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CÁC SỐ & TỪ VIẾT TẮT
Trong Mục Lục các số và từ viết tắt bao gồm: 6 số màu đỏ ở phần đầu mỗi tựa đề
của văn bản biểu thị cho năm, tháng và ngày văn bản được chánh thức ban hành, thí
dụ: 520220: văn bản chánh thức ban hành ngày 20 tháng 02 năm 1952. Các từ viết tắt
ở phần kế tiếp được liệt kê như dưới đây:
TL

Thánh Lịnh

TH

Thánh Huấn

TG

Thánh Giáo từ Đàn-Cơ do Đấng Thiêng-Liêng chỉ dạy.

HL

Huấn Lệnh

CTĐ

Cửu Trùng Đài

HTĐ

Hiệp Thiên Đài

HPĐ

Hộ Pháp Đường

TNC

Tòa Nội Chánh

CPS

Chánh Phối Sư

HP

Hộ-Pháp

TT

Thông Tri

HT

Huấn Thị

BTT
NCPS

4 | 

Bức Tâm Thư
Ngọc-Chánh-Phối-Sư

Mục Lục
?? Lời Ngỏ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
1. 670909-S208-NCPS/TT: Hỏi đáp v/v Quan Tài, thắp hương và đánh chuông������������������������������������������8
2. 671127-S01/HD-NCPS: Huấn Dụ qui định v/v ghi chức nghiệp Sớ Cầu-Đạo, cách hành lễ tang cho
nhiều trường hợp khác nhau và cách ghi bộ Đạo. ������������������������������������������������������������������������������������11
3. 730903-S11/NCPS/TT: Thông Tri về vấn đề liên quan đến mẫu Sớ Cầu-Đạo mới và Chức-Sắc Chức
Việc chứng Sớ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
4. 901110-S5-TgCPS/BQD: Qui định nội ngoại dung Thánh-Thất tân tạo địa phương������������������������������19
5. 590108-HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG: Di Ngôn của Đức Hộ-Pháp gởi cho tín đồ Đạo-Hữu ��������������������������������� 21
6. 470721-S638-HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG: Huấn Lịnh của Đức Hộ-Pháp dạy Chức-Sắc Thiên Phong và Tín
Đồ Nam Nữ: cách cư xử, đối đãi với nhau.��������������������������������������������������������������������������������������������������23
7. 590514-S57/HP-HN: Di ngôn của ĐỨC HỘ-PHÁP gởi HOÀNG THÂN NORODOM SIHANOUK����������������� 29
8. 750628-S113/CQ-HTĐ: Thánh Thơ qui định cách xưng hô trong Đạo.����������������������������������������������������35

?? BÀI THUYẾT ĐẠO của ĐỨC HỘ PHÁP Năm 1947
(Bất Ấn Tý Đúng Với Bí Pháp)������������������������������������������������������������������������������������ 37

|5

6 | 

Lời Ngỏ
Quyển “Đạo Sự Văn Thư” là tập tài liệu tổng hợp các văn kiện của Đạo
Cao-Đài bao gồm: Thánh-Giáo, Thánh-Lịnh, Thánh-Huấn, Thông-Tri, HuấnTừ… mà chúng tôi đã sưu tầm được trong ý hướng: bảo tồn, gìn giữ, cùng lưu
trử, nhiều như có thể được, những văn thư đã được ban hành trong Đạo Cao-Đài
vào những thập niên: [1926–1975], cùng thể hiện cụ thể phần nào tâm nguyện: “…
hiệp đồng chư Môn-đệ gìn luật-lệ CAO-ĐÀI…”.
Đây là một công trình to lớn, đòi hỏi nhiều công sức và thời gian trong việc
sưu tầm và kết tập, mà khả năng bản thân của chúng tôi thì hữu hạn, nên chúng
tôi thành khẩn, cầu mong quí chư Chức-Sắc, Chức-Việc, Đạo-Hữu, và Đạo-Tâm
cùng tham gia cộng tác chung với chúng tôi, hoặc có được tài liệu mà vui lòng
chia xẻ, xin gởi đến chúng tôi để bổ túc vào quyển tài liệu này ngày thêm được
phong phú, trọn vẹn. Do số lượng to lớn và tính chất đa dạng của nguồn văn thư
đã được ban hành, bộ sưu tập này, theo thời gian, cũng sẽ không ngừng gia tăng,
và như vậy, cũng sẽ được phân chia ra nhiều tập để tiện việc kết tập và phổ biến.
Đây là kết quả tổng hợp do công trình sưu tầm của chư Đạo-Hữu hằng để tâm
gìn giữ, bảo thủ luật pháp chơn truyền của Đạo.
Chúng tôi mạo muội trình bày (layout) lại các Văn Thư trên khổ giấy:
215.9mm x 279.4mm (Letter size 8.5" x 11.0"), là khổ giấy phổ thông hiện nay, và sấp
xếp theo thứ tự thời gian được ban hành, nhằm giúp dễ dàng, tiện lợi trong việc
tra cứu, hay in ra giấy, khi cần.
Nhân đây, chúng tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến: Ban
Quản Trị các Websites, cùng các Đạo-Hữu thành viên của nhiều tổ chức, hội
đoàn, cơ quan của Đạo, đã dày công sưu tầm, kết tập, lưu trử cùng cho phổ biến
các bản văn kiện của Đạo Cao-Đài giúp gìn giữ, bảo tồn những tài liệu quý giá
mà chư Tiền-bối Đại-Đạo đã dày công xây dựng tạo thành.
Sau cùng, vì nhận thấy số văn kiện sưu tầm được hãy còn ít ỏi, khả năng
trình bày ebook vẫn còn hạn chế, chúng tôi rất mong sự hợp tác và góp ý của chư
Đạo Hữu trong việc bổ sung các thiếu sót, chữa sai những sai lầm về nội dung, có
thể có, hoặc giúp cải tiến hình thức trình bày ngõ hầu tập Đạo Sự Văn Thư này
ngày càng được đầy đủ về nội dung, và thêm phần hoàn hảo về hình thức trình bày.
Xin vui lòng gởi tài liệu, hay ý kiến xây dựng vào địa chỉ: tamnguyen351@live.com.
Xin chân thành cảm tạ!
Trân trọng,
California, 26/07/2018
Nhóm Sưu Tầm & Kết Tập
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Văn-Phòng
NGỌC CHÁNH PHỐI-SƯ
—oOo—
Số: 208–NCPS/TT.

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
(Tứ thập nhị niên)
TÒA-THÁNH TÂY-NINH

NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ
CHỦ-TRƯỞNG CHỨC-SẮC NAM-PHÁI CỬU-TRÙNG-ĐÀI

Gởi: Hiền-Hữu VÂN-THANH ở Ấp Chợ Thới-Giao Xuân-Lộc (LONG-KHÁNH).
(Thông qua V/P. Lại-Viện Nội-Chánh)
Do Khâm-Châu-Đạo Long-Khánh chuyển giao.
Kính Hiền-Hữu,
Xin hồi đáp tờ đề ngày 18 tháng 7 Đinh Mùi (1967) của Hiền-Hữu thỉnh-giáo HỘI-THÁNH 2 điều mà
Hiền-Hữu gọi là chưa thông cảm được.
I. HỎI: – Cũng một Đạo CAO-ĐÀI, mà có chỗ người chết tẩn-liệm để đầu day ra sân, lúc đưa linh-cữu
đầu đi trước? có chỗ lại để đầu day vô nhà, đưa đi chân đi trước?
 ĐÁP: – Tuy rằng người có Đạo, nhưng việc tưởng nghĩ không phù-hợp theo Luật-Đạo, số là từ xưa đến
nay, khi người chết để tại tư gia thì bao giờ cũng để Quan-tài đầu day ra sân, khi đưa đi an-táng đầu đi
trước, đó là tục lệ Nhà NAM không thay đổi, chỉ có trường hợp Linh-cửu được đem vào Khách-Đình,
hoặc Đền-Thờ Phật-Mẫu thì phải để đầu day vô trong vì Luật định của Đạo, nhưng khi đưa đi đầu
cũng vẫn đi trước.
II. HỎI: – Thờ THIÊN-NHÃN, nhà nghèo không cúng tứ-thời được vì lo làm ăn nuôi sống nơi xa đi sớm
về tối, chỉ thấp nhang cầu nguyện thôi, và thấp có 1 cây nhang, không đủ 5 cây có được không? và đánh
mấy tiếng chuông, sao có người đánh 9 tiếng, người đánh 12 tiếng, kẻ đánh 3 tiếng chẳng biết đâu là trúng.
 ĐÁP: – HỘI-THÁNH rất thông cảm cho hoàn cảnh ở tư gia của bổn Đạo, vì sanh kế hay vì đơn chiếc
nên cho phép được cúng 2 thời: MẸO và DẬU vì 2 thời nầy có thể nói là rảnh nhứt trong ngày, còn 2
thời kia được đốt nhang cầu nguyện.
Chiếu theo TÂN-KINH ấn-định khi Cúng thời, phải đốt đủ 5 cây hương có nghĩa là: 3 cây trong tượngtrưng cho Tam-tài và 2 cây ngoài nữa hiệp lại thành Ngũ-khí.
Riêng về Thời cầu-nguyện có thể thấp 3 cây Hương tượng-trưng cho: Giới-Hương, Định-Hương và HuệHương (Tam-tài) còn thấp 1 cây không có nghĩa mà trái với Luật-định.
PHẦN ĐÁNH CHUÔNG, CÓ 3 TRƯỜNG HỢP KHÁC NHAU:
 THỨ NHỨT: – Tại TÒA-THÁNH hay Thánh-Thất địa-phương, khi cúng Đại, Tiểu-Đàn đánh trống,
chuông 12 hồi, mỗi hồi 12 dùi.
 THỨ NHÌ: – TÒA-THÁNH hay Thánh-Thất khi cúng Tứ-Thời, đánh 3 lần chuông, 3 tiếng chuông
nhứt sắp sữa nhập Đàn, 3 tiếng chuông nhì nhập Đàn và khởi cúng đến mãn lễ, rồi đánh 3 tiếng chuông
bãi Đàn cộng là 9 tiếng.
 THỨ BA: – Về tư-gia Đạo-Hữu, trước khi vào cúng đánh 3 tiếng chuông và mãn lễ 3 tiếng bãi Đàn
cộng chung 6 tiếng. Ba trường hợp trên đây là Luật định của Đạo.
Ngoài ra đánh 3 tiếng chuông cũng như thấp 1 cây Hương hoàn-toàn trái với luật qui định như trên vừa kể.
Vậy những lời giải đáp của HỘI-THÁNH trên đây để Hiền-Hữu hiểu rõ hầu tránh khỏi những đều thắc-mắc.
Nay kính,
Kính tường:
TÒA-THÁNH, ngày 6 tháng 8 Đinh-Mùi
– Đức THƯỢNG-SANH
(dl. 9/9/1967)
– Ngài Bảo-Thế
NGỌC CHÁNH PHỐI-SƯ
– Ngài Hiến-Pháp
(Ký tên và đóng dấu)
– Ngài Khai-Đạo
NGỌC-NHƯỢN-THANH
– Ngài Đầu-Sư
– Hiền-Huynh Thái Chánh Phối-Sư
– Hiền-Huynh Qu. Thượng Chánh Phối-Sư
– Hiền-Tỷ Nữ Chánh Phối-Sư
– Hồ-sơ

671127-S01/HD-NCPS: Huấn Dụ qui định v/v ghi chức nghiệp Sớ Cầu-Đạo, cách
hành lễ tang cho nhiều trường hợp khác nhau và cách ghi bộ Đạo.
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Văn-Phòng
NGỌC CHÁNH PHỐI-SƯ
—oOo—
Số: 208–NCPS/TT.

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
(Tứ thập nhị niên)
TÒA-THÁNH TÂY-NINH

HUẤN DỤ
HỘI-THÁNH CỬU-TRÙNG-ĐÀI
Kính gởi KHÂM-THÀNH, PHÓ KHÂM-THÀNH và ĐẦU-PHẬN-ĐẠO
CHÂU-THÀNH THÁNH-ĐỊA

Trích-yếu: Hồi đáp lại bốn khoản trong tờ thỉnh-giáo số 09/TG đề ngày 6 tháng 10
Đinh-Mùi (dl 7–11–1967) của Phó Khâm-Thành Trung-Ương.

Kính chư Hiền-Hữu,
Về mặt Hành-Chánh-Đạo đã trải qua một thời gian khá dài chư quí vị cũng lãnh hội
được ít nhiều trong khi thừa hành phận sự, nhưng cũng còn nhiều khiếm-khuyết một vài điểm
mà Hội-Thánh cần nhắc nhở thêm để thực-thi trong hình thức văn-kiện cũng như việc giáohóa các môn-sinh trong cửa Đạo.
KHOẢN I.– GHI VÀO KHOẢN CHỨC NGHIỆP TRONG SỚ CẦU-ĐẠO.
Hội-Thánh quyết định từ hàng Lễ-Sanh trở lên thì khoản chức-nghiệp để “TU SĨ” còn
Chức Việc và Đạo-Hữu thì để y theo thẻ căn-cước cho tiện.
KHOẢN II.– CON ĐẠO GIÒNG PHÂN RA HAI TRƯỜNG HỢP.
A)– Có giấy Tắm-Thánh trên 18 tuổi mà chưa đổi Sớ Cầu-Đạo Thiệt-Thọ rủi qui vị
được hành lễ theo hàng Đạo-Hữu (y theo Tân-Kinh), nếu không giữ đúng 10 ngày chay, chẳng
được thọ truyền Bửu-Pháp tức là hành pháp đoạn-căn.
B)– Không có Sớ Cầu-Đạo, không có giấy Tắm-Thánh chứng minh, qui vị được hành lễ
theo Tân-Kinh, nhưng cũng không được hành pháp đoạn-căn; mặc dù có giữ đủ 10 ngày chay.
– Điều này Đầu-Phận cần nhắc-nhở Bàn-Trị-Sự nhứt là Phó-Trị-Sự khi xem Bộ thấy
Đạo-Hữu thanh-thiếu-niên đúng 18 tuổi sắp lên thì dạy phải đem giấy Tắm-Thánh đến BànTrị-Sự đổi Sớ Cầu-Đạo thiệt-thọ, nhưng phải lập minh-thệ trước Đức CHÍ-TÔN và các Đấng
Thiêng-Liêng để chứng-minh là môn-đệ của Đức CAO-ĐÀI NGỌC-ĐẾ, bằng trái lại sẽ bị
mất đặc ân con Đạo giòng.
KHOẢN III.– ĐÓI VỚI NHỮNG VỊ KHÔNG TUÂN LỊNH HỘI-THÁNH.
Nên ý thức rằng Hội-Thánh là hình thể hữu-vi của Đức CHÍ-TÔN tại thế, cũng như
Đức Chí-Tôn có mặt hiện diện cùng con cái của Ngài, mà bổn Đạo vô tình hoặc cố ý dễ-duôi
bất tuân lịnh, lại còn thất lễ phạm đến danh thể Hội-Thánh tức nhiên gián tiếp nghịch mạng
với Đức CHÍ-TÔN ĐẠI-TỪ-PHỤ thì khó tránh luật Thiên-Điều hình phạt và phạm tội với
Hội-Thánh.
Thảng như Chức-Sắc, Chức Việc đương quyền Hành-Chánh dùng lời đạo đức khuyên
giải giáo hóa đôi phen mà không nghe nên lấy đủ bằng chứng xát thật, lập vi-bằng để trình
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Hội-Thánh để đưa ra Tòa Pháp-Chánh chiếu theo Luật-Đạo nghiêm trị.
Ngoài ra khi họ hữu sự, vì trách nhiệm tế độ quần-sanh cần phải giúp đỡ không thể
bỏ qua một việc gì trong lẽ Đạo.
KHOẢN IV.– VỀ VIỆC GHI VÀO BỘ-ĐẠO CHÁNH, PHỤ.
Trước khi đổi Sớ Cầu-Đạo thiệt-thọ đem vào Bộ Chánh Bàn-Trị-Sự để quan sát kỹ
lưởng, nghĩa là bổn Đạo thuộc Kinh, biết cúng lạy, giữ đúng trai kỳ, cũng như tuân hành Ngủgiới-cấm, Tứ-Đại Điều-Qui và liên-quan mật-thiết trong việc Quan-hôn tang-tế.
Hôm nay chẳng vì lẽ gì mà đi ngược trở lại để phủ nhận việc làm đã qua, đó là chứng
tỏ mình thi hành không chu đáo và thiếu xác đáng, hãy để y như từ trước không thay đổi;
lại nữa hằng ngày có cúng Liên-gia thì vị Liên-gia-Trưởng có trách nhiệm dìu-dắt cũng như
nhắc-nhở bổn Đạo trong 12 gia-đình biết rằng: Người tu cần phải siêng lo cúng kiến, không
nên thờ-ơ lãnh đạm với việc tín-ngưỡng của mình, được như vậy dầu có tối tâm cách mấy lâu
ngày cũng thuộc được Kinh và hiểu biết cách thức cúng lạy.
Hiền-Hữu Qu. Thượng-Thống Lại-Viện ban-hành HUẤN-DỤ nầy cho chư vị KhâmThành, Phó Khâm-Thành và Đầu-Phận-Đạo để tuân hành theo các khoản nói trên.
Nay kính
Tòa-Thánh, ngày 26 tháng 10 năm Đinh-Mùi
(dl 27–11–1967)
NỮ CHÁNH PHỐI-SƯ
THÁI CHÁNH PHỐI-SƯ
QU. THƯỢNG CHÁNH PHỐI-SƯ NGỌC CHÁNH PHỐI-SƯ
(Ký tên và đóng dấu)
(Ký tên và đóng dấu)
(Ký tên và đóng dấu)
(Ký tên và đóng dấu)
HƯƠNG-HIẾU

THÁI-BỘ-THANH

THƯỢNG-TỬNG-THANH

NGỌC-NHƯỢN-THANH

PHÊ-KIẾN		
Vâng lịnh ban hành.
ĐẦU-SƯ		
Nội-Chánh, ngày 26 tháng 10 Đinh-Mùi
(Ký tên và đóng dấu)		
( dl 27 – 11 – 1967)
THƯỢNG-SÁNG-THANH		
QU. THƯỢNG-THỐNG LẠI-VIỆN
			
Giáo-Sư
			
(Ký tên và đóng dấu)
			
NGỌC-TỊNH-THANH
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730903-S11/NCPS/TT: Thông Tri về vấn đề liên quan đến mẫu Sớ Cầu-Đạo mới và
Chức-Sắc Chức Việc chứng Sớ
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CỬU-TRÙNG-ĐÀI
Văn-Phòng
NGỌC CHÁNH PHỐI-SƯ
—oOo—
Số: 11–NCPS/TT.

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
(Tứ thập bát niên)
TÒA-THÁNH TÂY-NINH

THÔNG - TRI

HỘI-THÁNH CỬU-TRÙNG-ĐÀI NAM, NỮ
Kính gởi: Chư Chức-Sắc Thượng-Thống Cửu-Viện, Khâm-Thành, Khâm-Trấn,
Khâm-Châu, Đầu-Phận, Đầu-Tộc, Chức-Việc Bàn-Trị-Sự và toàn
Đạo Lưỡng Phái.
NAM, TRUNG và KIÊM-BIÊN TÔNG-ĐẠO
Kính Chư Hiền-Hữu, Hiền-Muội,
Bổ-túc THÔNG-TRI số: 07/NCPS/TT ngày 9 tháng 7 Quí-Sửu (DL: 7–8–
1973) của HỘI-THÁNH ban hành về việc dùng Sớ CẦU-ĐẠO thiệt thọ mẫu mới
bằng giấy trắng cứng tốt, gọn và tiện dụng để cấp đổi cho những vị mới nhập
môn cầu Đạo sau 6 tháng được cấp Sớ Cầu-Đạo thiệt-thọ HỘI-THÁNH xin toàn
Đạo lưu-ý các điểm sau đây:
1.– Sớ Cầu-Đạo Thiệt-Thọ cũ đã cấp rồi vẫn được duy trì và có hiệu lực.
HỘI-THÁNH không bắt buộc toàn cả Bổn-Đạo phải thay đổi Sớ CầuĐạo mới liền. Ai muốn đổi thì tùy ý khi nào giấy cũ hư rách thì được
đổi lại giấy mẫu mới.
2.– Về-Việc dán ảnh và bọc nhựa Sớ Cầu-Đạo mới HỘI-THÁNH cũng
không bắt buộc. Ai muốn dán ảnh cho thêm phần thẩm mỹ và bọc
nhựa cho khỏi ướt rách thì tùy ý. Nếu dán ảnh thì phải có đóng dấu của
Khâm-Thành hay Khâm-Châu trên phân nữa ảnh. Nếu Chư Chức-Sắc
hoặc Chức Việc muốn dán ảnh mặc Thiên-phục thì phải ghi chú thêm
phía dưới một hàng chữ như sau:
Phẩm-vị hiện hữu: Phối-Sư, Chánh-Trị-Sự v.v… nội dung Sớ Cầu-Đạo
thiệt-thọ mới từ chỗ: Họ tên… cho đến chỗ: Hai người tiến dẫn đều
sao lại nguyên văn y như Sớ Cầu-Đạo thiệt-thọ cũ.
3.– Bàn-Trị-Sự, Đầu-Phận, Đầu-Tộc chứng Sớ Cầu-Đạo tạm; Khâm-Thành,
Khâm-Châu chứng chứng Sớ Cầu-Đạo thiệt-thọ.
Sớ Cầu-Đạo tạm cấp cho Đạo-Hữu mới nhập môn thì Bàn-Trị-Sự chứng
sau lưng Sớ, Đầu-Tộc, Đầu-Phận chứng phía trước. Nếu sau 6 tháng vị Tín-hữu có
hạnh-kiểm tốt và thuộc Kinh thì các cấp Hành-Chánh-Đạo trên đây phúc-trình
lên Khâm-Thành và Khâm-Châu xin đổi Sớ Cầu-Đạo Thiệt-thọ cho đương sự.
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Ở Châu-Thành Thánh-Địa, chư vị Phó Khâm-Thành với phẩm vị Giáo-Hữu
có quyền đứng chứng Sớ Cầu-Đạo thiệt-thọ nếu được vị Giáo-Sư Khâm-Thành
ủy-nhiệm.
HỘI-THÁNH xin chư Hiền-Hữu, Hiền-Muội lưu tâm các khoãn trên để
thi hành cho được chu đáo.
THƯỢNG-THỐNG LẠI-VIỆN lãnh thi-hành và ban hành sâu-rộng
THÔNG-TRI nầy./–
Nay kính,
NỘI-CHÁNH, ngày 7 tháng 8 năm Quí-Sửu
( DL: 3 / 9 /1973 )
QU. NỮ
CHÁNH PHỐI-SƯ
(Ấn ký)
HƯƠNG-TIẾU

QU. THÁI
CHÁNH PHỐI-SƯ
(Ấn ký)
THÁI-HIỂU-THANH

QU. THƯỢNG
CHÁNH PHỐI-SƯ
(Ấn ký)
THƯỢNG-THẾ-THANH

Vâng lịnh ban hành./–
THƯỢNG-THỐNG LẠI-VIỆN
Phối-Sư
(Ấn ký)
NGỌC-TỊNH-THANH

18 | 

NGỌC ĐẦU-SƯ
KIÊM NGỌC CHÁNH PHỐI-SƯ
(Ấn ký)
NGỌC NHƯỢN-THANH

901110-S5-TgCPS/BQD: Qui định nội ngoại dung Thánh-Thất tân tạo địa phương
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CỬU-TRÙNG-ĐÀI
Văn-Phòng
THƯỢNG CHÁNH PHỐI-SƯ
—oOo—
Số: 5/TgCPS/BQĐ

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
(Tứ thập ngũ niên)
TÒA-THÁNH TÂY-NINH

BẢNG QUI-ĐỊNH

TRANG-TRÍ NỘI NGOẠI DUNG THÁNH-THẤT TÂN-TẠO ĐỊA PHƯƠNG
Do Hội-Thánh HIỆP-THIÊN và CỬU-TRÙNG-ĐÀI ấn định theo Vi-bằng số: 5/VB
ngày 3 và 8 tháng 3 Canh-Tuất (1970) của Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài và vi-bằng số 12/VB
ngày 7 tháng 4 Canh Tuất (1970) của Hội-Thánh Lưỡng-Đài dượt xét do Đức THƯỢNG-SANH
Chủ-Tọa đồng chấp-thuận 14 khoãn được kiến-tạo và không được kiến-tạo như dưới đây:
1.– Thánh-Thất địa-phương cất theo kiểu duy nhứt, về hình thức bên ngoài bản đồ
số 3 của Hội-Thánh Lưỡng-Đài đã chấp-thuận trong vi-bằng số: 9 ngày 4 tháng
3 Canh-Tuất (Dl. 9–4–1970) nhưng lớn nhỏ tùy theo châu-vi phần đất. Còn việc
trang-trí nội dung toàn Hội đề nghị những chi tiết ghi chú nối tiếp sau đây:
2.– Chấp-thuận cho đấp hình Đức DI-LẠC trên nóc Hiệp-Thiên-Đài.
3.– Chấp-thuận cho đấp hình Ông THIỆN và Ông ÁC như ở Đền-Thánh.
4.– Không chấp-thuận đấp hình ĐỨC QUYỀN GIÁO-TÔNG và Bà Nữ ĐẦU-SƯ ở
các Thánh-Thất.
5.– Không chấp-thuận đấp hình: SĨ, NÔNG, CÔNG, THƯƠNG, NGƯ, TIỀU, CANH,
MỤC trên bao lơn Đài, chỉ được vẽ bông y trong họa-đồ.
6.– Chấp-thuận có hình TAM-THÁNH cũng như ở Đền-Thánh, nhưng phải vẽ cho
giống.
7.– Nơi Ngai HỘ-PHÁP chỉ thờ chữ KHÍ không được đấp Thất Đầu-Xà vẽ hình tượng
Đức HỘ-PHÁP và CAO THƯỢNG PHẨM như ở Đền-Thánh.
8.– Không chấp-thuận đấp cột Rồng và làm 9 nấc ở Cửu-Trùng-Đài như ở Đền-Thánh,
chỉ được làm plafond dù không có hình Lục-Long.
9.– Hai bên hông Cửu-Trùng-Đài đấp hình chữ THỌ, không được đấp Thiên-Nhãn
và Bông-Sen như ở Đền-Thánh.
10.– Trên dìm Bát-Quái đấp bông giây, không được đấp hình Tam Giáo, Tam Trấn, Bát
Tiên và Thất Hiền.
11.– Chấp-thuận cho đấp cột Rồng ở Bát Quái Đài mà thôi.
12.– Không chấp-thuận hai bên hông đấp hình KIM-MAO-HẨU như ở Đền-Thánh.
13.– Trên nóc Thánh-Thất làm y trong họa-đồ không có hình Long-Mã và 3 vị Cổ-Phật.
14.– Không chấp-thuận mái hiên chung-quanh Thánh-Thất đấp giây nho, chỉ làm y
theo họa-đồ.
Nếu nơi nào bất tùng luật định nầy, Hội-Thánh Tòa-Thánh Tây-Ninh không nhìn-nhận
Thánh-Thất đó và rút giấy-phép không cho làm Lễ Khánh-Thành.
TÒA-THÁNH, ngày 12 tháng 10 Canh-Tuất
(Dl. 10 / 11 / 1970)
Q. THƯỢNG CHÁNH PHỐI-SƯ
(Ký tên và đóng dấu)
THƯỢNG–TỬNG–THANH
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HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG
Văn-Phòng
—oOo—

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
(Tứ thập tam niên)
TÒA-THÁNH TÂY-NINH

HỘ-PHÁP
CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ÐÀI
HIỆP-THIÊN và CỬU-TRÙNG
Bần Đạo chỉ để lại những lời Di ngôn này cho các con để hiểu, khỏi lầm lạc.
Nhất nhất các con đều phải đợi lịnh Đức Chí-Tôn và đợi lịnh Hội-Thánh,
nếu các con nghịch với Hội-Thánh tức là nghịch với Bần Đạo bằng một cách gián
tiếp đó vậy.
Các con chi chi đều phải đợi lịnh Bần Đạo hồi loan về cố quốc, các con đi
tới ngã ba đường thì đứng đó mà đợi Bần Đạo, bằng chẳng vậy, tự tác sai chiều,
uổng cho một kiếp sanh may duyên gặp Đạo.
Các con nhìn Thầy cho kỹ, sau này khỏi lầm HỘ PHÁP giả.
Bần Đạo cho các con biết rằng: nếu một phẩm Giáo Hữu bên Cửu Trùng
Đài mà ra một lịnh gì thì Bần Đạo cũng phải cúi đầu tuân lịnh.
Cả con cái Thầy: Đức Chí-Tôn thấy một trường hợp nào bất chính thì
quan sát coi trạng thái của nền Chánh giáo Đức Chí-Tôn đã hay trước nó có đại
hùng, đại lực, rồi nó phải đi trong con đường đại bi, coi chừng có con đường nào
đi qua đại ác của nó.
Cả thảy đều đứng lên làm một bức tường thiên nhiên thay một bức tường
huyền diệu của Đức Chí-Tôn đặng ngăn cản cho Ngài. Cái nền Tôn giáo của Ngài
đừng đi vào con đường đại ác.
Tương lai thay đổi phải mở con mắt thiêng liêng lấy tinh thần đoàn thể,
dầu Chức sắc Thiên phong hay Tín đồ cũng vậy.
Con mắt phải mở cho rõ ràng, minh mẫn đặng coi chừng thay đổi. Nền
chánh giáo của Đức Chí-Tôn vĩnh cữu, trường tồn. Đừng để ngày sau đổ luỵ và
ân hận.
Kim Biên, ngày 29 tháng 11 Mậu-Tuất
(Dl 08–01–1959)
HỘ PHÁP
(Ấn ký)
PHẠM CÔNG TẮC

470721-S638-HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG: Huấn Lịnh của Đức Hộ-Pháp dạy Chức-Sắc
Thiên Phong và Tín Đồ Nam Nữ: cách cư xử, đối đãi với nhau.
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HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG
Văn-Phòng
—oOo—
Số: 638

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
(Nhị thập tứ niên)
TÒA-THÁNH TÂY-NINH

HUẤN- LỊNH
HỘ-PHÁP
CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ÐÀI
HIỆP-THIÊN và CỬU-TRÙNG

Tại sao Hội-Thánh lại dám mạo hiểm xưng mình là Thánh-Thể của Đức
CHÍ-TÔN là ĐẠI-TỪ-PHỤ, là THẦY của chúng ta?
Thì CHÍ-TÔN đã nói: NGƯỜI đến qui lương-sanh đặng NGƯỜI có quyền năng
hữu hình mà giáo-hóa và cứu vớt quần sanh.
Ấy vậy Hội-Thánh đã đặng mạng lịnh Thiêng-Liêng của NGƯỜI và làm cha
làm Thầy cả con cái của NGƯỜI.
Cái quyền hành ấy cao trọng biết dường nào, chúng ta không cần đề luận.
Muốn nắm quyền hành ấy nơi tay, tức phải tỏ ra mình là phẩm giá lương sanh
mới đặng. Dầu toàn Hội-Thánh hay một phần tử của Hội-Thánh, tức là một vị
Chức-Sắc Thiên-Phong cho đồng thể cùng THẦN, THÁNH, TIÊN, PHẬT mới đáng
làm hình thể của NGƯỜI; nếu để phàm phong thì quả nhiên nhơn loại đã lăng mạ
danh thể của NGƯỜI. Ấy là tội Thiên-Điều chẳng hể dung thứ. Mà Thiên-Phong
chánh vị còn giữ phàm tánh thì lăng mạ danh thể của NGƯỜI hơn thập bội.
Đã trót 5 năm vắng mặt, bị đồ lưu nơi hải-ngoại, khi trở về thì Bần-Đạo
đã chịu đau đớn, thấy đời thì ly loạn, Đạo thất mối giềng, cả nước nhà đã biến
thành một trường quỉ khảo.
Nơi cửa Đạo, Thiên-Phong bỏ phế qui cũ, tập tánh ra phàm. Dầu Nam,
dầu Nữ, đều biến thiên đức hạnh.
Muốn sửa đương, tức phải trừ tệ đổi hay, mà trừ tệ đặng phải dùng oai
Thiên-mạng. Vì cớ, Bần-Đạo phải buộc ôm đau thảm nơi lòng mà ra Huấn-Lịnh
nầy:
CHỨC-SẮC THIÊN-PHONG
Chức-Sắc Thiên-Phong phải giữ lễ nghi nhặc nhiệm. Đối với hàng ThiênPhong, hễ lớn hơn phẩm là có quyền Thầy thì cả mấy phẩm dưới phải kính trọng,
không đặng phép vô lễ. Hễ lớn hơn phẩm thì phẩm dưới phải lễ bái, không đặng

ỷ thế, ỷ tài chia phe lập đảng.
Vì Chức-Sắc Thiên-Phong bao giờ cũng phải đứng ngoài phe đảng. Danh
giá của Thánh-Thể CHÍ TÔN ở trên phe đảng. Hễ không kể giá trị ấy hơn, là phàm.
Hễ đặng kính trọng thì vị Thiên-Phong phải giữ mình cho đáng mặt làm
anh, tức nhiên giáo-hóa chúng em phải giữ lễ nghi hòa hưởn; không đặng hổn
hào, cưỡng bức, không đặng nặng lời, không đặng thị oai, thị nhục. Tôn kính
danh thể phương-diện của đoàn em, không đặng làm mất giá-trị cá nhân của em
giữa nơi công chúng. Vì đoàn em cũng đủ phương-diện như mình. Mình chưa
hề là ba đầu sáu tay, thiên-biến vạn hóa gì mà hơn nó. Có hơn chăng, là mình tập
tánh lương-thiện hiền-lương đặng làm Thầy của nó. Thoảng có tội tình, đóng cửa
dạy em cho nên Thầy, nên bạn.
Đã nắm nơi tay một quyền thưởng phạt, thì cứ giữ mực thật hành, cần chi
dụng oai quyền phàm tục.
Trên dạy dưới phải lấy lễ.
Dưới khuyên trên phải khiêm cung.
Thì cửa Đạo tức là đại gia-đình của chúng sanh mới ra đầm-ấm.
Nếu trái với khuôn viên ấy thì Bần-Đạo đem ra ban kỷ luật hay là Tòa-Đạo
minh-tra. Nếu tánh đức vị nào đã qui phàm thì buộc Hội Thánh đưa ra ngoài
Thánh-Thể.
Phải nghiêm giữ trật-tự và lễ-nghi.
Hễ đi đường gặp vị Thiên-Phong nào lớn phẩm hơn mình, thì tức phải
bái lễ. Thất lễ sẽ bị vị Chức-Sắc ấy phạt quì từ 5 tới 10 hương một lần và hành
phạt ấy sẽ để vào Hồ-sơ của vị đã bị phạt đặng định tội giữa Quyền Vạn-Linh
khi Cầu-Phong thăng vị.
Hàng Chức-Sắc Thiên-Phong đã làm Thầy, làm cha đặng giáo hóa, tức là
phận sự thiêng-liêng của mình.
Nếu giáo-hóa mà sái với tâm tình tánh đức làm cha, làm Thầy là phàm. Hễ
phàm thì kẻ lạm dụng quyền hành, chớ không phải là Thiên-Phong Chức-Sắc.
Ai kiện về phẩm tánh của vị Chức-Sắc, bất kỳ Nam hay Nữ mà đủ chứng
cớ thì Hội-Thánh sẽ lên án là không đặng làm Thầy, làm cha tức phải ra ngoài
Thánh-Thể.
TÍN-ĐỒ NAM-NỮ
Cả thảy mấy em đều chung đứng nơi lòng của CHÍ-TÔN thì là cốt-nhục
Thiêng-Liêng của mấy em về phần hồn đã hẳng.
Các em suy xét cho đúng lý, thì cốt-nhục thi hài nầy sánh cho đúng giá với
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nó, thì một đàng muôn, một đàng một.
Mấy em phải giáo-hóa lẫn nhau làm cho lịch xinh vẻ Đạo.
Cần-cù học tập đặng dạy lấy mấy em. Dạy từ đức tánh tới tài tình. Các em
nhỏ sau lưng mấy em, nó chỉ coi gương mấy em mà bắt chước.
Đừng đối với nhau gian xảo, lỗ-mãng, cộc-cằn.
Đừng dùng phương xĩ mạ, nhiếc mắng, chửi-rủa.
Đừng ganh tỵ, đừng nghịch thù.
Đừng tham tàn, đừng ác vọng.
Trái lại mấy em phải tập tánh thương yêu nhau, binh vực nhau; trọng nể
nhau, lập phận cho nhau, đồng chia vui sớt nhọc. Khi nào đã thấy em làm việc
gì nặng-nề quá sức phải đưa tay giúp đỡ, đừng ngó mà cười. Ấy là nết vô Đạo.
Vì sự chia đau sớt thảm cho nhau ấy là giấy lập nghiệp của mấy em nơi
cảnh vô hình là nơi quê hương thật của chúng ta đó vậy.
Hằng nhớ rằng: Cảnh phồn hoa là cảnh tạm, xúm nhau chung hiệp dưới
cảnh thiên-nhiên của CHÍ-TÔN đã sắm sẵn. Trái cái hành-tàng nầy tức là không
phải con cái của NGƯỜI, ắc bị trục xuất ra khỏi Đạo.
Những điều Bần-Đạo đã cấm nơi Huấn-Lịnh nầy, sẽ thành luật vào quyển
Thánh-Lịnh. Nếu Hội-Thánh và Tín-đồ không tuân hành chừng ấy đừng trách
Bần Đạo quá ư nghiêm khắc.
TRẦN KHAI-PHÁP Chưởng-quản Tòa-Đạo, Q. Ngọc Chánh Phối-Sư, Thái
Chánh Phối-Sư, hai Nữ Phối-Sư, Nữ Giáo-Sư Hương-Nhiều và Chí-Thiện Thế,
Chưởng-quản Hội-Thánh Phước-Thiện, Đại-Biểu TRẦN QUANG-VINH, Tổng TưLịnh Quân-Đội, Thiếu-Tá PHẠM-NGỌC-TRẤN, Chỉ-huy CƠ-THÁNH-VỆ và dân quân,
Phụ-Chánh QUỐC-SỰ-VỤ, phải tuyên truyền Huấn-Lịnh nầy cho toàn Đạo đều biết.
TÒA–THÁNH, ngày 4 tháng 6 Đinh-Hợi
( 21 – 7 – 47 )
HỘ – PHÁP
(ấn ký)
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HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG
—oOo—

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
TÒA-THÁNH

TÂY-NINH

Số: 57/HP–HN

HỘ-PHÁP PHẠM CÔNG TẮC
GỞI HOÀNG THÂN NORODOM SIHANOUK
Thưa Điện Hạ,
Bần Đạo gởi những dòng chữ nầy đến Điện Hạ trên giường bịnh của Bần
Đạo (bịnh viện Calmette). Sức khỏe của Bần Đạo càng ngày càng suy giảm và
Bần Đạo nghĩ không còn sống bao lâu nữa.
Vậy Bần Đạo gởi lời cuối cùng đến Điện Hạ và Chánh Phủ Hoàng Gia
Cao Miên tất cả lời cảm tạ chân thành về sự khoản đãi rộng rãi của Điện Hạ và
Chánh Phủ Hoàng Gia dành cho Bần Đạo với Đoàn tùy tùng và cho tất cả Tín
Đồ của Bần Đạo.
Bần Đạo thành tâm cầu nguyện THƯỢNG ĐẾ CAO ĐÀI và PHẬT TỔ
ban hồng ân che chở Vương Quốc Cao Miên và cho Điện Hạ để chóng thực hiện
và nhất là thành công vẻ vang chánh sách Hòa Bình Trung Lập và Chung Sống
Hòa Bình, chánh sách đặc biệt ưu ái của Bần Đạo và vì nó mà Bần Đạo phải hao
tổn sức khỏe và cuộc đời của Bần Đạo mà không thể thực hiện được.
Bần Đạo thành tâm ước mong rằng Tổ Quốc thân yêu của chúng tôi, nước
Việt Nam, có thể đeo đuổi chánh sách ấy trong một ngày gần đây, tay bắt tay cùng
đi với nước Cao Miên trong đường lối thương yêu và cộng đồng giữa các sắc dân
và nhất là giữa hai Dân Tộc Miên–Việt.
Bần Đạo sẽ hoàn toàn sung sướng được yết kiến lần cuối cùng với Điện
Hạ để tỏ bày tất cả những lời cám ơn của Bần Đạo nhưng Bần Đạo không biết
sức khỏe của Bần Đạo còn chờ được hay không ngày về của Điện Hạ.
Dầu sao tình thân hữu thâm niên của chúng ta, nhơn danh lòng yêu
thương và tình Huynh Đệ giữa hai Dân Tộc Cao Miên và Việt Nam và nhứt là
nhơn danh tương lai bất khả phân ly của hai nước chúng ta, Cao Miên và Việt
Nam, Bần Đạo cung kính xin Điện Hạ như một ân huệ đặc biệt và cuối cùng cho
Thánh Thất chúng tôi khỏi chịu dưới lịnh phá hủy, để giữ kỷ niệm độc nhất của
Bần Đạo nơi đất Miên.
Để giúp Điện Hạ có một ý niệm đúng đắn về tình hình qua, Bần Đạo trân
trọng gởi đến Điện Hạ một bản sao đơn khẩn cầu của Bần Đạo vừa chuyển đến
Hoàng Thượng.
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Bần Đạo phải thoát kiếp nơi đây, Bần Đạo xin thỉnh cầu Điện Hạ cho phép
Bần Đạo tạm gởi thi hài ở nơi đất Miên dưới sự bảo vệ tối cao của Hoàng Gia
Cao Miên. Ngày nào Tổ Quốc thân yêu của chúng tôi là nước Việt Nam đã thống
nhứt, [hoặc] sẽ theo chánh sách Hòa Bình Trung Lập, mục phiêu đời sống của
Bần Đạo, Tín Đồ của chúng tôi sẽ di thi hài về Tòa Thánh Tây Ninh.
Bần Đạo khẩn cầu Điện Hạ và Chính Phủ Hoàng Gia, sau khi Bần Đạo thoát
xác, dành cho Đoàn tùy tùng và cả Thiện Nam Tín Nữ của Bần Đạo, sự khoản
đãi rộng rải và các sự dễ dãi như trước để Tu Hành theo Tôn Giáo của chúng tôi.
Biết rằng Điện Hạ sẽ chiếu cố đến đơn thỉnh cầu này, Bần Đạo sẽ thanh
thản nhắm mắt đem theo cái kỷ niệm dịu dàng nhất trong đời của Bần Đạo, cung
kính xin Điện Hạ chấp thuận lòng tri ân vĩnh viễn của Bần Đạo.
Nam Vang, ngày 14– 5– 1959
HỘ PHÁP
PHẠM CÔNG TẮC
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HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG
—oOo—
Số: 57/HP–HN

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
3ème AMNISTIE DE DIEU EN ORIENT
SAINT SIÈGE CAODAIQUE DE TAY NINH

HO PHAP PHAM CONG TAC, SUPÉRIEUR DU CAODAISME
À SON ALTESSE ROYALE NORODOM SIHANOUK
SAMDACH UPAYUVAREACH
Altesse,
C’est sur mon lit d’hopital (hopital Calmette) que j’adresse ces lignes à
votre Altesse Royale. Mes forces s’épuisent chaque jour davantage et je ne pense
pas pouvoir vivre encore longtemps.
Aussi, je tiens à adresser, pour la dernìere fois, à Votre Altesse Royale et au
Gouverment Royal Khmer, tous mes sincères remerciements pour la large hospitalité que Votre Altesse Royale et la Gouvernement Royal ont daigné réserver à
ma personne, à ma suite et à tous mes fidèles.
Je formule des prìeres ferventes à Notre MAITRE DIVIN CAO DAI et au
GRAND BOUDDHA et implore Leurs Grace et Protection sur le Royaume Khmer
et sur Votre Auguste Personne en vue d’un prompt rétablissement et surtout
d’une réalisation triomphale de Votre Politique de PAIX, de NEUTRALITE et de
COEXISTENCE PACIFIQUE, politique qui m’est particulìerement chère et pour
laquelle j’ai payé de mes forces, de ma santé et de ma vie sans pouvoir la réaliser.
Je souhaite de tout coeur que notre chère Patrie, le Việt Nam puisse, dans
un jour proche, poursuivre cette même politique et marcher la main dans la main
avec le Cambodge dans la Voie de l’AMOUR et de la CONCORDE entre tous les
Peuples et plus particulìerement entre les deux Peuples Khmer et Việt Nam.
Je serai infiniment heureux de pouvoir obtenir, une dernìere fois, une
entrevue avec Votre Altesse Royale pour me permettre de vous adresser de vive
voix toute ma reconnalassance …; mais je ne sais pas si mes forces me permettant
encore d’attendre votre retour.
Dans tous les cas, au nom de notre vieille amitíe, au nom de l’Amour et
de la Fraternité entre les deux Peuples Khmer et Việt Nam et surtout au nom de
l’Avenir inséparable de nos deux pays (Cambodge et Việt Nam ), je viens très
respectueuscment solliciter de Votre Altesse Royale comme dernìere et ultime
faveur, une mesure de Grâce particulìere concernant notre Pagode don’t l’ordre
de démolition a été prononcé pour permettre de conserver l’unique souvenir de
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mon séjour au Cambodge.
Pour permettre à Votre Altesse Royale d’avoir une idée exacte de ce qui
s’était passé, j’ai l’honneur de vous faire parvenir une copie de la supplique que
je viens de formuler à Sa Majesté Le Roi.
Par ailleurs, si je dois me désincarner ici, je solliciterai respectueusement de
Votre Altesse Royale la permission de confier provisoirement mes restes mortels
à la terre Khmère, sous la haute protection de Sa Majesté le Roi, de celle de Votre
Altesse Royale et du Gouvernement Royal du Cambodge. Le jour òu notre chère
Patrie le Việt Nam sera unifíe ou poursuivra la même politique de Paix et de
Neutralité, objet de ma vie, nos fidèles les ramèneront au Saint Sìege de Tây Ninh.
Je sollicite aussi très respectueusement de Votre Altesse Royale et du Gouvernement Royal, après ma désincarnation, pour ma suite et pour tous mes fidèles
la même large hospitalité et les mêmes facilités pour la pratique de notre Religion.
En sachant que Votre Altesse Royale daigne bien réserver une suite favorable à ma presente demande, je fermeral paisiblement mes yeux et emporteral avec
moi le plus doux souvenir de ma vie, tout en priant très respectueusement Votre
Altesse Royale de daigner agréer l’assurance de ma reconnaissance éternalle.
Phnom - Penh, le 14 Mai 1959.
HỘ – PHÁP
Pham – Cong – Tac
No. 226 Phlauv Preah Bat Norodom à Phnom – Penh
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Văn-Phòng
CHƯỞNG – QUẢN
HIỆP-THIÊN-ĐÀI
—oOo—
Số: 113 / CQ–HTĐ

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
( Ngũ thập niên )
TÒA-THÁNH TÂY-NINH

HIẾN - PHÁP
CHƯỞNG-QUẢN HIỆP-THIÊN-ĐÀI

Kính gởi: Hiền-Huynh BẢO-ĐẠO
"
HIẾN-ĐẠO
"
KHAI-ĐẠO
"
THÁI ĐẦU-SƯ
"
THƯỢNG ĐẦU-SƯ
"
NGỌC ĐẦU-SƯ
Hiền Muội QU. NỮ CHÁNH PHỐI-SƯ.
Kính chư Hiền-Huynh và Hiền-Muội,
Tham chiếu Thánh-Thơ số: 40/BĐ-TT ngày 16 tháng 5 Ất-Mão (26–5–1975)
của Ngài Bảo-Đạo Hiệp-Thiên-Đài.
Tôi xin trích lục đoạn văn Sắc-Huấn của Tam Đầu-Chế Hiệp-Thiên-Đài
số 128 ngày 17 tháng 11 năm Ất-Mùi (30–12–1955) như sau:
“Chiếu y vi-bằng Đại-Hội Cơ-Quan Chánh-Trị-Đạo ngày mùng 9 tháng
11 (22–12–1955) Từ đây về sau trong cửa Đạo chỉ dùng cách xưng hô bằng:
Đại-Huynh, Đại-Tỉ, Hiền-Huynh, Hiền-Tỉ, Hiền-Đệ, Hiền-Muội mà thôi; đó là
trên giấy tờ văn-kiện, còn ngoài ra thì xưng hô Anh lớn, Chị lớn, và Anh, Chị,
Em. Phẩm thấp đối với phẩm cao hơn thì tự xưng là tôi”.
Để áp dụng cách xưng hô nầy, tôi xin quí Hiền-Huynh và Hiền-Muội thông
truyền cho toàn thể Chức-Sắc, Chức-Việc và Đạo-Hữu Lưỡng phái tuân hành,
hầu tránh phân giai cấp và cũng để gầy dựng lại tình thiện cảm thương yêu lẫn
nhau giữa người đồng Đạo cho hạp thời./–
Nay kính
Số: 10 / HĐ-SL.
SAO Y BẢN CHÁNH
TÒA-THÁNH, ngày 19 tháng 5 Ất-Mão
Gởi: Hiền-Muội Chưởng-Quản Nữ Phái PT
(28–6–1975)
Để thi hành và Ban Hành, Thánh-Thơ của HiềnHIẾN-PHÁP
Huynh Hiến-Pháp Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài.
Ngày 01–07–1975
(Ấn ký)
HIẾN-ĐẠO
TRƯƠNG-HỮU-ĐỨC
(Ấn ký)
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BÀI THUYẾT ĐẠO của ĐỨC HỘ PHÁP Năm 1947
(Bất Ấn Tý Đúng Với Bí Pháp)

B

ần đạo nhắc lại; người tín đồ Cao Đài luôn luôn nằm lòng lời minh
thệ, đó là nghĩa vụ mà cũng là quyền lợi của mình. Phải ghi tâm
mới giữ được sự thương yêu, bạn đồng môn và chúng sanh là con chung của Đức
Chí Tôn để khỏi bị thất thệ mà mình đã hứa: “Hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ
Cao Đài…”.
Cúng lạy phải tuân thủ tuyệt đối, thực hành nghiêm chỉnh và hoàn chỉnh.
“Đàn không nghiêm thì Thầy không giáng”
Chí Tôn đã dạy bắt Ấn Tý khi bái lễ hai tay con chấp lại; xong phải để
tay trái bắt Ấn Tý, tay mặt ngửa ra nằm dưới tay trái Ấn Tý và chụp lên trên.
Nghĩa là đầu ngón cái tay trái điểm vào góc ngón áp út (cung Tý) nắm chặc lại
để khuỷu ngón tay trái ấn vào góc ngón tay giữa (cung Sửu) tay mặt ngửa ra đỡ
bàn tay trái rồi nắm lại; ngón cái của tay mặt điểm vào góc ngón trỏ của tay trái
(cung Dần) nắm chặc lại. Tức nhiên, các ngón của tay mặt không che khuất
gốc của 3 ngón: áp út, giữa và trỏ của bàn tay trái (tức 3 cung Tý, Sửu, Dần)
Ấn Tý là thể hiện Đức Chí Tôn nắm trọn Tam Tài: THIÊN, ĐỊA, NHƠN.
Thiên khai ư Tý, Địa tịch ư Sửu, Nhơn sanh ư Dần.
Nhớ giữ Ấn Tý nơi ngực cho chặc, mắt ngó ngay Thiên Nhãn, đó là
phương pháp tịnh tâm. Thể pháp hoàn chỉnh mới mong tìm được Bí pháp đó
vậy. Khi bắt Ấn Tý tức điểm đủ Tam tài; xá và lạy cũng thực hiện Tam tài đến
với bản thể của chúng ta ở Thể pháp mà kinh Phật mẫu có câu:
… Lập Tam Tài định kiếp hòa căn,
Chuyển luân định phẩm cao thăng …
Vậy Ấn Tý tiêu biểu cho Tam Kỳ Phổ Độ để chư môn đệ của Thầy sử dụng
khi bái lễ Đức Chí Tôn, Đức Phật mẫu và các Đấng. Nếu bắt Ấn Tý không đúng,
để bàn tay phải (âm) khi nắm lại trùm phủ 3 cung Tý, Sửu, Dần; tức bao trùm
Tam Tài THIÊN, ĐỊA, NHƠN ở bàn tay trái (dương) là một điều sai lạc rất hệ
trọng: “Dương thạnh tất sanh, Âm thạnh tất tử” sẽ có ảnh hưởng đến nghiệp
Đạo.
Chí tôn đã dạy: Nơi lòng Thầy ngự, hễ động Thầy hay; nên Ấn Tý luôn ở
nơi ngực, tuyệt đối không được thả xệ xuống bụng mà thất lễ. Bần đạo nhắc lại
lần nữa, khi xá và lạy đều thể hiện kỉnh đủ Tam Tài: THIÊN, ĐỊA, NHƠN.
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❒❒ Đưa tay lên trán: kỉnh THIÊN.
❒❒ Xá thẳng hết tay, đầu hơi cúi: kỉnh ĐỊA.
❒❒ Đưa về nơi ngực: kỉnh NHƠN.
Đức Chí Tôn đã dạy: “Thập nhị khai Thiên là Thầy, Chúa của cả Càn
Khôn thế giới. Nắm trọn thập nhị Thời thần vào tay, số 12 là số riêng của Thầy”.
Bái lễ Đức Chí Tôn thì 3 lạy, mỗi lạy 4 gật, mỗi gật phải niệm danh Thầy:
Nam-Mô CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG ĐẠI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT.
Còn làm lễ Đức Phật mẫu cũng 3 lạy, mỗi lạy 3 gật, mỗi gật niệm:
Nam-Mô DIÊU-TRÌ KIM-MẪU VÔ-CỰC THIÊN-TÔN.
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Sưu-Tập
ĐẠO SỰ VĂN THƯ
[ thánh - giáo , thánh - lịnh , thánh - huấn… ]

