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Ebook làm theo tài liệu do được phổ biến trên Website DaoCaoDai.info. 
Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót do sự đánh máy và trình bày 
lại, có thể có, xin vui lòng gởi điện thư vào địa chỉ: tamnguyen351@live. com

Thành thật tri ơn chư Huynh/Tỷ phụ trách website DaoCaoDai.info đã 
bỏ nhiều tâm-huyết và công sức trong việc sưu tập, biên khảo, đánh máy, in 
ấn hay phổ biến ngỏ hầu Giáo-Lý Đại-Đạo được phổ truyền rộng rãi, lưu lại 
di-sản tinh-thần vô-giá cho thế-hệ hiện tại và nhiều thế-hệ tiếp nối mai sau.

California, 15/01/2023
Tầm Nguyên

Website: tusachCAODAI.wordpress.com
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HẢI NGOẠI TÂM THƯ

Đức HỘ-PHÁP 
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ĐỨC HỘ-PHÁP PHẠM CÔNG TẮC 

HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG
Văn-Phòng
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Số: 168/HP–HN
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ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ 
(Tam Thập Nhứt Niên)

HỘ-PHÁP
CHƯỞNG-QUẢN NHỊ-HỮU-HÌNH-ÐÀI 

HIỆP-THIÊN VÀ CỬU-TRÙNG

Bần Đạo để lời khen cả con cái của Đức Chí 
Tôn. Bần Đạo hài lòng vui thấy mấy đứa nhỏ 

mà biết đoàn kết để tìm sự sống cho nhau, lo cho 
tương lai sự nghiệp của Đạo.

Bần Đạo nhìn lại số Chức sắc Thiên phong mão 
cao áo rộng lại chia rẽ, bài bác nhau, không ra thể 
thống chi cả. Họ tưởng Bần Đạo qua Cao Miên rồi 
chết luôn. Không đủ quyền năng cầm quyền nơi Tòa 
Thánh Tây Ninh. Họ mơ hồ quá lẽ. Họ không nhớ lại 
trước đây Bần Đạo bị chính phủ Pháp vu khống bắt Bần 
Đạo đày qua Phi Châu 05 (năm) năm mấy tháng, sau 
khi trở về Bần Đạo đủ quyền năng chấn chỉnh đem 
lại cho Việt Nam có một Hội Thánh xứng đáng cầm 
quyền một tôn giáo Cao Đài ngang bằng như các tôn 
giáo khác. Họ quá dốt Đạo, không tìm hiểu bí pháp các 
tôn giáo xa xưa đặng thấy.

 Bần Đạo về Việt Nam kỳ nầy bằng một quyền 
năng phi thường để trừng trị, sửa đổi những kẻ lấp 
lững, mơ hồ, phá hoại sự nghiệp của Đức Chí Tôn. Bần 
Đạo tự lưu đày qua Miên Quốc là vì Bần Đạo muốn 
tránh cho giống dòng dân tộc Việt Nam tránh khỏi 
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cái cảnh của giống dân Do Thái trước đây bị tiêu diệt 
mất nước chớ chẳng phải Bần Đạo hèn nhát không đủ 
quyền năng chống chỏi Diệm Nhu.

Bần Đạo để cho Thiên điều trừng trị đích đáng cả 
kiến họ Ngô, cả Diệm ai cũng thấy. Bần Đạo nói cho 
cả thảy con cái Đức Chí Tôn biết đừng tưởng Bần Đạo 
đi đây rồi đi luôn mà tự tung tự tác, sửa cải theo phàm 
tâm, theo ý mơ hồ của họ làm cho một nền Chánh 
giáo ra phàm giáo.

Đạo Cao Đài có Tân-Luật Pháp-Chánh-Truyền, 
Đạo-Nghị-Định. Bần Đạo để lại một kho tàng quí báu, 
cho họ hành xử Đạo pháp, đặng đắc thành quả vị chưa  
đủ hay sao mà còn muốn dẫm lên vết củ đó nữa chớ. 
Họ đừng tưởng họ khôn và họ không còn gặp lại Bần 
Đạo.

Bần Đạo cấm không có một Chức sắc nào đủ 
quyền sửa đổi luật lệ của Đạo Cao Đài, chờ Bần Đạo 
trở lại Việt Nam định liệu hay chờ đến ngày nào có 
một Hội Thánh đầy đủ uy quyền, hiệp cùng nhơn sanh 
cầu nài, xin Chí Tôn sửa đổi mới hợp pháp.

Bằng không toàn cả con cái của Đức Chí Tôn 
bất tuân không thi hành việc sửa đổi của một người 
hay một nhóm nào nào đó. Bần Đạo ước vọng toàn 
cả con cái của Đức Chí Tôn khôn ngoan giữ Đạo 
như thế đó đặng bảo tồn mối Đạo Cao Đài đến thất 
ức niên không ra phàm giáo.

Một vị Tín đồ khôn như thế đó chớ không phải ai 
nói cũng nghe, vâng vâng dạ dạ đi theo như thế đó là 
theo xuống Phong Đô cả lũ đó nghe.

Bần Đạo quả quyết như vậy. Đứng trước Thiên-
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Điều Bần Đạo hứa với con cái của Đức Chí Tôn: Từ 
đây đứa nào biết lo cho sự nghiệp của Đạo, yêu ái 
nhau, coi nhơn sanh là trọng, quên mình vì Đạo, vì 
danh thể của Đức Chí Tôn. Bần Đạo nhân danh 
Hộ Pháp bảo tồn khen thưởng xứng đáng cho chư 
vị Thánh đó. Ngược lại những kẻ tham quyền cố vị, 
ganh hiền ghét bậc hiền tài phá hoại sự nghiệp của 
Đức Chí Tôn Bần Đạo lấy quyền Hộ Pháp trừng trị 
những kẻ đó tại mặt thế nầy.

Cả con cái Đức Chí Tôn yên tâm đủ đức tin, 
có Đức Đại Từ Phụ ở bên chúng ta, có chư Thần, 
Thánh, Tiên, Phật hỗ trợ cho mọi việc làm của chúng 
ta. Bằng không chúng ta không giử được sự nghiệp 
của Đức Chí Tôn đến giờ phút nầy. Vậy con cái Đức 
Chí Tôn yên tâm tiến hành tạo dựng sự nghiệp của 
Đức Chí Tôn.

Bần Đạo thấy một điều ngộ nghĩnh là Đức Đại Từ 
Phụ muốn đem con cái của Người về ngôi vị bằng 
cách ở nơi mặt thế nầy phải chịu đựng nhiều đau khổ, 
chịu nhục nhã đó vậy.

Bần Đạo ban ơn cho cả con cái Đức Chí Tôn.

Kiêm-Biên, ngày 01 tháng 10 Bính-Thân.
(Dl. 03–11–1956)

HỘ–PHÁP
Chưởng-Quản Nhị-Hữu Hình-Đài 

HIỆP-THIÊN và CỬU-TRÙNG
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