
MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TƯỢNG ĐỨC HỘ PHÁP 

TẠI THÁNH THẤT KIM BIÊN - VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA 

 

 Sơ Lược:  

 Đồng đạo bảo thủ chơn truyền ở Thánh Thất Kim Biên, Campuchia đang rất 

khó khăn trong việc cố gìn giữ và bảo vệ những di tích lịch sử mà Đức Hộ Pháp để 

lại tại Kim Biên trước những áp lực vô cùng to lớn từ:  Sứ quán Việt Nam, Hội 

Liên Đoàn Khmer-Việt Nam (Hội Việt Kiều), đặc biệt với sự tiếp tay tích cực của 

ông Nguyễn Thành Tám, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh (ngoài Pháp 

Chánh Truyền), nhằm mục đích di dời tượng của Đức Hộ Pháp đã được đặt tại vị 

trí là nền Liên Đài cũ của Đức Hộ Pháp mà việc đặt tượng này được sự cho phép 

của Bộ Nghi Lễ Và Tôn Giáo Vương Quốc Campuchia theo công văn số 583/14 

ngày 17/10/2014. 

 Đồng đạo ở Campuchia rất nghèo. Có người kiếm sống bằng việc bán từng 

quả mãng cầu, từng đôi dép, cạo gió giác hơi..., có người phải bán những mảnh 

đất của mình nhằm có được chút tiền để lo gìn giữ tượng của Đức Hộ Pháp, một di 

tích Đạo cần được duy trì và bảo vệ nơi đất Campuchia. 

 Họ đã lao tâm, lao lực, đã đổ mồ hôi, nước mắt và tiền bạc với tấm lòng vì 

Thầy vì Đạo, vì hình ảnh của Đức Tôn Sư Hộ Pháp nơi xứ người như thế đó, vậy 

mà gần đây lại có dư luận xấu nhằm xuyên tạc sự thật, nhằm bôi nhọ những cá 

nhân cũng như những việc làm đáng trân trọng này. 

 Do vậy, Ban Biên Tập Diễn Đàn Về Nguồn của HĐ Florida, Hoa Kỳ quyết 

định công bố một số văn kiện có liên quan đến vấn đề này nhằm giúp cho đồng đạo 

hiểu rõ hơn, cũng như đồng cảm với những khó khăn từ vật chất đến tinh thần của 

những đồng đạo đáng quí nơi Thánh Thất Kim Biên, Campuchia này. 

Hương Đạo Florida, ngày 9/7/2016 

BBT Diễn Đàn Về Nguồn 

Nhất Nguyên. 

   



  

 I/  Biên bản cuộc họp của Ủy Ban Giải Quyết Mâu Thuẩn Quản Lý Nhà 

Thờ Cao Đài Thánh Thất Kim Biên Thủ Đô Phnom Penh 

 Cuộc họp diễn ra vào ngày 5/5/2016 tại thủ đô Phnom Penh. Thành phần 

tham dự: 

  - Ông Bun Se Ry, Phó Thị Trưởng thủ đô Phnom Penh chủ trì. 

  - Giám Đốc Sở Nghi Lễ & Tôn Giáo Phnom Penh. 

  - Ông Nghet Chăn Bôr, đại diện Bộ Nghi Lễ & Tôn Giáo Vương 

Quốc Campuchia. 

  - Phó Viện Kiểm Sát thuộc Tòa Sơ Thẩm thủ đô Phnom Penh. 

  - Chủ tịch Hiệp Hội Liên Đoàn Khmer - Việt Nam tại Vương quốc 

Campuchia. 

  - Đại diện Sứ quán Việt Nam tại Campuchia. 

 Rất dễ để nhận thấy rằng, thành phần tham dự cuộc họp gồm những cơ quan, 

những nhân vật đầy quyền lực tại Vương quốc Campuchia cũng như tại thủ đô 

Phnom Penh. Điều này nói lên được muôn ngàn khó khăn mà đồng đạo nhỏ nhoi 

và cô đơn tại TT Kim Biên phải đối mặt trong công cuộc gìn giữ bửu tượng của 

Đức Hộ Pháp. Chúng ta hãy cảm thông và chia sẻ những khó khăn này cùng họ. 

 Kết quả cuộc này là, (1) đề nghị ông Võ Quang Minh, một Chức sắc của ông 

Nguyễn Thành Tám đang làm nhiệm vụ cai quản tại TT kim Biên, làm công văn 

gởi lên Bộ Nghi Lễ và Tôn Giáo Campuchia để xin huỷ Công văn số 583/14 ngày 

17/10/2014, (2) sau khi công văn này được huỷ rồi, sẽ tiến hành di dời tượng của 

Đức Hộ Pháp. 

 Dưới đây là toàn văn Biên Bản được dịch sang tiếng Việt: 



 



 



 



 II/  BỨC TÂM THƯ gởi Hoàng Thái Hậu và Đức Vua Norodom 

Sihamoni,  Vương Quốc Campuchia. 

 Trước những áp lực từ cuộc họp nêu trên cũng như từ phía những người của 

ông Nguyễn Thành Tám thuộc Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh (ngoài Pháp Chánh 

Truyền), chỉ còn một con đường duy nhất là cầu cứu nơi Hoàng Thái Hậu và Đức 

Vua Campuchia, nên ngày 6/5/2016 (một ngày sau cuộc họp nêu trên), đồng đạo 

đã gởi một Bức Tâm Thư như dưới đây: 



 



 



 



 III/ Văn Thư của Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh (ngoài Pháp Chánh 

Truyền) 

 Nhằm mục đích dời cho bằng được tượng Đức Hộ Pháp ra khỏi khuôn viên 

đất của Đạo, ngày 13/5/2016 ông Nguyễn Thành Tám đã ký Văn Thư số 

01/91/HT-VT gởi cho Bộ Trưởng Bộ Nghi Lễ & Tôn Giáo và Chủ Tịch Thành Phố 

Phnom Penh xác nhận "Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, tại các Thánh Thất 

trong nước hoặc ngoài nước, thống nhất thờ Biểu Tượng Thiên Nhãn (Con Mắt), 

còn các Đấng Thiêng Liêng thờ thì viết bằng chữ Nho". 

 Văn thư này nêu lý do "không thờ cốt tượng" trong đạo Cao Đài TTTN để 

làm cơ sở cho việc xin Bộ Nghi Lễ & Tôn Giáo Campuchia huỷ bỏ Công Văn số 

583/14 ngày 17/10/2014 (nội dung cho phép sửa chữa ngôi nhà mồ (liên đài) và đặt 

tượng Đức Hộ Pháp tại đây). Nếu Công Văn này vẫn còn hiệu lực thì ông Nguyễn 

Thành Tám và ông Võ Quang Minh không thể dời tượng Đức hộ Pháp đi được. 

 Xin nhắc lại,  

 - (1) vào những ngày 28,29,30/11/2006 ông Nguyễn Thành Tám tổ chức 

việc di liên đài Đức Hộ Pháp về Tòa Thánh Tây Ninh và khu vực liên đài cũ này 

gần như trong tình trạng không được chăm sóc,  

 - (2) ngày 14/3/2008 đồng đạo tại Campuchia được hiến tặng bức tượng Đức 

Hộ Pháp cao 1,2 mét, tạc bằng đá Ngủ Hành Sơn, Đà Nẳng,  

 - (3) ngày 17/10/2014 Công văn số 583/14 của Bộ Nghi Lễ & Tôn Giáo cho 

phép đồng đạo tại Campuchia sửa chữa lại ngôi nhà mồ và đặt tượng Đức Hộ Pháp 

tại đây,  

 - (4) nhưng vì sự ngăn cản của ông Võ Quang Minh - một Chức sắc của ông 

Nguyễn Thành Tám - đang làm nhiệm vụ Cai Quản tại TT Kim Biên, nên đến một 

năm sau, 22/9/2015, với sự cho phép của Đô Trưởng thủ đô Phnom Penh, đồng đạo 

tại Campuchia mới tiến hành sử chữa ngôi nhà mồ cũ (liên đài) và đặt tượng Đức 

Hộ Pháp tại đây coi như lưu một kỷ niệm, một di tích của Đức Ngài tại Campuchia 

này. 

 Ông Nguyễn Thành Tám và ông Võ Quang Minh đều thừa biết rằng tượng 

của Đức Hộ Pháp đặt tại nền liên đài cũ này chỉ là một biểu tượng nhằm lưu dấu 



một kỷ niệm, một di tích của Đức Ngài trong quá trình truyền Đạo tại Vương quốc 

Campuchia, là một biểu tượng của lòng ngưỡng mộ và tôn kính đối với Đức Ngài 

của những tín đồ Cao Đài và những người dân Miên nơi xứ sở Chùa Tháp này. Họ 

cũng thừa biết rằng đây không phải là một lễ phẩm hay một bửu tượng mà người 

tín đồ Cao Đài tại Campuchia dựng lên cho mục đích cúng lễ.  

 Vậy tại sao ông Nguyễn Thành Tám lại ra Văn Thư với nội dung mà chúng 

tôi đã trích ở trên để đánh đồng "việc lưu niệm một di tích" với "nghi thức thờ cúng 

trong Đạo Cao Đài" nhằm qua mặt Bộ Nghi Lễ & Tôn Giáo của Vương quốc 

Campuchia để di dời cho bằng được tượng Đức Hộ Pháp ra khỏi đất của Đạo. Có 

hai luồng dư luận: 

 - (1) Khi các nhà hảo tâm mang tượng đến tặng thì họ trao tận tay bà Phạm 

thị Hóa (con nuôi Đức Hộ Pháp) và đồng đạo bảo thủ chơn truyền chớ không đưa 

cho ông Võ Quang Minh, một Chức sắc phàm phong của ông Nguyễn Thành Tám. 

Từ đó có một hiềm khích nên ông Minh và ông Tám tìm cách cho bằng được triệt 

hạ tượng của Đức Ngài. (Hành động này cũng giống như việc ồn ào trong Lễ An vị 

Thánh Cốt Thất Nương: nếu Hội Thánh (ngoài Pháp Chánh Truyền) chủ động lo lễ 

an vị ngay từ đầu thì mọi việc chắc sẽ được yên ổn). 

 - (2) Phần đất của Đạo tại Kim Biên khi Đức Hộ Pháp còn tại thế có diện 

tích 10.800m
2 
(hơn một mẩu tây). Nay ông Võ Quang Minh đã bán hết chỉ còn 

600m
2
 (bằng 5% lúc ban đầu). Nghe đồn rằng, ông đã bán thêm một phần đất nữa 

mà tượng của Đức Hộ Pháp lại nằm trên phần đất này và ông đã lấy tiền cọc rồi, 

nên người mua hối thúc ông phải dời tượng đi chỗ khác. 

 Chúng tôi xin nhấn mạnh trên đây chỉ là hai luồng dư luận, Ban Biên Tập 

Diễn Đàn Về Nguồn không chịu trách nhiệm về việc đúng sai này. Nhưng Văn 

Thư đánh tráo khái niệm "việc lưu niệm một di tích" và "nghi thức thờ cúng trong 

đạo Cao Đài" là một sự thật như được nêu dưới đây: 



 



 



 IV- Thư của một thần dân gởi Đức Vua Campuchia 

 Sau khi nhận được Bức Tâm Thư của đồng đạo tại TT Kim Biên, Đức Vua 

đã yêu cầu cung cấp cho Ngài tài liệu về Đạo Cao Đài cũng như quá trình hình 

thành và hoạt động của Đạo tại Campuchia bằng tiếng Pháp. Đồng đạo đã thu thập 

tài liệu và nhờ ông Truong MeaLy chuyển đến Đức Vua. Dưới đây là thư của ông 

Truong MeaLy gởi đến Đức Vua vào ngày19/5/2016: 

 

 



Dịch ra Tiếng Việt: 

 



 V- Chỉ dụ của Đức Vua: 

 Ngày 26/6/2016, Đức Vua đã raChỉ Dụ gởi đến Thủ Tướng Hunsen như sau: 

 



 

Dịch ra tiếng Việt: 

 



 VI- Công Văn của Chánh Văn Phòng Thủ Tướng Vương Quốc 

Campuchia: 

 Căn cứ chỉ dụ của Đức Vua, ngày 29/6/2016 Chánh Văn Phòng Thủ Tướng 

ký Công Văn số 0903 gởi Bộ Trưởng Cấp Cao và Bộ Trưởng Nghi Lễ & Tôn Giáo 

để xem xét đề nghị của tín đồ Cao Đài tại Campuchia xin giữ tượng của Đức Hộ 

Pháp tại địa điểm đã được đặt. 

 



 Dịch ra tiếng Việt: 

 



 VII- Công Văn của Tòa Thị Chính thủ đô Phnom Penh 

 Ngày 2/7/2016, Tòa Thị Chính Phnom Penh gởi Công Văn đến Bộ Trưởng 

Cấp Cao và Bộ Trưởng Nghi Lễ & Tôn Giáo đề nghị huỷ bỏ Công văn số 583/14 

ngày 17/10/2016 để việc di dời tượng được tiến hành. 

 



 

 

 



 Dịch ra tiếng Viết: 

 



 



Nhận xét:  

 Từ Chỉ Dụ của Đức Vua đến Công Văn của Tòa Thị Chính Phnom Penh 

ngày 2/7/2016 đến nay (9/7/2016) đã 7 ngày, Bộ Nghi Lễ & Tôn Giáo đã họp liên 

tục nhưng vẫn chưa đưa ra được nhận xét và kết luận gởi Thủ Tướng Hunsen. 

 Chúng ta chỉ bỏ ra mươi phút để đọc những tài liệu này như một một lữ 

khách đang cởi ngựa xem hoa, nhưng với những tấm lòng vì Thầy vì Đạo, vì sự 

mong muốn gìn giữ di tích của Đức Hộ Pháp nơi xứ người là cả một quá trình lâu 

dài đầy những trắc trở, khó khăn. Họ đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc - 

dù còn rất nghèo - để lo liệu trong sức yếu thế cô trước những áp lực từ Đại Sứ 

Quán Việt Nam, từ Hội Việt Kiều, đặc biệt từ ông Nguyễn Thành Tám và vây 

cánh. Ôi, cao quý thay những tấm lòng! Vậy mà có người, tưởng chừng như là anh 

em nhưng không phải, đã nhẫn tâm xuyên tạc sự thật, bôi nhọ lên những tấm lòng 

cao quý này. Viết đến đây tôi cảm thấy dường như có gì đó nghèn nghẹn và đăng 

đắng trong lòng. 

 Con thành tâm cầu nguyện Đức Hộ Pháp từ bi xoay chuyển và hộ trì cho anh 

chị em của con nơi Thánh Thất Kim Biên được vẹn toàn ước nguyện. 

Nam mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn 

Nhất Nguyên Huỳnh văn Mười. 

  


