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Đạo 

Cao Đài 

 
 
 

Bài của Ông Tr ần Văn Tuyên 

 

Nam Việt có r ất nhi ều giáo phái. Nh ưng, Cao Đài là giáo phái có danh ti ếng và 

có th ế lực nh ất. Giáo phái Cao Đài là một đoàn th ể đặc bi ệt (có ng ười nói s ố 

tín đồ lên đến 2 tri ệu, nhưng th ực ra có I ẽ ch ỉ có ch ừng 50 ngàn ng ười) vì vừa 

là một đoàn th ể tôn giáo mà l ại vừa là một lực lượng chính tr ị và quân s ự. 

Mới đầu, Cao Đài ch ỉ là một tôn giáo, v ề sau mới trở nên một phong trào 

chánh tr ị, và trong h ơn 10 năm từ 1944 đến 1955 đã liên quan m ật thi ết tới đời 

sống chánh tr ị của Việt Nam.  

I. Nguyên lai 

Căn nguyên c ủa đạo Cao Đài rất giản d ị. Đạo phát kh ởi do nh ững bu ổi hội họp 

cầu Cơ, cầu Tiên r ất th ịnh hành trong nh ững năm sau Đại chi ến thứ Nhất. Khi 

đó, ở Nam Việt, có ông Ph ủ Ngô Văn Chiêu, th ường hay c ầu cơ bằng chi ếc 

bàn ba chân. M ột buổi, Cơ truy ền rằng Ông có s ứ rnạng khai sáng đạo mới. 

Ông tụ tập được một nhóm ng ười trong đó có m ột người rất quả cảm là ông 

Hội đồng Lê Văn Trung. Nhóm này th ường th ường cầu Cơ, liên l ạc với th ế 

giới vô hình.  
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Một hôm, Đức Chí Tôn giáng c ơ xưng danh là Cao Đài. Rồi liên ti ếp các đấng 

linh thiêng nh ư Lý Thái B ạch, Nguy ễn B ỉnh Khiêm, Victor Hugo, Tôn D ật Tiên, 

vân vân, c ũng giáng c ơ giảng d ạy về đạo lý. 

Ông Lê V ăn Trung là ng ười hăng hái ho ạt động cho nên được mọi người tòng 

phục. Sau đó, Đức Chí Tôn giáng c ơ ủy nhi ệm ông s ứ mạng c ầm đầu đạo mới. 

Từ đó, ông b ắt đầu truy ền đạo. Ông l ập nên nh ững Thánh Th ất tại Gia Định, 

Chợ Lớn, Thủ Đức, tổ chức các H ạnh Đường, lập Hội Thánh. Ông Lê V ăn 

Trung c ũng yêu c ầu chính ph ủ Pháp th ừa nhận tân giáo, nh ưng người Pháp 

nghi ng ờ nên tr ả lời lững lờ. Nhưng ông Trung đã khôn khéo khai thác thái độ 

lững lờ không c ấm, không nh ận ấy để mà truy ền đạo. 

Năm 1927, đạo Cao Đài lập Tòa Thánh trên m ột kho ảng đất 100 mẫu tây, cách 

đô thành Tây Ninh ch ừng 5 cây s ố ngàn. Số tín đồ khi đó đã lên tới 3 vạn 

người. Đạo Cao Đài bắt đầu tuyên truy ền ở ngoài n ước, trước hết ở Cao Miên. 

Toà Thánh Tây Ninh đặt cơ quan truy ền giáo ở Nam Vang do ông Tr ần Quang 

Vinh c ầm đầu. Ông này v ề sau là m ột nhân v ật trọng yếu bậc nhất của đạo vì  

ông vừa là một chức sắc cao c ấp (Phối Sư) vừa là Tổng tư lệnh Quân đội Cao 

Đài và sau này, gi ữ chức Tổng tr ưởng Bộ Quân lực của chính ph ủ Lâm th ời. 

Người Cao Miên theo đạo rất đông đến nỗi Miên Hoàng ph ải xuống chi ếu cấm 

dân không được theo đạo Cao Đài. Lúc đó, cũng là lúc ở Việt Nam phát sinh ra 

nhiều phong trào chính tr ị và cách m ạng nh ư Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đông 

Dương Cộng Sản Đảng, cho nên Cao Đài cũng nhu ốm mầu chính tr ị và có 

chính sách ch ống th ực dân Pháp. Ng ười Pháp bèn tr ả đũa. Họ cấm không cho 

Cao Đài nhóm h ọp, hội hè, đóng c ửa các thánh th ất. Một số lớn giáo đồ bị cầm 

tù. Cả ông quy ền Giáo Tông Lê V ăn Trung c ũng b ị bắt. Do đó đạo Cao Đài 

không th ể phát tri ển thêm được. Đồng th ời trong n ội bộ cũng x ảy ra nhi ều sự 

chia r ẽ giữa những chức sắc cao c ấp. Nhi ều chi phái tách ra kh ỏi đạo gốc. Có 

chi gi ữ tính cách hoàn toàn tu hành, trái l ại, có chi có tính cách chính tr ị. 
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Khi ông Lê V ăn Trung m ất, ông Ph ạm Công T ắc, người cầm đầu Hiệp Thiên 

Đài, lãnh nhi ệm luôn ch ức quy ền Giao Tông. Nh ờ sự hoạt động khôn khéo và 

cương quy ết của ông nên, tuy trong n ội bộ hãy còn I ủng củng, đạo Cao Đài Iại 

phát tri ển mạnh mẽ.  

Năm 1938, trước khi x ảy ra Th ế giới Đại Chi ến thứ Hai, số tín đồ Cao Đài ở 

Nam Việt đã lên tới 30 vạn người rải rác trong kh ắp các t ỉnh. Tuy nhiên, đạo 

không thu hút được nhi ều tín đồ ở Bắc và ở Trung Vi ệt. 

Sau khi Đại chi ến thứ Hai bùng n ổ, Cao Đài mỗi ngày càng t ỏ thái độ chống 

Pháp. Năm 1940, khi Pháp thua tr ận, nhà c ầm quy ền Pháp ở Việt Nam sợ Cao 

Đài gây lo ạn nên b ắt ông Ph ạm Công T ắc và một số chức sắc cao c ấp đầy 

sang đảo Madagascar.  

Khi quân đội Nhật tới Việt Nam, đạo Cao Đài lại càng h ướng thêm v ề chính tr ị. 

Từ tháng Hai n ăm 1942, Cao Đài cộng tác v ới Nhật Bản. Một số lớn tín đồ vào 

làm trong x ưởng đóng t ầu cho Nh ật và đăng vào b ộ đội thân binh c ủa Nhật. 

Nhật hu ấn luy ện họ với ý định tổ chức một đạo quân gi ải phóng. 

Người cầm đầu tổ chức này là ông Tr ần Quang Vinh. Ông liên l ạc với Kỳ 

Ngoại Hầu Cường Để lúc đó sống trong c ảnh lưu vong ở Đông Kinh. Cao Đài 

gia nh ập Phục Quốc Đồng Minh H ội mà K ỳ Ngoại Hầu làm ch ủ tịch.  

Trong cu ộc đảo chính Nh ật ngày mùng 9 tháng Ba n ăm 1945, Cao Đài có d ự 

một ph ần. Khi Nh ật đầu hàng, Cao Đài là một lực lượng có t ổ chức và có th ế 

lực nhất ở Nam Bộ. Lúc ấy, nếu họ muốn lên c ầm quy ền thì có l ẽ họ cũng đủ 

sức mà cướp chính quy ền. Nhưng, họ cho h ọ là người đã thân Nh ật và có th ể 

làm ph ương hại đến nền độc lập của Việt Nam nên đã để cho Vi ệt Minh t ự do 

hoạt động và ch ỉ đóng vai trò ph ụ.  

Việt Minh l ại khôn khéo dành cho Cao Đài một địa vị quan tr ọng, nh ưng hữu 

danh vô th ực trong M ặt Trận Quốc Gia mà h ọ thành l ập. Trong khi ấy, các tin 

đồ Cao Đài b ị Việt Minh kh ủng bố. Ba ngàn tín đồ đã bị sát h ại ở Quảng Ngãi. 

Nhiều chức sắc và tín đồ đã bị Việt Minh b ắt và sát h ại ở khắp nơi. Chính ông 
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Trần Quang Vinh c ũng b ị Nguyễn Bình, Tư Lệnh quân đội Việt Minh ở Nam 

Việt, bắt giam và suýt b ị giết chết. 

Mặc dầu thái độ của Việt Minh nh ư vậy, Cao Đài vẫn ti ếp tục kháng chi ến 

chống Pháp. B ộ đội Cao Đài kháng chi ến gồm hai chi đội. Nhưng về sau vì 

biết Việt Minh là C ộng Sản, Cao Đài bèn tìm cách điều đình với Pháp ch ống lại 

Việt Minh. 

Sau khi ông Ph ạm Công T ắc được Pháp cho h ồi hương, Cao Đài bèn ký m ột 

thỏa hiệp với Pháp, do đó Pháp đã chính th ức thừa nhận đạo Cao Đài, cho h ọ 

được tự do cai tr ị các khu v ực tín đồ của họ, và cấp khí gi ới cho h ọ để giúp 

Pháp ch ống lại Việt Minh. 

Từ đó trở đi, hoạt động tôn giáo và chính tr ị của đạo Cao Đài liên quan m ật 

thiết với nhau. 

II. Giáo lý và T ổ chức của Đạo Cao Đài 

Thoạt kỳ thủy, đạo Cao Đài Ià một chi Ph ật giáo c ải Iương, nhưng về sau đạo 

này xưng là t ổ hợp của các tôn giáo hi ện hữu, nhất là các tôn giáo c ổ truy ền 

của Việt Nam: Kh ổng giáo, Ph ật giáo, và Lão giáo; thêm vào đó có c ả Thần 

giáo, Ấn Độ giáo và Th ần Iinh h ọc.  

Đức Chí Tôn x ưng danh Ià Cao Đài có d ạy rằng: "X ưa kia con ng ười sống 

riêng bi ệt, không bi ết nhau, không liên I ạc được với nhau, Vi v ậy, Thầy lập ra 

ngũ chi đại đạo: Nhân đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, và Phật đạo. Giáo 

Iý mỗi chi đều căn cứ vào phong t ục, tập quán tùy th ời, tùy ch ỗ. Ngày nay, s ự 

giao thông đã dễ dàng, nhân Io ại hiểu biết nhau h ơn. Ai n ấy đều mong ước 

được hưởng cảnh thái bình tr ường cửu. Nhưng, vì tôn giáo phân chia, cho 

nên nhân lo ại cũng không đại đồng được. Vì vậy, Thầy đã quyết định th ống 

nhất năm chi. Ngoài ra, vì giáo lý c ủa ngũ chi đại đạo qua bao nhiêu th ế kỷ đã 

bị quy phàm b ởi chính nh ững người Thầy ủy nhi ệm để phổ biến giáo lý nên 

Thầy đã quyết định đến chính v ới mình Th ầy để dạy dỗ các con.” 
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Vì vậy, lần này Đức Chí Tôn không ủy thác m ột người nào xu ống tr ần th ế để 

truy ền bá giáo lý mà đích thân “giáng c ơ” d ạy bảo. 

Thánh tượng đấng Chí Tôn bi ểu hi ệu bằng một con m ắt “thiên nhãn”. Con m ắt 

đó có ngh ĩa là trông th ấy hết th ảy mọi vi ệc, mọi vật ở khắp mọi nơi, ai làm 

điều tốt hay điều dở, Đức Chí Tôn đều bi ết. Thiên nhãn đó theo dõi hành vi, c ử 

ch ỉ của từng ng ười để phán xét, nâng đỡ, cổ lệ và, nếu cần, bắt buộc họ phải 

theo đường đạo lý. Đạo Cao Đài mệnh danh là Đại Đạo Tam K ỳ Phổ Độ. Đạo 

gọi như vậy là vì l ần này là l ần thứ ba mà Đức Chí Tôn giáng tr ần để phổ độ 

chúng sinh. Hai l ần hóa thân tr ước là Moise và Đức Chúa Jésus ở Tây 

Phương, Đức Thích Ca và Lão T ử ở Đông Ph ương. 

Giáo lý đạo Cao Đài chủ trương r ằng linh h ồn con ng ười bất di ệt, thừa nhận 

luật luân h ồi quả báo, ch ủ trương th ờ phụng anh linh nh ững người đã khu ất, 

làm điều thi ện, tôn tr ọng công lý và s ống theo đạo lý. 

Châm ngôn c ủa Đạo là: “B ảo sinh, Nhân ngh ĩa, Đại đồng”. 

Đạo đức Cao Đài bao trùm giáo lý c ủa đạo Khổng, đạo Phật và đạo Gia Tô: 

ngũ giới, bát đạo, trung dung, đại đồng và nhân ngh ĩa. 

Chỉ riêng nh ững ch ức sắc mới b ị bắt buộc ăn chay tr ường. Có điều đáng chú 

ý là tôm, cua, tuy là sinh v ật, nhưng được coi là đồ ăn chay. 

Hội Thánh g ồm ba ngành: 

1. ngành Ng ọc: (Kh ổng giáo), s ắc phục đỏ, mầu quy ền th ế; 

2. ngành Thái: (Ph ật giáo),  s ắc phục vàng, m ầu đạo đức; 

3. ngành Th ượng: (Lão giáo),  s ắc phục xanh lam, m ầu an hòa. 

Trên nguyên t ắc, Hội Thánh g ồm có: m ột v ị Giáo Tông, ch ưởng qu ản Cửu 

Trùng Đài, một v ị Hộ Pháp, chưởng qu ản Hiệp Thiên Đài, một v ị đầu sư, ba v ị 

chánh ph ối sư,  72 giáo s ư và 3,000 lễ sinh. 
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Hội Thánh chia ra làm hai c ơ quan: 

1. Hiệp Thiên Đài do m ột v ị Hộ Pháp ch ưởng qu ản, phụ trách v ề việc 

thiêng liêng. Hi ệp Thiên Đài là nơi thông công cùng v ới th ế giới vô hình 

và lo b ảo hộ luật đời và lu ật đạo.  

2. Cửu Trùng Đài do m ột v ị Giáo Tông ch ưởng qu ản, phụ trách vi ệc đời và 

việc hữu hình (Giáo Tông th ực thụ là Lý Thái B ạch, ch ỉ có ch ức quy ền 

Giáo Tông). 

Hiệp Thiên Đài  chia ra làm ba chi: Pháp, Đạo, Thế và gồm 15 v ị chức sắc cao 

cấp và 12 v ị Thời quản ứng hợp với 12 cung Hoàng đạo. Những v ị này là 

những ng ười ti ếp cơ, và cơ bút là lu ật pháp c ủa đạo. 

Dưới quy ền Giáo Tông có v ị đầu sư, trông nom chín vi ện: l ại vi ện, lễ viện, hộ 

viện, nông  vi ện, tiếp tế viện, giáo d ục vi ện, công chánh vi ện và y t ế viện như 

một chính ph ủ.  

Bên c ạnh Hội Thánh Nam phái, có m ột Hội Thánh N ữ phái, ch ức v ị cũng 

tương đương nh ư bên Nam phái, Nh ưng, ch ức sắc cao nh ất của bên Nữ phái 

là chức đầu sư, không có Giáo Tông và H ộ Pháp.  

Hội Thánh còn có hai h ội ngh ị: Hội Nhân Sinh và H ội Vạn Linh g ồm đại biểu 

các tín đồ, tòa Tam Giáo và H ội Cộng Đồng (cơ quan tư pháp). 

Nam Việt chia ra làm 5 tr ấn, mỗi tr ấn có m ột ông Khâm tr ấn cầm đầu, mỗi t ỉnh 

có một v ị Khâm châu. D ưới quy ền Khâm châu có các Đầu tộc. Mỗi làng có m ột 

vị Đầu hương và m ột ban tr ị sự.  

Mỗi nhà đều đặt bàn th ờ “Th ầy” ( Đức Chí Tôn). Các nhà th ờ thì gọi là Thánh 

Thất. Mỗi ngày có 4 khóa l ễ: 6 giờ sáng, 12 gi ờ trưa, 6 giờ chi ều và 12 gi ờ 

đêm. Hai bu ổi lễ lớn nh ất là lễ Vía Đức Chí Tôn, mùng Tám tháng Giêng, và l ễ 

Vía Đức Vương Mẫu, 15 tháng Tám. Trên bàn th ờ tòa Thánh Tây Ninh có đặt 

một qu ả cầu lớn tượng tr ưng cho v ũ trụ, trên có v ẽ thiên nhãn. Trong qu ả cầu 
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đó, có m ột đèn dầu nhỏ gọi là Thái C ực Đăng, hai bên có hai ng ọn đèn cầy 

tượng tr ưng cho l ưỡng nghi: Âm và D ương. 

Lễ vật thì ch ỉ gồm có hoa, trà và r ượu, tượng tr ưng ba y ếu tố của con ng ười: 

tính, khí, th ần. Mỗi khi đốt hương, người ta đốt 5 nén. Năm nén h ương đó tiêu 

biểu 5 đoạn của đường đạo lý: gi ới, định, hu ệ, tri ki ến và gi ải thoát.  

Từ năm 1934, vì nhi ều Iý do nên nhi ều v ị chức sắc ly khai H ội Thánh để lập 

những chi phái riêng. Đến nay, t ất cả có 11 phái Iy khai. Có phái đông t ới mấy 

chục ngàn ng ười như phái B ến Tre, có phái ch ỉ có mươi người như phái 

Tuyệt Cốc. Người ta đã cố gắng nhi ều lần để thống nh ất các chi phái thành 

một khối Cao Đài hợp nhất, hay th ống nh ất vào phái g ốc Tây Ninh. Nh ưng, 

mọi sự cố gắng để thống nh ất không mang I ại kết qu ả cụ thể. Tuy nhiên, các 

tín đồ Cao Đài các phái v ẫn hòa thu ận và thân thi ện với nhau. 

III. Cao Đài: Tổ chức Chánh tr ị  

Như đã nói trên, Cao Đài liên k ết với Pháp để đánh Vi ệt Minh t ừ năm 1946. Vì 

vậy cho nên đoàn th ể Cao Đài càng ngày càng đóng m ột vai trò quan tr ọng về 

mặt quân s ự cũng nh ư về mặt chính tr ị. Bộ đội Cao Đài mỗi ngày m ột Iớn 

mạnh, sau này đông t ới hàng v ạn người võ trang đầy đủ. 

Những chi ễn s ĩ Cao Đài thường được đặt dưới sự ch ỉ huy c ủa những cán b ộ 

quân s ự trước kia được quân đội Nhật Bản huấn luy ện.  

Ông Ph ạm Công T ắc có m ột chính sách h ơi khó hi ểu. Tuy Cao Đài liên minh 

với Pháp, nh ưng lại hô hào gi ải phóng dân t ộc. Và, tuy ch ống Cộng, nh ưng 

Cao Đài lại tìm đủ mọi cách để thu d ụng những ph ần tử quốc gia c ộng tác v ới 

Việt Minh. Ông Ph ạm Công T ắc đã từng đề ngh ị với Pháp để tổ chức một khu 

trung l ập trong vùng Cao Đài với mục đích thu d ụng những ng ười kháng 

chiến quốc gia, nh ưng người Pháp không tán thành ý định này, cho là nguy 

hiểm.  
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Một mặt khác, ông Ph ạm Công T ắc lại đề ngh ị với chính ph ủ Pháp mời ông 

Bảo Đại lúc đó còn l ưu vong ở Hương Cảng tr ở về chấp chính. Ông c ũng gia 

nhập Mặt Trận Thống Nh ất Toàn Qu ốc gồm các đảng cách m ạng, chính tr ị 

quốc gia ch ống Cộng, và đã thúc đẩy ông B ảo Đại trở về nước cầm quy ền. 

Cũng trong th ời kỳ này, Đại tá Tr ịnh Minh Th ế cùng v ới vài v ị lãnh t ụ chính tr ị 

đã tổ chức lại Phục Quốc Hội. Từ năm 1948, đảng này đã là tổ chức chính tr ị 

của Cao Đài.  

Khi Chính ph ủ Trung ương Lâm th ời được thành l ập năm 1947, ông Tr ần 

Quang Vinh, T ổng  tư Iệnh Quân đội Cao Đài được ông Nguy ễn Văn Xuân m ời 

tham gia Chính ph ủ và giữ chức Bộ trưởng Bộ Quân lực. Chức Tổng tư lệnh 

Quân đội Cao Đài sau này được giao cho ông Nguy ễn Văn Thành. Ông này đã 

tăng cường bộ đội Cao Đài và Phục Quốc Hội, mở thêm tr ường hu ấn luy ện 

quân s ự, và Iập các công binh x ưởng. 

Hoạt động của ông Nguy ễn Văn Thành đã làm cho Pháp ph ải Io ng ại. Họ định 

tước bớt khí gi ới của quân đội Cao Đài, nhưng ông Thành đã ra lệnh cho quân 

đội phải dùng võ l ực chống l ại ý định của Pháp. Sau nhi ều cuộc đổ máu, Pháp 

đã phải bỏ ý định tước khí gi ới quân đội Cao Đài. 

Chính trong th ời kỳ này mà Tham m ưu trưởng Cao Đài Ià ông Tr ịnh Minh Th ế 

đã bỏ ra chi ến khu v ới một ngàn binh s ĩ võ trang đầy đủ. Ông đã lập nên m ột 

chiến khu ở vùng Tây Ninh, và I ập Mặt Trận Quốc Gia Liên Minh ch ống Pháp, 

chống Cộng. 

 Tháng Ba 1953, ông Thành b ị loại. Ông Lê V ăn Tất Iên thay, nh ưng ch ẳng bao 

lâu ông này nh ường ch ỗ cho ông Nguy ễn Thành Ph ương. Ông Ph ương kiêm 

nhiệm cả hai ch ức Tổng Tư Lệnh Quân đội và Uỷ viên tr ưởng Phục Quốc Hội. 

Khi Tổng th ống Ngô Đình Diệm ch ấp chính, ông Tr ịnh Minh Th ế trở về cộng 

tác. Ông Ph ương cũng tách kh ỏi hàng ng ũ Mặt Trận Thống Nh ất Toàn Lực 

Quốc Gia gồm có Bình Xuyên, Hòa H ảo và Cao Đài để cộng tác v ới Chính ph ủ. 

Hơn một năm sau, ông Ph ạm Công T ắc sang Nam Vang s ống lưu vong ở đó.  



 9 / 9  

Năm 1956, Quân đội Cao Đài được quốc gia hóa, và B ộ Tham mưu Cao Đài b ị 

giải tán. M ột Uỷ ban Ch ấp hành được thành l ập để thay th ế ông Ph ạm Công 

Tắc và nh ững ch ức sắc b ị tình nghi khác.  

Như vậy, Cao Đài nay không còn Ià m ột lực lượng quân s ự nữa, và về mặt 

chính tr ị cũng ch ẳng còn bao nhiêu úy th ế. 

Về mặt tôn giáo, giáo phái Cao Đài tuy b ị tổn thất rất nhi ều về phương di ện uy 

tín và t ổ chức, nhưng hãy còn duy trì được tiềm lực. 

 


