánh Em trong cuốn Từ Điển Cao Đài của Hiền
Tài Nguyễn Văn Hồng;
•• Hội Thánh Em trong tài liệu “Sứ Mạng của Chức Việc
Bàn Trị Sự trong Hội Thánh”.
5 Cuốn từ điển của Hiền Tài là một đóng góp «vĩ đại» rất giá trị
cho sự hiểu biết tôn giáo Cao Đài
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1. Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài
Từ khi Đức Lý Giáo Tông hiệp với Đức Hộ Pháp mới
lập thêm Bàn Trị Sự gọi là Hội Thánh Em, do vậy mà phẩm
Lễ Sanh mới được nâng lên hàng Chức Sắc, có trách nhiệm
thuyên bổ, đảm trách vụ đặc sứ, sau này cai quản Tộc Đạo
nên còn là Đầu-Tộc Đạo. Vì vậy mà Pháp Chánh Truyền
Cửu Trùng Đài có ghi như sau:
«Chức Sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng hợp lại là Hội
Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay Hội Thánh Cao Đài.»
Về Hành chánh:
•• Hội Thánh Cao Đài gồm các bậc phẩm từ Giáo Hữu (của
Cửu Trùng Đài) đổ lên.
Các bậc phẩm ở Hiệp Thiên Đài “ hay các cơ quan khác”
thì đối phẩm tương đương với phẩm Giáo Hữu.
•• Từ Phối Sư trở lên hành Đạo ở tại Tòa Thánh.
•• Từ Lễ Sanh đến Giáo Sư hành đạo ở địa phương. (Tộc
đạo, Châu đạo, Trấn đạo).
Hội Thánh ở trung ương được gọi là Hội Thánh Anh.
Bàn Trị Sự tại Hương Đạo ở địa phương gọi là Hội
Thánh Em, gồm 3 vị: Chánh, Phó và Thông Sự. Đạo Luật
qui định: dù là một phẩm nhỏ nhất (Phó Trị Sự hoặc Thông
Sự) nơi ấp Đạo cũng phải trường trai và phải từ bỏ quyền Đời
đặng để trọn tâm lo tròn trách nhậm Đạo».
2. Trong Thánh Lịnh số 257–HP-HN của Đức Hộ Pháp
«Các bạn đã ngó thấy, trên thì có Giáo Tông, Hộ Pháp và
Đầu Sư, còn dưới thì Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự và Thông
Sự là Giáo Tông, Hộ Pháp, Đầu Sư em, thì dầu cho cội Đạo
bị cốt từ trên tới gốc đi nữa, thì nó vẫn nhảy chồi, biến thành
năm bảy cây khác. Đó đã chỉ rõ rằng Hội Thánh của Cao Đài
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chẳng hề dứt tuyệt… nói cho cùng nước, chức sắc Thiên Phong
mà bị bắt hết đi nữa thì dưới này các Bàn Trị Sự và tín đồ
cũng công cử người thay thế cho họ».
3. Hội Thánh
Em được giảng dạy trong khóa Hạnh Đường Canh Tuất
6
1970
«Nói về quyền hành của Chức Việc Bàn Trị Sự. Bàn
Trị Sự là Hội Thánh Em, có bổn phận Thể Thiên Hành Hóa,
đồng quyền, đồng thể, không hơn không kém với Hội Thánh,
nhưng trong phạm vi địa phận Hương, Ấp Ðạo mà thôi vì theo
Pháp Chánh Truyền thì: CHÁNH TRỊ SỰ: Là người thay
mặt Ðức LÝ GIÁO TÔNG làm Anh Cả chư Tín Ðồ trong
Hương Ðạo và cũng được gọi là Ðầu Sư Em, vì người cầm đủ
hai quyền Chánh Trị và Luật Lệ cũng như Ðầu Sư vậy. PHÓ
TRỊ SỰ: Là người cầm quyền Chánh Trị Ðạo song không có
quyền về Luật Lệ được đồng thể cùng Thông Sự lại đặng đồng
quyền cùng Chánh Trị Sự trong một Ấp Ðạo, cũng được gọi
là Giáo Tông Em, có bổn phận sửa đương, giúp đỡ, dìu dắt,
dạy dỗ chư Tín Ðồ trong địa phận mình trấn nhậm».
“Vậy Chức Việc Bàn Trị Sự là Chức Sắc của Ðức LÝ
GIÁO TÔNG và HỘ PHÁP lập thành để thay quyền cho
Hội Thánh trong chốn thôn quê sằn dã, có bổn phận rất quan
trọng đối với Nhơn Sanh thì chư Học Viên nên thấu triệt yếu
lý đó để thực hành cho tròn trách nhiệm, chớ nên thờ ơ xem
thường mà đắc tội cùng THẦY» (Hạnh Đường Tài Liệu
Huấn Luyện Bàn Trị Sự Khóa Canh Tuất (1970) Trang 8).
6 Tài liệu huấn luyện chức việc bàn trị sự nam nữ (Khóa Canh Tuất
1970), Kiểm duyệt ngày 05 tháng 06 năm Canh Tuất (dl. 07–07–
1970) Trưởng Ban Kiểm Duyệt Kinh Sách Đạo Hiến Pháp H.T.Đ.
Trương Hữu Đức (Ấn Ký), Hội Thánh giữ bản quyền, Ấn hành
năm Canh Tuất 1970. In tại nhà in Lê Thành Long Hoa
29

2 Hội Thánh Em

4. Hội Thánh Em trong cuốn Từ Điển Cao Đài
Soạn giả Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng giải thích Hội
Thánh Em như sau theo Pháp Chánh Truyền.
«Đơn vị nhỏ nhất làm nền tảng cho Hành Chánh Đạo là
Hương Đạo, gồm số tín đồ cư ngụ trong một làng hay một xã.
Đứng đầu Hương Đạo là một vị Chánh Trị Sự, nắm cả
hai quyền: Hành Chánh và Luật Lệ. Do đó, Pháp Chánh
Truyền gọi Chánh Trị Sự là Đầu Sư Em, vì quyền hành
của Chánh Trị Sự giống hệt quyền hành của Đầu Sư, nhưng
chỉ trong phạm vi Hương Đạo.
Hương Đạo chia ra nhiều Ấp Đạo. Mỗi Ấp Đạo có một
Phó Trị Sự (1nam, 1nữ) coi về Hành Chánh và một Thông Sự
(1nam, 1nữ) coi về Luật Lệ.
Do đó, Pháp Chánh Truyền gọi Phó Trị Sự là Giáo
Tông Em, vì quyền hành của Phó Trị Sự giống hệt quyền
hành của Đức Giáo Tông, nhưng chỉ trong phạm vi nhỏ là
một Ấp Đạo mà thôi.
Pháp Chánh Truyền gọi Thông Sự là Hộ Pháp Em,
vì quyền hành của Thông Sự (chỉ coi về Luật Lệ) giống hệt
quyền hành của Đức Hộ Pháp nhưng chỉ trong phạm vi nhỏ
là một Ấp Đạo.
Các vị: Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự, Thông Sự trong
một Hương Đạo, tức là các vị Đầu Sư Em, Giáo Tông Em,
Hộ Pháp Em, họp lại gọi là Hội Thánh Em.
Các vị Giáo Tông, Đầu Sư, Hộ Pháp ở Tòa Thánh trung
ương gọi là Hội Thánh Anh.
Vậy Đạo Cao Đài chỉ có một Hội Thánh Anh ở trung
ương nhưng có vô số Hội Thánh Em ở các địa phương, từ quốc
nội cho đến quốc ngoại.
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Vô số Hội Thánh Em ở địa phương làm nền tảng cho một
Hội Thánh Anh ở trung ương. Nhờ cơ cấu tổ chức đặc biệt nầy
mà Đạo Cao Đài sẽ vững bền mãi mãi, không một thế lực nào
có thể tiêu diệt nó được, xứng đáng là một nền Đại Đạo chơn
thật của Đức Chí Tôn».
5. Hội Thánh Em trong tài liệu “Sứ Mạng của Chức Việc Bàn Trị Sự
trong Hội Thánh”
Trong đó có đoạn nói rõ về Hội Thánh Em như sau:
“…Nhìn lại trong Bàn Trị Sự, Chánh Trị Sự có quyền cả
Đạo lẫn Đời, ấy là phẩm Đầu Sư Em, Phó Trị Sự chỉ có quyền
về phần Đời tức là phẩm Giáo Tông Em và Thông Sự chỉ có
quyền về phần Đạo tức là phẩm Hộ Pháp Em. Hiệp chung cả
Bàn Trị Sự lại thành một Hội Thánh Em đó vậy….”
Cũng trong tài liệu nầy chỉ rõ vai trò Hội Thánh Em
lúc cơ Đạo biến chuyển phải làm gì cụ thể như sau:
“…Ví như trong Hội Thánh có điều biến chuyển, hoặc do
quyền lực áp chế, hoặc do luật pháp bất minh, thì dưới còn
biết bao nhiêu Bàn Trị Sự, tức là biết bao nhiêu Hội Thánh
Em sẽ đứng lên để binh vực và để tô điểm lại Thánh Thể của
Ngài, như thế có quyền lực nào mà tiêu diệt Đạo cho đặng…”
2. BÀN TRỊ SỰ HỘI THÁNH EM
7

Bàn Trị Sự 班 治 事 là một ban gồm nhiều người có
nhiệm vụ quản lý và điều hành các công việc của một Hội
Thánh Em. Thông thường, khi nói Bàn Trị Sự là nói Bàn
Trị Sự của một Hương Đạo, gồm các Chức Việc điều hành
7 Bàn: có nghĩa bàn luận với nhau, còn theo HT Nguyễn Văn Hồng
thì Bàn do chữ Ban đọc trại ra, là một tổ chức gồm nhiều người có
phận sự đặc biệt. Trị: Sắp đặt cho yên. Sự: Việc. Administrative
Committee of a religious village
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và sắp đặt công việc đạo trong Hương Đạo đó. Hương Đạo
gồm những tín đồ cư ngụ trong một làng hay trong một xã.
Tổ chức Bàn Trị Sự Hương Đạo là cấp thấp nhứt trong hệ
thống Hành Chánh Ðạo Cửu Trùng Ðài.
Ðứng đầu Bàn Trị Sự của mỗi Hương Đạo là một vị
Chánh Trị Sự, chức vụ là Ðầu Hương Đạo. Dưới Chánh Trị
Sự có nhiều vị Phó Trị Sự và Thông Sự. Mỗi một Ấp Đạo
có một vị Phó Trị Sự (nam, nữ) và một vị Thông Sự (nam,
nữ) phụ trách đạo sự.
Phẩm Chánh Trị Sự được gọi là Ðầu Sư Em, Phó Trị
Sự được gọi là Giáo Tông Em, và Thông Sự là Hộ Pháp Em.
Các Chức việc Bàn Trị Sự được gọi chung là Hội Thánh
Em. Hội Thánh Em làm nền tảng cho Hội Thánh Anh ở
Trung Ương.
Theo Đạo Luật Mậu Dần thì Bàn Trị Sự nên chọn cử
hạng người có tài đức, bất luận là hạng thanh niên hay là
bậc trưởng lão, miễn vị ấy đặng phần đông tín nhiệm là đủ.
Nếu như một ai còn đương quyền đời mà muốn vào
hàng phẩm Chức việc thì phải từ bỏ quyền đời đặng để trọn
tâm lo tròn trách nhậm đạo.
Mỗi khi khuyết Chánh Trị Sự thì chỉ có hàng Phó Trị
Sự và Thông Sự đặng quyền dự cử mà thôi, trừ ra những vị
nào đã bị phạm Luật pháp có hình phạt của Hội Thánh.
Còn như khuyết Phó Trị Sự, Thông Sự thì chọn những
vị nào có đạo đức, đủ tư cách, hoặc dày công; ngoài những
vị trên đây thì Ðạo Hữu nào, dầu mới nhập môn, cũng
đặng dự cử, miễn là đủ sức tín nhiệm của toàn Đạo trong
địa phận thì đặng. Nhưng trừ ra những vị nào đã bị phạm
Luật pháp có hình phạt của Hội Thánh và người trong các
Chi phái mới trở lại.
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QUYỀN HÀNH CỦA BÀN TRỊ SỰ

Các giải thích dưới đây được rút ra từ Pháp Chánh
Truyền chú giải của Tòa Thánh Tây Ninh in năm 1972 (tr.
61–68) và Từ Điển Cao Đài của Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng.
Các vị Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự, Thông Sự trong
một Hương Đạo được gọi chung là Chức Việc Bàn Trị Sự
Hương Đạo.
Ðối với Hội Thánh ở Trung ương thì gọi là Hội Thánh
Anh, còn các Chức việc Bàn Trị Sự ở Hương Đạo tại địa
phương được gọi là Hội Thánh Em. Hội Thánh Anh cai
quản toàn Đạo, còn Hội Thánh Em chỉ cai quản một Hương
Đạo mà thôi.
Hội Thánh Anh chỉ có một ở trung ương, nhưng Hội
Thánh Em thì có rất nhiều, hằng vạn hằng ức ở khắp các
địa phương trong nước và cả thế giới. Hội Thánh Em làm
nền tảng cho Hội Thánh Anh.
Chánh Trị Sự 正 治 事
Chánh Trị Sự là phẩm Chức Việc do Ðức Lý Giáo
Tông lập ra để làm đầu một Hương Đạo, gọi là Ðầu Hương
Đạo, có phận sự coi về hành chánh và luật pháp trong một
Hương Đạo.
Hương Đạo là một tập thể các tín đồ cư ngụ trong một
xã hay một làng. Một Hương Đạo được chia làm nhiều Ấp
Đạo.
Chánh Trị Sự là Chức Sắc của Ðức Lý Giáo Tông lập
thành, phải tùng quyền Lễ Sanh mà hành sự, đặng làm chủ
trong địa phận Giáo Hữu và thay mặt cho Ðạo làm anh cả
trong phần địa phận ấy.
Ðây xin nhắc lời của Ðức Lý Giáo Tông giáng bút giải
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nghĩa chức Chánh Trị Sự và Đức Hộ Pháp ban quyền luật
lệ Hiệp Thiên Ðài cho Chức Sắc ấy đặng đủ thế lực mà làm
cho hoàn toàn trách nhậm.
Lời Ðức Lý Giáo Tông nói: “Chánh Trị Sự là người thay
mặt cho Lão, làm anh cả của chư Tín Ðồ trong phần địa phận
của nó, Lão muốn thế nào cho Lão có mặt khắp nơi, tận ven
Trời cùng góc bể. Lão tưởng Hiền Hữu cũng muốn vậy chớ.
Trong nhơn sanh, hạng trí thức thì ít, hạng ngu muội thì nhiều,
nếu chúng ta không có đủ sức điều đình, thì khó mà rải chơn
lý Ðạo khắp nơi cho đặng. Càng thân cận với nhơn sanh lại
càng chịu nhiều sự khó khăn rắc rối; chúng ta phải liệu phương
nào mà trừ diệt những sự khó khăn ấy, khi mới nảy sanh ra
thì nền Ðạo mới khỏi loạn lạc. Vậy Lão xin Hiền Hữu ban
quyền cho Chánh Trị Sự đặng phép xử trị, hầu có thể dạy dỗ
sửa răn, thay quyền cho chúng ta trong chốn thôn quê sằn dã”.
Theo Thánh ý Ðức Lý Giáo Tông, thì quyền hành Chánh
Trị Sự như vầy: Chánh Trị Sự phải chăm nom, giúp đỡ sự
sanh hoạt của Môn Ðệ Thầy đã chịu dưới quyền người điều
khiển, giúp khó, trợ nghèo, coi cả Tín Ðồ như em ruột, có
quyền xử đoán, nhứt là việc bất bình nhỏ mọn xảy ra trong
phần địa phận của mình, song phải tùng lịnh Giáo Hữu và
Lễ Sanh cùng người Ðầu Họ.
Người Tín Ðồ mà phạm luật Ðạo, thì Chánh Trị Sự
phải khuyên nhủ răn he, ít nữa là đôi lần, thảng như không
biết ăn năn chừa cải, thì tư tờ về Thánh Thất sở tại cho Giáo
Hữu, đặng người đòi đến mà dạy dỗ răn he. Như Giáo Hữu
đã dạy dỗ răn he rồi, mà còn tái phạm, thì Chánh Trị Sự có
quyền đệ tờ lên cho người Ðầu Họ mà cầu xin Hội Thánh
trừng trị hay là trục xuất, chiếu theo Tân Luật.
Tờ nầy phải làm ra hai bổn, một bổn tư về Hiệp Thiên
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Ðài, và một bổn về Cửu Trùng Ðài.
Như có điều chi sái luật Ðạo, mà Chánh Trị Sự đã nhiều
phen tư tờ cho Cửu Trùng Ðài, song Cửu Trùng Ðài yêm
ẩn, thì Chánh Trị Sự đặng phép tư tờ thẳng lên Hiệp Thiên
Ðài, kêu nài định đoạt.
Cấm Chánh Trị Sự không đặng phép lấn địa phận của
người đồng phẩm, không đặng đi nơi khác mà hành chánh.
Buộc hành Ðạo như vầy: “Phải chia địa phận mình ra nhiều
địa phận”, tùy theo lớn nhỏ mà giao cho Phó Trị Sự.
Buộc Phó Trị Sự phải thay phiên nhau đặng nạp cho
Chánh Trị Sự, mỗi tháng ba mươi người công quả, tức là
mỗi ngày, phải có một người hầu việc cho Chánh Trị Sự.
Chánh Trị Sự mới sai người đó đi khắp địa phận mà thăm
viếng Tín Ðồ về sự bịnh hoạn, đói khó. Hễ có một người
trong địa phận bị tai nạn, thì biểu người công quả ấy ở tại
đó mà giúp đỡ, săn sóc, hoặc bịnh hoạn phải lo nuôi dưỡng,
hoặc nghèo nàn phải chung hiệp nhau mà gở khổ, ấy là phận
sự rất cao thượng của Chánh Trị Sự, cái vẻ riêng tốt đẹp của
Ðạo do tại nơi đó.
Ðức Lý Giáo Tông lại dạy rằng: “Vậy mới phải là anh
em một nhà, cần lo giúp đỡ, chia vui sớt thảm, no đói có nhau,
giữ quyền lợi cho nhau, không giành, không giựt, hễ đói thì
mình chung nuôi, bị thất lợi thì mình phải giữ; hễ nhục thì
mình chung chịu, ắt quyền hành mình phải trọng».
«Trước khi lãnh trách nhậm, buộc Chánh Trị Sự phải
đến Thánh Thất sở tại mà lập minh thệ; phải thề rằng: “Giữ
dạ vô tư mà hành Ðạo, dầu cha mẹ, anh em, vợ con, cũng
chẳng đặng phép tư vị, gìn dạ chơn thành, thể thiên hành
Ðạo. Chánh Trị Sự là Ðầu Sư em đó vậy”.
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Phó Trị Sự 副 治 事
Phó Trị Sự là phẩm Chức việc do Ðức Lý Giáo Tông
lập ra để giúp việc cho Chánh Trị Sự và làm đầu một Ấp
đạo về phương diện hành chánh.
“Người đặng đồng quyền cùng Chánh Trị Sự, trong một
địa phận của Chánh Trị Sự nầy cho cai quản. Người có quyền
về chánh trị chớ không có quyền về luật lệ. Ðặng phép sửa
đương, giúp đỡ dìu dắt, dạy dỗ chư Tín Ðồ trong địa phận
trấn nhậm, mà không đặng phép xử đoán. Buộc mỗi tháng,
thay phiên với các Phó Trị Sự khác, mà dâng cho Chánh Trị Sự
ba chục người công quả, đặng cho Chánh Trị Sự có thể sắp đặt
việc giúp đỡ kẻ cô thế, bịnh hoạn, bị tai nạn, trong địa phận sở
tại mình, song khi đắc lịnh của Chánh Trị Sự dạy giao người
công quả ấy, nơi nhà người Tín Ðồ nào, thì phải chăm nom
coi chừng có làm phận sự cùng chăng? Hoặc có sơ sót điều chi,
phải cho Chánh Trị Sự hay, đặng sửa đương chỉnh đốn lại.
Mỗi ngày phải chạy tờ nhựt để cho Chánh Trị Sự hiểu điều
động tịnh trong địa phận của mình; nhứt là những sự chi
làm hại cho phương diện Ðạo, thì phải tức cấp cho Thông Sự
hay, đặng điều đình thế nào cho an ổn. Những sự kiện thưa,
những điều sái luật Ðạo, đã đặng tin quả quyết, thì chẳng
đặng phép yêm ẩn, ngó lơ, buộc phải giao cho Thông Sự phán
xử. Cấm nhặt không cho Phó Trị Sự lấn quyền về luật lệ, Phó
Trị Sự là Giáo Tông em”.
Thông sự 通 事
Thông Sự là phẩm Chức việc do Ðức Phạm
Hộ Pháp
8
lập ra để coi về Luật pháp trong một Ấp Đạo . Thông Sự là
người đồng thể cùng Phó Trị Sự trong địa phận của Phó
8 Thông Sự là Chức Sắc của Lý Giáo Tông khuyên Hộ Pháp lập
thành.
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Trị Sự cai quản, song người có quyền về luật lệ chớ không
có quyền về chánh trị.
Thông Sự là người của Hiệp Thiên Ðài để tùng quyền
Chánh Trị Sự. Phận sự của người thì phải xem xét, kiểm dượt
cử chỉ hành đạo của Phó Trị Sự. Mọi việc chi làm cho mất
lẽ công bình nơi địa phận của Phó Trị Sự cai quản mà Hội
Thánh không rõ thấu, thì Thông Sự phải chịu phần trách cứ.
Những điều chi sái luật Ðạo, chẳng y theo lịnh Hội
Thánh tư truyền, hoặc sửa cải Tân Luật, hoặc cải lịnh hành
chánh, nếu chẳng có phép của Chánh Trị Sự truyền dạy mà
Phó Trị Sự tự chuyên thi hành, Hội Thánh lại không hay
biết chi hết, thì tội tình ấy về phần Thông Sự.
Tuy người phải chịu dưới quyền Chánh Trị Sự mặc dầu,
song đặng quyền sửa lỗi của Chánh Trị Sự. Thảng như đã
thấy lẽ vô Ðạo hiển nhiên của Chánh Trị Sự, thì Thông Sự
đặng phép can gián sửa lỗi; nếu đã nhiều phen mà Chánh
Trị Sự chẳng nghe và đã có tư tờ về Cửu Trùng Ðài mà Cửu
Trùng Ðài yêm ẩn, thì người đặng phép chạy tờ về Hiệp
Thiên Ðài mà cầu xin sửa trị. Người phải chăm nom, binh
vực những kẻ cô thế, bất câu người có Ðạo hay là ngoại Ðạo,
hoặc là bị tai nạn thình lình, hoặc bị nghèo nàn đói khó,
hoặc bị bịnh hoạn cô thân,
hoặc phải bị tha hương lữ thứ,
9
hoặc bị yếu tha già thải , người đặng trọn quyền buộc Phó
Trị Sự phải liệu phương giúp đỡ.
Bất kỳ Chức Sắc nào, dầu lớn nhỏ cũng vậy, khi Thông
Sự có gặp việc cần dùng gắp rút trong khi hành chánh của
Ðạo thì buộc phải giúp đỡ binh vực. Những kẻ nào mà Thông
9 Ðời có sưu thuế mà đặng tha đi là có tật nguyền không phương
bảo thân cho vẹn, còn lớn thì có bịnh tình phận sự mà bị thải ra thì
là lão thành cô độc.
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Sự đã nhiều phen trách cứ về tánh cường ngạnh, không chịu
giúp sức người trong cơn gắp rút đã đủ chứng cớ thì Hiệp
Thiên Ðài sẽ xin Hội Thánh trừng trị. Trước khi lãnh trách
nhiệm, buộc Thông Sự phải đến Thánh Thất sở tại mà lập
minh thệ, y như Chánh Trị Sự, Thông Sự là Hộ Pháp em.
Thầy đã nói: «Nếu dưới mắt các con còn thấy một điều
mất lẽ công bình, thì Ðạo chưa thành lập”.
Chú giải: Bực hạ đẳng nhơn sanh thường bị hiếp đáp
vì mất lẽ công bình hơn hết. Bởi cớ ấy mà quyền của Thông
Sự rất nên yếu trọng.
DANH XƯNG

Với nhiệm vụ đặc biệt của mỗi vị Chức việc trong Hương
Đạo, nên Pháp Chánh Truyền Chú Giải gọi:
❒❒ Chánh Trị Sự là Ðầu Sư Em, vì nắm cả hai quyền : Hành
Chánh và Luật Pháp trong một Hương Đạo. Còn Ðầu
Sư thì nắm cả hai quyền Hành Chánh và Luật Pháp của
cả Cửu Trùng Đài.
❒❒ Phó Trị Sự là Giáo Tông Em, vì chỉ nắm quyền Hành
Chánh trong một Ấp Đạo. Còn Ðức Giáo Tông thì nắm
quyền Hành Chánh của cả nền Ðại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Nhiệm vụ của Phó Trị Sự và Ðức Giáo Tông thì giống
nhau nhưng phạm vi quyền hạn lớn nhỏ thì khác nhau.
❒❒ Thông Sự là Hộ Pháp Em, vì chỉ nắm quyền về Luật
Pháp trong một Ấp Đạo. Còn Ðức Hộ Pháp thì nắm
quyền về Luật pháp của cả nền Ðạo của Ðức Chí Tôn.
Nhiệm vụ thì giống nhau, nhưng phạm vi quyền hạn
lớn nhỏ thì khác nhau.
Trong một Hương Đạo, chỉ có một vị Chánh Trị Sự
làm Ðầu Hương Đạo, nhưng có nhiều Phó Trị Sự và nhiều
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Thông Sự tùy theo Hương Đạo ấy có bao nhiêu Ấp Đạo.
LUẬT CẦU PHONG

Chiếu theo Thánh giáo của Ðức Nguyệt Tâm Chơn
Nhơn, Chánh Trị Sự có 5 năm công nghiệp đầy đủ với chức
trách của mình, có Tờ Kiết Chứng Công Nghiệp, Tờ Tánh
Hạnh, trường trai, đạo đức, đủ tư cách và phải độ đặng 300
người nhập môn (chẳng kể số Ðạo Hữu của Cựu Chánh Trị
Sự đã độ đặng) thì mới đem vào sổ cầu phong thăng thưởng
lên phẩm Lễ Sanh. Việc Cầu phong nầy phải đưa ra Quyền
Vạn Linh định đoạt.
Khi đắc phong rồi, phải học Ðạo nơi Hạnh Ðường Tòa
Thánh, và phải đi tập sự một thời gian, chừng nào đủ tài đức
cầm quyền hành chánh thì mới đặng bổ làm Ðầu Tộc Ðạo.
Đâu là điểm quan trọng nhất của Bàn Trị Sự Hội Thánh
Em?
Theo Đức Hộ Pháp, dầu Hội Thánh Anh có bị hoàn cảnh
làm cho mất đi mà Hội Thánh Em ở các địa phương còn thì
nền Ðạo vẫn còn.
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GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

T

rong phần 2 của chương này, chúng tôi trình
bày diễn biến xóa tên Tôn giáo Cao Đài gốc
bởi tà quyền. Biến cố này gây ra thời Đạo Loạn như ngày
nay, tôn giáo Cao Đài như rắn không có đầu, người này nhìn
người kia mà tự đặt câu hỏi: Phải làm gì? Tuân theo mệnh
lệnh của ai? Và đây câu trả lời của Đức Hộ Pháp.
Đức Hộ Pháp đã nghĩ đến thời Đạo Loạn và dạy tín đồ
phải làm gì để bảo vệ Đạo trong trường hợp tà quyền hủy
diệt đầu não của tôn giáo là Hội Thánh. Ngài đã dựa vào lời
dạy của Đức Chí Tôn trong Pháp Chánh Truyền mà ban
hành Thánh Lịnh.
1. THÁNH LỊNH SỐ 257–HP-HN
«Các bạn đã ngó thấy, trên thì có Giáo Tông, Hộ Pháp và
Đầu Sư, còn dưới thì Chánh Trị Sự, Phó trị sự và Thông
sự là Giáo Tông, Hộ Pháp, Đầu Sư em, thì dầu cho Đạo
bị cốt từ trên tới gốc đi nữa, thì nó vẫn nhảy chồi, biến thành
năm bảy cây khác. Đó đã chỉ rõ rằng Hội Thánh của Cao Đài
chẳng hề dứt tuyệt… nói cho cùng nước, chức sắc Thiên Phong
mà bị bắt hết đi nữa thì dưới này các bàn Trị sự và tín đồ cũng
công cử người thay thế cho họ».
Chiếu theo khuôn luật trên, hễ quyền trên đã bị quỉ
quyền truất phế, thì dưới phải tiếp tục cầm quyền Thiêng
Liêng của Đạo. Có nghĩa là các tín đồ phải tuân lệnh xây
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dựng muôn ngàn Hội Thánh Em thay thế cầm quyền giữ
vững mối Đạo khi Hội Thánh Anh của tôn giáo gốc bị giải
tán như tình trạng hiện nay. Vậy soạn giả xin các tín đồ
Cao Đài đọc tiếp phần 2 của chương này về cách cộng sản
xóa tên tôn giáo gốc để cùng nhau suy nghĩ về lời dạy của
Đức Hộ Pháp về vai trò Hội Thánh Em tức các Bàn Trị Sự
Thánh Thất hiện nay.
Từ khi đảng cộng sản Việt Nam chiếm Miền Nam Việt
Nam ngày 30–4–1975 đến nay, Đạo Cao Đài của Đức Chí
Tôn biến chuyển như nội dung Thánh Lịnh của Đức Hộ
Pháp. Nền Đạo đã bị đảng cộng sản “cốt từ trên tới dưới”,
từ Hội Thánh Anh ở Trung Ương cho tới Hội Thánh Em
ở địa phương, đều bị xóa tên và thay thế bằng một hệ thống
tổ chức sinh hoạt tôn giáo theo đường lối, chủ trương của
đảng mà người tín đồ Cao Đài bảo thủ chơn truyền gọi là
Đạo quốc doanh.
Mưu đồ thâm độc của nhà cầm quyền cộng sản Việt
Nam là nhằm tiêu diệt Tôn Giáo gốc Cao Đài của Đức Chí
Tôn, rồi sau đó xử dụng Đạo Cao Đài như một công cụ phục
vụ cho đường lối chính trị của một chế độ vô thần.
Nay trong tình trạng tôn giáo gốc Cao Đài Tây Ninh
đã bị cộng sản xóa tên thì thử hỏi các tín đồ Cao Đài phải
làm gì? Câu trả lời đã được Đức Hộ Pháp ghi trong Thánh
Lịnh 257 dưới đây:
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2. XÓA TÊN TÔN GIÁO CAO ĐÀI GỐC
Trước năm1975, Đạo Cao Đài bao gồm: Một tôn giáo
gốc là tôn giáo Cao Đài Tây Ninh và nhiều hệ phái nhỏ phát
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xuất từ tôn giáo gốc.
Sau 1975, mục đích của cộng sản là xóa tên tôn giáo Cao
Đài gốc với các phương pháp sau:
•• Đạo do nhà Nước cộng sản quản lý với khẩu hiệu«Nước
vinh Đạo sáng»;
•• Đạo bị phân chia chính thức theo luật pháp thành nhiều
hệ phái và tổ chức độc lập với nhau và không còn tôn
giáo gốc.
Trong thời kỳ xóa tên tôn giáo gốc, Đạo Cao Đài trải qua
3 giai đoạn đáng ghi nhớ sau:
•• Giai đoạn «Nước vinh»: cấm cơ bút, thành lập Cao Đài
quốc doanh để Đạo dưới quyền Đảng cộng sản.
•• Giai đoạn «Triển khai»: Phân tán Đạo thành hệ phái
độc lập không có tôn giáo gốc (trên danh nghĩa và pháp lý).
Muốn được phép hành Đạo, hệ phái phải có hiến chương
để xin tư cách pháp nhân.
•• Giai đoạn «Đạo sáng»: Đạo Cao Đài không có gốc (Tôn
giáo Cao Đài Tây Ninh) mà chỉ có cành (hệ phái); hình
ảnh Đạo Cao Đài là tổng hợp các hệ phái và tổ chức độc
lập dưới sự quản lý của Nhà Nước.
10

A. THỜI NƯỚC VINH !

Vinh có nghĩa là vẻ vang, vậy làm thế nào cho Nước
vẻ vang trên trường quốc tế với vinh dự là một quốc gia có
tự do tín ngưỡng? Với Đạo Cao Đài, công việc làm «Nước
10 Tài liệu tham khảo:
– Bản Án Cao Đài - Mặt Trận Tổ Quốc Tây Ninh, 1978
– Thông Tri số 01
– Văn Tịch Pháp Nhơn Chi Đạo - Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa, 1984
– Đạo Lịnh số 01 ngày 4 tháng 2 Kỷ Mùi (1–3–1979)
44

3 Giáo huấn của Đức Hộ Pháp

Vinh» chia làm hai giai đoạn:
 Giai đoạn 1: Thủ tiêu và cầm tù một số Chức Sắc lãnh
đạo Cao Đài.
11
 Giai đoạn 2: Ban Tôn Giáo Chính Phủ đề ra một chính
sách rõ rệt về «tự do tôn giáo» qua các văn bản chính
thức sau:
1. Nghị quyết 297 ký ngày 11–11–1977
2. Bản án Cao Đài của MTTQ Tỉnh Tây Ninh đề ngày
20/09/1978
3. Quyết định 124/43 ngày 04/06/1980
4. Hướng dẫn 21/HD DV ký ngày 29/01/1994
5. Thông báo số 34 ký ngày 19/11/1992
6. Thông Báo số 10 ký ngày 30/12/199
7. Kế hoạch 01 của Tỉnh Ủy Tỉnh Tây Ninh ký ngày
27/05/1996
8. Quyết định 42 Tỉnh Ủy ký ngày 29/05/1996
9. Thông tư 02/1999/TT/TGCP ký ngày 16/06/1999
10. Thông Báo Số : 319/TB.BDV của Ban Dân Vận Trung
Ương do ông Trịnh Xuân Giới ký ngày 30–09–1996
11. Hướng Dẫn Số : 31 HD/DVTW của Ban Dân Vận
Trung Ương do ông Trịnh Xuân Giới ký ngày 16–
02–1998
12. Thông Báo Báo Số : 145–TB/TW của Bộ Chính Trị
do ông Phạm Thế Duyệt ký ngày 15–06–1998
13. Thông Tri số 01/HT/TT
11 Thành lập năm 1955 tại miền Bắc trực thuộc Bộ Nội Vụ, hiện nay
(2014) trưởng ban là trung tướng công an Phạm Dũng, phó trưởng
ban thường trực là Nguyễn Thanh Xuân, chuyên viên Đạo Cao Đài
và tác giả cuốn sách 479 trang: Đạo Cao Đài giữa hai khía cạnh lịch
sử và tôn giáo, nxb Tôn Giáo, 2013
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14. Đạo Lịnh số 01, ngày 01/03/1979.
Giai đoạn 1. Hủy diệt Chức Sắc lãnh đạo
Biện pháp này được áp dụng cho Đạo Cao Đài bằng
thủ tiêu, nhốt tù các Chức Sắc chống đối. Thí dụ như Ngài
Phối Sư Thượng Vinh Thanh (Trần Quang Vinh) bị bắt và
thủ tiêu ngay sau 1975.
Năm 1978 trong Bản Án Cáo Đài nhằm hạ huy tín
Đạo, nhà cầm quyền CSVN tố cáo Đức Hộ Pháp Phạm
Công Tắc, Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt và
chư Chức Sắc Đại Thiên Phong là phản động làm tay sai cho
thực dân Pháp và đế quốc Nhật Mỹ. Nhà cầm quyền còn tố
cáo Đạo Cao Đài là phản động, mị dân,...
Từ 1979 đến nay Chức Sắc, Chức Việc, Tín Đồ bị cộng
sản theo dõi, khủng bố, đàn áp, bắt và giam tù khi không
theo chủ trương của Đảng.
Đường lối quản lý Đạo Cao Đài
Sau khi đã triệt tiêu các Chức Sắc không chấp nhận
hành Đạo dưới sự chỉ đạo của ĐCSVN, là thời kỳ quản lý
Đạo Cao Đài (1977–1997) nhằm định hướng các tôn giáo
theo đúng đường lối chủ trương của đảng. Đường lối quản
lý Đạo Cao Đài gồm 5 bước tiến xóa tên tôn giáo gốc:
❒❒ Bước 1. Vô hiệu hóa Tòa Thánh bằng Nghị quyết 297
ký ngày 11–11–1977;
❒❒ Bước 2. Tạo nên Bản Án Cao Đài để mở đường xóa
tên tôn giáo gốc;
❒❒ Bước 3. Nghị quyết của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Tây
Ninh ban hành biện pháp cụ thể tiêu diệt gốc của Đạo;
❒❒ Bước 4. Thông Tri của Hội Thánh nhằm đổ tội cho
Hội Thánh tự giải tán Hội Thánh;
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❒❒ Bước 5. Đạo Lịnh 01 thành lập Cao Đài quốc doanh.
 Bước 1: Nghị quyết 297 (ngày 11–11–1977): Trói buộc
Khoản 3, phần 6 của Nghị quyết 297 được qui định:
“Việc phong chức, bổ nhiệm những người chuyên hoạt
động tôn giáo, kể cả những người do tín đồ bầu cử phải
được chính quyền chấp thuận trước. Tùy theo phạm
vi hoạt động Tôn giáo của những người nầy trong một
xã, Huyện, Tỉnh hoặc Thành phố mà Uỷ Ban Nhân Dân
Xã, Huyện, Tỉnh hoặc Thành Phố chấp thuận. Nếu phạm
vi hoạt động tôn giáo bao gồm nhiều tỉnh phải do Thủ
Tướng Chánh Phủ quyết định.”
 Bước 2. Ngụy tạo Bản Án Cao Đài: Lên án và kết tội
Đạo Cao Đài
Vào ngày 20/9/1978, với những sự kiện được ngụy tạo,
đảng cộng sản Việt Nam chỉ đạo Mặt Trận Tổ Quốc
Tỉnh Tây Ninh cho ra đời một văn kiện mang tên là
“Bản án hoạt động phản cách mạng của một số tên phản
động trong giới cầm đầu Giáo Phái Cao Đài Tây Ninh”
để lên án và kết tội Đạo Cao Đài. Đường lối chỉ
đạo
12
trong bản án tựu trung gồm các điểm chính sau :
•• Gọi Cao Đài Tây Ninh là một Giáo Phái và buộc tội
đây “ là một tổ chức chánh trị dưới hình thức tôn giáo”;
•• Bản án buộc tội gay gắt, bôi nhọ các bậc Tiền Khai
Đại Đạo;
•• Bán án lên án “Cơ Bút” trong Đạo Cao Đài cho đây

12 Bản án ngụy tạo được viết bởi tà quyền không luật pháp với lời
lẽ hạ cấp của «tiểu nhân đắc chí» nên tôi không chép lại để tránh
làm dơ bẩn mắt độc giả. Bốn Sĩ Tải Nguyễn Thành Nguyên, Huỳnh
Văn Hướng, Nguyễn Minh Ngời, Đỗ Hoàng Giám có viết Bản cải
án Cao Đài gởi tà quyền ngày 3–5–1982 (xem bản chính trong Tủ
sách Đại Đạo, www.daotam.info)
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chỉ là “Thuật chiêu hồn”.
Tiếp theo bản án Cao Đài, cộng sản áp dụng tức khắc
2 biện pháp trấn áp Đạo:
❒❒ Tiêu diệt giới lãnh đạo, đấu tố và buộc học tập bản
án nhằm dọn đường cho việc xâm nhập Nội Ô Tòa
Thánh;
❒❒ Lập Cao Đài quốc doanh để tiến tới cưỡng đoạt, tịch
thu tài sản của Đạo.
13
Triệt tiêu giới lãnh đạo bằng tử hình, tù đày
Một số trí thức của Đạo (gồm 19 vị) bị qui là phản động
và đưa ra Tòa xét xử với mức án nặng nề: có 3 người bị
tử hình,143 chung thân và số còn lại từ 07 năm đến 20
năm tù.
Ngày 29 và 30 tháng 10 năm 1978, bắt Chưởng Quản
Nông Viện và một số Chức Sắc khác. Tíếp tục bắt bớ
một số Chức Sắc (Hành Chánh, Phước Thiện) có gốc
Quân Đội Cao Đài phải đi học 45 ngày để trấn áp tinh
thần Đạo. Một số Chức Sắc Phuớc Thiện khác đều bị
bắt mà không cho biết lý do gồm có: Chơn Nhơn Trần
Văn Lợi, Phó Chưởng Quản Phước Thiện, Chơn Nhơn
Phạm Văn Oai, Thượng Thống Lễ Viện Phước Thiện,
Đạo Nhơn Hòa, Phụ Thống Lại Viện Phước Thiện.
Đấu tố và học tập bản án
13 Ngài Bảo Đạo, ông Phối Sư Thái Hiểu Thanh, Bà Phối Sư Hương
Mây bị ép buộc phải tham dự
14 03 vị bị tử hình là Phạm Ngọc Trảng, Nguyễn Thanh Điềm,
Đặng Ngọc Liên; 03 vị bị tù chung thân là Nguyễn Minh Quang,
Lý Thanh Trọng, Châu Thị Mỹ Kim; các vị còn lại là (13) vị lãnh
án từ thấp nhứt là 07 năm đến 20 năm tù giam như Cao Trường
Xuân, Trần Văn Bao, Phạm Thành Phước tức Ray, v. .v. . .
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Sau đợt bắt bớ trấn áp, nhà cầm quyền cộng sản đấu tố
các Bậc Tiền Khai, nhứt là Đức Hộ Pháp Phạm Công
Tắc, tiếp theo đấu tố là ép buộc đi học tập “Bản Án”
nhằm biện giải cho việc cưỡng đoạt Tòa Thánh.
Hình thức đấu tố
Ngày 01–11–1978 và ngày 2–11–1978, nhà cầm quyền
cộng sản cho triển khai “Bản Án” tại chợ Long Hoa và
Cung Trí Giác, trưng bày tài liệu, hình ảnh, ngụy tạo
bút tích của các Chức Sắc Thiên Phong cấp lãnh đạo,
trong đó có Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc để làm bằng
cớ kết tội… Hình thức đấu tố bôi nhọ nầy còn liên tiếp
được tổ chức tại một số Thánh Thất ở các địa phương.
Học tập bản án
Tiếp sau đợt đấu tố, tất cả chức việc Bàn Trị Sự trong 20
Phận Đạo vùng Thánh Địa nhận lịnh phải đi học tập
bản án trong đợt đầu tiên ngày 3–11–1978 và bị ép buộc
phải tố cáo Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc và các bậc
Tiền Khai của Đạo. Tuy nhiên, ý đồ của họ bất thành
vì trên 200 Chức Việc Bàn Trị Sự, chỉ có 4 Chức Việc
cộng sản nằm vùng làm việc nầy.
Sau đợt học tập của Chức Việc Bàn Trị Sự, kế tiếp là
tất cả Chức Sắc từ phẩm Giáo Hữu đổ lên phải đi học
tập bản án trong Nội Ô Tòa Thánh trong 5 ngày. Trước
thảm cảnh nghiệt ngã lúc bấy giờ, chính Ngài Hồ Bảo
Đạo đứng ra phát biểu tự mình nhận tội như vầy: “Tôi
là nhà trí thức lại lớn tuổi, tôi không để cho ai lường gạt
tâm lý được. Chính tôi nhận định đường lối phải tôi mới
theo. Nếu chánh quyền định hình phạt Đức Hộ Pháp thế
nào tôi xin gánh chịu như thế đó, tôi không bao giờ chối
cải những hành động của tôi đã làm trong 20 năm qua”.
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Đến ngày 20–11–1978, nhà cầm quyền cộng sản bắt từ
cấp Lễ Sanh và các cấp tương đương gồm Luật Sự, Sĩ
Tải, Giáo Thiện, Giáo Nhi, Bếp Nhạc (tất cả 1029 vị)
đi học tập bản án trong thời hạn 10 ngày, chính thức
bắt đầu từ ngày 22–11–1978.
 Bước 3. Nghị Quyết của HĐND Tỉnh Tây Ninh: Cấm
cơ bút
Ngày 23–12–1978. Quyết Nghị gồm 03 Điều quan trọng
sau:
❒❒ Giải tán và nghiêm cấm hoạt động hệ thống tổ chức
Hành Chánh Đạo từ trên đến cơ sở;
❒❒ Xóa bỏ và nghiêm cấm Cơ bút;
❒❒ Chính quyền quản lý toàn bộ các cơ sở vật chất mà
Đạo đang quản lý kinh doanh không thuộc chức năng
tôn giáo để phục vụ cho lợi ích xã hội.
 Bước 4. Thông Tri số 01/HT/TT: Bắt buộc Hội Thánh
tự giải thể
Nhà cầm quyền cộng sản buộc Hội Thánh phải ra
Thông Tri ngày 16 tháng giêng Kỷ Mùi (dl. 12–2–1979)
cho toàn Đạo rõ. «Nước vinh Đạo sáng» là Hội Thánh
tự giải thể Hội Thánh và nhà cầm quyền cộng sản «giả
vờ» như không can thiệp vào nội bộ Đạo Cao Đài để
lừa bịp nhơn sanh, lừa bịp nhân dân trong nước và thế
giới. Trước mắt tín đồ, Hội Thánh đã tự giải tán Hội
Thánh. Âm mưu cộng sản đã thành công.
 Bước 5. «Đạo Lịnh số 01», ngày 01/03/1979: Thành lập
Cao Đài quốc doanh
Đạo Lịnh số 01 ban hành ngày mùng 04 tháng 2 Kỷ
Mùi (01– 03–1979) gồm các điều quan trọng sau:
a/ Giải thể toàn bộ các cơ cấu tổ chức Chánh Trị Đạo,
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từ Trung ương đến Địa phương, bao gồm:
❒❒ Hiệp Thiên Đài và các cơ quan trực thuộc;
❒❒ Cơ quan Phước Thiện (gồm các cơ quan chuyên môn
và các tổ chức địa phương trực thuộc);
❒❒ Cửu Trùng Đài và tất cả các cơ quan Hành Chánh
các cấp từ Trung Ương đến Địa Phương;
❒❒ Phổ Tế trung ương và địa phương;
❒❒ Hội Thánh Hàm Phong;
❒❒ Các tổ chức Chính trị từ Đạo, các Hội đoàn có gốc
từ Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh;
❒❒ Tịch thu các cơ sở vật chất, thiết bị vật tư, lương thực,
tài chánh, động sản và bất động sản của Đạo...(Điều 1).
b/ Thành lập một Cơ quan mới hành Đạo duy nhứt tại
Tòa Thánh là “Hội Đồng Chưởng Quản” phải “quan
hệ gắn bó với Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, với Nhà
nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam các cấp
về mặt đoàn kết dân tộc, chấp hành nghiêm chỉnh các
chánh sách, chủ trương, pháp luật của Đảng và chánh
phủ” (Điều 2).
c/ Qui định các tiêu chuẩn Chức Sắc và tuyển chọn
Chức Sắc trong hàng Thánh là: “Tinh thần phục vụ Đạo,
phục vụ nhân dân và phục vụ Tổ quốc Việt Nam Xã hội
chủ nghĩa”(Điều 3).
d/ Nghiêm cấm toàn Đạo xử dụng Cơ Bút (Điều 5).
Cơ bút đã dựng xong nền Đại Đạo vậy cấm để làm gì?
Cấm cơ bút là để từ nay Đạo không còn các chức lãnh
đạo Thiên Phong như Hộ Pháp, Giáo Tông được Thượng
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15

Đế ban cho qua cơ bút .
Phương thức quốc doanh Đạo
Sau khi đã vô hiệu hóa những vị lãnh đạo tôn giáo uy
tín, nhà cầm quyền cộng sản tích cực áp dụng chính sách
quản lý Đạo Cao Đài qua một loạt thông tư, hướng dẫn,
thông báo, quyết định, pháp lịnh, nghị định… đều tập trung
vào các điểm chính yếu sau: lựa chọn cán bộ tôn giáo, kiểm
soát phong chức, ngăn chặn phát triển Đạo Cao Đài… Xin
đơn cử vài thí dụ sau.:
16
•• Hướng dẫn 21 : Xử dụng các cán bộ ủy viên xuất thân
từ Đạo Cao Đài.
17
•• Thông báo 34 : Chủ trương Ta không khuyến khích phát
triển tôn giáo mà xử dụng tôn giáo làm phương tiện.
18
•• Thông tư số 02 : Chức Sắc Đầu Họ Đạo (Giáo Hữu
hoặc Lễ Sanh) do chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
chấp thuận; phẩm Giáo Tông Hộ Pháp do thủ tướng
chính phủ chấp thuận; Phối Sư và Chưởng Pháp và
những đối phẩm tương đương trở xuống do chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận… Hội Vạn Linh
do thủ tướng cho phép.
Nhằm thực hiện hữu hiệu đường lối trên, nhà nước áp
dụng các phương pháp sau:
15 Đây là đường lối chung của cộng sản là « cắt đầu lãnh đạo », thí
dụ như phái võ Vovinam-Việt Võ Đạo, sau 1975 vị chưởng môn bị
đi tù và sau khi qui tiên (2010), hệ thống chưởng môn bị bãi bỏ,
môn phái đặt dưới quyền một cán bộ không thuộc môn phái
16 do Trưởng ban dân vận trung ương Phan Minh Tánh ký ngày
29-1-1991
17 Của Ban chấp hành trung ương đảng do Lê Đức Anh ký ngày
14-11-1992
18 Của Ban tôn giáo chính phủ do Lê Quang Vịnh ký ngày 16-61999
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 Thành lập Ban Tôn Giáo Chính Phủ thuộc Bộ Nội Vụ
tại trung ương và Sở Nội Vụ tại mỗi tỉnh lãnh trách nhiệm
kiểm soát mọi hoạt động tín ngưỡng;
 Ban hành: Pháp Lệnh Tôn Giáo Tín Ngưỡng, nghị quyết
của ban chấp hành trung ương đảng về công tác tôn giáo,
thông tư của Bộ Nội Vụ… Các tổ chức tín ngưỡng phải
hoạt động hợp pháp theo Pháp Lệnh và Pháp Luật cộng sản;
 Đào tạo cán bộ công chức (tức là công an tôn giáo) thành
một ngành quản lý nhà Nước về lãnh vực tôn giáo, công
tác là phối hợp và khảo sát cơ sở, nhân sự của tôn giáo,
tổ chức các hội nghị công tác tôn giáo, thực hiện chỉ thị
nghị định của thủ tướng qui định chi tiết, và biện pháp
thi hành theo đúng chủ trương đường lối của đảng, pháp
luật của nhà nước theo đúng khẩu hiệu: «Nước vinh Đạo
sáng». Ngay ở hải ngoại, cộng sản cũng áp dụng việc đào
tạo «Cao Đài quốc doanh» len lỏi quấy phá các tổ chức
bằng cách tấn phong 13 Lễ Sanh gởi ra hải ngoại hướng
dẫn hành Đạo theo đường lối cộng sản.
B. TRIỂN KHAI ĐẠO CAO ĐÀI

Từ năm 1995, nhà cầm quyền cộng sản áp dụng kế hoạch
«Triển khai Đạo Cao Đài» tức hợp thức hóa các tổ chức
Cao Đài để xóa tên tôn giáo gốc theo định hướng cộng sản
muốn. Kế hoạch này gồm 2 giai đoạn:
 Giai đoạn 1. Thông báo số 10 TB/TGCP bằng chọn thí
điểm triển khai.
 Giai đoạn 2. Trao tặng phẩm: Hiến Chương, Giáo Hội,
Pháp Nhân.
19
Thông báo số 10 TB/TGCP : Xác định tôn giáo gốc
19 Thông báo kết quả hội nghị chuyên đề về công tác đối với Đạo
Cao Đài, Hà Nội 30-12-1995
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Cao Đài Tây Ninh là một hệ phái
Thông báo nói rõ đường lối chỉ đạo trong trang 5: «Ta
không chủ trương phát triển tôn giáo, không lập lại tổ chức
giáo hội như cũ, không thống nhất các hệ phái. Tranh thủ chức
sắc là chủ yếu, để tín đồ, chức sắc tự giác thực hiện theo định
hướng của ta».
Kế hoạch triển khai thực hiện theo thông báo 34/BBT
của Ban bí thư trung ương đối với Cao Đài phái Tây Ninh
(Tây Ninh 27–5–1996).Tôn giáo Cao Đài Tây Ninh bị hạ
xuống hàng hệ phái.
Trang 7 ghi: Xác định tôn giáo Cao Đài Tây Ninh là
một hệ phái,
❒❒ Không xử dụng cơ bút,
❒❒ Bộ máy giáo hội 2 cấp,
❒❒ Từ ngữ rõ ràng tránh hiểu lầm.
Trao tặng phẩm
Tất cả các Hội Thánh lớn hay nhỏ đều được tặng gói đồ
ngôn từ «giáo hội, hiến chương, pháp nhân» như các tôn giáo
lớn trên thế giới. Gói đồ quí giá này được nhìn như thế nào?
20
Giáo Hội
Trong các tôn giáo lớn, Giáo Hội được dùng để chỉ
đoàn thể lãnh đạo cao nhất ở trung ương (Công Giáo) hay
địa phương tức một quốc gia (Chính Thống Giáo). Trong
nghĩa nầy, Giáo Hội cũng là Hội Thánh của Đạo Cao Đài.
Và ngày nay, các hệ phái Cao Đài dù nhỏ với vài trăm tín
đồ cũng được món quà qui chế giáo hội như các tôn giáo
lớn khác.
20 Giáo: Dạy, truyền dạy, tôn giáo. Hội: họp lại nhiều người. Dịch
là : The Church, L’église
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Từ quan điểm này mà tất cả các hệ phái Cao Đài đều
«phải» đặt danh từ «Hội Thánh» đứng trước danh xưng
hệ phái. Thí dụ Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh có nghĩa là
hệ phái Cao Đài Tây Ninh là một tổ chức thuần túy tôn giáo
tức không được phép có hoạt động mà cộng sản cấm thí dụ
như tranh đấu cho tự do tín ngưỡng.
21
Hiến chương
Hiến chương là một bản văn ấn định pháp luật làm nền
tảng cho việc hình thành một tôn giáo với tất cả các mặt
hoạt động như quy định danh xưng, cơ cấu tổ chức, điều
hành các cơ quan (phong chức, quản trị tài sản v.v.)… Nay
một hệ phái Cao Đài muốn có tư cách pháp nhân hưởng
quyền hành Đạo, thì phải thông qua Hiến Chương được sự
đồng ý của nhà nước cộng sản.
Cách soạn thảo hiến chương
Để «giúp đỡ» Hội Thánh soạn thảo hiến chương, việc
đầu tiên là nhà Nước chọn Hội Thánh Tiên Thiên làm thí
điểm soạn thảo hiến chương đầu tiên làm mẫu mực cho hiến
chương của các Hội Thánh khác. Sau đó, hiến chương của
các Hội Thánh đều xuất phát từ một khuôn mẫu do cộng
22
sản hướng dẫn soạn thảo để có thể được phép chấp thuận .
Điểm chung của hiến chương
Ai đã đọc qua hiến chương của các hệ phái đều nhận
thấy rằng, trừ phần tín ngưỡng, thờ phụng các Đấng Thiêng
Liêng, hiến chương của các hệ phái đều chứa những điều
nhằm phá Đạo, đó là:
•• Điều cấm dùng cơ bút tức là truất quyền của các Đấng
Thiêng Liêng, là phá hủy nền tảng của Đạo; Hội Vạn
21 Hiến: Pháp luật. Chương: bản văn
22 Xem hiến chương nguyên bản trong phụ bản 2
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Linh sẽ đồng quyền và thay thế Đức Chí Tôn về mặt
hữu hình;
•• Điều về Luật công cử Chức Sắc không do cơ bút mà dựa
theo nghị quyết của Hội Vạn Linh. Với điều này, công
an tôn giáo sẽ chi phối Hội Vạn Linh giúp cho Cao Đài
quốc doanh dự vào giới lãnh đạo hệ phái;
•• Điều tổ chức Hội Đồng Chưởng Quản tổ chức theo 2
cấp: Cấp Trung Ương là Hội Đồng Chưởng Quản và
cấp địa phương là Ban Cai Quản họ đạo. Tổ chức mới
này nhằm ngăn cản phát triển của Đạo, ngăn ngừa mọi
tập họp, hành đạo không theo chủ trương nhà nước,...
23
Pháp Nhân
Pháp nhân là một tổ chức hay một tôn giáo, được pháp
luật quốc gia công nhận như một cá nhân có tư cách pháp
lý, nghĩa vụ và quyền lợi như một cá nhân.
Một tôn giáo muốn được công nhận Pháp Nhân thì phải
có một số điều kiện như có những quyền lợi chánh đáng cần
được bảo vệ, có một hệ thống tổ chức rõ ràng, người đại diện
hợp pháp. Các tổ chức thí dụ như tôn giáo, muốn hưởng
các quyền hạn như một cá nhân hay thể nhân thì phải lập
một bản Hiến chương dâng lên cho chánh quyền xin được
công nhận là một pháp nhân, tức là một người về mặt pháp
24
lý và hưởng các quyền tự do dân chủ y như một thể nhân .
23 Pháp: pháp luật; Nhân: người
24 Theo Công Pháp Quốc Tế thì mỗi công dân của một nước tự
do dân chủ, tức là mỗi cá nhân đều được hưởng các quyền tự do
dân chủ căn bản như: Quyền tự do hội họp, tự do đi lại, tự do
ngôn luận, tự do sanh hoạt về kinh tế, thương mại và các quyền
phụ thuộc như quyền mua bán, ký kết, lập hoặc hủy bỏ các khế
ước, làm chủ, nhận hoặc cho các tài vật về động sản, cũng như bất
động sản, v.v..
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Theo định nghĩa của nhà nước Cộng Sản Việt Nam:
Tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo khác với tư cách pháp
nhân của tôn giáo. Theo quyền tự do tín ngưỡng, các tôn giáo
hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, phù hợp với luật pháp Việt
Nam, mặc nhiên được thừa nhận tư cách pháp nhân».
Theo quan điểm này, các hệ phái Cao Đài bị coi là tổ
chức tôn giáo nên phải «được công nhận tư cách pháp nhân
mới được hoạt động hợp pháp về mặt tổ chức như: duy trì
quan hệ trên dưới về mặt tổ chức, có quyền sử dụng tài chính,
tài sản theo quy định của pháp luật, tổ chức đại hội, hội nghị,
mở trường đào tạo Chức Sắc, phong chức, điều chuyển Chức
Sắc, in ấn xuất bản kinh sách, xây dựng nơi thờ tự...; duy trì
các mối quan hệ dân sự với các tổ chức quan hệ với các tổ chức
tôn giáo khác trong và ngoài nước, và tổ chức xã hội khác; chịu
trách nhiệm
trước pháp luật về các hoạt động của tổ chức tôn
25
giáo mình ».
C. TỔNG KẾT PHƯƠNG PHÁP XÓA TÊN

Cộng sản biết rằng qua lịch sử các tôn giáo, đức tin
không thể diệt được nên họ ra sức khống chế Đạo Cao Đài
bằng 3 cách sau:
❒❒ Khống chế nhân sự,
❒❒ Phá bỏ nguồn gốc,
❒❒ Khủng bố tín đồ và hệ phái.
1. Khống chế nhân sự
Kiểm soát nhân sự
Nghị quyết 297, ngày 11–11–1977 qui định khoản 3 phần
6: Việc phong chức, bổ nhiệm những người chuyên hoạt động
tôn giáo (kể cả những người do tín đồ bầu cử) phải được chánh
25 Pháp: pháp luật; Nhân: người
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quyền chấp thuận trước… Với Nghị quyết này nhà Nước
kiểm soát nhân sự như thế nào? Lấy thí dụ Hội Thánh Tây
Ninh trong việc cầu phong, cầu thăng.
Hồ sơ
Hồ sơ cầu phong, cầu thăng của Chức Sắc, Chức Việc
đều phải được nhà cầm quyền xét duyệt theo lý lịch và phải
có chứng chỉ dự khóa an ninh quốc26 phòng do địa phương
cấp và sự chấp thuận của nhà Nước , tức là nhà Nước thay
quyền của Đức Lý Giáo tông và Đức Chí Tôn phê chuẩn.
Điều kiện này mở cửa cho các Chức Sắc quốc doanh và
Chức Sắc được mua chuộc bằng quyền lợi, áp lực, đe dọa.
Chấm phái
Trước đây, việc chấm phái do công nghiệp hành Đạo,
người tín đồ được cầu phong và dâng lên Đức Giáo Tông
chấm phái theo căn nguyên của từng người. Nay việc chấm
phái cho Chức Sắc phàm phong áp dụng theo kiểu bốc được
màu nào của trái banh vàng, xanh, đỏ thì theo đó mà được
xếp vào các phái Thái, Thượng, Ngọc.
Chức Sắc phàm phong
Các Chức Sắc lãnh đạo trong Ban thường trực Hội
Thánh phải đăng ký và được sự công nhận của Ban Tôn
Giáo Chính Phủ. Tại Tòa Thánh Tây Ninh, qua hai đợt
cầu phong, cầu thăng năm 2007 và 2012 đã mở cửa cho hơn
3.000 phàm phong kiểm soát guồng máy tổ chức Hội Thánh,
khiến Hội Thánh không Thánh chất và Hội Thánh có xác
mà không hồn được hình thành. Chức Sắc nào kiên cường
bất khuất không tùng theo thì có mỗi con đường là rút lui
về tu tại gia hoặc bị tù đày hay ám sát.
Hành Đạo
26 Theo Thông Tri số 41/87HT-TT ngày 12-3-2012
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Chức Sắc, Chức Việc đi hành Đạo tại địa phương hoặc
hải ngoại phải qua giai đoạn lý lịch và đặt dưới sự hướng
dẫn và giám sát của cán bộ.
Trong việc điều hành nền Đạo, các Đạo Lệnh, Huấn
Lệnh được ban hành đều ghi rõ nguồn gốc tham chiếu bắt
đầu bằng Pháp Lệnh Tín Ngưỡng, Nghị quyết, Chỉ thị,
Thông báo… của nhà nước.
Giải tán
Ngày 23–12–1978, báo Tây Ninh bộ mới đăng quyết
nghị của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Tây Ninh:
Điều 3. Giải tán và nghiêm cấm hoạt động hệ thống tổ
chức hành chánh Đạo từ trên đến cơ sở, xóa bỏ và nghiêm cấm
cơ bút. Chánh quyền sẽ quản lý toàn bộ các cơ sở vật chất mà
Đạo đang quản lý kinh doanh không thuộc chức năng tôn giáo
để phục vụ cho lợi ích xã hội. Đồng thời căn cứ vào tính chất tu
hành, chính quyền sẽ qui định cụ thể số cơ sở để lại Đạo quản
lý và số người trong từng cơ sở để chuyên lo về mặt tín ngưỡng.
Năm 1979, cộng sản áp lực Chức Sắc ký tên ban hành
Thông Tri 001 ngày 12–2–1979 và Đạo Lịnh 001 ngày 1–3–
1979 với mục đích:
•• Cấm cơ bút
•• Giải thể Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh,
•• Giải thể 5 cơ cấu Hành Chánh Đạo từ trung ương tới
địa phương,
•• Nhà Nước tịch thu và quản lý toàn bộ cơ sở vật chất
của Đạo.
Từ nay, Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài hiệp làm
một Hội Thánh duy nhất. Còn Hội Thánh Em (Bàn Trị
Sự) qui định trong Pháp Chánh Truyền nay biến thành Tổ
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Nghi Lễ phụ trách lễ nghi trong địa phận.
2. Xóa bỏ gốc
Xóa bỏ gốc bằng bạo lực
Hiến chương Đinh Sửu 1997 của Hội Thánh Tây Ninh
không phải là một văn bản thuần tuý tôn giáo, không được
lập thành do chính trong nội bộ của Đạo mà do nhà cầm
quyền CSVN hướng dẫn soạn ra nhằm xóa bỏ gốc của Đạo
Cao Đài. Tỉnh Ủy Tây Ninh ra Quyết định số 42–QĐ/
TU ngày 29–5–1996 thành lập một Ban Chỉ Đạo và kèm
theo Quyết định này là bản Kế Hoạch số 01–KH/TU ngày
27–5–1996 cũng do Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh ký đã đưa ra
những chỉ đạo và những bước thực hiện cụ thể là:
•• Xác định tôn giáo Cao Đài Tây Ninh là một hệ phái
ngang hàng và độc lập với các hệ phái khác tức là cắt
bỏ sự phụ thuộc của hệ phái với tôn giáo gốc Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ về tổ chức, thờ kính Đức Chí Tôn và
giáo lý,
•• Không xử dụng cơ bút,
•• Bộ máy giáo hội 02 cấp
•• Xóa bỏ tôn giáo Cao Đài (gốc) bằng dựng lên Hội Đồng
Chưởng Quản thay thế Hội Thánh Tây Ninh.
Năm 1997 cộng sản cấp pháp nhân cho Hội Đồng
Chưởng Quản chính thức lập một hệ phái mới «Cao Đài
Tây Ninh» dưới sự lãnh đạo của đảng có nghĩa là xóa bỏ
tôn giáo Cao Đài (gốc) bằng đem
hệ phái ngụy tạo ra để
27
thay vào. Báo Xa Lộ Pháp Luật viết: “Hiện nay, Cao Đài
Tây Ninh được nhà nước công nhận là một trong chín hệ phái
Cao Đài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam”.
27 Số 36 ra ngày 17/8/2013 trang 16 cột bốn dòng 26
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Phương pháp xóa bỏ gốc bằng ngôn từ
Tất cả hành động của cộng sản là nhằm xóa bỏ tôn giáo
Cao Đài gốc Tây Ninh và biến tôn giáo gốc thành một hệ
phái bình đẳng ngang hàng với
các tổ chức nhỏ Cao Đài
28
bằng cách «trồng tên tráo tuổi » để không còn phân biệt
gốc (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ) với cành (hệ phái). Đó là
cách làm cho gốc cây mục rã dần sau khi chặt hết cành
và ngọn đem cắm xuống các mảnh đất riêng rẽ.
Thay đổi danh xưng
Tất cả các tổ chức Cao Đài đều bắt đầu bằng chữ Cao
Đài. Thí dụ Ban Chỉnh Đạo nay gọi là Cao Đài Ban Chỉnh
Đạo, Hội Đồng Chưởng Quản nay là Cao Đài Tây Ninh.
Phá hủy uy tín Hội Thánh
29
Trong tôn giáo Cao Đài gốc, Hội Thánh 會聖 là một
tổ chức gồm tất cả các Chức Sắc từ hàng Thánh đổ lên đến
hàng Tiên, Phật vị như Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ, Hội Thánh Cửu Trùng Đài, Hội Thánh Hiệp
Thiên Đài.
30
Tất cả Chức Sắc đều do Thiên Phong phẩm vị. Nhưng nay
thì cộng sản cố ý phá vỡ uy tín của Hội Thánh Chơn Truyền
bằng xử dụng danh xưng «Hội Thánh “phàm phong”» dùng
chung cho các hệ phái, hàm ý tổ chức Chức Sắc tối cao của
các hệ phái (bao gồm tôn giáo gốc) đều ngang hàng như nhau.
28 Việc trồng tên tráo tuổi có thể làm sai lạc việc nghiên cứu của
những người ngoại quốc không am tường âm mưu cộng sản.
29 Hội Thánh (Assembly of Saints) tương đương với Giáo Hội của
các tôn giáo lớn trên thế giới
30 Hội Thánh phụ thuộc vào Hội Thánh Cửu Trùng Đài hoặc Hội
Thánh Hiệp Thiên Đài : Hội Thánh Phước Thiện gồm các Chức
sắc từ phẩm Chí Thiện đổ lên; Hội Thánh Ngoại Giáo gồm các
Chức sắc nam nữ từ phẩm Giáo Hữu đổ lên; Hội Thánh Hàm
Phong, gồm các Chức sắc Hàm Phong từ Giáo Hữu đổ lên.
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Gián tiếp hạ uy tín các tôn giáo khác
31
Giáo Hội 敎會 là đoàn thể lãnh đạo cao nhất của một
tôn giáo. Nay thì các hệ phái nhỏ vài trăm người của Cao
Đài cũng được hưởng qui chế giáo hội như các tôn giáo lớn
(giáo hội Công Giáo, giáo hội Phật Giáo…) tức là ngang hàng
với các tôn giáo lớn trên thế giới.
Kể từ năm 1997, cộng sản ra lịnh cho báo chí khi đề cập
đến tôn giáo Cao Đài thì dùng danh từ Hội Thánh Cao Đài
Tây Ninh như là một hệ phái. Từ năm 1997, Tôn giáo Cao
Đài không có tư cách trung ương nữa vì bị thay thế bởi hệ
phái Cao Đài Tây Ninh do cộng sản dựng lên sau này. Tất cả
đều hành Đạo theo luật pháp của cộng sản và Hiến Chương
2007 tiếp tục được ra đời để bổ sung cho Hiến Chương 1997
của Hội Đồng Chưởng Quản do cộng sản chứng nhận.
3. Khủng Bố
Đánh phá tín đồ bảo thủ chơn truyền (độc lập) tu
tại gia
Nói một cách tổng quát, một tín đồ Cao Đài hay một
Tộc Đạo nào không tùng phục Đạo Cao Đài quốc doanh
của cộng sản thì bị công an địa phương (dưới sự chỉ đạo của
trung ương ĐCSVN) tìm đủ cách làm khó dễ đời sống hàng
ngày. Xin kể vài thí dụ dưới đây.
Hiền huynh Chánh Trị Sự Hứa Phi ở Lâm Đồng nhiều
năm qua bị theo dõi, đàn áp, đánh đập vì đấu tranh cho
nhân quyền và tự do tôn giáo. Nhà cầm quyền CSVN đánh
trọng thương và cắt râu Chánh Trị Sự Hứa Phi tại huyện
Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam vào ngày 22–6–2018.
31 Hội Thánh (Assembly of Saints) tương đương với Giáo Hội của
các tôn giáo lớn trên thế giới
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Hình bên trái hiền huynh Chánh Trị Sự Hứa Phi bị đánh và cắt râu, bên phải là
hình trước khi bị thương.

Năm 2014, Tiến Sĩ Heiner Bielefeltd, Báo cáo Viên Đặc
Biệt Liên Hiệp Quốc về Tự Do Tôn Giáo hay Tín Ngưỡng
tới thị sát tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ông có
đến nhà Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân (hiện nay dùng
làm văn phòng Thánh Thất tạm), để tìm hiểu sự thật của
37 tín đồ Cao Đài của Tộc Đạo Châu Thành Vĩnh Long
không tùng phục Đạo Cao Đài quốc doanh. Tiến Sĩ Heiner
Bielefeltd đã nhìn thấy:
❒❒ Công an chiếm Thánh Thất Vĩnh Long ngày 23–3–2000,
❒❒ Chức Sắc, Chức Việc không tùng phục Hội Đồng Chưởng
Quản rút về tu tại gia,
❒❒ Vì bị đe dọa trong việc học hành và công ăn việc làm, các
thanh niên phải tránh sinh hoạt Đạo…
Theo tin từ Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng, ngày
26 – 03 – Kỷ Hợi (dl 30 – 04 – 2019), tại tư gia Chánh Trị
Sự Nguyễn Kim Lân cúng lễ Vía Đức Thượng Sanh Cao
Hoài Sang Qui Thiên, công an tỉnh Vĩnh Long canh gác chặt
chẽ, quay phim, chụp hình, chụp từng bảng số xe nhằm đe
dọa tinh thần của đồng đạo. Hằng ngày công an tỉnh Vĩnh
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Long luôn bám sát theo dõi CTS Nguyễn Kim Lân và Nữ
CTS Nguyễn Bạch Phụng vì hai vị nầy đấu tranh cho tự
do tôn giáo và cũng là thành viên của Hội Đồng Liên Tôn
Việt Nam.

Ông Khanh (công an thành phố Vĩnh Long) đang chụp
hình tại nhà Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân để đe dọa các
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đồng đạo Cao Đài bảo thủ chơn truyền vào ngày 21 tháng
11 năm 2018 trong lúc đang cúng.
Năm 2015, nhà Nước cộng sản san bằng Thánh Thất
Tuy An, Phú Yên viện lý do mở rộng xa lộ 1A, nhưng thật sự
là họ phá hủy Thánh Thất của tín đồ Cao Đài không theo
quốc doanh. Cho đến nay, nhà cầm quyền vẫn không bồi
thường và giải quyết. Đồng Đạo Tuy An còn đang khiếu kiện.

Hình ảnh sau khi Thánh Thất bị phá hủy 14–4–2015 trong khi hai nhà bên
cạnh vẫn còn nguyên vẹn.

Thông Sự Đoàn Công Danh và các tín đồ Đạo Cao Đài
bảo thủ chơn truyền cuộc sống cũng như việc hành đạo gặp
rất nhiều khó khăn.
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Hình ảnh linh mục Đinh Hữu Thoại (bên phải) đến
gặp Thông Sự Đoàn Công Danh Đạo Cao Đài bảo thủ chơn
truyền. Hình bên phải là nhân viên an ninh cộng sản đến
theo dõi vào ngày 31 tháng 3 năm 2017. Nhà cầm quyền
CSVN đe dọa tánh mạng và thường xuyên theo dõi Thông
Sự Đoàn Công Danh ở Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Nhà cầm quyền cộng sản chiếm Thánh Thất Long Bình,
tỉnh Tiền Giang và đánh trọng thương một số tín đồ Đạo
Cao Đài bảo thủ chơn truyền ngày 3 tháng 7 năm 2013.

Đạo hữu Nguyễn Văn Em và Hiền tỷ Phó Trị Sự Lê Thị Kẹt bị nhà cầm quyền
đánh trọng thương ngày 3 tháng 7 năm 2013.
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Ngày 16 tháng 9 năm 2012 cộng sản Việt Nam giúp Cao
Đài quốc doanh đánh chiếm Thánh Thất Phù Mỹ, tỉnh Bình
Định và đánh trọng thương một số tín đồ Đạo Cao Đài bảo
thủ chơn truyền.

PTS Nguyễn Công Trứ bị đánh tét mặt và cổ

Hiền huynh Nguyễn Nhơn bị đánh trọng thương ngày 16 tháng 9 năm 2012.
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Hình ông Nguyễn Thành Tám, lãnh đạo Cao Đài quốc
doanh, đọc diễn văn Đại Hội Nhơn Sanh tại Tòa Thánh
Tây Ninh năm 2012 và một số viên chức cộng sản ngồi phía
sau mặc thường phục cũng tới tham dự.

Tổng kết hiện trạng Đạo Cao Đài
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Bảng so sánh tình trạng Đạo Cao Đài trước và sau năm 1975

Tôn giáo gốc
Phong chức
Cơ sở
Hệ phái
Hội họp

Cơ quan
Ngôn luận

Trước năm 1975
Sau năm 1975
Tòa Thánh Tây Ninh là tôn Không có tôn giáo gốc, tất
giáo gốc
cả đều là hệ phái ngang hàng
Đều do công cử, chức phong
Do cơ bút và Tòa Thánh phải được nhà Nước chấp
thuận
Tòa Thánh quản lý và tự do Nhà Nước quản lý, mọi xây
xây cất (1)
cất phải được cho phép trước
Tự do thành lập hệ phái hay Cấm dưới hình thức không
tổ chức mới
cấp giấy phép
Các hội họp lớn phải xin
Tự do hội họp, tổ chức lễ bái phép và phải có đại diện nhà
Nước tham dự (2)
Tự do phát hành tạp chí
phổ biến Đạo thí dụ:
L’Action indochinoise
(1928), Revue caodaïste
(1930), Đuốc Chơn Lý Đến năm 2014, chỉ có một
(1933), Đại Đạo (1936), Đại Tạp Chí Cao Đài duy nhất
Đồng (1938) Tiên Thiên của nhà Nước
tuyên bố (1938), Đường
sáng (1948), Đạo đời (1953),
Nhân sinh (1954), Cao Đài
giáo lý (1965),

Ghi chú:
(1) Thời Pháp thuộc, xây cất cũng phải xin phép nhưng
Tòa Thánh cứ xây cất rồi xin phép sau, trước sự đã rồi nên
Pháp phải làm ngơ vì nếu cho phép tức công nhận Đạo Cao
Đài.
(2) Nếu không có giấy phép mà cứ hội họp, công an sẽ
đến làm biên bản hoặc cho côn đồ đến hành hung tín đồ
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đó là trường hợp đã xảy ra cho các Tộc Đạo và tư gia không
chịu ghi danh.
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N

ăm 2007, dân số Do Thái ước tính khoảng 13.2
triệu người, trong đó có 41% sinh sống ở
Israel. Năm 2015, tổng dân số của người Do Thái trên toàn
cầu được ước tính là khoảng 14.3 triệu người đóng góp 0.2%
tổng dân số nhân loại. Khoảng 43% người Do thái sống ở
quốc gia Israel và 43% người Do Thái sống ở nước Mỹ và
Canada, đa số những người Do Thái còn lại thì đang sinh
sống ở Châu Âu, và những nhóm người Do Thái dân tộc
thiểu số khác thì sống ở vùng Nam Mỹ, Châu Á, Châu Phi,
và Châu Úc.
Đạo Do Thái có nguồn gốc từ Trung Đông vào thời đại
đồ đồng là một trong những tôn giáo độc thần cổ đại nhất
thế giới thuộc nhóm các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham
đặt nền tảng trên Kinh Torah. Vì thế, lịch sử và những luân
lý đạo đức của Do Thái giáo có ảnh hưởng ít nhiều đến các
tôn giáo khác, bao gồm cả Kitô giáo, Hồi giáo, và Bahá’í giáo.
Kinh thánh Torah là một phần của văn bản tôn giáo đồ sộ
này được gọi là Kinh Tanakh hoặc Kinh Thánh Hebrew, và
bổ sung thêm là các giải thích kinh thánh truyền thống qua
truyền miệng sau này được ghi chép qua các văn bản như
Midrash và Talmud.
Trong Do Thái giáo hiện đại, giáo quyền không được
trao cho một người riêng lẻ hay một cơ quan nào cả mà nó
ở trong sách thánh, giáo luật, và các thầy giảng (Rabbi) là
những người diễn dịch Kinh Thánh thành giáo luật. Theo
những lời truyền của người Do Thái, tôn giáo này khởi nguồn
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bằng giao ước giữa Thiên Chúa và ông Abraham (khoảng
năm 2000 trước Công nguyên), là tổ phụ và quốc tổ của nhà
nước Do Thái. Qua nhiều thời đại, Do Thái giáo gắn liền
với rất nhiều luân lý tôn giáo, mà quan trọng nhất là đức tin
vào một Thiên Chúa duy nhất là đấng toàn năng, rất nhân
từ, thông biết mọi sự, Người đã tạo dựng vũ trụ và tiếp tục
thống trị nó. Theo tục truyền Do Thái, Thiên Chúa thiết lập
giao ước với con cái Israel và hậu duệ, cho họ biết lề luật và
giới răn của Đấng này thông qua ông Moses trên Núi Sinai.
Nói đến Do Thái với một lịch sử bi hùng tráng trải
qua hơn 3000 năm thì có rất nhiều điều đáng ca tụng và
bắt chước. Nếu hạn chế cái nhìn vào đạo Do Thái xưa kia
với đạo Cao Đài ngày nay, chúng ta sẽ thấy rất nhiều điểm
tương đồng đáng để cho tín đồ Cao Đài suy nghĩ:
 Cái điểm tương đồng lớn nhất là đạo bị hành quyết, tín đồ
phải trốn chạy ra các nước ngoài sống quây quần chung quanh
một synagogue, giống như tín đồ Cao Đài quanh một Thánh
thất với Hội Thánh Em;
 Điểm tương đồng quan trọng thứ nhì là tôn giáo không
có cơ quan lãnh đạo trung ương nên tín đồ Do Thái nghe theo
Kinh Thánh Torah còn tín đồ Cao Đài tuân theo Pháp Chánh
Truyền của Đức Chí Tôn.
Người lãnh đạo
Dựa vào các kinh thánh như kinh Torah và kinh nghiệm
lãnh đạo của các nhà tiên tri như Moses, Miriam và Aaron
lãnh đạo người Israel tìm về miền đất hứa mà người Do Thái
đưa ra một số nguyên tắc lãnh đạo hướng đến thành công.
Người lãnh đạo phải có trách nhiệm như nhà tiên tri
Exodus Moses lúc dìu dắt dân Do Thái về vùng đất hứa.
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Trong kinh thánh của người Do Thái, lãnh đạo là sự
kết hợp của nhiều nhiệm vụ, khía cạnh, không có cá nhân
duy nhất nào để lãnh đạo người Do Thái.
Người lãnh đạo phải có tầm nhìn xa thí dụ như nhà
tiên tri Moses nói rằng nhiệm vụ của ông là dẫn dắt mọi
người đến vùng đất của sữa và mật ong.
Một nhà lãnh đạo phải có niềm tin vào những con
người mà anh ta dẫn dắt.
Những nhà lãnh đạo luôn phải học hỏi.
Suy ngẫm về Synagogue &Thánh Thất Cao Đài
Nhờ có các Synagogue mà dân Do Thái bảo tồn được
đạo Do Thái và trở về tổ quốc xưa. Nay Thánh Thất Cao
Đài cũng giữ vai trò tương tự như các Synagogue xưa của
dân Do Thái. Synagogue là:
•• Trung tâm bảo tồn văn hóa tín ngưỡng, truyền thống,
tập tục…
•• Nơi hội họp của tín đồ, thờ cúng, cầu nguyện, dạy học
chữ Do Thái, giải trí từ thiện…
•• Tổ chức lễ hội: Tết Do Thái, lễ đền tội, lễ hành hương
về Jerusalem
Y phục tín đồ
Mũ kippah nón không vành cụp trên đỉnh đầu khi cầu
nguyện, ăn uống, đọc lời chúc lành, đọc sách thánh.
Tzitzit là khăn choàng cầu nguyện cho cả nam nữ tallit
có tua kết đặc biệt trang trí 4 góc.
Hộp đựng kinh đeo trước trán hay cánh tay khi cầu
nguyên buổi sáng.
Kittel áo dài trắng tới đầu gối chủ tế tín hữu mặc buổi
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lễ long trọng, y phục tang lễ lúc qua đời.
Cầu nguyện
Theo truyền thống 3 lần mỗi ngày và 4 lần trong ngày
lễ Shabbat. Trọng tâm mỗi buổi cầu nguyện là Amidah gồm
19 lời chúc lành. Cầu nguyện chung hoặc từng nhóm.
Cầu nguyện đọc kinh tạ ơn các hoạt động khác thí dụ
cầu nguyện trước khi ăn hoặc uống, đọc kinh tạ ơn bữa ăn…
xử dụng nhạc cụ thánh ca.
Sabbath ngày nghỉ hàng tuần từ lúc mặt trời lặn thứ sáu
đên lúc mặt trời lặn thứ bảy tưởng nhớ ngày nghỉ sau khi
tạo dựng vũ trụ. Đón ngày này, người phụ nữ thắp 2 ngọn
nến và đọc lời chúc lành. Bửa tối đọc lời chúc lành trên chén
rượu Kiddush, trên bánh mì Mohtzi, với 2 ổ bánh mì xoắn
challah. 39 mục hoạt động bị cấm như đốt lửa, viết lách…
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KẾT LUẬN
KẾT LUẬN 1

K

hi hỏi về Hội Thánh Em, chúng tôi có những
câu trả lời sau:
Làm gì có Hội Thánh Em.
Hy vọng các tài liệu của Hội Thánh trong cuốn sách
này đủ trả lời là có Hội Thánh Em.
Ý kiến Hội Thánh Em không thông với Pháp Chánh
Truyền.
Câu trả lời này có một phần đúng và một phần sai.
– Phần đúng
Trong Pháp Chánh Truyền, chánh văn của Thượng Đế
không có nói đến Bàn Trị Sự tức Hội Thánh Em.
– Phần sai
Ý kiến Hội Thánh Em thông với Pháp Chánh Truyền
Chú Giải, bởi vì Đức Hộ Pháp theo lệnh của Đức Lý đã
thêm vào Hội Thánh Em. Hai vị này có quyền thay mặt
Đức Chí Tôn để viết thêm Bàn Trị Sự tức Hội Thánh Em
trong Pháp Chánh Truyền chú Giải. Vấn đề tin hay không
32
tin chỉ đặt ra cho người nào không tin ở Đức Hộ Pháp và
Đức Lý hoặc người nào cố tình phá Đạo.
Hội Thánh Em thiếu thực tế.
32 Thí dụ như Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương của chi phái Ban
Chỉnh Đạo, ban hành Đạo Lịnh số 214–ĐL tại Thánh Thất An
Hội, ngày 2–7–1957
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Hệ thống Hội Thánh Em là nền tảng cho Hội Thánh
Anh. Trong thời Đạo Loạn, Hội Thánh Anh bị giải thể và
chỉ còn lại nền tảng là Hội Thánh Em làm công việc bảo vệ
Đạo một cách ôn hòa. Nếu biết liên kết với nhau bảo vệ Đạo
thì hệ thống Hội Thánh Em là hàng rào thiêng liêng vô
cùng hữu hiệu dùng đương đầu với mọi quỉ quyền để Đạo
vẫn tồn tại, bất diệt. Vì vậy, mới có Thánh Lịnh của Đức
Hộ Pháp chỉ bảo vai trò của Hội Thánh Em và cái gương
của Do Thái Giáo để cho tín đồ Cao Đài suy nghĩ.
KẾT LUẬN 2
Trước thời «Đạo loạn», soạn giả mạn phép nhắc lại
lời dạy của Thượng Đế và các bậc Tiền Khai Cao Đài:
Thứ nhất là «Tâm cứng cỏi, Đạo hạnh điều hòa cứ bước
tới Thầy» (Đàn cơ 22–6–1928).
Thứ hai: Đức Hộ Pháp dạy: “…Chúng ta nên chung công
hiệp sức cùng nhau, kể từ đây nhứt định chẳng cho ai phạm
quyền mình, vì quyền mình là quyền Thầy, dầu cho còn một
mặt Tín Đồ thì Hội Thánh cũng giữ quyền Hội Thánh.”
Thứ ba là lời Đức Hộ Pháp: «Mỗi người mỗi tổ chức
hành Đạo, dẫu có khác nhau về danh từ, về hình thức hoặc
về nhơn sự, đó chỉ là sự phân chia trách nhiệm để hành Đạo
độ đời, dốc làm sao xiển dương đạo pháp. Đó là nhiệm vụ
chánh, chớ không có nghĩa là gây ảnh hưởng tốt đẹp cho phe
nhóm mình, tìm mọi cách xóa mờ nhóm khác».
Lạp Chúc Nguyễn Huy
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PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1
ĐỌC PHÁP CHÁNH TRUYỀN
uốn đọc Pháp Chánh Truyền, độc giả có
thể:
•• Vào google gõ «Pháp Chánh Truyền», Centre for studies
in caodaism, daotam.info, tìm vần P sẽ có bản pháp
ngữ và anh ngữ
•• Tài liệu về Hạnh Đường tìm trong daotam.info

M

 Bản pháp ngữ
•• Pháp Chánh Truyền, La constitution religieuse du
caodaisme. Traducteurs: Monseigneur Trương Vĩnh
Thanh, Son Eminence Cao Tiếp Đạo
•• Vue et autorisée par Sa Sainteté Hộ Pháp Phạm Công
Tắc. Editions Dervy, París, 126 pages, 1953
 Bản anh ngữ
Pháp Chánh Truyền
法正傳

•• THE RELIGIOUS CONSTITUTION OF CAO
ĐÀI RELIGION
•• Religious Constitutional Laws explained and annotated
by His Holiness Hộ-Pháp Phạm Công Tắc. Translated
from French to English by Lucy Davey. Foreword
by Professor Eric J. Sharpe. Introduction to English
translation by Professor Garry W Trompf
Contents
❒❒ Acknowledgments and Note Concerning this
English Translation
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❒❒ Foreword / Introduction / Preface
❒❒ Power of Cửu Trùng Ðài / Executive Body
❒❒ Religious Vestments of the Dignitaries of the
College of Men of Cửu Trùng Ðài
❒❒ Dignitaries of the College of Women
❒❒ Law for the Election of the Dignitaries of the Cửu
Trùng Ðài / 九重臺
❒❒ Powers of the Hiệp Thiên Đài / 協天臺 / Legislative
Body
❒❒ Ceremonial Dress of the Dignitaries of the Hiệp
Thiên Đài / 協天臺
❒❒ Photos - Ceremonial Headdress of the Dignitaries
 Pháp Chánh Truyền, Song ngữ Việt Hoa
Dịch hoa văn: Hiền Tài Mã Nguyên Lương
 Pháp Chánh Truyền (Việt ngữ)
Ấn bản năm Nhâm Tý, 1972
Hội Thánh giữ bản quyền
❒❒ Lời tựa
Chế ngự thì sự điều hòa tốt
đẹp của cơ Tạo Hóa sắp đặt có thể
mất đi mà chớ; nên khi mở Ðại
Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, Ðức Chí
Tôn đã lập ngay một Pháp Chánh
Truyền và Tân Luật để điều hành
Nghĩ vì cơ Huyền vi Mầu nhiệm
của Ðạo có Thiên Ðiều cũng như
cơ Ðời có Luật Pháp chơn truyền
để chế ngự những dục vọng bất
chánh mà ở cõi nào và đời nào
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cũng có, nếu không có gì guồng máy Hành Chánh Ðạo, hầu
bảo thủ chơn truyền và công bình Thiên Ðạo, kèm theo luật
pháp còn có Thánh Ngôn và Giáo Điều dạy bảo. Muốn lập
một nền Ðạo lớn lao như Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ có khả
năng truyền giáo đến thất ức niên mà không lập Pháp thì
làm sao điều độ được một số Giáo Ðồ quá đông gồm gần
toàn thể nhân loại. Bởi thế nên quyển Pháp Chánh Truyền
nầy cần được tục bản mãi mãi kỳ này hết tới kỳ khác; để lấy
đó làm căn bản cho tất cả Giáo Ðồ noi theo mà hành đạo
hoặc giữ gìn cho trọn tư cách người Ðạo đến cùng không vi
phạm Luật Ðạo và không sai đường lạc lối. Mặc dù không
Luật Pháp nào được gọi là hoàn bị cả. Nhưng Luật Pháp nào
cũng đều phải ấn định ít nhứt những đại cương và nguyên
tắc. Chẳng hạn như Luật Công Bình giữa người với người
thì phải có nguyên tắc bất di bất dịch là: Kỷ sở bất dục vật
thi ư nhơn. (Cái gì mà mình không muốn, thì đừng làm cho
người) Ví dụ: Nếu mình muốn được tự do thì đừng làm mất
tự do của người khác.
Tuy nghe rất đơn giản nhưng không còn cách giải thích
nào đúng hơn nữa. Luật Pháp rất cần ích cho sự điều hòa trật
tự trong xã hội. Nó lại còn cần ích hơn nữa cho Ðạo vì nếu
thiếu Luật Pháp thì khó tránh sự hỗn loạn. Mà nếu trong
Ðạo có sự hỗn loạn, thì còn gì là đạo lý! Ðức Chí Tôn lập
Pháp Chánh cho Ðạo tức là lập chủ quyền cho Ðạo đó vậy.
Nếu ai có tinh thần xây dựng nền Ðạo thì tất nhiên phải
tôn trọng chủ quyền đó. Cũng nhờ chủ quyền đó mà Hội
Thánh là hình thể Ðức Chí Tôn tại thế mới có đủ quyền
hành để thể Thiên hành hóa. Tuy nhiên, quyền Ðạo có
khác hơn quyền Ðời là vì nó do sự thương yêu mà có chớ
không phải dùng áp lực để chế ngự người ta. Luật Pháp đã
do Thiên Lý và Công Lý mà lập ra, thì tự nhiên phải tuyệt
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đối công bình không còn sự chênh lệch nào đối với toàn thể
bổn Ðạo. Vì trong Ðạo từ trên xuống dưới, từ nhỏ tới lớn
đều có qui luật định phân, lớn không giành quyền nhỏ, nhỏ
không lấn quyền lớn. Nếu cứ chiếu luật thi hành thì toàn
Ðạo được điều hòa êm ái và guồng máy Hành Chánh Ðạo cứ
tiến hành theo luật định Thiên nhiên không còn gì trở ngại.
Hội Thánh lấy làm hoan hỉ cho tái bản quyển PHáp Chánh
Truyền hầu phổ biến trong toàn Ðạo để cho tất cả được thụ
hưởng Pháp lý công bình Thiên Đạo, và mong rằng từ đây
không ai còn viện lẽ không hiểu Luật Ðạo mà vi phạm nữa.
❒❒ Hội Thánh cẩn từ
❒❒ Mục Lục
❒❒ Lời tựa
❒❒ Cửu Trùng Đài
❒❒ Quyền hành Giáo Tông
❒❒ Quyền hành Chưởng Pháp
❒❒ Quyền hành Đầu Sư
❒❒ Quyền hành Chán Phối Sư
❒❒ Quyền hành Phối Sư
❒❒ Quyền hành Giáo Sư
❒❒ Quyền hành Giáo Hữu
❒❒ Quyền hành Lễ Sanh
❒❒ Quyền hành Chán Trih Sự
❒❒ Quyền hành Phó Trị Sự
❒❒ Quyền hành Thông Sự
❒❒ Đạo phục chức sắc Cửu Trùng Đài nam phái
❒❒ Đạo phục Giáo Tông
❒❒ Đạo phuc Chưởng Pháp
❒❒ Đạo phục Đầu Sư
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❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
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❒❒
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❒❒
❒❒
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❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒

Đạo phục Chánh Phối Sư và Phối Sư
Đạo phục của Giáo Sư
Đạo phục của Giáo Hữu
Đạo phục của Lễ Sanh
Đạo phục của Chánh Trị Sự
Đạo phục của Phó Trị Sự
Đạo phục của Thông Sự
Cửu Trùng Đài nữ phái
Quyền hành của nữ Đầu Sư
Quyền hành Chánh Phối Sư và Phối Sư
Đạo phục của Giáo Sư
Đạo phục của Giáo Hữu
Đạo phục của Lễ Sanh
Đạo phục của Chánh Trị Sự
Đạo phục của Phó Trị Sự
Đạo phục của Thông Sự
Luật công cử của chức sắc Cửu Trùng Đài
Hiệp Thiên Đài
Đạo phục của chức sắc Hiệp Thiên Đài
Đạo phục của Hộ Pháp
Đạo phục của Thượng Phẩm
Đạo phục của Thượng Sanh
Đạo phục của Thập Nhị Thời Quân
Đạo phục của Bảo Văn Pháp Quân
Đạo phục của Bảo Sanh Quân
Bài diễn văn của Đức Hộ Pháp.
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PHỤ LỤC 2
TIẾN TRÌNH LẬP THÀNH TÂN LUẬT

T

rong quyển Đạo Sử 2, trang 72, Bà Nữ Đầu Sư
Hương Hiếu có kể tiến trình lập Tân Luật
trong bài Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn dạy lập Tân Luật
như sau:

1. Ngày 2–11–Bính Dần (dl 6–12–1926),:

“Phải ở luôn nơi Thánh Thất đặng lập Luật sẵn.
Nghe Thầy dạy:
❒❒ Khởi đầu lập Luật tu gọi là: Tịnh Thất Luật.
❒❒ Kế nữa lập Luật trị gọi là: Đạo Pháp Luật.
❒❒ Ba là lập Luật Đời gọi là: Thế Luật.
Các con hiểu à!”

2. Ngày 14–11–Bính Dần (dl 18–12–1926), trong quyển

Đạo Sử 2, trang 105 của Bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu có bài
Thánh Ngôn của Đức Lý Giáo Tông dạy ngày nạp Luật và
cách cãi Luật:
“Thượng Trung Nhựt, Hiền hữu nghe dạy:
Phải viết thơ cho các Thánh nói rằng: Buổi lập Luật phải
ngưng sự phổ độ lại đôi chút. Lo cho xong Tân Luật thì mới
truyền bá chơn đạo rõ lý hơn.
Vậy, ngày Đại lễ Thánh giáo Giáng sanh phải có mặt tại
đây cho đủ và nạp Luật cho kịp ngày ấy.
Làm lễ xong, qua ngày kế thì chư Thánh mặc đại phục
vào điện bái, rồi Hiền hữu biểu sắp ghế vòng theo đại điện.
Hiền hữu và Ngọc Lịch Nguyệt lên tọa bửu vị, rồi theo chức
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phận chư Thánh ngồi vòng hai bên, như lúc Hiền hữu còn tại
Thượng Nghị Viện, đặng cãi Luật đó vậy. (Chư Thánh là chư
Chức sắc Thiên phong)
Hiền hữu chưởng quản làm chủ Hội. Mỗi vị Thánh đều
đặng quyền cãi lẽ, nghe à!
Phải giữ phép, kẻ trước người sau, tùy phiên nhau cho có
lễ: phái Thái trước, phái Thượng giữa, phái Ngọc chót.
Phải viết thơ cho Tương và Trang nạp Luật cho kịp một
lượt với Thơ, nghe à!”
(Tương, Trang, Thơ là tên của ba vị Chánh Phối Sư lúc
đó: Thượng Tương Thanh, Ngọc Trang Thanh, Thái Thơ
Thanh).

3. Ngày 20–11–Bính Dần (dl 24–12–1926), Đức Chí Tôn

giáng cơ nói về Tân Luật:
“Vì vậy mà Thầy phải phế hết Bạch Ngọc Kinh, Huỳnh
Kim Khuyết, giáng trần độ rỗi các con, chớ chi Thầy đến mà
làm cho giảm sự khổ não các con chẳng đặng nữa thì thôi, lẽ
nào còn lập Tân Luật ràng buộc các con thêm nữa....
Vì cớ mà Thầy buồn....
Thầy tỏ thật, cái Luật lệ Thầy khiến các con hiệp chung
trí mà lập thành đây, nó có ảnh hưởng về đạo đức Tiên phong
Phật sắc của các con, nên Thầy buộc mình cam chịu vậy, chẳng
Luật lệ thì trái phép, mà trái phép thì thế nào vào Bạch Ngọc
Kinh cho đặng....
Vậy các con ráng làm phận sự cho hoàn toàn, rồi có Thái
Bạch giáng cơ sửa luật.” TNHT

4. Ngày 12–12–Bính Dần (dl 15–1–1927), trong Đạo Sử 2,

trang 170 của Bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu, Đức Lý Giáo
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Tông giáng cơ dạy về việc chư Chức sắc Thiên phong trong
Hội Thánh họp nhau cãi luật:
“Thượng Trung Nhựt, Hiền hữu cũng nên để tịnh tâm
đặng lo cãi Luật, chẳng nên ham vui quá nghe!
Thầy sẽ ngự trong lúc cãi Luật. Lão giáng cơ trước khi mở
Hội. Vậy khi chư Thánh đủ mặt, phải cầu cơ cho Lão dạy việc.
Chừng Lão ngự đại điện thì tức cấp khai Hội liền.
Hết thảy đều mặc đại phục trong khi cãi Luật, chẳng nên
thay tiểu phục. Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật ngự xem, coi ra
khiếm lễ vậy! Nghe à!”

5. Ngày 13–12–Bính Dần (dl 16–1–1927), Đức Lý Giáo Tông

giáng cơ dạy cách dâng Tân Luật lên cho Ngài:
“Chưởng Pháp, Đầu Sư tọa vị. Phối Sư tam phái tới trước.
Thái Thơ Thanh phải ôm bộ chú giải các luật, Tân Luật của
các Hiền hữu đến dâng cho ba vị Đầu Sư. Ba vị Đầu Sư đồng
đứng dậy bái và tiếp Luật một lượt, thế nào 6 bàn tay đều có
trong bộ Luật, ngay giữa, dạy cả ba tiếp dâng lên, Chưởng
Pháp cũng phải bái mà tiếp một lượt, đội dâng lên đại điện,
day vô đưa lên chí trán.
Nghe dạy, Lão giao Luật nầy cho nhị vị Chưởng Pháp
xem xét lại nữa, trong một tháng phải rồi, mà giao lại cho Hộ
Pháp cầu Lão sửa Luật.
Phải làm một phòng thanh tịnh mà giả làm Hiệp Thiên
Đài.
Thập nhị Thời Quân phải có mặt, Thượng Sanh, Thượng
Phẩm phải có mặt.
Phải tái cầu nghe dạy. Nhị vị Chưởng Pháp đem Luật
để ngay tượng Lão một đêm nay. TNHT
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PHỤ LỤC 3
PHÁP CHÁNH TRUYỀN NỮ PHÁI
Qua Tết Ðinh Mão, ngày Vía Ðức Chí Tôn mùng 9
tháng Giêng năm Ðinh Mão (1927) Ðức Lý Thái Bạch Nhứt
Trấn Oai Nghiêm giáng cơ lập Pháp Chánh Truyền Cửu
Trùng Ðài Nữ phái. Nên nói qua lý-do vì sao Đức Chí-Tôn
không lập mà để cho Đức Lý đứng ra lập? (Trích Thánh-ngôn
của Giáo-Tông Lý Thái-Bạch)
«Hội Thánh nghe Lão ban sắc phục Nữ phái:
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Pháp Chánh Truyền: Nữ-phái phải tùng Đầu-Sư Nữphái, song Đầu Sư lại phải tùng quyền của Giáo-Tông và
Chưởng Pháp.
Chú giải: Hội-Thánh Nữ-phái phải tùng quyền ĐầuSư Nữ phái, song cả thảy đều phải tùng quyền Giáo-Tông và
Chưởng-Pháp. Nữ-Đầu-Sư quyền như Nam-phái, song điều
đình bên Nữ-phái mà thôi, chẳng đặng xen lộn qua Nam, cũng
như Nam chẳng đặng xen lộn qua Nữ. Mỗi điều chi thuộc về
Nữ-phái thì Giáo-Tông và Hộ Pháp chỉ do nơi Nữ-Đầu-Sư.
Pháp Chánh Truyền: “Đầu Sư Nữ phái chịu công cử
theo luật Hội Thánh ban hành, theo luật Hội-Thánh phân
xử đường Đời và đường Đạo».
Chú giải: Đầu Sư Nữ-phái phải tuân y Tân-Luật của
Hội Thánh về đường Đạo và đường Đời, phải chịu dưới quyền
Hội-Thánh xử trị cũng như Nam-phái vậy, dầu cho sự công
cử lên các phẩm vị cũng phải tùng y như luật Hội Thánh ban
hành; nhứt nhứt y quyền Nam-phái, không điều chi cải sửa,
dầu cho sự hành chánh cũng vậy. Quyền hành sự cũng về nơi
Chánh Phối-Sư. Đầu-Sư không đặng phép lấn quyền; hễ
lấn quyền thì phạm Pháp Chánh Truyền, cũng như Đầu Sư
Nam-phái vậy.
PHỤ LỤC 4
HẠNH ĐƯỜNG
Tài liệu huấn luyện Chức Việc Bàn Trị Sự nam nữ
(Khóa Canh Tuất 1970), Kiểm duyệt ngày 05 tháng 06 năm
Canh Tuất (dl. 07–07–1970). Trưởng Ban Kiểm Duyệt
Kinh Sách Đạo Hiến Pháp H.T.Đ. Trương Hữu Đức (Ấn
Ký), Hội Thánh giữ bản quyền, Ấn hành năm Canh Tuất
1970 In tại nhà in Lê Thành, Long Hoa.
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Ðối với bổn đạo đàn em thì Chức Việc là cái gương để
cho bề dưới soi chung mà noi bước, thì phải giữ mình cho
trong sạch, tâm hồn cho trong sạch chơn chánh, bác ái, vị
tha, mở rộng tình thương giúp đỡ lẫn nhau, dìu dắt nhau
trên đường hành thiện theo Thánh ý của Ðức Chí Tôn Ðại
Từ Phụ. Ðức Chí Tôn có dạy:
“Chẳng quản đồng tông mới một nhà,
Cùng nhau một Ðạo tức cùng cha.”
Lẽ dĩ nhiên phải biết thương yêu nhau như anh em ruột,
tha thứ cho nhau khi lầm lỗi, sẵn sàng chia bùi sẻ ngọt, chia
đau sớt khổ, đói lo giúp cho ăn, rách lo giúp cho mặc, nghèo
nàn thì giúp lời tìm phương sinh sống, vui đồng chia, buồn
đồng sớt, để cảm thông nhau trong tình huynh, nghĩa đệ.
Vậy mới phải là đàn anh trong Hương Ðạo.
Quyền hành Bàn Trị Sự (trang 8): Nói về quyền hành
của Chức Việc Bàn Trị Sự. Bàn Trị Sự là Hội Thánh Em,
có bổn phận Thế Thiên Hành Hóa, đồng quyền, đồng thể,
không hơn không kém với Hội Thánh, nhưng trong phạm
vi địa phận Hương, Ấp Ðạo mà thôi vì theo Pháp Chánh
Truyền thì:
❒❒ Chánh Trị Sự: Là người thay mặt Ðức Lý Giáo Tông
làm Anh Cả chư Tín Ðồ trong Hương Ðạo và cũng được
gọi là Ðầu Sư em, vì người cầm đủ hai quyền Chánh Trị
và Luật Lệ cũng như Ðầu Sư vậy.
❒❒ Phó Trị Sự: Là người cầm quyền Chánh Trị Ðạo song
không có quyền về Luật Lệ được đồng thể cùng Thông
Sự lại đặng đồng quyền cùng Chánh Trị Sự trong một
Ấp Ðạo, cũng được gọi là Giáo Tông em, có bổn phận
sửa đương, giúp đỡ, dìu dắt, dạy dỗ chư Tín Ðồ trong
địa phận mình trấn nhậm.
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❒❒ Thông Sự: Là Chức Sắc của Ðức Lý Giáo Tông khuyên
Hộ Pháp lập thành, là người của Hiệp Thiên Ðài để
tùng quyền Chánh Trị Sự mà hành Ðạo, đồng thể cùng
Phó Trị Sự trong một Ấp Ðạo, song có quyền về Luật Lệ
chớ không có quyền về Chánh Trị nên được gọi là Hộ
Pháp em, để giữ lẽ công bằng trong địa phận của Phó
Trị Sự cai quản.
Vậy Chức Việc Bàn Trị Sự là Chức Sắc của Ðức Lý Giáo
Tông và Hộ Pháp lập thành để thay quyền cho Hội Thánh
trong chốn thôn quê sằn dã, có bổn phận rất quan trọng đối
với Nhơn Sanh thì chư Học Viên nên thấu triệt yếu lý đó để
thật hành cho tròn trách nhiệm, chớ nên thờ ơ xem thường
mà đắc tội cùng Thầy.
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