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ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ 
(Tam Thập Tứ Niên)

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. 
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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.

Kiêm-Biên, ngày 29 tháng 11 Mậu-Tuất.
(Dl. 08–01–1959)
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PHẠM CÔNG TẮC n


