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T

ừ khi HỘI-THÁNH ANH, Hội-Thánh ĐạiĐạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tòa-Thánh Tây-Ninh, bị
quyền Đời áp chế giải thể qua Đạo lịnh (hay Đảng lệnh)
01 (1979), HỘI-THÁNH EM ở địa phương các nơi trong
nội địa Việt-Nam đến những vùng hải ngoại xa xăm, đã
không ngừng tranh đấu để bảo thủ Chơn-Truyền, gìn giữ
Pháp-Luật Đạo, làm tròn trách vụ của mình như đã được
qui định trong TÂN LUẬT PHÁP-CHÁNH-TRUYỀN.
Phận sự thay cho HỘI-THÁNH ANH, nhất là
trong thời kỳ loạn Pháp hiện nay, của HỘI-THÁNH
EM lại càng thêm yếu trọng hơn lúc nào hết, chẳng những
phải tiếp tục bảo thủ Chân truyền Cơ Đạo mà còn phải
phát huy để phổ hóa rộng lớn thêm ra ở từng địa phương
đảm trách. Và phận sự tối ư quan trọng này, một lần nữa
lại được khẳng định, minh xác trong THÁNH-LỊNH
257 của ĐỨC HỘ-PHÁP đã ban truyền vào ngày Mùng
9 tháng 2 năm Đinh Dậu (DL. 10–3–1956).
Để ghi lại một số hoạt động tiêu biểu mà HỘITHÁNH EM các nơi đã và đang: kiên tâm, trì trí triệt
để tuân y và thi hành THÁNH-LỊNH 257, trong nổ lực
gìn luật Đạo, bảo thủ Chơn-Truyền, phổ hóa chúng sanh,
chúng tôi mạo muội kết tập một số bài viết: nhận định,
phân tích, tuyên ngôn, nội qui… trong tập sách nhỏ này
với hi vọng phản ảnh phần nào sự quyết tâm, lòng thành
yêu Thầy mến Đạo của Chư Chức-Sắc, Chức Việc và Tínđồ khắp nơi trong Quốc nội cũng như ngoài Hải ngoại.
7
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Dĩ nhiên tập sách này ắt hẳn sẽ không đầy đủ và có nhiều
thiếu sót vì kiến thức và khả năng hữu hạn của chúng tôi,
nên chắc rằng sẽ có rất nhiều việc làm cao quí khác của
các HỘI-THÁNH EM và Tín-đồ đã không được ghi lại
đây đầy đủ trọn vẹn. Vì vậy, trong tương lai chúng tôi sẽ
bổ túc thêm vào khi có thêm tài liệu sưu tầm được.
Sau cùng chúng xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu xa
của chúng tôi đối với Chư Chức-Sắc, Chức Việc và Tínđồ trong cũng như ngoài nước Việt-Nam, là tác giả của
những công trình, sưu tầm, bài viết, nhận định, quan điểm,
nội qui… thể hiện sâu sắc quyết tâm bảo thủ Luật Pháp
Chơn-Truyền cùng tuân y và thi hành THÁNH-LỊNH
257, mà chúng tôi mạo muội sao chép lại trong tập sách này.
Và cũng xin lưu ý, vì những tài liệu được dùng (ghi chép
lại) từ những tài liệu được phổ biến trên mạn lưới toàn
cầu (Internet), không phải là nguyên bản, nên rất có thể,
vì do sự sao chép lại nhiều lần, chắc hẳn có nhiều sai sót
không tránh được mà không đúng với bản gốc. Chúng
tôi chân thành cáo lỗi bất kỳ sự sơ sót có thể xảy ra, hi
vọng Chư Đạo Hữu, Đạo tâm khi đọc bắt gặp (sai sót)
xin vui lòng cho chúng tôi được biết để kịp thời chỉnh
sửa lại. Xin vui lòng gởi điện thư góp ý, hay để nghị chỉnh
sửa đến tamnguyen351@live.com, xin thành thật tri ơn.
Trân trọng,
California, ngày 12/11/2014
Tầm Nguyên
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HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG
Văn-phòng

–:+:–

ĐẠI - ĐẠO TAM - K Ỳ PH Ổ - ĐỘ
(Tam-thập nhị niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

SỒ: 257/HP–HN

HỘ PHÁP,

CHƯỞNG-QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI
HIỆP THIÊN và CỬU TRÙNG

THÁ NH- LỊNH
Gởi cho HIẾN-PHÁP H.T.Đ. thay mặt HỘ-PHÁP
và ba vị CHÁNH-PHỐI-SƯ Cửu-Trùng-Đài.
Chư Hiền-Huynh và Hiền-Hữu,
Theo Chơn-Truyền luật-pháp của Đạo thì Thánh-thể
Đức CHÍ-TÔN từ tín-đồ dĩ chí Giáo-Tông và Hộ-Pháp
thì nó chỉ làm một với nhau. Các bạn đã ngó thấy, trên thì
có Giáo-Tông, Hộ-Pháp và Đầu-Sư, còn dưới thì Chánhtrị-sự. Phó-trị sự và Thông-sự là Giáo-Tông, Hộ-Pháp và
Đầu-Sư em, thì dù 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 chẳng hề dứt tuyệt.
Ấy vậy, chiếu theo khuôn luật trên, hễ quyền trên ai
đã bị quỉ quyền truất phế, thì dưới phải tiếp-tục cầm
quyền Thiêng-liêng của Đạo.
Có lẽ chánh-quyền Ngô-Đình-Diệm sẽ bắt những
Chức-sắc yếu-trọng của Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài và
Phước-Thiện, thì tức-cấp giờ nầy phải công-cử người
thay thế để sẵn đặng đương đầu cùng thời-cuộc. Nói cho
cùng nước, Chức-sắc Thiên-phong mà bị bắt hết đi nữa
10
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thì dưới nầy các Bàn-tri-sự và Tín-đồ cùng công cử người
thay thế cho họ.
Chức-Sắc Thiên-phong đang cầm quyền của hai
Hội-Thánh phải dự-định sẵn người thay thế cho mình
trước khi bị bắt.
Phải triệt-để tuân y và thi-hành THÁNH- LỊNH nầy.
Kiêm-Biên, ngày mùng 9 tháng 2 Đ. Dậu.
(1 0 – 3 – 19 5 7)
HỘ–PH Á P
(ký tên đóng ấn)
Sao y bản chính
TÒA-THÁNH, ngày 18 tháng 3 Giáp-Thìn
( 29 – 4 – 1964)
Chưởng-Quản BỘ-PHÁP-CHÁNH
HIẾN-PHÁP
(Ấn ký)
TRƯƠNG HỮU-ĐỨC
***CHÚ Ý:

Chúng ta thấy từ khi ra Thánh Lịnh số 54[1] ngày
14–4–Bính Thân (20–5–1956) nội dung: “Không còn quyền
Hội Thánh Hiệp Thiên Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh nữa,
chỉ còn Chức Sắc Thiên Phong tùy phẩm vị quyền hành mình
hành đạo mà thôi”, thì các văn bản sau đó Đức Ngài viết
hai Hội Thánh: Cửu Trùng Đài và Phước Thiện (không
viết Hội Thánh Hiệp Thiên Đài nữa).
[1] Xem THÁNH-LỊNH 54 ở Trang 53.
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NHẬN ĐỊNH VỀ THÁNH LỊNH 257

CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC

 Bởi BDDKNS, ngày 19–10–2014

Đ

ức Chí Tôn lập Đạo Cao Đài, Ngài lập Luật
– Pháp – Đạo… (Tân Luật – Pháp Chánh Truyền
– Đạo Luật…) đầy đủ để Chức Sắc, Chức Việc, Đạo Hữu
tùng theo đó mà thi hành trong khuôn viên luật pháp đạo.
Ngài buộc Tín Đồ khi nhập môn cầu đạo phải thề:
“…Hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Đài, như sau có
lòng hai thì Thiên Tru Địa Lục.”
Được vào hàng Chức Việc thề: “…Nếu ngày sau tôi
có bội sư phản bạn thề Hộ Pháp tận đọa tam đồ bất năng
thoát tục”.
Được vào hàng Chức Sắc thề: “…Nếu ngày sau tôi có
phản loạn Chơn Truyền, gầy Tả Đạo Bàn Môn, thề Ngũ
Lôi tru diệt”.
Đức Chí Tôn biết trước nên Ngài nói: “Đạo khai,
Tà khởi”, quỉ vương sẽ sát phạt con cái của Thầy, nên
Thầy buộc thề cho nặng để khi gặp khó khăn nhớ mà
giữ lấy linh hồn. Thế nhưng cơ khảo đảo quá nghiệt ngã,
quỉ vương lộng hành, tàn hại con cái Đức Chí Tôn quên
mất lời thề, chịu phép dưới tà quyền nên Thánh Thể của
Thầy bị xé tan tành ra manh mún. Nhơn sanh điêu đứng,
ly tán, Hội Thánh Anh đã bị quỉ quyền truất phế, Chức
Sắc về tu tại gia, mất quyền hành Chánh Đạo kể từ năm
1979 khi Thông Tri và Đảng Lịnh 01 ra đời.
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Thượng tầng kiến trúc – tức Hội Thánh Anh,
Hạ tầng kiến trúc – tức Hội Thánh Em.
Đã bị nhà cầm quyền csvn giải thể toàn bộ, họ đã
thành công trong việc phá hoại nền chánh pháp của Đức
Chí Tôn. Thế nhưng Đức Lý Giáo Tông, Ngài đã biết trước
điều đó, nên Ngài hiệp cùng Đức Hộ Pháp lập ra Bàn Trị
Sự Chức Việc Hội Thánh Em, để có mặt khắp nơi tận ven
Trời cùng gốc bể, hầu gieo rắc nền chánh giáo của Thầy.
Đạo Cao Đài có một Hội Thánh Anh và hằng hà sa
số Hội Thánh Em tấn hóa mãi mãi lên, nhờ vậy không có
quyền lực nào có thể tiêu diệt được Hội Thánh Cao Đài.
Do vậy quyền hành Hội Thánh Em được Đức Hộ
Pháp giao phận sự nặng nề không hơn không kém Hội
Thánh Anh qua Thánh Lịnh 257.
Chúng tôi đi từng phần một để nhận định như sau:
Mở đầu Thánh Lịnh Đức Hộ Pháp dạy: “Theo Chơn
Truyền Luật Pháp của Đạo là Thánh Thể của Đức Chí Tôn
thì Tín Đồ từ Đạo Hữu dĩ chí Giáo Tông và Hộ Pháp thì
nó chỉ làm một với nhau...”
Đức Hộ Pháp dạy Thánh Thể của Đức Chí Tôn từ
Đạo Hữu tới Giáo Tông và hộ Pháp, nó chỉ là một không
thể tách rời. Thánh Thể đó gồm Chức Sắc Đại Thiên
Phong lớn nhỏ, Chức Việc, Đạo Hữu ở Trung Ương,
Địa Phương thành một thể thống nhứt, quyền hành lớn
nhỏ phân minh.
– “…Trên thì có Giáo Tông, Hộ Pháp và Đầu Sư còn
dưới thì có Chánh, Phó Trị Sự và Thông Sự là Đầu Sư, Giáo
Tông và Hộ Pháp Em…”
14
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Chữ “Trên” tức là Hội Thánh Anh.
Chữ “Dưới” tức là Hội Thánh Em.
Chúng tôi xin vẽ biểu tượng hình tam giác đều 1, 2,
và 3 để chứng minh cho hình thể hiệp nhứt của hai Hội
Thánh nầy.
GTA

HPA

ĐSA

ĐSE:CTS

GTE:PTS

H1: HỘI THÁNH ANH

HPE:TS

H2: HỘI THÁNH EM

H3: HỘI THÁNH ANH,
HỘI-THÁNH EM HIỆP NHỨT

CHÚ THÍCH:
■■ GTA = GIÁO-TÔNG ANH
■■ HPA = HỘ-PHÁP ANH
■■ ĐSA = ĐẦU-SƯ ANH

■■ ĐSE:CTS = ĐẦU-SƯ EM: CHÁNH-TRỊ-SỰ
■■ GTE:PHÓ-TRỊ-SỰ = GIÁO-TÔNG EM: PHÓ-TRỊ-SỰ
■■ HPE:TS = HỘ-PHÁP EM: THÔNG-SỰ

Một tam giác đều quay đầu xuống (HT Anh), một
tam giác đều quay đầu lên (HT Em), và hình 2 tam giác
đều hiệp nhứt thành ngôi sao 6 cánh.
Hình 1: Tại sao mũi tam giác đều đưa xuống là Đầu
Sư Anh mà không phải là Giáo Tông hay Hộ Pháp anh?
Vì: Quyền thống nhứt của Đầu Sư Anh nằm dưới
Quyền của Giáo Tông Anh và Hộ Pháp Anh.
Hình 2: Tại sao mũi tam giác đều đưa lên không
phải là Phó Trị Sự (GT Em) hay Thông Sự (HP Em) mà
là Chánh Trị Sự (ĐS Em)?
15
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Vì: Quyền thống nhứt của Chánh Trị Sự (ĐSE) nằm
trên quyền của Phó Trị Sự (GTE) và Thông Sự (HPE).
Trên HT Anh ban xuống (H1), dưới HT Em dâng
lên (H2).
Hình 3: Sự hiệp nhứt của 2 HT Anh và Em cũng
là sự hiệp nhứt của Trung Ương và Địa Phương, cũng là
sự hiệp nhứt của Âm và Dương trong cơ đạo.
Nhờ sự hiệp nhứt nầy Đạo Cao Đài được bền vững,
được phát triển nhanh chóng, được tồn tại không thế lực
nào tiêu diệt.
– “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 chẳng hề dứt tuyệt.”
Chữ “Cốt” có nghĩa đốn, chặt sạch từ lớn tới nhỏ,
cũng như Hội Thánh Anh, Hội Thánh Em bị nhà cầm
quyền tiêu diệt từ trên xuống dưới.
Chữ “Nhảy chồi” tức từ gốc nhảy ra chồi mới và tiếp
tục phát triển đi lên, cũng như HT Em biết gìn luật đạo,
bảo thủ chơn truyền và tìm ra một phương hướng để đi,
để đòi quyền đạo, phục hưng cơ đạo, độc lập không lệ
thuộc dưới sự lãnh đạo của đảng.
Chữ “Biến thành” là sự trưởng thành vượt bực, biết
vận dụng, quyền biến trong hoàn cảnh để trở thành năm
bảy cây khác, hay hằng hà sa số cây khác, tức hằng hà sa số
Hội Thánh Em vẫn còn liên tục công cử chức việc, vẫn còn
hành quyền Chánh Trị Đạo tại địa phương. Vì vậy “Hội
Thánh Cao Đài chẳng hề dứt tuyệt…” là ở chỗ đó.
– “Ấy vậy chiếu theo khuôn luật trên; Hễ quyền trên ai
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đã bị quỉ quyền truất phế, thì dưới phải tiếp tục cầm quyền
thiêng liêng của đạo.”
“Quyền trên…bị truất phế,
Dưới phải tiếp tục…”
Câu nầy Đức Hộ Pháp ra lịnh cho Hội Thánh Em
tiếp nối quyền hành cho Hội Thánh Anh khi bị quỉ quyền
truất phế. Hoàn cảnh nền đạo ngày nay chúng ta thấy
nhà cầm quyền csvn đã giải thể Hội Thánh, Chức sắc về
tu tại gia coi như đã bị truất phế không còn quyền hành
chánh đạo nữa. Vì vậy nghiên cứu từng lời trong Thánh
Lịnh 257 của Đức Hộ Pháp, chúng ta thắm thía từng câu,
từng lời rất ý vị. Trong giai đoạn nầy Hội Thánh Em phải
thực hành trách nhiệm, ra tay cứu đạo, tiếp tục cầm quyền
Thiêng Liêng của đạo, để đương đầu cùng thời cuộc.
– “Nói cho cùng nước, Chức Sắc Thiên Phong mà bị
bắt hết đi nữa thì dưới nầy, các Bàn Trị Sự và Tín Đồ cùng
công cử người thay thế cho họ.”
Chữ “Cùng nước” tức là hết đường, Chức Sắc lớn
nhỏ đều bị bắt hết.
Chữ “Các Bàn Trị Sự và Tín Đồ” ám chỉ ở đây không
có nhiều Bàn Trị Sự, Tín Đồ. Chữ “Các” tức một số nào
thôi, vì đa số sợ cường quyền không dám đương đầu để
bảo vệ chủ quyền của đạo.
– “…Chức Sắc Thiên Phong đương cầm quyền của
hai Hội Thánh phải dự định sẵn người thay thế cho mình
trước khi bị bắt.”
Đây là sự chuẩn bị chu đáo của Đức Hộ Pháp, Ngài
đã tuyên liệu trước mọi sự việc xảy ra. Chức Việc Hội
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Thánh Em ngày nay cần phải học thuộc Thánh Lịnh nầy
để thấy rõ vai trò, trách nhiệm quan trọng của mình, dấn
thân phụng sự cho đại Nghiệp Đạo của Đức Chí Tôn.
Qua Thánh Lịnh 257 chúng ta xác định rõ mấy vấn
đề như sau:
1. Quyền hành của Hội Thánh Em hiện nay phải
cầm quyền thiêng liêng của đạo.
2. Phải chọn lọc nhân sự, công cử Chức Việc tại
các Hương Đạo mình trách nhiệm.
3. Hướng dẫn nhơn sanh thông hiểu luật pháp
đạo.
4. Chung sức cùng nhau đòi lại đạo quyền.
Có xác định được trách nhiệm nặng nề của mình,
Hội Thánh Em mới đủ uy quyền, đủ thần lực đứng ra
Phục Quyền Hội Thánh.

18
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D

ẫn nhập:
Nghĩ rằng, việc ứng dụng Thánh lịnh 257 trong
bối cảnh hiện tại là vô cùng quan trọng và có ý nghĩa không
những về mặt lý luận mà còn về mặt pháp lý đối với việc
củng cố và thành lập thêm Bàn Trị Sự (không phải Tổ nghi
Lễ), các Bàn Trị Sự liên hiệp lại với nhau cũng như việc
chuẩn bị cho Đại Hội Nhơn Sanh nếu có những điều kiện
khách quan cho phép (chúng tôi sẽ đề cập đến những vấn đề
này trong những bài viết sau). Nên chúng tôi trình bày lại
những phân tích về TL 257 để làm cơ sở lý luận cho những
bài viết sau này về mặt ứng dụng của Thánh Lịnh 257.
Luận điểm trong bài viết này đa số được trích từ những
bài viết của chúng tôi xoay quanh Thánh Lịnh 257 đã được
đăng trên trang Phục Quyền Hội Thánh của huynh Tây
Qui (nay không còn hoạt động).
Có người cho rằng (và chánh quyền cũng nghĩ như vậy)
bây giờ đã có Hội Thánh rồi thì cứ do theo đó mà hành đạo,
cớ gì phải bày vẻ ra thêm. Đây là một sai lầm nghiêm trọng
của đảng Cộng sản Việt Nam và chánh quyền Việt Nam
khi lãnh đạo đất nước trong đó có tôn giáo. Bằng ngạo mạn
vô thần cùng với lối suy nghĩ duy ý chí và phương tiện là
bạo lực và trấn áp (đây là cốt lõi của chuyên chính vô sản),
đảng Cộng sản VN đã chen vào lãnh vực tôn giáo, một lãnh
vực tâm linh mà với thói ngạo mạn vô thần, họ không thể
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nào hiểu được và làm được. Vô tình hay hữu ý, họ đã tạo
ra một rạn nứt, một bất ổn lớn và lâu dài trong lòng
người dân có tôn giáo tức trong lãnh vực tôn giáo. Đây
là một mảng xã hội dân sự quan trọng và cơ bản nhứt trong
xã hội Việt Nam.
Do tầm quan trọng của TL 257 trong việc ứng dụng
vào bối cảnh Đạo quyền hiện tại nên bài viết không tránh
khỏi sơ sót, mong được chỉ giáo thêm.
Nhất Nguyên.
PHẦN MỘT
Có vị cho rằng năm 1957 (năm Đức Hộ Pháp ra TL)
và hiện tại là hai hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau và
TL 257 chỉ áp dụng tại thời điểm mà chánh quyền Ngô
Đình Diệm khủng bố Đạo Cao Đài chớ không áp dụng
được trong thời điểm hiện nay. Thiết tưởng cũng nên phân
tích thêm để rộng đường dư luận.
Trước tiên, xin điểm qua một vài mốc thời gian:
Vào năm 1955 (Ất Mùi), tướng Nguyễn Thành
Phương, theo kế hoạch của chánh quyền Ngô Đình Diệm,
thành lập Ban Thanh Trừng, giam lỏng Đức Hộ Pháp
trong Hộ Pháp Đường từ ngày 20 tháng 8 năm Ất Mùi
(1955) đến ngày mùng 5 tháng giêng năm Bính Thân (1956)
– khoảng 5 tháng – lúc 3 giờ khuya Đức Hộ Pháp quyết
định ra đi để tránh cảnh huynh đệ tương tàn. Khoảng
một năm sau, ngày 11–01–Đinh Dậu (10–02–1957), TL
257 ra đời và Đức Hộ Pháp qui Thiên khoảng hai năm
sau đó, ngày 11–01–Kỷ Hợi. Chính vì hoàn cảnh ra đời
của TL như thế nên có người cho rằng TL chỉ áp dụng
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tại thời điểm đó mà thôi.
Nhưng TL 257 từ đó đến nay vẫn chưa được áp dụng.
Sở dĩ TL 257 tại thời điểm đó chưa được thi hành
vì chưa hội đủ điều kiện cần có theo nội dung TL. Mặc
dầu chánh quyền Ngô Đình Diệm ra sức khủng bố Đạo
Cao Đài đến nỗi Đức Hộ Pháp phải lưu vong sang Miên
Quốc, thậm chí còn có kế hoạch triệt hạ quả Càn khôn
tại Đền Thánh để thay bằng cây Thánh giá, v. v… Và ngày
1/11/1963 đã kết thúc chế độ Ngô triều, nên Hội Thánh
ĐTKPĐ TTTN vẫn còn tồn tại.
Điều kiện cần có trong TL 257 là gì? Đó là, xin
trích nguyên văn TL, “Dù cho cội Đạo bị cốt từ trên tới
gốc đi nữa thì nó vẫn nẫy chồi, biến thành năm bảy
cây khác. Đó đã chỉ rõ rằng Hội Thánh của Đạo Cao
Đài chẳng hề bị tuyệt”, và “Hể quyền trên của ai đã bị
quỉ quyền truất phế thì dưới phải tiếp tục cầm quyền
thiêng liêng của Đạo”.
Tóm lại, điều kiện cần có để áp dụng được TL 257 là:
1– Cội Đạo đã bị cốt từ trên tới gốc,
2– Quyền trên đã bị quỉ quyền truất phế.
Vào thời chánh quyền Ngô Đình Diệm dù Đạo bị
đàn áp nhưng “cội Đạo chưa bị cốt từ trên tới gốc” và
“quyền trên (Hội Thánh Anh) chưa bị truất phế” nên
chưa hội đủ điều kiện để ứng dụng Thánh lịnh này. Cho
nên, không kể chánh quyền NĐD mà là bất cứ chánh quyền
A, B nào là tác nhân cho hai điều kiện trên trở thành có thực
thì Thánh lịnh 257 sẽ được áp dụng.
Sau đây là những chứng minh chúng ta đã có đủ
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hai điều kiện cần có nêu trên:
– Bằng công cụ của chuyên chính vô sản (bạo lực và
trấn áp), đảng Cộng sản VN và chánh quyền VN đã dựng
lên Bản Án Cao Đài (1978) để dọn đường cho việc giải thể
toàn bộ các cơ cấu tổ chức Chánh trị đạo từ trung ương
Tòa thánh đến các địa phương qua Đạo lịnh 01 (1979).
– Tiếp theo là Quyết định số 124/QĐ-UB ngày
04/6/1980 của UBND tỉnh Tây ninh nhằm chiếm đoạt
tất cả “các cơ sở vật chất, thiết bị vật tư, lương thực, tài
chánh, động sản và bất động sản của Đạo” (trích điều I
mục 5 của QĐ).
– Chưa hết, Ban Bí thư Trung ương đảng Cộng sản
VN ra Thông Báo số 34–TB/TW ngày 14–11–1992, với
nội dung chủ yếu là: “Chủ trương của ta là không khuyến
khích phát triển các tôn giáo, trong đó có đạo Cao Đài” và
“Về tổ chức, không cho phép đạo Cao Đài lập bộ máy hành
chính như bộ máy hành chính nhà nước và không cho thống
nhứt các hệ phái Cao Đài toàn quốc dưới bất cứ hình thức
nào, kể cả hình thức liên hiệp”. Thông báo này là tư tưởng
chủ đạo để dẫn đến những văn bản tiếp theo:
1) Hướng dẫn số 21–HD/DV ngày 29–01–1994
của Ban Dân vận Trung ương đưa ra chủ trương: “Công
tác tranh thủ Chức sắc, khẩn trương xây dựng lực lượng cốt
cán trong các hệ phái Cao Đài là một yêu cầu quan trọng”.
Cụ thể là: “Có thể lựa chọn sử dụng các cán bộ đảng viên
xuất thân từ đạo Cao Đài là cán bộ Cao đài vận trước đây,
nay còn uy tín trong tín đồ, chức sắc, vững vàng về chính
trị, có sức khỏe, tham gia các cơ quan lãnh đạo của các hệ
phái Cao Đài”, và“tên gọi của cơ quan đứng đầu có thể
là: Hội đồng Chưởng quản, Hội đồng Lãnh đạo Hội
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thánh, Hội thánh…. tùy theo từng hệ phái”.
Vậy là rõ. Thành phần lãnh đạo trong cơ quan đứng
đầu của Đạo là “những cán bộ đảng viên xuất thân từ đạo
Cao Đài” hoặc là “lực lượng cốt cán” được Đảng Cộng sản
xây dựng chớ không phải là những bậc chơn tu, không
phải là hàng Thánh thể của Đức Chí Tôn trọn hiến thân
mình để phụng sự vạn linh, phụng sự Đạo nghiệp. Và ta
thấy xuất hiện những danh từ ngoài luật pháp chơn truyền
như Hội đồng Chưởng quản, Hội đồng Quản lý….. cũng
được đảng Cộng sản đặt tên cho.
2) Kế đến là Thông báo số 10–TB/TGCP ngày
30–12–1995 của Ban Tôn giáo Chánh phủ. Trong mục
tình hình một số hệ phái Cao Đài, Thông báo này xác
nhận: “Sau giải phóng, TA (xin nhấn mạnh chữ TA) giải
tán bộ máy hành chánh đạo, trưng thu cơ sở vật chất…”.
Vậy là rõ. Ai còn mơ hồ hay nguỵ biện rằng Hội
Thánh đã tự giải thể các cơ quan hành chánh đạo?! Và
có người còn hô hào phải nhìn nhận/chấp nhận/phục
hồi Đạo lịnh 01!
3) Đặc biệt là Kế hoạch số 01–KH/TU ngày 27–
5–1996 của Tỉnh ủy Tây ninh đưa ra những bước thực
hiện cụ thể nhằm xóa sạch một Đạo Cao Đài của Đức
Chí Tôn lập ra theo đúng luật pháp chơn truyền. Nếu
dùng từ ngữ trong Thánh Lịnh 257 thì Đạo Cao Đài từ
đây đã “bị cốt từ trên tới gốc” bởi chánh quyền Cộng sản
Việt Nam qua Kế Hoạch 01 này!
4) Tiếp theo là Thông tư số 02/1999/TT/TGCP
ngày 16–6–1999 của Ban Tôn giáo Chánh phủ quy định
các phẩm Chức sắc từ Lễ Sanh cho đến Hộ Pháp, Giáo
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Tông đều phải được sự chấp thuận của chánh quyền Việt
nam.
Điều này đi ngược lại với Luật và Pháp của Đại Đạo.
Và hàng ngũ Chức sắc bây giờ là do sự chuẩn y của chánh
quyền tức Chức sắc phàm phong, không phải Thiên phong.
Xin mở ngoặc. Có người cho rằng tôn giáo tại bất
cứ một quốc gia nào cũng đều phải chấp hành luật lệ của
quốc gia đó. Điều này hoàn toàn đúng. Vào thời Việt
Nam Cộng Hòa, Hội Thánh cũng phải chấp hành luật
lệ của nhà cầm quyền lúc đó. Vấn đề ở chỗ là tại sao nhơn
sanh không gọi Chức sắc của Hội Thánh thời VNCH là
Chức Sắc phàm phong mà họ gọi là Chức Sắc Thiên phong.
Như vậy là do bản chất nội tại của sự việc chớ không
do lệ thuộc vào điều kiện ngoại lai (luật lệ của nhà cầm
quyền). Đóng ngoặc.
Qua những văn bản trên, rõ ràng cội Đạo đã bị cốt
từ trên tới gốc và Hội Thánh Cao Đài TTTN hiện nay
không phải là Hội Thánh của Đức Chí Tôn lập thành
mà là của đảng Cộng sản VN tức Quyền trên (Hội Thánh
đúng luật pháp chơn truyền) đã bị quỉ quyền truất phế.
Đảng CS đã có một quá trình lâu dài để xây dựng một “lực
lượng cốt cán” trong giới lãnh đạo giáo hội Cao Đài TTTN,
đã “phàm hoá” Thánh thể của Đức Chí Tôn; nhằm biến
Đạo Cao Đài thành một ban ngành đoàn thể của chánh
quyền như ta thấy những gì mà Hội đồng Chưởng quản
(Hội thánh hiện nay) đã làm. Họ đã lèo lái con thuyền
Đạo theo đúng ý đồ chính trị của đảng CS chớ không theo
những gì mà luật pháp chơn truyền của Đạo đã có từ xưa.
Hội Thánh Cao Đài hiện nay, bằng đạo diễn của
nhà cầm quyền, là một biến thân của Hội Đồng Chưởng
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Quản, được xây dựng từ Hiến chương Đinh Sữu (1997),
rồi Tu Sửa Hiến chương năm Nhâm Ngọ 2002 và sau
cùng là Hiến chương Đinh Hợi 2007. Xin nghe phản ứng
của Chức sắc Hiệp Thiên Đài và Phước Thiện về Hiến
chương sau cùng này:
– Phản ứng của Chức sắc Hiệp Thiên Đài ngày
9/11/2007 gồm có các vị: Cải Trạng Lê Minh Khuyên,
Giám Đạo Lê Minh Thơ, Giám Đạo Trương văn Cánh,
Thừa Sử Đỗ Quang Hanh và Truyền Trạng Trần Anh
Dũng cho rằng Bản Dự thảo Hiến chương 2007 đã:
“Không được thông qua lấy ý kiến rộng rải trong giới Chức
sắc, Chức việc và Tín đồ, nên có nhiều thiếu sót, phạm
Pháp Chánh Truyền và thiếu dân chủ”, và “nếu Bản Dự
thảo Hiến chương do Hội Đồng Chưởng Quản dự thảo mọi
tình tiết như hiện nay đem thông qua Hội thánh tới đây,
Ban Thường Trực Hội Thánh sẽ mang tai tiếng hành đạo
độc tài, phạm pháp”.
– Bản Kiến nghị của Chức Sắc Cơ quan Phước Thiện
ngày 27/11/2007 gồm có sáu vị Giáo Thiện, một vị Hành
Thiện cho rằng Bản Dự thảo hiến chương năm Đinh Hợi
“có nhiều điều khoảng chưa đúng theo Tân Luật Pháp
Chánh Truyền và Đạo luật, thiếu dân chủ…”
– Ý kiến của Phối Sư Thái Vân Thanh, Từ Hàn
HĐCQ: “Chức danh Chưởng Quản Hội Thánh, Phó
Chưởng Quản Hội Thánh là không phù hợp với luật
pháp của Đạo, tất nhiên sẽ không được Nhơn sanh
chấp nhận…”.
– Trong Kiến Nghị Thư ngày 11/12/2007 của Truyền
Trạng Trần Anh Dũng gởi cho Cải Trạng Lê Minh
Khuyên có đoạn: “Nếu Bản Hiến Chương 2007 không
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được tu chỉnh bổ sung… (thì) đồng bào, đồng đạo sẽ gán
tội cho chúng ta là kẻ hậu bối còn quá ham danh, lợi,
quyền, tiền, tình mà không thực hiện việc Đạo theo
đúng Pháp Chánh Truyền, Đạo luật, Đạo Nghị Định
của Thầy, Đức Giáo Tông, Đức Hộ Pháp dày công dạy
bảo khi thời cơ thuận tiện”.
Còn nhiều, nhiều nữa…. Nhưng trên đây là những
ý kiến điển hình của những vị Chức Sắc là thành viên
trong HĐCQ nhận định về Hiến Chương 2007 mà Hội
Thánh hiện nay được hình thành dựa trên cơ sở Hiến
Chương này. Dựa vào những chứng minh trên (bao gồm
những văn bản của chánh quyền) cho thấy Hội Thánh
hiện nay không phải là Hội-Thánh-Thay-Hình-Thể-ChíTôn-Tại-Thế tức là Quyền Trên (Hội Thánh) đã bị quỉ
quyền truất phế. Tóm lại, hai điều kiện cần có để thực
thi Thánh Lịnh 257 của Đức Hộ Pháp trong bối cảnh hiện
nay là có thật, là một thực tế hiển nhiên không thể chối cải
hay nguỵ biện được.
PHẦN HAI
Nếu phân tích kỹ về Thánh lịnh 257 ta thấy nội dung
được chia làm hai phần:
 Phần nói về Bàn trị Sự (Hội Thánh Em)
 Phần nói về Chức Sắc Thiên Phong.
1.– Phần nói về Bàn Trị Sự
Xin trích: “…. Trên thì có Giáo Tông, Hộ pháp và Đầu
Sư còn dưới thì có Chánh, Phó Trị Sự và Thông Sự là Giáo
Tông, Hộ Pháp và Đầu Sư em. Vậy thì dù cho cội Đạo có
bị cốt từ trên tới gốc đi nữa thì nó vẫn nẫy chồi, biến thành
26



QUAN ĐIỂM: THÁNH LỊNH 257

năm bảy cây khác. Nó chỉ rõ rằng Hội Thánh của Đạo Cao
Đài chẳng hề bị tuyệt.
Ấy vậy chiếu theo khuôn luật trên: Hể quyền trên của
ai đã bị quỉ quyền truất phế thì dưới phải tiếp tục cầm quyền
thiêng liêng của Đạo”.
Phân tích:
– “Cội Đạo có bị cốt từ trên tới gốc”: Hội Thánh
Anh không còn.
– “Nó vẫn nẫy chồi, biến thành năm bảy cây khác.
Nó chỉ rõ rằng Hội Thánh của Đạo Cao Đài chẳng hề
bị tuyệt”: Hội Thánh mà Đức Hộ Pháp đề cập trong đoạn
này là Hội Thánh nào vậy – HT Anh hay HT Em? Hội
Thánh Anh có thể biến thành năm, bảy Hội Thánh Anh
khác, được không?
– “Ấy vậy, chiếu theo khuôn luật trên”: Đây là một
nhóm từ làm nhiệm vụ của một liên từ (conjunction) để
nối mệnh đề trước/ý tưởng truớc (mệnh đề điều kiện) với
mệnh đề sau (mệnh đề kết quả). Và kết quả là:
– “Hễ quyền trên của ai bị quỉ quyền truất phế
thì dưới phải tiêp tục cầm quyền thiêng liêng của Đạo”
Do tính liên tục của mạch văn đã cho thấy là Đức
Hộ Pháp đang đề cập đến Hội Thánh Anh bằng những
từ như: Giáo Tông Hộ Pháp Đầu Sư, Gốc, Quyền trên, và
Hội Thánh Em như: Giáo Tông Hộ Pháp Đầu Sư Em,
Hội Thánh (trong câu: HT của Đạo CĐ chẳng hề bị tuyệt),
Dưới (trong đoạn: dưới phải tiếp tục cầm quyền thiêng liêng
của Đạo). Ta không thấy có bất cứ từ ngữ nào đề cập dến
Chức Sắc Thiên Phong ở đoạn văn này. Chẳng qua là con
người không chịu hiểu.
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– “Nói cho cùng nước: Chức Sắc Thiên Phong mà bị
bắt đi nữa thì dưới này các Bàn Trị Sự và Tín Đồ cùng
công cử người thay thế cho họ”: Đức Hộ Pháp dùng từ
“các” Bàn Trị Sự và Tín đồ để chỉ một kết hợp rộng lớn
giữa Chức việc Bàn Trị Sự và Tín đồ chớ không phải chỉ
giới hạn tầm hoạt động là một Hương Đạo.
Theo mạch văn trên, ta thấy ý của Đức Hộ Pháp là
các Bàn Trị Sự và Tín đồ cùng công cử nhau khi Chức
Sắc Thiên Phong bị bắt (hoặc Hội Thánh Anh bị giải
thể) chớ không phải bảo công cử Chức sắc khác thay thế
cho họ như có vài vị không hiểu hay cố tình diễn giải sai
Thánh ý của Ngài trong đoạn văn này. Bởi vì tại một đoạn
văn khác Ngài có dặn dò hai Hội thánh phải dự định sẵn
người thay thế cho mình trước khi bị bắt hoặc công cử
người thay thế để đương đầu cùng thời cuộc.
2.– Phần nói về Chức sắc Thiên Phong:
– “Có lẽ Chánh quyền Ngô Đình Diệm sẽ bắt những
Chức Sắc trọng yếu của HT Cữu Trùng Đài và Phước
Thiện thì tức cấp giờ này công cử người thay thế đặng
đương đầu cùng thời cuộc”.
– “Chức Sắc Thiên Phong đương cầm quyền cuả
hai Hội Thánh phải dự định sẵn người thay thế cho
mình trước khi bị bắt”.
Tóm lại, ta có thể hiểu thánh ý của Đức Hộ Pháp
khi ra TL 257 như sau:
“Nếu tình hình Đạo biến xảy ra thì HT Cữu
Trùngđài, Hiệp Thiên Đài và Phước Thiện phải dự
định sẵn người thay thế trước khi bị bắt hoặc công
cử người thay thế đặng đương đầu cùng thời cuộc. Và
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cho tới nước cùng mà những tình huống trên không
thể thực hiên được thì các Bàn Trị Sự và Tín đồ cùng
công cử người thay thế cho họ”.
Đến đây bài viết tương đối dài nên những ứng dụng
TL 257 sẽ được trình bày trong trong những bài viết kế tiếp.
Florida, chớm Thu 2014
Nhất Nguyên
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THI HÀNH THÁNH LỊNH 257 CỦA ĐỨC HỘ PHÁP.

 Bởi Tín-Đồ Nguyễn Thị Mỹ Nga, ngày 7–9–2014

C

hiếu theo Thánh Lịnh trên của Đức Hộ
Pháp Số 257/HP-HN Kiêm Biên ngày 11/01/Đinh
Dậu (DL: 10/02/1957) thì cơ Đạo hiện nay có ba vấn đề
như sau:
1. Vấn đề: Hội Thánh Anh đã bị quỉ quyền truất
phế.
2. Vấn đề: Quyền Hội Thánh Em trong cơn Đạo
loạn hiện nay.
3. Vấn đề: “Phải triệt để tuân y và thi hành Thánh
Lịnh nầy”. (TL 257/HP).
Hành Chánh Đạo Cao Đài từ trung ương đến địa
phương là guồng máy tối quan trọng về mặt siêu hình và
hữu hình nhằm đưa con người đi đến toàn thiện, toàn
mỹ; tức Hội Thánh Trung Ương (Hội Thánh Anh) mang
hình thể hữu vi, là Thánh thể của Đức Chí Tôn tại thế,
có nhiệm vụ giáo hóa Nhơn Sanh theo con đường Đại
Đạo đúng theo Thánh ý của Thầy. Nhưng, nay, Hội Thánh
Anh đã bị quỉ quyền truất phế hơn 39 năm, giải tán toàn
bộ cơ cấu tổ chức Hành Chánh Đạo Cao Đài từ Trung
ương tới địa phương, do đảng và nhà nước Cộng Sản
Việt Nam đã dựng lên “Bản Án Cao Đài” (1978), kế đến,
ra Thông Tri và Đạo Lịnh 01 (1979), Thông báo, Thông
tư, Nghị quyết… thật là ác nghiệt!!!
Hành Chánh Đạo Địa Phương (Chức Việc Bàn Trị
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Sự, còn gọi là Hội Thánh Em, nay đổi lại thành Tổ Nghi
Lễ) làm sái chơn truyền Đại Đạo.
Thánh Lịnh 257 nói rõ:”Trên thì có Giáo Tông Hộ
Pháp và Đầu Sư, còn dưới thì có Chánh, Phó và Thông sự,
là Giáo Tông, Hộ Pháp và Đầu Sư em. Vậy 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
Đạo Cao Đài chẳng hề dứt tuyệt”.
Chiếu theo khuôn luật trên: “Hễ quyền trên của ai
đã bị quỉ quyền truất phế thì dưới phải tiếp tục cầm quyền
Thiêng Liêng của Đạo” và “Bàn Trị Sự và Tín Đồ cùng công
cử người thay thế cho họ.”, vậy, theo luật pháp chơn truyền
của Đạo và theo Thánh Lịnh 257 thì nhiệm vụ của Hành
Chánh Đạo Địa Phương – là Chức Việc Bàn Trị Sự tức
Hội Thánh Em – nhận lãnh vai trò thay thế Hội Thánh
Anh tiếp tục cầm quyền thiêng liêng của Đạo để giáo hóa
và phổ độ nhơn sanh, hoằng hóa Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ ra khắp nơi trên thế giới.
Nếu như Chức Sắc, Chức việc và Tín Đồ của Đạo,
ngộ bất cập như thời kỳ cơ Đạo hiện nay, thì Chức Việc
Bàn Trị Sự phải dùng luật Thương yêu và quyền Công
Chánh. Muốn vậy, phải giữ mình cho trong sạch, tâm
thật chơn chánh, từ bi, bác ái, vị tha, đức hạnh vẹn toàn,
đặng dìu dắt nhau trên con đường tu tấn, thương yêu nhau
như anh em một nhà, làm cái gương cho tín đồ soi chung.
Chức Việc Bàn Trị Sự, tức là Hội Thánh Em, có
phận sự tiếp tục thay thế Hội Thánh Anh cầm quyền
hành Thiêng Liêng của Đạo như thế nào? Hội Thánh
Em có nhiệm vụ và bổn phận thể thiên hành hóa, đồng
quyền, đồng thể, không hơn không kém với Hội Thánh,
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nhưng trong phạm vi Hương Đạo, Ấp Đạo mà thôi, vì
theo Pháp Chánh Truyền thì:
❒❒ CHÁNH TRỊ SỰ: Là người thay mặt Đức Lý Giáo
Tông làm anh cả chư tín đồ trong Hương Đạo và
cũng được gọi là Đầu Sư em, vì người cầm đủ hai
quyền chánh trị và luật lệ cũng như Đầu Sư vậy.
❒❒ PHÓ TRỊ SỰ: Là người cầm quyền Chánh Trị Đạo,
song không có quyền về luật lệ, được đồng thể cùng
Thông Sự, lại đặng đồng quyền cùng Chánh Trị Sự
trong một Ấp Đạo, cũng được gọi là Giáo Tông em,
có bổn phận sửa đương, giúp đỡ, dìu dắt, dạy dỗ tín
đồ trong địa phận mình trấn nhậm.
❒❒ THÔNG SỰ: Là chức sắc do Đức Lý Giáo Tông
khuyên Hộ Pháp lập thành, là người của Hiệp Thiên
Đài để tùng quyền Chánh Trị Sự mà hành Đạo, đồng
thể cùng Phó Trị Sự trong một Ấp Đạo, song, chỉ có
quyền về luật lệ chớ không có quyền về chính trị nên
được gọi là Hộ Pháp em để giữ lẽ công bằng trong
địa phận của Phó Trị Sự Cai Quản.
Vì thế, Chức Việc Bàn Trị Sự là Chức Sắc của Đức
Lý Giáo Tông và Hộ Pháp lập thành để thay thế quyền
hành Hội Thánh. Phẩm tước Đức Chí Tôn ban cho chỉ
là phương tiện phụng sự cho Nhơn Sanh mà thôi.
Đã mang danh là “Hội Thánh Em”, chúng ta nên thận
trọng, giữ gìn tư cách đúng đắn cho người Đạo kính nể,
noi gương; đem tình thương yêu chan chứa dìu dắt lẫn
nhau, học hỏi kinh sách giáo lý, Thánh giáo để bảo thủ
chơn truyền, thực hành Tứ Đại Điều Qui và Ngũ giới
Cấm, giữ uy tín của mình và nâng cao uy quyền của Hội
Thánh và giữ gìn mối Đạo Trời đến thất ức niên.
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Vai trò Hội Thánh em hiện nay là “Phải thi hành
triệt để Thánh Lịnh nầy” (TL 257 của Đức Hộ Pháp) để
bảo thủ chơn truyền, lên tiếng nói mạnh mẽ với quốc tế
và quốc nội để thúc đẩy công cuộc phục quyền Hội Thánh
sớm thành công.
Tín đồ Nguyễn Thị Mỹ Nga
Kính bút
Tx, ngày 14/8/Giáp Ngọ (DL ngày 7/9/2014)
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NỘI QUI THỰC HÀNH LUẬT LỆ và THÁNH LỊNH 257

 Bởi BCH LHHTE&tTĐ, ngày 26–11–2011

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
(Bát Thập Bát Niên)

Văn-Phòng
Liên-Hiệp Bàn-Trị-Sự
Hội-Thánh-Em & Tín-Đồ
Cao-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh
Hải-Ngoại
Số: 01/NQ/LHBTS&TĐ/HN/2011

TÒA-THÁNH TÂY-NINH


5535 W. Ledbetter Dr.
Dallas, TX. 75236
ĐT: 972–780–4706

THỰC-HÀNH
 “HIỆP-ĐỒNG CHƯ MÔN-ĐỆ GÌN LUẬT-LỆ CAO-ĐÀI”
 THÁNH-LỊNH 257 CỦA ĐỨC HỘ-PHÁP GIÁO-CHỦ HỮU-HÌNH
CỦA ĐẠO-CAO-ĐÀI :
“Theo CHƠN-TRUYỀN CỦA ĐẠO thì THÁNHTHỂ CỦA ĐỨC CHÍ-TÔN từ Tín-Đồ dĩ-chí tới GIÁOTÔNG và HỘ-PHÁP thì nó chỉ làm một với nhau, các
bạn đã ngó thấy trên thì có GIÁO-TÔNG, HỘ-PHÁP,
và ĐẦU-SƯ, còn dưới thì có Chánh, Phó Trị-Sự và
Thông-Sự là Giáo-Tông, Hộ-Pháp và 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, nó đã
chỉ rõ rằng HỘI-THÁNH CỦA CAO-ĐÀI CHẲNG
HỀ DỨT TUYỆT.
Ấy vậy theo khuôn-luật, hễ quyền trên, ai đã bị
QUỶ QUYỀN truất-phế, thì dưới phải tiếp-tục cầm
quyền Thiêng-Liêng của ĐẠO.
PHẢI TRIỆT-ĐỂ THI-HÀNH THÁNH-LỊNH
NẦY”
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Văn-Phòng Liên-Hiệp Bàn-Trị-Sự Hội-Thánh-Em.
5535 W. Ledbetter Dr. Dallas, Texas, 75236. Đt: 972–780–
4706. Email: holonamtu@yahoo.com Lephuhuu2011@
yahoo.com Trang mạng: caodailhbts.org
Trong hoàn-cảnh hiện tại của Đạo Cao-Đài TòaThánh Tây-Ninh:
 Hội-Thánh Trung-Ương (Thánh-Thể của Đức CHÍTÔN) bị Cộng-sản Việt-Nam giải-thể, không người
làm đầu hướng-dẫn.
 Thực-hiện Thánh-Lịnh 257/HN của Đức PhạmHộ-Pháp ký tại Kiêm-Biên mùng 9–02 Đinh-Dậu
(Dl. 10–02–1957).
 Vì phong-hóa địa-phương nơi Hải-Ngoại, chúng tôi
Bàn-Trị-Sự Hội-Thánh-Em và Tín-Đồ Cao-Đài TòaThánh Tây-Ninh ở Hải-Ngoại thực-hiện lời minhthệ : “Hiệp đồng chư môn-đệ gìn luật-lệ Cao-Đài”.
Nên liên-hiệp tinh-thần cùng nhau tạo sức-mạnh
đức-tin để thực-hiện những mục-tiêu chung :
1. Bảo-thủ Luật-Pháp Chơn-Truyền của Đức ChíTôn.
2. Hoằng-hóa Đại-Đạo, Phổ-Độ Chúng-Sanh với
tinh-thần tôn-trọng Sự-Sống của nhau, thực-hiện
Luật Thương-Yêu và Quyền Công-Chánh trong
Đại-Đồng Huynh-Đệ nhân-loại với chân-thiện mỹ.
3. Liên-hiệp tinh-thần với quí Tôn-Giáo và CộngĐồng Xã-Hội để vận-động Thế-Giới phục-quyền
tự-do tín-ngưỡng và tôn-giáo cho các Tôn-Giáo
và Đạo Cao-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh, đem lại
Công-Lý cho sự tự-do độc-lập, dân-chủ, nhânquyền, nhân-phẩm.
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4. Đào-tạo thế-hệ thừa-kế cho nền Đại-Đạo.
Nên vào ngày mùng 01 và 02 tháng 11 năm Tân-Mão
(dl. 25 và 26/11/2011) chúng tôi tổ-chức Đại-Hội Khoángđại cấp Bàn-Trị-Sự Hội-Thánh-Em và Tín-Đồ Cao-Đài
Tòa-Thánh Tây-Ninh Hải-Ngoại tại Thánh-Thất và ĐiệnThờ Phật-Mẫu Mountain View, 5535 W. Ledbetter Dr.,
Dallas, Texas 75236, U. S. A. với sự tham-dự tại hội-trường
và trên mạng viễn-thông của Chức-Sắc Thiên-Phong, ChứcSắc Ban-Thế-Đạo, Chức-Việc Bàn-Trị-Sự, Bàn-Cai-Quản
cùng chư Tín-Hữu ở các quốc-gia: Pháp, Đức, Australia,
Canada và Hiệp-Chủng-Quốc Hoa-Kỳ đồng quyết-định
biểu-quyết danh xưng: “Liên-Hiệp Bàn-Trị-Sự Hội-ThánhEm và Tín-Đồ Cao-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh Hải-Ngoại”
để dìu-dẫn nhau trên đường hoằng-khai Đại-Đạo và PhổĐộ chúng sanh.
Mặc dầu có sẳn Tân-Luật, Pháp-Chánh-Truyền và
Giáo-Điều của Hội-Thánh (Thánh-Thể của Đức CHÍTÔN), nhưng trên đường hành-đạo nơi Hải-Ngoại có
nhiều khó-khăn trở-ngại vì phong-tục tập-quán. Nay
chúng tôi căn-cứ theo Luật-Pháp Chơn-Truyền, HiếnChương Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tòa-Thánh Tây-Ninh
1965 và Luật-Pháp bản-xứ tạm lập ra một bản Nội-Qui để
điều-hành và phục-vụ Đạo-sự ở Hải-Ngoại cho nhịp-nhàng
và tương đối đồng-nhứt. Ngày nào Đạo-Quyền thật-sự
phục-hồi theo đúng Tân-Luật, Pháp-Chánh-Truyền của
Đức Chí-Tôn thì Liên-Hiệp Bàn-Trị-Sự Hội-Thánh-Em
và Tín-Đồ Cao-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh Hải-Ngoại sẽ
trình lên Hội-Thánh Trung-Ương Tòa-Thánh Tây-Ninh
của Đức CHÍ-TÔN quyết-định.
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NỘI-QUI
CHƯƠNG I
ĐIỀU 1: Danh xưng: “Liên-Hiệp Bàn-Trị-Sự HộiThánh-Em và Tín-Đồ Cao-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh HảiNgoại”, gọi tắt: “Liên-Hiệp Hội-Thánh-Em và Tín-Đồ
Cao-Đài”.
ĐIỀU 2: Liên-Hiệp Bàn-Trị-Sự Hội-Thánh-Em và
Tín-Đồ Cao-Đài Toà-Thánh Tây-Ninh Hải-Ngoại có
nhiệm-vụ bảo-thủ Luật-Pháp Chơn-Truyền, thực-hành
Tôn-Chỉ và Mục-Đích của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
Tòa-Thánh Tây-Ninh trong tinh thần:
“Cao-Thượng Chí-Tôn Đại-Đạo Hòa-Bình Dân-Chủ Mục,
Đài Tiền Sùng Bái Tam-Kỳ Cộng-Hưởng Tự-Do Quyền”.
Liên-Hiệp với các Tôn-Giáo và những tổ-chức CộngĐồng Hải-Ngoại yêu-chuộng độc-lập, tự-do, dân-chủ và
nhân-quyền hầu tìm phương-pháp vận-động hữu-hiệu để
phục-hồi Tổ-Quốc và Đạo-Quyền cùng tự-do tín-ngưỡng
cho toàn dân Việt-Nam. Đây là mục-đích rất quan-trọng
trong giai-đoạn hiện nay.
ĐIỀU 3: Nhứt nhứt tôn-trọng Pháp-Chánh-Truyền,
Tân-Luật, Bát-Đạo Nghị-Định của Đức Hộ-Pháp và
Đức Lý Nhứt-Trấn Oai-Nghiêm kiêm Giáo-Tông ĐạiĐạo Tam-Kỳ Phổ-Độ đồng ký, Thánh-Lịnh 257 của Đức
Hộ-Pháp, các Giáo-Điều của Hội-Thánh Trung-Ương
trước Đạo-Lịnh 01 năm 1979 giải thể Hội-Thánh, nhưng
những Thánh-Lịnh, Châu-Tri,… ban-hành trong khoảng
thời-gian 30/4/1975 đến 01/03/1979, cần nghiên-cứu kỷ
dựa theo Thánh-Ngôn, Tân-Luật, Pháp-Chánh-Truyền
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và Giáo-Lý, lời thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, mới quyếtđịnh thi-hành.
ĐIỀU 4: Trên đường hành Đạo nơi Hải-Ngoại có
những trở-ngại khó có thể thực hiện hoàn-toàn đúng
giáo-điều của Hội-Thánh thì tổ-chức hội-họp bàn-thảo
dựa vào Luật Thương-Yêu, Quyền Công-Chánh và Giáo-Lý
để lấy biểu-quyết chung 2/3 số thành-viên của Liên-Hiệp
hiện-diện mới thi-hành.
ĐIỀU 5: Liên-Hiệp Hội-Thánh-Em và Tín-Đồ CaoĐài tuyệt-đối tuân theo Chính-Trị Đạo của Hội-Thánh
Cao-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh của Đức CHÍ-TÔN trước
năm 1975. Thiết-tha kêu gọi thế-hệ trẻ nhiệt-tình thamgia những buổi hội-thảo nghiên-cứu và học-hành giáo-lý,
tham-gia phục-vụ Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.
ĐIỀU 6: Liệp-Hiệp Bàn-Trị-Sự Hội-Thánh-Em
và Tín-Đồ Cao-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh Hải-Ngoại,
trong hoàn cảnh hiện nay chính-thức sinh-hoạt đạo-sự tại
Hải-Ngoại, chủ-trương không phê-phán những sinh-hoạt
đạo-sự khác, vì mỗi môn-đệ đều đang trên trường thi lập
vị. Quyền quyết-định ở Thiêng-Liêng. Tuy-nhiên không
thừa-nhận những tổ-chức, danh-xưng tôn-giáo để làm
phương-tiện và thành-phần y-phục vàng xanh đỏ gọi
là chức-sắc do Đảng Cộng-Sản Việt-Nam quyết-định
để làm công-cụ trong và ngoài nước.
Trên tinh thần “Cùng nhau một Đạo tức cùng
CHA và hiệp-đồng chư môn-đệ, gìn luật-lệ Cao-Đài”;
“Còn một mặt Tín-Đồ Hội-Thánh vẫn giữ quyền HộiThánh”, nên bất cứ thế lực nào bất-công đàn-áp hoặc gây
khó-khăn cho sinh-hoạt của môn-đệ Đức Chí-Tôn thì
Liên-Hiệp có trách-nhiệm tìm phương-pháp hữu-hiệu
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giúp-đỡ và bảo-vệ lẫn nhau.
CHƯƠNG II
TRÁCH-NHIỆM VÀ BỔN-PHẬN CỦA BAN CHẤP-HÀNH.
ĐIỀU 7: Liệp-Hiệp Bàn-Trị-Sự Hội-Thánh-Em và
Tín-Đồ Cao-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh Hải-Ngoại có một
Ban Chấp-Hành gồm 12 người và những cộng-sự-viên,
chia ra nhiều ban để thực-hành chương-trình và kế-hoạch
của toàn Liên-Hiệp, không chỉ-đạo hay điều-khiển bất
cứ đơn-vị Đạo nào, mà chỉ chấp-hành thực-hiện những
nguyện-vọng của Chức-Sắc, Bàn-Trị-Sự, Bàn-Cai-Quản
và Tín-Đồ giao-phó và sẳn-sàng tiếp-nhận mọi ý-kiến
trên tinh-thần xây-dựng để giúp Liên-Hiệp ngày càng
hoàn-hảo nhiệm-vụ hơn.
Ban-Chấp-Hành có một Tổng-Thư-Ký, khi biểuquyết trên tinh-thần dân-chủ theo đa-số hiện-diện, trong
trường-hợp đồng phiếu thì lá phiếu Tổng Thư-Ký sẽ quyếtđịnh. Mỗi cuộc họp phải có ít nhứt 3/4 thành-viên của
Ban-Chấp-Hành hiện-diện.
Đặc-biệt, nếu trong 2 lần triệu-tập mà không đủ 3/4
thành-viên Ban Chấp-Hành, hoặc cuộc họp không kếtthúc quyết-định; thì cuộc triệu-tập lần thứ ba, tùy sự có
mặt bao nhiêu cũng tiến-hành bàn-thảo và có hiệu-lực với
sự đồng-thuận 2/3 hiện-diện trong phiên họp.
ĐIỀU 8: Tổng-thư-ký có nhiệm-vụ tổng-quát và đưa
ra kế-hoạch để thảo-luận cùng Ban-Chấp-Hành và tráchnhiệm xem-xét tổng-quát những sinh-hoạt đạo-sự. Nếu
có ban nào không thể hoàn-thành trách-nhiệm giao-phó
thì phải thông-báo Tổng-Thư-Ký để triệu-tập cuộc hợp
Ban-Chấp-Hành cùng nhau tìm phương giải-quyết. Tất
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cả các ban có bổn-phận giúp-đỡ lẫn nhau.
Trong trường-hợp Tổng-Thơ-Ký vắng mặt thì ủynhiệm cho Ban-Giám-Sát, Ban Nội-Vụ và Ngoại-Vụ.
Nếu Tổng-Thơ-Ký vì bất cứ lý-do nào không thể
đảm-trách phận-sự, thì Ban-Giám-Sát cùng Ban NộiVụ và Ngoaị-Vụ tạm-thời xử-lý, sau đó mở phiên họp
khoáng-đại để bầu chọn người mới có sự tham-dự của
các Thành-viên. Sự bầu chọn Tổng-Thơ-Ký mới, thực-hiện
càng sớm càng tốt,
Trong trường-hợp đặc-biệt vì thời-gian khẩn-cấp,
Tổng-Thơ-Ký gọi mời các thành-viên Ban Chấp-Hành
họp, nhưng không đủ. Tổng Thơ-Ký có quyền mở cuộc
họp cho kịp nhu-cầu sự-việc. Giải-quyết sự biểu-quyết
dựa trên tinh-thần 2/3 tham-dự viên.
ĐIỀU 9: Ban Ngoại-Vụ có trách-nhiệm ngoại-giao
với chính-quyền và Quý tôn- giáo bạn cùng các cộng-đồng
xã-hội trên trường quốc-tế.
ĐIỀU 10: Ban Nội-Vụ có trách-nhiệm về những
sinh-hoạt Đạo-sự nội-bộ.
ĐIỀU 11: Ban Giám-Sát theo giỏi sinh-hoạt Đạo-sự,
kiểm-tra cơ-sở động-sản, bất-động-sản, tài-chánh, nhân-sự
của Liên-Hiệp và sau khi kiểm-tra phải báo-cáo cho BanChấp-Hành. Nếu có vấn-đề gì nghi-ngờ, Ban-Chấp-Hành
sẽ mở cuộc họp để xét định.
Tất cả các văn-bản trước khi gởi đi, các chươngtrình hay kế-hoạch trước khi thực-hiện phải thông-qua
Ban Chấp-Hành trên tinh-thần dân-chủ và góp nhặt
tinh-hoa, phải có chữ ký của Tổng-Thư-Ký và ban tráchnhiệm phần-hành.
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Ban Giám-Sát có trách-nhiệm xem xét và nhắc-nhở
tổng-quát mọi sinh-hoạt Đạo-sự để theo đúng tinh-thần
Nội-Qui.
Điều 12: Ban Kinh-Tế và Tài-Chánh có trách-nhiệm
lập chương-trình, kế-hoạch, tạo các cơ-sở thương-mại và
gây quỷ cho Liên-Hiệp để hoạt-động Đạo-sự.
Các thành-viên và những nhà hảo-tâm tùy hỷ-hiến
công-quả hiện-vật và tài-chánh cũng như đóng-góp ý-kiến.
Điều 13: Thủ-quỷ có trách-nhiệm thu-xuất tài-chánh
thông qua thư-ký kế-toán và Ban Nội-Vụ và được chi
$200.00 trở xuống mỗi lần trong việc điều-hành đạo-sự
(nếu quá 4 lần trong 1 tháng, hoặc trên $200.00 thì thôngqua Ban-Chấp-Hành quyết-định).
Cấp biên-lai và trình sổ sách cho Ban Chấp-Hành
khi cần-thiết.
Điều 14: Ban Thông-Tin Báo-Chí có trách-nhiệm
việc phát-hành và truyền-thông tài-liệu của Đạo qua mọi
phương-tiện truyền-thông.
Điều 15: Ban Giáo-Lý có trách-nhiệm sưu-tầm và
nghiên-cứu giáo-lý để phổ-thông nền Chơn-Đạo của Đức
CHÍ-TÔN; mở lớp tham-khảo và cùng học giáo-lý trên
phòng họp viễn-thông vào thứ bảy hàng tuần và khuyếnkhích thế hệ trẻ tham-dự. Phối-hợp với Ban Thông-Tin
để phổ-truyền giáo-lý.
Điều 16: Ban Nghi-Lễ thi-hành theo những nghithức có trước khi Hội-Thánh bị giải-thể (1979), nhưng
những Thánh-Lịnh, Châu-Tri,… ban-hành sau 30/4/1975
đến 01/03/1979 cần nghiên-cứu kỷ dựa theo Thánh-Ngôn,
Pháp-Chánh-Truyền, Tân-Luật và Giáo-Lý mới quyết-định
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thi-hành. Ngoại trừ quyển nghi-lễ được Đức Lý duyệt
tháng 12 năm 1975.
Điều 17: Ban Đạo-Sử có trách-nhiệm sưu-tầm, lưutrữ những văn-kiện lịch-sử của Đạo Cao-Đài Tòa-Thánh
Tây-Ninh có từ trước đến nay thành tập sách và viết tiểusử của Liên-Hiệp Bàn-Trị-Sự Hội-Thánh-Em và Tín-Đồ
Cao-Đài Toà-Thánh Tây-Ninh Hải-Ngoại với tinh-thần
trung-thực.
Điều 18: Ban Kỹ-Thuật phụ-trách những việc liênquan đến kỷ-thuật. Phối-hợp với Ban Thông-Tin và những
ban khác khi cần hổ-trợ.
Điều 19: Khi trong bổn-Đạo có sự bất-đồng, Ban
Hòa-Giải có nhiệm-vụ giúp bổn-đạo giữ-gìn hòa-khí với
tình đồng-môn và bằng luật Thương-Yêu, quyền CôngChánh.
Điều 20: Ban in-dịch Kinh-Sách bao gồm những
vị có khả-năng có trách-nhiệm dịch kinh-sách, tài-liệu
của Đạo ra nhiều ngoại-ngữ hầu phổ-thông nền Đạo của
Đức Chí-Tôn và in kinh-sách Đạo theo bổn chánh của
Hội-Thánh đã xuất-bản, để phổ-biến. Phối-hợp với các
ban theo nhu-cầu.
Điều 21: Thư-ký có trách-nhiệm ghi-chép lại các cuộc
họp của Ban Chấp- Hành và Liên-Hiệp. Đồng thời sau
đó chuyển cho Ban Nội-vụ. Thơ-ký và Ban Nội-Vụ đồng
lưu-trữ hồ-sơ.
Điều 22: Mỗi ban được tự-do phát-triển các chươngtrình hoặc kế-hoạch theo giáo-điều của Hội-Thánh và
Luật-Pháp Chơn-Truyền và ký tên chịu trách-nhiệm việc
làm của ban đó. Tuy nhiên, phải đưa ra Ban Chấp-Hành
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bàn-thảo trước khi phổ-thông hoặc thi-hành. Để tránh
những sự sai-sót trầm-trọng, mọi sự hoạt-động của các
ban chưa đuợc sự chấp-thuận của Ban Chấp-Hành chỉ
mang tính cách cá-nhân đều vô-hiệu-lực và trách-nhiệm
đối với Liên-Hiệp Bàn-Trị-Sự Hội-Thánh-Em và Tín-Đồ
Cao-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh Hải-Ngoại.
CHƯƠNG III
QUI-ĐỊNH CHUNG
Điều 23: Ứng-cử và đề-cử thành-viên trong Ban
Chấp-Hành của Liên-Hiệp Bàn-Trị-Sự Hội-Thánh-Em
và Tín-Đồ Cao-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh Hải-Ngoại là
những vị còn trung thành với Hội-Thánh của Đức CHÍTÔN, có tâm hành-thiện, hạnh-kiểm tốt và tinh-thần
phục-vụ cao.
Điều 24: Thành-viên Ban Chấp Hành của Liên-Hiệp
Bàn-Trị-Sự Hội-Thánh-Em và Tín-Đồ Cao-Đài Toà-Thánh
Tây-Ninh Hải-Ngoại không phân-biệt Tín-Đồ, Chức-Việc
hay Chức-Sắc, có nhiệm-kỳ 2 năm. Mỗi 2 năm ngày mãn
nhiệm-kỳ vào ngày lễ Thank Giving, họp khoán-đại trước
hai tháng để bầu lại thành-viên mới.
Họp định-kỳ mỗi năm một lần vào ngày lễ Thank
Giving để báo-cáo thành-quả sinh-hoạt, ưu-khuyết-điểm
trong năm và dự-trù kế-hoạch cho năm tới. Tuy nhiên,
có thể mở những cuộc họp bất thường nếu có nhu-cầu
đặc-biệt.
Điều 25: Thành-Viên chính-thức là những Chức-Sắc,
Chức-Việc và Tín-Đồ Cao-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh còn
giữ tinh-thần bảo-thủ Chơn-Truyền của Đức CHÍ-TÔN
và tôn-trọng Luật-Pháp của Hội-Thánh Tòa-Thánh Tây44
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Ninh trước 30–4–1975 đều được quyền tham-gia phụng-sự.
Thành-viên danh-dự: Là những vị không phân-biệt
tôn-giáo sắc-tộc có cảm-tỉnh và nhiệt-tâm với Đạo CaoĐài Tòa-Thánh Tây-Ninh trước khi Hội-Thánh của Đức
CHÍ-TÔN bị Cộng-Sản áp-lực giải-thể.
Điều 26: Để tiện việc hoạt-động và lưu-trử hồ-sơ
Đạo-sự, Liên-Hiệp Bàn-Trị-Sự Hội-Thánh-Em và Tín-Đồ
Cao-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh Hải-Ngoại đồng quyếtđịnh đặt Văn-Phòng tại Thánh-Thất và Điện-Thờ PhậtMẫu Mountain View, số 5535 West Ledbetter Dr. Dallas,
Texas 75236, U. S. A.
Tuy-nhiên để thuận-tiện cho việc hành-đạo LiênHiệp có thay đổi địa-điểm văn-phòng làm việc bất-cứ
lúc nào với sự đồng-ý của đa-số 2/3 thành-viên và Ban
Chấp-Hành.
Điều 27: Tài-sản của Liệp-Hiệp Bàn-Trị Hội-ThánhEm và Tín-Đồ Cao-Đài do Đồng-Đạo phát-tâm đống-góp,
những mạnh-thường-quân hảo-tâm hỷ-hiến và do cơ-sở
kinh-tế của Liên-Hiệp tạo nên được giao trách-nhiệm cho
Ban Chấp-Hành bảo-quản trong mỗi nhiệm-kỳ 2 năm.
Khi hết nhiệm-kỳ phải bàn-giao cho Ban Chấp-Hành
mới kế tiếp.
Vì tài-sản chung của Đạo và Nhơn-Sanh không
một ai được tự-quyền xử-dụng riêng-tư, chuyển-nhượng
hoặc mua bán. Liên-Hiệp Bàn-Trị-Sự Hội-Thánh-Em và
Tín-Đồ Cao-Đài Hải-Ngoại sẽ thượng-trình Hội-Thánh
(Thánh-Thể của Đức CHÍ-TÔN) quyết-định khi HộiThánh Cao-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh của Đức CHÍ-TÔN
phục-quyền đúng theo Pháp-Chánh-Truyền, Tân-Luật
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và đúng theo Hiến-Chương 1965 của Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ Tòa-Thánh Tây-Ninh.
Điều 28:
A.- Phù-Hiệu Liên-Hiệp (Logo):
Phía trên quả Địa-Cầu một con chim bồ-câu ngậm
Thông-Điệp “HÒA-BÌNH” bay vòng-quanh Thế-Giới
kêu gọi: “Nhân-Loại hãy tôn-trọng mạng-sống của nhau
mà THƯỢNG-ĐẾ đã ban cho, hãy thương-yêu trong tình
Đại-Đồng Huynh-Đệ, hãy đối-xử nhau trong sự công-bằng,
Hòa-Bình Thế-Giới sẽ thực-hiện được; ở giữa là bản-đồ nước
Việt-Nam có CỔ-PHÁP TAM-GIÁO, biểu-tượng nền
Tôn-Giáo Cao-Đài do Đức CHÍ-TÔN NGỌC-HOÀNG
THƯỢNG-ĐẾ khai mở tại nước Việt-Nam, và các TônGiáo đều có nguồn-cội từ ĐẤNG ĐẠI-TẠO ĐẠI-HÓA.
Phía dưới quả Địa-Cầu có hai chùm nho và hai bàn tay
bợ quả Địa-cầu, với ý-nghĩa Nhân-Loại cần áp-dụng Đạo
Nhân-Nghĩa đối-xử nhau, cùng tạo đời sống xã hội Chânthiện-Mỹ”.
B. Mộc Liên-Hiệp tròn:
– Tiếng Anh: 1. (nửa vòng ngoài trên “3rd AMNESTY
OF GOD”, 2. (nửa vòng ngoài dưới) “THE TÂY-NINH
HOLY SEE”, 3. (vòng giữa trên “THE UNITED
CAODAISTS TÂY-NINH HOLY SEE”, chữ ngang:
OVERSEAS.
– Tiếng Việt: 1. ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ.
2– TÒA-THÁNH TÂY-NINH. 3– LIÊN-HIỆP BÀNTRỊ-SỰ HỘI-THÁNH EM & 4– vòng giữa: TÍN-ĐỒ
CAO-ĐÀI T. T. T. N. HÃI-NGOẠI.
Điều 29: Theo thời-gian và điều-kiện sinh-hoạt, Bản
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Nội-Qui này có thể sửa đổi và bổ-túc bất cứ lúc nào cho
phù-hợp với nhu-cầu thực-hiện cơ tận-độ Chúng-Sanh
của Đức CHÍ-TÔN. Muốn tu-chỉnh Nội-Qui phải có
đủ 2/3 thành-viên và Ban Chấp-Hành trong Liên-Hiệp
Hội-Thánh-Em và Tín-Đồ Cao-Đài cùng biểu-quyết chấpthuận mới thi-hành.
Điều 30: Theo ủy-nhiệm của toàn thể thành-viên
Đại-Hội “Liên-Hiệp Bàn-Trị-Sự Hội-Thánh-Em và Tín-Đồ
Cao-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh Hải-Ngoại”, Ban-ChấpHành đã họp trên mạn và biểu-quyết thông qua Nội-Qui
có 3 chương 30 điều vào ngày mùng 2 tháng 11 năm TânMão (dl. Ngày 26 tháng 11 năm 2011) tại Thánh-Thất và
Điện-Thờ Phật-Mẫu Mountain View, 5535 W. Ledbetter
Drive, Dallas, Texas, 75236, U. S. A. Tất cả thành-viên
trong “Liên-Hiệp Bàn-Trị-Sự – Hội-Thánh-Em và Tín-Đồ
Cao-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh Hải-Ngoại” có trách-nhiệm
tôn-trọng và tuân-hành.
Lập tại Thánh-Thất và Điện-Thờ Phật-Mẫu
Mountain View, ngày 02 tháng 11 năm Tân-Mão
(dl. 26–11–2011).
T. M. Liên-Hiệp Bàn-Trị-Sự Hội-Thánh-Em
và Tín-Đồ Cao-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh Hải-Ngoại
Ban Chấp-Hành
Tổng-Thơ-Ký

Ban Nội-Vụ

Ban Ngoại-Vụ

Ban Giám-Sát

PTS. Trần-Viết-Hùng
(Montréal. Canada)

CTS. Lê-Phú-Hữu
(Texas. USA)

CTS. Phan-Văn-Hồ
(South California. USA)

C. CTS. Bùi-Văn-Y
(Louisana. USA)
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Ban Giáo-Lý và Nghi-Lễ
CTS. Trần-Quang-Linh
(South California. USA)

Ban Truyền-Thông
PTS. Võ-Thái-Hiền
(Atlanta. USA)

Ban Tài-Chánh
CTS. Bùi-Văn-Quan
(Texas. USA)

TS. Lê-Minh-Đạo
(Texas. USA)
Ban Kinh-Tế
CTS. Nguyễn-Văn-Phé
(Paris. France)
ĐH. Sinh-Cẩm-Minh
(Tennessee. USA)
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Ban Đạo-Sử/Thư-Ký
Ban Kỹ-Thuật
CTS. Nguyễn-Th. Mỹ-Nga ĐH. Phạm-Thanh-Quang
(Texas. USA)
(Kansas. USA)
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 Bởi Đại Diện Khối Nhơn Sanh, ngày 29–9–2014

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Bát Thập Cửu Niên
TÒATHÁNHTÂYNINH

*******

BẢN TUYÊN BỐ
V/v Chức Việc Hội Thánh Em Triệt Để Tuân Y và
Thi Hành Thánh Lịnh 257 Của Đức Hộ Pháp
Phạm Công Tắc
Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài
Tòa Thánh Tây Ninh
Kính gởi: ❒❒ Quí Chư Chức Sắc Thiên Phong, Quí Chư
Chức Sắc Tôn Giáo, Quí Chức Việc, Tín Hữu,
Đồng Bào Lương Giáo trong và ngoài nước.
❒❒ Quí cơ quan truyền thông và báo chí trong
và ngoài nước.
ÂÂ Xét rằng Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn – Ngọc Hoàng
Thượng Đế khai sáng vào ngày 15 tháng 10 năm Bính Dần
(DL 19–11–1926), đã có Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh soạn
thảo và Ngài Bảo Thế Lê Thiện Phước – Quyền Chưởng
Quản Hiệp Thiên Đài và Ngài Đầu Sư Thượng Sáng Thanh
Cửu Trùng Đài, thay mặt Hội Thánh ký ngày 21–01–1965.
ÂÂ Xét rằng Đạo Cao Đài đã có Pháp Nhân, theo Sắc Luật
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số 003/65 ngày 12–07–1965, do Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh
Đạo Quốc Gia ký xác nhận : Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
được phép hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam theo
Hiến Chương ngày 21–01–1965.
ÂÂ Xét rằng Điều thứ 26 – Chương XI của Hiến Chương
1965 qui định :
“Hiến Chương nầy có thể sửa đổi do Hội Thánh lập
Hiến Chương nầy bằng đa số 2/3 tổng số Chức Sắc Hội Thánh
và sau khi được Đức Chí Tôn phê chuẩn”.
ÂÂ Xét rằng Bản Án Cao Đài do Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh
Tây Ninh ký ban hành ngày 20–09–1978, là một âm mưu
vu khống, chụp mũ, triệt hạ Đạo Cao Đài của nhà cầm
quyền CSVN.
ÂÂ Xét rằng Thông Tri 01– HT/TT ngày 16–01– Kỷ Mùi
(DL 12–02–1979), Đạo Lịnh 01– HT/DL ngày 04–02–Kỷ
Mùi (DL 01–03–1979), Hiến Chương 1997, Hiến Chương
2007 và 11 văn bản của Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Tây Ninh,
UBND tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban Dân Vận Trung Ương,
Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, Ban Tôn Giáo Chính
Phủ, Tỉnh Ủy tỉnh Tây Ninh, Bộ Chính Trị Đảng Cộng
Sản… hoàn toàn đều do ĐCSVN giàn dựng và chỉ đạo để
tiêu diệt Đạo Cao Đài của Đức Chí Tôn – Ngọc Hoàng
Thượng Đế, lập ra Hội Đồng Chưởng Quản – Cao Đài
quốc doanh dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, chính thức
hoạt động từ năm 1979 đến nay, làm cho Đạo Cao Đài
Chính Thống hoàn toàn bị tê liệt, mất gốc, mất chủ quyền.
Với ý thức trách nhiệm của Chức Việc Hội Thánh
Em trước vận mạng tồn vong của đạo. Qua Bản Thông
Cáo của Liên Hiệp Hội Thánh Em Hải Ngoại và một số
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bản phân tích về Bản Án Cao Đài, Thông Tri, Đạo Lịnh
01 của đồng đạo hải ngoại.
Chúng tôi Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao
Đài 3 miền Nam – Trung – Bắc tuyên bố:
ÂÂ Phủ nhận hoàn toàn Bản Án Cao Đài, Thông Tri 01,
Đạo Lịnh 01, Hiến Chương và các văn bản do Đảng và
nhà nước ban hành để diệt Đạo Cao Đài của Thượng Đế.
ÂÂ Không nhìn nhận Hội Đồng Chưởng Quản (nay
xưng là Hội Thánh) – Cao Đài quốc doanh do nhà nước
CSVN dựng lên.
ÂÂ Những Chức Sắc, Chức Việc, Tín Đồ nào công nhận
Đạo Lịnh 01 là ngang nhiên phạm thệ, phạm Tân Luật,
Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật, Bát Đạo Nghị Định, Luật
Lệ 3 Hội Lập Quyền Vạn Linh của Đức Chí Tôn – Nhơn
Sanh không nhìn nhận.
ÂÂ Chức Việc Hội Thánh Em triệt để tuân y và thi hành
THÁNH LỊNH 257 của Đức Hộ Pháp Phạm Công
Tắc: “… Theo Chơn Truyền Luật Pháp cuả Đạo, là Thánh
Thể của Đức Chí Tôn thì Tín Đồ từ Đạo Hữu dĩ chí Giáo
Tông và Hộ Pháp thì nó chỉ là một với nhau; Các bạn đã
ngó thấy trên thì có Giáo Tông, Hộ Pháp và Đầu Sư, còn
dưới thì có Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự, Thông Sự là Đầu
Sư, Giáo Tông, và Hộ Pháp 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 chẳng hề dứt tuyệt.
Ấy vậy chiếu theo khuôn luật trên; Hễ Quyền Trên ai
đã bị Quỉ Quyền truất phế, thì Quyền Dưới phải tiếp tục
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cầm quyền Thiêng Liêng của Đạo”.
Do vậy, Chức Việc Hội Thánh Em kể từ đây phải
trọn tuân hành theo Thánh Lịnh 257, đó là cơ sở pháp lý
mà Đức Hộ Pháp đã trao quyền cho Hội Thánh Em, một
trách nhiệm nặng nề trong thời buổi đạo loạn, đến khi
nào có Đại Hội Nhơn Sanh chính thức, đúng luật đạo,
Hội Thánh Phục Quyền sẽ định liệu.
Việt Nam ngày mùng 06 tháng 09 năm Giáp Ngọ
(Dl 29 – 09 – 2014)
ĐẠI DIỆN KHỐI NHƠN SANH
3 MIỀN ĐỒNG ĐỨNG TÊN
 Chánh Trị Sự Hứa Phi – Trưởng Ban Đại Diện
Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài
 Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân – Phó Ban
ĐDKNSĐCĐ – Kiêm Đại Diện Khối Nhơn Sanh
Miền Nam
 Nữ Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng – Từ Hàn
Ban ĐDKNSĐCĐ
 Chánh Trị Sự Nguyễn Hà – Phó Ban ĐDKNSĐCĐ
– Kiêm Đại Diện Khối Nhơn Sanh Miền Trung
 Nữ Chánh Trị Sự Hà Thị Vượng – Đại Diện Khối
Nhơn Sanh Miền Bắc.
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THÁNH LỊNH 54 của ĐỨC HỘ-PHÁP
HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG
Văn-phòng

–:+:–

SỒ: 54/HP–HN

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
(Tam-Thập Nhứt Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

HỘ PHÁP
CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI
HIỆP THIÊN và CỬU TRÙNG

– Chiếu y Tân Luật và Pháp Chánh Truyền.
– Nghĩ vì theo Chơn Pháp, dùng cho danh từ Hội
Thánh Hiệp Thiên Đài là khi có đủ mặt: HỘ PHÁP,
THƯỢNG PHẨM, THƯỢNG SANH, THẬP NHỊ
THỜI QUÂN và cả CHỨC VIỆC từ LUẬT SỰ đến
TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN hiệp đồng Hội Nghị mới gọi
là HỘI THÁNH.
– Nghĩ vì từ khai Đạo đến giờ, Chức sắc Thiên phong
do cơ bút CHÍ TÔN ân tứ phẩm vị chưa hề có mặt trong
Hội Thánh Hiệp Thiên Đài.
– Nghĩ vì Chức sắc đã hy sinh phế đời hành Đạo
từ thử đến giờ, chỉ ở trong địa vị phân quyền của Pháp
Chánh và Hiến Pháp, thi hành phận sự với phẩm vị và
chức vụ của mình mà thôi.
Trong cả Chức sắc Đại Thiên phong ấy từ trước, chỉ
có Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Tiếp Đạo, Bảo Đạo, Tiếp Pháp,
Bảo Thế và Hiến Pháp sau nầy đã trọn phế đời hành Đạo,
còn bao nhiêu, chưa hề đảm đương quyền hành phận sự.
Còn Khai Đạo đã nghỉ phép hơn 6 tháng nay mà chưa
phúc sự cho Bần Đạo hay biết tái lãnh phận sự lại chăng?
– Nghĩ vì trong Hội Thánh Hiệp Thiên Đài chỉ
53

THÁNH LỊNH 54 CỦA ĐỨC HỘ-PHÁP

còn có Hiến Pháp, Tiếp Pháp và Tiếp Đạo ở lại tại Tòa
Thánh mà thôi.
Nên:

THÁ NH LỊNH

?? ĐIỀU THỨ NHỨT: Không còn quyền hành Hội Thánh Hiệp
Thiên Đài tại Tòa Thánh nữa, chỉ còn Chức Sắc Thiên
Phong tùy phẩm vị và quyền hành mình hành Đạo mà thôi.
?? ĐIỀU THỨ NHÌ: Thoảng có điều chi khẩn cấp buộc phải
dùng quyền hành Hội Thánh Hiệp Thiên Đài thì cầu lịnh
Hộ Pháp triệu tập đủ mặt các chức Sắc Thiên Phong từ
trước, phải có mặt hội nghị thì quyền hành Hội Thánh
Hiệp Thiên Đài mới có giá trị. Trái ngược lại, không còn
một ai lợi dụng danh từ Hội Thánh Hiệp Thiên Đài nữa.
?? ĐIỀU THỨ BA: Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài, Hội Thánh
Cửu Trùng Đài, Hội Thánh Phước Thiện và các Tịnh
Thất Phạm Môn triệt để thi hành Thánh Lịnh nầy.
Sau khi đã ban hành xong, các Cơ quan phải phúc
sự cho Bần Đạo rõ chi tiết thật hành./.
Phnom-Pênh, ngày 14 tháng 4 năm Bính Thân
(20–5–1956)
HỘ PHÁP
(Ký tên và đóng ấn)
Vâng lịnh thi hành.
Tòa Thánh, ngày 16 tháng 4 năm Bính Thân.
Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài
(Ký tên và đóng dấu)
TRƯƠNG HỮU ĐỨC
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CỬU TRÙNG ĐÀI:
THÁI CHÁNH P. SƯ
(Ký tên đóng dấu)
THÁI BỘ THANH

THƯỢNG CHÁNH P. SƯ
(Ký tên đóng dấu)
THƯỢNG SÁNG THANH

NGỌC CHÁNH P. SƯ
(Ký tên đóng dấu)
THƯỢNG TƯỚC THANH

PHƯỚC THIỆN
CHƠN NHƠN
(Ký tên đóng dấu)
TRỊNH PHONG CƯƠNG
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