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Lời Tựa

LỜI TỰA

‘S

inh trụ hoại diệt’ là một quy luật tự nhiên,
có đến ắt có đi như ta thường thấy. Nội Ứng
Nghĩa Binh và Quân Đội Cao Đài cũng không ngoài qui
luật đó. Nó được thành lập, cùng tiến triển theo từng giai
đoạn lịch sử, nhưng rồi cũng bị hoại và diệt theo dòng lịch
sử; để rồi ngày nay muốn biết về Nội Ứng Nghĩa Binh và
Quân Đội Cao Đài ta phải cố công truy tìm. Không khác
gì quí vị, đệ cũng muốn biết tại sao lại có một Quân Đội
trong cửa Đạo. Trên youtube có một video dài 5 phút 20
giây nói về Quân Đội Cao Đài và được hơn 340,000 lượt
xem sau 5 năm đăng tải. Từ số liệu này, cứ mỗi ngày có
hơn 186 người muốn biết về Quân Đội Cao Đài. Nội Ứng
Nghĩa Binh (tiền thân của Quân Đội Cao Đài) và Quân Đội
Cao Đài được hình thành trong hoàn cảnh nào; được lập
ra để làm gì; có lợi gì cho dân, cho Đạo, và cho đất nước;
tiến triển của nó ra sao; kết cuộc của nó như thế nào; làm
sao để có câu trả lời mang tính khách quan, không thiên
vị v.v... là những câu hỏi mà đệ thắc mắc.
Từ những trăn trở đó, hơn ba năm qua, đệ không
ngừng tìm các tài liệu về Đạo sử và lịch sử Việt Nam để
tham khảo. Những cuốn sách như ‘Hồi Ký Trần Quang
Vinh và Lịch Sử Quân Đội Cao Đài’ của hiền huynh Giáo
Hữu Trần Quang Cảnh, ‘Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự
Vệ’ của hiền huynh Lê Thành Dân, ‘Phong Trào Kháng
Chiến Trình Minh Thế’ của huynh Nhị Lang, ‘Quân Đội
Cao Đài’ (hiền huynh Tĩnh Tâm), ‘Quân Sử Biên Niên’
(hiền huynh Trần Quí Dân), ‘Đạo Sử Cương’ (hiền huynh
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Hiền Tài Trần Văn Rạng), ‘Đạo Sử Nhựt Ký’ (hiền huynh
Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng), ‘Thánh Ngôn Sưu Tập’ (hiền
huynh Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng), ‘Những Giai Đoạn
Đạo Sử’ (hiền huynh Chánh Trị Sự Huỳnh Văn Mẫn),
‘Lời Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp’, ‘Đạo Nghiệp của Hộ Pháp
Phạm Công Tắc’ (hiền huynh Trần Văn Rạng), các bài báo
trong những năm 1940–1955 ở Việt Nam, ‘Việt Nam Sử
Lược’ (Sử gia Trần Trọng Kim), các sách, báo nói về lịch
sử Việt Nam trong giai đoạn 1940–1963, v.v… là những
nguồn tham khảo mà đệ đã tìm đọc.
Một cái may mắn khác là đệ là được sống và sinh hoạt
gần gũi với các huynh trưởng, những người đã từng là
quân nhân trong Nội Ứng Nghĩa Binh và Quân Đội Cao
Đài. Khi chính mình đi tìm hiểu về Nội Ứng Nghĩa Binh
và Quân Đội Cao Đài, đệ đã được các huynh ấy cung cấp
tài liệu, giải thích những thắc mắc theo góc nhìn của
người trong cuộc. Những nhân chứng sống như hiền
huynh Chánh Trị Sự Phạm Ngọc Tấn, cựu Quyền Đầu
Tộc Thánh Thất Orange, tham gia vào Nội Ứng Nghĩa
Binh và Quân Đội Cao Đài vào những năm 1943–1958;
hiện hiền huynh vẫn minh mẫn và siêng năng chăm lo
đạo sự cùng với lớp trẻ. Hiền huynh Phan Văn Tự, tham
gia vào Nội Ứng Nghĩa Binh từ năm 1943–1945, hiện vẫn
hàng ngày trồng rau và công quả tại Thánh Thất Orange.
Hiền huynh Nguyễn Văn Đấu, một trong những người
giúp giải cứu Giáo Sư Đại Biểu Trần Quang Vinh trong
vụ cướp ngục ở trại tù Kim Qui, Cà Mau, hiện đang sinh
hoạt tại Thánh Thất San Jose. Những người có nghiên
cứu và am hiểu về Nội Ứng Nghĩa Binh và Quân Đội Cao
Đài như hiền huynh Nguyễn Văn Hải, hiền huynh Trần
Hoa Thám, hiền huynh Nguyễn Vĩnh Xương (Thánh Thất
12
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Orange, California), hiền huynh Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng
(Quyền Đầu Tộc Thánh Thất Orange), hiền huynh Chánh
Trị Sự Nguyễn Kim Quang (Trưởng Ban Lễ Vụ Thánh
Thất Orange), hiền huynh Hiền Tài Bùi Văn Nho (Cựu
Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Nam California), hiền
huynh Chánh Trị Sự Trần Quang Linh (Quyền Đầu Tộc
Đạo Thánh Thất California), hiền huynh Hiền Tài Lê Văn
Năm, hiền huynh Hiền Tài Trần Tấn Phát (Ban Thế Đạo
Nam California), hiền huynh Hiền Tài Phạm Văn Khảm
(Cựu Quyền Khâm Châu Nam California), hiền huynh
Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo (Quyền Đầu Tộc Thánh
Thất San Diego, California), hiền huynh Thông Sự Cao
Văn Triết (Thánh Thất Dallas, Texas), hiền huynh Giáo
Hữu Trần Quang Cảnh là tác giả cuốn sách ‘Hồi Ký Trần
Quang Vinh và Lịch Sử Quân Đội Cao Đài’, là con của cố
Giáo Sư Đại Biểu Trần Quang Vinh. Cố Giáo Sư Đại Biểu
Trần Quang Vinh là người có công lớn nhất trong việc
thành lập nên Nội Ứng Nghĩa Binh và Quân Đội Cao Đài.
Sau hơn ba năm tìm kiếm tài liệu và miệt mài sắp
xếp các dữ kiện lịch sử theo tình tự không gian, thời gian,
nguyên nhân, diễn biến, mối tương quan giữa các sự kiện
dẫn đến quân đội ra đời, đệ tạm chia sự hình thành và
phát triển Nội Ứng Nghĩa Binh và Quân Đội Cao Đài
ra làm 7 giai đoạn và 7 nhóm yếu tố lịch sử liên quan để
tiện lợi cho việc đọc. Khi viết cuốn sách này, đệ chỉ đưa
ra những bằng chứng lịch sử và không có bất cứ lời bình
luận nào. Sau khi xem qua những diễn biến lịch sử, quí
vị có thể đưa ra cách sắp xếp và tự tìm câu trả lời tại sao
lại có Nội Ứng Nghĩa Binh và Quân Đội Cao Đài, nó có
lợi gì cho dân, cho nước, cho Đạo, v.v... theo quan điểm
của mình. Đệ phơi bày cái sự thật ra, còn phần nhận định
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và xắp xếp sao cho thỏa ý của riêng mình là quyền tự do
dân chủ của quí vị. Với quan niệm ấy, đệ cũng không chủ
trương phân chương mục cho các giai đoạn lịch sử này.
Đệ tạm chia 7 giai đoạn như sau:
1. Giai đoạn Nội Ứng Nghĩa Binh được thành lập và cùng Nhựt đảo chánh Pháp:
Pháp vì sợ sự phát triển của đạo Cao Đài làm ảnh
hưởng tới việc cai trị thuộc địa nên thực dân Pháp đã đàn
áp đạo Cao Đài. Pháp bắt giam các Chức sắc lớn trong
Đạo như Đức Hộ Pháp, Giáo Sư Thái Gấm Thanh, Giáo
Sư Thái Phấn Thanh, Khai Pháp Trần Duy Nghĩa, Quyền
Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Trọng Thanh, Sĩ Tải Hiệp Thiên
Đài Đỗ Quang Hiển v.v... và đóng cửa Tòa Thánh Tây Ninh
cũng như hầu hết các Thánh Thất trong và ngoài nước.
Vì muốn bảo vệ tín đồ Cao Đài, vì muốn xóa bỏ ách cai
trị nên công nhân hãng tàu Nitinan (là tín đồ Cao Đài)
đã hợp tác với Nhựt để thành lập Nội Ứng Nghĩa Binh và
cùng Nhựt đảo chánh Pháp. Cuộc đảo chánh thành công.
Công lớn của Nội Ứng Nghĩa Binh Cao Đài là giúp nước
Việt Nam thoát khỏi được ách đô hộ gần 80 năm từ thực
dân Pháp. Sau cuộc đảo chánh, Nội Ứng Nghĩa Binh Cao
Đài muốn trở về con đường tu hành nên nhất định không
tham chánh. Chánh phủ Trần Trọng Kim được thành lập,
Nội các gồm những nhà trí thức yêu nước. Chính Phủ Trần
Trọng Kim muốn đưa Việt Nam theo đường lối quân chủ
lập hiến. Vua vẫn là vua Bảo Đại.
2. Giai đoạn Nội Ứng Nghĩa Binh Cao Đài hợp tác với Việt Minh:
Khi Nhựt đầu hàng Đồng Minh, Việt Minh nhảy ra
cướp chánh quyền từ Chánh phủ Trần Trọng Kim. Việt
Minh lúc đó có khoảng 5000 đảng viên trên cả nước, là con
số rất ít so với Chánh Phủ Trần Trọng Kim. Việt Minh với
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sự tuyên truyền rằng lâu nay “Mặt trận Việt Minh cộng tác
mật thiết với Đồng Minh chiến đấu chống phát xít Nhật, và
được Đồng Minh yểm trợ, được Đồng Minh thừa nhận Việt
Minh”, nay “Đồng Minh thắng, tức là Việt Minh thắng”.
Việt Minh hứa sẽ đưa nước Việt Nam theo một đường lối
không còn những hệ lụy của chế độ phong kiến và thực
dân. Các đoàn thể yêu nước đều xem đại cuộc thống nhất
dân tộc là trên hết nên không chấp nhứt với Việt Minh.
Họ đều có chung một quan niệm là ai lãnh đạo cũng được,
miễn đưa dân tộc thoát khỏi ách thống trị là trên hết. Do
vậy, các nhà yêu nước đều đồng tâm ủng hộ Việt Minh,
trong đó có Cao Đài. Nội Ứng Nghĩa Binh Cao Đài tham
gia vào Vệ Quốc Đoàn (Việt Minh) gồm hai chi đội 7 và
8. Nghĩa Binh Cao Đài cũng là một phần trong Đệ Tam
Sư đoàn của Việt Minh.
3. Giai đoạn Nghĩa Binh Cao Đài đơn phương chống lại Pháp:
Việt Minh luôn ủng hộ Đồng Minh. Việt Minh ảo
tưởng rằng Đồng Minh tới giải giới Nhựt rồi sẽ từ từ giao
Việt Nam lại cho Việt Minh. Do đó, Việt Minh luôn tạo
điều kiện dễ dàng để Đồng Minh gồm lính Anh và lính
Pháp núp bóng dưới quân Anh trở lại Việt Nam để giải
giới Nhựt. Đương nhiên những điều Việt Minh ảo tưởng
sẽ không xảy ra. Những nơi Anh giải giáp Nhựt xong, Anh
từ từ để quân Pháp vào thay thế. Pháp có cơ hội chiếm
lại miền Nam và đàn áp đạo Cao Đài trở lại. Nghĩa Binh
Cao Đài phải đơn phương kháng chiến chống lại Pháp.
4. Giai đoạn Nghĩa Binh Cao Đài giải giới hai chi đội 7 & 8:
Vì muốn giải nguy cho Đạo, muốn buộc Pháp phải
thả Đức Hộ Pháp và các tín đồ đang bị Pháp giam giữ, Cao
Đài đã giao hòa với Pháp và đồng ý buông súng giải giới
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hai chi đội 7 và 8. Đổi lại, Pháp cho phép Cao Đài được tự
do truyền đạo, các Thánh Thất đều được mở của trở lại.
Đức Hộ Pháp và các Chức sắc bị bắt lúc trước đều được
thả ra. Pháp chỉ cho giữ lại 30 Tự Vệ Quân và số súng cần
thiết để canh giữ Tòa Thánh Tây Ninh.
5. Giai đoạn Quân Đội Cao Đài thành lập:
Cao Đài đã từng hợp tác với Nhựt trong cuộc đảo
chánh Pháp, rồi lại giao hòa với Pháp. Sự giao hòa của Cao
Đài với Pháp xảy ra sau ngày Việt Minh ký Hiệp Ước Sơ
Bộ với Pháp. Chính những sai lầm của Việt Minh trong
Hiệp Ước Sơ Bộ này, Pháp có cơ hội chiếm lại miền Bắc.
Vậy mà Việt Minh lại leo lẻo gán tội Cao Đài là Việt gian.
Việt Minh ra tay sát hại tín đồ Cao Đài. Cao Đài phải hợp
tác với Pháp về mặt quân sự. Quân Đội Cao Đài ra đời
để bảo vệ tín đồ của mình từ việc sát hại của Việt Minh.
6. Giai đoạn Quân Đội Cao Đài quyết định ngưng bắn với Việt Minh, trả khí giới lại cho Pháp:
Đang lúc Quân Đội Cao Đài ngày càng lớn mạnh, có
mặt khắp các nơi, thừa sức bảo vệ được tín đồ của mình,
Đức Hộ Pháp kiêm Thượng Tôn Quản Thể Quân Đội Cao
Đài tuyên bố hưu chiến với Việt Minh. Cao Đài muốn
đứng trung lập (không chống Pháp, cũng không chống
Việt Minh). Sau đó Đức Hộ Pháp lập khối Cao Thiên Hoà
Bình (Cao Đài, Thiên Chúa, Hòa Hảo, Bình Xuyên) và kêu
gọi Việt Minh cùng tham gia để giúp quân đội Quốc Gia
Việt Nam của Quốc Trưởng Bảo Đại thêm vững mạnh.
Có vậy Quốc Gia Việt Nam (chủ nợ) mới ép được Pháp
(con nợ) trả lại độc lập cho Việt Nam qua những gì đã qui
định trong Hiệp ước Vịnh Hạ Long và Hiệp ước Elysée
trong Giải Pháp Bảo Đại. Nhưng rất tiếc Việt Minh không
những không hợp tác mà còn đánh phá. Pháp chớp cơ
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hội này gây ra sự chia rẽ trong nội bộ Quân Đội Quốc
Gia Việt Nam.
7. Giai đoạn Quốc gia hoá Quân Đội Cao Đài:
Cao Đài luôn mong muốn giao lại Quân Đội cho
một chánh phủ thật sự lo cho dân cho nước, nhưng sự
bàn giao thật sự không dễ dàng. Cao Đài cũng như các
đoàn thể yêu nước đã từng gia nhập và ủng hộ Việt Minh.
Tưởng rằng Việt Minh có thể giành lại độc lập cho nước
nhà nhưng Việt Minh đã để Việt Nam mất vào tay Pháp.
Dưới thời Quốc Trưởng Bảo Đại thì Pháp tìm cách chia
rẽ Quân Đội Quốc Gia trong khối Cao Thiên Hòa Bình để
thực lực quân đội Quốc Gia Việt Nam yếu đi. Mong muốn
quốc gia hoá Quân Đội Cao Đài dưới thời Quốc Trưởng
Bảo Đại bị gián đoạn. Mãi tới thời Thủ Tướng Ngô Đình
Diệm chấp chánh mới quốc gia hóa xong (2–5–1955).
Những yếu tố liên quan như:
1. Tình hình chiến tranh thế giới giữa phe Trục (Đức, Ý,
Nhựt) và Đồng Minh (Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Hoa).
Nhựt muốn giành quyền kiểm soát ở Đông Dương nên
Nhựt đã đảo chánh Pháp ở Việt Nam. Chánh phủ Trần
Trọng Kim ra đời nhưng không có Bộ Quốc Phòng vì
Quân Đội Nhựt vẫn đang kiểm soát chặc chẽ ở Việt
Nam và Đông Dương. Khi Nhựt đầu hàng phe Đồng
Minh, Việt Minh nhảy ra cướp chánh quyền từ Chánh
Phủ Trần Trọng Kim, lập nên nước Việt Nam Dân
Chủ Cộng Hòa. Việt Minh đưa đất nước đi theo con
đường Cộng Sản.
2. Việt Minh tự biết mình yếu kém nên không dám đương
đầu trực tiếp với Đồng Minh và cũng không ra mặt
ủng hộ bất cứ đoàn thể nào đánh Đồng Minh. Những
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nơi Đồng Minh Anh tới giải giới, Việt Minh ra lệnh
dân chúng phải tản cư để tạo điều kiện dễ dàng cho
Đồng Minh giải giới. Pháp núp dưới bóng quân Anh
từ từ lấy lại miền Nam. Ở phía Bắc vĩ tuyến 16 thì Việt
Minh lại đơn phương quyết định giao hảo với Pháp
qua ‘Hiệp Ước Sơ Bộ’ để quân Tưởng Giới Thạch rút về
nước; đổi lại Việt Minh cho phép Pháp tái chiếm phía
Bắc vĩ tuyến 16 từ Đà Nẵng trở ra.
3. Sự quyết đoán sai lầm của Việt Minh đã để Pháp chiếm
lại cả hai miền Bắc và Nam Việt Nam. Những sai lầm
này đã bị các đảng phái chỉ trích. Việt Minh ngụy biện
và gán ghép các nhà bất đồng chánh kiến những cái
tội như ‘Việt gian’, ‘tay sai’ để rồi ra tay tàn sát họ; nạn
nhân trong đó có Cao Đài.
4. Giải Pháp Bảo Đại lập ra một Quốc Gia Việt Nam
không theo đường lối Cộng Sản. Tuy Quốc Gia Việt
Nam vẫn còn nằm trong khối Liên Hiệp Pháp, nhưng
Giải Pháp Bảo Đại cũng đã thống nhất được 3 miền
Nam, Trung, Bắc, và được hơn 35 nước trên thế giới
công nhận. Giải Pháp Bảo Đại thành công là nhờ công
lớn của các đảng phái yêu nước, trong đó có Cao Đài.
Việt Minh vì vẫn muốn đi theo đường lối Cộng Sản
nên không ủng hộ Giải Pháp Bảo Đại này.
5. Tháng 16–6–1954, Cựu Thượng Thư Bộ Lại Ngô Đình
Diệm được Quốc Trưởng Bảo Đại đề cử làm Thủ Tướng.
Khi chấp chánh, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm muốn
dựa vào Mỹ và tìm cách loại bỏ những đảng phái thân
Pháp ra khỏi bộ máy của mình. Chính vì điều này, Thủ
Tướng Diệm gặp vô số rắc rối với những thế lực thân
Pháp. Để tìm thêm người về hiệp tác, Thủ Tướng Ngô
Đình Diệm đích thân lên tận khu Liên Minh để cầu
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cứu Tướng Trình Minh Thế về giúp.
6. Tháng 4–1955, Quốc Trưởng Bảo Đại muốn mời Thủ
Tướng Diệm qua Pháp để bàn về tình hình trong nước.
Nhận định đây là ‘điệu hổ ly sơn’ để đưa người của
Quốc Trưởng lên, cố vấn Nhị Lang (là người đại diện
cho Mặt Trận Quốc Gia Kháng Chiến Việt Nam của
Tướng Thế) và cố vấn Hồ Hán Sơn (là người đại diện
cho Việt Nam Phục Quốc Hội của Tướng Nguyễn
Thành Phương) ra một quyết định táo bạo là truất phế
Quốc Trưởng Bảo Đại. Ông Nguyễn Bảo Toàn từng là
một trong những nhân vật qua Hồng Kông ủng hộ cựu
Hoàng trong Giải Pháp Bảo Đại, nay là Bí Thư Đảng
Dân Xã Hòa Hảo cũng tán thành việc truất phế Quốc
Trưởng Bảo Đại. Do đó tất cả 18 Chính Đảng và 29
Nhân Sĩ tên tuổi trong ‘Hội Nghị Các Chính Đảng và
Nhân Sĩ Quốc Gia’ cũng đồng thanh hưởng ứng. Khi
thế lực vua Bảo Đại bị truất phế, nhà họ Ngô đã lên
kế hoạch đàn áp khối Cao Thiên Hoà Bình (Cao Đài,
Thiên Chúa, Hòa Hảo, Bình Xuyên) do Đức Hộ Pháp
lập ra. Xin nhắc lại là khi Quốc Gia Việt Nam được
thành lập, mục đích của Đức Hộ Pháp lập nên Khối
Cao Thiên Hoà Bình là muốn các đoàn thể cùng sát
vai về giúp vua Bảo Đại, giúp Quân Đội Quốc Gia cho
nó được hùng mạnh. Nhưng dần dà, các tướng lĩnh
trong Khối này ỷ mình có công nên đòi yêu sách với
tân Thủ Tướng Diệm. Khi truất phế được thế lực vua
Bảo Đại, Thủ Tướng Diệm liền ra tay dẹp những đoàn
thể chống đối và đàn áp luôn Đức Hộ Pháp.
7. Sau khi Đức Hộ Pháp cho Quân Đội Cao Đài sát nhập
vào Quân Đội Quốc Gia, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm
liền lên kế hoạch đàn áp Cao Đài. Thủ Tướng Diệm
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cho mua chuộc Tướng Nguyễn Thành Phương (lúc
trước là Tổng Tư Lịnh Quân Đội Cao Đài), sau đó
dụng Tướng Phương để ‘thanh trừng’ những tín đồ
Cao Đài không ủng hộ mình. Lính của Tướng Phương
uy hiếp tín đồ Cao Đài phải bỏ phiếu cho Thủ Tướng
Diệm trong cuộc bầu cử. Khi đắc cử, Ngô Đình Diệm
lên làm Tổng Thống, lập ra chánh phủ Việt Nam Đệ
Nhất Cộng Hòa. Sau đó Tổng Thống Diệm cũng không
e dè khi dụng Tướng Nguyễn Thành Phương, Đại Tá
Lê Văn Tất trong chiêu ‘Trò phản Thầy để vu khống,
khủng bố, làm nhục thanh danh Đức Hộ Pháp, bôi nhọ
sự tôn nghiêm của đạo Cao Đài’. Đứng trước viễn cảnh
như vậy, Đức Hộ Pháp chọn con đường lưu vong sang
Nam Vang.
Qua cách sắp xếp tạm thời như trên, hy vọng rằng
những ai có thắc mắc về Nội Ứng Nghĩa Binh và Quân
Đội Cao Đài có thể tìm ra câu trả lời cho chính mình.
Mong các bạn trẻ và quí đọc giả nhận xét về vấn đề Nội
Ứng Nghĩa Binh và Quân Đội Cao Đài theo từng diễn tiến
lịch sử để có thể đưa ra một kết luận có tính khách quan
cho một đại cuộc giữa Đời và Đạo. Với những bằng chứng
lịch sử, người viết chỉ mong rằng lịch sử sẽ trả lại những
gì đáng lẽ phải thuộc về nó. Có vậy, những gì mà các bậc
tiền nhân Cao Đài đã làm cho đất nước, cho dân, cho Đạo
không bị đánh giá sai lệch, và nhất là không bị uổng phí.
Đệ thuộc tầng lớp trẻ, sinh ra trước năm 1975 được
vài năm, lớn lên dưới thời Cộng Sản. Gia đình đệ được
định cư sang Hoa Kỳ vào năm 1995 theo diện H.O. 44.
Đệ mạo muội viết cuốn sách này chỉ mong làm một nhịp
cầu, cung cấp thêm một tài liệu tham khảo cho những ai
muốn tìm hiểu về Nội Ứng Nghĩa Binh và Quân Đội Cao
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Đài. Nếu có điều chi sơ suất, kính mong chư huynh tỷ đệ
muội gần xa hoan hỷ tha thứ và đóng góp thêm ý kiến để
quyển sách nhỏ này được hoàn chỉnh hơn.
Đệ xin chân thành cảm ơn các huynh tỷ đã lắng nghe
những thắc mắc của đệ, đã bỏ thời gian để tìm kiếm tài
liệu giúp đệ. Các huynh tỷ đã giúp đệ chỉnh sửa những
sai sót và còn đóng góp tài chánh để đệ in sách. Những
tấm chân tình ấy, những lời động viên ấy đã làm động lực
để đệ vượt qua những lần tưởng chừng như bỏ cuộc. Đệ
đặc biệt muốn ngỏ lời cảm ơn chân thành tới hiền huynh
Hiền Tài Bùi Văn Nho, Cựu Tổng Quản Nhiệm Ban Thế
Đạo Nam California, người đã bỏ công chỉnh sửa từng
lỗi chính tả, góp ý chân thành để cuốn sách thêm phần
giá trị. Đệ cũng không bao giờ quên tấm lòng nhiệt tình
của hiền huynh Nguyễn Văn Hải. Mặc dù đang bị bệnh
nặng, hiền huynh không bao giờ phàn nàn đệ. Đệ biết chứ,
huynh đã cố gắng trả lời từng câu hỏi mỗi khi đệ có thắc
mắc trong giọng nói tiếng được tiếng mất.
Cầu xin Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng
Thiêng Liêng trả công bội hậu cho các quí ân nhân đã
gián tiếp hay trực tiếp giúp đỡ đệ trong việc hoàn thành
quyển sách nhỏ này. Một lần nữa, cho đệ gởi lời cảm ơn
đến tất cả. Xin chúc các quí ân nhân và độc giả thân tâm
thường an lạc.
Trân Trọng,
Thông sự Chầu Long
Thánh Thất Orange, CA
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LỜI GIỚI THIỆU 1

ao nhiêu năm rồi Quân Đội Cao Đài phải mang
tiếng với đồng bào là do đối phương tuyên
truyền sai lệch. Nào là Quân Đội Cao Đài đánh thuê, làm
tay sai cho Pháp, phản lại quê hương, v.v... Bản thân tôi là
công nhân hãng đóng tàu Nitinan rồi sau đó có tham gia
vào Nội Ứng Nghĩa Binh và Quân Đội Cao Đài từ năm
1943 đến năm 1958 nên biết rất rõ đâu là sự thật.
Từ ngày lập nên mối Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ hay
còn gọi là đạo Cao Đài, thực dân Pháp đã bắt đầu đàn áp
và bắt bớ các tín đồ Cao Đài. Nhìn qua một chặng đường
dài đầy gian khổ, ta phải thán phục những bậc tiền nhân
đã không ngại khó khăn và tính mạng để gìn giữ mối
Đạo. Nội Ứng Nghĩa Binh và Quân Đội Cao Đài được
thành lập để bảo vệ tín đồ của mình khỏi bị Pháp và Việt
Minh sát hại.
Cuốn sách ‘Sự Hình Thành Nội Ứng Nghĩa Binh và
Quân Đội Cao Đài’ của em Thông Sự Chầu Long đã ghi
lại những thăng trầm của vận nước mà đạo Cao Đài cũng
bị lôi cuốn theo những biến chuyển đó. Cuốn sách đưa ra
khá chi tiết những diễn biến lịch sử và những nguyên nhân
có tính khách quan tại sao quân đội được hình thành.
Đó là những gì mà bất kỳ ai muốn biết về Quân Đội Cao
Đài nên tìm đọc để có một nhận định đứng đắn, trả lại
sự trong sạch cho Đạo và ghi ơn những anh hùng có công
với Đạo, có công với nước nhà.
Trân trọng,
Cựu Chánh Trị Sự Phạm Ngọc Tấn
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Cựu Quyển Đầu Tộc Thánh Thất Orange
Cựu Công nhân hãng đóng tàu Nitinan
Nghĩa binh Nội Ứng Nghĩa Binh Cao Đài
Tham gia đảo chánh Pháp ngày 9–3–1945
Nghĩa binh Chi đội 7
Tự Vệ binh bảo an Toà Thánh
Trung úy Quân Đội Cao Đài
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T

rải qua không biết bao nhiêu biến cố lịch sử
đạo Cao Đài mới được như ngày hôm nay. Nhìn
lại một chặn đường hơn 90 năm trước, hôm nay những
ký ức đâu đó bỗng tràn về.
Những diễn biến lịch sử của nước nhà và sự hình
thành Nội Ứng Nghĩa Binh và Quân Đội Cao Đài được
em Thông Sự Chầu Long đưa ra rất phù hợp với hoàn cảnh
lịch sử lúc đó. Em đã hệ thống những diễn biến trong Đạo
theo từng diễn biến ở ngoài Đời. Đời và Đạo vốn dĩ nó
gắn liền với nhau. Đây là đầu dây mối nhợ để một Nội
Ứng Nghĩa Binh và Quân Đội Cao Đài được thành lập.
Đây là những khúc mắc mà bao nhiêu năm qua chưa một
ai giải thích cặn kẽ.
Các bạn trẻ nên đọc để hiểu biết thêm và có những
nhận định đúng đắn về đạo Cao Đài.
Thân chào,
Hiền huynh Phan Văn Tự
Công quả tại Thánh Thất Orange
Cựu công nhân hãng đóng tàu Nitinan
Nghĩa binh Nội Ứng Nghĩa Binh 1943–1945
Tham gia đảo chánh Pháp ngày 9–3–1945
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THÂN GỞI EM THÔNG SỰ CHẦU LONG,

T

hời kỳ hợp tác Hãng Tàu Nitinan 1942, đến Nội
Ứng Nghĩa Binh 1943, rồi đến Quân Đội Cao Đài
1947 là những giai đoạn thăng trầm của Đạo Cao Đài. Số
thanh niên tham gia phong trào này cũng như các vị lãnh
đạo đều ra người thiên cổ. May chăng còn một vài người
sống sót đều trên 90 tuổi.
Một khoảng thời gian quá xa, nay phải vạch đất, vạch
trời tìm lại dấu vết người xưa quả là thiên nan vạn nan.
Vậy mà em đã làm được thì đây là việc làm mà Qua hết
sức kính phục. Em vẽ lại hoàn cảnh đất nước lúc đó. Người
dân Việt Nam nói chung, người đạo Cao Đài nói riêng hết
sức khổ sở. Một cổ phải đeo 3, 4 tròng. Nào là thực dân
Pháp, nào là Việt Minh Cộng Sản, nào là cường hào ác bá.
Đạo Cao Đài khai sanh do cơ bút, nên tín đồ tuyệt
đối tin tưởng vào cơ bút. Trong lúc Đức Hộ Pháp, vị lãnh
đạo tinh thần bị Pháp bắt đem đày sang Madagascar Phi
Châu, từ 1941, Tòa Thánh, Thánh Thất bị đóng cửa, cấm
ngoại bất nhập, nội bất xuất không cho tín đồ lai vãng. Lúc
đó thế chiến thứ 2 bùng nổ. Các vị Chức sắc họp nhau ở
nhà Giáo Sư Thượng Vinh Thanh (Long Xuyên) gồm có
Giáo sư Thuợng Tước Thanh, Giáo sư Thái Đến Thanh,
Giáo hữu Thái Hào Thanh, Giáo hữu Ngọc Mỹ Thanh,
Lễ sanh Thuợng Tý Thanh và một số nữa đề cử Giáo Sư
Thuợng Vinh Thanh làm Giáo Sư đại biểu đặng đại diện
đạo Cao Đài. Các vị cầu cơ được Đức Lý Tiên Trưởng,
Đức Quyền Giáo Tông dạy phải huy động thanh niên dẫn
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lên Sài Gòn hợp tác đóng tàu cho hãng Nitinan (nằm bên
làng Chánh Hưng, bên kia cầu Chữ Y). Sau đó tiến tới
thành lập Nội Ứng Nghĩa Binh. Và sau cùng là thành lập
Quân Đội Cao Đài.
Đức Hộ Pháp hồi loan cuối tháng 8–1946 thì Quân
Đội Cao Đài làm lễ xuất quân vào 9 tháng giêng 1947. Đức
Ngài ban cờ Quân Kỳ là Bảo Sanh Nhơn Nghĩa Đại Đồng.
Chiến sĩ Cao Đài đi qui tụ đồng đạo di dời về Tây Ninh
thành lập Châu Thành Thánh Địa Tây Ninh. Cả triệu con
người sanh sống trong hòa bình, tương thân tương ái. Một
thành phố lớn như vậy mà không có tệ đoan xã hội, rượu
chè, trai gái, trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, đĩ điếm quả là
Thiên Đàng.
Nhưng thói đời hết thạnh đến suy. Những tháng cuối
cùng của năm 1955, một số phản đồ lộng hành nội khảo,
làm nhiều chuyện bất nhân nên buộc lòng Đức Hộ Pháp
phải lưu vong qua Campuchia vào tháng 1–1956. Ba năm
sau, tuổi già sức yếu Ngài đăng tiên về Bạch Ngọc Kinh
vào ngày 17 tháng 5 năm 1959. Ngài giáng cơ cho bài thài:
Trót đã ba năm, ở xứ người,
Đem thân đổi lấy phút vui tươi.
Ngờ đâu vạn sự do Thiên định,
Tuổi đã bảy mươi cũng đủ rồi.
Nhớ tiếc sức phàm, thừa chống chõi,
Buồn nhìn cội Đạo, luống chơi vơi.
Rồi đây ai đến cầm Chơn Pháp,
Tô điểm non sông Đạo lẫn Đời.
Hai câu kết Đức Ngài than nghe não ruột. Nay đã
bảy mươi năm mà anh hùng hào kiệt sao không thấy xuất
hiện. Mà chỉ một lũ dòi bọ đầu thai lúc nhúc khắp nơi đục
28
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khoét non sông đất nước càng lúc càng điêu linh thống
khổ. Tổng thống John F. Kennedy có nói một câu lịch sử:
‘Đừng hỏi Tổ quốc làm gì cho bạn. Mà phải hỏi bạn đã làm
gì cho Tổ quốc’. Chúng ta phải sống làm sao để khỏi thẹn
với Tiền nhân, Tổ quốc.
Nay em đã bỏ công sức sưu tầm ‘Sự Hình Thành Nội
Ứng Nghĩa Binh và Quân Đội Cao Đài’ rất đầy đủ. Em nên
xuất bản cho thế hệ đi sau được hiểu rõ một giai đoạn đau
thương của dân tộc.
Trân trọng,
Hải Liên
Tín đồ ĐĐTKPĐ–TTTN
Làm công quả ở Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Orange
Châu Đạo California
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CHƯƠNG I
❒❒ Sơ Lược Quá Trình Thực Dân Pháp Đổ Bộ Vào
Đại Nam
❒❒ Kỳ Ngoại Hầu Cường Đề và tầm ảnh hưởng của
Ngài tới phong trào cứu nước
1. Kỳ Ngoại Hầu Cường Để
2. Sang Nhựt cầu viện
3. Phong trào Đông Du
4. Việt Nam Quang Phục Hội được tái lập và đổi
tên thành Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội
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SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH THỰC DÂN PHÁP ĐỔ BỘ VÀO ĐẠI NAM
Năm 1858, nhằm vào thời Vua Tự Đức năm thứ 11,
liên quân Pháp–Tây Ban Nha tấn công Đại Nam.
Liên quân gồm 2550 lính Pháp, 450 lính Tây Ban Nha
và 14 tàu chiến, do Đô Đốc Charles Rigault De Genouilly
(Pháp) và Đại Tá Lanzarotte (Tây Ban Nha) chỉ huy. Xuất
phát từ đảo Hải Nam Trung Quốc, đoàn liên quân tới biển
Đà Nẵng vào chiều ngày 31–8–1858.
Sáng hôm sau, Đô Đốc De Genoulliy gởi tối hậu thư
buộc quân trấn thủ Đà Nẵng phải giao thành nội trong
vòng 2 giờ. Trong khi quan quân Triều Nguyễn chưa biết
phải đối phó như thế nào thì đại bác từ hai chiến hạm La
Gloire và La Victorieuse bắn vào các đồn trấn ải và cửa
biển Đà Nẵng. Chỉ hơn một ngày tấn công, chiều ngày 2
tháng 9 năm 1858 liên quân chiếm được đồn Tây, đồn An
Hải, đồn Điện Hải, và bán đảo Sơn Trà.
Trước sức mạnh hỏa lực của liên quân, quân triều
Nguyễn vừa đánh vừa lui, thực hiện vườn không nhà trống.
Triều Nguyễn còn cho đắp lũy từ Hải Châu vào tới Phúc
Ninh, Thanh Giản để triệt đường tiếp tế của quân địch.
Nhờ đó, sau 5 tháng giao tranh, liên quân Pháp–Tây Ban
Nha chỉ chiếm được một ngọn núi và vài cái làng ven biển.
Bị cầm chân ở Đà Nẵng, đô đốc Charles Rigault De
Genouilly buộc phải thay đổi kế hoạch. Ông cho rút đi hai
phần ba số quân để vào đánh chiếm Gia Định.
Theo thư ngày 29 tháng 1 năm 1859 của đô đốc De
Genouilly gửi cho Bộ trưởng Hải quân Pháp ở Paris thì
“Sài Gòn lại là một vựa thóc. Nhân dân và binh lính ở kinh
thành Huế sống một phần nhờ gạo Sài Gòn. Đến tháng Ba
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thì thuyền chở thóc gạo, sẽ kéo buồm từ Sài Gòn ra Huế.
Chúng tôi quyết chặn thóc gạo đó lại”[1]
▶▶ Ngày 2 tháng 2 năm 1859, đô đốc De Genouilly đem
2000 quân và 8 tàu chiến vào mở mặt trận mới ở Gia Định.
▶▶ Ngày 10 tháng 2 năm 1859, đại bác Pháp bắn vào Vũng
Tàu.
▶▶ Ngày 11 tháng 2 1859, đoàn tàu chiến Pháp vào sông Cần
Giờ.

Đoàn tàu chiến Pháp vào sông Cần Giờ. Ảnh capture từ
youtube ‘Root of A War 1945–1953’. Phút 11:37 giây.

▶▶ Ngày 17 tháng 2 năm 1859, Pháp chiếm được thành Gia
Định.
▶▶ Tháng 6–1862, vua Tự Đức ký hiệp ước nhượng 3 tỉnh
miền Đông cho Pháp.
▶▶ Năm 1867, Pháp chiếm luôn 3 tỉnh miền Tây.
[1] Vo Duc Han. La Place du catholicsme Dans Les Relations Entre La France et
le Viet-Nam De 1851 À 1870. Volumes 2–3. Netherlands. 1969. Pg. 147–148
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Sau khi bình định được Nam Kỳ, từ năm 1873–1886
Pháp chiếm nốt những phần còn lại của Đại Nam.
▶▶ Ngày 19–7–1883 Vua Tự Đức băng hà. Hưởng dương
55 tuổi.
Vua Dục Đức (Nguyễn Phúc Ưng Ái) là con nuôi của
vua Tự Đức lên ngôi. Làm vua “Được ba ngày thì Nguyễn
Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đổi tờ di chiếu, bỏ ông Dục
Đức mà lập em vua Dực Tông là Lạng Quốc Công lên làm
vua. Triều thần ngơ ngác, không ai dám nói gì, chỉ có quan
Ngự Sử Phan Đình Phùng đứng dậy can rằng: ‘Tự quân
chưa có tội gì mà làm sự phế lập như thế thì sao phải lẽ’.
Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết truyền đem bắt
giam Phan Đình Phùng rồi cách chức đuổi về.
Lạng Quốc Công, húy Hồng Dật lên làm vua, đặt niên
hiệu là Hiệp Hòa. Còn ông Dục Đức thì đem giam ở Dục
Đức giảng đường.”[2]
Vua Hiệp Hòa (Nguyễn Phúc Hồng Dật) lên ngôi trị
vì được 4 tháng thì bị ép uống thuốc độc chết. Sách Việt
Nam Sử Lược chép: “Trong Huế thì vua Hiệp Hòa cũng
muốn nhận chính sách bảo hộ để cho yên ngôi vua, nhưng
các quan có nhiều người không chịu, và lại thấy Nguyễn
Văn Tường và Tôn Thất Thuyết chuyên chế thái quá, muốn
dùng kế mà trừ bỏ đi, bèn đổi Nguyễn Văn Tường sang làm
Binh bộ Thượng thư, Tôn Thất Thuyết làm Lại bộ Thượng
thư, để bớt binh quyền của Tôn Thất Thuyết.
Hai người thấy vua có lòng nghi, sợ để lâu thành vạ, bèn
vào tâu với bà Từ Dụ Thái hậu để lập ông Dưỡng Thiện là
con nuôi thứ ba vua Dực Tông, rồi bắt vua Hiệp Hòa đem
[2] Trần Trọng Kim. Việt Nam Sử Lược. Bộ Giáo Dục, Trung Tâm Học Liệu xuất
bản. 1920.Tr. 220, 221, 224 ebook.

34



CHƯƠNG I

ra phủ ông Dục Đức cho uống thuốc độc chết. Vua Hiệp
Hòa làm vua được hơn 4 tháng, sử gọi là Phế Đế.
Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đã giết vua
Hiệp Hòa rồi, lại thấy quan Phụ chính Trần Tiễn Thành
không theo ý mình, cũng sai người giết nốt.”[3]
Vua Kiến Phúc (Nguyễn Phúc Ưng Đăng) lên ngôi
vào ngày 2–12–1883.
Ngày 6–6–1884, Pháp ép Vua Kiến Phúc ký Hòa ước
Giáp Thân 1884 (còn gọi là Hòa ước Patenôtre). Đại Nam
bị chia ra làm ba miền là Bắc Kỳ, Trung Kỳ, và Nam Kỳ.
Nam Kỳ là xứ thuộc địa Pháp. Bắc Kỳ và Trung Kỳ là
xứ Pháp bảo hộ. Còn triều đình nhà Nguyễn trên danh
nghĩa vẫn được quyền kiểm soát.
Lên ngôi trị vì được 8 tháng thì vua Kiến Phúc qua
đời (31–7–1884).
Cái chết bí ẩn của ông thì “Có chuyện nói rằng: Khi
vua Kiến Phúc se mình nằm trong điện, đêm thấy Nguyễn
Văn Tường vào trong cung, ngài có quở mắng. Đến ngày
hôm sau, thì ngài ngộ thuốc mà mất.” [4]
Trong triều đình lúc này hai phụ chính đại thần
Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết nắm trọn quyền
hành trong tay. Quan lại thì trong tay ông Tường, còn
binh quyền thì trong tay ông Thuyết.
Trong Triều hễ ai làm trái ý hai ông đều bị giam cầm
hoặc bị giết, kể cả người của hoàng thân quốc thích.
Hai đại thần Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết
[3] Trần Trọng Kim. Việt Nam Sử Lược. Bộ Giáo Dục, Trung Tâm Học Liệu xuất
bản. 1920.Tr. 220, 221, 224 ebook.
[4] Trần Trọng Kim. Việt Nam Sử Lược. Bộ Giáo Dục, Trung Tâm Học Liệu xuất
bản. 1920.Tr. 220, 221, 224 ebook.
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đang có ý tìm một dòng chánh có cùng chí hướng chống
Pháp để đưa lên ngôi. Nhưng từ Vua Dục Đức, Vua Hiệp
Hóa, rồi Vua Kiến Phúc đều đi ngược lại đường lối của
hai ông nên các vị vua này đã lần lượt bị trừ khử.
Sau Vua Kiến Phúc đột ngột qua đời một cách bí ẩn,
thì đáng lẽ con nuôi thứ hai của vua Tự Đức là Nguyễn
Phúc Ưng Kỷ lên ngôi. Nhưng Nguyễn Văn Tường và Tôn
Thất Thuyết sợ lập một vị vua lớn tuổi sẽ khó điều khiển.
Hơn nữa hai ông vẫn chủ trương lựa chọn một vị vua ủng
hộ lập trường chống Pháp. Do vậy, hai ông đã chọn Ưng
Lịch, tức vua Hàm Nghi nhằm hậu thuẫn cho phòng trào
chống Pháp và phong trào Cầm Vương sau này.
Vua Hàm Nghi (Nguyễn Phúc Ưng Lich) lên ngôi
năm vào 1884. Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết
phò vua Hàm Nghi được một năm, nhẫn nhịn Pháp một
thời gian cũng khá lâu. Khi tướng Rouusel De Courcy
vừa đổi tới Bắc Kỳ, Rouusel liền vào Huế hống hách yêu
cầu Nam Triều phải tuân phục hoàn toàn chính thể bảo
hộ. Lúc này thì Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết
hết kiên nhẫn. Thấy người Pháp hà hiếp dân mình, khinh
mạc vua mình quá mức, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất
Thuyết quyết định đem quân tấn công Tòa Khâm Sứ Pháp
và đồn Mang Cá vào khuya ngày 4–7–1885. Đến sáng thì
quân Pháp phản công. Quân triều Nguyễn thua, bèn kiệu
vua Hàm Nghi rời bỏ Kinh thành Huế chạy về Quảng Trị
lánh nạn; sau đó lập căn cứ ở Tân Sở và gầy nên phong
trào Cầm Vương.
Phong trào Cầm Vương gây tiếng vang một thời và
làm cho Pháp nhiều phen khớp vía.
Năm 1888, Vua Hàm Nghi bị bắt và bị đầy đi Algerie
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ở Bắc Phi.
Ông qua đời tại đó vào năm 1943, hưởng thọ 73 tuổi.
Trong lúc Vua Hàm Nghi bỏ thành Huế chạy về Quảng
Trị lánh nạn, Vua Đồng Khánh (Nguyễn Phúc Ưng Kỷ)
lên ngôi. Trị vì được 3 năm thì lâm bệnh và mất vào năm
1889. Hưởng dương 24 tuổi.
Vua Thành Thái lên ngôi vào năm 1889. Đến năm 1907
thì bị Pháp truất phế.
Những vị Vua sau đó như Vua Duy Tân (1907–1916),
Vua Khải Định (1916–1925), Vua Bảo Đại (1925–1945) đều
nằm dưới sự áp chế của Pháp.
Sau khi vua Hàm Nghi bị bắt vào năm 1888, vẫn còn
có nhiều phong trào chống Pháp xảy ra rải rác khắp nơi.
Nổi bật nhất lúc đó có nghĩa binh của Phan Đình Phùng
và Võ Quáng.
Những phong trào khởi nghĩa thời ấy đều lấy danh
nghĩa là phò một dòng chánh vua chúa để khởi nghĩa. Một
mặt là để danh chánh ngôn thuận là phò vua cứu nước.
Mặt khác là để dễ dàng có được sự ủng hộ về vật chất và
tinh thần từ dân chúng. Lúc trước thì có Tôn Thất Thuyết
phò vua Hàm Nghi. Sau vua Hàm Nghi bị bắt, vua Thành
Thái lại nằm trong tay người Pháp. Chỉ còn dòng chánh
là dòng Hàm Hoá Hương Công Tăng Du, cháu năm đời
của Vua Gia Long thì không bị Pháp để ý.
KỲ NGOẠI HẦU CƯỜNG ĐỂ VÀ TẦM ẢNH HƯỞNG
CỦA NGÀI TỚI PHONG TRÀO CỨU NƯỚC
1. KỲ NGOẠI HẦU CƯỜNG ĐỂ

Kỳ Ngoại Hầu Cường Để tên thật là Nguyễn Phúc
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Dân, sinh ngày 11 tháng giêng năm Nhâm Ngọ (28–2–1882)
nhằm vào thời Vua Tự Đức. Ông là con trai của Hàm Hoá
Hương Công Tăng Như. Như vậy Kỳ Ngoại Hầu là cháu
đời thứ sáu của vua Gia Long.
Sau phong trào Cầm Vương của vua Hàm Nghi bị
thất bại, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Hương Khê là Phan Đình
Phùng cho người vào Huế mời Hàm Hoá Hương Công
Tăng Như ra gia nhập phong trào cứu nước. Vì tuổi cao,
Công Tăng Như ủy cho con là Kỳ Ngoại Hầu đi thay mình.
Lúc đó Kỳ Ngoại Hầu Cường Để được 13 tuổi.

Kỳ Ngoại Hầu Cường Để 1882–1951
Phái viên Hồ Quý Châu được Phan Đình Phùng cử
vào Huế để rước Kỳ Ngoại Hầu nhưng chẳng may giữa
đường lâm bệnh rồi chết. Đến lượt Phan Đình Phùng cũng
bị lâm nạn. Cuối năm 1895, trong một trận giao tranh với
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quân Pháp, Phan Đình Phùng bị thương nặng và từ trần
vào ngày 28 tháng 12 năm 1895.
Sau Phan Đình Phùng, đến lược Phan Bội Châu cũng
tìm đến Kỳ Ngọai Hầu Cường Để.
Tháng 2 năm 1903, Phan Bội Châu ra Huế yết kiến Kỳ
Ngọai Hầu. Khi gặp Kỳ Ngọai Hầu (3–1903), Cụ Phan bày
tỏ hết tâm tư yêu nước với vị hoàng thân nhà Nguyễn.
Nghe lời ấy, Kỳ Ngọai Hầu vui mừng và nói rằng: “Bỉ nhân
đương sẵn có chí mưu việc cứu quốc, lại đương mong có
nhân tài phụ tá, mà gặp được người như ông Phan thì khác
nào cá nước rồng mây.”[5]
Sau yết kiến Kỳ Ngọai Hầu, tổ chức Việt Nam Quang
Phục Hội được thành lập tại Nam Thinh Sơn Trang, tức là
nhà của Nguyễn Hàm ở Quảng Nam. Những người nhập
hội đầu tiên là Phan Bội Châu, Trần Đình Phác, Nguyễn
Hữu Bài, Nguyễn Thuật, Nguyễn Thắng, Đào Tiến, Phạm
Tấn, và Đốc Vận Hiền. Kỳ Ngoại Hầu được bầu làm hội
chủ.
Sau khi hội thành lập, một kế hoạch khởi binh phục
quốc được tiến hành. Họ bàn nhau rằng: muốn đánh Pháp,
trước hết phải có kinh tài và quân đội. Về quân đội thì có
thể nhờ các nước lân bang.
Khoảng giữa năm 1904, chiến tranh Nhựt-Nga bừng
lên. Khi đó Nhựt đánh trận nào thắng trận nấy. Theo
Nguyễn La Thành (Nguyễn Hàm) thì “nước Nhựt Bản là
một nước tân tiến ở trong nòi giống da vàng mới đánh được
Nga, dã tâm đang hăng lắm. Tới đó, đem hết lợi hại tỏ với
nó, tất nó ứng viện cho ta. Nếu nó không xuất binh nữa mà
[5] Tùng Lâm (Matsubayashi). Cuộc đời cách mạng Cường Để. Nhà in Tôn Thất Lễ
xuất bản. Sài Gòn, 1957. Tr. 13
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(ta tới) mướn tư lương mua khí giới, tất có thể dễ lắm.”[6]
Theo Kỳ Ngoại Hầu thì “chúng tôi lại tin rằng người
Việt Nam nếu cầu viện Nhựt, Nhựt tất sẵn lòng giúp cho,
vì Nhựt với Việt Nam là đồng văn đồng chủng. Nhựt lại
rất trọng đạo nghĩa, chỉ sợ không có sức giúp mà thôi, chứ
đã có sự thì chắc thế nào cũng giúp.”[7]
Do đó việc sang Nhựt Bản cầu viện đã được đông đảo
hội viên tán thành.
Hội nghị quyết định phái đại biểu Phan Bội Châu
mang thư của hội chủ sang Nhựt cầu giúp khí giới.
Đặng Tử Kinh và Tăng Bạt Hổ được cử làm tùy viên
cho Phan Bội Châu.
2. SANG NHỰT CẦU VIỆN:

Ngày 20–1–1906, Phan Bội Châu, Tăng Bạt Hổ và Đặng
Tử Kinh lên đường đi Nhựt Bản.
Tại Nhựt, Phan Bội Châu liên lạc với Lương Khải Siêu
là chủ bút tờ ‘Tân Dân Tựa Báo’ ở Hoành Tân. Đó là một
tờ báo cổ động cho phong trào Duy Tân bên Trung Quốc
mà ông Phan Bội Châu đã nhiều lần đọc được. Lương Khải
Siêu khuyên: “Các ông nhiệt tâm ái quốc như vậy, tôi rất
kính phục và rất vui lòng hết sức giúp các ông. Song phải biết
sự giúp một đảng cách mệnh khuynh đảo một chánh phủ là
sự trái với quốc tế công pháp, không chính phủ nào làm. Trừ
phi lúc hai nước đánh nhau mới làm như thế được. Hiện
nay, Nhựt-Pháp không đánh nhau, chắc chính phủ Nhựt
không chịu giúp súng đạn cho các ông đâu. Phải tính cách
[6] Chương Thâu. Phan Bội Châu Toàn Tập-Tập 6. Nhà xuất bản Thuần Hoá.1990.
Tr. 77
[7] Tùng Lâm (Matsubayashi). Cuộc đời cách mạng Cường Để. Nhà in Tôn Thất Lễ
xuất bản. Sài Gòn, 1957. Tr. 15
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khác mới được. Họa may các chính đảng tại đây có người
giúp riêng cho các ông được, cũng không biết chừng. Nay
ở Nhựt có thế lực nhất là đảng Tiến Bộ. Lãnh tụ đảng ấy
là Bá tước Đại Ôi Trùng Tín (Count Okuma Shigenoubu),
và Thủ Tướng Ông Khuyển Dưỡng Nghị (Onukai Tsuyoki).
Nếu các ông muốn liên lạc, tôi có thể giới thiệu được.” [8]
Sau khi được Lương Khải Siêu giới thiệu, Phan Bội
Châu đi gặp các chánh khách khác nhau và ngõ lời cầu
viện. Ai nấy đồng tỏ ý tán trợ nhưng đều bảo rằng: “sự
viện trợ cho Việt Nam là sự có quan hệ đến phương diện
quốc tế, cần phải Chính Phủ Nhựt bỏ qua và cho làm thì
mới làm được. Song Nhựt Nga hiện đương đánh nhau,
chính phủ Nhựt bận trăm nghìn việc, chưa nói đến chuyện
ấy được vội.”[9] Họ khuyên Phan Bội Châu việc cần thiết
trước mắt là nên đưa hội chủ Kỳ Ngoại Hầu Cường Để
sang Nhựt để không bị Pháp bắt.
3. PHONG TRÀO ĐÔNG DU

Về lại Việt Nam, Phan Bội Châu bí mật liên lạc với
Kỳ Ngoại Hầu về vấn đề đi Nhựt.
Sáng mồng ba tết năm Bính Ngọ (1906), các thành
viên trong Hội bí mật sắp xếp để Kỳ Ngoại Hầu vô Đà
Nẵng, rồi lo thuyền để hội chủ trốn ra Hải Phòng. Tới Hải
Phòng, Kỳ Ngoại Hầu được Lý Tuệ là người đã đưa Phan
Bội Châu qua Nhựt mấy tháng trước đưa ông sang Hồng
Kông. Sau đó Kỳ Ngoại Hầu qua Nhựt.
Ở trong nước, Nguyễn Hàm lo lập Thương Hội để
huy động vốn.
[8] Tùng Lâm (Matsubayashi)). Cuộc đời cách mạng Cường
[9] Tùng Lâm (Matsubayashi)). Cuộc đời cách mạng Cường
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Gọi là lập Thương Hội nhưng thật ra là muốn huy
động tài chánh để gởi qua Nhựt mua vũ khí cho phong
trào cứu nước. Không may, sự việc bị Pháp phát giác nên
việc huy động vốn không thành.
Sau khi cầu viện thất bại và không có vốn, Phan Bội
Châu và Kỳ Ngoại Hầu chuyển hướng từ cầu viện sang
cầu học. Phong trào Đông Du ra đời vào năm 1907 nhằm
đưa thanh niên Việt Nam yêu nước sang Nhựt học.
Hoạt động của Việt Nam Quang Phục Hội lúc này là
sáng tác thơ ca, sáng tác hịch gởi về nước để thức tỉnh lòng
yêu nước và kêu gọi tầng lớp trí thức xuất dương. Các bài
được sáng tác như: ‘Sùng Bái Giai Nhân’ (Phan Bội Châu),
‘Viễn Hải Quy Hồng’ (Nguyễn Thượng Hiền), ‘Hịch Cáo
Quốc Dân Văn’ ‘Phố Cáo Lục Tỉnh Văn (Cường Để), ‘Hải
Ngoại Huyết Thư’, ‘Việt Nam Quốc Sử Khảo’.
Từ 1907–1908 có khoảng gần 200 học sinh tới Đông
Kinh. Phong trào Đông du ở Saigon do hai ông Dương
Khắc Ninh và Gilbert Chiếu lãnh đạo. Hai ông này đã đưa
được 3 tốp thanh niên tới Đông Kinh trót lọt. Tới tốp thứ
tư (có ông Phạm Công Tắc, sau này là Hộ Pháp của đạo
Cao Đài) thì bị mật thám Pháp phát giác. Ông Ninh và
ông Gilbert Chiếu lanh tay hủy danh sách tốp thứ tư trước
khi Pháp lục soát. Đức Hộ Pháp không bị bắt nhưng vẫn
bị mật thám Pháp theo dõi. Lúc đó Ngài mới 17 tuổi đang
học năm thứ 2 trường Chassekoup Laubat.[10]
Các thành viên khi qua được Đông Du đã lập ra các
ban bộ Việt Nam Tân Cống Hiến, có cơ quan quản lý, tổ
chức như một chính phủ lâm thời. Cũng trong khoảng
[10] Tâm Nguyên. Tiểu Sử Đức Hộ Pháp Phạm Công Tác. 2012. Chương I-Tinh
thần cách mạng sớm nảy nở.
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thời gian này, trong nước nổi lên phong trào ‘Trung Kỳ
Kháng Thuế’, ‘Hà Thành Đầu Độc’. Tất cả đều là những
cuộc phản kháng Pháp có tính cách nghiêm trọng. Tầm
ảnh hưởng của phong trào Đông Du đã làm cho Pháp e
dè. Do đó, Pháp ra tay ngăn chặn tiền tiếp tế từ Việt Nam
gởi sang Nhựt Bản. Mặt khác, tháng 9–1908 Pháp lại ký
một hiệp ước với Nhựt. Pháp cho Nhựt vào Việt Nam
mua bán, đổi lại Nhựt sẽ không cho các sinh viên Đông
Du lưu trú ở Nhựt. Do đó, Nhựt cho giải tán tất cả các du
học sinh Việt nam. Kỳ Ngọai Hầu Cường Để và các sinh
viên khác đều bị trục xuất.
Khi bị trục xuất, Pháp đòi dẫn độ Kỳ Ngoại Hầu về
Việt Nam nhưng Nhựt không chịu vì chưa có luật ban giao
những nhà hoạt động chính trị trong lúc này. Thú thật,
Nhựt có ý giúp Kỳ Ngoại Hầu. Nhựt đã sắp xếp chuyến
xe lửa cho Kỳ Ngoại Hầu trốn lên tỉnh Moji, rồi giúp Ngài
đón chuyến tàu Jomaru đi Thuợng Hải. Trước khi đi, ông
Bá Nguyễn Văn Thái Tăng (Kashiwara bun Taro), chủ
trường thương nghiệp, còn tặng 3 khẩu súng ngắn. Ông
giao cho Kỳ Ngoại Hầu một khẩu, còn hai khẩu kia thì
giao cho hai người tùy tùng là Nguyễn Siêu và Trần Hữu
Lực phòng khi bất trắc thì tự sát chứ không để rơi vào tay
Pháp. Ông Thái Tăng còn đề nghị chính phủ Nhựt cấp
cho Kỳ Ngoại Hầu 1000 bạc lộ phí.[11]
Trong thời gian lưu lạc, Kỳ Ngoại Hầu không ở một
nơi cố định. Ông di chuyển hết nơi này tới nơi khác như
Xiêm La, Hồng Kông, Quảng Đông, Úc, Việt Nam, Đức,
v.v... để tránh mật thám Pháp theo dõi và tìm cách liên lạc
với các nhà yêu nước.
[11] Tùng Lâm (Matsubayashi). Cuộc đời cách mạng Cường Để. Nhà in Tôn Thất
Lễ xuất bản. Sài Gòn, 1957. Tr. 33–34
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Mãi đến năm 1915, sau 6 năm đi bôn ba nhiều nơi,
dao du với nhiều chánh khách, Kỳ Ngoại Hầu quyết định
trở lại Nhựt. Trong cuốn ‘Cuộc đời Cách mạng Cường Để’
trang 93 có đoạn: “khi bỉ nhân rời bỏ Bắc Kinh, thì nghĩ
đi đâu cũng không bằng trở lại Nhựt Bản. Bỉ nhân lìa xa
đất Nhựt từ cuối tháng 10 năm 1909 (Minh trí 42). Khi ấy,
nhà đương chức Nhựt bắt ép bỉ nhân đi khỏi đất Nhựt, chỉ
vì lẽ ngoại giao với Pháp, bất đắc dĩ mà phải như thế, chứ
chẳng phải đối phần riêng bỉ nhân”.
Về lại Nhựt, ông lấy tên là Lâm Thuận Đức, tự xưng
là người Tàu, ở trọ khu Omoriku. Ông giao du với những
chính khách Nhựt như Inukai Tsuyoshi, Matsui Iwane,
Kashiwabara Buntoro, v.v... Những người này ủng hộ Kỳ
Ngoại Hầu Cường Để và còn ủng hộ tài chánh nuôi ông.
Vì trông cậy vào người Nhựt, Kỳ Ngoại Hầu ủng hộ Quân
Đội Nhựt xâm chiếm Việt Nam vì ông nghĩ rằng Nhựt có
thể giải phóng đất nước khỏi tay người da trắng là Pháp.
4. VIỆT NAM QUANG PHỤC HỘI ĐƯỢC TÁI LẬP VÀ ĐỔI TÊN THÀNH VIỆT NAM
PHỤC QUỐC ĐỒNG MINH HỘI

Sau khi bị trục xuất khỏi Nhựt, ông Phan Bội Châu
sống lưu vong bên Quảng Châu.
Tháng 5–1912 Phan Bội Châu muốn tái thiết lại Việt
Nam Quang Phục Hội. Ông Phan có mời Kỳ Ngoại Hầu
qua Quảng Châu nhưng lúc đó Kỳ Ngoại Hầu đang bệnh.
Tháng 5–1925, cụ Phan Bội Châu bị bắt và bị quản
thúc tại Huế. Tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội hầu
như bị tan rã.
Mãi đến cuối tháng 2 năm 1939, Kỳ Ngoại Hầu mới
liên lạc lại được với mấy người trong hội. Hội đổi tên
thành Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội và đặt tổng
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bộ ở Đài Bắc.
Ngày 12–8–1940, Trần Hy Thánh trú tại Quảng Đông
được Kỳ Ngoại Hầu cử làm đại biểu đại diện cho Việt
Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội ở Quảng Đông. Trần
Hy Thánh đại diện cho Hội quyền giao tiếp với quân đội
Nhựt ở miền nam Trung Quốc. Tháng 9–1940. Khi Nhựt
từ Quảng Tây tiến quân vào Đồng Đăng và Lạng Sơn thì
Trần Hy Thánh được Nhựt giúp thành lập Việt Nam Kiến
Quốc Quân, gồm 2 đạo quân do Hoàng Trung Lập làm
Tổng Tư Lịnh và Hoàng Lương làm phó Tư Lịnh.
Ngày 22–9–1940, Kiến Quốc Quân cùng quân đội
Nhựt đánh vào Đồng Đăng và Lạng Sơn. Khắp nước ai
cũng mừng vì có người đánh Pháp.
Quân Pháp lúc này rất lo sợ lính Nhựt. Những điều
kiện mà Nhựt Bản yêu cầu thì Chính Phủ Pháp đều đáp
ứng.
“Mục đích của Nhựt lúc này chỉ cốt bắt Pháp thôi vận
tải vật liệu cho Trùng Khánh mà thôi chứ không dự định
dùng vũ lực đuổi người Pháp đi khỏi Việt Nam. Khi Pháp
chịu khuất phục rồi, Nhựt đình chỉ ngay các hành động
quân sự.
Khi đã quyết định đình chỉ các hành động quân sự,
quân bộ Nhựt có báo Trần Hy Thánh nên ra lệnh cho Kiến
Quốc Quân lui sang Tàu, không thì khi Pháp xuất binh
đánh dẹp, quân đội Nhựt không giúp được đâu, vì Nhựt đã
ký hiệp định với Pháp rồi.”[12] Tuy có cảnh báo từ Nhựt,
nhưng Hoàng Trung Lập không nghe lời, tiếp tục kháng
chiến chống Pháp. Kết cuộc ngày 26–12–1940 Hoàng Trung
[12] Tùng Lâm (Matsubayashi). Cuộc đời cách mạng Cường Để. Nhà in Tôn Thất
Lễ xuất bản. Sài Gòn. 1957. Tr. 135,136
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Lập thua trận Lục Bình và hy sinh.

Dân Việt Nam vui mừng khi Nhựt vào Việt Nam. Họ tin tưởng rằng
Nhựt sẽ đuổi Pháp và giúp Việt Nam độc lập. Ảnh tư liệu capture
từ youtube ‘Roots of A War 1945–1953’. Phút 26:26 giây

Mặc dù thua trận, nhưng thế lực của Việt Nam Phục
Quốc Đồng Minh Hội ngày càng lớn mạnh và dần dần lan
ra khắp nơi trong nước. “Từ khi Nhựt vào chiếm đóng Việt
Nam, Pháp không dám công nhiên công kích Nhựt, đồng
thời cái khuynh hướng thân Nhựt của người Việt nam được
cơ hội tự độ phát triển. Nhiều người tin tưởng rằng Nhựt
sẽ đuổi Pháp và giúp Việt Nam độc lập cho nên Phục Quốc
Đồng Minh Hội là một đoàn thể thân Nhựt, rất được dân
chúng hoan nghênh. Bỉ nhân tuy tài hèn đức mỏng, song
bấy nay vẫn được quốc dân có lòng tin yêu, nên khi biết
Phục Quốc Đồng Minh Hội là đoàn thể do bỉ nhân lãnh
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đạo, ai nấy lại càng sẵn lòng ủng hộ.”[13]
Như vậy từ những năm 1910, ngoài những nhà yêu
nước tên tuổi như Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu,
vv… đều ủng hộ Kỳ Ngoại Hầu Cường Để và họ đều tin
tưởng rằng Nhựt sẽ đuổi Pháp giúp Việt Nam độc lập.
Đến những năm 1940, những người đấu tranh cho độc lập
dân tộc như là cựu Thượng thư Bộ Lại Ngô Đình Diệm,
Sử gia Trần Trọng Kim, Bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ, Bác sĩ
Lê Toàn, Vũ Đình Di, Kỹ sư Vũ Văn An, và Công nhân
hãng tàu Nitinan, v.v… đều ủng hộ phong trào Việt Nam
Phục Quốc Đồng Minh Hội của Kỳ Ngoại Hầu.
Nói về công nhân hãng tàu Nitinan thì đa số họ là
người đạo Cao Đài. Xin nhắc sơ lược rằng từ khi Pháp
bắt Đức Hộ Pháp cùng các Chức sắc cao cấp đi lưu đày, kế
tiếp là đóng cửa Tòa Thánh Tây Ninh và các Thánh Thất
trong và ngoài nước thì tín đồ Cao Đài phải lưu lạc tứ
tán. Đỉnh điểm của những cuộc bố ráp này là vào những
năm 1940–1942. Lúc đó Nhựt đã vào Việt Nam và có ý
nhờ những Chức sắc Cao Đài đứng ra mướn nhân công
cho hãng đóng tàu Nitinan. Đổi lại thì Nhựt sẽ chu cấp
nơi ăn chốn ở cho công nhân; công nhân được ăn lương
và không bị Pháp bắt. Do đó, phần đông số nhân công là
tín đồ Cao Đài. Khi nhận tin từ Kỳ Ngoại Hầu Cường Để
là nên thành lập một đội nghĩa binh để phòng bị cho sau
này thì công nhân của hãng tàu Nitinan đêm đêm bắt đầu
học tập quân sự. Từ đó một Nội Ứng Nghĩa Binh Cao Đài
ra đời là tiền thân của Quân Đội Cao Đài sau này. (Sẽ nói
rõ thêm vào những chương sau).
[13] Tùng Lâm (Matsubayashi). Cuộc đời cách mạng Cường Để. Nhà in Tôn Thất
Lễ xuất bản. Sài Gòn. 1957. Tr. 135,136
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CHƯƠNG II
❒❒ Sơ lược về nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay còn
gọi là đạo Cao Đài
❒❒ Thực Dân Pháp đối với đạo Cao Đài trong những
năm đầu khai Đạo
❒❒ Ông Trần Quang Vinh nhập môn Cao Đài
❒❒ Ông Trần Quang Vinh vận động tự do tôn giáo
cho Cao Đài
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SƠ LƯỢC VỀ ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
HAY CÒN GỌI LÀ ĐẠO CAO ĐÀI
Đầu những năm 1920, phong trào thông thiên học hay
xây bàn cầu cơ rất thịnh hành bên châu Âu. Sau đó phong
trào du nhập vào Việt Nam. Năm 1925, phong trào bắt đầu
thịnh hành ở Sài Gòn. Vì hiếu kỳ nên các quí ông công
chức Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, và Cao Hoài Sang
cũng muốn tiếp xúc với các Đấng ở cõi vô hình.
Ngày 5–6 Ất Sửu (dl 25–7–1925) là ngày đầu tiên xây
bàn, được tổ chức tại nhà ông Cao Hoài Sang. Các ông
để tay trên cái bàn có một chân bị chênh rồi van vái cầu
nguyện. Các ông ra điều kiện bằng khẩu ước rằng khi các
ông đọc các vần a, ă, â, b, c, d, đ, v.v… hễ chân bàn nhịp
chỗ nào là các ông chọn vần đó. Sau đó ráp các vần lại
thành chữ rồi thành câu.
Đêm đầu các ông ngồi suốt từ 9 giờ tối đến 2 giờ khuya,
có nhiều vong linh nhập bàn viết tiếng Anh, tiếng Pháp.
Có một vong linh là học sinh Hà Nội viết Việt ngữ.
Qua đêm sau, ba ông tiếp tục xây bàn. Đúng 9 giờ tối,
một vong linh nhập bàn cho một bài thơ Đường luật và ký
tên Cao Quỳnh Tuân, tức là thân sinh của ông Cao Quỳnh
Cư. Lời lẽ bài thơ thật thân thương chân tình, tả lại đúng
cái gia cảnh lúc trước của ông Cư. Các ông đã thấy được
sự ứng nghiệm của việc xây bàn. Bài thi như sau:
Ly trần tuổi đã quá năm mươi,
Mi mới vừa lên ước đặng mười.
Tổng mến lời khuyên bền mộ chép,
Tình thương câu dặn gắng tâm đời.
Bên màn đôi lúc trêu hồn phách,
Cõi thọ nhiều phen đặng thảnh thơi.
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Xót nỗi vợ hiền còn lụm cụm,
Gặp nhau nhắn nhủ một đôi lời.
(Cao Quỳnh Tuân)
Những đêm kế tiếp, cứ ban ngày đi làm việc, tối đến
là các ông lại xây bàn. Cứ như thế ngày này qua tháng nọ,
các Đấng Thần Thánh Tiên Phật như Thất Nương Diêu
Trì Cung, Bát Nương Diêu Trì Cung, Lục Nương Diêu Trì
Cung, Đức Lý Thái Bạch, Đức Diêu Trì Kim Mẫu, sau đó
là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế v.v... lần lượt giáng cơ cho
những bài thi rất hay. Dần dần, các Đấng bắt đầu dạy các
quí ông về việc mở Đạo. Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ sau đó
được hình thành với Tôn Chỉ là “Tam Giáo Qui Nguyên,
Ngũ Chi Phục Nhất”.
Rằm tháng 10 năm 1926, Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
chính thức tổ chức Mừng Ngày Khai Đạo năm Đạo thứ 1
tại chùa Gò Kén, Tây Ninh. Kể từ đó hàng năm vào ngày
rằm tháng 10, các Thánh Thất khắp nơi trên thế giới đều
tổ chức Mừng Ngày Khai Đạo.
Tại sao lại gọi là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ?
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ hay còn gọi là đạo Cao Đài
là nền đạo được khai mở lần thứ ba, nghĩa là trước kia
Đức Chí Tôn đã hai lần khai mở nền Đại Đạo, gồm:
ĐẠI ĐẠO NHẤT KỲ PHỔ ĐỘ (THƯỢNG CỔ THỜI ĐẠI)

Đức Nhiên Đăng Cổ Phật khai sáng Phật Giáo.
Đức Hồng Quân Lão Tổ mở ra Tiên Giáo
Đức Văn Tuyên Đế Quân lập nên Nho Giáo
ĐẠI ĐẠO NHỊ KỲ PHỔ ĐỘ (TRUNG CỔ THỜI ĐẠI)

Đức Thích Ca chấn hưng Phật Giáo
51

CHƯƠNG II

Đức Lão Tử chấn hưng Tiên Giáo
Đức Khổng Phu Tử chấn hưng Nho Giáo
Ngoài Tam Giáo kể trên, xã hội lúc bấy giờ còn có
Thánh Giáo do Đức Chúa Jésus Christ lập bên Thái Tây.
Thần Đạo do Đức Khương Tử Nha chủ trương tại Trung
Hoa.
TRIẾT LÝ NHÂN SINH VÀ VŨ TRỤ QUAN CỦA ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Triết Lý Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gồm có hai phần là
Thế Đạo và Thiên Đạo. Mục đích của đạo Cao Đài là Thế
Đạo đại đồng và Thiên Đạo giải thoát.
 Về Thế Đạo, đạo Cao Đài nhằm hoàn thiện hóa con
người và xây dựng xã hội bình đẳng.
 Về Thiên Đạo, đạo Cao Đài dạy con người phương
pháp tu luyện hầu giải thoát khỏi sanh tử luân hồi.
Thế Đạo đại đồng

Thế Đạo đại đồng tương ứng với đường lối hay phương
pháp giải quyết cục diện nhân sinh, tạo cuộc sống an lạc,
tiến bộ, và hòa bình trong xã hội. Người Cao Đài gọi là đời
Thánh đức. Để làm được điều đó, đạo Cao Đài lấy Nhân
Bản làm nền tảng; trong đó nhân vị, nhân quyền được
tôn trọng, nhân tính được phát huy, không phân biệt giai
cấp, đoàn thể, và tôn giáo.
Thiên Đạo giải thoát

Thiên đạo là Đạo pháp, là đường lối tu luyện để đạt
được sự giải thoát toàn diện, không còn đau khổ phần thể
xác hay phiền não tâm hồn ngay tại thế gian. Xa hơn nữa
là được giải thoát tâm linh. Sau khi thoát xác, linh hồn
người đắc quả sẽ sống vĩnh viễn trong cõi thiên đường cực
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lạc, không còn bị luân hồi trở lại phàm trần nữa. Muốn
thế, người tu Thiên đạo phải học đạo, tu luyện thân tâm,
thực hành sứ mạng phổ độ chúng sanh và phụng sự cho
tha nhân.
Tôn chỉ Cao Đài là “Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi
Phục Nhất”.
Tam giáo đạo gồm: Phật giáo, Lão giáo, và Nho giáo.
Tam Giáo Qui Nguyên

Giáo lý Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ xây dựng trên nền
tảng tổng hợp giáo lý Tam Giáo đạo. Bởi vì Tam Giáo có
khả năng xây dựng con người chân chính, xã hội an lạc
(Nho giáo), dạy con người biết tu dưỡng thể xác và tinh
thần để sống thung dung tự tại (Lão giáo), và giải thoát
khỏi phiền não khổ đau (Phật giáo).
Do đó tôn chỉ “Tam Giáo Quy Nguyên” là tôn chỉ để
thực hiện mục đích “Thế đạo đại đồng và Thiên đạo giải
thoát”.
Ngũ Chi Phục Nhất

Ngũ Chi tức Nhân đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên
đạo, Phật đạo. Đó là đường lối tu hành tuần tự như lên
năm nấc thang.
Phục nhất có nghĩa là thống nhất thành một hệ thống
bổ sung cho nhau, hiệp thành đạo pháp nhất quán hầu
đưa người tu đạt đến mục đích.
Như vậy, tôn chỉ của đạo Cao Đài là đường lối tổng
hợp nhất quán cứu cánh hoàn thiện và giải thoát nhân
sinh của vạn giáo. Song song với tôn chỉ “Tam Giáo Qui
Nguyên, Ngũ Chi Phục Nhất”, đạo Cao Đài còn nêu lên
tinh thần “Vạn giáo nhất lý”.
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Qua tiêu ngữ này, đạo Cao Đài công nhận mục đích
cứu cánh của tất cả các tôn giáo có cùng một chân lý là
hướng dẫn con người sống có đạo đức, hoàn thiện hóa
bản thân, hoàn thiện hóa xã hội và giải thoát linh hồn.
Từ đó đạo Cao Đài chủ trương tôn trọng tín ngưỡng
của mọi tôn giáo và nêu lên nguyên lý chung của mọi nền
giáo lý. Tức là giáo lý Đại Đạo khả dĩ giác ngộ nhân loại
toàn cầu.
GIÁO LÝ ĐẠO CAO ĐÀI

Giáo lý đạo Cao Đài xây dựng dựa trên hai nguyên
lý căn bản là:
1. Thiên địa vạn vật đồng nhất thể: Trời đất vạn vật có
cùng một bản thể.
2. Nhất bản tán vạn thù, vạn thù quy nhất bản: Một
gốc phân tán ra vạn hình thức (sai biệt), vạn hình
thức (sai biệt) quay về một gốc.
Từ nguyên lý thứ nhất, giáo lý Cao Đài quan niệm
Trời và Người có cùng bản thể, có thể tương thông tương
ứng và hợp nhất nhau được. Nên Đức Thượng Đế dạy:
“Thầy là các con, các con là Thầy”.
Kế đến chúng sanh cũng đồng một bản thể nên phải
thương yêu nhau, nhất là giữa người với người phải xem
nhau như anh em một Cha, từ đó phải thực hiện mục đích
đại đồng nhân loại.
Từ nguyên lý thứ hai, giáo lý Cao Đài quan niệm vũ
trụ là một trường tiến hóa có khởi điểm từ bản thể Đại
Linh Quang, tức Đức Thượng Đế, phóng phát các điểm
linh quang tiềm tàng trong vạn loại để tiến hóa từ khoáng
sản, đến thảo mộc, thú cầm, đến con người. Rồi từ con
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người đến các bậc Thiêng liêng Thần Thánh Tiên Phật để
trở về hợp nhất với Thượng Đế.
Do đó cứu cánh của con người là tiến hóa trở về với
Thượng Đế, về lại cái nguồn gốc của mình mà cũng là của
vũ trụ. Muốn thế, con người phải biết tu tập, lập công,
lập đức, lập ngôn để hoàn hảo hóa bản thân đến mức chí
chân chí thiện. Giáo lý Cao Đài gọi đó là “Phản bổn hoàn
nguyên”.
VŨ TRỤ QUAN, THUYẾT VÔ CỰC, THÁI CỰC, ÂM DƯƠNG

Giáo lý Cao Đài cho rằng vũ trụ nguyên sơ là không
gian Vô Cực. Từ bản thể Vô Cực phát sinh một Nguyên Lý
và một Nguyên Khí ngưng kết với nhau thành một khối
Tinh Quang. Khối ấy nổ tung ra làm phát sinh Thái Cực,
khối Đại Linh Quang. “Thái Cực lấy cơ thể âm dương mà
phân thanh biện trược, làm máy động tịnh để gom tụ cái
Khí Hư Vô mà hóa sanh muôn loài vạn vật”.
Đó là cơ sinh hóa, tiếp theo là cơ tiến hóa của vạn vật.
Vì vạn vật thọ bẩm bản thể Linh Quang sẽ tiến hóa
trở về hiệp với Đại Linh Quang theo quy luật “Nhất bản
tán vạn thù, vạn thù qui nhất bản”.
Từ vũ trụ quan này, Giáo lý Cao Đài nêu lên Nguyên
lý tương quan giữa Đại Linh Quang và Tiểu Linh Quang
để từ đó triển khai giáo thuyết hoàn thiện con người cả
hai mặt: đời sống nhân sinh và tiến hóa tâm linh.
TƯƠNG QUAN GIỮA ĐẠI LINH QUANG VÀ TIỂU LINH QUANG

Như trên đã nói, vạn vật phát sinh từ Thái Cực. Thái
Cực là Đại Linh Quang theo nghĩa bản thể đồng thời là
bản căn của vạn vật. Còn trong ý nghĩa tâm linh, đó là
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khối Đại Nguyên Thần của toàn cả vũ trụ. Mỗi con người
đều thọ bẩm một điểm Tiểu Linh Quang có cùng bản tính,
bản chất với Đại Linh Quang, nên còn gọi là điểm nguyên
thần chiết xuất từ Đại Linh Quang.
Tu luyện là cách con người tự vẹt tan màn vô minh
bao phủ để làm sáng tỏ điểm nguyên thần ấy. Nhờ đó, khi
thoát xác, Tiểu Linh Quang sẽ hội nhập trở lại cùng Đại
Linh Quang tức Thượng Đế mà người tín đồ Cao Đài gọi
là Đức Chí Tôn.
Theo triết lý Cao Đài, trong chu trình tiến hóa của vũ
trụ, vạn vật tiến hóa dần dần lên đến hàng phẩm nhân
loại mới có đủ tam hồn là sanh hồn, giác hồn, và linh hồn.
Kết Luận

Có thể nói đạo Cao Đài là một tôn giáo mới. Giáo lý
đạo Cao Đài được xây dựng trên nền tảng chọn lọc, tổng
hợp giáo lý của các tôn giáo có từ trước. Do đó, khi mới
bắt đầu tiếp xúc với nền tân tôn giáo này, người ta không
cảm thấy xa lạ. Mới nhưng không mới, cũ nhưng không
cũ. Đó là một điều thú vị của nền tân tôn giáo Cao Đài.
Trong kỳ cứu rỗi lần ba này, giáo lý Cao Đài bao gồm
những tinh hoa của các Đại Đạo có trong Nhứt Kỳ và Nhị
Kỳ Phổ Độ. Cao Đài coi mọi tôn giáo là một. Coi mọi tín
hữu không phân biệt tôn giáo là anh em. Tất cả đều là con
cái của cùng một Đấng Cha Trời. Điều này phù hợp với
mong muốn của toàn cả nhân loại.
PHÁP BẮT ĐẦU LO SỢ VỀ ĐẠO CAO ĐÀI:

Vào ngày rằm tháng 10 năm Bính Dần (1926), Cao
Đài tổ chức Ngày Khai Đạo lần đầu tiên. Ngày đại lễ dự
định kéo dài khoảng 10 ngày. Nhưng vì số tín đồ nhập
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môn quá đông nên Ngày đại lễ kéo dài hơn 3 tháng mới
kết thúc. Sau hơn ba tháng khai Đạo, số tín đồ nhập môn
khoảng vài chục ngàn người.
Ngoài người Việt ra, còn có người Miên, người Lào,
Pháp, Trung Hoa, Xiêm, v.v... cũng rầm rộ nhập môn vào
đạo Cao Đài.
Tính đến năm 1928, Cao Đài có khoảng 150,000 tín
đồ. Năm 1935 thì trên 1 triệu. Đạo Cao Đài đã có một vị
thế trong xã hội.
Về cách tổ chức, đạo Cao Đài gồm có cơ quan Lập
Pháp, cơ quan Hành Pháp, và cơ quan Tư Pháp giống cơ
cấu của một chánh Phủ. Thực dân Pháp lo sợ đạo Cao Đài
có thể lập ‘Chánh Phủ trong một Chánh Phủ’. Do vậy, Pháp
bắt đầu ngăn cản việc truyền đạo và hành đạo. Dần dần
đi đến việc đóng cửa Tòa Thánh, đóng cửa Thánh Thất
khắp cả nước và cầm tù các Chức sắc trong Đạo.
THỰC DÂN PHÁP ĐỐI VỚI ĐẠO CAO ĐÀI
TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU KHAI ĐẠO
Trước làn sóng nhập môn ngày càng đông và mỗi lần
quan hôn tang tế đều có rất nhiều tín đồ về tham gia hành
đạo, Pháp lo sợ việc tụ tập đông đảo dễ gây ra bạo động.
Trong những năm đầu khai Đạo, dưới thời toàn quyền
Đông Dương Alexandre Varenne (11/1925–01/1928) và
Maurice Antoine François Montguiilot (01/1928–08/1928),
Pháp có ngăn cản việc hành đạo và truyền đạo. Tuy nhiên,
Pháp chưa thực sự đàn áp đạo Cao Đài. Khi viên toàn
quyền Pierre Pasquier (08/1928–01/1934) được cử sang Việt
Nam vào năm 1928, những cuộc đàn áp đạo Cao Đài dần
dần bắt đầu.
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Bắt đầu cuộc đàn áp, Pháp ép triều đình Huế ra chỉ
dụ cấm đạo Cao Đài truyền bá ra miền Trung (Chỉ dụ
năm Mậu Thìn-1928).
Tiếp theo, viên Toàn Quyền Pasquier cho lập nên
một ‘Phật Giáo Nghiên Cứu Viện’, đặc trụ sở ở Miên quốc
(Campuchia). Phật Giáo Tiểu Thừa hiện đang là một Quốc
Đạo của Miên quốc. Thông qua việc nghiên cứu Phật
Giáo, Pasquier muốn Phật Giáo Tiểu Thừa được lan rộng
ra khắp các nơi khác như Lào, Bắc Kỳ, Trung Kỳ, và Nam
Kỳ. Mục đích của Pierre Pasquier là mượn sự bao trùm
của Phật Giáo Tiểu Thừa để gián tiếp chống lại một tân
tôn giáo Cao Đài.
Ở Tây Ninh, ông Pasquier tìm cách giết Đức Quyền
Giáo Tông Thượng Trung Nhựt của Cao Đài. Có lần
Pasquier cho bỏ chất nổ vào đôi đèn cầy, chế làm sao để
khi Đức Quyền Giáo Tông đọc dứt bài kinh Ngọc Hoàng
Thượng Đế thì bom nổ. Nhiều vị Chức sắc biết âm mưu
của Pasquier, họ khuyên Đức Quyền Giáo Tông không nên
đốt đôi đèn. Đức Quyền Giáo Tông với niềm tin mãnh
liệt vào Thượng Đế, Ông nói: ‘sống chết do nơi Thầy’. Khi
Đức Quyền Giáo Tông đọc hết bài kinh thì đôi đèn chỉ xì
khói chứ không nổ.
Giết không được Đức Quyền Giáo Tông, Pasquier tìm
cách vu khống đạo Cao Đài. Pasquier dùng thủ đoạn mua
chuộc một số người hám lợi nói xấu đạo Cao Đài. Ông còn
cho ngụy tạo bằng cớ để gán ghép Cao Đài làm chánh trị.
Năm Quí Dậu–1933, Pháp ép vua Bảo Đại ban hành
sắc chỉ ‘Đạo Cao Đài Bất Đắt Trung Kỳ’ (tức là vua cấm
đạo Cao Đài truyền bá ra Trung Kỳ)
Ngày 16–1–1934, vợ chồng Pierre Pasquier đem tài liệu
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vu khống đạo Cao Đài để về trình với chánh phủ Pháp.
Khi chiếc phi cơ hãng Éméraude chở hai vợ chồng bay
tới không phận làng Corbigny thuộc tỉnh Nièveres, cách
Paris 150 km thì bị nổ trên không trung. Vợ chồng Pierre
Pasquier đều bị tử nạn; các tài liệu vu khống cũng cháy
hết. Nhân ngày ông Pasquier chết được một năm, bài báo
Tân Văn, số 25, 19–1–1935 có nhắc lại vụ này.

Báo Tân Văn, số 25, 19–1–1935

Năm Ất Mẹo–1935, triều đình Huế ra thông tư số 1104:
xử gắt gao đạo Cao Đài nơi xứ Trung Kỳ.[14]
Khi đạo Cao Đài được thành lập tại Nam Vang thì
cũng như tại Việt Nam, số tín đồ nhập môn quá đông. Thấy
nền Quốc Đạo bị lung lay, Chánh Phủ Hoàng Gia Miên
[14] Chánh Trị Sự Huỳnh Văn Mẫn, ‘Những Giai Đoạn Đạo Sử’ Quyển I từ 1946–
1954. Tr. 32
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quốc lo sợ nên phải nhờ chánh Quyền Pháp can thiệp.
Ngày 4–7–1930, quan Khâm xứ Miên quốc ra chỉ thị
cho các Quan Tham Biện Chủ Tỉnh nghiêm cấm tín đồ
Cao Đài hành đạo. Bản nghiêm cấm bằng tiếng Pháp được
thông dịch lại như sau:
“Hiện nay có biến động, để ngăn ngừa mọi việc hội họp
có thể gây rối và tổn thương chánh sách trị an, bổn chức nhứt
định thủ tiêu Pháp Chế khoan hồng mà từ lâu đã áp dụng
tương đối với Tôn Giáo Cao Đài cho đến khi có lịnh mới.
Vậy Kể từ ngày ra Chỉ Thị này, Bổn Chức nghiêm cấm
đạo Cao Đài hành lễ cúng kiến, bất luận dưới hình thức nào,
lớn nhỏ cũng thế, nếu có ai còn tổ chức hành lễ cúng tế thì
vị Công Sứ Chủ Tỉnh có bổn phận ngăn ngừa nghiêm nhặt,
không cho cuộc lễ đó xảy ra, nhưng không nên ngược đãi họ,
trừ trường hợp họ bành trướng công khai giữa đường phố
thì nhà đương quyền phải cấm chỉ hẳn chẳng nên dung thứ.
Nếu có xảy ra trường hợp như thế Bổn Chức yêu cầu
các Giới Chức hãy lấy lý lịch của những người chủ trương
tổ chức cuộc lễ ấy, rồi lập tức cấp báo bằng điện tín cho bổn
sứ rõ liền. Bổn Chức sẽ có biện pháp đối phó bằng cách buộc
họ phải tuân hành thủ tục hành chánh là trục ngoại họ ra
khỏi lãnh Thổ Cao Miên.
Bổn Chức yêu cầu các quan Công Sứ Tỉnh phải ban
hành sâu rộng chỉ thị này cho toàn thể dân chúng đều biết.”
[15]

Đó là một vài ví dụ rằng Pháp bắt đầu ngăn cấm và
dần dần tiến tới đàn áp đạo Cao Đài.
[15] Thuợng Vinh Thanh Trần Quang Vinh-Hiển Trung. Lịch Sử Đạo Cao Đài.
1973. Tr. 31–32
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ÔNG TRẦN QUANG VINH NHẬP MÔN CAO ĐÀI
Ông Trần Quang Vinh sinh ngày 8–9–1897 tại Long
Xuyên. Tốt nghiệp trường Collège Chasseloup-Laubat
tại Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp, ông Vinh được cử về làm
Thông Phán (giống như nhân viên làm việc giấy tờ, sổ
sách, hoặc thông dịch tại công sở ngày nay) ngạch Chính
Phủ Pháp Bảo Hộ tại Kiêm Biên (Nam Vang, Campuchia).
Tại Nam Vang, ông Vinh ở cùng dãy phố với ông Cao Đức
Trọng và ông Đặng Trung Chữ. (Ông Cao Đức Trọng là
Nhân viên văn phòng Chương Khế ở Nam Vang, sau này
là Tiếp Đạo Hiệp Thiên Đài. Ông Chữ là Kế Toán viên của
hãng Allatini, sau này là Thuợng Chánh Phối Sư).
Sự phát triển mau lẹ của đạo Cao Đài làm cho Pháp
bắt đầu lo sợ. Pháp bắt đầu làm khó dễ. Ở Tây Ninh, Pháp
xúi Hòa Thượng Giác Hải đòi lại chùa Gò Kén không cho
Cao Đài mượn nữa. Pháp hăm he các Chức sắc, lập hồ
sơ đen để theo dõi trừng trị những người theo Đạo. Khi
vâng lệnh Đức Chí Tôn đến mượn chùa Gò Kén để mở
Đạo, Đức Hộ Pháp có xin nghỉ phép 6 tháng. Đến khi trở
lại làm việc thì Pháp không cho Đức Hộ Pháp làm tại Sài
Gòn nữa. Đầu tháng 4 năm 1927, Pháp đổi Đức Hộ Pháp
sang Nam Vang. Tới Nam Vang, Đức Hộ Pháp ở nhà ông
Cao Đức Trọng (bào huynh của ông Cao Hoài Sang) cách
nhà ông Vinh 2 căn.
Vì là anh em công chức quen biết ở cùng dãy phố,
hằng đêm các quí ông Vinh, Trọng, và Chữ hay tựu họp
để trò chuyện. Nhân dịp có Đức Hộ Pháp mới lên, các
ông đến thăm Đức Hộ Pháp. Ngoài những câu chuyện đời
thường và thi phú văn chương, Đức Hộ Pháp còn đề cập
đến vấn đề cơ bút mà Đức Chí Tôn và Các Đấng Thiêng
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Liêng đã chỉ dạy để lập nên đạo Cao Đài bên Việt Nam.
Vì tò mò và hấp dẫn, các ông mới xây bàn để xem thật hư
thế nào. Thế là việc xây bàn tại nhà ông Cao Đức Trọng
được tiến hành.
Trong những lần cầu cơ, những ai xin hỏi về gia đạo,
về tương lai, về việc nước v.v... thì đều được thưởng một
bài thi rất hay và chính xác. Họ tỏ vẻ kính trọng và cảm
nhận được sự hiển linh của các Đấng Thiêng Liêng. Trong
những đêm có đàn cơ, không lúc nào thiếu ông Vinh. Sau
khi để ý quan sát và tin tưởng, ông Vinh quyết định hỏi về
phận mình. Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (Victor Hugo)
giáng đàn ban cho bài thơ như sau:
“Vinh hiển tuy chưa toại thửa nguyền,
Phép nhà vẹn giữ cũng nên duyên,
Thảo ngay lòng nhớ lâu truyền hiếu,
Chánh trực xa nghe giỏi tất thiền.
Dậm gió chờ ngày đài cát đến,
Trường danh có lúc để nêu tên;
Coi mình khá giữ mình cho vẹn,
Cái Đạo Trượng Phu thế mới bền.”[16]
Biết rằng bài thi này không thể nào là của hai vị phò
loan viết được, ông Vinh tin tưởng vào Đấng Thuợng
Đế và nhập môn đạo Cao Đài. Trong đàn cơ vào đêm 29
tháng 6 Năm Đinh Mão (dl: 27–7–1927) do Đức Hộ Pháp
và ông Cao Đức Trọng Phò Loan, ông Trần Quang Vinh
được Thiên Phong, phẩm Lễ Sanh.
Những vị Chức sắc được Thiên Phong cùng với ông
Vinh lúc đó gồm có: ông Đặng Trung Chữ (Lễ Sanh), ông
[16] Trần Quang Cảnh. Hồi Ký Trần Quang Vinh và Lịch Sử Quân Đội Cao Đài.
1997. Tr. 103–104
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Phan Kim Của (Lễ Sanh), Lê Văn Bảy (Giáo Hữu), Nguyễn
Văn Lắm (Giáo Hữu), Võ Văn Sự (Giáo Hữu). Bà Trần Kim
Phụng (Giáo Hữu), Bà Nguyễn Thị Hạt (mẹ ông Chữ, Giáo
Hữu), bà Huỳnh Thị Trọng (Vợ ông Chữ, Giáo Hữu). Bà
Đặng Thị Huệ (vợ ông Bảy, Giáo Hữu).
Dưới sự điều dắt của Đức Hộ Pháp và các Đấng Thiêng
Liêng, những vị Chức sắc Thiên Phong và chư đồng đạo
tại đây đã gầy dựng nên Thánh Thất Kiêm Biên. Đó là Cơ
Quan Truyền Giáo Hải Ngoại đầu tiên của đạo Cao Đài.
Vì những hoạt động truyền giáo và số tín đồ nhập
môn tại Nam Vang cũng tăng nhanh chóng, một lần nữa,
Pháp lại thuyên chuyển Đức Hộ Pháp từ Nam Vang về
lại Sài Gòn. Nhân dịp này, Đức Hộ Pháp xin nghỉ việc để
được tự do hành Đạo.
Thánh thất Kiêm Biên được khánh thành vào ngày
22–5–1937. Thánh Thất Kiêm Biên sau này là nơi nương náu
của các Chức sắc Cao Đài trong thời kỳ Pháp bố ráp Đạo.
Thánh Thất cũng là nơi mà Đức Hộ Pháp lưu vong trong
thời gian chính Phủ Ngô Đình Diệm định bắt Ngài. Đức
Hộ Pháp qui thiên tại đây vào ngày mùng 10 tháng 4 năm
Kỷ Hợi (dl ngày 17 tháng 5 năm 1959) hưởng thọ 70 tuổi.
ÔNG TRẦN QUANG VINH VẬN ĐỘNG TỰ DO
TÔN GIÁO CHO ĐẠO CAO ĐÀI
Đầu mùa Xuân Năm Tân Mùi (1931), Chánh Phủ Bảo
Hộ Pháp tại Miên quốc phái ông Trần Quang Vinh sang
Pháp công cán trong dịp đấu xảo Quốc Tế Thuộc Địa.
Cũng trong khoảng thời gian này, Đức Quyền Giáo
Tông Thuợng Trung Nhựt và Đức Hộ Pháp Phạm Công
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Tắc có đến viếng Thánh Thất Nam Vang. Hai Ngài dạy
Giáo Hữu Trần Quang Vinh (lúc bấy giờ ông Vinh được
Thọ Phong lên Giáo Hữu) rằng nhân cơ hội đấu xảo này
tìm cách truyền giáo và tìm phuơng xã giao với các chánh
khách Pháp, qua đó có thể nhờ họ binh vực quyền tự do
tín ngưỡng cho Đạo.
Giáo Hữu Trần Quang Vinh rời bến Nhà Rồng vào
ngày 10–2–1931, đến Paris ngày 7–3–1931. Thời gian ở Paris
là 9 tháng.
Ngoài phận sự lo cho cuộc đấu xảo Viencenne-Paris,
ngài Giáo Hữu dành hết thời gian còn lại lo cho việc Đạo.
Ông tiếp xúc với nhiều nhân vật như Nghị Sĩ, Luật Sư, Sĩ
Quan, Ký Giả, Giáo Sư, và các đoàn thể như Hội Nhân
Quyền Pháp v.v... để vận động tự do tôn giáo cho Cao Đài.
Sự vận động đã gây được sự chú ý của nhiều Nghị
Sĩ, nhiều giới báo chí, và Hội Nhơn Quyền Pháp. Họ đã
đứng ra bênh vực cho Đạo. Nhờ vậy, Quốc Hội Pháp mới
ban bố Luật Ân Xá cho đạo Cao Đài. Đạo Cao Đài được
tự do tín ngưỡng. Các án tiết, các vụ phạt vạ có liên quan
đến quyền tự do tín ngưỡng, lễ bái đều được ân xá. Tiếp
theo đó là sự tự do tín ngưỡng cho đạo Cao Đài được ban
bố trên toàn cõi Đông Dương[17] . Cũng từ đó mà đạo Cao
Đài có phần yên ổn.
Đến khi chiến tranh thế giới thứ II xảy ra, tình hình
cai trị của Pháp ở Việt Nam cũng bị ảnh hưởng theo. Pháp
bắt đầu đàn áp đạo Cao Đài trở lại.

[17] Thuợng Vinh Thanh Trần Quang Vinh-Hiển Trung. Lịch Sử Đạo Cao Đài.
1973. Tr. 52–57
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CHƯƠNG III
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TÌNH HÌNH CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
Phe Trục gồm có Đức, Ý và Nhựt, được hình thành
nhằm đảm bảo những quyền lợi của ba nước trong việc
bành trướng lãnh thổ.
Phe đối nghịch là phe Đồng Minh, gồm có Anh, Liên
Xô, Mỹ, Pháp, và Trung Hoa Dân Quốc (của Tưởng Giới
Thạch).
Sơ lược một số cuộc chiến xảy ra giữa phe Trục và
Đồng Minh như sau:
 Ngày 7 tháng 7–1937 Nhựt tấn công Trung Hoa.
 Ngày 29–7–1937 Nhựt chiếm Bắc Kinh. Tháng 10 Nhựt
chiếm Thượng Hải. Tháng 11 Nhựt chiếm Nam Kinh.
Năm 1938 Nhựt chiếm Hán Khẩu.
 Ngày 1–9–1939, Đức tấn công Ba Lan, khiến Anh và
Pháp tuyên chiến với Đức.
 Năm 1940, Đức kiểm soát Đan Mạch và tấn công Pháp.
 Ngày 22–6–1940, Pháp đầu hàng Đức. Đức dựng lên
Chánh phủ bù nhìn Vichy. Tướng Charles De Gaulle
kháng lại Đức nên phải trốn lưu vong bên Anh.
 Tháng 6–1940, Tổng thống Mỹ Roosevelt thông qua
đạo luật Lend-Lease về vấn đề giúp Đồng Minh. Mỹ
sẽ cung cấp cho Đồng Minh về thực phẩm, dầu, thiết
bị quân sự, v.v... Ở Đông Dương, hàng cung cấp được
chuyển qua ngã cảng Hải Phòng và tuyến đường sắt
Hải Phòng–Vân Nam.
Để ngăn chặn sự chi viện của Mỹ vào Trung Quốc,
Nhựt liên tiếp oanh tạc tuyến đường sắt Hải Phòng–Vân
Nam. Tuy nhiên, tuyến đường sắt này vẫn ngày đêm hoạt
động. Nhựt Bản muốn ép Pháp đóng cửa tuyến đường sắt
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này. Tướng Nhựt lúc đó là Takuma Nishimura tiến hành
đàm phán với Toàn Quyền Pháp ở Đông Dương là Đô
Đốc Decoux. Khi nước Pháp đã bị Đức chiếm, Decoux
nhượng bộ Nhựt.

Quân Nhựt vào Lạng Sơn 22–9–1940

Quân Nhựt vào Sài Gòn
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▶▶ Ngày 22–9–1940, quân Nhựt từ Quảng Tây tiến đánh
Lạng Sơn.
▶▶ Ngày 26–9–1940, Nhựt chiếm sân bay Gia Lâm, cảng
Hải Phòng và trạm xe lửa từ biên giới Vân Nam vào Lào
Cai và Phủ Lạng.
Như đã đề cập trong phần Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường
Để ở phần trước, đi theo quân Nhựt trong cuộc tấn công
ngày 22 và 26 tháng 9 năm 1940 gồm có 2 đạo quân Việt
Nam Kiến Quốc Quân do Hoàng Trung Lập làm Tổng
Tư Lịnh và Hoàng Lương làm Phó Tư Lịnh.
Tiếp theo là hiệp ước Tokyo năm 1941, quy định Nhựt
được hưởng những ưu đãi đặc biệt tại Đông Dương. Nhựt
được sử dụng mọi phương tiện giao thông, kiểm soát hệ
thống đường sắt và tàu biển tại các cảng ở Đông Dương.
Ngày 7–12–1941, Nhựt tấn công Trân Châu Cảng, tiêu
diệt phần lớn Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ.
PHÁP TRỞ LẠI ĐÀN ÁP CAO ĐÀI VÀ CÁC ĐẢNG PHÁI
Trước tình hình phe Trục ngày càng lớn mạnh, một
phần lãnh thổ tại nước Pháp đã mất vào tay quân Đức
(22–6–1940); ở Việt Nam thì Nhựt đã chiếm miền Bắc
(9–1940) và dần dần chiếm cả Đông Dương. Các phong
trào yêu nước như Nam Kỳ khởi nghĩa (là cuộc nổi dậy
chống Pháp của người dân miền Nam Việt Nam vào năm
1940), Binh Biến Đô Lương (là cuộc nổi dậy chống lại thực
dân Pháp của những binh lính người Việt trong quân đội
Pháp tại đồn Chợ Rạng ở Thành Chương, Nghệ An vào
13–1–1941), v.v... làm cho Pháp lo ngại và trở lại chánh sách
đàn áp các đảng phái và Cao Đài. Pháp khẩn cấp gom bắt
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hết các phần tử chống đối gồm Cộng Sản, Cao Ðài, Hòa
Hảo, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Tịnh Ðộ Cư Sĩ, và dân giang hồ.
Như đã nói ở phần trước, đạo Cao Đài là một tôn
giáo có tổ chức như một nhà nước. Đạo Cao Đài có cơ
quan Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp, có Hội Thánh, có
Hội Nhơn Sanh và Tòa Tam Giáo. Số tín đồ rất đông khắp
cả Nam, Trung, Bắc, và Miên quốc v.v... Những điều này
làm cho Pháp rất lo ngại. Một mặt, chữ Cao Đài nếu viết
tắc là CĐ. Pháp cho là Cường Để được Nhựt hậu thuẫn,
hoặc CĐ có thể là Cộng Đảng (Cộng Sản). Đền tượng có
khắc chữ Vạn giống như ký hiệu của Đức Quốc Xã. Do
đó Pháp bắt đầu ra tay đàn áp Cao Đài.
PHÁP ĐÓNG CỬA TOÀ THÁNH CÁC THÁNH THẤT VÀ BẮT CÁC CHỨC SẮC
CAO CẤP

▶▶ Ngày 3–5–1940, Toàn Quyền Catrousc (1939–1940) ban
hành Nghị định số 72 cấm treo cờ phướn có chữ Vạn.
▶▶ Ngày 23–7–1940, quân đội Pháp vào châu vi Toà Thánh
xét giấy tờ nhiều đạo hữu, đóng cửa Báo Ân Từ là nơi thờ
tạm Đức Cao Đài Thuợng Đế. Vì lúc đó Tòa Thánh chưa
xây xong.
▶▶ Ngày 19–6–1941, Pháp ra lịnh cấm nhân công tạo tác
Tòa Thánh.
▶▶ Ngày 4 tháng 6 Nhuần, năm Tân Tỵ (dl 28–6–1941), Đức
Hộ Pháp Phạm Công Tắc bị nhà cầm quyền Pháp bắt.
▶▶ Ngày 9–7–1941, Chủ quận Châu Thành Tây Ninh là Lâm
Văn Huê sai lính vào châu vi Toà Thánh xét giấy thuế thân
bổn Đạo và ra lịnh đuổi tất cả về quê.
▶▶ Ngày 11 Tháng 7 Năm Tân-Tỵ (dl 2–9–1941), ba Vị Chức
Sắc Đại Thiên Phong bị bắt tại Tòa Thánh Tây Ninh,
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gồm có Giáo Sư Thái Gấm Thanh (liễu Đạo tại Karianga
Madagascar), Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Trọng
Thanh, và Sĩ Tải Hiệp Thiên Đài Đỗ Quang Hiển (liễu
Đạo tại Karianga Madagascar).
Khai Pháp Trần Duy Nghĩa –Thời Quân Hiệp Thiên
Đài bị bắt tại Sài Gòn.
Giáo Sư Thái Phấn Thanh –Chủ Trưởng Hội Thánh
Ngoại Giáo Cao Đài bị bắt tại Nam Vang.
▶▶ Ngày rằm tháng 7 năm Tân Tỵ (dl 6–9–1941), Đức Hộ
Pháp cùng 5 Vị Chức Sắc Đại Thiên Phong bị đưa xuống
chiếc Tàu S/S Cao Tourane. Sau đó tất cả bị đày qua đảo
Madagascar (Châu Phi).
▶▶ Ngày 6 tháng 8 năm Tân Tỵ (dl 26–9–1941), Quan Tham
Biện tỉnh Tây Ninh và ông Chủ quận Lâm Văn Huê đến
mượn Tòa Thánh. Thánh Địa tôn nghiêm bị Pháp dùng
làm nơi đóng quân và bãi đậu xe nhà binh. Tất cả tài liệu
và máy móc ở các Thánh sở, nhà in, thư viện, viện bảo
tàng đều bị quân Pháp khuân chở đi hết.
“Giữa năm 1942, quân Pháp đưa lính vào đóng quân
ngay trên nền Đền Thánh mới xây cất, chưa kịp lót gạch và
trang trí. Viên Tiểu đoàn trưởng ra lệnh cho binh lính đào
đặc dưới nền Hiệp Thiên Đài (vì chúng cho: hiệp Thiên Đài
còn thì Đạo còn, Hiệp Thiên Đài mất thì Đạo dứt) một trái
mìn (mine) một ngàn kí lô. Thực dân Pháp nghi ngờ đạo
Cao Đài có liên hệ với Phát xít Đức vì trên nóc Hiệp Thiên
Đài có chữ Vạn, nên chúng nghĩ thế nào Phát xít Nhựt cũng
đến giải vây Tòa Thánh. Lúc Nhựt đến giải vây thì sẽ cho
châm ngòi nổ, vừa diệt Nhựt vừa diệt Đạo”.[18]

*****

[18] Trần Văn Rạng. Đạo Nghiệp của Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Tr. 189
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Việc quân đội Pháp chôn trái mìn 1000 kí lô toàn đạo
không một ai hay biết cả. Như trên đã nói, các vị Chức
sắc lớn trong Đạo đã bị lưu đày, nhân công xây dựng Tòa
Thánh thì bị đuổi về quê. Không một ai được ở lại Tòa
Thánh nữa.
Sự việc này mãi tới năm 1956 mới được biết khi viên
Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng người Pháp là Roubaud nói lại
sự linh thiêng của đạo Cao Đài trên Tuần báo Paris-Match
nơi mục dành riêng cho độc giả (Courriers des Lecteurs).
Thiếu Tá Roubaud đã viết đại khái là:
“Khi phái quân đội vào trấn đóng tại Tòa Thánh Cao
Đài Tây Ninh, nhà cầm quyền đã trù mưu triệt hạ Đền
thờ nầy và có ra lịnh cho chúng tôi chôn một trái mìn 1000
kí lô ở dưới nền, với một nhiệm vụ đặc biệt như thế nầy:
Ngày nào quân đội Nhựt kéo lên chiếm Tây Ninh và vùng
Tòa Thánh Cao Đài thì chúng tôi phải cho nổ trái mìn ấy
để phá hủy vĩnh viễn Tòa Thánh trước khi rút quân chạy
đi nơi khác.
Khi viên Tiểu Đoàn Trưởng đã đóng ở đây trước tôi
được lịnh đổi đi lãnh một nhiệm vụ khác, ông ta có làm
một Biên bản bàn giao nhiệm vụ với tôi, nhưng không rõ
vì nguyên do nào mà trong Biên bản bàn giao ấy, ông ta bỏ
sót cái khoản quan trọng nói về nhiệm vụ của Tiểu Đoàn
quân Pháp là phải giựt mìn cho nổ sập Tòa Thánh trước
khi Tiểu đoàn rút lui trước cuộc tiến quân của Nhựt.
Vì lẽ không có ghi điểm trọng hệ nầy trong Biên bản
giao lãnh, nên tôi và Tiểu đoàn của tôi là đơn vị cuối cùng
chiếm đóng Tòa Thánh, đã không cho nổ trái mìn nói trên.
Ngày nay, tôi tưởng trái mìn vẫn còn nằm ở đó. Vậy,
hôm nay, xuyên qua quí báo, tôi xin loan báo cho Hội
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Thánh Cao Đài biết rõ tin nầy và ngày nào mà Hội Thánh
Cao Đài liên lạc được với tôi, tôi sẽ sẵn sàng chỉ chỗ chôn
trái mìn ấy cho mà đào lấy lên.”
Cựu Thiếu Tướng Lê văn Tất lúc ấy (1956) cũng đang
lánh nạn bên Nam vang, khi đọc được mục báo này thì có
đưa cho Đức Hộ Pháp xem. Cựu Thiếu Tướng Lê văn Tất
có đề nghị với Đức Ngài như sau: “Xin Thầy cho liên lạc với
Thiếu Tá Roubaud, xuyên qua Paris-Match, để hỏi xem cho
biết chỗ chôn trái mìn ở dưới Đền Thánh đặng cho Đạo ở
Tây Ninh đào mà lấy lên.”
Đức Hộ Pháp cười và bảo: “Không cần gì đâu con. Nếu
không có ai câu điện mà giựt nó thì nó sẽ không nổ, để lâu
ngày rồi nó cũng sét và trở thành đất mà thôi.”[19]

*****

TẠI THÁNH THẤT KIÊM BIÊN:

Thánh Thất Kiêm Biên lúc bấy giờ đang nằm trong
vùng tự trị của Nhựt. Mật thám Pháp không dám tùy
tiện bắt bớ các Chức sắc ở đây. Do đó, Thánh Thất Kiêm
Biên là nơi tạm trú của các vị Chức sắc như ông Cao Tiếp
Đạo, Quyền Thuợng Chánh Phối Sư Thuợng Chữ Thanh,
Giáo Sư Thuợng Vinh Thanh, Giáo Sư Thuợng Tuy Thanh,
Giáo Hữu Thái Đến Thanh, Lễ Sanh Thượng Tý Thanh,
Lễ Sanh Ngọc Hoài Thanh, v.v... Họ cùng về đây để tìm
phương cứu Đạo.
Tới đầu tháng 7 năm Nhâm Ngọ (1942) thì nhà binh
Nhựt trả Thánh Thất Kiêm Biên lại cho Đạo. Pháp liền
hỏi mượn Thánh Thất làm dưỡng đường.
Đến cuối tháng 7, mật vụ Pháp bắt ông Giáo Hữu
[19] Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng. Lịch Sử Kiến Trúc Tòa Thánh Tây Ninh. Tr. 65–66
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Thuợng Tuy Thanh và Lễ sanh Ngọc Hoài Thanh giam
hết 3 ngày. Thấy cảnh trạng này, các Chức sắc còn lại lần
lượt bỏ đi nơi khác lánh nạn.
Như vậy tính đến cuối năm 1942 thì hầu hết các Thánh
Thất Cao Đài trong và ngoài nước đều bị Pháp đóng cửa.
Các Chức sắc bị bắt phần thì bị giam tại nhà lao ở các
tỉnh, phần thì bị cầm tù ở các trại tù Bà Rá, Côn Lôn,
Đắc Tô, Trà Khê, Phú Bài, Lao Bảo, Sơn La, và cả tận bên
Madagascar (Châu Phi).
Một số Chức sắc khác thì chọn con đường nhẫn nhịn,
hoặc im hơi lặng tiếng, hoặc tản mác nhiều nơi. Chỉ có
một số ít là quyết tâm tìm cách cứu Đạo.
TÌM CÁCH CỨU ĐẠO

Đầu tháng 8 năm 1942, trong một đàn cơ tại Thánh
Thất Kiêm Biên, Đức Quyền Giáo Tông giáng cho hay “màn
đời sắp thay đổi và dạy cho Lễ Sanh Ngọc Hoài Thanh phải
về Nam Kỳ trong hai tuần lễ rồi trở lại, sẽ có tin mừng”.[20]
Ngày 25–8 Nhâm Ngọ (1942), Lễ Sanh Ngọc Hoài
Thanh từ Nam Kỳ lên Kiêm Biên báo tin là Sở Hiến Binh
Nhựt ở Sài Gòn đang cần tìm các Chức sắc lớn trong Đạo
và có tin của Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để ở Đông Kinh
gởi sang.
Tối hôm đó tại Thánh Thất Kiêm Biên, các Chức sắc
cầu cơ đặng xin các Đấng chỉ dẫn bước đường hành sự.
Đức Quyền Giáo Tông giáng cơ dạy rất nhiều việc. Trong
đó có cả quyết định giao Giáo Sư Thượng Vinh Thanh
lãnh vai tuồng Đạo Đời tương đắc và phái Lễ Sanh Ngọc
[20] Trần Quang Cảnh. Hồi Ký Trần Quang Vinh và Lịch Sử Quân Đội Cao Đài.
1997. Tr. 103–124
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Hoài Thanh đi theo ông Vinh tùng sự.[21]
ÔNG TRẦN QUANG VINH BỊ CHO NGHỈ HƯU NON

Ông Trần Quang Vinh là nhân viên Thông Phán ngạch
Chính phủ Pháp tại Kiêm Biên. Tết Nhâm Ngọ (1942) ông
Vinh có về Sài Gòn thăm gia đình. Ngày mùng 7 tháng
giêng ông Vinh trở lại Kiêm Biên. Nhân dịp này, ông Phối
Sư Thượng Chữ Thanh (Đặng Trung Chữ) có xin đi nhờ
xe ông Vinh lên Kiêm Biên lánh nạn.
Tháng 7–1942 thì mật thám biết được chính ông Vinh
là người chở ông Phối Sư Đặng Trung Chữ trốn từ Sài
Gòn lên Kiêm Biên. Mật thám Pháp liền phúc trình lên
tòa Khâm Sứ. Do đó ông Vinh bị cho nghỉ việc. Vinh ông
làm việc cho Pháp trên 20 năm nên được hưởng hưu non.
Sỡ dĩ Pháp làm lớn chuyện này là vì sau khi Đức Hộ
Pháp và các vị Thiên Phong bị bắt thì Phối Sư Thuợng Chữ
Thanh là Chức sắc lớn nhất trong Đạo.

[21] Trần Quang Cảnh. Hồi Ký Trần Quang Vinh và Lịch Sử Quân Đội Cao Đài.
1997. Tr. 203
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NHỮNG ĐÀN CƠ DẠY VỀ CƠ HIỆP TÁC VỚI NHỰT
Bị cho nghỉ việc, ngày mùng 6 tháng 9 Nhâm Ngọ
(15–10–1942) Giáo Sư Thượng Vinh Thanh về quê ở Long
Xuyên. Lúc này ông Lễ Sanh Thượng Tý Thanh và Ngọc
Hoài Thanh cũng đã về Long Xuyên.
Nhân dịp Lễ Sanh Thượng Tý Thanh, Ngọc Hoài
Thanh, và Giáo Hữu Thái Đến Thanh đến thăm Giáo Sư
Vinh; có đủ người phò loan, các ông tổ chức cầu cơ để xin
các Đấng chỉ dẫn.
ĐÀN CƠ TẠI TƯ THẤT HIỂN TRUNG (GIÁO SƯ TRẦN QUANG VINH)

“Long xuyên, ngày 19 tháng 9 Nhâm Ngọ (dl 28–10–1942)
❒❒ Phò Loan: Giáo Hữu Thái Đến Thanh và Lễ Sanh Ngọc
Hoài Thanh
❒❒ Hầu Đàn: Giáo Sư Thuợng Vinh Thanh, Lễ sanh Thượng
Tý Thanh, Lễ Sanh Thái Gặp Thanh, Lễ Sanh Ngọc
Hương Thanh, Chánh Trị Sự Hiền
LÝ ĐẠI TIÊN

Chào Chư Hiền Hữu,
Lão lấy làm mừng, mừng cho nền Đạo của Chí Tôn
được khỏi vòng thúc phược ngày gần đây.
Lão đắc lịnh Chí Tôn chỉ phán, Lão phải hiệp cả chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật chuyển hiệp các bậc Chơn Linh
trước kia đã lãnh lịnh với Chí Tôn chuyển thế trong buổi
Hạ Nguơn này, ngày nay đúng kỳ Thiên Thơ tiền định.
Lão chỉ trông cậy hiền hữu Thượng Vinh Thanh gắng
công tìm kiếm những bực đủ tâm đức và dám hy sinh liều
thân cứu Đạo, ấy là cứu quốc để giống nòi của dân Việt
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Nam và toàn nhơn loại khắp cả năm Châu hầu hưởng ân
huệ kỳ Đại Xá.
Lão lo xoay chuyển về mặt Vô Hình, thúc giục toàn cả
Chơn Linh. Còn về mặt thế Hữu Vi, Lão chỉ định quyết cho
hiền hữu Thượng Vinh Thanh cùng hàng Chức Sắc trung
thành hiệp chung trí nhứt tâm hòa ái lo cho đến ngày thành
công, miễn chư hiền hữu hiệp nhau đồng sức lượng tài chia
trách nhiệm thi hành là nên việc.
Cơ nghiệp chẳng xa, đừng diên trì trễ việc. Có lẽ chư
hiền hữu được hiểu cơ hiệp khá rồi, hiệp với ai?
(Hiển Trung* bạch: Xin Đức Ngài chỉ giáo)
– Cười, hiệp với chú L..., đừng viết ra.
Đại hỉ, đại hỉ. Lão rất mừng, cho toàn nhơn loại mau
thoát khổ mà Lão cũng được đắc vọng.
THI:
Ngựa chạy thẳng cương lố thấy dê,
Chúa Nam sắp trở ngự Triều quê;
Muôn dân phỉ dạ còn chi bẳng,
Phật xuất tha bang Phật trở về. **
Lão có thương lượng với Thuợng Trung Nhựt rồi, chư
hiền hữu cứ vâng lịnh thi hành thì đắc lực. Hiền hữu chẳng
nên hơ hỏng để lậu cơ mưu thì ách kia khó gỡ, lại đắc tội
với Thiên Đình và nhơn sanh chẳng nhỏ. Khá cẩn thận cho
lắm nghe.
Chư hiền hữu cứ việc tấn tới, có Lão lo với.
Lão xin nhượng cơ cho Thượng Trung Nhựt. Lão kiếu
chư hiền hữu. Lão chào tất cả.
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THĂNG”[22]
–---– Hiển Trung: là Đạo hiệu của Giáo sư Trần Quang
Vinh
– ** Các câu thi trên có ý nghĩa như sau:
Câu 1: Năm Ngọ bước qua năm Mùi
Câu 2: Có thể Kỳ Ngoại Hầu Cường Để hoặc vua Bảo
Đại sắp về Việt Nam
Câu 3: Dân chúng hết lòng vui sướng không gì bằng
Câu 4: Đức Hộ Pháp bị đầy ở đảo Madagascar sắp
được trở về.
–---▶▶ “Tái cầu:
THƯỢNG TRUNG NHỰT QUYỀN GIÁO TÔNG

Chào tất cả mấy em,
Mấy em gặp bánh cứ ngồi nhai hoài, làm cho Qua mất
công đợi.
(Giải thích: các anh em tiếp được bài Thánh Giáo của
Đức Lý Đại Tiên, xúm nhau đọc đi đọc lại và bàn bàn luận
luận, cũng như gặp bánh cứ ăn hoài, làm cho Anh Cả phải
đợi).
THI:
Bánh ngọt Qua cho cứ việc ăn,
Nuốt rồi còn ngọt cả hàm răng;
Mùi thơm ngào ngạt nồng nàn bấy,
[22] Trần Quang Cảnh. Hồi Ký Trần Quang Vinh và Lịch Sử Quân Đội Cao Đài.
1997. Tr. 132–134
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Hiếm kẻ kiếm tìm chạy liếu lăng.
Vậy mà có đứa chẳng được ăn.
(Hiển Trung bạch: còn ai chẳng được ăn)
(Anh Cả đáp): nhiều đứa lắm. Mấy em tưởng bánh
ngọt dễ được ăn lắm sao.
THI:
Làm cho được bánh dễ gì sao?
Kiếm bột ra công chẳng nệ lao;
Ngon miệng khoái lòng còn nhớ bạn,
Cảm tình khổ nhọc buổi sơ giao.
Đó là Qua nói lòng tốt của mấy em, ăn trái nhớ kẻ trồng
cây là nhớ các bạn tiền vãng đã từ cỏi tục về cảnh vô hình.
Qua để lời khen cả vợ chồng em Thượng Vinh, đồng
tâm đủ óc hy sinh cùng Đạo, vì Đạo thương Đời, quyền
chẳng quản, lợi không màng, nghiêng vai gánh Đạo trong
lúc cuối cùng, thiệt cũng là một việc khó làm của người nơi
mặt thế mà hai em dám bạo gan, Qua đáng khen đó. Đạo
thành danh rạng thì còn chi hơn đó hai em.
Chú Ngạn Sơn đắc lực đắc vọng vô cùng, trông tin mấy
em cũng vô tận.
(Hiển Trung bạch: Xin cho biết tin của Ngạn Sơn và
Tiếp Đạo).
(Anh Cả đáp):
Tiếp Đạo Ngạn Sơn ở một vùng,
Việc làm hai vị hiệp nhau cùng,
Tính toan cầu viện đôi ba nẻo,
Còn đợi mấy em kiếm vốn hùn.
Hùn nhiều nghĩa.
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(Hiển Trung bạch: Anh Cả cho biết nghĩa hùn).
(Anh Cả đáp): Hùn với L... là cơ quan hiệp tác đó.
(Hiển Trung bạch: các em không tiền mà lấy chi đi lo
hiệp tác). (Anh Cả đáp):
Họ trông em lắm đa. Thiếu chi giấy bạc, một trăm, hai
chục, năm đồng, cắc, xu, hằm bà lằng. Mấy em đừng lo.
(Hiển Trung bạch: tiền đó đâu nhiều vậy?)
(Anh Cả đáp): Chuột tha. (Ý nghĩa là có Thượng Tý
Thanh lo-Tý là chuột).
(Lễ Sanh Tý bạch nhờ Anh Cả phò hộ trong mọi việc).
(Anh Cả đáp): Có Qua bên em luôn. May Qua được
thành Ông Tiên, mấy em kêu Qua lo mới kịp, bằng còn
mang xác thịt chóng mặt chịu nổi đâu.
(Hiển Trung bạch: Xin Anh Cả phò hộ cho Giáo Hữu
Đến đi hành Đạo).
(Anh Cả đáp):
Đến đâu nên đó có chi nao,
Qua đã sẵn lòng độ chẳng sao;
(Đến đây Lễ Sanh Tý và vài vị hầu Đàn khẩn vái bạch
thầm). (Anh Cả Tiếp):
Rộn rịp rùm tai ai biết nhỉ,
Cơ mầu có một phải hai nào.
Nhơn sanh quá trông rồi thấy sơ sơ, sợ hãi, phần đông
đủ tâm sợ.
(Giáo Hữu Thái Đến Thanh bạch: Nhơn sanh đang
phập phòng lo sợ, vì họ đâu thấu rõ mọi việc đều do Thiên
Thơ tiền định).
(Anh Cả đáp): Phải, Đến nói nhầm.
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Mấy em biết được và đủ chí tội nghiệp cho nhơn sanh,
đâu thấu rõ cơ mầu lại là chưa phải bực cầm thương lên
ngựa. Hề mà! nào phải Tướng là hạng như mấy em, vậy mới
đáng mặt độ đời cứu thế, giải khổ cho quần sanh. Những
bậc tạo thế anh hùng dầu gặp cảnh nào cũng tùy theo làm
cho được việc, sanh tử há nài, nhưng phải cho ngoan, không
phải liều chết là đủ: Chết cho đắc lực mới là đáng cho.
(Lễ Sanh Ngọc Hoài Thanh bạch thầm về vụ đi Saigon
và Nam Vang)
(Anh Cả đáp): Hoài, cứ lo đi, có Qua theo với. Nên việc,
Qua bảo đảm em mà. Phong Chí lợi hại lắm đa, (Hoài sợ
bạch thầm hoài). Không sao đâu, miễn em lên đến Kiêm Biên
rồi Qua ám trợ cho em, hà hơi lăng liếu là được việc............
vậy mà hắn sợ gió cuồng phong:
Hiện xuất chơn linh cự gió cuồng,
Bạch Vân em lãnh ấn tiên phuông;
Ra ngoài trận thượng Thần Tiên trợ,
Can đởm làm xong các vở tuồng.
Hoài, em coi bài thi, hành sự là đắc lực.
(Hiển Trung bạch: Hoài nhút nhát, sợ không dám làm).
(Anh Cả đáp): Hắn dám thiệt mà, song cũng còn lo,
duy cứ làm, nào lui. Còn hiếm chi em sẵn chí hy sinh.
Đến, Hương, Gặp, Tý, Hiền, em Hiền nhỏ cũng sẵn chí
lần theo, song thương vì gia sự đeo đai, gắng chí làm nên
cho chủng tộc là điều đáng thi hành nhứt, khuyên em gắng
tâm noi bước lần theo các anh đi trước đó.
Mấy em để coi Qua tổ chức cuộc này kết quả đắc lực,
rồi mấy em vui luôn.
(Lễ Sanh Hoài bạch thầm về vụ Giáo Hữu Cao và Giáo
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Sư Đức). (Anh Cả đáp):
Thượng Cao Thanh để sau, kế đây cũng có việc cần đến
em đó, nhưng hiện chừ để em nó ngồi yên Châu Đạo, sau
tùy phương ứng dụng.
Đến, em phải đi cho giáp mặt Giáo Sư Thượng Đức tỏ
các việc yếu nhiệm mà Đức tận tâm chung hiệp với mấy
em thì đắc lực thêm nữa. Hiện chừ Đức lấy làm lo lắng bởi
tin đồn dữ dội lắm. Đức quá buồn, trông gặp tin hỏi cho
tường tận.
Tý, em thiệt đủ can đởm, song phải nhẫn chí tùy thời làm
theo bực trung dung là đủ. Nói tóm một điều là mấy em cứ
việc lo cho tới, có Qua và các Đấng ám trợ cho thành công.
Thôi Qua kiếu các em.
THĂNG”[23]
Được lệnh từ hai bài Thánh Giáo trên, Giáo Sư Thượng
Vinh Thanh cùng với Giáo Hữu Thái Đến Thanh, Lễ Sanh
Thượng Tý Thanh, Lễ Sanh Ngọc Hoài Thanh, Lễ Sanh
Thái Gặp Thanh, Lễ Sanh Ngọc Hương Thanh và Chánh
Trị Sự Hiền lo đi mời một số Chức Sắc có thiện chí để
bàn về việc hợp tác với Nhựt. Kỳ hẹn đến ngày mùng 10
tháng 10 Nhâm Ngọ (dl 17–11–1942) thì tập hợp tại Long
Xuyên để thảo luận.
Việc lên Sài Gòn tìm sự hiệp tác với Nhựt cũng cần
một số tiền sinh hoạt. Trong lúc chờ đợi cuộc họp, bỗng
dưng có ông Lễ Sanh Thái Hào Thanh từ Bình Định vô
thăm. Trong lúc hàn quyên, ông Vinh có đem chuyện
Đức Lý đang dạy về việc hiệp tác. Nghe vậy ông Lễ Sanh
Hào bèn giao lại số tiền là 1.700 đồng Đông Dương cho
[23] Trần Quang Cảnh. Hồi Ký Trần Quang Vinh và Lịch Sử Quân Đội Cao Đài.
1997. Tr. 134–138
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ông Vinh. Số tiền này là một con số rất lớn vào thời điểm
1942. Theo ông Hào, số tiền này là do chư đạo hữu ở miền
Trung gom góp để ông đem vào Tòa Thánh công quả.
Nhưng khi ông ghé qua Tòa Thánh thì biết Pháp đã đóng
của Toà Thánh; các Chức Sắc ở Toà Thánh không còn ai.
Ông cũng nghe loáng thoáng chuyện cơ hiệp tác nên mới
lên tận Long Xuyên xem sao. Khi thấy được những đàn
cơ của Đức Lý, ông bèn giao lại số tiền cho bổn bộ để lo
chuyện lớn.
Đúng kỳ hẹn, ngày mùng 10 tháng 10 Nhâm Ngọ (dl
17–11–1942) các Chức sắc được mời hôm trước tụ tập về
Long Xuyên. Sau khi họp xong, tối hôm đó, các ông lại cầu
cơ. Đàn Cơ tại tư gia Giáo Sư Trần Quang Vinh:
❒❒ Phò loan: Giáo Hữu Thái Đến Thanh và Lễ Sanh Ngọc
Hoài Thanh.
❒❒ Hầu Đàn:
■■ 3 vị Giáo Sư: Thượng Đức Thanh, Thượng Vinh Thanh,
Ngọc Non Thanh,
■■ 3 vị Giáo Hữu: Thái Đến Thanh, Thái Hào Thanh,
Thuợng Cao Thanh,
■■ 3 vị Lễ Sanh: Thuợng Tý Thanh, Thuợng Sang Thanh,
Ngọc Hoài Thanh.[24]
“Đức Lý Đại Tiên và Đức Quyền Giáo Tông giáng dạy
đầy đủ chi tiết về tương lai của nền Đạo và giống nòi, giục
thúc phải tức cấp lo cơ quan hiệp tác với Nhựt cho ra thiệt
tướng.
Anh Cả ra lịnh, định nội ngày mai là 11 tháng 10 Nhâm
Ngọ (18–11–1942) sáng sớm phải rời Long Xuyên tất cả nếu
[24] Trần Quang Cảnh. Hồi Ký Trần Quang Vinh và Lịch Sử Quân Đội Cao Đài.
1997. Tr. 138
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ở nán thì sẽ có tai nạn, ách kia khó gỡ.”[25]
DIỄN TIẾN VIỆC HIỆP TÁC
Sáng ngày 11 tháng 10 Nhâm Ngọ (18–11–1942), phái
đoàn từ Long Xuyên lên Sài Gòn an toàn.
Vài ngày sau, nhờ sự môi giới của người thông ngôn
tiếng Nhựt là ông Lương Văn Tương, ông Trần Quang Vinh
gặp được hai vị sĩ quan Nhựt là Kimura và Mochizuki.
Cuộc gặp lần đầu này nhằm tìm hiểu về vấn đề Nhựt –
Cao Đài hiệp tác như thế nào.
Sau khi dò xét mục đích và thiện chí của Nhựt, ông
Trần Quang Vinh hẹn sẽ gặp lại. Ông Vinh cần phải bàn
bạc thêm với các Chức sắc khác.
Trung tuần tháng 11 Nhâm Ngọ 1942, Lễ Sanh Thượng
Danh Thanh được lịnh đi mời các Chức Sắc Cao Đài đại
diện các tỉnh Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ, và Cao Miên.
Ngày 1 tháng 12 Nhâm Ngọ (1942) phía Cao Đài có 12
vị Chức Sắc lớn, thay mặt cho toàn Đạo Đông Dương. Phía
Nhựt có hai vị sĩ quan đại diện là Kimura và Mochizuki.
Thông ngôn: Lương Văn Tường và Huỳnh Khai.
Hai bên thảo luận nhiều khoản về sự hiệp tác. Xin
được tóm lược như sau:
 Bên Cao Đài: lo phần tuyển mộ công nhân làm việc
cho các hãng xưởng trong các ngành Kinh tế, Giao
thông, Chính trị v.v... và tuyển tân binh tình nguyện
cho quân đội Nhựt trong binh chủng Hải, Lục, Không
Quân.
[25] Trần Quang Cảnh. Hồi Ký Trần Quang Vinh và Lịch Sử Quân Đội Cao Đài.
1997. Tr. 127
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 Phía Nhựt: lo phần pháp lý, đảm bảo những người
làm cho Nhựt không bị Pháp bắt bớ. Công nhân, hoặc
tân binh sẽ được trả lương và được hưởng các phúc
lợi khác, v.v...[26]
LÀM VIỆC CHO NHỰT
Lúc này ông Vinh trong vai ông thầu việc, tức là lo
tuyển công nhân và tân binh cho Nhựt.
Văn phòng đại diện đặt ở số 4 đường MacMahon, là
căn nhà do ông thông ngôn tiếng Nhựt Lương Văn Tương
nhường lại với giá 500 đồng.
Giáo Sư Thượng Vinh Thanh được các Chức Sắc bầu
làm Đại Biểu. Ông tạm thời thay mặt cho toàn Đạo (trong
lúc Đức Hộ Pháp và chư vị Đại Thiên Phong vắng mặt)
đặng giao thiệp với nhà cầm quyền Nhựt, tiếp xúc với
Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để ở Đông Kinh và các đảng
phái yêu nước.
Mùa Hè năm Quí Mùi (1943), ông Trần Quang Vinh
có gởi thư cho Đức Kỳ Ngoại Hầu. Ngày 25–7–Quí Mùi
(dl 13–8–1943) thì Kỳ Ngoại Hầu trả lời.
Trong đoạn cuối của bức thư, Kỳ Ngoại Hầu Cường
Để đề cử Giáo Sư Trần Quang Vinh lên làm Phó Đoàn
Trưởng ‘Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội’. Ông Tùng
Hạ (người Nhựt) làm Đoàn Trưởng.
Ngoài nhiệm vụ thầu việc cho Nhựt như đã nói ở
trên, văn phòng cũng là nơi bí mật gặp gỡ, liên kết và giúp
đỡ các đảng phái yêu nước chống Pháp. Ở Đông Kinh thì
liên lạc và tiếp tế cho Đức Kỳ Ngoại Hầu. Bên Bangkok
[26] Trần Quang Cảnh. Hồi Ký Trần Quang Vinh và Lịch Sử Quân Đội Cao Đài.
1997. Tr. 206–207
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thì nuôi dưỡng các ông Dương Văn Giáo, Cao Đức Trọng,
Đặng Trung Chữ. Rồi tiếp tế ông Hồ Văn Ngà của ‘Đảng
Quốc Gia Độc Lập’ v.v... Bên Singapo thì giúp các ông Trần
Trọng Kim, Dương Bá Trạc, Trần Văn Ân (Việt Nam Quốc
Gia Độc Lập Đảng), v.v... Trong nước thì giúp đỡ ông Ngô
Đình Diệm, Nguyễn Xuân Chữ. Ngoài ra các đảng phái
nho nhỏ, đảng nào cũng có nhờ đến Cao Đài tất cả.[27]

[27] Trần Quang Cảnh. Hồi Ký Trần Quang Vinh và Lịch Sử Quân Đội Cao Đài.
1997.0Tr. 216
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Thư phúc đáp của Kỳ Ngoại Hầu Cường Để gởi cho ông Vinh
‘Những Giai Đoạn Đạo Sử’ Quyển I từ 1946–1954,
CTS Huỳnh Văn Mẫn-Trang 71
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Thư phúc đáp của Kỳ Ngoại Hầu Cường Để gởi cho ông Vinh
‘Những Giai Đoạn Đạo Sử’ Quyển I từ 1946–
1954, CTS Huỳnh Văn Mẫn-Trang 73

Một công việc điển hình khác của việc hiệp tác với
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Nhựt là tuyển mộ công nhân cho hãng tàu Nitinan.
Khi Bộ Tham Mưu Nhựt muốn đóng thêm một
số chiến thuyền để trang bị cho Hải Quân, hai sĩ quan
Kimsura và Mochizuki nhờ ông Vinh giúp đỡ họ về mặt
nhân công. Nếu lo được, Nhựt sẽ cấp cho một mảnh đất
để mở hãng đóng tàu và bảo vệ an toàn cho công nhân
khi đến làm việc. Ngoài ra còn có lương bổng và phúc lợi.
Nhận định đây là một việc đại sự. Cần phải có một
số thợ chuyên môn về đóng tàu và phải có một đội ngũ
công nhân đông đảo mới được. Ông Vinh về bàn với các
ông Tước, ông Tuy, ông Hoài, ông Danh.
Tình hình Đạo sự lúc đó là Pháp muốn bắt bớ các
Chức sắc và tiêu diệt Đạo. Nay gặp cơ hội tốt, nếu kêu gọi
các Chức sắc và tín đồ Cao Đài về làm việc cho Nhựt thì
tất cả sẽ có một chỗ tá túc an toàn. Toàn thể tán thành
việc giúp Nhựt tìm công nhân cho hãng tàu.
TUYỂN MỘ CÔNG NHÂN CHO HÃNG TÀU NITINAN
Được đồng đạo tán thành việc hợp tác với Nhựt để
mở hãng đóng tàu, Ông Vinh lập tức cho triệu tập các
Chức sắc và thanh niên Cao Đài tình nguyện về Saigon
làm việc. Khi có đủ số lượng công nhân và chuyên môn
như bên phía Nhựt đòi hỏi, ông Giáo Sư Đại Biểu mới ký
kết với quân đội Nhựt tờ giao kèo thầu việc đóng tàu. Đó
là vào cuối năm 1942.[28]
Hãng tàu Nitinam nằm gần cầu chữ Y, trên một
khoảng đất rộng lớn kéo dài mấy cây số. Xưởng và nhà ở
cho công nhân được cất thành dãy thẳng tắp sát bờ sông.
[28] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr. 16
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Các dãy trại được sắp xếp theo từng tỉnh.
Công việc được phân công rất rõ ràng. Ông Bếp thì
coi 12 công nhân. 1 Cai thì chỉ huy 3 Bếp, tức là 36 công
nhân. 1 Đội thì coi 3 Cai (108 công nhân).
Đội nào ở nhà nấy theo tỉnh của mình. Ai ở Gia Định
thì về trại Gia Định, ai Châu Đốc thì về trại Châu Đốc. 5
Đội thì vô 1 Toán (540 người). Có tất cả 6 Toán, gồm 3240
công nhân. Họ toàn là tín hữu Cao Đài.[29]
Mỗi Bếp thì chăm lo cho công nhân của mình, từ việc
trong xưởng, tới việc ăn ở sinh hoạt. Chăm lo chu đáo như
anh em trong nhà.
Ban đầu ông Vinh lãnh thầu các trại cưa, rồi sau đến
đóng tàu.
Ban đầu lãnh đóng 5 chiếc, 10 chiếc, rồi tới 20 chiếc.
Mỗi tỉnh lãnh làm một chiếc tàu, để danh hiệu của
tỉnh mình. Việc làm được tổ chức rất có qui tắc. “Khâm
Châu thì lãnh vai trò là chủ tàu, còn các Đầu Tộc và Bàn
Trị Sự thì tùy theo tài sức mà chia phận sự theo đó. Trên
các vị chủ tàu (Khâm Châu Đạo) thì có Ban Giám Đốc
(Quyền Hội Thánh) chăm nom. Trên Quyền Giám Đốc, có
Ban Chỉ Huy tối cao. Bởi vậy công việc làm được tuần tự
đi theo phẩm trật.”[30]
[29] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr. 18
[30] Trần Quang Cảnh. Hồi Ký Trần Quang Vinh và Lịch Sử Quân Đội Cao Đài.
1997. Tr. 219
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❒❒ Cao Đài thành lập Nội Ứng Nghĩa Binh và Cận Vệ
Quân
❒❒ Nội Ứng Nghĩa Binh
❒❒ Cận Vệ Quân
❒❒ Huấn luyện
❒❒ Duyệt binh
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CAO ĐÀI THÀNH LẬP NỘI ỨNG NGHĨA BINH VÀ
CẬN VỆ QUÂN NỘI ỨNG NGHĨA BINH
Khi Phong trào ‘Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội’
của Kỳ Ngoại Hầu Cường Để ngày càng được nhiều người
trong nước biết đến và ủng hộ, Đức Kỳ Ngoại Hầu lại dạy
Ban lãnh đạo hãng tàu hãy sử dụng số nhân công để đào
tạo họ thành một Nội Ứng Nghĩa Binh và Cận Vệ Quân vì
sẽ hữu dụng sau này. Như đã đề cập ở phần thư phúc đáp
của Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, Giáo Sư Trần Quang Vinh
hiện giờ là Phó Đoàn Trưởng ‘Việt Nam Phục Quốc Đồng
Minh Hội’. Đoàn Trưởng là ông Tùng Hạ (người Nhựt).
Được thư và chỉ thị của Kỳ Ngoại Hầu, ngày 15–9–1943
Ban lãnh đạo hãng tàu nhóm họp với nhau và biểu quyết
ra một kế hoạnh như sau:
Nội Ứng Nghĩa Binh, tuyển chọn từ 18 đến 40 tuổi.
Lúc trước là Bếp coi 12 công nhân, nay Bếp là Phân
Đội trưởng.
Cai coi 36 công nhân, nay là Tiểu Đội trưởng
Đội coi 108 công nhân, nay là Trung Đội trưởng.
Một Toán thì gồm 5 Đội (504 công nhân), có một
Quản làm đầu.
Toán thì lấy tên những bậc anh hùng liệt sĩ để đặt tên
cho Toán của mình, như Toán Tả Quân Lê Văn Duyệt,
Toán Trần Hưng Đạo, Toán Trưng Nữ Vương, v.v...[31]
CẬN VỆ QUÂN
Cận Vệ Quân là một đạo binh đặc biệt được tuyển
ra từ Nội Ứng Nghĩa Binh. Có tổng cộng 108 người giỏi.
Có sắc phục riêng, có một vị quan làm đầu, cũng dưới
[31] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr. 19
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quyền điều khiển của Tổng Chỉ Huy. Đạo binh này được
huấn luyện đặc biệt để làm cận vệ cho Đức Kỳ Ngoại Hầu
Cường Để.
Chỉ huy Nội Ứng Nghĩa Binh được phân bổ lại như sau:
1. Ông Giáo Hữu Thái Đến Thanh: Giám Đốc việc
đóng tàu.
2. Ông Giáo Sư Thượng Tước Thanh: Tổng Chỉ Huy
Nội Ứng Nghĩa Binh.
3. Ông Giáo Hữu Thượng Tuy Thanh: Phó Chỉ Huy Nội
Ứng Nghĩa Binh và Chỉ Huy Cận Vệ Quân.
Đó là sự tổ chức tại hãng tàu. Ngoài ra có khoảng trên
20.000 người tình nguyện ở các tỉnh ngấm ngầm tổ chức
để làm hậu tuyến cho đạo binh tại hãng tàu.[32]
HUẤN LUYỆN
Ban Giảng Huấn toàn là người Việt; từng là cựu quân
nhân Pháp hoặc Nhựt. Tất cả đều dày dạn kinh nghiệm
về quân sự và chiến lược.
1. Ban Giảng Huấn về Chánh Trị: gồm các ông Nguyễn
Văn Tý, Nguyễn Văn Hoài, Nguyễn Thanh Danh,
Nguyễn Văn Ngừa, Nguyễn Tuấn Phu, Nguyễn Ngọc
Anh, v.v...
2. Ban Giảng Huấn về Quân Sự: gồm các ông Bùi Tấn
Tước, Nguyễn Văn Tuy, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn
Thành Phương, Lê Hoàng Cưu, Huỳnh Văn Liêng,
Nguyễn Văn Thuận, v.v...
a. Huấn Luyện Quân Sự: Ban ngày vẫn làm công nhân,
ban đêm học về lý thuyết, thao diễn, chiến thuật,
[32] Trần Quang Cảnh. Hồi Ký Trần Quang Vinh và Lịch Sử Quân Đội Cao Đài.
1997. Tr. 221–222
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chiến lược, v.v...
b. Huấn Luyện Chánh trị: là người tín hữu Cao Đài
nên phần này không nặng về xảo thuật chánh trị.
Thay vào đó, họ được dạy về sự thương yêu, công
bình. Lấy thuyết chân thật, đạo đức, nhân nghĩa
đại đồng, và bác ái làm phương châm.
Về mặt tinh thần Đạo Đức, Ban giảng viên gồm có:
Lễ Sanh Thượng Tý Thanh, Lễ Sanh Ngọc Hoài Thanh,
Lễ Sanh Thượng Danh Thanh, Chánh Trị Sự Nguyễn Văn
Ngưu, Chánh Trị Sự Nguyễn Ngọc Anh, Thông Sự Nguyễn
Văn Thành, Thông Sự Nguyễn Tuấn Phú.
Mỗi ngày đều có luân phiên một người giảng dạy.
Giảng viên đem những tin tức hằng ngày cập nhật đặng
động viên tinh thần thanh niên hăng hái lên, đủ sự can
đảm hy sinh trong lúc phụng sự quốc gia. Nhờ vậy, chỉ
trong vòng 6 tháng, dân thợ của hãng tàu Nitinan bỗng
nhiên biến thành một đạo binh hùng hậu và hăng hái
chiến đấu.[33]
DUYỆT BINH
Qua mấy tháng tập luyện thì Bộ Tham Mưu Nhựt
muốn xem duyệt binh. Do đó nghĩa binh tập luyện gắt
gao mỗi đêm để chuẩn bị.
Mồng 1 Tết năm Ất Dậu (1945) là ngày duyệt binh.
Sáng hôm đó, trong mỗi gian nhà, quân sĩ trong bộ
đồng phục trắng đứng dàn hai bên theo mỗi Toán Quân.
Đúng 9 giờ, Tư Lịnh quân đội Nhựt cùng Giáo Sư đại biểu
và đoàn tùy tùng đi một vòng quan sát.
Sau khi duyệt binh xong, Tư Lịnh Nhựt khen ngợi và
[33] Trần Quang Cảnh. Hồi Ký Trần Quang Vinh và Lịch Sử Quân Đội Cao Đài.
1997. Tr. 221–222
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rất kính phục tinh thần yêu nước của người Việt Nam. Họ
không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà tổ chức đã huấn
luyện một đạo binh chuẩn mực như vậy.
Tính tới thời điểm đó, trong nước chỉ có Nội Ứng
Nghĩa Binh Cao Đài là một tổ chức được huấn luyện bài
bản và hoàn bị hơn hết.

Sơ đồ tổ chức Nội Ứng Nghĩa Binh tại hãng tàu Nitinan
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CHƯƠNG VI
❒❒ Nội Ứng Nghĩa Binh Cao Đài cùng Nhựt đảo chánh
Pháp
❒❒ Tình hình trong nước sau khi Nhựt đảo chánh Pháp
❒❒ Hoạt động của Nghĩa Binh Cao Đài sau khi Đảo
Chánh Pháp
1. Bảo vệ cơ quan công cộng và dân chúng
2. Tổ chức biểu tình và diễn hành ở vườn ông
Thuợng
3. Cao Đài được Phục hồi quyền tự do tín ngưỡng
4. Cao Đài Thành lập Cao Đài Tham Mưu Quân
Sự Vụ
5. Giáo Sư Đại Biểu Trần Quang Vinh giúp Nhựt
tuyển chọn nhân tài từ các Đảng phái chánh trị
cho nội các Chính Phủ Trần Trọng Kim
6. Cao Đài tổ chức rước Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường
Để
❒❒ Nạn đói năm 1944–1945

99

CHƯƠNG VI

NỘI ỨNG NGHĨA BINH CAO ĐÀI CÙNG NHỰT ĐẢO CHÁNH PHÁP

T

ình hình giữa phe Trục và Đồng Minh thì Đức
và Ý đã từ từ thất trận trước phe Đồng Minh.
Ở Đông Dương chỉ còn Nhựt là đang lớn mạnh. Đồng
Minh quyết đem toàn lực để hạ Nhựt.
Nhựt tính kế là phải ra tay trước, tức là phải giải giới
Pháp tại Đông Dương. Nếu trễ, một khi Anh, Mỹ đổ bộ
lên Đông Dương thì Nhựt khó tránh khỏi họa nội công
(Pháp), và ngoại kích (Anh, Mỹ).
Nhựt muốn đảo chánh Pháp. Ý định đảo chánh hợp
với lòng dân Việt Nam. Dân ta đã khổ nhiều vì sự đàn
áp của thực dân Pháp. Do đó khi Nhựt dò ý thì Nội Ứng
Nghĩa Binh Cao Đài liền hứa giúp.
Chuẩn bị cho đảo chánh: Nội Ứng Nghĩa Binh được
trang bị tầm vong vạc nhọn và dây luột để cột tù binh.
Trước thời điểm đảo chánh ba ngày, xe nhà binh Nhựt
âm thầm đưa lính đi tới các nơi để chuẩn bị. Các tỉnh xa
thì đi trước, các nơi gần như nội thành Saigon, Chợ Lớn
thì đi sau.[34]
Từ 8 giờ tối ngày 9–3–1945, xe nhà binh Nhựt âm
thầm bao vây tất cả căn cứ quân sự và cơ quan chánh trị
Pháp. Lúc 22 giờ 17 phút, tướng Tsuchihashi Yuisu, chỉ huy
Đạo quân Thiên Hoàng 38 ở Sài Gòn ra lệnh cho 67.000
binh sĩ tại Việt Nam bắt đầu tiến hành đảo chính. 23 giờ
21 phút, mật mã “777” báo hiệu cho các sĩ quan Nhựt trên
toàn Đông Dương bắt đầu động binh.[35]
[34] Trần Quang Cảnh. Hồi Ký Trần Quang Vinh và Lịch Sử Quân Đội Cao Đài.
1997. Tr. 224–225
[35] Dixee R. Bartholomew-Feis. Chiến Dịch Meigo. Dịch giả Lê Lương Giang.
Chương 5

100



CHƯƠNG VI

Các cấp tướng lĩnh Pháp như Phó Đô Đốc Thủy Sư,
Toàn Quyền Đông Dương Jean Decoux; Tổng Tư Lịnh
Quân Đội Đông Dương, Đại Tướng Ayme; Phó Đô Đốc
Thủy Sư, Tổng Tư Lịnh hạm đội Pháp ở Đông Dương
Berenger; Phó Tư Lịnh Không Quân Pháp ở Đông Dương,
Đại Tá Craysol; Tổng Tư Lịnh Sư đoàn Nam-Miên, Đại
Tướng Delsue; Tổng Tư Lịnh Bội Đội Nam Kỳ, Đại Tướng
Bereau, v.v... đều bị bắt giữ. Hầu hết các đồn binh Pháp
nhanh chóng buông súng đầu hàng.
Cuộc đảo chánh diễn ra tới rạng sáng ngày 10–3–1945
thì hoàn tất. Sáng hôm đó, trước các công sở Pháp ở khắp
Sài Gòn đều có Nghĩa Binh Cao Đài đứng canh gác.
Ngày 9–3–1945 là một ngày lịch sử cho nước Việt Nam.
Nền đô hộ thực dân 80 năm qua đã bị lật đổ, trong đó có
sự đóng góp của Nội Ứng Nghĩa Binh Cao Đài. Tiếng tăm
của Nội Ứng Nghĩa Binh Cao Đài vang dội khắp cả nước.
Cuộc đảo chánh ngày 9–3–1945 đã chặt đứt một mắt
xích trong chuỗi cai trị của bọn thực dân. Cuộc đảo chánh
là một hồi chuông làm cảnh tỉnh các nước thuộc địa ở
nhiều nơi trên thế giới đứng lên khởi nghĩa. Thật vậy, sau
cuộc đảo chánh này, các nước thuộc địa của Pháp, của Anh
ở khắp nơi lần lượt đứng lên đòi độc lập. Phi Luật Tân
được độc lập ngày 4–7–1946, Lào: 19–7–1949, Indonesia:
17–8–1945, Ấn Độ: 15–8–1947, Cambodia: 9–11–1953, Sudan:
1–1–1956; Ghana: 6–3–1957; Guinea: 2–10–1958, v.v... Đó
là sự thành công và tầm ảnh hưởng to lớn của cuộc đảo
chánh đối với đại cuộc.
TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC SAU NGÀY NHỰT ĐẢO CHÁNH PHÁP
Ngày 10–3–1945 Nhựt ra tuyên bố sẽ tận tâm ủng hộ
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và giúp dân Việt Nam khôi phục lại sự độc lập.[36]
Ngày 11–3–1945, Việt Nam tuyên bố độc lập. Lấy quốc
kỳ tạm thời là cờ có 3 sọc, gồm 1 sọc đỏ ở giữa và 2 sọc
vàng ở ngoài. Nền cờ là màu xanh nước biển đậm.
Cũng trong khoảng thời gian này, Quan Tổng Tư Lịnh
Quân Đội Nhựt ở Đông Dương ra ‘Bản Bố Cáo’ và ‘Thông
Cáo về tình trạng Thiết Quân Luật’, được đăng trên báo ‘Sài
Gòn’ Số 16874 & Số 16877 vào hai ngày 12 và 15–3–1945 để
nói rõ về những việc dân chúng được làm và không được
làm trong lúc Nhựt đang duy trì trật tự ở Đông Dương.
Dân chúng từ Bắc chí Nam đều an tâm, vui mừng và
tỏ lòng biết ơn người Nhựt đã giúp Việt Nam được độc
lập. Tình hình ổn định, dân chúng vui mừng, vài ngày sau
các công sở đều trở lại hoạt động bình thường.
Ngày 12–3–1945, Tổng Hội Quốc Gia Đại Việt ở Bắc
Kỳ tổ chức cuộc họp tại Hà Nội. Có trên 5000 thanh niên
tham dự và diễn hành trên các con đường lớn ở Hà Nội.
Đại diện Tổng Hội Quốc Gia Đại Việt ở Bắc Kỳ thay mặt
25 triệu đồng bào Việt Nam hứa sẽ tận lực cùng người
Nhựt kiến thiết vùng thịnh vượng Đại Đông Á.[37]
Hồi 16 giờ ngày 14–3–1945, tại Vinh có chừng 4000
người tổ chức một cuộc họp để mừng Việt Nam được độc
lập và cũng để tỏ lòng cảm ơn quân đội Nhựt đã giúp đỡ.
Sau cuộc họp là cuộc diễn hành qua những phố chánh
trong tỉnh. Họ hô lớn khẩu hiệu ‘Hoàn toàn thực hiện độc
lập’ và ‘Hiệp tác cùng Nhựt’.[38]
[36] ‘Nước Nhựt Sẽ Ủng Hộ Triệt Để những công cuộc gầy dựng nền độc lập cho cả
dân tộc Đông Dương.’ Báo Sài Gòn số 16875 13–3–1945
[37] ‘Bản Tuyên Ngôn của Tổng Hội Quốc Gia Đại Việt ở Bắc Kỳ’ và bài ‘Cuộc Họp
Dân Chúng Để Hiệp Tác Cùng Nước Nhựt và Để Thực Hiện Nền Quốc Gia
Độc Lập’. Báo Sài Gòn, Số 16876, 14 Tháng Ba 1945.
[38] ‘Một Cuộc Biểu Tình Dân Chúng Vinh Để Mừng Cuộc Độc Lập Của Đế Quốc
Việt Nam.’ Báo Sài Gòn, Số 16879, 17–3–1945
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Quốc kỳ tạm thời của Đế Quốc Việt Nam

Sài Gòn, Số 16875, 13 Tháng Ba 1945
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HOẠT ĐỘNG CỦA NGHĨA BINH CAO ĐÀI
SAU KHI NHỰT ĐẢO CHÁNH PHÁP
1. BẢO VỆ CƠ QUAN CÔNG CỘNG VÀ DÂN CHÚNG

Sau ngày đảo chánh, Nội Ứng Nghĩa Binh có mặt khắp
nơi từ Saigon đến các tỉnh miền Nam. Nơi nào cũng có
Nghĩa Binh Cao Đài trong bộ đồ short trắng, đội mũ calot
trắng, tay cầm tầm vông đứng chỉnh tề canh gác an ninh.
Hội Thánh đang chờ một chánh phủ cách mạng thật sự
lo cho dân cho nước thì giao quân đội. Quí Chức sắc sẽ
trở về hành đạo.[39]
Nghĩa Binh Cao Đài đã được dạy về ‘sự yêu thương’
và ‘không oán ghét một ai’. Do đó, khi Pháp bị lật đổ, lính
Pháp và những người Việt Nam từng làm tay sai cho Pháp,
từng làm khó dễ nền Đạo đều không bị trả thù. Nhờ có kỷ
luật và đạo đức cao cả nên lúc đảo chánh Pháp, binh lính
Cao Đài không hề phá phách, không hề chiếm lấy một
đồng xu tài sản cá nhân của địch. Bởi vậy, dân chúng rất
quí người lính Cao Đài.
Nghĩa binh canh gác nơi công cộng thì do công quỹ
của chánh quyền Nhựt cấp gạo, còn gác ở các Thánh Thất
thì đồng đạo và dân chúng góp gạo nuôi.
2. TỔ CHỨC BIỂU TÌNH VÀ DIỄN HÀNH Ở VƯỜN ÔNG THƯỢNG

Lâu nay, Cao Đài âm thầm giúp các đảng phái về mặt
tài chánh. Nay cuộc đảo chánh đã thành công, Cao Đài
muốn cùng các đảng phái làm một cuộc biểu tình và diễn
hành chung. Mục đích là để:
1. Tuyên bố chào mừng nước Việt Nam được độc lập,
thoát được ách đô hộ Pháp
2. Cao Đài muốn giao lại sứ mạng kiến quốc cho toàn thể
[39] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr. 29
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quốc dân. Cuộc biểu tình nhằm thắc chặc sự đoàn kết
giữa các đảng phái trong công cuộc kiến thiết sắp tới
3. Để tỏ lòng biết ơn với chánh phủ Nhựt
4. Làm lễ tưởng niệm và tri ân các nhà ái quốc đã vị
quốc vong thân. Trong đó đáng kể là cụ Dương Bá
Trạc, người đã bỏ mình trong thời kỳ lưu vong tại
Tân Gia Ba.
Ngày 18–3–1945 tại Vườn Ông Thượng, cuộc biểu tình
khổng lồ có trên 50.000 người tham dự, gồm có các đoàn
thể, đảng phái chánh trị, tôn giáo, v.v....
Báo ‘Sài Gòn’ Số 16880, ra ngày 19 Tháng Ba 1945 viết
về cuộc biểu tình này với tiêu đề: ‘Một cuộc biểu tình chưa
từng có trong khoảng ngót 100 năm nay để mừng Nước Tân
Việt-Nam Độc-Lập tại sân vườn Ông Thượng ở Saigon’.
Trong cuộc biểu tình và diễn hành trên, có khoảng
200 tấm biểu ngữ gồm tên các đoàn thể và các khẩu hiệu
đủ loại như: ‘Đại Đông Á Vạn Tuế!’, ‘Đại Nhựt Bổn Toàn
Thắng’, ‘Tân Việt Nam Độc Lập’, vv…

Báo Sài Gòn Số 16880, 19 Tháng Ba 1945. Bố cáo kêu gọi đi biểu tình
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Một phần trong buổi biểu tình và diễn hành là phần
thuyết trình của các quí ông Hồ Văn Ngà, Trần Quang
Vinh, Nguyễn Vĩnh Thạnh, Phan Hiếu Kinh, Diệp Ba,
v.v…

Báo Sài Gòn, Số 16881, 20 Tháng Ba 1945.

Ông Trần Quang Vinh đọc bài diễn văn trước tất
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cả các Đảng phái. Ở phần cuối cùng của bài, ông Vinh
minh định lập trường của người Chức Sắc đạo Cao Đài
là “giao lại sự thắng lợi cho các nhà Cách Mạng yêu nước
tiếp tục đấu tranh cho độc lập nước nhà. Ông đứng về mặt
tôn giáo sẵn sàng ủng hộ về mặt tinh thần lẫn vật chất.
Toàn thể Chức sắc Cao Đài sẽ trở về lo tu hành khi đất
nước độc lập.” [40]
Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh thay mặt Chỉ Huy Nghĩa
Binh Cao Đài đọc diễn văn nói lên sự kiên tâm bền chí
của nghĩa binh trong những đêm tập luyện. Noi theo các
bậc tiền bối anh hùng, quên đi nỗi đau riêng tư của gia
đình, cha mẹ, vợ con, v.v... Cuối cùng ông nói:
“Tất cả chiến sĩ của chúng tôi là tín hữu Cao Đài, cũng
là người dân Việt Nam, đồng hi sinh tranh đấu vì dân tộc
Việt Nam, vì đất nước Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng kết
hợp với các lực lượng bạn để lo cho tổ quốc Việt Nam. Chúng
tôi sẵn sàng ủng hộ các bậc tài đức cách mạng chân chánh
lãnh đạo, lo cho tiền đồ Tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Mặc
dù các cấp Chức sắc lãnh đạo chúng tôi không tham gia
lãnh đạo, chúng tôi trở về lo Đạo sự, tu hành. Nhưng chúng
tôi sẽ chống lại con đường bất chánh của các nhà lãnh đạo
ở tương lai nếu có. Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghinh tinh
thần đoàn kết của các Đoàn thể.”[41]
Vài ngày sau cuộc biểu tình ở Sàigòn, tại Mỹ Tho, Bến
Tre, và Long Xuyên cũng diễn ra những cuộc biểu tình
tương tự để tỏ lòng cảm ơn quân đội Nhựt đã giải phóng
cho 25 triệu đồng bào Việt Nam. Cuộc biểu tình có những
khẩu hiệu như: ‘Tân Việt Nam Vạn Tuế’, ‘Đại Đông Á Vạn
[40] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr. 25, 26
[41] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr. 25, 26
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Tuế’, ‘Đế Quốc Nhựt Bổn Vạn Tuế’.[42]
Với số lượng người ủng hộ Nhựt đông như vậy, có thể
thấy người dân Việt Nam coi sự hợp tác với Nhựt là đúng
đắn. Người dân sẵn sàng hiệp tác với Nhựt để gìn giữ nền
Độc Lập cho Việt Nam trong những tháng ngày tiếp theo.
Điều này cho thấy việc Nghĩa Binh Cao Đài hiệp tác với
Nhựt để giúp nước, giúp Đạo là đúng, là hợp với lòng dân.
Cao Đài đã đóng góp xương máu vào công cuộc giành
độc lập cho nước Việt Nam. Khi đoạt được sự thắng lợi,
họ sẵn sàng giao lại sự thắng lợi cho các nhà Cách Mạng
yêu nước tiếp tục đấu tranh cho độc lập nước nhà. Như
lời ông Trần Quang Vinh phát biểu: “toàn thể Chức sắc
Cao Đài sẽ trở về lo tu hành khi đất nước độc lập”.
Báo ‘Sài Gòn’ số 16882, ra ngày 21 Tháng Ba 1945 còn
viết một bài ‘Nên biết qua những chánh đảng đã ủng hộ
phong trào độc lập Việt Nam’ trong đó có đề cập tới Việt
Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội do Giáo Sư Trần Quang
Vinh (Nội Ứng Nghĩa Binh Cao Đài) làm Đảng Trưởng.
Nguyên văn bài báo như sau:
“Từ lâu các đảng chánh trị Việt Nam cộng tác chặc chẽ
với Đại đế quốc Nippon để đạt cho kỳ được nguyện vọng
tha thiết của 25 triệu đồng bào:
Việt Nam độc lập trong vùng thạnh vượng chung của
Đại Đông Á.
Chí nguyện đã đạt thành nội mấy tiếng đồng hồ trong
đêm 26 tháng Hai năm Ất Dậu, một ngày đáng ghi nhớ
nhứt trong lịch sử nước ta.
Trước ngày lật đổ chánh phủ Đông Pháp, những đảng
viên của các đảng chánh trị Việt Nam đã hăng hái và thành
[42] ‘Hai Cuộc Biểu Tinh ở Mỹ Tho và Bến Tre’. Báo Sài Gòn, Số 16882, 21 Tháng
Ba 1945
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thật hiệp tác với quân đội hùng cường của đại Nippon.
Đành phải còn cố gắng làm nhiều hơn nữa, hôm nay
chúng tôi tưởng cũng cần nói sơ những đảng chánh trị lớn
nhứt trong xứ đã chỉ huy phong trào độc lập Việt Nam và
đang mở rộng phạm vi hoạt động, để cho người nước được
hiểu rõ
a. Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội
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Sài Gòn, Số 16882, 21 Tháng Ba 1945.
Nên biết qua những chánh đảng đã ủng hộ phong trào độc lập Việt Nam:

Đảng bí mật tổ chức kể có trên mười năm, số đảng viên
có đến số triệu. Người trong đảng giàu lòng hy sinh, chịu
đủ các sự khó khăn nguy hiểm, nhẫn nại, thế lực đảng cứ
bành trướng mãi nhờ sự cổ động tuyên truyền khôn khéo.
Đảng có phương pháp làm việc, có đủ người tài năng, có thể
nói là một tổ chức hoàn bị về cả các mặt: chánh trị, kinh
tế, binh bị, ngoại giao.
Nếu đảng không bị nhiều trở lực thì ngày nay dân tộc
ta đã có một đạo binh tinh nhuệ, có huấn luyện, có kỷ luật
hẳn hoi rồi.
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Đảng trưởng là ông Trần Quang Vinh, một lãnh tụ đắc
lực của đạo Cao Đài và cũng là một nhà chánh trị nhiệt
thành hăng hái.
Trong đêm binh biến, đoàn nghĩa dũng “bảo an” của
đảng đã dự vào một phần bên hông chiến sĩ Hoàng quân.
Họ đều tỏ ra rất hăng hái.
Sau khi đã đem lại sự an tịnh rồi, chiến sĩ của đảng lại
còn dự vào công cuộc canh tuần, cảnh sát nữa.
Đảng Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội đã liên
hiệp với các chánh đảng khác tổ chức ra cả cuộc biểu tình,
độc lập ở Saigòn và các tỉnh trong xứ.
b. Nhựt Việt Phòng Vệ Đoàn
Đảng chuyên lo về binh bị. Là một tổ chức có tánh cách
tự vệ nền độc lập quốc gia theo phương pháp binh bị tối tân.
Mục đích là huấn luyện mỗi thanh niên Việt Nam thành
một chiến sĩ dũng cảm, ung đúc một tinh thần hy sanh cho
nước nhà công tác chặc chẽ với quân đội Nippon lo cụ bị
binh khí và luyện tập chiến lược. Đảng trưởng: ông Nguyễn
Bảo Hiệp, cựu đảng viên cao cấp của Việt Nam Quốc Dân
Đảng, cựu sinh viên của trường võ bị Hoàng Phố.
Tay lãnh tụ còn sống sót lại của V.N.Q.Đ; ông Ng. Bảo
Hiệp là một nhà chánh trị rất am hiểu nội tình nước ta
trong khoảng 20 năm lại đây. Hiện nay đảng viên, nhứt là
kêu gọi thanh niên Việt Nam hãy gia nhập vào đoàn Nhựt
Việt Phòng Vệ cho thật đông để có thể lập nên một đạo binh
quốc gia đông mạnh”
3. CAO ĐÀI ĐƯỢC PHỤC HỒI QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG

Chánh phủ Nhựt đã cho Cao Đài được phục quyền
tự do tín ngưỡng và tự do hành Đạo. Các Thánh Thất đều
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được trả lại. Các vị Chức Sắc bị Pháp giam cầm trong các
nhà tù tại Việt Nam đều được thả về. Riêng 5 vị Chức Sắc
lớn trong Đạo (trong đó có Đức Hộ Pháp) đang bị Pháp
giam ở bên Madagascar (Châu Phi) thì Nhựt không can
thiệp được.
4. CAO ĐÀI THÀNH LẬP CAO ĐÀI THAM MƯU QUÂN SỰ VỤ

Tổng hành dinh Cao Đài Tham Mưu Quân Sự Vụ được
đặc tại số 6 đường Norodom. Chỗ ấy là Thành Quan Sáu
của Pháp hồi trước. Giáo Sư Đại Biểu Trần Quang Vinh
nay kiêm luôn chức Tổng Tư Lịnh Nghĩa Binh Cao Đài.
5. GIÁO SƯ ĐẠI BIỂU TRẦN QUANG VINH GIÚP NHỰT TUYỂN CHỌN NHÂN TÀI
TỪ CÁC ĐẢNG PHÁI CHÁNH TRỊ CHO NỘI CÁC CHÍNH PHỦ TRẦN TRỌNG KIM

Như đã nói phần trên là vì tình thế bắt buộc nên Cao
Đài mới ra làm chánh trị. Mục đích là để gỡ ách nô lệ và
giải nguy cho Đạo. Khi đạt được mục đích, Cao Đài không
có tham vọng gì về chánh quyền hoặc ngôi vị trong Tòa
Nội Các. Ông Trần Quang Vinh nói thêm:
“Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ các nhà Cách mạng chân
chánh và sẽ giao Nghĩa Binh Cao Đài cho chánh phủ xử
dụng. Khi chánh phủ thể hiện xong điều chúng tôi mong
ước, chúng tôi sẽ lùi bước trở lại cửa chùa lo cho Đạo”. [43]
Ngôi vị Hoàng Đế: Nhựt vẫn giữ Vua Bảo Đại.
Những nhân vật khác trong Tòa Nội Các, Nhựt nhờ
ông Vinh tìm giúp.
Nội Các trong Chính Phủ Trần Trọng Kim phần đông
là các nhà Trí thức, Luật Sư, Bác Sĩ, Kỹ Sư do ông Vinh
tiến dẫn và bảo đảm với Chánh Phủ Nhựt. Gồm những
[43] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr. 30
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quí ông như Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Sâm, Hồ Văn
Ngà, Trịnh Đình Thảo, Nguyễn Thế Phương, v.v...
Hầu hết những nhân vật này ít nhiều được Cao Đài
tiếp tế như đã đề cập trong chương IV, mục ‘Làm việc
với Nhựt’.
❒❒ Giáo sư Sử học Trần Trọng Kim làm Thủ Tướng
❒❒ Ông Nguyễn Văn Sâm (Khâm Sai Nam Kỳ dưới thời
vua Bảo Đại), nay là Hội Đồng Soạn Thảo Hiến Pháp
❒❒ Ông Hồ Văn Ngà, Đảng trưởng Đảng Quốc Gia
Độc Lập, vào Hội Đồng Cải Cách Giáo Dục
❒❒ Ông Trần Văn Ân (Việt Nam Quốc Gia Độc Lập
Đảng) vào Hội Đồng Cải Cách Cai Trị
❒❒ Tiến Sĩ Luật, Trịnh Đình Thảo: Bộ Trưởng Pháp Luật
❒❒ Trần Đình Nam: Bộ Trưởng Nội Vụ
❒❒ Trần Văn Chương: Bộ Trưởng Ngoại Giao
❒❒ Lưu Văn Lang: Bộ Trưởng Công Chánh Giao Thông
❒❒ Vũ Ngọc Anh: Bộ Trưởng Y Tế Cứu Tế
❒❒ Vũ Văn Hiền: Bộ Trưởng Tài Chánh
❒❒ Hồ Tá Khanh: Bộ Trưởng Kinh Tế
❒❒ Hoàng Xuân Hãn: Bộ Trưởng Giáo Dục Mỹ Thuật
❒❒ Phan Anh: Bộ Trưởng Thanh Niên, v.v...
Chính phủ Trần Trọng Kim ra đời, lấy khẩu hiệu “Dân
Vi Quý” làm nguyên tắc chỉ đạo.
Khi lập chính Phủ, Thủ Tướng Trần Trọng Kim lấy
quốc kỳ có nền vàng ba sọc đỏ, giống như cờ Việt Nam
Cộng Hòa bây giờ nhưng sọc đỏ ở giữa bị đứt một đoạn.
Hai sọc liền một sọc đứt tượng trưng cho quẻ Ly. Quẻ Ly
tượng trưng cho ‘Nhãn Thị Chủ Tâm’; con mắt là chủ tâm
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hồn để nhớ ơn đạo Cao Đài.[44]

Quốc kỳ thời Chánh Phủ Trần Trọng Kim

Quốc ca là bài “Đăng Đàn Cung”. Bài này được viết
vào thời vua Khải Định, do Trưởng ban nhạc Đại Nội, Bác
Sĩ Nguyễn Đương Tịnh soạn nhạc, và do Thượng hạng
Tú tài, Giáo Sư Nguyễn Trung Phán và Thị Giảng Học Sĩ,
Giáo Sư Nguyễn Trung Nghệ viết lời.
Khi ông Trần Trọng Kim lên làm Thủ Tướng thì bài
Đăng Đàn Cung vẫn được dùng làm quốc thiều.
Sau khi Chánh Phủ Trần Trọng Kim được thành
lập, Chánh phủ có ra một Tuyên Cáo để quốc dân biết rõ
những việc Chánh phủ cần phải làm trong thời gian tới.
Lời Tuyên Cáo này được đăng trên báo ‘Đoàn Kết’, Số 4,
15 Tháng Năm 1945 như sau:

[44] Hiền Tài Trần Văn Rạng. Đạo Sử Cương. Quyển 2. Chương 2. 1970.
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Vua Bảo Đại ra mắt Chính Phủ Trần Trọng Kim tại Kinh Đô Huế

‘Lời Tuyên Cáo của Nội Các Trần Trọng Kim
Ngày 25 tháng giêng năm Ất Dậu tức là ngày mồng 9
tháng 3 năm 1945, quân đội Đại Nhật Bản đã đánh đổ chủ
quyền người Pháp trong toàn hạt Đông Dương. Sau đó đức
Kim Thượng đã tuyên bố nước Việt Nam Độc Lập. Đồng
thời Thủ Tướng Koiso ban cáo rằng nước Nhật không tham
vọng lĩnh thổ nước ta.
Thế là sau hơn 80 năm áp chế, nước ta đã khôi phục
nền tự chủ và địa vị của một nước văn hiến ở cõi Á Đông.
Chúng ta không thể quên ơn nước Đại Nhật Bản đã giải
phóng cho ta, không thể quên ơn Đức Kim Thượng đã quả
quyết dắt dân ta lên đường độc lập, không thể quên ơn bao
nhiêu nghĩa sĩ xưa nay đã hy sinh để nêu cao cái tinh thần
phấn đấu của giống nòi.
Muốn giữ vững nền độc lập, quốc dân ta còn phải gắng
sức làm việc và chịu nhiều sự hy sinh nữa. Vừa mới được
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giải phóng, nước ta không thể nghĩ tới sự chiến tranh với ai,
nhưng ta phải thành thực hợp tác với nước Đại Nhật Bản
trong sự kiến thiết nền Đại Đông Á vì cuộc thịnh vượng
chung của Đại Đông Á có thành thì sự độc lập của nước ta
mới không phải là giấc mộng thoáng qua.
Hiện nay thế giới còn ở trong vòng chiến tranh nên công
cuộc kiến thiết quốc gia còn nhiều nỗi khó. Bom đạn của
quân Mỹ không những tàn sát kẻ vô tội mà còn cản trở sự
giao thông, khiến cho mấy mươi vạn nhân dân sinh trên
khoảng đất phì nhiêu mà đành chết đói.
Tuy tình thế khó khăn, nhưng trên nhờ lòng tin cậy của
Đức Kim Thượng, dưới nhờ sức ủng hộ của quốc dân, ngoài
tin vào lòng thành thực của nước Đại Nhật Bản, chúng tôi
hết sức theo đuổi mục đích là hợp nhất tất cả các phần tử
quốc dân để củng cố nền độc lập của quốc gia và gầy mạnh
tinh thần yêu nước trong mỗi giai tầng xã hội.
Chính phủ sẽ lập một kỷ niệm đài để ghi công các bậc
anh hùng đã hy sinh vì nòi giống, sẽ tìm mọi cách để các
chính khách còn phiêu lưu được trở về tổ quốc, sẽ xoá bỏ
những hình án bất công để những người ái quốc còn bị
giam cầm trong lao ngục có thể tuỳ tài sức mà tham dự
vào công cuộc kiến thiết quốc gia.
Ngoài việc tiếp tế lương thực cho nhân dân và việc
chẩn cấp cho hàng triệu người đang bị khủng bố về nạn
đói ở miền Bắc, thuế khoá sẽ dần dần định lại cho công
bằng và cho từ Bắc chí Nam thuế ngạch thành duy nhất.
Công cuộc kiến thiết quốc gia sẽ cần đến tài lực và
nhiệt tâm của tất cả mọi người trong nước. Đoàn kết quốc
dân để gây thành một mãnh lực, đặt những cơ quan để
liên lạc mật thiết chánh phủ và dân chúng, đó là những
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việc mà Nội các sẽ chú ý đặc biệt.
Nội các sẽ trù tính cách thống nhất pháp luật trong
toàn quốc và để tránh sự lạm quyền, sẽ tìm phương pháp
chia quyền hành chính và tư pháp.
Nạn tham nhũng là cái tệ dung túng từ trước, cần phải
trừ cho tiệt. Nước ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, kẻ nào
không biết cải tà quy chính, sẽ phải trừng trị rất nghiêm.
Vận nước mai sau là cốt ở thanh niên bây giờ, cho
nên Chánh phủ rất chú trọng đào tạo những người mạnh
mẽ, khí khái, có nghề nghiệp, có tổ chức, có huấn luyện
để bảo vệ nền độc lập đương xây.
Về phương diện kinh tế, trong lúc chiến tranh chưa kết
liễu và phải sống cách biệt với ngoài, nước ta chưa có thể
thực hành ngay một chương trình to tát. Nhưng Chánh phủ
sẽ dự bị một công cuộc tổ chức mới, chú trọng nhất là nâng
cao trình độ sinh hoạt của dân chúng. Muốn thi hành chính
sách ấy, tuy quốc gia phải đảm nhận một phần lớn trách
nhiệm nặng nề đối với quốc dân, chúng tôi hiểu rõ rằng bước
đầu phải đi, mà đi phải thận trọng. Chúng tôi xin tuyên
thệ với quốc dân đem hết tâm trí để theo đuổi mục đích
duy nhất là xây đắp nên độc lập nước nhà, không tư vị
cá nhân hay đảng phái. Chúng tôi chắc rằng mọi người
trong quốc dân cùng một lòng vì nước giữ thái độ bình tĩnh
và tuân theo kỷ luật để làm hết phận sự. Mong nền móng
xây đắp được vững vàng, để cơ đồ nước Việt Nam ta muôn
đời trường cửu.’
Qua nội dung lời tuyên cáo trên, tâm huyết của chánh
phủ Trần Trọng Kim là muốn đưa nước Việt Nam theo
đường lối quân chủ lập hiến. Nội các Trần Trọng Kim
là những người biết tôn thờ tổ tiên, biết ơn những ai đã
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giúp mình, biết nghĩ tới những người đang bị ngược đãi
ở chốn lao tù. Họ toàn là người có tài, có tâm, có đức. Họ
không vì quyền lợi riêng tư, họ thiết tha kêu gọi lớp trẻ
có học vấn, có nghề nghiệp vững vàng cùng tham chánh.
Cũng qua lời tuyên cáo này, rõ ràng là chánh phủ Trần
Trọng Kim đã có một kế hoạch cứu đói cho dân miền Bắc
trong nạn đói năm 1944–1945. Họ vạch sẵn một kế hoạch
tốt nhất và thận trọng trong từng bước xây dựng lại đất
nước. Họ kêu gọi sự đoàn kết quốc dân, mở rộng cửa để
các đảng phái có thể tham gia vào công cuộc kiến thiết
nước nhà.
Ngày 10–3–1945, vua Bảo Đại tuyên bố hủy bỏ Hiệp
ước Patenôtre (Hiệp ước Giáp Tuất) ký với Pháp hồi năm
1884. Xóa bỏ chính sách đô hộ Pháp, khôi phục chủ quyền,
thống nhất Bắc Kỳ, Trung Kỳ, và Nam Kỳ.
Ngày 13–5–1945, vua Bảo Đại bang chỉ Dụ số 14 hủy
bỏ lệ thu lúa của dân.
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Báo Đoàn Kết, Số 6, 22 Tháng Năm 1945

Chính Phủ Trần Trọng Kim là chính phủ đầu tiên
của Việt Nam có cơ cấu theo Tây phương, gồm 10 Bộ như:
Bộ Nội Vụ, Bộ Ngoại Giao, Bộ Tư Pháp, Bộ Tài Chánh,
Bộ Kinh Tế, Bộ Giáo Dục Mỹ Thuật, Bộ Y Tế Cứu Tế,
Bộ Thanh Niên, Bộ Công Chánh Giao Thông, v.v... Tuy
nhiên, chính phủ không có Bộ Quốc Phòng. Trong hồi ký
của mình, Thủ Tướng Trần Trọng Kim giải thích về việc
không có Bộ Quốc Phòng như sau:
“Việc binh bị trong nước là việc quan trọng đến vận
mạng cả nước, mà lúc ấy quân lính và súng ống không có.
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Ở kinh đô Huế có tất cả hơn một trăm lính bảo an, tức lính
khố xanh cũ, và sáu bảy chục khẩu súng cũ, đạn cũ, bắn
mười phát thì năm sáu phát không nổ. Ở các tỉnh cũng
vậy, mỗi tỉnh có độ 50 lính bảo an, các phủ huyện thì có độ
chừng vài chục người. Việc phòng bị do quân Nhựt Bản đảm
nhiệm hết. Vì lẽ đó và các lẽ khác nữa mà lúc đầu chúng
tôi không đặt Bộ Quốc Phòng. Một là trong khi quân Nhựt
đang đóng ở trong nước, nếu mình đặt Bộ Quốc Phòng thì
chỉ có danh không có thực, và người Nhựt có thể lợi dụng
bắt người mình đi đánh giặc với họ. Hai là trước khi mình
có đủ binh lính và binh khí, ta hãy nên gây cái tinh thần
binh bị, thì rồi quân đội mình mới có khí thế.”[45]
Vì không có Bộ Quốc Phòng nên chính Phủ Trần
Trọng Kim đã bị Việt Minh cướp chính quyền một cách
dễ dàng. Mặc dù lúc đó Việt Minh có khoảng 5,000 đảng
viên trên cả nước.[46]
6. CAO ĐÀI TỔ CHỨC RƯỚC ĐỨC KỲ NGOẠI HẦU CƯỜNG ĐỂ

Sau cuộc đảo chánh, hầu hết mọi người ai cũng mong
Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để về nước chấp chánh. Giáo
Sư Trần Quang Vinh cũng đã đề nghị Nhựt cho rước Kỳ
Ngoại Hầu về.
Nhựt biết rằng vua Bảo Đại không được toàn dân ủng
hộ vì ông ta đã từng theo Pháp. Ngược lại, Kỳ Ngoại Hầu
là người gầy nên ‘Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội’,
là người ra lệnh cho Giáo Sư Trần Quang Vinh hãy dụng
công nhân hãng tàu Nitinan để đào tạo thành một Nội
Ứng Nghĩa Binh, từ đó cùng Nhựt đảo chánh giúp Việt
[45] Lệ Thần Trần Trọng Kim Kiến Văn Lục. Một Cơn Gió Bụi. Viet Books, 2010.
Tr. 57–58
[46] Philippe Devillers. Histoire du Viêt-Nam de 1940 à 1952. Editions Du Seuil.
Paris, 1952. pg. 182.
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Nam thoát khỏi được ách đô hộ từ thực dân Pháp. Nhưng
nếu Nhựt đưa Kỳ Ngoại Hầu lên thì phe ủng hộ vua Bảo
Đại cũng sẽ kiếm cớ này cớ nọ để chống đối. Nhựt không
muốn dính vào những sự tranh chấp nội bộ ở Việt Nam
ngay lúc này.[47]
Tuy Nhựt đã hứa với ông Vinh là sẽ đưa Kỳ Ngoại
Hầu về nước, nhưng “Không hiểu giữa tình thế ấy rồi cuộc
thương thuyết về nước của Ngài ra thế nào? Thân thế và ý
định ra sao? Mà rồi, không được tin tức chi của Ngài cả.
Từ tháng 3, rồi đến tháng 5 vẫn chưa thấy Kỳ Ngoại Hầu
về. (Theo tin của người Nhựt thì hình như Ngài về tới Đài
Loan (Formose) rồi phải ngưng cuộc hành trình).”[48]
Càng về sau, tình hình chiến tranh bên Nhựt càng gay
go. Tới tháng 8 thì Nhựt đầu hàng Đồng Minh. Khi Pháp
quay trở lại Việt Nam thì Kỳ Ngoại Hầu không thể nào
về Việt Nam được nữa. Ngài lưu vong bên Nhựt cho đến
ngày 6 tháng 4 năm 1951 thì qua đời do bệnh ung thư gan.
NẠN ĐÓI NĂM 1944–1945
Nạn đói xảy ra tại miền Bắc Việt Nam trong khoảng
thời gian từ tháng 10–1944 đến tháng 5–1945 làm khoảng
từ 400.000 đến 2 triệu người dân chết. Nguyên nhân:
1. Nhựt thu gom gạo để tiếp tế cho quân binh Nhựt đang
đóng khắp Đông Dương và Châu Âu.
Hiệp ước Tokyo giữa Pháp và Nhựt ký vào năm 1941
[47] Dixee R. Bartholomew-Feis. Chiến Dịch Meigo. Dịch giả Lê Lương Giang.
Chương 5
[48] Trần Quang Cảnh. Hồi Ký Trần Quang Vinh và Lịch Sử Quân Đội Cao Đài.
1997. Tr. 234
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qui định rằng Nhựt được hưởng những ưu đãi đặc biệt
tại Đông Dương. Nhựt được chính quyền Pháp nhượng
50% giá trị nhập khẩu và 15% giá trị xuất khẩu của Đông
Dương cho các công ty thương mại của Nhựt. Vì vậy, hầu
hết các mặt hàng xuất khẩu của Đông Dương trong hai
năm 1942–1943 như than, kẽm, cao su, xi măng đều được
xuất sang Nhựt. Năm 1941: Pháp và triều đình nhà Nguyễn
vẫn phải cung cấp cho Nhựt 700.000 tấn gạo; năm 1942:
1.050.000 tấn; năm 1943: 950.000 tấn. Năm 1944: Việt Nam
bị thiên tai, lũ lụt, mất mùa nhưng Pháp và triều đình nhà
Nguyễn vẫn phải cung cấp cho Nhựt hơn 900.000 tấn.[49]
2. Máy bay Đồng Minh ném bom phá hủy các trục đường
sắt từ Huế trở ra, phong tỏa đường biển khiến hàng hóa
không lưu thông được. Tàu bè chở gạo ra miền Bắc chỉ ra
được đến Đà Nẵng. Khi không quân Đồng Minh mở rộng
tầm oanh kích thì tàu chở gạo phải cập bến ở Quy Nhơn
rồi cuối cùng chỉ ra được đến Nha Trang.
3. Khí hậu, thổ nhưỡng ở miền Bắc không được thiên
nhiên ưu đãi như ở miền Nam. Nay lại gặp cảnh chiến
tranh; năm 1944 lại bị thiên tai nên mất mùa.
Những điều trên khiến giá gạo ở miền Bắc tăng vọt.
Năm 1943, một tạ gạo giá chính thức là 31 đồng bạc Đông
Dương, giá chợ đen là 57 đồng; năm 1944 tăng lên 40 đồng,
giá chợ đen là 350 đồng.[50]
4. Việc vận chuyển và phân phối gạo ra miền Bắc lúc trước
là do người Pháp điều hành. Sau Khi Nhựt đảo chính Pháp
vào ngày 9–3–1945, bộ máy chính quyền của Pháp tan rã
nên việc vận chuyển gạo ra Bắc bị ngưng trệ. Nạn thiếu
[49] Bác sĩ Ngô Văn Quỹ: Đêm dài Nhật – Pháp bắn nhau – Nhà xuất bản Trẻ, 2001
[50] ‘70 năm nạn đói lịch sử năm Ất Dậu: Hơn 2 triệu người chết chỉ trong nửa năm.’
Báo Lao động, 12/01/2015
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ăn biến thành nạn đói đã bắt đầu từ đầu năm 1944 nay
càng thêm trầm trọng. Đến đầu năm 1945 giá gạo chính
thức tại miền Bắc tăng vọt lên 53 đồng còn giá chợ đen từ
700–800 đồng.
Ngược lại với miền Bắc, tại miền Nam lúc đó lượng
gạo tồn kho ở Sài Gòn ngày càng nhiều. Gạo không xuất
cảng sang Nhựt được khiến chủ kho phải bán rẻ dưới giá
mua. Hơn 55.000 tấn gạo phải bán tháo cho các xưởng
nấu rượu vì nguy cơ gạo ứ đọng sẽ mốc trong khi nạn đói
hoành hành ở ngoài Bắc.[51]
5. Khi Chính Phủ Trần Trọng Kim ra chấp chánh từ tháng
4 năm 1945, họ đã cố gắng huy động việc cứu đói cho dân
miền Bắc. Nhưng những yếu tố chính trị, phương tiện và
nhân sự phần nhiều vẫn nằm trong tay người Nhựt. Khi
tải được gạo ra đến miền Bắc thì 75% số lượng gạo này
phải giao cho công ty thóc gạo Bắc Kỳ. Công ty này lo bảo
đảm lương thực cho quân Nhựt trước, phần còn lại mới
phát cho dân. Những phương tiện vận chuyển gạo ra Bắc
có thể áp dụng được lúc này là xe bò, xe ngựa, và thuyền
nhỏ. Do vậy, dù Chính Phủ Trần Trọng Kim đã tiếp ứng
hết sức cũng không cứu dân miền Bắc thoát khỏi nạn đói.

[51] Dommen, Arthur J. The Indochinese Experience of the French and the Americans,
Nationalism and Communism in Cambodia, Laos and Vietnam. Bloomington.
University of Indiana Press, 2001. Page 87
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CHƯƠNG VII
❒❒ Nhựt đầu hàng Đồng Minh
❒❒ Việt Minh
❒❒ Vấn đề ngoại giao của Việt Minh
1. Với Anh
2. Với Pháp
3. Với Mỹ
❒❒ Quan điểm của Đồng Minh về vấn đề Việt Nam
❒❒ Việt Minh nhảy ra giành chính quyển từ Chính
Phủ Trần Trọng Kim
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NHỰT ĐẦU HÀNG ĐỒNG MINH
Tại châu Âu, Đức thất trận và đầu hàng Đồng Minh
vào ngày 7 tháng 5 năm 1945.
Tại Nhựt Bản, Hoa Kỳ ném hai trái bom nguyên tử lên
đảo Hiroshima và Nagasaki vào ngày 6 và ngày 9 tháng 8
năm 1945. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhựt tuyên bố đầu
hàng Đồng Minh.
VIỆT MINH
Đảng Cộng Sản Đông Dương được thành lập vào
những năm 1930. Trong phạm vi bài viết này, người viết
chỉ đề cập đến những vấn đề có liên quan và xảy ra trong
khoảng thời gian Nhựt đảo chánh Pháp.

Căn cước của Nguyễn Ái Quốc lúc ở Nga. Ảnh capture từ
youtube Roots Of A War 1945–1953. Phút 18:27 giây
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Ngày 28–1–1941, Nguyễn Ái Quốc, một thành viên của
Đảng Cộng Sản Đông Dương, đã bí mật trở về Pác Bó (Hà
Quảng-Cao Bằng) để xây dựng căn cứ và trực tiếp lãnh
đạo cách mạng Việt Nam.
Ngày 19– 5–1941, Nguyễn Ái Quốc tổ chức Hội nghị
Trung ương Đảng lần thứ 8 gần biên giới Việt –Trung.
Hội nghị đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng, trong
đó có việc thành lập ‘Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội’.
Gọi tắt là Việt Minh.
VẤN ĐỀ NGOẠI GIAO CỦA VIỆT MINH
1. VỚI ĐẢNG CỘNG SẢN LIÊN XÔ VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC:

Từ hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (6–11–1939):
Đảng Cộng Sản Việt Nam khẳng định ủng hộ Đảng Cộng
Sản Liên Xô.
Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 (6–9–11–1940):
Đảng Cộng Sản Việt Nam quyết định ủng hộ Cách Mạng
Liên Xô và Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
2. VỚI ANH:

Anh giúp Việt Minh đào tạo một đội tình báo 7 người.
Bù lại, thông qua đội tình báo này, Việt Minh cung cấp
cho Anh những tin tức về Nhựt tại Việt Nam.
3. VỚI PHÁP:

Việt Minh liên kết với nhân dân Pháp thuộc Đảng
Xã Hội của Chánh phủ Vichy (do Đức dựng lên) để kêu
gọi chống Nhựt và chống phe Pháp thực dân (phe của De
Gaulle).
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4. VỚI MỸ:

Cuối năm 1944, Việt Minh giải cứu một phi công Mỹ
khi Mỹ giúp Pháp đánh Nhựt. Hồ Chi Minh dùng Trung
úy phi công William Shaw như một con bài để đàm phán
với Bộ Tư Lệnh phi đoàn Cọp Bay của Tướng Claire
Chennault đang đóng tại Côn Minh. Cuộc đàm phán đã
mở ra cơ hội hợp tác quân sự đầu tiên giữa Việt Minh và
Mỹ; đưa đến việc thành lập nhóm ‘Deer Team’ (Con Nai)
gồm các biệt kích Mỹ được đưa sang để giúp Việt Minh.
Ngày 16–7–1945, toán biệt kích 3 người trong đội Con
Nai do Thiếu tá Allison K. Thomas chỉ huy nhảy dù xuống
Tân Trào.
Hai tuần sau, 4 thành viên còn lại của nhóm Con
Nai cũng nhảy dù an toàn xuống Tân Trào, mang theo
các loại vũ khí, đạn dược để trang bị và huấn luyện cho
du kích Việt Minh.
Nhiệm vụ của Deer Team là giúp du kích Việt Minh
biết sử dụng một số súng đạn hiện đại. Việt Minh giúp Mỹ
thu thập thông tin tình báo về các doanh trại, nhà kho, vũ
khí v.v..., hoặc phá hủy đường ray tàu hỏa, các cơ sở viễn
thông v.v... của quân đội Nhật tại Việt Nam.
Truyền đơn của Việt Minh rải trong rừng Việt Bắc:
‘Quân đội Mỹ là bạn Ta
Cứu phi công Mỹ mới là Việt Minh’
‘Ai cứu được phi công Mỹ, đoàn thể Việt Minh trọng
thưởng’
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Ảnh lấy từ facebook: Tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam (Việt Nam War)

‘Nhóm Con Nai’ chuẩn bị nhảy dù. Ảnh đăng trên trang hanoimoi.com.vn.
Nhớ những người bạn Mỹ trong Nhóm Con Nai”. Đăng ngày 2–9–2016
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Biệt đội Con Nai chụp ảnh với Việt Minh tại Tân Trào vào tháng 8–1945
Hàng đứng (từ trái qua phải): Rene Defourneaux, Hồ Chí Minh, Allison
Thomas, Võ Nguyên Giáp, Henry Prunier và Paul Hoagland.
Hàng ngồi (từ trái qua phải): Lawrence Vogt và Aaron Squires

Một biệt kích Mỹ đang hướng dẫn Việt Minh cách bắn súng. Ảnh tư
liệu capture từ youtube ‘Root of a War 1945–1953’. Phút 39:50 giây
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Sơ đồ vẽ bằng bút chì trên giấy khu vực nhóm Con Nai
sống và làm việc ở Tuyên Quang năm 1945.
Ảnh do Henry Prunier tặng cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Từ đầu tháng 8–1945, nhóm Con Nai huấn luyện
khoảng 100 bộ đội Việt Minh do Hồ Chí Minh cung cấp.
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Ngày 7–8–1945, 100 du kích xuất sắc nhất đã được nhóm
Con Nai huấn luyện cấp tốc về sử dụng các loại vũ khí như
súng carbine M-1, súng liên thanh hạng nhẹ, súng bazooka
và tiểu liên Thomson do Mỹ cung cấp.[52]
QUAN ĐIỂM CỦA ĐỒNG MINH VỀ VẤN ĐỀ VIỆT NAM
Tổng Thống Mỹ Franklin D. Roosevelt chủ trương
trao trả quyền tự trị lại cho các nước thuộc địa ở Đông
Dương. Theo Tổng thống Roosevelt, chính sách thuộc
địa là nguyên nhân gây ra sự thù hằn và bất mãn. Do đó,
Tổng Thống Roosevelt muốn lập thành một hiệp chủng
quốc các nước đồng minh.[53]
Tổng Thống Trung Hoa Dân Quốc Tưởng Giới Thạch
hưởng ứng ý tưởng của Tổng Thống Roosevelt. Bởi lẽ một
phần của Trung Hoa gồm có Quảng Châu Loan, Hán Khẩu,
Thượng Hải, và Thiên Tân đang là nhượng địa của Pháp.
Thủ Tướng Anh thì phản đối việc trao trả quyền tự trị
lại cho Việt Nam. Chính phủ Anh biết trước những biến
động ở Việt Nam sẽ tác động đến các nước thuộc địa của
Anh. Ở châu Á, Anh có Ấn Độ, Malaysia, Singapore và
Miến Điện. Pháp có Việt Nam, Lào, Cao Miên và những
phần nhượng địa ở Trung Hoa. Do đó, Anh quyết định
ủng hộ chính sách tái thuộc địa của Pháp ở Việt Nam và
hứa sẽ giúp Pháp.
Liên Xô thì không lên tiếng vì “Sự can thiệp của Xô
Viết sẽ gây ra những xung đột với quyền lợi truyền thống
của Anh và Pháp mà điều đó không đáp ứng quyền lợi tối
[52] Nhật Quỳnh-Vũ Hợp. VOV-Washington. ‘Nhóm “Con nai” và chuyện đằng sau
lời phát biểu của Tổng thống Obama’.
[53] Calabria. J. Frankling D. Roosevelt’s Attitude Toward the Asian Empires of Great
Britain and France. 1971. Page. 2
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cao của Liên Xô trong lúc này’[54] . ‘Quyền lợi tối cao của
Liên Xô lúc này là tập trung khắc phục hậu quả nặng nề
của chiến tranh và nâng cao vị thế của Liên Xô trên trường
quốc tế. Do vậy, Liên xô không muốn đụng chạm đến quyền
sở hữu thuộc địa của Anh và Pháp. Lại nữa, vào tháng
12–1944, Liên Xô đã ký với Pháp bản Hiệp ước quy định
không nước nào tham gia liên minh chống lại bên kia.”[55]
Ngày 12–4–1945 Tổng Thống Roosevelt qua đời, Phó
Tổng Thống Harry Truman lên thay.
Ông Truman được cho là một nhà lãnh đạo có quan
điểm khác với cố Tổng Thống Roosevelt. Ông Truman
chống Cộng Sản mạnh mẽ. Ông luôn tỏ ra cảnh giác với
Cộng Sản Liên Xô và sự lan tràn của nó tới Trung Quốc
và Việt Nam. Do đó, tân Tổng Thống Truman ra lệnh
cho đội tình báo Con Nai lần lượt rút về Mỹ. Tổng Thống
Truman đứng trung lập, không phản đối và không ủng
hộ việc Pháp trở lại Việt Nam.
Mặc dầu Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho
nguyên thủ các nước Đồng Minh, trong đó có Liên Xô.
Nhưng Liên Xô vẫn giữ thái độ im lặng trước những biến
động ở Việt Nam. Sự im lặng của Liên Xô còn có thể là
do mối quan hệ không mấy tin cậy giữa Quốc Tế Thứ 3
với Nguyễn Ái Quốc xung quanh vấn đề lập trường Dân
Tộc và lập trường Quốc Tế Cộng Sản.[56]
[54] Archimedes L.A. Patti. Why Viet Nam? Nhà xuất bản Đà Nẵng,1995. Tr. 188
– 192.
[55] Jean Baptiste Duroselle. Lịch sử Ngoại Giao Từ Năm 1919 Đến Ngày Nay. Học
viện Quan hệ quốc tế. 1994. Tr.332
[56] GS. Vũ Dương Ninh. Thái độ của các cường quốc trước sự kiện 19–12–1946.
Đăng trên trang mạng ussh.vnu.edu.vn ngày 17/12/2016
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VIỆT MINH NHẢY RA GIÀNH CHÍNH QUYỀN
TỪ CHÍNH PHỦ TRẦN TRỌNG KIM
Trong lúc quân Đồng Minh chưa kịp sang Việt Nam,
các tổ chức đấu tranh và quần chúng yêu nước tại Việt
Nam đang lo chỉnh đốn hàng ngũ để đối phó khi Pháp trở
lại thì Việt Minh nhảy ra tiến hành giành chính quyển từ
Chính Phủ Trần Trọng Kim.
Ngày 13–8–1945, Đảng Cộng Sản Đông Dương họp
tại Tân Trào (Tuyên Quang) quyết định phát động khởi
nghĩa giành chánh quyền.
Ngày 17 tháng 8 năm 1945 tại Hà Nội, Tổng Hội Công
Chức chính phủ Trần Trọng Kim tổ chức cuộc mít-tinh và
tuần hành để ra mắt quốc dân. Cuộc mít-tinh đã bị Việt
Minh trà trộn, lèo lái và biến nó thành cuộc tuần hành
ủng hộ lực lượng Việt Minh.
Ngày 19–8–1945, Việt Minh đem vài đơn vị võ trang
đến làm áp lực, buộc Khâm Sai Phan Kế Toại của chánh
phủ Trần Trọng Kim phải từ chức, phải giao quyền cai trị
lại cho Ủy Ban Việt Minh.
Ngày 22 tháng 8, Việt Minh đã tự động nhân danh
“Tổng Hội Sinh Viên, đại diện cho toàn thể các đảng phái
và tầng lớp nhân dân” gửi điện tín từ Hà Nội vào Huế yêu
cầu vua Bảo Đại thoái vị.
Ở Sài Gòn, ngày 24 tháng 8 ông Trần Văn Giàu và
Bác Sĩ Phạm Ngọc Thạch là hai đại diện cao cấp của Việt
Minh lên giành chính quyền. Cộng Sản, tung ra các loại
truyền đơn và tin tức trên báo chí để tự sơn phết cho Việt
Minh cái hào quang “được Đồng Minh ủng hộ” từ đó nắm
lấy quần chúng rồi tiến ngay lên nắm lấy chánh quyền tại
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miền Nam. Đại ý của tờ truyền đơn được báo chí ghi lại
như sau:
“Việt Minh đã từng sát cánh bên cạnh Đồng Minh,
đánh Tây chống Nhựt.
“Đối với Nga là bạn.” Đối với Tàu như răng với môi.
“Đối với Mỹ, chủ trương thương mãi, nên không có
mưu đồ xâm lăng.
“Đối với Anh, nội các Attlee mới lên nắm chính quyền
khuynh tả. Vì vậy bề ăn nói của chúng ta rất dễ dàng…”.[57]
Với sự tuyên truyền như vậy, Việt Minh ngang nhiên
cướp chánh quyền từ chính Phủ Trần Trọng Kim. Dân
chúng lúc đó cũng tưởng là thiệt nên mới nhất thời ủng
hộ Việt Minh. Lúc này Đảng viên Việt Minh ở Sài Gòn
chỉ khoảng 300 người. Lời xác nhận của ông Trần Văn
Giàu trên vô tuyến truyền thanh năm 1992 nói: “Vào năm
1945 lực lượng Trần Quang Vinh đã chật ních ở Sài Gòn
Chợ Lớn, còn ta (Đảng Cộng Sản) Đảng viên, đoàn viên cả
thảy chưa tới 300 người.”[58]
Ngày 25– 8–1945 trước cửa Ngọ Môn, vua Bảo Đại đọc
Tuyên Ngôn Thoái Vị.
Cùng ngày 25–8–1945, Hồ Chí Minh từ Tân Trào trở về
Hà Nội. Ông chủ tọa các cuộc họp và xác định phải sớm ra
Bản Tuyên Ngôn Độc Lập và ra mắt chính phủ lâm thời.
Đến ngày 28 tháng 8, Việt Minh giành được chính
quyền toàn quốc. Hai tỉnh giành được chính quyền cuối
cùng là Hà Tiên và Đồng Nai Thượng.
Ngày 2–9–1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch
[57] Nguyễn Long Thành Nam. Phật Giáo Hòa Hảo Trong Dòng Lịch Sử Dân Tộc.
Chương 10–3: Nhựt Đầu Hàng, Toàn Dân Đấu Tranh
[58] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr. 32
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Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập, khai sinh
nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
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CHƯƠNG VIII
❒❒ Tình hình của Nội Ứng Nghĩa Binh Cao Đài sau
khi Nhựt đầu hàng
1. Ông Vinh từ chức, ông Đặng Trung Chữ lên thay
2. Hành Vi của Ông Đặng Trung Chữ
3. Cao Đài gia nhập mặt trận Việt Minh
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TÌNH HÌNH CỦA NỘI ỨNG NGHĨA BINH CAO
ĐÀI SAU KHI NHỰT ĐẦU HÀNG
1. ÔNG VINH TỪ CHỨC, ÔNG ĐẶNG TRUNG CHỮ LÊN THAY

Hơn ba năm họp tác với Nhựt, ai cũng biết ông Trần
Quang Vinh là người lãnh đạo Nội Ứng Nghĩa Binh Cao
Đài và đã cùng Nhựt đảo chánh Pháp. Hôm nay Nhựt đã
đầu hàng Đồng Minh, tất nhiên uy tín ông Vinh cũng bị
ảnh hưởng. Do đó ông Vinh tự xin từ chức.
Ông Đặng Trung Chữ được chọn lên thay thế chức Đại
Biểu, kiêm luôn chức Tổng Tư Lịnh Nghĩa Binh Cao Đài.
2. HÀNH VI CỦA ÔNG ĐẶNG TRUNG CHỮ

Khi Pháp trở lại Đông Dương, Tổng Hành Dinh Nghĩa
Binh Cao Đài phải dời về số 2 đường Phước Kiến ở Chợ
Lớn. “ông Tổng Chỉ Huy Quân Đội, Giáo Sư Thượng Tý
Thanh, và ông Quản Lý Lại Viện Giáo Sư Thượng Tước
Thanh thì dời về Chùa Từ Lâm Tự Gò Vấp, ông Giáo Hữu
Thái Đến Thanh thì thay mặt Hội Thánh về chỉ huy các tỉnh
miền Tây. Còn ông tân Đại Biểu Đặng Trung Chữ (Ngạn
Sơn) thì ôm sáu trăm ngàn đồng bạc (600.000$00) của ông
Giáo Sư Đại Biểu đã vừa giao chạy về Tòa Thánh.”[59]
Ở thời điểm đó số tiền sáu trăm ngàn đồng bạc Đông
Dương có giá trị rất lớn.
Khi ông Giáo Sư Trần Quang Vinh bị Việt Minh bắt
thì “ông Thượng Chữ Thanh về Tòa Thánh hành động không
đắc nhơn tâm, tự mình làm giảm tư cách của bậc đàn anh,
gây nhiều ác cảm giữa ông và đạo hữu tại Thánh Địa, cho
đến nỗi có sự âm mưu giết lẫn nhau, mà kẻ phạm nhơn lại
có tay ông trong đó. Gây oan trái tự ông đào tạo, biết việc
[59] Trần Quang Cảnh. Hồi Ký Trần Quang Vinh và Lịch Sử Quân Đội Cao Đài.
1997. Tr. 251
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chẳng lành sẽ xảy tới cho ông, ông liền cuốn gói ra đi giữa
đêm tối lạnh lùng mà không một ai hay biết. Ông cũng còn
nhớ đem theo số bạc của ông giữ, ông rất nhẫn tâm giữa
cảnh trạng Tòa Thánh đang thiếu thốn, quân sĩ đang đói
lạnh mà ông không buồn, giao lại cho ai một số bạc nào
tất cả. Rồi ông vẫn đi... tin tức vẫn bặt…”[60]
Khi ông Vinh trốn khỏi nhà tù Việt Minh và về lại
Sài Gòn thì có gặp lại ông Chữ. Ông Vinh hỏi lại số tiền
thì ông Chữ lại hẹn. “Nghe nói ông đã cất một dãy nhà lá
12 căn để làm chỗ cho mướn gần ngã sáu. Một đôi khi ông
Giáo Sư Đại Biểu tỏ ý muốn lấy số tiền ấy lại đặng phụ cấp
cho Tòa Thánh và binh sĩ thì ông vẫn hứa hẹn để chờ có cơ
hội đặng đòi lại số tiền ông đã gởi cho người này, người nọ,
v.v... Đến chuyện xảy ra, ông Giáo Sư Đại Biểu và bổn bộ
bị nhà cầm quyền Pháp bắt ngày 8 Mai 1946 thì ông lại trổ
tài “trốn” đặc biệt, mà lúc ấy không còn ai được biết tâm
dạng ông ở đâu?...”[61]
Có tài liệu nói sau này ông Chữ bị Việt Minh giết.
3. CAO ĐÀI GIA NHẬP VÀO MẶT TRẬN VIỆT MINH

Ngày 24 tháng 8 năm 1945, đại diện Việt Minh là ông
Trần Văn Giàu và Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch lên giành chính
quyền ở Sài Gòn. Để làm được vậy, Việt Minh tung ra luận
điệu “Mặt trận Việt Minh cộng tác mật thiết với Đồng Minh
chiến đấu chống phát xít Nhật, và được Đồng Minh yểm
trợ, được Đồng Minh thừa nhận”[62] . Tâm lý quần chúng
[60] Trần Quang Cảnh. Hồi Ký Trần Quang Vinh và Lịch Sử Quân Đội Cao Đài.
1997. Tr. 282–283
[61] Trần Quang Cảnh. Hồi Ký Trần Quang Vinh và Lịch Sử Quân Đội Cao Đài.
1997. Tr. 282–283
[62] Nguyễn Long Thành Nam. Phật Giáo Hòa Hảo Trong Dòng Lịch Sử Dân Tộc.
Chương 10–1: Ảnh Hưởng Của Yếu Tố Đồng Minh Ủng Hộ
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Việt Nam trên cả nước lúc đó đều có một nỗi lo chung
là Pháp sẽ đem quân đội đến để tái chiếm. Chỉ có Đồng
Minh mới có thể đổi phó lại Pháp. Do đó, khi Việt Minh
nói là đang đại diện cho Đồng Minh thì đã đánh đúng
vào tâm lý của quần chúng.
Đảng Trưởng Đảng Quốc Gia Độc Lập Hồ Văn Ngà
viết về giai đoạn Việt Minh nhảy ra giành chính quyền
như sau:
“Việc nước là việc chung của quốc dân, không ai có
quyền bảo quốc gia Việt Nam là ‘Hương hỏa’ riêng của
một đảng phái nào. Riêng chúng tôi, từ giờ nào cũng vẫn
thiết tha với vấn đề độc lập của nước nhà. Bấy lâu nay mỗi
hành vi cử động của chúng tôi chỉ nghĩ đến sự độc lập, phải
độc lập đã.
Trong lúc này, chúng tôi thấy rằng: Phải cần có Chánh
phủ hợp pháp mạnh mẽ. Thế nên, người Việt Nam nào đảm
đương được và có hy vọng thành công, chúng tôi sẵn lòng
tán trợ. Nghĩa là lúc nào chúng tôi cũng vẫn đặt nền độc
lập quốc gia lên trên vấn đề địa vị.
Ai bảo khôn ai bảo dại, ai chê hèn yếu, chúng tôi nhận
lãnh cả. Miễn tránh được sự đổ máu giữa đồng bào, để dành
bầu máu nóng ấy, mai sau hy sinh cho đúng chỗ hy sinh.”[63]
“Hồ Văn Ngà quá thành thật như thế, làm sao Việt
Minh không thừa cơ hội, nhảy ra xưng tên: — Có Việt
Minh đây!” [64]
Ngày 25–8–1945, Mặt Trận Việt Minh ở Sài Gòn liền tổ
chức một cuộc biểu tình đặng lôi kéo quần chúng ủng hộ.
Nhận thấy quyền lợi quốc gia là trên hết, Nghĩa Binh
[63] Nguyễn Long Thành Nam. Phật Giáo Hòa Hảo Trong Dòng Lịch Sử Dân Tộc.
Chương 10–3: Nhựt Đầu Hàng, Toàn Dân Đấu Tranh
[64] Nguyễn Long Thành Nam. Phật Giáo Hòa Hảo Trong Dòng Lịch Sử Dân Tộc.
Chương 10–3: Nhựt Đầu Hàng, Toàn Dân Đấu Tranh
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Cao Đài cũng như các đảng phái khác đồng thanh ủng
hộ và gia nhập vào Mặt Trận Việt Minh.
Ngày biểu tình rất tưng bừng náo nhiệt, lòng người
tràn ngập vui sướng của một dân tộc. Ngày này cũng có
thể gọi là ngày Mặt Trận Việt Minh vừa khai sanh ở Nam
Bộ.[65]
Ở Sài Gòn, trong những ngày đầu kháng chiến, ngoài
Nghĩa Binh Cao Đài còn có rất nhiều đơn vị nghĩa binh
khác. Nghĩa binh được đặc tên theo tên địa phương như
Nghĩa Binh Thủ Thiêm, Nghĩa Binh Tân Quy, Bà Quẹo;
hoặc lấy theo tên người chỉ huy như Nghĩa Binh Mười Trí,
Bảy Viễn, Ba Dương, v.v...
Khoảng cuối tháng 8, Ủy Ban Hành Chánh triệu tập
các đơn vị kháng chiến để thành lập bốn Sư đoàn Dân
Quân Cách Mạng Nam Bộ. Đó là:
a) Sư đoàn I: do Kiều Công Cung chỉ huy. Gồm giới
cựu chiến binh trong quân Nhựt và Bình Xuyên đảm trách.

[65] Trần Quang Cảnh. Hồi Ký Trần Quang Vinh và Lịch Sử Quân Đội Cao Đài.
1997. Tr. 244

141

CHƯƠNG VIII

Cao Đài cùng các đảng phái biểu tình ủng hộ Việt Minh vào 8–1945

Thành lập Chi đội Vệ Quốc Đoàn

b) Sư đoàn II: do Vũ Tam Anh chỉ huy.
c) Sư đoàn III: do Nguyễn Hòa Hiệp chỉ huy. Gồm có
Quốc Dân Đảng và Nghĩa Binh Cao Đài.
d) Sư đoàn IV: do Lý Huê Vinh chỉ huy. Gồm có Phật
giáo Hòa Hảo và Tổ Chức Bảo An.
Cả bốn Sư đoàn đều chịu dưới quyền điều khiển của
ông Trần Văn Giàu.
Vào khoảng đầu tháng 10, phái viên Nguyễn Bình
được Chủ tịch Hồ Chí Minh cử vào Nam để lo việc chỉnh
đốn phong trào kháng chiến và thống nhất các lực lượng
vũ trang Nam Bộ. Trong hội nghị tại xã An Phú, Nguyễn
Bình tập hợp các đơn vị bộ đội và lập ra Chi đội Vệ Quốc
Đoàn, đánh số từ 1 tới 25. Cao Đài có hai Chi đội là 7 và 8.
Liên Đội Bình Xuyên gồm có Chi đội 2, 3 của Ba Dương,
Chi đội 4 của Mười Trí, Chi đội 9 của Bảy Viễn, Chi đội
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21 của Tư Hoạnh, và Chi đội 25 của Tư Ty.[66]
Lúc bấy giờ, quần chúng ai nấy cũng hăng hái làm
việc để củng cố nền Độc Lập cho một Việt Nam Dân Chủ
Cộng Hòa.

[66] Nguyễn Hùng. Bảy Viễn Thủ Lĩnh Bình Xuyên. Nhà xuất bản Văn Học. Ebook
Tr. 63
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CHƯƠNG IX
❒❒ Quân Đồng Minh đến giải giới quân đội Nhựt
❒❒ Pháp lập mối quan hệ để lấy lại Đông Dương
❒❒ Khó khăn ban đầu của Việt Minh và cách đối phó
của họ
❒❒ Hiệp ước sơ bộ
❒❒ Hội nghị trù bị Đà Lạt và Hội Nghị Fontainebleau
❒❒ Việt Minh loại dần các đảng phái
❒❒ Can thiệp với Việt Minh về vụ bắt ông Trần Quang
Vinh
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QUÂN ĐỘI ĐỒNG MINH ĐẾN GIẢI GIỚI QUÂN ĐỘI NHỰT
Theo hiệp định Potsdam ký giữa ba vị nguyên thủ
Đồng Minh là Truman (Mỹ), Attlee (Anh) và Stalin (Liên
Xô) thì quân Liên Xô sẽ giải giáp phần phía Đông nước
Đức; Mỹ vào Tây Đức và Nhựt. Ở Việt Nam, quân Anh
sẽ giải giáp Nhựt từ phía Nam vĩ tuyến 16. Phía Bắc vĩ
tuyến 16 từ Đà Nẵng trở ra là do quân của Tưởng Giới
Thạch giải giáp.
Phía Bắc vĩ tuyến 16
Cuối tháng 8 năm 1945, 180 ngàn quân Tưởng tiến
vào Việt Nam. Quân đoàn 62 và 53 tiến từ Quảng Tây,
dưới sự chỉ huy của Tiêu Văn, đã chiếm Cao Bằng, Lạng
Sơn, và những vị trí quan trọng dọc theo bờ biển tới Hải
Phòng. Còn quân đoàn 93 và 60 của Lư Hán từ Vân Nam
tiến vào Lào Cai và dọc theo sông Hồng tới Hà Nội. Ngày
9 tháng 9, quân Tưởng tới Hà Nội.[67]
Đi theo 4 đạo quân Tưởng này là lực lượng Việt Nam
Cách Mạng Đồng Minh Hội (Việt Cách) của Nguyễn Hải
Thần, và Quốc Dân Đảng (Việt Quốc) của Vũ Hồng Khanh.
Việt Quốc và Việt Cách lâu nay đống đô bên Trung Hoa,
nay cùng quân Trung Hoa kéo binh về Việt Nam. Lúc về
tới Việt Nam, quân đội Trung Hoa đã để các tỉnh như
Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Yên, Bắc Ninh, Hưng Yên,
v.v... cho Việt Quốc và Việt Cách tiếp quản.
Ngày 15–9–1945: Tướng Lư Hán đến Hà Nội giải giới
quân đội Nhựt phía Bắc vĩ tuyến 16.
Phía Nam vĩ tuyến 16
Ngày 6–9–1945: Quân Đồng Minh gồm có lính Anh,
[67] Archimedes L.A. Patti. Why Viet Nam? Nhà xuất bản Đà Nẵng. 1995. Tr. 281.
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lính Ấn Độ do Anh thuê, và lính Pháp trà trộn trong lính
Anh bắt đầu đổ bộ vào Sài Gòn.
Việt Minh thường tuyên bố đứng bên phe Đồng Minh.
Khi nghe Đồng Minh đến, Ủy Ban Hành Chánh của ông
Trần Văn Giàu lo treo cờ Liên Xô, Anh, Mỹ, Trung Hoa,
Việt Nam, và giăng các biểu ngữ để đón chào Đồng Minh.
Ông Giàu còn đem 4 sư đoàn mới được thành lập mấy
hôm trước ra diễn hành cho Đồng Minh coi.
Ngày 11–9–1945, quân viện binh Anh do Đại tướng
Gracey chỉ huy đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Trà
trộn theo quân Anh gồm có 300 quân Pháp.

Biểu ngữ Welcome Đồng Minh.
Ảnh tư liệu capture từ youtube ‘Root of a War (1945–1953)’. Phút 47:23 giây

Sau khi đến Sài Gòn, Đại Tướng Gracey ra lệnh Ủy
Ban Hành Chánh phải giải tán 4 Sư đoàn Dân Quân Cách
Mạng vừa thành lập hôm rồi.
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Mục đích của Anh đến giải giáp Nhựt là để từ từ
nhượng lại phần đất miền nam vĩ tuyến 16 cho Pháp như
đã thoả thuận với Pháp (xem chi tiết sự thoả thuận giữa
Anh và Pháp ở phần sau). Do đó, Anh không muốn thấy
sự hiện diện của quân đội Việt Nam và cũng không giao
phần lãnh thổ sau khi giải giới lại cho dân Việt Nam như
Trung Hoa Dân Quốc đã làm một phần với Việt Quốc và
Việt Cách.
Đại Tướng Gracey buộc ông Trần Văn Giàu phải giải
tán hết lính của 4 Sư đoàn. Việt Minh lúc này không dám
đối đầu trực tiếp với Đồng Minh, ông Trần Văn Giàu phải
vâng lệnh làm theo. Thế là bốn Sư đoàn Dân Quân Cách
Mạng của Nam Bộ phải giải tán.

Cờ Liên Xô, Anh, Mỹ, Trung Hoa Dân Quốc, và Việt, treo trên tòa
nhà Catinat để đón chào quân Đồng Minh tiến vào Sài Gòn.
Ảnh tư liệu capture từ youtube phim ‘The First
Vietnam War 1945–1954’. Phút 1:32 giây

Ngày 22–9–19 45: Tướng Gracey thả hết phạm nhân
Pháp và phát khí giới cho họ.
Ngày 23–9–1945: lính Anh, Ấn, Pháp nổ súng chiếm lại
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các nơi trọng yếu như bót cảnh sát, kho bạc, các công sở, và
chiếm luôn Ủy Ban Hành Chánh của ông Trần Văn Giàu.
Sau đó là lá cờ Pháp được treo lên tại Phủ Toàn Quyền.

Đồng Minh tiến vào Sài Gòn. Ảnh tư liệu capture từ youtube
‘The First Vietnam War 1945–1954’. Phút 1:29

Cờ Pháp được treo lên tại Phủ Toàn Quyền.
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Ảnh tư liệu capture từ youtube ‘Sai Gon 1940–1950’. Phút 2:28 giây

Việt Minh kêu gọi dân chúng ráng bình tĩnh, đừng
làm việc đáng tiếc không tiện lợi cho việc ngoại giao với
Đồng Minh. Hễ nơi nào quân Đồng Minh tới, Ủy Ban
Hành Chánh ra lịnh cho thường dân phải tản cư để tiện
cho Đồng Minh trong việc giải giới quân Nhựt. Trong
khoảng thời gian này, người dân ai nấy đều rất bực tức.
Dân chúng phải bỏ thành Saigon hơn hai phần ba vì lệnh
tản cư của Việt Minh.
Hễ nơi nào quân Anh tới giải giáp lính Nhựt, Anh
đều cho lính Pháp trà trộn theo rồi dần dần để lính Pháp
thay thế. Thế là quân đội Pháp (núp bóng dưới quân Đồng
Minh Anh) mỗi ngày mỗi giờ mở rộng phạm vi tái chiếm
Miền nam.
Chánh Phủ Việt Nam cũng không dám ra mặt bảo
trợ bất cứ một đoàn thể nào đánh Đồng Minh. Các đoàn
thể yêu nước mạnh ai nấy đánh. Sau một vài trận giao
tranh đều từ từ tan rã vì thiếu tài trợ, thiếu lương thực,
và thuốc men, v.v...
Ngày 30–9–1945: Cuộc thương thuyết giữa Việt Minh
và Pháp về vấn đề hưu chiến bắt đầu nhóm họp. Bên Việt
Minh có các ông Phạm Văn Bạch, Phạm Ngọc Thạch. Phía
Pháp có đại tá Repiton Preneuf. Hưu chiến ở Sài Gòn bắt
đầu có hiệu lực từ ngày 5 đến ngày 10–10–1945.
Ngày 5–10–1945: Đại Tướng Leclerc của Pháp đến Sài
Gòn.
Trong thời gian hưu chiến này, bộ máy công an Việt
Minh bủa vây tất cả các chiến sĩ cách mạng quốc gia để
diệt trừ những đoàn thể chống Pháp. Sẽ nói thêm ở phần
Việt Minh trừ khử các đảng phái ở phần sau.
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Người thành thật yêu nước lúc bấy giờ chỉ biết lắc đầu
rơi lệ. “Buồn cho một việc lớn đã thành công mà hôm nay
không còn nữa. Bao nhiêu sự tuyên truyền của Việt Minh
đã đem lại nhiều sự thất vọng cho toàn thể. Ban đầu, ai
cũng tưởng Việt Minh sẽ thành công. Nhưng ai có ngờ bởi
Việt Minh nắm chánh quyền mà Nam Bộ nay phải mất.
Một Chánh Phủ ra cầm quyền gặp cơ nguy vong trước mắt,
không đủ tài đức để cứu vãn thời cuộc, gỡ nguy cho đồng
bào, là thất sách”[68].
PHÁP LẬP MỐI QUAN HỆ ĐỂ LẤY LẠI ĐÔNG DƯƠNG
Ngày 17–8–1945, tức là 2 ngày sau khi Nhựt đầu
hàng phe Đồng Minh, chánh phủ De Gaulle cử Đô Đốc
Thierry d’Argenlieu lên làm Cao Ủy Đông Dương. Cao
Ủy Argenlieu cùng với Đại Tướng Leclerc lên kế hoạch
tái chiếm và lập lại chủ quyền ở Đông Dương. Kế hoạch
gồm có 5 điểm như sau:
1. Dựa vào quân Anh, trước tiên tái chiếm phía Nam
vĩ tuyến 16.
2. Cho nhảy dù cán bộ chánh trị và quân sự xuống phía
Bắc vĩ tuyến 16.
3. Xác định và bảo vệ chủ quyền Pháp tại Đông Dương
trong mọi trường hợp.
4. Tái chiếm vùng quân Trung Hoa đóng theo đà của
viện quân đưa tới.
5. Điều đình chánh trị với tất cả nhân vật bản xứ.[69]
Kế hoạch là một chuyện, nhưng tiến hành nó là một
[68] Trần Quang Cảnh. Hồi Ký Trần Quang Vinh và Lịch Sử Quân Đội Cao Đài.
1997. Tr. 256–258
[69] Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng. Đạo Sử Nhựt Ký. Q2. Tr 726, 728.
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chuyện khác. Bởi vì khi Tướng Messmer cùng đội binh
đặc biệt của ông nhảy dù xuống miền Bắc, họ đều bị Việt
Minh bắt giữ và giao cho Tướng Lư Hán cầm tù. Pháp
phải đổi kế hoạch theo lối ngoại giao. D’Argenlieu sửa đổi
kế hoạch trước đây thành:
1. Thương thuyết với Trung Hoa Dân Quốc.
2. Tìm cách đặt chân lên các thành phố quan trọng ở
miền Bắc để có ưu thế thương thuyết với Việt Minh.[70]
PHÁP LẬP MỐI QUAN HỆ VỚI VIỆT MINH:

Kể từ ngày 15–9–1945, Hồ Chí Minh đã bí mật liên
lạc với Pignon và Quyền Uỷ Viên Cộng Hòa Pháp tại Bắc
Việt Alessandri.
Khi núp bóng quân Đồng Minh để trở lại Việt Nam,
Pháp đinh ninh rằng dựa vào thế lực quân đội Anh, Ấn,
và tù binh Nhựt thì dễ dàng chiếm lại Việt Nam. Nhưng
khi Pháp vừa đổ quân vào Việt Nam, chúng đã vấp phải
một sự kháng cự quyết liệt của đồng bào trên cả nước. Điều
này thúc đẩy Pháp nghĩ đến việc đàm phán với Việt Minh.
Ngày 15–10–1945, Uỷ Viên Cộng Hòa Bắc Kỳ là Sainteny
gặp Hồ Chí Minh.

[70] Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng. Đạo Sử Nhựt Ký. Q2. Tr 726, 728.
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Hồ Chí Minh bí mật đàm phán với Pháp. Ảnh tư liệu capture từ
youtube ‘The First Vietnam War 1945–1954’. Phút 2:00 giây
PHÁP LẬP MỐI QUAN HỆ VỚI ANH:

Ngày 8–10–1945 tại London, Pháp-Anh ký Tạm ước
về việc Anh giao cho Pháp quyền quản lý hành chính và
quyền tư pháp ở phía nam vĩ tuyến 16. Tạm ước gồm 3
điểm chính:
1. Chính phủ Anh yểm trợ cho Pháp tái chiếm Việt Nam.
2. Anh công nhận chính quyền Pháp tại Sài Gòn.
3. Anh giao quyền cai trị ở phía Nam cho Pháp quản lý
sau khi giải giới Nhựt. [71]
PHÁP LẬP MỐI QUAN HỆ VỚI TRUNG HOA DÂN QUỐC:

Tại Trung Hoa, sau khi Thế chiến thứ II kết thúc thì
sự hợp tác giữa Đảng Quốc Dân của Tưởng Giới Thạch và
Đảng Cộng Sản của Mao Trạch Đông nhanh chóng tan vỡ.
Chính phủ Tưởng phải đối phó với lực lượng Cộng Sản từ
phía Bắc tràn xuống nên sẵn sàng thỏa hiệp với Pháp về
vấn đề Đông Dương. Mặt khác, Tưởng Giới Thạch cũng
muốn nhân dịp này ra điều kiện để đòi lại những quyền
lợi mà triều đình nhà Thanh trước đây đã nhường cho
Pháp theo những hiệp ước đã ký hồi 1900 – 1903.[72]
Thương thuyết giữa Pháp và Trung Hoa bắt đầu vào
ngày 7–12–1945.
Ngày 28–2–1946, Đại sứ Pháp Jacques Mayrier và
[71] Giáo Sư Vũ Dương Ninh. ‘Thái độ của các cường quốc trước sự kiện 19–12–
1946’. Đăng trên http://www.ussh.vnu.edu.vn ngày 17–12–2016. Truy cập ngày
5– 1–2018
[72] Giáo Sư Vũ Dương Ninh. ‘Thái độ của các cường quốc trước sự kiện 19–12–
1946’. Đăng trên http://www.ussh.vnu.edu.vn ngày 17–12–2016. Truy cập ngày
5– 1–2018
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Ngoại trưởng Vương Thế Kiệt ký một hiệp ước (Hiệp Ước
Pháp–Hoa) gồm các điểm chính sau đây:
1. Pháp trả lại cho Trung Hoa những vùng nhượng địa
và vùng ảnh hưởng ở Thượng Hải, Thiên Tân, Hán
Khẩu, Quảng Đông, Quảng Châu Loan.
2. Pháp cắt trả cho Trung Hoa phần đường sắt Hải phòng
– Vân Nam, là đoạn chạy từ Hà Khẩu đến Côn Minh.
3. Hàng hóa Trung Hoa xuất nhập qua cảng Hải Phòng
được miễn thuế.
4. Pháp được đưa quân vào miền Bắc Việt Nam thay
quân Trung Hoa khi quân Trung Hoa rút về nước
trong thời gian từ 15–3–1945 đến 31–3–1946.
5. Pháp ứng trước số tiền trả cho việc chuyển quân Trung
Hoa mỗi tháng 60 triệu đồng tiền Đông Dương từ
1–9–1945 tới 28–2–1946, và hứa sẽ thương thảo thêm
về số tiền phụ trội sau ngày 28–2–1946.[73]
PHÁP THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN NAM KỲ

Song song việc núp bóng dưới trướng của quân Anh
để từng bước bình định Nam Kỳ, Pháp âm mưu thành lập
Hội Đồng Tư Vấn Nam Kỳ vào ngày 4–2–1946 với 12 ủy
viên gồm 4 người Pháp và 8 người Việt quốc tịch Pháp.
Hội Đồng Tư Vấn trên danh nghĩa là giúp người bản xứ
tự quyết định tương lai xứ sở, nhưng thâm ý là muốn tách
dần Nam Kỳ ra khỏi những biến động và thương thuyết
ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ.[74]
[73] Giáo Sư Vũ Dương Ninh. ‘Thái độ của các cường quốc trước sự kiện 19–12–
1946’. Đăng trên http://www.ussh.vnu.edu.vn ngày 17–12–2016. Truy cập ngày
5– 1–2018
[74] Goodman, Allan E. Politics in War: The Bases of Political Community in South
Vietnam. Harvard University Press, 1973. Page 20
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KHÓ KHĂN BAN ĐẦU CỦA VIỆT MINH VÀ CÁCH ĐỐI PHÓ CỦA HỌ
Tuy Việt Minh giành được chánh quyền và lập nên
nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa; nhưng ngay từ đầu,
Uỷ Ban Hành Chánh Việt Minh đã gặp muôn vàng khó
khăn.
Cuối năm 1945–đầu năm 1946, tại Việt Nam có gần 250
ngàn quân nước ngoài; khoảng 35 ngàn quân Nhựt chưa
rút về nước; độ chừng 25 ngàn quân Anh, Ấn, và quân
Pháp trà trộn trong lực lượng giải giáp của Anh. Rồi 1400
quân Pháp bị Nhựt bắt nay được thả ra. Cuối tháng 8 thì
phía Bắc còn có thêm 180 ngàn quân Tưởng.[75]
Các nước lớn gián tiếp hay trực tiếp ủng hộ kế hoạch
tái xâm lược của Pháp. Tổng thống Truman (Mỹ) thì có
quan điểm trung lập vì ông không ủng hộ chế độ Cộng
Sản. Liên Xô thì im lặng. Do đó, về mặt ngoại giao thì
nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa không được Đồng
Minh ủng hộ và đang bị cô lập.
Trong Miền Nam, Chủ Tịch Ủy Ban Hành Chánh
Trần Văn Giàu đã gặp phải sự bất bình từ các đảng phái.
Tổ chức Ủy Ban Hành Chánh có tính độc đoán vì không
có đại biểu của các đảng phái khác dự vào. Bởi vậy Tổng
Bộ Việt Minh ngoài Bắc đã cử Hoàng Quốc Việt vào Nam
Bộ để cải tổ Ủy Ban Hành Chánh. Sau cuộc cải tổ, Uỷ
Ban Hành Chánh đã thay đổi từ 6/9 cán bộ Cộng Sản,
nay chỉ còn 5/13.
Tại Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1945 Lư Hán đến gặp
Hồ Chí Minh. Lư Hán yêu cầu Hồ Chí Minh phải “báo
cáo quân số thực tế và tổ chức Quân Đội Việt Nam”; đòi
mỗi bộ của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
[75] Archimedes L.A. Patti. Why Viet Nam? Nhà xuất bản Đà Nẵng. 1995. Tr. 281
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phải có một người “liên lạc viên” của Trung Hoa; thậm chí
đòi Việt Nam lùi giờ lại một tiếng theo giờ Trung Hoa.[76]
Những lực lượng thân Trung Hoa Dân Quốc như
Đồng Minh Hội (Việt Cách) và Quốc Dân Đảng (Việt
Quốc) muốn Việt Minh từ bỏ đường lối Cộng Sản để cùng
với họ lập thành Chính Phủ Liên Hiệp. Ý tưởng này được
Tưởng Giới Thạch ủng hộ vì ông không muốn mình bị
kẹp giữa ba Đảng Cộng Sản. Đó là Đảng Cộng Sản Việt
Nam (Việt Minh), Đảng Cộng Sản Trung Quốc của Mao
Trạch Đông, và Đảng Cộng Sản Liên Xô.
Để tránh đối đầu với nhiều kẻ thù, Việt Minh thực
hiện các chính sách:
1. Nhân nhượng quân Đồng Minh.
2. Giao hảo với quân Tưởng.
3. Tìm cách hòa đàm với Pháp về vấn đề Độc lập và sự
Thống nhất 3 Kỳ.
4. Giải tán Đảng Cộng Sản Đông Dương.
5. Đồng ý thành lập Chính Phủ Liên Hiệp.
Đối với Đồng Minh, Việt Minh liên tục nhân nhượng
để Đồng Minh thuận tiện trong việc giải giới Nhựt. Khi
giải giới xong, Anh bàn giao những nơi này lại cho Pháp.
Pháp có cơ hội tái chiếm miền Nam.
Đối với quân Tưởng, chính quyền chấp nhận cho
quân Tưởng tiêu xài đồng “Quan Kim”, đồng ý cung cấp
lương thực cho họ.
Kể từ ngày 15–9–1945, Hồ Chí Minh đã bí mật liên lạc
với Pignon và quyền Uỷ Viên Cộng Hòa Pháp Alessandri
để tìm phương hòa giải cho hai bên.
[76] Archimedes L.A. Patti. Why Viet Nam? Nhà xuất bản Đà Nẵng. 1995. Tr.
292–293.
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Ngày 15–10–1945, Hồ Chí Minh gặp Uỷ Viên Cộng
Hòa Bắc Kỳ Stainteny.
Ngày 3–11–1945, Stainteny bắt đầu mật đàm với Thứ
Trưởng ngoại giao Hoàng Minh Giám và Hồ Chí Minh.
Ngày 11–11–1945, Hồ Chí Minh tuyên bố giải tán Đảng
Cộng Sản Đông Dương.
Đầu tháng 12–1945, Hồ Chí Minh, Hoàng Minh Giám,
và Võ Nguyên Giáp chính thức mật đàm với Stainteny,
Salan, Pignon, và Louis Caput.
Ngày 12–2–1946, những phần cơ bản của ‘Hiệp Ước
Sơ Bộ’ đã được Hồ Chí Minh và Pháp hòa đàm xong. Chỉ
còn phần Độc lập và Thống nhất 3 miền là chưa ngã ngũ.
Hồ Chí Minh thì muốn Việt Nam được ‘Độc lập’ và Thống
nhất 3 Kỳ. Pháp muốn thay chữ ‘Độc lập’ thành chữ ‘Tự
do’, và chỉ đề cập tới phần lãnh thổ ở phía Bắc vĩ tuyến
16. Còn phần Nam Kỳ, Trung Kỳ thì Pháp muốn sau này
do cử tri bầu chọn. Pháp vẫn muốn Việt Nam nằm trong
khối Liên Hiệp Pháp.
Lúc đầu, lập trường của Hồ Chí Minh rất cứng rắn
về nền Độc lập và sự Thống nhất 3 Kỳ. Nhưng từ tháng
11–1945, Việt Minh đã bị áp lực từ nhiều phía nên Hồ Chí
Minh đã mềm dẻo hơn trong việc đàm phán.
Trong khoảng thời gian này, Tưởng Giới Thạch cũng
đang thảo luận với Pháp về vấn đề rút quân ra khỏi miền
Bắc để đổi lấy phần nhượng địa bên Trung Hoa và khoảng
tiền đền bù 60 triệu đồng mỗi tháng như đã nói ở trên.
Tưởng Giới Thạch tìm cách giúp Pháp dàn xếp tình hình
Việt Nam.
Trước khi rút quân, Trung Hoa và Pháp ép cải tổ
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chính phủ Việt Nam. Một Chính Phủ Liên Hiệp gồm 10
bộ được thành lập vào ngày 1–1–1946.
Lúc trước Việt Quốc và Việt Cách được Tưởng Giới
Thạch hỗ trợ để chống Pháp và chống Việt Minh. Nay vì
Trung Hoa đã thoả thuận với Pháp để nhường phía Bắc
vĩ tuyến 16 lại cho Pháp, Việt Quốc và Việt Cách chỉ còn
lại một con đường là bắt tay với Việt Minh. Việt Minh
đang bị bao vây tứ phía nên phải tương kế tựu kế là từ bỏ
Đảng Cộng Sản để hòa hợp với các đảng khác thành một
Chính Phủ Liên Hiệp.
Chính Phủ Liên Hiệp được thành lập vào ngày 1–1–
1946.
Ngày 6–1–1946 Chính Phủ Liên Hiệp tổ chức bầu cử.
Kết quả cuộc bầu cử: Đảng Quốc Gia của Hồ Chí Minh
giành 268 ghế đại biểu, Việt Quốc giành 50 ghế, Việt Cách
20 ghế, và Nam Bộ 18 ghế. Hồ Chí Minh làm chủ tịch,
Nguyễn Hải Thần làm phó chủ tịch.
Ngày 28–2–1946 Hiệp ước giữa Pháp-Trung Hoa đã
ký xong. Pháp và Trung Hoa tăng sức ép lên Việt Nam để
Pháp nhanh chóng được đổ quân vô phía Bắc vĩ tuyến 16
thay thế quân Tưởng.
Ngày 5–3–1946, hạm đội của Sainteny kéo gần tới Hà
Nội. Do đó, Pháp và Trung Hoa đều tăng sức ép lên Hồ
Chí Minh.
Sáng ngày 6–3–1946, Hồ Chí Minh đồng ý ký vào
Hiệp Ước Sơ Bộ.
Thay vì để một mình Hồ Chí Minh đơn phương ký
vào Hiệp Ước, Pháp muốn có sự tham gia của các nhân
vật trong Chánh Phủ Liên Hiệp.
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Mặc dù lúc trước chỉ có một mình Việt Minh thỏa
hiệp với Pháp về Hiệp Ước Sơ Bộ, nhưng nay Pháp muốn
toàn dân Việt nam phải có trách nhiệm với Hiệp Ước Sơ
Bộ này. Nếu có các đại diện của Chánh Phủ Liên Hiệp
ký vào Hiệp Ước Sơ Bộ, tức là dân ta đã đồng ý cho Pháp
thay thế quân Tưởng tái chiếm miền Bắc. Xem phần chi
tiết Hiệp Ước Sơ Bộ và Hiệp Ước Pháp-Hoa dưới đây sẽ
rõ được thâm ý này.
Đứng trước tình hình cấp bách, bên ngoài thì hạm
đội của Pháp đã tiến gần Hà Nội, bên trong thì Trung
Hoa hối thúc. Các thành viên mới trong Chánh Phủ Liên
Hiệp dù muốn hay không cũng không còn thời gian đàm
phán thêm.
Đó là lý do có Vũ Hồng Khanh (Quốc Dân Đảng)
cùng Hồ Chí Minh ký vào Hiệp Ước Sơ Bộ vào tối ngày
6–3–1946. Một hiệp ước do Hồ Chí Minh và Sainteny đã
thảo luận từ trước.
Sau khi Hiệp Ước Sơ Bộ được ký, Hồ Chí Minh từ từ
tìm cách thanh lọc các thành phần đối lập để trở lại con
đường Cộng Sản. Các nhân vật như Nguyễn Hải Thần
(Đồng Minh Hội), Vũ Hồng Khanh (Quốc Dân Đảng),
Nguyễn Tường Tam (Đại Việt Dân Chính Đảng), v.v... sau
đó đều phải trốn lưu vong bên Trung Hoa.
HIỆP ƯỚC SƠ BỘ
Các điều khoản quan trọng như sau:
“1. Chính phủ Pháp nhìn nhận nước Việt Nam Dân
Chủ Cộng Hòa là một nước tự do có chính phủ riêng, có
quốc hội riêng, có quân đội riêng và có tài chánh riêng, là
một phần tử Liên Bang Đông Dương trong Khối Liên Hiệp
Pháp. Về điều thống nhất ba Kỳ thì chính phủ Pháp cam
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đoan sẽ chấp nhận sự quyết định của những dân tộc qua
trưng cầu dân ý.
2. Chính phủ Việt Nam tuyên bố sẵn sàng đón quân đội
Pháp một cách thân thiện khi quân đội Pháp đến thay thế
quân đội Trung Hoa theo đúng luật liên hiệp quốc tế. Một
khế ước phụ tiếp vào Hiệp ước sơ bộ này sẽ nêu rõ những
phương thức thay thế quân.
3. Những điều khoản đề xuất trên đây sẽ được thi hành
lập tức. Liền sau khi trao đổi chữ ký, mỗi bên sẽ thi hành
mọi biện pháp cần thiết để ngừng chiến lập tức, để cầm bộ
đội mình đóng tại chỗ hiện có, để gây nên bầu không khí
thuận lợi cho sự mở những cuộc đàm phán thân thiện và
chân thành. Những cuộc đàm phán ấy hướng về:
a. Những liên hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các
nước ngoài,
b. Điều lệ tương lai của Liên Bang Đông Dương,
c. Quyền lợi kinh tế và văn hóa Pháp ở Việt Nam.
Hà Nội hoặc Sài Gòn, hoặc Paris có thể được chọn làm
nơi đàm phán
Khế ước phụ, gồm những điều sau:
1. Binh lực thay thế quân Trung Hoa sẽ gồm:
a. Một vạn (tức là 10,000) binh người Việt Nam, với
cán bộ Việt Nam, dưới quyền những binh quyền
Việt Nam.
b. Mười lăm nghìn binh Pháp, kể cả binh lực Pháp
hiện ở trên lãnh thổ Việt Nam ở phía bắc vĩ tuyến
16. Những phần tử ấy phải chỉ gồm người Pháp
gốc chính quốc, trừ những đội phụ trách canh giữ
tù binh Nhựt.
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Toàn bộ các binh lực ấy sẽ đặt dưới Thượng đẳng Chỉ
huy Pháp có đại biểu Việt Nam hỗ trợ. Sự tiến, sự đóng
và sử dụng những binh lực ấy sẽ định trong một cuộc đàm
phán Tham mưu giữa những đại diện chỉ huy Pháp và Việt
nam; cuộc đàm phán ấy sẽ nhóm lập tức sau khi có những
đơn vị quân Pháp đổ bộ.
Những ủy ban hỗn hợp sẽ được đặt ra tại các cấp để
bảo nhậm, với tinh thần hợp tác thân thiện, sự liên lạc giữa
quân đội Pháp và quân đội Việt Nam.
2. Binh lực Pháp được phân làm ba loại:
a. Những đơn vị có trách nhiệm bảo đảm sự canh
giữ tù binh Nhựt bản : Những đơn vị này sẽ được
hồi hương liền sau khi tù binh Nhựt được giải giới
xong, và trong trường hợp sẽ rút lui sau thì không
kéo dài quá 10 tháng.
b. Những đơn vị có trách nhiệm bảo đảm, hợp tác
với quân đội Việt Nam, giữ gìn trật tự và an toàn
lãnh thổ Việt nam : Những đơn vị này sẽ được
thay thế, mỗi năm một phần trăm, bởi binh đội
Việt nam. Vậy sự thay thế ấy sẽ hoàn thành trong
thời hạn năm năm.
c. Những đơn vị có trách nhiệm phòng thủ các căn
cứ Hải quân và Không quân : Thời hạn nhiệm vụ
giao cho các đơn vị ấy sẽ định trong những cuộc
đàm phán sau.
3. Trong những địa điểm có quân đội Pháp và Việt nam
đóng đồn, những khu đóng trại có giới hạn rõ ràng sẽ chỉ
định dành cho các quân đội ấy.
4. Chính phủ Pháp cam đoan không dùng tù binh Nhựt
về việc binh.
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Làm tại Hà Nội ngày mồng 6 tháng 3 1946
Ký: SAINTENY
Ký: HỒ CHÍ MINH, VŨ HỒNG KHANH “[77]
Sau khi ‘Hiệp Ước Sơ Bộ’ được ký kết, Việt Minh ngừng
chiến với Pháp, rõ nhất là ở phía Bắc vĩ tuyến 16.
Ngày 18–3–1946, Tướng Leclerc ngang nhiên đem quân
Pháp vào chiếm 12 tỉnh phía Bắc vĩ tuyến 16; gồm có Hà
Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Lạng Sơn, Cao
Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên Phủ, Huế,
Đà Nẵng.
Về đối ngọai: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không
được các nước ủng hộ, vẫn nằm trong khối Liên Hiệp
Pháp ở Đông Dương và dưới quyền điều hành của Pháp.
Về mặt đối nội: ‘Hiệp Ước Sơ Bộ’ đã tạo nên sự mâu
thuẫn sâu sắc giữa Việt Minh và các đảng trong Chánh
Phủ Liên Hiệp vừa mới gia nhập vào Việt Minh. Các
phong trào yêu nước phía Bắc đã phản đối chính sách
nhân nhượng của Việt Minh.

[77] Hoàng Xuân Hãn. Một Vài Kí Vãng Về Hội Nghị Đà Lạt. Paris, 1971. Tr. 5–6
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Hiệp định sơ bộ Pháp-Việt ngày 6–3–1946, trang 1
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Hiệp định sơ bộ Pháp-Việt ngày 6–3–1946, trang 2
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Phụ khoản Hiệp định sơ bộ Pháp – Việt ngày 6–3–1946, trang 1
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Phụ khoản Hiệp định sơ bộ Pháp – Việt ngày 6–3–1946, trang 2
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Hồ Chí Minh cười tươi sau khi ký xong Hiệp Ước Sơ Bộ.

Quân Pháp vào Hà Nội sau Hiệp định sơ bộ 6.3.1946.
Ảnh từ Tạp Chí Lịch Sử đăng ngày 11–2006

Theo bức hình trên cho thấy đoàn xe tăng và bình lính
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Pháp tiến vào Hà Nội trong sự tiếp đón của Việt Minh.

Thanh Niên Hà Nội yêu cầu Chính phủ cho vào Nam Bộ
chiến đấu. Ảnh từ Tạp Chí Lịch Sử đăng ngày 11–2006

Bức ảnh có biểu ngữ ‘Thanh Niên yêu cầu chính phủ
cho vào Nam Bộ diệt xâm lăng’ do tạp chí quân sự của Việt
Cộng đăng trên mạng vào tháng 11–2006. Thông điệp trong
bức ảnh cho thấy rằng các đoàn thể yêu nước lúc đó yêu
cầu Việt Minh cho họ vào Nam để cùng toàn dân Miền
Nam tham gia kháng chiến chống Pháp. Tấm hình trên
cho thấy rằng Việt Minh đã đi ngược lại ước muốn của
dân tộc từ năm 1946. Lòng dân phản đối việc Việt Minh
không cho người dân đánh đuổi bọn xâm lăng Pháp.
HỘI NGHỊ TRÙ BỊ ĐÀ LẠT VÀ HỘI NGHỊ FONTAINEBLEAU
Ngày 19 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 năm 1946, Việt
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Minh-Pháp có một cuộc họp, gọi là Hội Nghị Trù Bị, được
tổ chức tại Đà Lạt. Đó là một hội nghị dự bị để chuẩn bị
cho ‘Hội Nghị Fountainebleau’ tại Pháp sau này.
Vì sao phải có những hội nghị này? Câu chuyện bắt
đầu từ nhu cầu cần thiết giữa Việt Minh và Pháp.
Đối với Pháp: lúc Pháp tái chiếm Việt Nam, Tướng
Leclerc được giao nhiệm vụ là phải tái chiếm lại những
thuộc địa mà Pháp có từ trước khi Nhựt đảo chánh. Đô
đốc D’Argenlieu thì được giao nhiệm vụ tái lập quyền cai
trị thực dân.
Tướng Leclerc đã có ‘Hiệp Ước Sơ Bộ’ nên có thể đổ
quân lên 12 tỉnh phía Bắc mà không tốn một sự tổn thất
nào. Miền nam vĩ tuyến 16 thì Anh giải giới Nhựt cũng
đã từ từ nhường lại cho Pháp theo thoả ước giữa Anh và
Pháp. Trong khi đó, nhiệm vụ của Đô đốc D’Argenlieu
về việc tái lập chánh sách thực dân thì chưa hoàn thành.
Đối với Việt Minh: Lực lượng Việt Minh lên giành
chính quyền nhưng vũ khí thì không đủ kháng chiến.
Tình hình kinh tế eo hẹp, tiền Đông Dương vẫn do Pháp
kiểm soát, v.v... Vì vậy Việt Minh tìm cách hòa hoãn bằng
cách ký ‘Hiệp Ước Sơ Bộ’ với Pháp để quân Tưởng rút về
Trung Hoa, và giao hòa với Pháp. Sau khi ‘Hiệp Ước Sơ
Bộ’ được ký kết, những phần còn lại như là:
1. Địa vị của Việt Nam trong khối Liên Hiệp Pháp
2. Mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước
3. Tổ chức giữa các xứ trong Liên Bang Đông Dương
4. Nguyện vọng thống nhất ba kỳ: Bắc, Trung và Nam
của Việt Nam qua việc trưng cầu dân ý ở Nam Bộ
5. Các vấn đề kinh tế, văn hóa, v.v... thì Hồ Chí Minh
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nghĩ rằng có thể bàn thảo và thương lượng trong
những hội nghị sau.
Trong khi chuẩn bị cho hội nghị, Hồ Chí Minh viết
thư xin Mỹ và Liên Xô giúp. Hồ Chí Minh tin vào việc
dùng giới truyền thông tại hai hội nghị để kêu gọi thế
giới ủng hộ quyền được Độc Lập và Thống Nhất 3 Kỳ cho
Việt Nam.
Thật ra âm mưu tái cai trị lại vùng Đông Dương của
Pháp đã có từ trước. Nhưng Pháp không được Đồng Minh
cho phép trực tiếp giải giới Nhựt ở Việt Nam. Do đó, Pháp
phải núp bóng dưới quân Anh, thương thuyết với Anh,
với Tưởng, và sang Mỹ dò xét.
Trong thời gian dàn xếp, Pháp bày ra hai cuộc họp để
có thời gian thương lượng với Đồng Minh, có thời gian
đổ binh vào Bắc Kỳ, và núp bóng dưới quân Anh để bình
định Nam Kỳ.
Địa điểm cuộc họp thì D’Argenlieu chọn những nơi
vắng vẻ như là Đà Lạt và Fountainebleau thay vì Sài Gòn
và Paris như trong Hiệp Ước Sơ Bộ đề cập. D’Argenlieu
làm vậy là để tránh né giới truyền thông & báo chí.
Chuẩn bị cho Hội Nghị Trù Bị Đà Lạt, Ông Hoàng
Xuân Hãn, cựu Bộ Trưởng Giáo Dục Mỹ Thuật của chính
phủ Trần Trọng Kim hiến kế cho Hồ Chí Minh là nên mời
những nhân vật có tiếng ở Nam Bộ và Trung Bộ cùng tham
dự. Sự có mặt của những nhân vật không đảng phái để tỏ
sự đoàn kết của người Việt. Thật ra, đây chỉ là hình thức
để làm đẹp bộ mặt bên ngoài. Bên trong, Việt Minh vẫn
độc đoán quyết định hầu hết mọi sự việc theo đường lối
Cộng Sản của riêng mình.
Hội Nghị Trù Bị tại Đà Lạt bắt đầu từ ngày 19 tháng
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4 đến ngày 11 tháng 5 năm 1946.
Phía Việt Nam gồm có:
 Nguyễn Tường Tam: (1905–1963): Trưởng đoàn, Bộ
Trưởng Ngoại Giao trong Chính Phủ Liên Hiệp Kháng
Chiến Việt Nam.
 Võ Nguyên Giáp: (1911–2013): Phó đoàn, Chủ Tịch
Quân Ủy, kiêm Trưởng Ban Quân Sự Phái đoàn.
 Trịnh Văn Bính: (1910–1985): Trưởng Ban Kinh Tế và
Tài Chánh của phái đoàn.
 Cù Huy Cận: (1919–2005): Đại Biểu, Kỹ Sư Nông Lâm,
Thi Sĩ.
 Hoàng Xuân Hãn (1908–1996): Trưởng Ban Chính Trị,
nguyên Bộ Trưởng Giáo Dục – Mỹ Thuật của chính
phủ Trần Trọng Kim.
 Vũ Văn Hiền: (1911–1961) Tổng Thư Ký phái đoàn,
Luật Sư, Tiến Sĩ.
 Vũ Hồng Khanh: (1898–1993): Phó Chủ Tịch Kháng
Chiến, Ủy Viên hội, Thầy Giáo, người cùng Hồ Chí
Minh ký hiệp định sơ bộ 6–3–1946
 Trần Đăng Khoa: (1907–1989) Đại Biểu, Kỹ Sư Công
Chánh.
 Dương Bạch Mai: (1905–1964) Đại Biểu. Nhà Báo.
 Nguyễn Văn Luyện: (?–1946) Đại Biểu, Bác Sĩ Y Khoa.
 Bùi Công Trừng: (1905–1986), Đại Biểu, nhà hoạt động
chính trị.
 Nguyễn Mạnh Tường: (1909–1997) Trưởng Ban Văn
hóa, Tiến Sĩ Văn Chương, Tiến Sĩ Luật.[78]
Phía Pháp gồm có:
[78] Nguồn Wikipidia.com. Hội nghị Đà Lạt 1946. Truy cập ngày 4–27–2018
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 Georges Thierry d’Argenlieu: Đô Đốc Hải Quân, Cao
Ủy Pháp tại Đông Dương. Lúc đầu được bầu làm
Trưởng đoàn nhưng sau đó vắng mặt để Max Andre
lên làm Trưởng đoàn.
 Max André: Nghị Sĩ, Cố Vấn hạt Seine, nguyên Giám
Đốc Ngân Hàng Pháp Hoa, Hà Nội, Trưởng đoàn.
Bourgoin: Trưởng Ban Kinh Tế, Tài Chánh.
 Pierre Messmer: Đổng Lý Văn Phòng Bộ Pháp Quốc
hải ngoại, Trưởng Ban Chính Trị.
 Bousquet: Quan Cai Trị, nhân viên Bộ Pháp Quốc
hải ngoại.
 D’Arcy: Chánh Văn Phòng Bộ Quân Lực.
 Pierre Gourou: Giáo Sư, Chuyên Gia về Văn Hóa Việt,
Trưởng Ban Văn Hóa.
 Torel: Cố Vấn Pháp Luật – Nhân viên Cao Ủy phủ
Đông Dương.
 Clarac: Cố Vấn Ngoại Giao.
 Gonon: Cố Vấn Tài Chánh.
 Ner: Thạc Sĩ Triết học, Cố Vấn Giáo Dục.
 Guilanton: Thạc Sĩ Kinh Tế, Cố Vấn Kinh Tế.
 Salan: Thiếu Tướng, Tư Lịnh quân đội Pháp ở Bắc
Đông Dương.
 Léon Pignon: Cố Vấn Chính Trị của Đô Đốc
D’Argenlieu (Cố Vấn phái đoàn)[79]
Sau ba tuần họp và tranh cãi quyết liệt, Pháp nhất
định không chịu nhượng bộ những yêu cầu phái đoàn
Việt Minh đưa ra.
Ngày 11 tháng 5 là ngày cuối cùng của cuộc họp, Torel,
[79] Nguồn Wikipidia.com. Hội nghị Đà Lạt 1946. Truy cập ngày 4–27–2018
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Cố Vấn Pháp Luật, Nhân Viên Cao Ủy Phủ Đông Dương
Pháp đọc phần tóm lược những quyết định của Pháp rằng:
“Nước Việt nam không phải gồm ba xứ. Thành phần
nó là tùy theo kết quả của cuộc trưng cầu dân ý.
Cuộc trưng cầu dân ý sẽ chỉ tổ chức ở Trung Kỳ và
Nam Kỳ.
Chính Phủ Việt Nam không được dự vào chính trị của
hai xứ ấy trước khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý ấy thuận.
Phái bộ Việt Nam không có quyền bàn gì đến nội trị
các xứ ấy. Nước Pháp sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý và
sẽ rất công bằng.”[80]
Thế là xong Hội Nghị Trù Bị Đà Lạt. Hiệp Ước Sơ Bộ
giữa Pháp và Việt Nam chỉ có giá trị từ vĩ tuyến 16 trở ra
phía Bắc. Chính Phủ Việt Nam không được dự vào chính
trị của hai xứ Trung Kỳ và Nam Kỳ. Thế là hơn ba tuần
tranh đấu, Việt Minh coi như trắng tay.
Ngày 27–6–1946 khi phái đoàn Việt Nam Dân chủ
Cộng Hòa chuẩn bị đi dự Hội Nghị Paris thì tại Việt Nam,
Đô Đốc D’Argenlieu cho thành lập một chánh phủ gọi là
‘Cộng Hòa Tự Trị Nam Kỳ’ do Bác Sĩ Nguyễn Văn Thinh
làm Thủ Tướng kiêm Tổng Trưởng Nội Vụ. ‘Cộng Hòa Tự
Trị Nam Kỳ’ có các Bộ:
1. Bộ Quốc Phòng,
2. Bộ Tư Pháp,
3. Bộ Ngoại Giao,
4. Bộ Tài Chánh,
5. Bộ Canh Nông, Kỹ Nghệ,
[80] Hoàng Xuân Hãn. Một Vài Kí Vãng Về Hội Nghị Đà Lạt. Paris, 1971. Tr. 244
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6. Bộ Giáo Dục,
7. Bộ Y Tế, v.v..., có quyền tự do riêng biệt trong khuôn
khổ của Liên Bang Đông Dương.
Xin trích một đoạn Đô Đốc D’argenlieu nói về ‘Cộng
Hòa Tự Trị Nam Kỳ’ đăng trên báo ‘Dân Thanh’, Số 214,
29 Tháng Năm 1946 như sau:

Báo ‘Dân Thanh’, Số 214, 29 Tháng Năm 1946

Đô Đốc D’Argenlieu cho lập ‘Cộng Hòa Tự Trị Nam
Kỳ’ và đã công khai điều này trên sóng truyền thanh. Mục
đích là để cho thế giới biết rằng quyền tự trị và tự do của
đất nước Việt Nam thì Pháp đã trả lại cho người Việt Nam
rồi. Chính Phủ ‘Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa’ của Việt
Minh còn đòi tự trị gì nữa. Thế là chưa họp ở Paris, phái
đoàn Việt Minh đã thấy mùi thất bại rồi.
Sau đó D’Argenlieu còn cho thành lập khối dân tộc
thiểu số gồm có các tỉnh Pleiku, Komtum, Langbiang để
tách Tây Kỳ và Nam Kỳ ra khỏi Việt Nam. Nếu trong tương
lai, Pháp phải nhìn nhận Việt Nam là một nước độc lập
thì chỉ có Bắc Kỳ và một số tỉnh Trung Kỳ từ vĩ tuyến 16
trở ra mà thôi.
Ngày 6–7–1946, Hội Nghị Paris đáng lẽ diễn ra ở Paris,
nhưng chính phủ Pháp dời nó ra vùng ngoại ô vắng vẻ ở
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Fontainebleau, cách Thủ đô Paris chừng 60 km nhằm để
né tránh dư luận và báo chí.
Buổi khai mạc bắt đầu bằng một diễn văn chào mừng
của Max André, Trưởng đoàn Pháp. Sau đó là bài diễn văn
của ông Phạm Văn Đồng, Phó đoàn trưởng Việt Nam.
Trong bài diễn văn, ông Phạm Văn Đồng lên án những
vi phạm Hiệp Ước Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 của Cao ủy Đông
Dương Georges D’Argenlieu.

Phái đoàn Việt Minh tại Hội Nghị Fontainebleau. Ảnh tư liệu capture
từ youtube The First Vietnam War 1945 1954’. Phút 4:09 giây.

Thế là hai bên bắt đầu cãi nhau. Phái đoàn Pháp vẫn
cố giữ lập trường thực dân và quyết không nhượng bộ
Việt Minh. Ngày 12–9–1946 hội nghị tự giải tán.
Sau Hội Nghị Fontainebleau, phía Việt Nam coi như
đã thất bại.
VIỆT MINH LOẠI DẦN CÁC ĐẢNG PHÁI
Khi Việt Minh mới lên giành chính quyền thì được
sự ủng hộ của các đảng phái, trong đó có Cao Đài. Nhưng
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Việt Minh lại độc đoán, tự ý quyết định việc nhường nhịn
Đồng Minh. Pháp trà trộn trong quân Anh dần dần chiếm
lấy Sài Gòn và Nam Bộ. Sau đó là Hiệp Ước Sợ Bộ đã giúp
Pháp tái chiếm miền Bắc thì các đảng phái bắt đầu bất
mãn tột độ.
Cao Đài cực lực phản đối các việc mà Việt Minh đã
làm. Như vụ nhượng bộ để Đại tướng Graycey chiếm lấy
Uỷ Ban Hành Chánh, rồi vụ để lính Pháp ngang nhiên
treo cờ Pháp lên. Cao Đài không đồng ý việc ông Trần Văn
Giàu nhượng bộ Đồng Minh vô thời hạn, v.v...
Cao Đài tuy đã gia nhập và cộng tác với Việt Minh,
nhưng Nghĩa Binh Cao Đài vẫn giữ nguyên màu sắc và tổ
chức riêng của Nghĩa Binh Cao Đài. Tính tới thời điểm
bấy giờ, Nghĩa Binh Cao Đài là một lực lượng đông đảo,
được huấn luyện bài bản. Chính phủ Trần Văn Giàu hết
sức lo ngại về Cao Đài.
Đảng Việt Nam Quốc Gia được xuất xứ từ Nhân Dân
Cách Mạng Đảng và Việt Nam Quốc Gia Đảng. Do các
cụ như Phan Khắc Sửu, Võ Oanh, Trần Quốc Bửu, Trần
Văn Ân, Ngô Đình Đảu, Nguyễn Văn Sâm thành lập.
Đảng Trưởng là ông Hồ Văn Ngà. Đa số đảng viên Đảng
Quốc Gia Độc Lập có tinh thần quốc gia độc lập, không
theo tư tưởng Cộng Sản. Do đó, Đảng Quốc Gia Độc Lập
cũng không được Việt Minh tin tưởng.
Bề ngoài thì Việt Minh làm bộ hợp tác, nhưng bên
trong thì họ đã ngấm ngầm kế hoạch thanh trừng các
đoàn thể và nhân sĩ yêu nước không cùng chánh kiến. Cao
Đài, Phật Giáo Hòa Hảo, các lãnh tụ nhóm Đệ Tứ Cộng
Sản, đảng Việt Nam Quốc Gia Độc Lập, đảng Lập Hiến
đều nằm trong tầm ngầm bắt và thủ tiêu của Việt Minh
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Ngày mùng 4 tháng 8 năm Ất Dậu (dl 9–9–1945), ông
Trần Văn Giàu cho lính bao vây trụ sở Việt Nam Độc Lập
Vận Động Hội ở căn phòng số 8 đường Miche để bắt Giáo
Chủ Huỳnh Phú Sổ (Hòa Hảo) nhưng bắt không được. Bản
chất Cộng Sản đã dần dần hiện rõ qua việc làm này của
ông Trần Văn Giàu. Điều này đã gây ra một chấn động,
đã cảnh tỉnh các nhà yêu nước.
Ngày 13–9–1945, thuộc hạ của Trần Văn Giàu do Lý
Huê Vinh cầm đầu tìm bắt Vũ Tam Anh ở xóm Thơm
và các nhân sĩ Quốc gia như Hồ Văn Ngà, Lương Trọng
Tường, và lãnh tụ đảng Lập Hiến Bùi Quang Chiêu.
Từ ngày 5 tới ngày 10 tháng 10 năm 1945 là ngày Việt
Minh-Pháp hưu chiến. “Bộ máy công an Việt Minh bủa vây
tất cả các chiến sĩ cách mạng quốc gia để diệt trừ đối lập:
Hồ Văn Ngà, Dương Văn Giáo, Huỳnh Văn Phương, Trần
Quang Vinh, Bùi Quang Chiêu đều bị bắt, và có người bị sát
hại ngay. Tất cả đảng viên nòng cốt Đệ Tứ đều bị chôn sống
ở sông Lòng Sông (Bình Thuận) Phan Văn Hùm, Trần Văn
Thạch, Phan Văn Chánh, Nguyễn Văn Sổ, Phan Văn Hóa,
Trần Văn Sĩ, Nguyễn Văn Soái, Nguyễn Văn Tiền v.v...”[81]
Ngày 9–10–1945 tại Bình Điền (Chợ Lớn), trong lúc
Giáo Sư Trần Quang Vinh trên đường cùng vợ con đi xe
riêng về Sa Đéc thì bị Uỷ Ban Tự Vệ của Việt Minh bắt.
Giam cùng với ông Vinh là hàng trăm các bậc trí
thức. Họ bị bắt vì không cùng đảng phái và chánh kiến
với Việt Minh. Họ đều bị Việt Minh gán là ‘Việt gian’ và
bị giết lần giết hồi rất nhiều.
Sau khi bị bắt, ông Vinh bị giam ở nhiều nơi. Lúc đầu
[81] Nguyễn Long Thành Nam. Phật Giáo Hòa Hảo Trong Dòng Lịch Sử Dân Tộc.
Chương 10–7: Diễn Tiến Thời Cuộc
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là giam ở Bình Điền, sau đó đưa qua Bình Hòa (Tân An),
tới Đồng Tháp Mười, rồi sau bị giam ở tận trại Tân Bằng
Cán Giáo (Quận Cà Mau).
Bị cầm tù ở tại làng Kim Qui Cà Mau được một thời
gian. Một hôm, Việt Minh bị quân Pháp tấn công và đuổi
tới tận ven biển thì không còn đường chạy. Chiều hôm
ấy, Việt Minh được lệnh sáng hôm sau sẽ đưa hết tù binh
lên một đảo hoang gần đó và giết hết. Âm mưu này bị rò
rỉ. Đêm đó là ngày 24 tháng chạp Ất Dậu (1945), ông Trần
Quang Vinh cùng hơn 230 nhà trí thức yêu nước cướp
ngục thành công và chạy thoát.[82]
Ông Giáo Sư Đại Biểu Trần Quang Vinh thì được các
chiến sĩ và đạo hữu hộ tống đưa về Sài Gòn ngày 11–2–1946.
Thiếu úy Nguyễn Thành Phương thì lo bảo hộ các nhà
Cách Mạng khác để khỏi bị Việt Minh truy sát. Nhiều
đồng đạo và người địa phương vì giúp Thiếu úy Phuơng
sau này đều bị Việt Minh sát hại hết thảy.
“Ông Hồ Văn Ngà là lãnh tụ cầm đầu đảng Việt Nam
Quốc Gia Độc Lập đã nhiều lần tuyên dương ý chí: “sẵn
sàng phục vụ bất cứ ai có tài cứu nước” nhưng chính ông
lại là nạn nhân của Việt Minh. Ông bị công an Việt Minh
bắt trong lúc cùng với Kha Vạng Cân, Nguyễn Văn Sâm,
Trần Văn Ân thành lập Ủy Ban Phong Tỏa Đô Thành
Saigon-Cholon. Ủy ban này ra đời để ngăn chặn bước tiến
của quân đội Pháp, trong khi các cán bộ Cộng Sản trong
Lâm Ủy Hành chánh Nam bộ đã bỏ chạy. Ủy ban đặt văn
phòng tại nhà ông Nguyễn Bá Tường, và thực hiện công
tác phong tỏa đô thành khá hiệu lực. Nửa đêm khi ông Hồ
Văn Ngà đang ngủ, công an Việt Minh tới bắt, không nêu
[82] Trần Quang Cảnh. Hồi Ký Trần Quang Vinh và Lịch Sử Quân Đội Cao Đài.
1997. Tr. 244
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lý do, tội phạm chi cả. Qua 1946, Hồ Văn Ngà bị đâm chết
ở Kim Quy Đá Bạc (Rạch Giá), thi hài bị thả trôi dưới sông.
Hồ Văn Ngà bị giết vì một lòng tin tưởng rằng mình
là bạn của Trần Văn Giàu, không bao giờ Giàu hại mình.
Hồ Văn Ngà bị giam chung khám với Vũ Tam Anh, Trần
Quang Vinh ở Cà Mau, hai ông Vinh, Anh vượt thoát nhờ
kế hoạch phá khám của Nguyễn Thành Phương (Cao Đài).
Kế hoạch ruồng bắt đối lập đã được Việt Minh hoạch
định sẵn, thi hành chớp nhoáng: chỉ trong mấy ngày hưu
chiến với Pháp, công an võ trang đã bắt trọn tất cả các lãnh
tụ tên tuổi của nhóm Đệ Tứ như Trần Văn Thạch, Phan
Văn Hùm, Phan Văn Chánh, Nguyễn Văn Sổ, và 64 cán
bộ Đệ Tứ đang lui về vùng Thủ Đức. Sau đó, họ sát hại tất
cả. Sở dĩ nhóm Đệ Tứ bị sát hại toàn bộ như thế là vì họ
đã chọn thái độ “thà chết chứ không bỏ ra thành”. Thái độ
này được quyết định qua một cuộc thảo luận và bỏ thăm
trong một cuộc hội nghị có mặt 68 lãnh tụ và cán bộ khi
rút lui về Thủ Đức.
Riêng lãnh tụ Tạ Thu Thâu, một nhân vật sáng giá xuất
sắc của nhóm Đệ Tứ, ông đã bị Cộng Sản hạ sát tại Quãng
Ngãi. Ông từ Nam ra Bắc, và khi về đến Quãng Ngãi thì bị
ủy ban Cách mạng Việt Minh bắt giữ rồi thủ tiêu tại cánh
đồng Dương Liễu trên bờ biển Mỹ Khê, vào tháng 9–1945.
Lúc ấy lãnh tụ Tạ Thu Thâu mới 39 tuổi.
Theo tài liệu của nhóm Đệ Tứ (Đỗ Bá Thế, Phương Lan)
thì chính Trần Văn Giàu đã hạ lịnh thủ tiêu Tạ Thu Thâu,
mặc dầu Thâu là thầy học của Giàu, đã tận tình giúp đỡ
Giàu khi còn du học bên Pháp, coi Giàu như nghĩa đệ của
mình. Giàu phải giết Tạ Thu Thâu vì biết ông vượt hẳn
mình về mọi phương diện: tài ba, đức độ, uy tín, nhưng lại
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không chịu đứng chung phe Cộng Sản Đệ tam. Giàu giết
Thâu là giết một đối thủ lợi hại, trừ hậu hoạn.”[83]
Ngày 25 tháng 2 năm Đinh Hợi (dl 16–4–1947) Giáo
Chủ Hùynh Phú Sổ (lúc này là Ủy Viên Đặc Biệt trong Ủy
Ban Hành Chánh Việt Minh) về huyện Kiến Phong, xã An
Phong Tỉnh Long Xuyên diễn thuyết nhằm kêu gọi Việt
Minh và nghĩa binh trong Dân Chủ Xã Hội Đảng (Hòa
Hảo) hãy xóa bỏ tị hiềm để thực thi tinh thần đoàn kết
dân tộc. Tối hôm đó, cán bộ Bửu Vinh (Việt Minh) cho
mời Giáo Chủ về nhà ông Mười Đủ họp rồi dàn cảnh xả
súng máy ám sát Đức Ngài. Đức Huỳnh Giáo Chủ nhanh
trí quạt tắt cây đèn nên thoát chết; nhưng 3 trong 4 người
cận vệ của Ngài bị trúng đạn chết tại chỗ. Sau đó, Đức
Huỳnh Giáo Chủ bị lính của ông Bửu Vinh đưa về văn
phòng của y ở nhà ông Phi Quay ở Ngọn Đốc Nhàn Hạ
(ở xã Tân Phú). Đồng đạo Hòa Hảo nghe loạt súng máy
biết có chuyện nên gõ mõ tập trung. Lính Bảo An Nhân
Dân Xã (Hòa Hảo) và tín đồ đi theo Đức Giáo Chủ rất
đông. Đức Giáo Chủ phải ra lệnh 3 lần là hãy về đi thì họ
mới giải tán bớt. Số còn lại không hiểu ý của Ngài cố đi
theo thì vài ngày sau đều bị Việt Minh giết sạch. 9 giờ 15
tối đêm đó tại văn phòng ông Bửu Vinh, Giáo Chủ viết
thư nhờ hai đạo hữu là anh Lăng và anh Khôi đem về
giao cho Tướng Trần Văn Soái (Quân đội Hòa Hảo, hoạt
động tại Cần Thơ, Vĩnh Long, đặt bản doanh tại Cái Vồn)
và Đại Tá Nguyễn Giác Ngộ (Nghĩa quân Nguyễn Trung
Trực, đóng tại một vài khu vực trong tỉnh Long Xuyên,
đặt bản doanh tại Chợ Mới) hay việc. Trong thư Ngài
khuyên họ không được động binh chống lại Việt Minh để
[83] Nguyễn Long Thành Nam. Phật Giáo Hòa Hảo Trong Dòng Lịch Sử Dân Tộc.
Chương 10–7: Diễn Tiến Thời Cuộc
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tránh cảnh tàn sát leo thang do Việt Minh gây ra cho tín
đồ Hòa Hảo. Ngài khuyên ‘Nhịn thì đồng bào chết ít, bằng
không nhịn thì đồng bào chết nhiều’. 5 giờ sáng hôm sau
Đức Huỳnh Giáo Chủ bị lính ông Bửu Vinh đưa tới nhà
ông Ba Cưu (xã Phong Mỹ, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc,
cách văn phòng của ông Bửu Vinh ở xã Tân Phú khoảng
7–8 cây số) để giam lỏng trên lầu. Người thấy Đức Huỳnh
Giáo Chủ lần cuối cùng là cô Sáu (lính Bảo An Nhân Dân
Xã Hòa Hảo). Đó là lúc khoảng 7 giờ sáng ngày 27 tháng
2 năm Đinh Hợi (dl 18–4–1947). Lúc đó Đức Thầy đang
đứng trên lầu nhìn xuống đúng lúc cô Sáu đi qua để dò
tin. Cô Sáu thấy Đức Ngài có choàng cái khăn trên cổ do
cô Ba bán vải ở chợ Phong Mỹ gởi tặng Đức Ngài thông
qua người hầu việc ra chợ mua đồ ngay tối hôm trước.
Khoảng 9 giờ sáng ngày 28 tháng 2 năm Đinh Hợi thì có
tin Đức Huỳnh Giáo Chủ mất tích. Tín đồ Phật Giáo Hòa
Hảo gọi là vắng mặt. Ngài vắng mặt cho tới ngày nay.[84]
Rồi vụ ông Luật sư Dương Văn Giáo (Chính phủ lâm
thời Quốc dân Việt Nam) bị Huỳnh Văn Nghệ (Việt Minh)
giết ở Chợ Lớn vào hạ tuần tháng 9 năm 1945.
Vụ giết ông Nguyễn Văn Sâm (đại diện Ngoại giao
Chính Phủ Nam Kỳ Tự Trị) là do Nguyễn Văn Trấn và
Cao Đăng Chiến (Việt Minh) ra lệnh giết.
Phía Bắc thì Việt Quốc (Việt Nam Quốc Dân Đảng)
chống mãnh liệt Hiệp Định Sơ Bộ dẫn đến cảnh rạn nứt
giữa các phe trong khối Chính Phủ Liên Hiệp. Việt Minh
cáo buộc Việt Nam Quốc Dân Đảng thủ tiêu các cán bộ
của mình. Ngược lại Quốc Dân Đảng cũng cáo buộc Việt
Minh hợp tác với Pháp.
[84] Sự Kiện Đức Thầy Vắng Mặt-Lời Kể Năm 1974
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Khi Pháp được quyền tiến ra miền Bắc thay thế quân
Trung Hoa, nhà chức trách Pháp đã cung cấp hỏa lực cho
Việt Minh đánh dẹp các căn cứ của Quốc Dân Đảng[85] .
Võ Nguyên Giáp gặp quyền Cao Ủy Pháp tại Đông Dương
là Đại Tá Crépin. Crépin bắt được tin Việt Nam Quốc
Dân Đảng sẽ mở cuộc biểu tình chống Pháp vào ngày 14
Tháng 7 (quốc khánh Pháp) nên Crépin quyết ủng hộ Việt
Minh diệt thành phần ‘quá khích’ trong Việt Nam Quốc
Dân Đảng.[86]
Ngày 15–6–1946 khi người lính cuối cùng của quân
đội Trung Hoa Dân Quốc rời khỏi Việt Nam; bốn ngày
sau (19–6–1946), Võ Nguyên Giáp bắt đầu chiến dịch truy
quét các đảng phái bằng lực lượng công an và quân đội do
Việt Minh kiểm soát với sự giúp đỡ của nhà cầm quyền
Pháp. Ông Giáp cũng sử dụng các sĩ quan Nhựt Bản trốn
ở lại Việt Nam và một số vũ khí do Pháp cung cấp cho
chiến dịch này.[87]
Một trong những sự kiện nổi tiếng nhất trong chiến
dịch tiêu diệt các đảng phái đối lập là vụ án phố Ôn Như
Hầu vào tháng 7 năm 1946. Đây là vụ án mà một số sử
gia Tây phương cho rằng Việt Minh đã dùng hiện trường
giả trong vụ việc này nhằm loại bỏ Việt Nam Quốc dân
Đảng.[88]

[85] Currey, Cecil. Victory at Any Cost: The Genius of Vietnam’s Gen. Vo Nguyen
Giap. Dulles, VA: Potomac Books.2005. Pg. 115–129
[86] Boudarel, Georges. Hanoi: city of the rising dragon. Boston: Rowman & Littlefields Publishers, 2002.
[87] Currey, Cecil B. Victory at Any Cost: The Genius of Việt Nam’s Gen Chiến
thắng bằng mọi giá. Nhà xuất bản Thế giới, 2013. Tr. 196–197
[88] Currey, Cecil B. Victory at Any Cost: The Genius of Việt Nam’s Gen Chiến
thắng bằng mọi giá. Nhà xuất bản Thế giới, 2013. Tr. 196–197
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Tia Sáng, Số 52, 8 Tháng Mười 1947–Tia Sáng, SO 57, 14 Tháng Mười 1947
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Tia Sáng, Số 60, 17 Tháng Mười 1947

CAN THIỆP VỚI VIỆT MINH VỀ VỤ BẮT ÔNG TRẦN QUANG VINH
Như phần trên đã trình bày, ông Đại Biểu Trần Quang
Vinh bị Uỷ Viên cao cấp trong Uỷ Ban Tự Vệ của Việt
Minh là Nguyễn Văn Tấn chặn xe và bắt tại cầu Bình Điền.
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Đó là ngày 9–10–1945 trong lúc ông Vinh cùng vợ con đi
xe riêng về Sa Đéc để lo cho mặt trận Miền Tây Nam Bộ.
Các cấp chỉ huy Nghĩa Binh Cao Đài bàn tính nếu
đem quân tới chợ Đệm giải cứu ông Vinh thì quá dễ dàng.
Nhưng làm vậy e sẽ gây xáo động tình đoàn kết trong cuộc
chiến đấu chống Pháp mới khởi xướng. Cao Đài quyết
định kiên nhẫn và đến gặp các nhà lãnh đạo Việt Minh
để hỏi cho ra lẽ. Người được cử đi là ông Nguyễn Thanh
Minh và Nguyễn Thanh Long. Đến gặp kỳ bộ Việt Minh
là các ông Chủ Tịch Ủy Ban Kháng Chiến Trần Văn Giàu,
Chủ Tịch Ủy Ban Hành Chánh Phạm Văn Thạch, Giám
Đốc Quốc Gia Tự Vệ Nguyễn Văn Tấn, và Hoàng Quốc
Việt. Họ hứa sẽ trả tự do.
Bổn bộ Cao Đài tạm tin lời ra về. Tuy nhiên, cấp chỉ
huy Cao Đài có cử một đội trinh thám âm thầm theo dõi
tình hình giam giữ ông Vinh để phòng khi bất trắc thì
kịp tiếp ứng.
Khi ông Vinh cùng các bạn tù cướp ngục, Ngài Đại
Biểu được Thiếu úy Nguyễn Thành Phương cùng với các
huynh đệ như Trần Đức Trọng, Trần Tỷ Đài, Lê Văn
Nổ, Trần Quốc Trụ, Đặng Ngọc Đệ, Nguyễn Văn Đấu,
Quỳnh Dân Công, Nguyễn Văn Tĩnh (chèo ghe), tỷ Ba
Cẩn, Chánh Trị Sự làng Tân Bằng, và các đồng đạo bảo
hộ, nuôi dưỡng rồi lần hồi đưa về Tổng Hành Dinh ở Chợ
Lớn vào ngày 11–2–1946.
Hầu hết các ân nhân giúp giải cứu các nhà yêu nước
trong vụ cướp ngục nói trên, nếu họ còn lưu trú ở địa
phương, họ đều bị Việt Minh bắt đem đi chặt đầu.
Được biết ba trong số người giúp Giáo Sư Vinh còn
sống sót và thoát thân được về tới Tây Ninh là hiền huynh
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Trần Quốc Trụ, hiền huynh Đặng Ngọc Đệ, và hiền huynh
Nguyễn Văn Đấu. Hiện nay hiền huynh Nguyễn Văn Đấu
còn sống và sinh hoạt tại Thánh Thất San Jose, người đã
cung cấp đầy đủ thông tin về cuộc giải cứu Giáo sư Trần
Quang Vinh kể trên.
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CHƯƠNG X
❒❒ Kháng chiến chống Pháp của Nghĩa Binh Cao Đài
❒❒ Cao Đài Lập Chiến khu
1. Sơ đồ tổ chức ở chiến khu chi đội 7
2. Sơ đồ tổ chức ở chiến khu chi đội 8
❒❒ Các trận đánh với Pháp của Nghĩa Binh Cao Đài
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KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP CỦA NGHĨA BINH CAO ĐÀI
Khi Pháp núp bóng dưới trướng quân Đồng Minh trở
lại Việt Nam, người Việt Nam không phân biệt già trẻ, gái
trai, tôn giáo, hay đảng phái, họ đều đồng lòng đứng lên
đánh Pháp quyết liệt. Họ chỉ có những vũ khí thô sơ như
dao, giáo, mác, tầm vông vạt nhọn, hoặc vài cây súng do
Nhựt cho, nhưng họ nhất quyết không chùn bước trước
máy bay, tàu chiến, xe tăng, và vũ khí hiện đại của thực
dân Pháp. Kẻ này ngã xuống, kẻ khác tiếp tục đứng lên
quyết giữ từng tất đất, từng ngôi làng, từng khúc sông cho
bờ cõi Việt Nam.
Sau vài tháng giao tranh, Pháp phải đổi chiến thuật
xâm lược. Anh Pháp lập kế sử dụng tù binh Nhựt, cho tù
binh Nhựt tới chiếm những khu có dân cư trước. Những
nơi nào lính Nhựt đang đóng thì dân ta phải di tản (theo
lịnh của Việt Minh) để thuận tiện cho Đồng Minh tới giải
giới Nhựt. Sau đó Anh để lính Pháp tới thay thế. Một chiến
thuật khác nữa là Pháp đánh vào khu người Miên, người
Thổ; rồi dùng người Miên người Thổ đánh lại dân ta.
Các Đảng phái lúc đầu gia nhập và cộng tác với Việt
Minh là để ngăn cản sự tái xâm lược của thực dân Pháp.
Thế mà Việt Minh đơn phương quyết định hưu chiến với
Pháp, ra tay bắt bớ và tiêu diệt những người yêu nước
không cùng chánh kiến. Việt Minh còn long trọng đón
rước Đồng Minh (Anh, Ấn, Pháp) trở lại Miền Nam và
không hề tiếp tế cho một mặt trận kháng chiến nào. Việt
Minh còn ra lệnh cho dân cư di tản để thuận tiện cho việc
giải giới Nhựt. Do đó, Pháp càng ngày càng có cơ hội tái
chiếm Nam Bộ.
Các đoàn thể nhỏ sau một vài trận đụng độ với Pháp
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thì từ từ tan rã vì cạn kiệt về lương thực, binh sĩ, thuốc
men, súng đạn, v.v... Nghĩa Binh Cao Đài không vì thế mà
nản lòng. Họ đã nguyện đem tấm thân nghĩa hiệp để dâng
hiến cho tổ quốc. Họ vẫn còn là một đội binh hùng hậu
vì được sự hậu thuẫn đông đảo từ quần chúng. “Đối với
dân tâm thì lúc ấy quần chúng rất tín nhiệm Nghĩa Binh
Cao Đài. Bởi họ thường so sánh Việt Minh với Cao Đài.
Một bên thì sung công, tàn sát, phá hoại, còn một bên thì
dùng khoan hồng, nhơn nghĩa, bảo hộ. Vì vậy mà nghĩa
binh Cao Đài chiếm đóng đến đâu thì được sự ủng hộ triệt
để của quần chúng.”[89]
Khi quân Pháp và Anh chiếm được Sài Gòn, Tổng
Bộ Việt Minh rút ra ngoài thành đóng tại Chợ Đệm. Bộ
Tham Mưu Nghĩa Binh Cao Đài dời về số 2 đường Phước
Kiến ở Chợ Lớn. Chi đội 7, 8 Nghĩa Binh Cao Đài cũng
từ từ rút về khu kháng chiến.
“Từ đây, Nghĩa Binh Cao Đài đã bước vào một thời
kỳ quyết liệt để đối chọi với thời cuộc, lớp kháng chiến với
Anh, Ấn, Pháp; lớp lo ngăn biên thùy Cao Miên, nạn Thổ
đang lan tràn xuống để cướp của, đốt nhà, hãm hại dân ta,
lớp lo tảo trừ nạn trộm cướp đang khuấy nhiễu dân lành;
một đôi khi cũng có choảng nhau với Việt Minh vì bất đồng
chánh kiến.”[90]
CAO ĐÀI LẬP CHIẾN KHU
Ở Miền Tây:
Do ông Nguyễn Thành Phuơng làm chỉ Huy.
[89] Trần Quang Cảnh. Hồi Ký Trần Quang Vinh và Lịch Sự Quân Đội Cao Đài.
1997. Tr. 262
[90] Trần Quang Cảnh. Hồi Ký Trần Quang Vinh và Lịch Sự Quân Đội Cao Đài.
1997. Tr. 262
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Ông Phương không cho lập chiến khu kiên cố và
không đóng quân tại một nơi cố định. Ông tổ chức theo
lối du kích ‘động di quân, tịnh di Nông’ nên không có một
trận đánh lớn nào đáng kể.
Ở Miền Đông:
Có Chi đội 7 và 8
1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC Ở CHIẾN KHU CHI ĐỘI 7:

(Viết tóm lược theo cuốn Lược Sử Quân Đội Cao Đài
Tự Vệ của Lê Thành Dân, 1962 trang 37–52)
Các doanh trại đóng theo thể liên hoàn. Tổng Hành
Dinh nằm ở giữa, bao quanh là các ban bộ theo thế trận
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hình Bát Quái để dễ bề liên lạc và hỗ trợ cho nhau.
Tổng Hành Dinh Chi Đội 7:
Tổng Hành Dinh lúc đầu đặt tại nhà ông Út Diệm
ở ấp Lộc Hòa, xã Lộc Hưng. Sau đó đổi về nhà chú năm
Cang ở Bầu Ngồng thuộc vùng Bời Lời, ấp Lộc Châu, xã
Lộc Hưng quận Trảng Bàng. Cuối tháng 11 âm lịch 1945
thì dời đến nhà ông Xơ. Qua tết Bính Tuất 1946 thì đổi về
khu rừng già Bù Lu.
Các ban bộ thì đóng ở các xã gồm nằm sát biên giới
Việt Miên, phía Tây tỉnh Tây Ninh như Bến Cầu, Xóm
mới, Cầy Sơn, Bầu Năng, Bầu Ngồng, Bầu Bố, Trảng Sa,
Bầu Tràm, Cái Tắc, Long Giáng, Long Khánh, Bầu gõ.
Từ Tổng Hành Dinh, đặc phái viên ban thông tin kết
nối liên lạc với tất cả các nơi có Nghĩa Binh Cao Đài trú
đóng. Nhờ đó, Ban Chỉ Huy có thể liên lạc và điều động
binh lính đến hỗ trợ cho các Mặt Trận kháng chiến.
Cấp chỉ huy chi đội 7:
Ông Nguyễn Hoài Thanh: Chi đội trưởng. Ông Nguyễn
Trung Quân: Chi đội phó. Ông Đặng Quang Dương: Bộ
đội trưởng. Ông Trình Minh Thế: Bộ đội phó, v.v...
Trang bị vũ khí:
Đa số súng đạn là do Giáo Sư Trần Quang Vinh xin
được từ quân đội Nhựt trước khi Pháp tới giải giới. Súng
đạn gồm có súng trường, súng tiểu liên, trung liên, súng
phóng lựu đạn.
Tổ chức:
Trung đội có 27 người, tiểu đội 9 người, phân đội: 3
người.
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Trung đội có 1 Trung đội trưởng, 1 Trung đội phó, 3
Tiểu đội trưởng, 1 y tế.
Đại đội: gồm 3 trung đội, có Đại đội trưởng, Đại đội
phó.
Liên đội: gồm có 3 Đại đội, có Liên đội trưởng và Liên
đội phó.
Chiến thuật hành quân:
Hành quân theo thể liên hoàn, tam tam chế, luôn hỗ
trợ cho nhau để chiến đấu và phòng thủ.
Lối đánh: du kích, đánh qui mô, v.v...
Lúc đầu các binh sĩ từ Sài Gòn đều tập hợp về Tổng
Hành Dinh Chi đội 7 để tạm nghỉ dưỡng. Sau đó được
phân bố chi viện cho Chi đội 8 hoặc Liên Quân Miền
Đông, Liên Quân Miền Tây.
Một ví dụ: Hồi 19 giờ ngày 22–10–1945 tại một lễ tiễn
quân để tăng viện cho Chi đội 8, ông Nguyễn Văn Thành
nói: “Các chiến hữu thân mến!
Tôi đích thân tiễn đưa các chiến hữu về Gia Định tăng
viện cho chi đội 8. Trước khúc quanh lịch sử đầy cam go và
phức tạp hiện nay không thể lường trước được. Mặc dầu
vậy, các bạn cũng nên nhớ rằng: Trước đây chúng ta cũng vì
nước, vì dân, vì đạo mới ra đi. Thì ngày nay các bạn cũng
vì quê hương, vì dân tộc, vì đạo pháp, vì đồng bào mới dầu
dãi trên bước đường chiến đấu.
Ngày nay các bạn còn ở chi đội 7 với tôi nơi này, tình
huynh đệ chi binh thắm thiết ra sao thì mai này các bạn đến
chi đội 8 cũng vậy. Các bạn đừng vì lẽ gì mà quên nhiệm
vụ của mình. Các bạn nên nhớ chi đội 7, 8 như bóng với
hình, nếu được vẻ vang là vẻ vang chung, còn tủi nhục là
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cũng tủi nhục chung. Chúng tôi dù xa các bạn, chứ lúc nào
cũng lo nghĩ đến các bạn.
Chúc các bạn thành công và hăng hái tiến lên”[91] .
Từ tháng 4–1946, sau khi doanh trại đã ổn định thì
Chi đội bắt đầu dạy Kỹ Thuật Tác Chiến và Chính Trị cho
quân nhân.
Về Quân Sự thì do Trung Tá Nippon Matra người
Nhựt cùng ông Thành, ông Thế, ông Đặng Quang Dương
giảng huấn. Các ông giảng về cá nhân chiến đấu, tổ, tiểu
đội, trung đội, đại đội chiến đấu. Chiến đấu ở thành thị,
ở đồng bằng, ở xóm làng, rừng núi, v.v... Cách lợi dụng
địa hình để tác chiến, v.v... Cách tiến, phục kích, rút lui.
Cách đánh du kích, đánh ban đêm, đánh trực diện. Học
cách tháo ráp súng trường, súng tiểu liên, trung liên, súng
phóng lựu, v.v...
Về Chánh Trị thì do các Chánh Trị Gia và Sử Gia giảng
huấn. Gồm có ông Thanh Minh, Hoài Thanh, Xuân Nam
đảm trách. Giảng huấn về lập trường chiến đấu, phân tích
tình hình chiến sự trong nước và thế giới, Hiệp ước sơ bộ,
Hội nghị Đà Lạt, Hội nghị Fountainebleau, v.v...
Minh định lập trường: anh Hoài Thanh (Giảng Viên
khoa Huấn Luyện Quân Sự và Chánh Trị Nghĩa Binh
Cao Đài) giải thích rằng lúc trước là vì muốn đòi lại tự do
độc lập cho dân tộc và tự do tín ngưỡng cho Cao Đài, tín
đồ Cao Đài mới thành lập Nội Ứng Nghĩa Binh rồi cùng
Nhựt đảo chánh Pháp. Ngày nay Nghĩa Binh Cao Đài đã
nhập vào Uỷ Ban Kháng Chiến, vào Vệ Quốc Đoàn của
Việt Minh thì việc minh định lập trường không phải do
đơn phương Nghĩa Binh Cao Đài quyết định. Trái lại với
[91] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.39
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mong muốn của người dân, chính phủ Việt Minh lại độc
đoán, đơn phương nhân nhượng và ký hòa ước với Pháp,
để Pháp chiếm miền Bắc. Mặt trận Miền Nam thì Pháp
đang ra sức bình định. Trước tình hình này thì “chúng ta
vì nước, vì dân, vì Đạo Pháp mới ra đi, mới hy sinh chiến
đấu giành độc lập tự do cho Việt Nam.”[92]
2. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC Ở CHIẾN KHU CHI ĐỘI 8:

Không có lập doanh trại như Chi đội 7, nhưng Chi đội
8 vẫn có đầy đủ ban bộ và cách tổ chức giống như Chi đội 7.
Ban bộ đóng rải rác ở cảc làng Trung Lập, An Nhơn
Tây, Phước Hiệp, Nhuận Đức, xã Đồng Lớn, Giang Hàng,
Bầu Trâu, Vườn Điều, Lào Táo, Trảng Lắm, Gia Bẹ, Bầu
Tròn, Bầu Chứa, Tầm Lanh, Xóm Đình, v.v...
Tổng Hành Dinh Chi đội 8 đóng tại làng Trung Lập.
Văn phòng đặc tại nhà ông Nguyễn Toàn Điệu.
Cấp chỉ huy Chi đội 8: Nguyễn Thanh Minh, Chi đội
trưởng. Ông Đỗ Văn Rãnh, Bộ đội trưởng. Ông Trương
Quang Bộ, Bộ đội phó, ông Nguyễn Văn Láng, Trưởng
quân lương. Nguyễn Văn Tám, Thám sát tình báo, v.v...
CÁC TRẬN ĐÁNH VỚI PHÁP CỦA NGHĨA BINH CAO ĐÀI
(từ tháng 10–1945 đến cuối năm 1946)
Chi đội 8 thì có các trận ở vùng Củ Chi, Hóc Môn,
Trung Hòa, Đồng Lớn, Giang Hàng, Làu Táo, Trảng Lắm
v.v... Trận lớn nhất là trận tại Bàu Chứa, Bàu Tròn vào ngày
26–5–1946 làm cho Pháp thảm bại nặng nề.
Chi đội 7 đánh mạnh nhất là dọc quốc lộ 1 từ Gò Dầu
[92] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.44–45
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qua tới Svay Riêng (Cam bốt), và các làng ven biển như
Phước Chỉ, Phước Lưu, Bình Thạnh, Long Thuận, Long
Giáng, Long Khánh, Long Chữ, Long Vĩnh, Ninh Điền, v.v...
Trận lớn nhất của Chi đội 7 là trận ngày 19 và 20–5–
1946 tại Bến Cầu làng Long Thuận. Trong hai trận này,
anh Đặng Quang Dương và anh Trình Minh Thế đem
quân chủ lực ra phục kích tại làng Long Thuận để đánh
cuộc hành quân hỗn hợp của quân Pháp tiến vào Bến Cầu.
Nhờ có tin thám báo, địch sẽ dẫn bao nhiêu quân, tiến
vào đường nào, gồm có những vũ khí gì, v.v... anh Dương
và anh Thế đều nắm rõ. Hai anh lên kế hoạch để đánh.
Quân Nghĩa binh được ngụy trang, ẩn núp, và phục kích
các chỗ hiểm yếu, chờ địch vào vòng vây mới nổ súng.
Ngày 19–5–1946 địch ùn ùn kéo quân đến, lần lượt
lọt vào ổ phục kích của Nghĩa Binh. Bốn bên nhất loạt nổ
súng. Bị tấn công bất ngờ, quân Pháp không kịp trở tay,
mạnh ai nấy chạy loạn xạ. Hôm đó Nghĩa binh Cao Đài
chiến thắng vẻ vang.
Tối đêm 19–5–1946 lúc 20 giờ, các vị chỉ huy tổ chức
cầu cơ thì cố Chánh Trị Sự Nguyễn Văn Tây (người bị
Pháp giết chết tại Thánh Thất Sài Gòn vào ngày 15–10–Ất
Dậu 1945) giáng cơ cho biết: “ngày mai các anh đem quân
phục kích tại chỗ hôm qua sẽ thắng lớn”. Các vị chỉ huy
nửa tin nửa ngờ vì cho rằng Pháp mới thua trận hồi sáng,
sao dám đi lại con đường cũ. Các anh chỉ cho bố trí một
ít theo sơ đồ cũ, phần còn lại cho phục kích cập bìa xóm
để lo bảo vệ dân làng.
Sáng hôm sau, không ngờ Pháp lại cho hành quân theo
con đường cũ giống hôm qua. Các anh điều quân không
kịp nên không thắng vẻ vang như hôm trước.
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Tóm lại, cuộc chiến đấu anh dũng của hai Chi đội 7 và
8 tuy chưa kiểm soát được một thị xã nào vĩnh viễn nhưng
cũng làm cho quân Pháp phải khiếp sợ. Sự kiêu ngạo của
Đại Tướng Leclcre với tuyên bố vào ngày 5–10–1945 là sẽ
bình định Việt Nam trong vòng 2 tháng đã tiêu tan.[93]

[93] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.50–52
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PHÁP BẮT ÔNG TRẦN QUANG VINH VÀ BỔN BỘ
Quân đội Pháp đã trở lại Việt Nam và ráo riết bắt
những phần tử đối lập. Những lực lượng kháng chiến như
Cao Đài, Hòa Hảo, và Việt Minh đều là mục tiêu của Pháp.

Quân Pháp trở lại bắt thanh niên Việt Nam. Ảnh tư liệu capture
từ youtube ‘Root of a War (1945–1953)’. Phút 52:07 giây

Để đáp trả cuộc đảo chánh ngày 9–3–1945, Pháp ồ ạt
tấn công vào vùng Thánh Địa. Bổn đạo lo sợ chạy vào Nội
Ô Toà Thánh lánh nạn rất đông. Trưởng huynh Giáo Sư
Thái Khị Thanh là người được Đức Hộ Pháp giao trọng
trách bảo vệ Tòa Thánh trong thời gian Đức Ngài bị bắt.
Trong tình thế cấp bách này, Giáo Sư Khị cho treo cờ Trung
Hoa trên nóc Tòa Thánh. Khi Pháp tiến vào Tòa Thánh thì
thấy cờ Đồng Minh Trung Hoa nên rút lui. Nhờ vậy Tòa
Thánh mới không bị tàn phá và Bổn đạo được thoát nạn.
Bộ Tham Mưu Nghĩa Binh Cao Đài tọa lạc tại số 2
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đường Phước Kiến Chợ Lớn lúc này là vùng do Pháp quản
lý. Nhờ khéo tổ chức và cải trang nên Bộ vẫn được hoạt
động suôn sẻ một thời gian.
Hoạt động được 4 tháng thì bị mật thám Pháp phát
giác. Họ bắt được ông Võ Tòng Lục và Nguyễn Tuấn Phú
là hai nhân viên đặc biệt trong Bộ Tham Mưu đem đi tra
khảo. Sau đó, các căn cứ của Bộ Tham Mưu lần lượt bị
Pháp khám xét. Những chứng cứ và đồ đạc đều bị tịch
thâu. Có tất cả 22 vị trong Bộ Tham Mưu bị Pháp bắt. Đó
là các vị:
1. Giáo Sư Đại Biểu Thượng Vinh Thanh (Trần Quang
Vinh)
2. Giáo Sư Thượng Trí Thanh (Nguyễn Hữu Trí)
3. Giáo Hữu Thái Đến Thanh (Huỳnh Văn Đến)
4. Lễ Sanh Thượng Tý Thanh (Nguyễn Văn Tý)
5. Lễ Sanh Ngọc Hoài Thanh (Nguyễn Ngọc Hoài)
6. Luật Sự Võ Văn Nhơn
7. Luật Sự Nguyễn Văn Hòa
8. Thông Sự Võ Tòng Lục
9. Thông Sự Nguyễn Tuấn Phú.
10. Đạo hữu Lê Tấn Sĩ (tự Tam)
11. Đạo hữu Trần Tỷ Đài
12. Đạo hữu Lê Văn Giêm
13. Đạo hữu Lê Văn Nổ
14. Đạo hữu Nguyễn Minh Thương
15. Đạo hữu Nguyễn Ngọc Chiếu
16. Đạo hữu Bùi Quang Dương (tự Chà)
17. Đạo hữu Nguyễn Văn Tĩnh
18. Đạo muội Lê Thị Cả (Vợ Ông Trần Quang Vinh)
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19.
20.
21.
22.

Đạo muội Nguyễn Thị Thẻ
Đạo muội Nguyễn Thị My
Đạo muội Lê Thị Hoành
Đạo muội... (bạn đời của Chánh Trị Sự Tô).[94]
Tất cả bị giam vào khám đường mật thám Catinat.
Đây là nhà tù khét tiếng về sự tàn ác.
Khởi đầu, cai tù đem từng người ra lấy lý lịch, sau đó
đưa tất cả qua phòng tra tấn. Đầu tiên, cai tù treo căng hai
tay những tù nhân lên cao, sao cho chân hổng lên khỏi mặt
đất, sau đó bắt đầu dụng hình tra hỏi. Họ đấm, đá, thoi,
lụi vào những tấm thân không còn cách kháng cự một
cách không thương tiếc. Họ đánh cho tới ngất xỉu rồi lấy
nước tạt để tỉnh lại. Tỉnh lại thì họ đánh tiếp. Đánh rồi
cho điện giật. Điện giật xong rồi lấy đổ nước vào miệng
cho chết ngộp. Họ làm chết đi sống lại nhiều lần trong lúc
lấy cung. Nào là tra hỏi về binh bị, Nhựt cho bao nhiêu
khí giới, loại vũ khí nào, tổ chức ra sao, v.v... Hỏi rồi lại
đánh. Luân phiên hết người này đánh đến người khác
đánh. Cuộc tra tấn liên tiếp 8 ngày như vậy.[95]
Với bao nhiêu tang chứng tịch thu được từ các cơ sở,
tất các vị chấp nhận khai tất cả và chịu án tử hình.
HIỆP TÁC VỚI PHÁP
Sau 8 ngày bị tra tấn dã man, Pháp bỗng nhiên không
dụng hình nữa. Ba ngày sau, ông cò Bazin cho mời ông
Trần Quang Vinh lên văn phòng. Tưởng là lên nhận án
[94] Trần Quang Cảnh. Hồi Ký Trần Quang Vinh và Lịch Sự Quân Đội Cao Đài.
1997. Tr. 269–273
[95] Trần Quang Cảnh. Hồi Ký Trần Quang Vinh và Lịch Sự Quân Đội Cao Đài.
1997. Tr. 269–273
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tử hình. Trái lại ông cò mời ông Vinh uống nước, hút
thuốc, và nói:
“Anh Vinh, bao nhiêu ngày qua nhân viên sở quán có
lẽ làm phiền anh và đoàn Bổn bộ nhiều, điều đó ngoài ý
muốn của tôi, xin anh thông cảm. Tuy nhiên, với tất cả vật
liệu tang chứng bút tích và sự xác nhận của đoàn Bổn bộ và
riêng anh trong công cuộc chống Pháp bao nhiêu năm qua,
chúng tôi có thể kết án tử hình các anh được rồi, nhưng như
thế là hết. Chúng tôi không muốn làm như vậy. Vì Pháp
quốc chúng tôi đến đây lần này không phải nhầm thôn tính
để trị, mà mục đích làm sao cho Việt Nam và Pháp có lợi,
nên tôi đề nghị với anh, đoàn thể anh hợp tác với Pháp với
điều kiện cả hai điều có lợi, ý anh nghĩ sao?
Ông Vinh trả lời: Thưa ông Cò, ông có nhã ý tốt với
chúng tôi, chúng tôi rất cảm ơn, nhưng việc làm của đoàn
thể chúng tôi không phải do riêng tôi quyết định, mà phải
có sự đồng ý chung, xin ông có thể cho chúng tôi họp bổn
bộ (trong tù) rồi sẽ trả lời”.[96]
Ông Vinh về lại phòng giam và trình bày lại với các
cộng sự tất cả những việc mà cò Bazin vừa nêu ra.
Một phiên hợp trong tù kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Đầu
tiên 22 người thảo luận là không hợp tác.
Giáo Sư Thượng Trí Thanh (Nguyễn Hữu Trí) phát
biểu: ‘Chúng ta dứt khoát không nên hợp tác với Pháp,
vì người Pháp là kẻ đã đóng cửa Toà Thánh, các Thánh
Thất, bắt Đức Hộ Pháp và các Chức sắc đi đày. Nếu chúng
ta hợp tác là phản bội lại các vị đó, vả lại nữa mang tiếng
đầu Tây theo giặc v.v... Ông đề nghị thà chết cho trọn tình
[96] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.53–59
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trọn nghĩa’.[97]
Giáo Hữu Thái Đến Thanh (Huỳnh Văn Đến) phát
biểu: “Theo đề nghị của Hiền huynh Trí thật là chí lý. Nhưng
chúng tôi xét thấy rằng hiện nay chúng ta như chim trong
lồng, cá trên thớt. Nếu chúng ta trả lời dứt khoát với Pháp
là không hợp tác, chỉ chờ chết mà thôi thì họ sẽ có quyết
định ngay với chúng ta chớ gì. Mà như vậy là hết, thì còn
đâu chúng ta lo cho nước non, lo cho Đạo Pháp và giúp cho
đồng đạo, đồng bào được nữa. Tôi đề nghị quí hiền huynh,
hiền tỷ nghiên cứu lại hiện tình thế giới, trong nước và trong
Đạo coi ra sao rồi sẽ quyết định chết hay hòa”.[98]
Thông Sự Võ Tòng Lục phân tích về tình hình thế
giới, phân tích việc phe Đồng Minh đã ủng hộ Pháp trở
lại cai trị Việt Nam. Cuối cùng ông cho ý kiến “chúng ta
liều chết cũng không có lợi cho Đạo, cho công cuộc chiến
đấu của các Chi đội ở chiến khu”. Ông để nghị “phải có
điều kiện tiên quyết mới hòa hoãn.”[99]
Thông Sự Nguyễn Tuấn Phú phân tích về thời sự và
chánh trị trong nước. Ông lược qua các việc như Hiệp Uớc
Sơ Bộ đã để Pháp đổ bộ vào miền Bắc vĩ tuyến 16. Ở miền
Nam vĩ tuyến thì Pháp núp bóng dưới quân Anh để tái
chiếm Miền Nam. Ông cũng đề cập đến thực lực hiện nay
của quân đội Việt Nam đang kém thế, bên ngoài thế giới
chẳng ai binh, bên trong các đảng phái đang phân tranh,
đoàn này nghịch với đoàn kia. Rồi việc Việt Minh đang
khử dẫn các nhà yêu nước bất đồng chánh kiến, v.v... Giữa
lúc ấy nhà chức trách Pháp bảo chúng ta hiệp tác: “Chúng
ta cũng nên lợi dụng thời cơ này mà thoát tù, với điều kiện
[97] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.53–59
[98] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.53–59
[99] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.53–59
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tiên quyết có lợi cho Đạo thì hay hơn.”[100]
Lễ Sanh Nguyễn Ngọc Hoài phân tích tình hình Đạo
sự lúc này. “Tất cả các Thánh Thất thì thực dân đã chiếm và
đóng của trở lại như trước ngày 9–3–1945. Tài sản và sanh
mạng của chư tín hữu đã và đang làm mồi cho lửa đạn chiến
tranh. Sự hy sinh của chúng ta phải có ích cho Đời, lợi cho
Đạo mới có ý nghĩa. Kể từ ngày đảo chánh Pháp đến bây
giờ, chúng ta tuyên bố bao nhiêu lần nhất quyết không
tham chánh, chỉ muốn trở về lo cứu vớt quần sanh và sẽ
ủng hộ các chánh phủ Cách mạng chân chánh về mặt
xã hội và kinh tế một cách tích cực. Nhưng suốt gần năm
qua, bao nhiêu sự hoạt động của Chính Phủ Việt Nam Dân
Chủ Cộng Hoà không giữ được nền độc lập, không thể hiện
được tình đoàn kết quốc dân, đưa đất nước và nhân dân
vào cuộc chiến lầm than, đưa đạo Cao Đài không còn nơi
an lành tu niệm, biến tín hữu Cao Đài thành một công cụ
chiến đấu phiêu lưu!!! Nay đưa chúng ta đến đường cùng,
nếu có liều chết thật là đản trí, còn liều lĩnh hy sinh thêm
nữa cũng vô ích. Cả hai điều, ta tự cứu ta không được, còn
mong chi cứu thế độ đời”. Ông đề nghị là: ‘nên lợi dụng cơ
hội này ra điều kiện với Pháp để thoát ra ngoài, đứng trung
lập, và làm bóng mát cho nhơn sanh ẩn náu.”[101]
Nhận xét qua những lời phát biểu trên, Giáo Sư Trần
Quang Vinh lấy 4 điều tiên quyết sau đây làm điều kiện
thương lượng với Pháp: “
1. Xin cho Đức Hộ Pháp và Chức sắc Thiên Phong bị đày
ở đảo Madagascar được trở về nước.
2. Trả lại tự do tín ngưỡng cho toàn Đạo, Tòa Thánh cũng
như các Thánh Thất được mở cửa thờ phụng cúng kiến
[100] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.53–59
[101] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.53–59
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và truyền giáo.
3. Nhìn nhận chánh thức đạo Cao Đài có quyền lấy danh
đạo mà tạo sắm tài sản như bên Thiên Chúa Giáo.
4. Ngưng khủng bố bắt bớ Chức sắc và Đạo hữu.“[102]
Qua ngày hôm sau (21–5–1946), ông Đại Biểu được cò
Bazin mời lên văn phòng trở lại.
Ông Vinh trình bày những điều kiện Cao Đài đưa ra.
Sau khi xem qua 4 điều kiện trên thì ông Bazin ghi chép
lại. Ông nói cần phải bàn với cấp trên.
Sau đó chánh phủ Pháp chấp thuận các điều kiện mà
Cao Đài đưa ra. Nhưng đổi lại, Cao Đài phải giải giới Chi
đội 7, 8 và giao hết súng đạn lại cho Pháp. Pháp sẽ cấp lại
cho một số ít súng đạn để bảo vệ Tòa Thánh. Nghe vậy,
ông Vinh tạm hoãn lại sự thoả thuận và xin ông cò cho
người vào chiến khu để tham khảo ý kiến của các chi đội
trưởng. Ông cò đồng ý chờ đợi.
PHIÊN HỌP TẠI CHIẾN KHU VỚI CHI ĐỘI 7 VÀ 8
Được sự cho phép của ông cò Bazin, ông Vinh cử hai
vị là Luật Sự Võ Văn Nhơn và Thông Sự Nguyễn Tuấn
Phú lên chiến khu trình bày lại toàn bộ sự việc với các vị
Tổng Chỉ Huy.
Trong lúc hai chi đội đang hăng hái chiến đấu, bỗng
nhiên được lịnh của vị Tổng Tư Lịnh là hợp tác với Pháp
và giải giới để đổi lấy các điều kiện nêu trên. Lúc đầu thì
các sĩ quan ồn ào phản đối:
“Chúng tôi không thể hàng giặc! Chúng tôi không thể
đầu hàng Pháp! Chúng tôi không muốn thua mưu giặc!
[102] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.53–59
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Chúng tôi đang chiến thắng lớn tại Bầu Tròn, Bầu Chứa
tỉnh Gia Định. Chúng tôi đang đánh quân địch tan tành
không còn manh giáp tại Long Thuận (Bến Cầu). Chúng
tôi quyết chiến đấu đến cùng…”[103]
Anh Nguyễn Thanh Minh phát biểu:
“Hiện nay chiến dịch vì dân của chúng ta đang trên
đà thắng lợi, mỗi chiến sĩ đều hồ hởi hăng hái tiến lên diệt
giặc giành lại quê hương thì Pháp lại có cơ hội đưa ra điều
kiện hợp tác trao đổi. Tôi e rằng thực dân dùng kế điệu hổ
ly sơn rồi sẽ tìm cách triệt chúng ta. Chừng đó chúng ta an
năn không kịp. Chúng tôi đề nghị: dầu có hợp tác cũng phải
chuẩn bị đề phòng trước.”[104]
Anh Trình Minh Thế phát biểu:
“Tôi hoàn toàn không tin cáo già chánh trị Pháp vì từ
trước đến nay họ có tốt với đạo Cao Đài bao giờ! Nhưng
hiện nay đứng trước tình thế bắt buộc, chúng ta dù muốn
dù không cũng phải hợp tác để cứu nguy cho đoàn bổn bộ.
Tôi đề nghị: Ngoài mặt chúng ta đồng ý theo giải pháp
của Giáo Sư Đại Biểu đã thoả thuận với cò Bazin. Bên trong
chúng ta giữ lại một lực lượng súng tốt để phòng hộ sự phản
bội của thực dân.”[105]
Cuộc họp kết thúc. Biên bản cuộc họp đã được hai
chi đội trưởng ký và giao cho Luật Sự Nhơn và Thông Sự
Phú đem về Sài Gòn.
Ngay sau đó, ban quân nhu của hai chi đội khi được
mật chỉ như sau:
Súng ống được phân ra làm loại tốt, loại thường, và
[103] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.53–59
[104] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.53–59
[105] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.53–59
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loại hư.
Chi đội 7: số súng tốt giao cho anh Trình Minh Thể
và các chiến sĩ thiện chiến giữ phòng bị.
Chi đội 8: số súng tốt giao cho anh Nguyễn Thanh
Long và các chiến sĩ thiện chiến giữ phòng bị.
Số súng thường và hư giao cho các chiến sĩ không
thiện chiến chờ ngày thỏa hiệp sẽ bàn giao cho Pháp.[106]
HIỆP ƯỚC GIỮA PHÁP VÀ CAO ĐÀI
Dựa theo các điều kiện tiên quyết trên và những đề
nghị theo biên bản cuộc họp của chi đội 7 & 8, Giáo Sư
Trần Quang Vinh bắt đầu đàm phán với Pháp. Cuộc thảo
luận kéo dài ba ngày liền về những điều kiện hợp tác. Cuối
cùng, một bản hiệp ước được hai bên đồng ý. Hiệp ước
được ký kết vào ngày 9–6–1946 nên còn gọi là “Hiệp Ước
ngày 9–6–1946”.
Những mục chính về sự thoả hiệp giữa Cao Đài–Pháp
như sau:
“1. Đối với Pháp:
Nghĩa binh Cao Đài ngừng chiến và giải giới tất cả các
bộ đội kháng chiến, súng đem về giao cho Bộ Tham Mưu
Giám Binh Pháp
2. Đối với đạo Cao Đài:
a. Quân Đội Pháp ngưng các cuộc tấn công khủng
bố, không bắt bớ Chức sắc và Đạo hữu
b. Trả lại tự do Đoàn bổn bộ
c. Trả lại Tòa Thánh và các Thánh Thất, được tự do
[106] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.53–59
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thờ phượng, cúng kiến trong phạm vi Tôn giáo
d. Đem Đức Hộ Pháp và chư vị Thiên Phong trở về
cố quốc và giao trả lại quyền tự do công dân
e. Đạo được lập đội tự vệ tại Tòa Thánh không quá
30 người, do tỉnh cấp võ khí
Đồng thời kèm theo thoả hiệp, có bản phụ đính:
Việc nội trị Nội Ô Toà Thánh, Pháp không can dự vào.
Trường hợp đạo Cao Đài bị tấn công bất cứ từ đâu đến,
Bộ Tham Mưu Pháp hoàn lại toàn bộ vũ khí hoặc cấp lại
số khí giới khác cho người Cao Đài chống đỡ.”[107]
Thay mặt Cao Đài Ông Trần Quang Vinh ký tên.
Thay mặt giám binh Pháp Nam Bộ, Ông Ginerad De La
Tour ký tên.
Sau đó hai bên thi hành thỏa hiệp.
Pháp thả tự do 22 người bị bắt hôm trước.
Nội Ô Toà Thánh và Thánh Thất các nơi được trả lại.
Đạo sự được hoạt động trở lại.
Cửu Viện Nội Chánh và các dinh thự được phép tiếp
tục sửa sang. Ông Trần Quang Vinh trở lại Sài Gòn lo việc
đón Đức Hộ Pháp. Toà Thánh dưới sự điều khiển của Ngài
Khai Đạo Hiệp Thiên Đài Phạm Tấn Đãi.
Hội Thánh cử 2 vị Lễ Sanh Ngọc Hoài Thanh và
Thượng Danh Thanh đi thăm viếng các Thánh Thất ở
Miền Tây và giải thích những việc vừa xảy ra để đồng đạo
miệt xa nắm rõ.
[107] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.53–59
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CAO ĐÀI TỰ VỆ BINH ĐƯỢC THÀNH LẬP
Một phần của Hiệp Ước giữa Pháp và Cao Đài là
phần giải giới Chi đội 7 và 8. Vài ngày sau “Hiệp Ước ngày
9–6–1946”, tại sân Đại Đồng Xã Tòa Thánh, Chi đội 7, 8
tiến hành giải giới, giao súng và trình diện Bộ Tham Mưu
Pháp. Ông Menage-Tỉnh Trưởng Tỉnh Tây Ninh phát lại
cho nhóm Cao Đài Tự Vệ Binh của anh Nguyễn Thành
Phương 30 cây súng để bảo thủ Đền Thánh.
Sau khi giải giới, các binh sĩ Cao Đài được quyền lựa
chọn. Ai muốn ở lại Tòa Thánh làm công quả thì ở, ai
muốn về với gia đình vợ con thì về.
Như đã nói ở phần trước là ngoài số lính đã giải giới,
Nghĩa Binh Cao Đài còn bí mật giữ lại một số vũ khí loại tốt
và âm thầm lập chiến khu để phòng hộ nếu Pháp bội ước.
Chi đội 7 thì này giao cho anh Trình Minh Thế cùng các
chiến sĩ thiện chiến âm thầm kéo về đóng ở Suối Ghe, khu
rừng Cấm 316 và 716, lập căn cứ gần cửa số 6 Tòa Thánh.
Chi đội 8 thì giao lại cho Anh Nguyễn Thanh Long
cùng các chiến sĩ kéo về đóng ở Rừng Lá, Thủ Đức. Sau
đó đổi về Bình Quới Tây.[108]
Đơn vị của anh Long sau này bị Việt Minh giết hết.
Vụ việc là do Việt Minh chiêu mộ một số tín hữu Cao
Đài (Hoàng Của) để lập nên bộ đội Cao Đài trá hình do
Hoàng Của chỉ huy. Hoàng Của đem quân vô đóng ở Bình
Quới Tây gần chỗ quân anh Long. Bộ đội trá hình Hoàng
Của lập kế là tổ chức đá banh giao hữu với quân lính anh
Long rồi giết hết họ vào ngày 10–12–1947.[109]
[108] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.53–59
[109] Nguyễn Hùng. Bảy Viễn Thủ Lĩnh Bình Xuyên. Nhà xuất bản Văn Học.
Ebook Tr. 85
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ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC TỪ MADAGASCAR VỀ NƯỚC
Ngày 22–8–1946, Đức Hộ Pháp cùng 3 vị Chức sắc
Thiên Phong về nước sau hơn 5 năm 2 tháng 3 ngày bị
lưu đày ở đảo Madagascar. Trong thời gian lưu đày, Giáo
Sư Thái Gấm Thanh và Sĩ Tải Hiệp Thiên Đài Đỗ Quang
Hiển đã Liễu Đạo tại Karianga, Madagascar.
Vừa gặp lại Đức Hộ Pháp, Giáo Sư Vinh thuật lại với
Đức Hộ Pháp những việc xảy ra lúc Đức Ngài vắng mặt
từ 1941–1946. Nào là Tòa Thánh bị Pháp chiếm, Chức sắc
phải lánh nạn tứ tán lên tận Kiêm Biên, rồi chuyện hợp tác
với Nhựt, lập Nội Ứng Nghĩa Binh, Đảo Chánh Pháp, hợp
tác với Việt Minh, sau cùng là Hiệp ước ngày 9–6–1946.
Khi nghe tới Hiệp ước ngày 9–6–1946 thì Đức Hộ
Pháp trầm ngâm. Một hồi lâu thì Đức Hộ Pháp nói “Luật
công bình thiêng liêng của Tạo Hóa, dầu muốn dầu không
cũng không thể sửa cải đặng.”[110]
Ngày 30–8–1946 Đức Hộ Pháp về Tòa Thánh. Lễ Sanh
Thượng Tý Thanh vào viếng sư Phụ. Đức Hộ Pháp thấy
Lễ Sanh Tý cắt tóc ngắn nên hỏi. Lễ Sanh Tý trả lời là vì
tham gia vào Nội Ứng Nghĩa Binh nên đã cắt tóc ngắn
theo kiểu Nhựt. Đức Hộ Pháp nói với Lễ Sanh Thượng Tý
Thanh như sau: “Các em tham gia đảo chánh, thì tự nhận
tương lai của mình, không em nào được vào lịch kỷ niệm
của Đạo, giống như chuyên viên đảo chánh Khương Thái
Công, cũng không được vào lịch kỷ niệm.”[111]
ĐỜI SỐNG VÀ TÂM TƯ CỦA NGƯỜI LÍNH CÔNG QUẢ Ở TOÀ THÁNH
(Viết phỏng theo những phỏng vấn người lính làm
[110] Trần Văn Rạng. Đạo Nghiệp của Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Tr. 199
[111] Trần Văn Rạng. Đạo Nghiệp của Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Tr. 203
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công quả ở Tòa Thánh của tác giả Lê Thành Dân trang
65–76)
Các chiến sĩ là tín đồ Cao Đài, họ đều biết lời Đức
Chí Tôn dạy: ‘các con phải thương yêu, yêu tất cả chúng
sanh, yêu cả đại đồng thế giới, vì ‘sự thương yêu là chìa
khóa mở cửa Bạch Ngọc Kinh’. Từ ngày vì dân, vì nước, vì
Đạo ra đi, các chiến sĩ Cao Đài luôn giữ chữ thương yêu
trong thâm tâm. Khi đối diện với kẻ thù, chiến sĩ Cao Đài
chỉ cảm thấy thương cho đối phương hơn là thù hận. Họ
thương cho những ai đang vì trách nhiệm mà phải phục
vụ cho mục tiêu xâm lược. Khi buộc phải giải giới, nghĩa
binh Cao Đài chỉ tiếc rằng sự góp sức của họ chưa dập
tắc được cơn binh lửa và chưa thống nhất được 3 miền.
Sau khi giải giới và trở về làm công quả tại Tòa Thánh,
cuộc sống của người lính đã thanh thản hơn nhiều. Ban
ngày thì làm công quả tạo tác Tòa Thánh, sửa lại Báo Ân
Từ v.v... Tất cả đều gấp rút để chuẩn bị cho việc An Vị
Quả Càn Khôn vào ngày Lễ Vía Đức Chí Tôn sắp tới. Tối
thì công phu hoặc tham dự cúng đàn. Đôi khi còn được
nghe Đức Hộ Pháp giảng giáo lý. Trước khi ăn cơm thì
đọc kinh ăn cơm. Ăn xong thì đọc kinh ăn cơm rồi, v.v...
Trong lúc làm việc, thỉnh thoảng cũng lâm râm vài câu
Kinh Sám Hối đã thuộc. Mỗi giây mỗi khắc đều sống trong
cảnh có lời kinh tiếng kệ giáo dẫn. Cái Tâm lúc này được
an lạc làm sao.
Đôi khi nhắc lại chuyện đời lính, ai ai cũng bùi ngùi
vì đã từng có một thời oanh liệt ở chiến khu. Một ngã rẽ
bất đắc dĩ trong cuộc đời của người tín đồ Cao Đài khó
có thể quên được. Dư vị phong trần của một thời làm lính
vẫn còn quanh quẩn trong câu chuyện mỗi ngày. Cảnh
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ăn rừng ở bụi, cảnh bồng súng gác thù v.v... vẫn còn như
in trong trí nhớ của mỗi người. Đã từng sống trong cảnh
thiên nhiên thì cảnh đẹp rừng núi đã làm say mê không
biết bao người. Tiếng suối kêu róc rách, tiếng gió thổi vi
vu, một mảng mây trời bàng bạc v.v... Ôi còn gì thích thú
bằng!
Phong sương đời trai chỉ có vậy, nhưng cảnh đẹp ấy
lại không được thưởng thức một cách trọn vẹn. Chiến
tranh mà. Trong lòng ai cũng canh cánh cho đất nước vẫn
còn bóng giặc thù. Đôi khi một tiếng chim kêu, một tiếng
vượn hú cũng làm cho lòng người buồn man mác. Vì đó
là tiếng kêu của một con vượn lạc bầy. Hay đúng hơn là
tiếng kêu của một kẻ không nhà, không biết tương lai về
đâu. Tiếng ríu rít của lũ chim non khi mẹ mớm mồi cũng
gợi lại cảnh nhớ nhà. Không biết mẹ già giờ đây ai chăm
sóc. Cảnh vợ con nheo nhóc ai lo đây. Đôi khi đang vui
cho một trận chiến thắng, nhưng lại buồn cho người đồng
đội vừa nằm xuống v.v... Vui buồn cứ lẫn lộn như vậy.
Nay đã được về làm công quả tại Tòa Thánh thì những
nỗi buồn vu vơ ấy từ từ phai nhạt. Là người biết Đạo rồi
thì trường đời chỉ là cõi tạm để tu tâm dưỡng tánh mà
thôi. Kiếp người cũng qua mau, nghĩ quẩn nhiều làm chi
cho mệt tâm trí. Miễn làm việc gì có ích cho xã hội, đem
lại hạnh phúc cho dân cho nước thì sự hy sinh của mình
có sá chi. Nay được dịp được làm công quả thì ráng bòn
chút công đức để trả hiếu phần nào cho Cửu Huyền Thất
Tổ. Nhớ câu ‘chờ con lập đức giúp hườn ngôi xưa’ thì đôi
tay ai cũng nhanh nhẹn hẳn lên…
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❒❒ Bản chất của Cộng Sản
❒❒ Việt Minh tấn công Nội Ô Toà Thánh
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BẢN CHẤT CỦA CỘNG SẢN
Cha đẻ của Đảng Cộng Sản Việt Nam là Quốc Tế
Cộng Sản. Từ những năm 1930–1945, các cán bộ cao cấp
của Đảng Cộng Sản Việt Nam đều được đào tạo tại Liên
Xô và Trung Quốc về ‘Bạo Lực Cách Mạng’, ‘Chuyên Chính
Vô Sản’, ‘Hận Thù Giai Cấp’, cách ‘Thanh Trừng’ trong nội
bộ, v.v... Để tồn tại, người Cộng Sản được dạy phải giữ cho
bằng được vai trò của Đảng bằng mọi giá. Do đó, họ bất
chấp mọi thủ đoạn tàn ác vô nhân đạo, họ bất chấp cả
quyền lợi dân tộc và đất nước. Họ không ngần ngại giết
bất kỳ những người bất đồng chánh kiến ngay cả cha mẹ
ruột của mình. Họ hèn với giặc nhưng rất ác với dân. Họ
có những câu nói nổi tiếng: ‘Thà giết lầm hơn bỏ sót’, ‘Thà
mất Nước còn hơn mất Đảng’. Thế là biết bao nhiêu nhà
yêu nước và nhiều người dân vô tội đã bị giết bởi những
người Cộng Sản vô thần.
Chiêu bài của Cộng Sản là dùng lời ngon ngọt để tuyên
truyền lôi kéo những người nhẹ dạ về phe của mình. Nếu
không lôi kéo được thì họ dùng bạo lực để cướp, hoặc gây
ra nỗi khiếp sợ bằng cách giết người để răng đe. Do đó,
có người sống trong vùng Cộng Sản thì phải theo Cộng
Sản. Nếu không theo thì bị Cộng Sản giết. Ai cắn răng
chịu đựng thì sống. Ai kháng cự sẽ chết. Những người yêu
nước không cùng chánh kiến đều bị Cộng Sản gán cho cái
tội như: ‘tay sai’, ‘Việt gian’, ‘phản quốc’, ‘phản động’, v.v…
Để rồi họ bị Cộng Sản đem đi giết một cách rất dã man.
Theo nguồn Wikipedia.com ‘các vụ thảm sát dưới chế
độ Cộng Sản’, tra ngày 5/9/2018 thì:
Tại Liên Xô, dưới thời Lenin và Stalin, ước tính đã có
hơn 300.000 đến 600.000 nạn nhân do các cuộc Khủng
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bố Đỏ (Красный террор) và Đại thanh trừng (Большой
террор)[112][113].
Dưới thời Mao Trạch Đông, Đảng Cộng Sản Trung
Quốc đã tàn sát rất nhiều người dân vô tội trong các đợt
cải cách ruộng đất, cách mạng văn hóa, những cuộc thanh
trừng, và hành huyết những người bất đồng chánh kiến,
v.v... Uớc tính có khoảng 50 đến 70 triệu người Hán và 1,2
triệu người Tây Tạng bị thiệt mạng[114] .
Cộng Sản Campuchia cũng giết hơn 2 triệu dưới chế
độ Khmer Đỏ.
Nói về vụ Việt Minh thảm sát tập thể người Cao Đài
vào cuối tháng 8 năm 1945 ở Quảng Ngãi và Quảng Nam
là một chấn động trên cả nước lúc đó. Việt Minh cho rằng
Cao Đài là ‘việt gian’ vì Cao Đài đã cùng Nhựt tham gia
đảo chánh Pháp. Xin nhắc lại là việc Cao Đài hợp tác với
Nhựt để đánh Pháp lúc đó được người dân khắp cả nước
hết lòng ủng hộ. Chỉ có Việt Minh là những người có lập
luận đi ngược lại nguyện vọng của quần chúng.
Sau khi Nhựt đầu hàng phe Đồng Minh thì Việt Minh
bắt đầu tàn sát người Cao Đài. Họ giết gần 3000 tín đồ
vô tội.
Xin trích một đoạn trong bài viết ‘Tàn Sát Cao Đài,
Hòa Hảo, Giết Tạ Thu Thâu’ của tác giả Hồ Văn Đồng
đăng trên vietbao.com vào ngày 4/3/2017 như sau:
“Trong suốt 3 tuần lễ, kể từ ngày 19 tháng 8 năm 1945,
chỉ riêng tỉnh Quảng Ngãi đã có 2.791 Chức sắc, chức việc và
[112] Bailey Stone. The Anatomy of Revolution Revisited: A Comparative Analysis
of England, France, and Russia. Cambridge, 2013. Pg. 335.
[113] Richard Pipes. Communism: A History (Modern Library Chronicles). Pg. 67
[114] Daniel Goldhagen. Worse Than War: Genocide, Eliminationism, and the Ongoing Assault on Humanity. PublicAffairs, 2009. ISBN 1–58648–769–8 pg. 53
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đạo hữu Cao Đài bị những người Cộng Sản Việt Nam sát
hại bằng đủ cách. Như chém đầu, chôn sống, thả biển, và cả
hình thức “tùng xẻo” như trong thời Trung cổ. Trong đó có
những vị Chức sắc cao cấp như Đức Liễu Tâm Chơn Huỳnh
Ngọc Trác, Giáo Sư Lê Đường, Lê Quang Viện, Nguyễn Sử,
Nguyễn Kinh, Bùi Phụng, Nguyễn Tống, Trần Lương Hiếu,
v.v... tại Quảng Ngãi và Giáo Sư Nguyễn Hồng Phong cùng
5 nhân sĩ khác bị giết tại làng Bầu ở Quảng Nam. Việc sát
hại tập thể người Cao Đài này vì có lẽ họ quyết không từ
bỏ đức tin Thượng Đế, tự do tôn giáo, và nhân quyền. Đây
là lịnh của Hồ Chí Minh ban ra cho Nguyễn Chánh, Phạm
Văn Đồng, thi hành sự chém giết tại Quảng Ngãi và cho Hồ
Nghinh, Hoàng Minh Thắng tại Quảng Nam.”
Theo Hắc Thư-tập II, phần Tội Ác Cộng Sản Việt Nam
của nhà báo Hồ Văn Đồng thì “Theo các nhân chứng còn
sống, những Chức sắc của Giáo hội Cao Đài hải ngoại thì
tổng kết có tới 30,000 tín đồ Cao Đài ở các tỉnh Gò Công,
Long An, Trà Vinh, Sa Đéc, Mỹ Tho, Biên Hòa, Đồng Tháp
Mười... bị sát hại bằng cách chôn sống, bị bắn giết tập thể,
vùi thây vào các ngôi mộ tập thể như tại Trảng Bàng, Tây
Ninh, hàng 100 xác người vô tội, kể cả đàn bà và trẻ con.”[115]
Còn theo tác giả Nguyễn Long Thành Nam viết trong
cuốn ‘Phật Giáo Hòa Hảo Trong Dòng Lịch Sử Dân Tộc’,
Chương 10–9:
‘Phong Trào Truy Lùng và Xử Án Việt Gian’ thì:
“Số người bị giết trong hai tôn giáo Cao Đài, Phật Giáo
Hòa Hảo năm 1945 lên đến trên mười ngàn, nhưng vì xảy
ra tại các vùng nông thôn hẻo lánh, cho nên báo chí không
đăng và dư luận trong nước ngoài nước không khám phá
[115] Hồ Văn Đồng. Hắc Thư-tập II, phần Tội Ác Cộng Sản Việt Nam
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ra được.
Phía Phật Giáo Hòa Hảo đưa ra con số trên dưới 10.000
tín đồ và cán bộ bị hạ sát năm 1945 từ sau cuộc biểu tình
tại Cần Thơ ngày 8–9–1945.
Cũng giống như chánh sách thi hành tại Saigon, Việt
Minh ở miền Tây nhắm trước hết vào các cán bộ đầu não
của Phật Giáo Hòa Hảo. Đoàn thể này đông quần chúng,
nhưng ít trí thức, cho nên sau đợt tàn sát 1945, lực lượng trí
thức Phật Giáo Hòa Hảo mất đi đến 70%, làm cho tổ chức
này lâm vào tình trạng khủng hoảng lãnh đạo với các hậu
quả lâu dài về sau.”[116]
VIỆT MINH TẤN CÔNG NỘI Ô TOÀ THÁNH
Hồ Chí Minh đã đặt cược nước Việt Nam Dân Chủ
Cộng Hòa lên Hiệp Ước Sơ Bộ, Hội Nghị Trù Bị Đà Lạt,
và Hội Nghị Fontainebleau như đã nói ở trên nhưng nay
lại trắng tay. Những sai lầm này đã để Pháp tái chiếm toàn
bộ Việt Nam và làm cho các đảng phái không còn mặn
nồng bởi những lời kêu gọi của Việt Minh nữa.
Ngày 18–19/12/1946 Thường Vụ Trung Ương Đảng họp
tại làng Vạn Phúc (Hà Đông) do Chủ tịch Hồ Chí Minh
chủ trì. Cuộc họp quyết định phát động cuộc kháng chiến
trên toàn quốc.
Ngày 20 tháng 12 tại hang Trầm (huyện Chương Mỹ,
Hà Tây), đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát đi ‘Lời kêu gọi
toàn quốc kháng chiến’ của Hồ Chí Minh. Sau lời kêu gọi
này, cũng luận điệu cũ, những đảng phái đã quay lưng với
Việt Minh đều bị cho là ‘tay sai’. Thế là Việt Minh trở lại
[116] Nguyễn Long Thành Nam. Phật Giáo Hòa Hảo Trong Dòng Lịch Sử Dân Tộc.
Chương 10–9: Phong Trào Truy Lùng và Xử Án Việt Gian
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con đường tàn sát các thành phần bất đồng chánh kiến,
trong đó có Cao Đài.
Ngày 30 tết, khoảng 6 giờ rưỡi tối thì bộ đội Việt Minh
do Hoàng Thọ chỉ huy bất ngờ tấn công vào Nội Ô Tòa
Thánh. Đầu tiên, tiếng súng nổ ở cửa số 8 (hướng Nam,
bên trái Tòa Thánh) nhằm đánh lạc hướng tấn công. Đội
chủ lực của Việt Minh tràn vào cửa số 12 gốc Từ Bi (hướng
Bắc, bên phải gần phần đuôi Tòa Thánh). Họ giết Lễ Sanh
Thượng Hạc Thanh và đốt nhiều nhà cửa cập hông phía
Bắc Tòa Thánh.[117]
Kịp thời, lực lượng đặc biệt của anh Trình Minh Thế
đóng gần đó cộng với số Tự Vệ Binh Nội Ô ngăn chặn
được và đẩy lui bộ đội Hoàng Thọ, Cao Minh Căng, Sáu
Vàng chạy theo lộ Kiểm vào rừng. Tiếng súng dứt vào lúc
9 giờ tối.[118]
Sáng mồng một tết Đinh Hợi 1947, Hội Thánh đi quan
sát từ cửa số 8 cho đến cửa 12. Có 8 người Cao Đài bị Việt
Minh giết chết, gồm Lễ Sanh Hạc, Chánh trị sự Thoại,
Hành Thiện Ứng, đạo hữu Ngân, Mầu, Liễu, Nga, Tiềm
và 16 căn nhà bị đốt cháy sạch.[119]

[117] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.77–79
[118] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.77–79
[119] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.77–79
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QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI THÀNH LẬP
Ngay sau khi Việt Minh rút lui khỏi Tòa Thánh, tất cả
bảo an và cựu quân nhân được điều động ra bảo vệ chiến
sự xung quanh Tòa Thánh.
Sáng hôm sau, ông Trần Quang Vinh cùng các chỉ
huy kháng chiến trước kia và các sĩ quan Pháp đi thám
sát các nơi vừa bị Việt Minh tấn công.
Ông Vinh nhắc lại với đại diện Pháp về phần phụ của
hiệp ước ngày 9–6–1946 là nếu ‘trường hợp Cao Đài bị tấn
công bất bất cứ từ đâu đến, Bộ Tham Mưu Pháp hoàn lại
toàn bộ vũ khí hoặc cấp lại số khí giới khác cho người Cao
Đài chống đỡ’.
Quân Đội Pháp liền chở vũ trang đến cho người Cao
Đài. Liên tiếp từ ngày mồng 1 đến ngày mồng 7 tháng
giêng năm Đinh Hợi (1947), súng đạn đủ trang bị cho 12
trung đội.[120]
Ban chỉ huy Cao Đài cấp bách tổ chức một bộ máy
quân sự. Gồm có một Bộ Tham Mưu và 9 Ban bộ. Bộ
Tham Mưu:
 Tổng Tư Lịnh: Trung Tướng Trần Quang Vinh.
 Phó Tổng Tư Lịnh: Thiếu Tướng Nguyễn Văn
Thành.
 Tham mưu trưởng: Đại Tá Nguyễn Võ Bá.
 Tham mưu thứ trưởng: Đại Tá Lê Thanh Tòng.[121]
9 Ban bộ gồm có:
 Bộ Lưu Thủ & Lưu Động: do Đại Tá Nguyễn
Thành Phương tổng chỉ huy, Trung Tá Lê Hoàng
[120] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.77–79
[121] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.77–79
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Cưu chỉ huy
 Bộ Tác Chiến: Thiếu Tá Trình Minh Thế chỉ huy
 Bộ Hiến Binh: Trung Tá Trần Ngọc Mỹ chỉ huy
 Bộ Công Binh: Trung Tá Nguyễn Văn Tý chỉ huy
 Bộ Tiếp Tế: Thiếu Tá Độ Văn Rảnh và Lê Quang
Tư chỉ huy và phó chỉ huy
 Bộ Y Tế: Thiếu Tá Nguyễn Xuân Quan chỉ huy
 Bộ Tài Chánh: Thiếu Tá Phan Tấn Phát chỉ huy
 Bộ Thông Tin: Đại úy Đỗ Trọng Nhuần chỉ huy
 Bộ Quốc Sư: nhiều người tham gia[122]
Ngày 4 tháng giêng năm Đinh Hợi (25–1–1947 dl), các
cấp chỉ huy bầu Đức Hộ Pháp làm Thượng Tôn Quản Thế
Quân Đội Cao Đài.
Đức Hộ Pháp nghĩ vì lúc Ngài đang bị đày lưu bên
đảo Madagascar thì Nội Ứng Nghĩa Binh Cao Đài đã được
thành lập rồi; Nội Ứng Nghĩa Binh cũng đã cùng Nhựt
đảo chánh Pháp. Do sự hợp tác với Nhựt, Cao Đài lại bị
Việt Minh gán cho cái tội ‘Việt gian’. Sau khi Nhựt đầu
hàng, Pháp trở lại tái chiếm Việt Nam thì Pháp tìm cách
rửa mối thù đảo chánh với người Cao Đài. Tín đồ Cao Đài
đang lưỡng đầu thọ địch, con cái của Đức Chí Tôn đang
bị Việt Minh và Pháp giết một cách tàn nhẫn. Nghĩ vì khi
Đức Ngài từ đảo Madagascar về nước thì Hiệp Ước giữa
Cao Đài-Pháp cũng đã ký vào ngày 9–6–1946 rồi, các cơ
sở quân đội cũng đã tạo thành nên Đức Hộ Pháp không
còn con đường nào khác là phải buộc mình nhìn nhận
quân đội ấy đặng họ thi hành sứ mạng Thiêng Liêng của
họ là giành quyền thống nhất và độc lập cho nước nhà.[123]
[122] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.77–79
[123] Trần Văn Rạng. Đạo Nghiệp của Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Tr. 199
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Do vậy, ngày mùng 6 tháng giêng năm Đinh Hợi
(27–1–1947 dl), Đức Hộ Pháp chấp nhận chức Thượng Tôn
Quản Thế và đồng ý Quân Kỳ là cờ Bảo Sanh.
HIỆP ƯỚC NGÀY MÙNG 8 THÁNG GIÊNG 1947
“Chiếu theo Hiệp ước ngày 9–6–1946 ở phần dự liệu,
Chiếu theo hiện tình của Cao Đài là bị Việt Minh vô
cớ tấn công và sát hại
Xét vì sự an ninh trật tự và sanh mạng con người phải
được bảo đảm
Xét vì sự hợp tác với nhau là rất cần thiết
Nên:
Chúng tôi là Ginerad De La Tour, Tư Lịnh Pháp tại
Miền Nam, và Trần Quang Vinh, Tổng Tư Lịnh Quân Đội
Cao Đài, đồng ý ký một Hiệp ước gồm những điều sau đây:
Hiệp ước chính:
Điều thứ nhất: Cao Đài được thành lập Quân Đội Tự
Vệ tự chỉ huy lấy, không trực thuộc sự lãnh đạo của chánh
phủ Nam Kỳ Tự Trị, để bảo vệ sanh mạng tài sản cho chư
tín đồ của Đạo.
Điều thứ hai: Quân Đội Cao Đài có toàn quyền huấn
luyện sĩ quan và binh sĩ về quân sự ở mặt chiến đấu, tự tổ
chức Trung đội, Đại đội và bổ dụng nhân sự. Có quân kỳ
riêng theo mẫu đã định.
Điều thứ ba: Quân Đội Cao Đài được trọn quyền chọn
lựa nơi thiết lập căn cứ, đồn trại cho chư Đạo hữu ở và đóng
quân để bảo vệ sự an toàn khi thấy cần thiết, và báo trình
cho sở giám binh Pháp rõ.
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Điều thứ tư: Quân Đội Pháp có thể yêu cầu Quân Đội
Cao Đài trấn đóng các điểm chiến lược quan trọng, có lợi
cho đôi bên về sự an ninh.
Điều thứ năm: Phân định địa giới hành quân và bảo
toàn lãnh thổ mỗi khu vực. Mỗi đồn bót của hai bên đều
ghi rõ trên bản đồ khi đồn quân thiết lập. Không bên nào
được quyền xâm nhập mà không báo trước. Việc hành quân
hỗn hợp, hai bên đều có quyền thiết lập chương trình và
cho nhau hay để thi hành.
Các tổ chức Cao Đài có thể yêu cầu Quân Đội Pháp
trong tỉnh giúp mình, mà binh Pháp cũng như Binh Cao
Đài có thể giúp nhau trong lúc nguy cấp.
Điều thứ sáu: Hành vi của tổ chức Cao Đài có tánh
chánh trị, nên các phạm nhơn của họ bắt được không giao
về cho nhà binh Pháp; ngoại trừ những người đáng đại
hình đã phạm, ai cũng biết, những binh sĩ Pháp đào ngũ,
và người ngoại quốc đứng trong hàng ngũ Việt Minh. Quân
Đội Cao Đài điều tra các phạm nhơn có quyền thả những
người không đủ bằng cớ, hay giam những người có tội cho
đến chừng Tổng tư lịnh định đoạt.
Điều thứ bảy: những chi tiết nhỏ định riêng ra một bản
hiệp ước phụ đính theo hiệp ước này
Điều thứ tám: Những điều khó khăn trong khi giải thích
và thi hành các khoản trong hiệp ước này sẽ được Tham
mưu trưởng binh đội Pháp ở Miền Nam Đông Dương và
Tổng Tư Lịnh Quân Đội Cao Đài đồng quyết định.
Hiệp ước phụ:
Binh đội Pháp cung cấp nhu cầu cho tổ chức Cao Đài
A. Những chi phí lập căn cứ huấn luyện và đồn lưu thủ
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B.

C.
D.
E.
F.
G.
H.
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về phần binh đội thì Pháp chịu.
Lương bổng và các phụ thuộc: lấy theo Cộng Hòa Vệ
Binh Nam Kỳ. Thượng hạ sĩ quan lãnh theo đẳng cấp
hạng định Cộng Hòa Vệ Binh Nam Kỳ về phần lương
và các lời ước khác. Những chiến sĩ có lãnh súng gọi là
binh ngạch hợp pháp. Những nhân viên tình báo, y tế,
và phụ thuộc khác có đem vào sổ trình cho Sở Giám
Binh Pháp chuẩn y sẽ được tiền cơm mỗi ngày $2.50.
Lương sẽ phát 1 tháng 2 kỳ vào ngày 15 và 30. Pháp sẽ
phát chung cho Ban Tài Chánh Quân Đội.
Chiến sĩ Cao Đài được lãnh thuốc, hột quẹt, và savon
Quân phục: sĩ quan quần áo xanh dài 2 bộ, giày da
cao cổ. Binh sĩ 2 quần kaki ngắn, 2 cái áo (1 dài tay, 1
ngắn tay) 1 đôi dép lê.
Việc chuyên chở, đi đóng đồn và hành quân: do binh
đội Pháp lãnh trách nhiệm
Quân Lưu động, hay Lưu thủ cũng dùng một màu cờ
y nhau
Sĩ quan và binh sĩ đều đeo huy hiệu y nhau. Việc cứu
thương và chở binh nặng về Sài Gòn là do binh đội
Pháp lo
Võ khí được cấp
Một Tiểu đội
 1 Trung liên
 1 Tiểu liên
 17 súng trường
Một Trung đội Lưu thủ:
 1 Đại liên 30
 3 Trung liên
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 3 Tiểu liên
 51 Súng trường
 1 cây súng phóng lựu tromblon V.B
 1 cây cối Mortier 60
 Vài quả quả lựu đạn
Một Trung đội Lưu động:
 3 Trung liên
 3 Tiểu liên
 51 súng trường
 1 cây súng phóng lựu tromblon V.B
 1 cây cối Mortier 60
 2–3 cây Thompson và vài quả lựu đạn cá nhân
Một Đại đội
 3 Đại liên
 9 Trung liên
 9 Tiểu liên
 153 súng trường
 3 súng cối
 3 súng phóng lựu Tromblon
 5 súng 11, 45
Đạn dượt
Súng trường: 50 viên/cây
Tiểu liên: 200 viên/cây
Trung liên: 250 viên/cây
Đại liên: 500 viên/cây
Súng phóng lựu tromblon V.B: 20 quả phóng lựu/cây
Cối Mortier 60 ly: 25 quả cối/cây
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Mỗi cây súng luôn luôn phải có đủ số đạn đã định,
không được thiếu. Các tiểu khu mỗi nơi phải được cấp phát
đạn dượt khi được khai báo.[124]
LỄ THƯỢNG KỲ XUẤT QUÂN
Ngày mùng 8 tháng Giêng năm Đinh Hợi 1947 là
ngày làm lễ thượng Quân Kỳ tại sân vận động cũ, trước
Khách Đình.
Đức Hộ Pháp giảng:
“Ngày hôm nay lá cờ của Chi Thế ra mặt với đời cùng
cây Thư Hùng Kiếm của nó, y theo lời hứa của Ðức Chí
Tôn lập cho nước Việt Nam một nền Quốc Ðạo, cơ quan
cứu sanh cho vạn loại. Vì do sở định thiêng liêng và huyền
diệu của Ngài nên người đời dễ chi biết được. Quân Ðội
Cao Ðài là một đội binh thiêng liêng của Chí Tôn lập ra
để bảo vệ cơ quan của Ngài. Tuy với mắt thường thấy cơ
quan binh bị như thế này, chớ trong đó có đủ thiên binh,
thần tướng vì mục đích bảo tồn thiên hạ mà biến ra vậy.
Cái sở vọng của Bần Ðạo là Quân Ðội Cao Ðài có một tinh
thần kiểu mẫu của những đội binh trên thế giới, có mục
đích bảo toàn cho nhơn loại dựng lại hòa bình. Quân Ðội
Cao Ðài không phải vì quyền lợi riêng mà tàn sát làm
tiêu diệt thiên hạ. Bần Ðạo có lời thiết yếu căn dặn toàn
Quân Ðội nên nhớ rằng: Lực lượng chúng ta dầu mạnh
đến đâu cũng không thể chống lại lực lượng tàn sát phá
hoại của bom nguyên tử được. Quân Ðội Cao Ðài phải
hiểu cái mạnh của mình, mạnh vì lòng nhơn nghĩa và
tánh nghĩa hiệp cứu đời. Vậy muốn dẹp được cái mạnh
của bom nguyên tử thì chúng ta chỉ dùng cái mạnh của
[124] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.82–85
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nhơn nghĩa và tính nghĩa hiệp mà thôi. Quân Ðội Cao
Ðài ra thật tướng ấy là ý Thầy muốn cho Quân Ðội Cao
Ðài làm kiểu mẫu những Quân Ðội Quốc Tế mà thành
hay không do quyền năng của Chí Tôn. Vậy Quân Ðội
Cao Ðài phải giữ gìn thanh gươm nghĩa hiệp, lá cờ nhơn
nghĩa cho vững vàng. Ðược như thế thì quyền năng của
Chí Tôn lúc nào cũng có trong Quân Ðội Cao Ðài vậy.”[125]
ĐỨC HỘ PHÁP GIẢNG VỀ Ý NGHĨA CỦA LÁ CỜ QUÂN ĐỘI
“Nền vàng cốt yếu thuộc về Quốc Gia huỳnh chủng, gốc
xanh da trời là lòng bao la quảng đại, trong có bánh xe lửa
chín chia gọi là pháp luân thường chuyển, lại có ý nghĩa là
Cửu Thiên Khai Hóa. Trong lá cờ có ba màu: vàng, xanh,
đỏ ấy là Tam Giáo qui nguyên, Ngũ Chi phục nhứt, gọi
là Bảo Sanh Kỳ (lá cờ Bảo Sanh). Quân Ðội Cao Ðài có
trách nhiệm thiêng liêng, làm cho đời được an ninh trật
tự, đào tạo hạnh phúc cho nhơn sanh chung hưởng cốt
yếu làm khuôn mẫu cho sự hòa bình, làm gương cả lân
bang ngoại quốc. Hiện thời các nước liệt cường dùng khí
cụ tối tân, cho đến bom nguyên tử, chỉ có tàn sát với nhau
mà thôi, còn Quân Ðội Cao Ðài tức là một “Ðạo Thiên
Binh” được toàn thắng, chỉ lưỡi gươm kiếm hiệp khử tà
tôn chánh, diệt giả phò chơn, nương theo lá cờ bảo sanh
mà thật hành nhơn nghĩa, thủ thắng về mặt đạo đức tinh
thần, chẳng làm gì trái với lương tâm. Tóm lại, Quân Ðội
Cao Ðài tức là một Cơ Quan Hòa Bình Thế Giái.”[126]

[125] Lời Thuyết Đạo Của Đức Hộ Pháp.Quyển I & II. (1996). Nam California tái
bản. Tr. 13, 14
[126] Lời Thuyết Đạo Của Đức Hộ Pháp.Quyển I & II. (1996). Nam California tái
bản. Tr. 13, 14
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Ảnh Quân Đội Cao Đài, nguồn Google.com

NHỮNG BÀI GIẢNG NÓI VỀ TẠI SAO PHẢI CÓ
MỘT QUÂN ĐỘI TRONG CỬA ĐẠO
1. NGÀI CAO TIẾP ĐẠO GIẢNG:

“Bần Tăng cũng xin giải rõ cho các bạn hiểu tại sao
trong cửa từ bi của Đức Chí Tôn phải có Quân Đội. Nếu có
kẻ hỏi chúng ta: Đức Chí Tôn là nguồn cội sự thương yêu
và chúa cơ sanh hóa, chỉ dạy từ bi, bác ái, chưa từng nghe
trong đạo Cao Đài Chí Tôn dạy dùng dữ đối dữ bao giờ.
Vậy binh khí như súng ống, lựu đạn, gươm giáo để làm gì?
Có phải để phản kháng cơ tranh đấu của mặt đời đương
tương tàn, tương sát, phải đỗ máu đặng bảo thủ Đạo thì
luật Đạo nào dạy đỗ máu. Nếu các tôn Giáo hiện hữu tại
thế này hay cả thế giới hỏi chúng ta như thế thì liệu trả lời
cách nào? Nếu trả lời chẳng xong thì Quân Đội chúng ta
phải dẹp chăng?
Lịch sử xưa lưu lại, Đức Thích Ca dạy rằng: “Trên
228



CHƯƠNG XIII

đường ta nếu có kẻ hiếp hãm hay muốn giết mình, thì mình
phải chịu cho người giết, vì phương tu thoát thân phàm,
chết sớm đặng thì tránh điều đau khổ và đoạt vị sớm”. Còn
Đức Chúa Jesus lại dạy: “Nếu bị đánh má bên trái của ta
thì để cho đánh luôn má bên mặt”. Thế mà trong đạo Cao
Đài có Quân Đội.
Kìa mặt đời tương tàn tương sát vì chủ nghĩa ái quốc và
cũng nêu hai chữ Nhơn Nghĩa đặng đấu đấu tranh tranh;
nhưng quan sát lại thì chưa thấy ai dùng hai chữ Nhơn
Nghĩa mà chẳng có vụ lợi cho mình. Sử sách xem qua:
Hán diệt Sở, Châu diệt Trụ cũng vì Nhơn Nghĩa, vì quốc
gia đặng tạo lại cho đất nước một cuộc đầm ấm thái bình.
Nếu nêu hai chữ Nhơn Nghĩa ra mà không danh chánh
ngôn thuận thì trường hổn loạn còn tranh đấu như gương
trước mắt ngày nay.
Hiện nơi đất Bắc, bom nổ đạn bay, đồng bào ta đang
chịu liu chiu lích chích, tử thần đang tàn sát gớm ghê.
Ôi! Chủng tộc Việt Thường ta tự tạo đảng phái đặng giựt
giành tranh đấu, bịa mấy chữ thương nước yêu đời đặng
cướp quyền lập thế.
Nếu ai không thương nước đều bị họ tàn sát, cảnh
tượng điêu tàn, máu rơi thịt đỗ cũng vì đó mà biểu diễn
không ngừng. Thoảng chúng ta đây là người Đạo phải chịu
cho chúng giết để trả nợ tiền khiên sớm rảnh nợ trần, cá
nhân thì đã đành; song đối với con cái của Đức Chí Tôn
thì Hội Thánh định lẽ nào? Không lẽ trên đường cứu thế,
phận sự phải dìu dắt bảo hộ con cái của Đức Chí Tôn lại
khoanh tay ngồi ngó, xem chúng bạo tàn, giết hại cả lương
sanh của Chí Tôn. Không lẽ như thế, vì vậy mà Quân
Ðội Cao Ðài xuất hiện. Nếu chúng ta trả lời không hợp lý
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thì chúng ta sẽ bị dư luận của trường đời kết án là vô Đạo.
Quân Ðội Cao Ðài chính là thư hùng kiếm của Chi
Thế xuất hiện, biến tướng để bảo hộ toàn con cái Đức Chí
Tôn và hiệp cùng mặt đời đặng đem lại sự trật tự thái
bình trong cảnh nghĩa nhân Đạo đức. Chúng ta không
bao giờ giết hại làm đỗ máu đặng rửa hận, hoặc phô
trương cho người khủng khiếp. Chúng ta vì cơ bảo sanh
của tạo hóa. Hội Thánh từ Chức Sắc Thiên Phong đến
Chức Việc, Đạo Hữu đều có phận sự bảo vệ cho cơ sanh
hóa cho trong Đạo và ngoài đời.
Bần Tăng nói đây không phải là vô bằng cớ. Nếu kẻ
vô lương bất đức còn tàn sát phá hoại cơ sanh hóa của
Chí Tôn thì Quân Ðội Cao Ðài có nghĩa vụ đưa cây Thư
Hùng Kiếm ra nhưng phải hỏi tội chúng nó cho rõ ràng,
đủ bằng cớ, cho quần chúng hiểu rõ nhiệm vụ của mình
rồi sẽ thi hành phận sự bảo sanh và nghĩa hiệp một cách
quang minh sáng suốt.
Còn đối với kẻ chưa rõ thông chơn truyền của Đại Đạo
thì chỉ cho họ thấy ông Thiện trước Đền Thờ, vì lẽ gì mà
phải cầm đao? Ông Thiện phải cầm đao đặng bảo vệ sự
lành của Đức Chí Tôn. Nếu ông Thiện tay không thì chịu
cho ông Ác giết. Đời là cơ tương đối, lành đến đâu, dữ
đến đó. Thiện ác vẫn tương đương tiến bước.
Thưa các bạn nam nữ. Các bạn cần thanh minh cho
đời hiểu rằng: Quân Ðội Cao Ðài xuất hiện để hậu thuẫn
cho những bậc hiền lương chân chánh, giữ nước thương
dân; quân đội có sự nghĩa hiệp giúp Quốc Đạo sáng suốt
giữa một đời (hiệp cùng đời xây cơ chuyển thế làm cho Đạo
đời tương đắc giữa bạch nhựt thanh thiên).
Vậy Bần Tăng xin các bạn tin chắc và nên vui mừng,
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sau khi nghe những lời thuyết minh tại sao đạo Cao Đài
có Quân Đội.”[127]
2. ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG GIÁNG GIẢI:

Trong một đàn cơ do Đức Hộ Pháp và Ngài Khai Pháp
Trần Duy Nghĩa cầu vào đêm mùng 1 tháng 3 năm Mậu
Tý, (dl 9–4–1948), Đức Lý Giáo Tông giáng giải thích với
Đức Hộ Pháp như sau:
“Hiền hữu khuynh tâm vì Lão và Thượng Trung Nhựt
lập quân đội khi hiền hữu vắng mặt có phải?
Tình cảnh đôi ta phản trắc.
Lão là Thiên điều mà cầm quyền trị thế, còn hiền
hữu tại thế mà nắm Thiên điều.
Lão xin nhắc lại, khi hiền hữu tịnh pháp tại Thủ Đức
(1929) Lão đã nói: cơ chuyển thế, Trời người hiệp nhứt, hiền
hữu có nhớ? Cười....
Thiên đình tại thế, thế tại Thiên đình, cơ huyền bí độ
tận chúng sanh mới đặng, có phải?
Thoảng như vậy thì cơ chuyển thế nguy hiểm nầy, nhơn
sanh sẽ định số phận hiền hữu thế nào có biết?
Cười... Chẳng lẽ phải chịu một phen khảo xác nữa thì
nạn chiến tranh Lão đã tiên tri từ trước, vì chủng tộc Việt
Nam vô đạo, mới khó giải kiết cứu nguy. Nếu hiền hữu ngày
nào cầm lại Thiên thơ thì mới rõ phần nhơn quả.
Chẳng lẽ Lão là chủ phần xác của nhơn sanh mà ngồi
khoanh tay, không tìm phương cứu chữa. Địa vị của hiền
hữu như Lão thì hiền hữu mới thế nào?
[127] Thanh Tịnh. Lễ Thượng Kỳ Xuất Quân & Ý Nghĩa Lá Cờ Quân Đội Cao Đài.
Hoithanhphucquyen.org. Đăng ngày 3–2013
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Chẳng phải vì những kẻ lợi dụng vô tâm, đọa đày
thiên hạ mà lại đố kỵ chẳng dám cứu đời. Hiền hữu căn
dặn cả thảy các con cái của Chí Tôn ráng sức ăn năn cầu
nguyện.
THI
Việt Thường hữu phúc xuất Thiên quân,
Chuyển thế Chí Tôn vĩ định tuần.
Trị loạn Nam phương trừ mạnh hổ,
Thừa binh Bắc địa kiến kỳ lân.
Hoàng triều hậu nhựt nghi tùng cổ,
Văn hiến tương lai khả hoán tân.
Thánh chúa hiền thần phò tổ nghiệp,
Khải ca định vận tại thu phân.”[128]
3. ĐỨC HỘ PHÁP GIẢNG:

Trong ‘Bản tuyên ngôn’ ngày 20–3–Bính Thân (30–4–
1956), Đức Hộ Pháp xác nhận rõ việc lập Quân đội Cao
Đài như sau:
“Sau 5 năm 2 tháng bị đồ lưu nơi hải ngoại, Bần Đạo
đã để hết sức lực và tâm não đặng nghiên cứu và thi hành
các phương pháp bảo vệ phong trào cách mạng và ách lệ
thuộc của Tổ quốc và giống nòi. Lại tìm phương hay bảo
thủ tinh thần dân tộc hầu đủ phương thống nhứt hoàng đồ,
tránh nạn Nam Bắc phân tranh, nhồi da xáo thịt.
Rủi thay! Khi trở về nước Bần Đạo đã bị trong cảnh ngộ
khó khăn là sự chia rẻ của hai miền: Nam thì Quốc Gia,
Bắc thì Cộng Sản. Trong cuộc tranh đấu họ đã gây thù kết
oán với nhau rất nhiều và khối quân lực của Cao Đài là
[128] Hiền Tại Nguyễn Văn Hồng. Thánh Ngôn Sưu Tập. Q3. Thánh ngôn số 23.
2002tr. 58
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tay mở màn cách mạng đã đảo chánh, chánh quyền Pháp
quốc. Bần đạo trong khi ấy không có ý định gìn giữ tồn
tại quân lực Cao Đài. Nhưng vì trường hợp tranh đấu
ấy đã gây hấn quá kịch liệt giữa khối Quốc gia và Cộng
Sản, nên cả tín đồ Cao Đài đã bị khủng bố tàn sát quá
thê thảm, và quá nhiều vì lằn tên mũi đạn của Pháp và
Việt Minh, nên buộc lòng Bần đạo phải chấp nhận vào
hàng ngũ của khối quốc gia và trong phận sự thiêng liêng
tranh đấu đặng thực hiện độc lập.
Khi Đức Bảo Đại về nước, chính mình Bần đạo giao
trọn quyền sử dụng quân đội Cao Đài cho Đức Ngài điều
khiển trong hàng ngũ Quân Lực Quốc Gia. Kịp khi Đức
Ngài đi Pháp mới tạm giao quân lực ấy lại cho Bần đạo.
Trong lúc vắng mặt Đức Ngài đã ra lịnh cho hai Chánh phủ
của Thủ Tướng Nguyễn Văn Tâm và Bửu Lộc thi hành hợp
pháp quốc gia hoá Quân Đội Cao Đài. Nhưng sự thi hành
ấy vẫn kéo dài cho tới ngày Chánh phủ Ngô Đình Diệm
thọ phong toàn quyền cũng chưa quyết định. Bần Đạo phải
nhắc nhở và yêu cầu Chánh phủ Ngô Đình Diệm quốc gia
hoá Quân Đội Cao Đài một cách hợp pháp.
Bần Đạo không buổi nào muốn giải quyết vận mạng
nước nhà với quân lực, mà chỉ dùng phương pháp đạo
đức đặng đem hoà bình hạnh phúc lại cho giống nòi.”[129]
LỄ RA QUÂN QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI
Sau khi làm lễ Thượng Kỳ vào buổi sáng ngày mùng
8 tháng giêng 1947, khuya hôm đó Đức Hộ Pháp tổ chức
cúng rước quả Càn Khôn về an vị nơi Tòa Thánh.
Đức Hộ Pháp chọn ngày ra quân là phải sau ngày an vị
[129] Hiền Tài Trần Văn Rạng. Đạo Sử Cương. Quyển 2. Chương 3.1970
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Quả Càn Khôn. Theo Đức Ngài, một khi Quả Càn Khôn
được an vị thì Đạo mới yên.
Sáng ngày mùng 9 tháng giêng 1947, các trung đội võ
trang tập hợp về sân Đại Đồng Xã phía trước Tòa Thánh.
Đức Hộ Pháp kiêm Thượng Tôn Quản Thế cùng các vị chỉ
huy quân đội vào đền Thánh bái lễ Đức Chí Tôn. Xong xui
tất cả trở ra. Đức Hộ Pháp đi lên giảng đài ban phép lành
cho tất cả chiến sĩ. Sau đó Đức Hộ Pháp nhắc lại nhiệm
vụ thiêng liêng của Quân Đội Cao Đài là:
“Ngày hôm nay lá cờ của Chi Thế ra mặt với Đời cùng
cây Thư Hùng Kiếm của nó, y theo lời hứa của Đức Chí
Tôn lập cho nước Việt Nam một nền Quốc Đạo, cơ quan
cứu sanh cho vạn loại.
Vì sở định Thiêng liêng và huyền diệu của Ngài nên
người đời dễ chi biết được. Quân Đội Cao Đài là một đội
binh Thiêng Liêng của Chí Tôn lập ra để bảo vệ cơ quan
của Ngài.
Tuy với mắt thường thấy cơ quan binh bị như thế này,
chớ trong đó có đủ Thiên binh, Thần tướng vì mục đích bảo
tồn thiên hạ mà biến ra vậy. Cái sở vọng của Bần Đạo là
Quân Đội Cao Đài có một tinh thần kiểu mẫu của những
đội binh trên thế giới, có mục đích bảo toàn cho nhơn loại
dựng lại hòa bình. Quân Đội Cao Đài không phải vì quyền
lợi riêng mà tàn sát làm tiêu diệt thiên hạ.
Bần Đạo có lời thiết yếu căn dặn toàn quân đội nên
nhớ rằng: lực lượng chúng ta dầu mạnh đến đâu cũng không
thể chống lại lực lượng tàn sát phá hoại của bom nguyên
tử được.
Quân Đội Cao Đài phải hiểu cái mạnh của mình,
mạnh vì lòng nhơn nghĩa và tánh nghĩa hiệp cứu đời.
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Vậy muốn dẹp được cái mạnh của bom nguyên tử thì
chúng ta chỉ dùng cái mạnh của nhân nghĩa và tánh nghĩa
hiệp mà thôi. Quân Đội Cao Đài ra thật tướng ấy là ý Thầy
muốn cho Quân Đội Cao Đài làm kiểu mẫu những Quân
Đội Quốc Tế.
Vậy Quân Đội Cao Đài phải giữ gìn thanh gươm
nghĩa hiệp, lá cờ nhân nghĩa cho vững vàng. Được như
thế thì quyền năng của Chí Tôn lúc nào cũng có trong
Quân Đội Cao Đài vậy.”[130]
Cuối cùng Đức Hộ Pháp chúc các anh em binh sĩ
hoàn thành sứ mạng. Sau đó tất cả các tướng sĩ đều quì
xuống đồng thanh thề rằng: “Các con thề vì dân, vì nước
vì Đạo Pháp mà hi sinh”, rồi đứng dậy chào súng tiễn Đức
Ngài ra về.[131]
Cuộc ra quân bắt đầu. Các trung đội theo thứ tự di
chuyển qua cửa Hòa Viện, quẹo về Từ Bi, qua xóm Long
Thành, Sân Cu, Bầu Sen, Phước Đức Cù, v.v...
Cuộc diễn hành nhằm thông tin cho toàn đạo cũng
như nhân dân biết rằng kể từ nay về sau, bất cứ nơi nào
có sự khủng bố, đốt phá, giết hại người Cao Đài thì sẽ có
Quân Đội Cao Đài đến bảo an.
Sau cuộc diễn hành, các đơn vị ra về và bắt đầu làm
nhiệm vụ của mình.

[130] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.85–87
[131] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.85–87
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7–1948 Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc và Thiếu Tướng
Nguyễn Văn Thành duyệt binh. Ảnh Jack Bims
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DOANH TRẠI QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI
(Viết tóm lược theo cuốn ‘Lược Sử Quân Đội Cao Đài
Tự Vệ’, 1962, Lê Thành Dân, trang 86–120)
 Văn phòng Tổng Tư Lịnh, Bộ Tham Mưu: mượn tạm
nơi Giáo Tông Đường
 Văn phòng Bộ Tiếp Tế: nhà sau Giáo Tông Đường
 Văn phòng Bộ Tác Chiến: xây cất tạm gần cửa số 7
 Văn phòng Bộ Chỉ Huy Lưu Thủ và Trại Quân: xây
gần cửa số 3
 Văn phòng Bộ Hiến Binh: cất trên khu đất trống phía
sau Giáo Tông Đường
 Văn phòng Bộ Thông Tin: ngã tư Gốc Da
 Văn phòng Bộ Y Tế và trại điều dưỡng: ngã tư lộ Bình
Dương ra cửa số 4
 Văn phòng Trường Huấn Luyện và Trại Khoá Sinh:
đối diện Dưỡng Đường
 Văn phòng Bộ Công Binh: phía trước Báo Ân Từ
 Văn phòng Ban Quân Lương: cất gần Trai Đường.[132]

[132] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.85–87
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QUÂN SỐ VÀ VŨ KHÍ

Súng & quân phục Quân Đội Cao Đài

Tiểu đội: gồm 24 binh sĩ. Gồm 1 Tiểu đội trưởng, 1
Tiểu đội phó và 3 Phân đội trưởng. Súng thì có 1 Trung
liên, 1 Tiểu liên, 17 súng trường, 1 cây súng Phóng lựu.
Trung đội: gồm 72 binh sĩ. Gồm 1 Trung đội trưởng, 1
Trung đội phó, 3 Tiểu đội trưởng, 3 Tiểu đội phó, 9 Phân
đội trưởng và 1 Thư ký. Súng thì có 1 Đại liên, 3 Trung
liên, 3 Tiểu liên, 1 súng cối 60 ly, hoặc 1 Tromblon, 51 súng
trường, vài quả lựu đạn.
Đại đội gồm 216 binh sĩ. Gồm 1 Đại đội trưởng, 1 Đại
đội phó, 3 Trung đội trưởng, 3 Trung đội phó, 9 Tiểu đội
trưởng, 9 Tiểu đội phó, 27 Phân đội trưởng. Ngoài ra còn
có Thư ký và Liên lạc viên, v.v... Súng thì có 3 Đại liên, 9
Trung liên, 9 Tiểu liên, 3 súng cối 60 ly, 3 Tromblon, 153
súng trường, 5 súng 11/45.
Đạn thì được cấp như sau:
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 500 viên đạn cho mỗi cây đại liên
 250 viên đạn cho mỗi cây trung liên
 200 viên đạn cho mỗi cây tiểu liên
 50 viên đạn cho mỗi cây súng trường
 18 viên đạn cho mỗi cây 11/45
 20 quả lựu cho mỗi cây phóng lựu
 25 quả cối cho mỗi cây súng cối 60 ly.
 20 quả Tromblon cho mỗi cây Tromblon[133]
VĂN TỰ, QUÂN HÀM
Quân Đội Cao Đài về hợp tác với Pháp nhưng muốn
thoát ra khỏi sự chỉ huy của người Pháp. Các cấp chỉ huy
vẫn giữ nguyên quyền chỉ huy. Sĩ quan Pháp không chỉ
huy các đơn vị võ trang Cao Đài. Quân Đội Cao Đài có
mẫu văn tự riêng biệt, không giống văn tự trong quân đội
Pháp và văn tự Ban Hành Chánh Đạo. Quân hàm cũng
không giống quân đội Pháp, có nét riêng biệt về màu sắc
và phẩm cấp. Ngoài quân hàm để phân biệt cấp bậc ra, tất
cả từ tướng lĩnh tới quân sĩ đều phải mang một huy hiệu
thống nhất dạng hình trái tim. Trong đó có ba màu Tam
Thanh vàng xanh đỏ. Có bánh xe tiến hoá chín chia. Có
cây Phất Chủ, cây Long Tu Phiến, và cây Thư Hùng Kiếm.
Mỗi chiến sĩ luôn luôn mang trên ngực để nhắc nhở nhiệm
vụ Thiêng Liêng của Quân Đội Cao Đài là phải làm theo
lời dạy: Bảo Sanh Nhơn Nghĩa Đại Đồng.[134]

[133] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.85–87
[134] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.94–95
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KỶ LUẬT:
Kỷ luật trong quân đội gồm có 5 chương, 63 điều. Xem
thêm trong cuốn ‘Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ Lê
Thành Dân trang 94–107.
Xin lược trích một số điều để thấy được tính kỷ luật,
tính nhân văn, và trách nhiệm vì dân vì nước của người
lính Cao Đài:
Chương I-Điều 1: nói về ‘Căn bản của sự trật tự’:
Chương I-Điều 1–Phần 2: “Tất cả các cấp bậc trong
quân đội, dù ở địa vị nào cũng phải đối đãi với kẻ dưới
tay bằng nhân đạo, phải xứng đáng là người lãnh đạo của
chúng nó.”[135]
Chương I-Điều 1–Phần 3: “Mỗi người trong Quân Đội
đều có bổn phận duy nhất là gìn giữ kỷ luật chung, bảo vệ
danh dự của tổ quốc, thực hiện sự độc lập nước nhà và nêu
[135] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.94–95
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cao tinh thần đạo đức để làm ngọn đèn dẫn lối cho sanh
linh.”[136]
Chương I-Điều 3: nói về ‘Phuơng pháp chung để chỉ
huy. Ảnh hưởng cá nhân của chỉ huy trong sự giáo hóa tinh
thần’.

Huy hệiu ban Vô Tuyến Điện

Mũ Beret với phù hiệu Quân Đội CAO-ĐÀI

Chương I-Điều 3–Phần 2: “Người chỉ huy luôn luôn
[136] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.94–95
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tìm cách giáo hóa hạ cấp mình bằng tình cảm, khêu gợi trí
thông minh của nó, khêu gợi chí anh hùng của nó vì nhân
dân vì tổ quốc, vì đạo pháp v.v... là trách nhiệm Thiêng liêng
của người chiến sĩ phải làm. Ngoài ra, người chỉ huy nên
chú trọng đến sự sống nhỏ nhặt của hạ cấp, chia sớt khó
nhọc, chia đau sớt buồn của chúng nó. Để cho chúng nó
thấy rằng: “người anh lúc nào cũng lo cho chúng nó về mọi
mặt thì chúng nó sẽ chết sống với mình mà lo nghĩa lớn.”[137]
Chương II-Điều 26: Nói về ‘Bổn phận quân nhân khi
ra ngoài’: “Luôn luôn giữ tác phong đúng đắn, ăn mặc trang
hoàng, nói năng lễ phép, không hách dịch, không làm trò
hề cho quần chúng, không lả lơi ghẹo gái, không vừa đi vừa
đọc sách báo, không say sưa la lết ngoài đường, làm mất
danh thể chung cho quân đội.”[138]
Chương III-Điều 29 đến 48,: Nói về ‘Sự thưởng và phạt’
Chương IV-Điều 49 đến 59: Nói về ‘Sự hoạt động và
sự kiểm soát vùng chiếm đóng’
Sơ lược ý chính như sau: Quân sự là hậu thuẫn yểm
trợ cho chánh trị. Nhưng riêng trước mắt Quân Đội Cao
Đài là nhằm bảo vệ cho Đạo Pháp, nên vùng chiếm đóng
quân phải lãnh một vai trò hết sức quan trọng là làm cho
dân yên, dân vui và no ấm.[139]
Chương V-Điều 60: Nói về ‘Sự tổ chức đơn vị’
Chương V-Điều 61–63: Nói về ‘Trách nhiệm và quyền
hạn’

[137] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.94–95
[138] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.98
[139] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.102–103
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TRƯỜNG HUẤN LUYỆN SĨ QUAN VÀ BINH SĨ
Có 2 trường:
Trường Huấn Luyện Đào Tạo Sĩ Quan và Cấp Chỉ Huy
Trường Huấn Luyện Tân Binh (Ban Thao Luyện)
Từ đầu năm 1947 tới khi giải tán quân đội vào năm
1955, Trường Huấn Luyện Đào Tạo Sĩ Quan có tất cả 14
khóa.[140]
BAN GIẢNG HUẤN
1. BAN GIẢNG HUẤN VỀ CHÁNH TRỊ:

Gồm có các ông Nguyễn Võ Bá, Lê Thanh Tòng, Lê
Hiếu Nghĩa, Giáo Sư Hiếu, Vũ Tam Anh, và Nguyễn Văn
Quang.
Ông Lê Thanh Tòng giảng về sự cạnh tranh sinh tồn
từ buổi sơ khai tạo ra loài người. Giai đoạn lập bộ lạc, lập
vua chúa, chiếm giang sơn. Tổ chức Triều đại cai trị, chế
độ Quân chủ chuyên chế, chế độ Quân chủ lập hiến v.v...
So sánh cái hay cái dở của mỗi chế độ, v.v...
Ông Lê Trung Nghĩa giảng về chủ thuyết chánh trị:
Đế đạo, Vương đạo, Bá đạo, Nội các chế, Tổng thống chế,
Uỷ viên chế, chế độ Dân chủ, quyền bầu cử, ứng cử v.v...
Lịch sử các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn. Cái hay
cái dở của mỗi triều đại. Vua nào được lòng dân, tại sao
v.v...? Trần Hưng Đạo đánh quân Nguyên như thế nào, v.v...
Đại Tá Nguyễn Võ Bá: giảng về chủ thuyết Cộng Sản
[140] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.107–110
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Đệ nhứt, Đệ nhị, Đệ tam quốc tế.[141]
2. BAN GIẢNG HUẤN VỀ CHUYÊN MÔN VÀ QUÂN SỰ

Hiến binh căn bản: do Thiếu Tá Nguyễn Thái giảng
Quân sự phần lý thuyết: do Thiếu Tá Nguyễn Thái,
Nguyễn Hòa Hiệp, Tướng Thành giảng.
Quân sự thực hành: do các ông Trịnh Minh Phẩm,
Trần Minh Phổ, Nguyễn Văn Kiết v.v... giảng[142]
Về tinh thần kỷ luật trong quân đội: do Tướng Thành
phụ trách. Tướng Thành giảng rằng nếu một quân đội
không có tinh thần kỷ luật thì đạo quân đó sẽ không thể
chiến thắng giặc dù quân số họ có đông bao nhiêu cũng
chẳng giúp ích gì. Còn ngược lại, nếu trên dưới tôn trọng
lẫn nhau, nghiêm chỉnh thi hành kỷ luật và quân lịnh thì
dù họ có hy sinh đi nữa cũng để lại tiếng thơm, cũng đã
hoàng thành cái lý tưởng vì dân, vì nước, vì Đạo pháp. Ông
cho ví dụ rằng Nghĩa Binh Cao Đài vì nhờ có kỷ luật và
đạo đức cao cả nên lúc đảo chánh Pháp, binh lính Cao
Đài không hề phá phách, không hề chiếm lấy một đồng
xu nào tài sản cá nhân của địch. Đó là điều để người
đời nhắc đến, là niềm tự hào, là tôn chỉ về cách đối nhân
xử thế trong đời binh nghiệp của người lính Cao Đài.
Thiếu Tá Nguyễn Thái dạy về:
a. Nhiệm vụ và bổn phận của một chiến sĩ trong quân
đội đối với thượng cấp, đối với đồng đội, đồng bào,
đất nước, với Đạo.
b. Tác phong của chiến sĩ, cách đi đứng, chào hỏi, báo
cáo, trình diễn, cách chào súng, chào tay, trường bò,
[141] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.107–110
[142] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.107–110
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chạy nhảy, lê, lết, ngồi, v.v...
c. Cách chiến đấu: cá nhân chiến đấu, tổ chiến đấu, tiểu
đội chiến đấu, trung đội chiến đấu, đại đội chiến đấu.
Chiến đấu ban ngày, ban đêm, chiến đấu ở đồng bằng,
rừng bụi, núi đồi, sông rạch, xóm làng, thành thị, v.v...
d. Cách tuần tiễu, v.v...
e. Cách phòng thủ: phòng thủ ở tháp canh, ở đồn. Phòng
thủ ở ấp, làng, v.v...
f. Cách phục kích, cách ngụy trang ẩn núp, cách bao vây
theo chữ O, chữ C, cách tiến thoái binh, v.v...
g. Cách đánh: Đánh bất ngờ, đánh du kích, v.v...
h. Tình báo, phân tích tình báo, tác chiến tình báo, v.v...
i. Điều tra tù binh.
k. Cách mưu sinh
l. Học cách nhận định: về quân địch, về địa hình, thời
tiết để đưa ra lối đánh cho phù hợp, v.v...[143]
Đào tạo Cấp Chỉ Huy:
Cấp chỉ huy được chọn theo tiêu chí: phải có sức khỏe;
phải có trình độ; là người có Nhân để yêu người, có Trí
để biết người, có Nghĩa để phụng sự người.
Ngoài những việc học tập và thao luyện như trên, Cấp
Chỉ Huy còn được dạy về chiến lược; cách chọn chỗ đóng
quân; cách bố trí đồn trại theo cấp Tỉnh, cấp Quận; cách
điều hành, cách chọn người giao việc, cách phối hợp điều
khiển nguồn máy.
Chỗ đóng quân phải tiện đường giao thông liên lạc,
[143] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.107–110
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tiện cho sự tiếp tế, tiện để bảo vệ cho dân cho Đạo, và phải
gần nguồn nước uống.
Bố trí đồn trại theo cấp Tỉnh thì các ban nghành được
sắp xếp giống như Trung ương. Cấp Quận thì tùy theo
nhu cầu và điều kiện cho phép của quận.
Người chỉ huy phải am hiểu về hoàn cảnh, tính cách,
và trình độ của mỗi thuộc cấp. Một vị chỉ huy giỏi là
người biết cách giao việc một cách phù hợp cho thuộc
cấp của mình.[144]
GIÁO SĨ CAO ĐÀI TRONG QUÂN ĐỘI
(Viết tóm lược theo cuốn ‘Lược Sử Quân Đội Cao Đài
Tự Vệ’, 1962, Lê Thành Dân trang 120–121)
Các Giáo Sĩ do ông Nguyễn Văn Tý, Huỳnh Văn Đến,
và Trần Thanh Mậu chỉ huy.
Hầu hết các Giáo Sĩ là phẩm Lễ Sanh trở lên và được
tuyển chọn kỹ lưỡng. Họ phải có đầy đủ đức hạnh, có
lòng bác ái bao la, có thể nhẫn nhịn được cái ác, và sẵn
sàng chịu thiệt thòi trong khi thi hành nhiệm vụ cứu vớt
chúng sanh do Đức Chí Tôn giao phó. Trước khi các Giáo
Sĩ được bổ nhiệm, họ phải tuyên thệ “quên mình để làm
nên cho người”. Tức là các Giáo Sĩ vì lòng bác ái mà có thể
quên mình, có thể hy sinh để làm gương cho các chiến sĩ
noi theo. Tôn chỉ của quân đội là “phải thực thi đúng với
cây gươm nghĩa hiệp và lá cờ Bảo Sanh Nhơn Nghĩa Đại
Đồng”. Bảo sanh là chỉ bảo vệ, không sát sanh. Nhân nghĩa
là lấy lòng nhân nghĩa ra đối đãi. “Lấy ân báo oán, oán mới
tiêu. Lấy nghĩa nhân trừ bạo tàn, bạo tàn mới hết”. Đại
[144] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.112
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Đồng là phải đối xử mọi đảng phái như anh em cùng một
cha, phải thương yêu mọi người kể cả kẻ bất đồng chánh
kiến; không đem lòng thù hằn mà làm cho mình bị thất
thệ. Đức Hộ Pháp còn căn dặn rằng: “các con vì sứ mạng
thiêng liêng đi cứu vớt con cái của Đức Chí Tôn, các con
hi sinh vì Đức Chí Tôn, chớ không phải hy sinh vì danh vì
lợi. Đức Chí Tôn và các Đấng lúc nào cũng ở kề cận bên
các con mà hộ trì…”.
Các chiến sĩ nếu không bị thất thệ và không may bị
tử trận, họ sẽ được làm lễ truy điệu như là những Thánh
Tử Đạo. Linh hồn họ sẽ được trở về với cõi Thiêng Liêng
Hằng Sống.
Trích Thánh Giáo Đức Lý ngày 7–4 Mậu Tý (15–5–1948):
“Thượng Vinh Thanh! Lão chào đó.
Hiền Hữu làm ơn nói lại cho binh sĩ hay rằng: Lão để
lời chào mừng nó. Nên nhắc thường rằng: Lão hằng ở bên
cạnh chúng nó, lo bảo mạng. Nhưng tiếc có một điều là
phần nhiều tánh tình háo thắng và ác hành. Lão lấy làm
buồn quá lẻ. Nên nhắc chúng nó rằng: Công nghiệp chúng
nó cốt để Thiêng Liêng vị, chớ chẳng phải làm món hàng
chốn A Tỳ. Nhớ thêm rằng: Danh dự ấy làm nên cho quốc
thể Việt Nam đời đời hậu tấn; chúng nó chẳng đặng phép
khinh, nghe à!”[145]
Người chiến sĩ Cao Đài được phong Thánh tử đạo đầu
tiên là Trung Tá Lê Hoàng Cưu. Vị Chỉ huy bị Việt Minh
phục kích giết hại tại ngã ba Bàu Năng vào lúc 3 giờ sáng
ngày 20–2–1947. Ông được quân đội truy phong lên Trung
Tướng và được Hội Thánh đọc Thánh Lịnh phong Thánh
Tử Đạo trước linh vị, và được thờ nơi Bát Quái Đài.
[145] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.112
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Binh lính trong Quân Đội Cao Đài trong những năm
đầu được thành lập hầu hết là tín đồ Cao Đài. Mọi người
đều biết Ngũ Giới Cấm:
1. Bất sát sanh: không được giết hại sanh vật.
2. Bất du đạo: không trộm cắp, mượn vay không trả.
Đem lòng hại người để làm lợi cho mình.
3. Bất tà dâm: cấm lấy vợ người, thả theo đàng điếm,
xúi giục loạn luân, sắc dậy lòng tà, gieo lời ngon ngọt
quyến rủ vợ người.
4. Bất tửu nhục: cấm say mê rượu thịt để rồi làm rối
loạn tâm thần, náo động xóm làng.
5. Bất vọng ngữ: cấm nói ngang ngược, nói lời hại người
để làm lợi cho mình. Cấm ăn nói thô tục, chửi rủa
người khác.
Trong thời chiến tranh loạn lạc thì làm sao giữ trọn
Ngũ Giới Cấm, nhất là điều thứ nhất? Để làm điều này,
Đức Hộ Pháp quyết định bổ theo mỗi trung đội Lưu Thủ,
mỗi đội Lưu Động, và mỗi Bộ Chỉ Huy một vị Giáo Sĩ.
Nhiệm vụ của vị Giáo Sĩ là nhắc nhở các chỉ huy và dạy
dỗ binh sĩ giữ đúng tôn chỉ của quân đội là: “phải thực
thi đúng với cây gươm nghĩa hiệp và lá cờ Bảo Sanh Nhơn
Nghĩa Đại Đồng”.
Ngoài nhiệm vụ nhắc nhở và giáo dục ra, vị Giáo Sĩ
còn có quyền phúc trình thẳng về Trung Ương, Giáo Sĩ
có quyền đề nghị thay đổi các chỉ huy và quân nhân có ý
làm thất nhân tâm.
Sau đây là một vài ví dụ về cách các vị Giáo Sĩ xử phạt
các binh sĩ bị phạm qui:
Vào tháng 4–1947, một gia đình ở tại làng Nhuận ĐứcGia Định bị bộ đội Việt Minh của anh Ngà giết ông chồng
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rồi làm nhục người vợ là cô Măng. Em chồng cô Măng
là Trần Văn Thu vì muốn trả thù cho anh mình nên mới
gia nhập vô đội tình báo của quân đội Cao Đài ở đồn Bến
Cỏ. Sau thời gian âm thầm theo dõi và bắt được anh Ngà,
anh Thu liền sát hại anh Ngà để trả thù cho anh mình.
Sự việc này làm trưởng ban tình báo phải chịu tội phạt.
Ngày 15–4 1947, trâu bò của đạo hữu xã Lộc Hưng
đang thả cho ăn phía sau Suối Cạn Bàu May thì bị Việt
Minh lùa bắt gần 100 con. Một thời gian sau, tại Bàu Đồn
anh Nguyễn Văn Hoành cho lùa lại của Việt Minh để trả
thù việc trước đó. Như vậy anh Hoành cũng bị buộc tội
và ngưng quyền.
Giáo Sĩ luôn luôn giám sát, nhắc nhở, và phúc trình về
hoạt động của từng đơn vị, của từng Bộ Chỉ Huy, và từng
cá nhân. Lịch phúc trình là mỗi 1 tháng, mỗi 3 tháng, mỗi
năm, và mỗi khi có sự việc bất thường xảy ra. Những việc
làm tương tự như trên đều bị Giáo Sĩ phạt và ngưng quyền.
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CHƯƠNG XIV
Nguyễn Bình ra lệnh sát hại người Cao Đài
Việt Minh Càng giết chóc Cao Đài càng lớn mạnh
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NGUYỄN BÌNH RA LỆNH SÁT HẠI NGƯỜI CAO ĐÀI
Trích “Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ”, 1962, Lê
Thành Dân, trang 88–89. Theo chú thích của tác giả Lê
Thành Dân, những sự kiện này được viết theo lời kể của
anh Lê Đình Nhỏ quê ở Trung Lập, người chết hụt trong
vụ tàn sát này, và theo lời kể của anh Nguyễn Văn Công,
vệ sĩ của anh Huỳnh Tấn Chùa, Chi đội 12 (Việt Minh).
“Ngày 23–2–Đinh Hợi (1947), Tướng Nguyễn Bình Tư
Lịnh Quân Khu 7 triệu tập hợp các chi đội trưởng như Huỳnh
Tấn Chùa, Nguyễn Văn Đức, Trần Văn Đẩu, Huỳnh Hữu
Trí về họp tại quận Hốc Môn Gia Định.
Tướng Bình ra lịnh cho các chi đội trưởng phải giết hết
tín hữu đạo Cao Đài.
Anh Đức phản đối công khai, cho rằng: “như vậy là
thất sách, thất nhân tâm, nối giáo cho giặc”.
Tướng Bình nói: “giết lầm còn hơn thả lầm”.
Anh Đức nêu ra những lý luận, họ là người dân vô tội.
Tướng Bình quyết định: “Nhất định phải giết”.
Mãn cuộc họp, ra về nửa đường, anh Đức bị ám sát chết.
Anh Trí thấy nguy cơ cho tánh mạng mình, đêm đó rút
quân qua Giồng Dinh, Giồng Lớn phía Đồng Tháp. Anh
Đẩu về Tây Ninh im lặng.
Chiều ngày 25–2–Đinh Hợi có lịnh của Huỳnh Tấn Chùa
mời tất cả nhân dân các làng Trung Lập, Nhuận Đức, An
Nhơn Tây, v.v... đi họp mít tin. Khu Đồng Lớn, Sa Nhỏ vào
sở cao su Bê Sắc, khu Nhuận Đức, Trung Lập, An Nhơn
Tây, ai gần sở cao su Đất Thịt thì vào địa điểm gần đó, còn
gần sở cao su Xóm Mới thì đến nơi đã định. Toàn dân đến
các điểm nói trên, họ thấy có đặt sẵn cái bàn, chong một
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ngọn đèn leo lét, gọi là bàn thờ Tổ Quốc. Những người đi
họp họ đã ngồi chung và đứng chung với nhau thì được các
viên chức bảo vệ cuộc họp gọi phải sắp hàng, có đạo Cao
Đài thì sắp hàng theo Cao Đài, Thiên Chúa theo Thiên
Chúa, Phật Giáo theo Phật Giáo. Người không tôn giáo
đứng riêng, v.v... Tất cả những người có tôn giáo Cao Đài
lấy làm lạ, nói nhỏ với nhau: “tại sao hôm nay có trường
hợp đứng riêng như vậy?” Nhưng không có gì phản đối, vẫn
sắp hàng qua một bên, không ba mà cũng không bốn. Các
cán bộ ra lịnh phải đứng vào hàng hai. Các người Đạo vâng
lời sắp hai hàng dọc thì lính của Huỳnh Tấn Chùa kè súng
hai bên, buộc phải đi theo họ, gần tới cái giếng của sở gọi
dừng lại ngay ngắn. Vừa đứng yên thì có tay giám sát mang
gươm giáo hiệp lại giết đám dân vô tội này chết một cách
thê thảm. Kẻ bị đâm, người bị chém ngã nằm lên nhau,
máu chảy phủ đầy. Anh Lê Đình Nhỏ bị chém một gươm
xợt cổ phía sau. Anh cũng ngã nhào lên lớp người chết. Thi
hành xong, số người giám sát kéo thây quăng xuống giếng
rồi bỏ đi. Anh Nhỏ chưa chết hẳn nằm ở lớp trên mà không
dám cựa quậy, chỉ nghe ngóng ở trên không còn động đậy
nữa mới từ từ leo lên khỏi miệng giếng, bò trốn đi... cho tới
sáng mới đến đồn binh của Pháp tại chợ Suối Cục, nhờ cho
Quân Đội Cao Đài hay dùm.
Việc sát hại tập thể 3 nơi như vậy cũng có người chạy
thoát, cũng có người sống sót như Lê Đình Nhỏ. Nên mấy
ngày sau tiếng đồn vang dội khắp nơi cuộc thảm sát đó.
Điều này làm cho người đạo Cao Đài nơi đây ghê tởm
sự tàn ác của tướng Nguyễn Bình bỏ quê hương mà chạy..!.”
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VIỆT MINH CÀNG GIẾT CHÓC, CAO ĐÀI CÀNG LỚN MẠNH
(Tóm lược theo ‘Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ’,
1962, Lê Thành Dân, trang 89–119)
Sau vụ Việt Minh giết tập thể tín đồ Cao Đài ngày
25–2–1947 vừa qua, người Cao Đài sợ hãi bỏ làng đi tứ tán.
Lâu lâu về thăm nhà cửa cũng bị Việt Minh đón đường bắt
giết lẻ tẻ. Do đó Đại Tá Phuơng phải đem quân đến ngã
ba Hai Châu, quận Trảng Bàng lập Bộ Chỉ Huy và đóng
quân tại đây. Sau đó Bộ Chỉ Huy cho mở thêm các căn cứ
ở Lộc Hưng, Cầu Xe, Bùng Binh, Phú Mỹ Hưng, Sa Nhỏ,
Trung Lập, Bến Mương, Bến Cỏ, Phước Hiệp, Suối Sâu,
An Tịnh, Gia Bình, Bàu Rong, Gò Dầu, Phước Chỉ, Suối
Cao, Bàu Đồn, và Truông Mít v.v... để che chở bổn Đạo.
Vào tháng 3–1947 Việt Minh do bộ đội Hoàng Thọ tái
diễn đốt phá nhà cửa và giết hại tín đồ Cao Đài tại xóm
Long Thành, Sân Cu. Thiếu Tá Trương Văn Quãng chỉ
huy Bộ Lưu Thủ đưa quân đến trấn đóng tại ngã ba Bàu
Năng, xóm Sân Cu, xóm Qui Thiện. Ông cho lập đồn ở
Vườn Điều, Mít Một, Trảng Dài để bảo vệ sự an toàn cho
tín hữu ở vùng nội và ngoại ô Toà Thánh.
Ngày 16–4–1947 trung đội 11 Lưu Động của anh Nguyễn
Ngọc Ẩn và trung đội 6 Lưu Thủ của anh Nguyễn Văn Hỷ
vừa lập đồn được một ngày ở Ngã Ba Vĩnh thì bị bộ đội
Việt Minh của Đồng Văn Cống tấn công.
Tại đồn Bến Cầu ở vùng Long Giang, Long Khánh,
Long Chữ, Đại đội của anh Nguyễn Văn Chiếu cũng bị
Việt Minh truy kích.
Tại đồn Bà Dệt ở vùng Phước Lưu, Phước Chỉ, Đại đội
của anh Đặng Quang Dương cũng bị Việt Minh đánh lén.
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Qua tháng 5–1947, Việt Minh cho đốt phá xóm đạo
Qui Thiện và phá rối vùng trấn đóng của lính Cao Đài
tại các vùng trong tỉnh Tây Ninh. Do đó, quân Cao Đài
đến đóng thêm ở Chà Là, Suối Đá, Long Trung, Bến Kéo,
Cẩm Giang, Bến Cầu, Trảng Sụp, Trà Cốt, đồn Phan v.v...
Đêm mùng 2 tháng 5 năm Đinh Hợi 1947, Việt Minh
lại đốt phá khu tị nạn của tín hữu Cao Đài từ quán Tư
Vầy đến ngã ba Suối Cạn. Giết chết 49 người gồm già trẻ
và vợ chú Út Diệm lúc đó đang mang bầu.
Nỗi khổ của hàng vạn tín đồ Cao Đài đang quằn quại.
Các sĩ quan cũng như binh sĩ Cao Đài không thể để cho
cha mẹ anh chị em mình bị sát hại như trước. Một lần nữa
Quân Đội cho cơ quan thông tin phóng loa và rải truyền
đơn từ thành thị đến vùng sâu, xác định lập trường của
Quân Đội Cao Đài như trong ngày lễ thượng cờ và xuất
quân rằng: “Quân đội vì bảo tồn thiên hạ, vì bảo toàn tánh
mạng cho chư tín hữu Cao Đài, vì xây dựng lại hòa bình
nên Quân Đội Cao Đài mới ra tay làm nghĩa hiệp. Nếu bộ
đội Việt Minh còn tấn công và sát hại người Cao Đài nữa
thì Quân Đội chúng tôi sẽ hành quân phá tan sào huyệt
của các ông, chúng tôi chờ xem sự đáp ứng của các ông.”[146]
Bản thông tin này không được Việt Minh trả lời bằng
sự hòa dịu. Trái lại Việt Minh còn gia tăng sự hoạt động
gọi là ‘tảo thanh’ làm cho bao nhiêu người vô tội khác phải
chết thê thảm. Trong có ông ba Cựu, sáu Trợt bị Việt Minh
giết thảm khi đi đốn củi và cắt cỏ cho bò ăn.
Sự tàn sát của Việt Minh còn lan rộng ra các vùng
sâu vùng xa của Miền Trung và Miền Tây. Tín đồ Cao
Đài phải bỏ xứ chạy về các quận hoặc tỉnh, hoặc về Tòa
[146] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.91
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Thánh để lánh nạn. Cấp chỉ huy liền bổ thêm sĩ quan hạ
sĩ quan đi khắp các tỉnh. Tổ chức lực lượng tự vệ và căn
cứ quân sự để bảo an cho đồng Đạo. Từ đó, khắp các tỉnh
miền Nam, Lâm Đồng, Đà Lạt, Nha Trang và Phú Yên,
v.v... nơi nào cũng có lực lượng Cao Đài.
Để làm tê liệt sức mạnh của Việt Minh, Đại Tá Phương
và Thiếu Tá Thế cho mở cuộc hành quân lớn và liên tục
vào các khu then chốt của họ. Khu vực Tây Ninh thì đánh
vào khu Bàu Chanh, Bàu Chòi, Bàu Sen, Bàu Gòn, Suối
Ông Hùng, Suối Chanh, v.v... Khu vực Trảng Bàng thì tấn
công vào Bời Lời, Bàu Bằng Lăng, An Nhơn Tây v.v...
Đồng loạt Liên Tỉnh Miền Đông, Liên Tỉnh Miền
Trung, Liên Tỉnh Miền Tây đánh vào hậu cứ quân khu 8
và 9 của Việt Minh, v.v...
Ở các tỉnh Mỹ Tho, Bến Tre, Gò Công, Vĩnh Long, Trà
Vinh: binh sĩ của anh Lê Quang Thế bám chặt Việt Minh.
Ở các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ, Long Xuyên,
Châu Đốc, Hà Tiên, và Rạch Giá: binh sĩ của anh Trần
Văn Xương đã làm chủ được tình hình.
Với sự phản công và truy kích của Quân Đội Cao Đài,
các đơn vị của Việt Minh bị đánh rã rời, phải phân tán
mỏng ra và rút vào rừng sâu ẩn náu. Từ đó trở về sau, các
cuộc chạm trán giữa Quân Đội Cao Đài với Việt Minh ít
lại. Các tín đồ được bảo vệ và sống an ổn hơn.[147]
Từ năm 1948 trở về sau, với sự lớn mạnh của Quân
Đội Cao Đài, hệ thống tổ chức Quân Đội Cao Đài được
chấn chỉnh hoàn bị hơn.
 Tổng Tư Lịnh Quân Đội: Trung Tướng Trần Quang
[147] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.116–119
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Vinh
 Tham mưu trưởng Bộ Tham Mưu: Thiếu Tướng
Nguyễn Văn Thành
 Đệ I trưởng phòng và phụ trách tham mưu: Đại Tá
Võ Bá
 Đệ II phòng: Thiếu Tá Nguyễn Văn Cát
 Đệ III phòng: Đại Tá Nguyễn Thành Phuơng
 Đệ IV phòng: Thiếu Tá Đỗ Văn Rãnh
 Bộ Tài Chính: Thiếu Tá Phan Tấn Phát
 Bộ Y Tế: Thiếu Tá Nguyễn Văn Quang
 Bộ Kỹ Thuật Công Binh: Thiếu Tá Nguyễn Văn Tý
 Chỉ Huy Trưởng Liên Tỉnh Miền Đông do Thiếu Tá
Trình Minh Thế,
 Chỉ Huy Trưởng Liên Tỉnh Miền Tây do Thiếu Tá
Trương Văn Xương
 Chỉ Huy Trưởng Liên Tỉnh Miền Trung do Thiếu Tá
Lê Quang Thế.[148]
Quân số năm 1948 lên đến 70 ngàn binh gồm có quân
chủ lực ở Trung ương, Ban Chỉ Huy Liên Tỉnh. Quân chủ
lực ở các tỉnh với đầy đủ súng ống hạng nặng. Quân bán
chủ lực đóng ở các tỉnh, làng, xã với vũ trang hạng nhẹ.
Lưu động có 60 trung đội. Lưu thủ gồm 50 trung đội. Cộng
với nhiều ngành chuyên môn khác nhau.[149]

[148] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.116–119
[149] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.116–119
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Hệ thống tổ chức Quân Đội Cao Đài

258



CHƯƠNG XV

CHƯƠNG XV
❒❒ Giải pháp Bảo Đại
❒❒ Hiệp ước Vịnh Hạ Long
❒❒ Quân Đội Cao Đài đề nghị ngừng giao tranh với
Việt Minh và trả khí giới lại cho Pháp
1. Thư của Đức Hộ Pháp đề nghị ngừng giao tranh
(Thư số 115)
2. Thư của Đức Hộ Pháp xin trả khí giới và đứng
trung lập (Thư Số 147)
3. Thư trả lời của Tướng Gineard De La Tour gởi
cho Đức Hộ Pháp (Thư Số 160)
4. Thánh lịnh Quân Đội Cao Đài từ nay đứng trung
lập
❒❒ Cao Đài giúp Chính Phủ Quốc Gia
❒❒ Quân Đội Cao Đài gia nhập vào Quân Đội Quốc
Gia nhưng không thành
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GIẢI PHÁP BẢO ĐẠI:
Xin nhắc lại, khi Việt Minh lên cướp chính quyền từ
Chính Phủ Trần Trọng Kim, Việt Minh đã yêu cầu vua
Bảo Đại phải thoái vị vào ngày 22–8–1945. Vua Bảo Đại
được Việt Minh gọi là công dân Vĩnh Thụy.
Tháng 9–1945, công dân Vĩnh Thụy được Chủ tịch Hồ
Chí Minh mời ra Hà Nội làm ‘Cố Vấn Tối Cao’ cho ‘Chính
Phủ Lâm Thời Việt Nam’.
Thừa lúc Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn với Tướng
Trung Hoa Dân Quốc là Lư Hán, Nguyễn Tường Tam
(đang là Ngoại Trưởng trong Chính Phủ Liên Hiệp) và
Nghiêm Kế Tổ (Thủ Trưởng) bàn với Hồ Chí Minh là để
Cố Vấn Vĩnh Thụy được đi cùng với các ông sang thăm
viếng Trung Hoa. Nhờ Cố Vấn Vĩnh Thụy đàm phán với
Tướng Lư Hán để nối lại tình thân giao. Thật ra đây là một
kế hoạch thoát thân do Nguyễn Tường Tam và Nghiêm Kế
Tổ âm thầm dựng lên mà ngay cả cựu Hoàng cũng chẳng
hề hay biết. Hồ Chí Minh cũng không đề phòng.
Ngày 16–3–1946, Cố Vấn Vĩnh Thụy cùng Nguyễn
Tường Tam và Nghiêm Kế Tổ bay trên chiếc DC-3 sang
Trùng Khánh, nơi Tướng Lư Hán đống đô. Trong thời
gian tại đây, ba quí ông tìm cách trốn sang Côn Minh để
chạy khỏi chế độ độc tài tàn bạo Cộng Sản. Tháng 4–1946
cựu Hoàng Bảo Đại qua Hồng Kông.
Về tình hình chiến sự giữa Pháp và Việt Minh: sau
ngày Việt Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19–12–1946)
thì sự giao tranh giữa Việt Minh và Pháp đã lan ra cả
nước, đã tạo ra những mối thù hằn sâu nặng khó có thể
hàn gắn trở lại.
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Đầu năm 1947, Pháp cử Emile Bollaert sang thay thế
D’Argenlieu để thương thuyết với Hồ Chí Minh. Tất cả
mọi nỗ lực đàm phán giữa Pháp và Việt Minh đều thất
bại. Pháp phải tìm một giải pháp khác, đó là nhắm vào
cựu Hoàng Bảo Đại.
Pháp nhận thấy rằng muốn đối đầu với Việt Minh thì
phải cần tách các nhóm quốc gia trong khối Chính Phủ
Liên Hiệp ra khỏi phe Cộng Sản. Chỉ có cựu Hoàng Bảo
Đại mới đủ uy tín để tập hợp các lực lượng quốc gia không
Cộng Sản. Do đó, Pháp đã tiếp xúc với cựu Hoàng Bảo
Đại tại Hồng Kông. Pháp ngỏ ý mời cựu Hoàng Bảo Đại
về nước nắm quyền, hình thành nên ‘Giải Pháp Bảo Đại’.
Đúng như Pháp dự tính, đại diện các đảng phái như
Đức Hộ Pháp, Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ
Hồng Khanh, Nghiêm Kế Tổ đều ủng hộ việc cựu Hoàng
thành lập một ‘Quốc Gia Việt Nam’ không Cộng Sản. Sau
đó các tổ chức như Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, Tịnh
Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam, Liên Đoàn Công Giáo Việt
Nam, v.v... đều ủng hộ ‘Giải Pháp Bảo Đại’ này.
Ngày 5 tháng 7 năm 1947, trong một cuộc trả lời phỏng
vấn ở Hồng Kông, cựu Hoàng Bảo Đại nói: “Nếu toàn
dân Việt Nam đặt lòng tin vào tôi... tôi sẽ sung sướng trở
về Đông Dương”[150]
Ngày 9–9–1947, tại Hồng Kông cựu Hoàng Bảo Đại
tiếp kiến 24 vị đại biểu. Những người này đại diện các
đảng phái sang thỉnh cầu cựu Hoàng về nước chấp chánh.
Các đảng phái ủng hộ cựu Hoàng và tuyên bố sẵn sàng
hợp tác với Pháp với điều kiện là Pháp phải nhìn nhận
[150] Nam Sơn Trần Văn Chi, Bảo Đại Vị Hoàng Đế Cuối Cùng Của Triều Nguyễn,
Xưa và Nay, 2013. Tr 43
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nền độc lập của Việt Nam.
Ngày 10–9–1947, Tân Cao Ủy Bollaert đọc bài diễn văn
tại Hà Nội, chấp nhận sự thống nhất của 3 Kỳ. Sau bài diễn
văn của Tân Cao Ủy Bollaert, nhiều cuộc biểu tình ủng hộ
cựu Hoàng Bảo Đại xảy ra trên cả nước. Dân chúng thỉnh
cầu cựu Hoàng về nước để điều đình với Pháp.
Việt Minh lên tiếng phản đối Giải Pháp Bảo Đại. Do
đó người Phát ngôn của Vua Bảo Đại là Lưu Đức Trung
phải giải thích cho toàn dân biết. Bài phát biểu được đăng
trên bài báo ‘Tia Sáng’, Số 49, 4 Tháng Mười 1947 như sau:
‘Chính ông Hồ Chí Minh và Việt Minh không còn có
quyền điều khiển việc nước nữa, vì họ đã mất lòng tín nhiệm
của dân rồi. Toàn dân đang thiết tha mong đợi nhà vua trở
về cứu vớt nạn nước do Hồ Chí Minh và Cộng Sản gây ra’.

Ảnh từ facebook của Nguyên Kiến Sử

Người đứng phía sau bên phải cựu Hoàng Bảo Đại là
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Phối sư Thượng Vinh Thanh Trần Quang Vinh.
Sau đó báo ‘Ngày Mới’ 7–10–1947 cũng nói về ‘Giải
Pháp Bảo Đại’ với tựa đề: ‘Pháp chỉ có cách điều đình với
Cửu Hoàng Đế Bảo Đại là hơn’
Được dân chúng hết lòng ủng hộ, vua Bảo Đại yêu
cầu giải tán chính phủ Nam Kỳ để dọn đường cho một
Việt Nam thống nhất cả 3 miền.
Ngày 7–12–1947, cựu Hoàng Bảo Đại tiếp xúc với E.
Bollaert lần đầu tiên trên soái hạm Duguay Trouin tại
Vịnh Hạ Long.
Về phía Cao Đài, trong một Đàn Cơ ngày 22–1–1948,
Đức Chí Tôn dạy: “Ngày này là ngày Thầy đã đắc vọng cho
toàn cả nòi giống các con. Vinh và Hoạch phải hiệp cùng
Vĩnh Thụy mà làm tròn sứ mạng theo Thánh Ý Thầy đã
định nghe. Tắc, con biểu Tài viết Nho Văn bài thi này rồi
Hoạch đưa tận tay cho Thụy:
Thượng Hạ nhị Thiên xử địa hườn,
Việt Nam nhứt Quốc nhứt Giang Sơn.
Hoàng đồ toàn bảo Thiên thi định,
Đãnh Tộ trường lưu Tổ Nghiệp tồn.
Quốc Đạo kiêm triêu thành Đại Đạo,
Nam Phong thử nhựt biến Nhơn Phong,
An Bang liệt Thánh tùng Nghiêu Thuấn,
Văn Hóa tương lai lập Đại Đồng.
Thầy lại còn muốn cho hai con: Hoạch và Vinh hiệp
cùng Vĩnh Thụy hội thuyết tại Hà Long nghe à!
Thầy ban ơn cho các con”[151]
[151] Chánh Trị Sự Huỳnh Văn Mẫn, ‘Những Giai Đoạn Đạo Sử’ Quyển I từ
1946–1954, 2007. Tr. 133
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Vào đầu Xuân năm 1948, Đức Hộ Pháp phái Bác sĩ
Lê Văn Hoạch, Cựu Thủ Tướng sang Hồng Kông gặp cựu
Hoàng Bảo Đại và trao cho Ngài bài thi trên.
Theo cuốn ‘Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ’, 1962, Lê
Thành Dân, trang 125–126 thì Đức Hộ Pháp nghĩ vì hiện
nay toàn nước đang sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng của
cuộc chiến đầy tan thương. Vì mâu thuẫn lúc trước nên
Cộng Sản hiện nay không thể kêu gọi đoàn kết toàn dân
chiến đấu giành lại chủ quyền. Pháp thì bắt đầu thẳng
tay tàn sát dân tộc mình. Nghĩ đến tiền đồ tổ quốc, Đức
Hộ Pháp quyết định đi Hồng Kong gặp vua Bảo Đại. Đức
Hộ Pháp nói: “Hoàng Thượng là dòng dõi nhà Nguyễn, là
tiêu biểu cho quốc gia mà các nước đều biết (các thoả ước
đã ký với Pháp bao nhiêu năm qua đều do triều đình chủ
xướng cả), ngày nay chỉ có Hoàng Thượng đứng ra đòi lại
nền độc lập, nói chuyện độc lập với Pháp là đúng hơn cả.
(Ví dụ như người chủ nợ và kẻ thiếu nợ nói chuyện đòi
nhau vậy). Thảng như, người thiếu nợ mà chủ nợ không
đòi, người khác đòi thì biết bao giờ họ trả? Nếu họ có trả,
thì kẻ đòi phải có sức mạnh, dùng bạo lực ép buộc họ, lôi
cổ họ, may ra họ mới trả. Về vấn đề đòi lại nền độc lập cho
nước Việt Nam hiện nay cũng như vậy. Đức Ngài về chúng
tôi sẽ ủng hộ Đức Ngài để đòi lại nền độc lập thống nhất
nước nhà”. Bảo Đại hứa về và làm theo kế hoạch.”
Ngày 26 Tháng 3, 1948 tại Hồng Kông vua Bảo Đại
tuyên bố thành lập chính phủ. Ông Nguyễn Văn Xuân
được đề cử làm Thủ Tướng.
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Báo Tia Sáng, Số 49, 4 Tháng Mười 1947

Tia Sáng, Số 51, 7 Tháng Mười 1947
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Tia Sáng, Số 56, 12 Tháng Mười 1947

Tia Sáng, Số 56, 12 Tháng Mười 1947
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‘Những Giai Đoạn Đạo Sử’ Quyển I từ 1946–1954,
2007, Chánh Trị Sự Huỳnh Văn Mẫn, trang 133
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HIỆP ƯỚC VỊNH HẠ LONG
Ngày 5–6–1948, Hiệp Uớc Vịnh Hạ Long được ký kết
trên chiến hạm Duguay Trouin tại vịnh Hạ Long.
Đại diện Pháp là Bollaert, Cao Uỷ Đông Dương.
Đại diện Việt Nam là Thủ Tướng Nguyễn Văn Xuân,
cựu Hoàng Bảo Đại, cựu Thủ Tướng Bác sĩ Lê Văn Hoạch,
và các vị Đại Biểu từ ba Miền Nam Trung Bắc như Đặng
Hữu Chí, Phan Văn Giáo, Trần Văn Hữu.
Sau hiệp ước trên, Chánh Phủ Trung Ương Lâm Thời
Việt Nam ra đời. Thủ Tướng Nguyễn Văn Xuân cho dời
tất cả các bộ sở từ Saigon ra Hà Nội.

Soái hạm Duguay Trouin ở Vịnh Hạ Long. Ảnh tư liệu capture từ
youtube ‘The First Vietnam War 1945 1954’. Phút 15:02 giây.

Nội dung Hiệp Uớc Vịnh Hạ Long: Pháp công nhận
sự độc lập của Việt Nam. Nhưng về quan hệ ngoại giao
và quân đội thì vẫn đặc dưới sự chỉ huy của Pháp.
Tuy Hiệp Uớc Vịnh Hạ Long đã được ký kết, nhưng
sự thi hành Hiệp Ước và sự bàn giao ‘độc lập’ xảy ra rất
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chậm chạp. Điều này làm các đảng phái lên tiếng đả kích
vua Bảo Đại không đủ cứng rắn với Pháp. Vua Bảo Đại
cũng rất bực bội nên bỏ đi Châu Âu để bày tỏ sự phản đối
với Pháp và cũng để lánh né sự đả kích từ các đảng phái.
Ngày 25–8–1948, từ Saint Germain, vua Bảo Đại báo
cho E. Bollaert biết rằng ông sẽ không quay về Việt Nam
nếu Pháp không hủy bỏ chế độ thuộc địa tại Nam Kỳ,
không trao trả độc lập lại cho Việt Nam.

Vua Bảo Đại được một Canoe đưa tới Soái hạm Duguay Trouin
và đang bước lên cầu thang. Ảnh tư liệu capture từ youtube
‘The First Vietnam War 1945 1954’. Phút 15:11 giây.

Ngày 8–3–1949, Tổng thống Pháp Vincent Auriol và
vua Bảo Đại ký Hiệp Uớc Elysée để xác nhận và thi hành
Hiệp Uớc Vịnh Hạ Long đã ký lúc trước. Chánh Phủ Trung
Ương Lâm Thời Việt Nam nay được gọi là Quốc Gia Việt
Nam. Sau hiệp ước này, nền ‘tự trị’ về phần ‘hành chánh’
và phần ngoại giao được bàn giao lại cho Quốc Gia Việt
Nam. Các tỉnh thành do Pháp chiếm sau năm 1945 đều
giao lại cho Quốc Gia Việt Nam điều hành. Pháp vẫn toàn
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quyền về kinh tế và quân sự. Dự định sẽ bàn giao từ từ
phần quân sự lại cho Quốc Gia Việt Nam. Quốc Gia Việt
Nam vẫn nằm trong Liêng Bang Đông Dương của Pháp.
Nhiều nhà lãnh đạo của đảng Ðại Việt, Cao Đài,
Hòa Hảo, Bình Xuyên, v.v… đều chấp nhận hậu thuẫn
cho Quốc Trưởng Bảo Ðại và Quốc Gia Việt Nam với hy
vọng rằng nhà nước mới này sẽ là một phương tiện đưa
dần Việt Nam tới độc lập.

Vua Bảo Đại (người đầu tiên bên trái) cùng đoàn tùy tùng
trên Soái hạm Duguay Trouin. Ảnh tư liệu capture từ youtube
‘The First Vietnam War 1945 1954’. Phút 15:23 giây.

Ngược lại với sự ủng hộ từ các đảng phái, cựu Thượng
Thư Ngô Đình Diệm lại phẫn nộ kết quả hiện thời của
Giải Pháp Bảo Đại. Ông cho rằng Quốc Trưởng Bảo Ðại
đã không đủ cứng rắn với Pháp.
Ngày 24 tháng 4 năm 1949, Quốc Trưởng Bảo Đại về
nước.
Vào ngày 16 tháng 6 năm 1949, Ngô Đình Diệm cho
đăng một tuyên bố trong đó ông hoàn toàn phủ nhận
Hiệp ước Elysée của Pháp và đã kích vua Bảo Đại quá
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nhu nhược.
Ngày 18–9–1949 Quốc Trưởng Bảo Đại đi thăm Hà
Đông, thăm các cơ quan từ thiện và xã hội ở vùng Bắc
Việt. Báo ‘Thời Sự’ số 817 ngày 19–9–1949 tường thuật rằng
có hơn 2 vạn dân (20,000) ra đón mừng Quốc Trưởng.
Cùng ngày, các Tổng Trưởng và Bộ Trưởng từ Hà Nội vào
Saigon dự buổi họp công khai của cả Tiểu Bang trong Ủy
Ban Pháp – Việt để thảo luận về việc áp dụng bản Hiệp
ước Elysée ngày 8–3–1949.
Ngày 19–9–1949 Quốc Trưởng tiếp Tướng Alessandri,
quyền Uỷ Viên Cộng Hòa Pháp tại Bắc Việt.
Tháng 1 năm 1950, vua Bảo Đại chỉ định Nguyễn Phan
Long làm Thủ Tướng.

Tháng 2 năm 1950, Việt Minh đã được hai đàn anh
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Cộng Sản là Trung Quốc và Liên Xô thừa nhận. Nước Việt
Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã chính thức trở lại con đường
Cộng Sản. Con đường mà Hồ Chí Minh đã giả vờ từ bỏ
hồi ngày 1 tháng 11 năm 1946 trong lúc nhượng bộ với các
đảng phái để lập nên Chính Phủ Liên Hiệp.
Ngày 27 tháng 4 năm 1950, tại Đô Thành Sài Gòn,
Quốc Trưởng Bảo Đại công bố nền độc lập của Quốc Gia
Việt Nam.
Để thi hành Hiệp ước Vịnh Hạ Long và Elysée, Pháp
đã chuyển giao những quyền và nghĩa vụ quốc tế cho
Quốc Gia Việt Nam. Quốc Gia Việt Nam đã được gia
nhập nhiều tổ chức quốc tế như tổ chức Lao Động Quốc
Tế (ILO – tháng 6–1950), tổ chức Lương Nông Quốc Tế
(FAO – tháng 11–1950), tổ chức Giáo Dục, Khoa Học và
Văn Hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO – tháng 6–1951),
tham dự Hội Nghị San Francisco 1951. Tại Hội Nghị San
Francisco này, Thủ Tướng Trần Văn Hữu chính thức
khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa
và Hoàng Sa.[152]
Tính đến đầu năm 1950, có 35 quốc gia công nhận
Quốc Gia Việt Nam.
Theo ‘Lịch Sử Việt Nam Nhà Nguyễn-Vua Bảo Đại’
đăng ngày 29/03/2016 trên trang mạng lichsunuocvietnam.
com (không rõ tác giả) nói về giai đoạn này như sau:
“Từ tháng 6 cho đến tháng 10 năm 1950, Quốc Gia Việt
Nam và Pháp họp tại Pau (Pháp) để bàn về việc chuyển giao
các chức năng quản lý xuất nhập cảnh, quan hệ ngoại giao,
ngoại thương, hải quan và tài chính cho Quốc Gia Việt Nam.
Tài chính là vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất bao gồm việc
[152] Nguồn Wikipedia.com, Hiệp Định Élysée (1949). Truy cập ngày 15–6–2019
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kiểm soát lợi nhuận từ hoạt động ngoại hối. Kết quả, tất
cả các chức năng trên đã được Pháp chuyển giao cho Quốc
Gia Việt Nam. Thủ Tướng Quốc Gia Việt Nam Trần Văn
Hữu sau khi ký thỏa thuận với Pháp đã tuyên bố: “Nền độc
lập của chúng tôi hiện nay thật tuyệt vời….
…Ngày 8/12/1950, Quốc Gia Việt Nam và Pháp ký Hiệp
định quân sự thành lập Quân đội Quốc Gia Việt Nam bằng
cách đặt một số đơn vị quân đội Pháp tại Việt Nam dưới
quyền chỉ huy của Quốc Gia Việt Nam. Dự kiến quân đội
này sẽ bao gồm 120.000 quân và 4.000 sĩ quan. Tất cả
sĩ quan đều phải là người Việt. Pháp có trách nhiệm hỗ
trợ Quốc Gia Việt Nam thành lập những đơn vị mới do
sĩ quan Việt Nam chỉ huy và đào tạo sĩ quan người Việt
thay thế dần những sĩ quan Pháp đang hiện diện trong
Quân đội Quốc Gia Việt Nam.”
Như vậy Giải Pháp Bảo Đại là một sự thành công vang
dội, được dân chúng 3 miền Bắc Trung Nam tán thành và
ủng hộ. Quốc Gia Việt Nam đã được độc lập trên phương
diện ‘hành chánh’, đã được hơn 35 quốc gia công nhận.
Dự kiến về ‘quân sự’ thì sẽ sớm được thay thế bởi Quân
Đội Quốc Gia Việt Nam.
Giải Pháp Bảo Đại là một cái mốc lịch sử hết sức quan
trọng. Nó có được là nhờ công của các đảng phái góp sức,
trong đó có Cao Đài. Việt Minh không có công lao gì cả,
ngược lại Việt Minh còn ngăn cản chống phá giải pháp này.
QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI ĐỀ NGHỊ NGỪNG GIAO TRANH
VỚI VIỆT MINH VÀ TRẢ KHÍ GIỚI LẠI CHO PHÁP
Từ cuối năm 1948, Quân Đội Cao Đài ngày càng lớn
mạnh, có mặt khắp nơi và đã làm chủ được tình hình.
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Bộ đội của Việt Minh không còn tùy ý sát hại tín đồ Cao
Đài như trước nữa. Trong lúc Quân Đội Cao Đài đang lớn
mạnh như thế, Đức Hộ Pháp kiêm Quyền Thuợng Tôn
Quản Thế Quân Đội Cao Đài quyết định ngừng chiến
với Việt Minh và kêu gọi các đảng phái ngưng giết hại
lẫn nhau. Ngài chỉ mong các đảng phái cùng về chung
tay nhau lo cho một Quốc Gia Việt Nam trong Hoà Bình
và Độc Lập. Quyết định ngừng chiến của Đức Hộ Pháp
làm cho Pháp và Việt Minh phải xem xét lại lập trường
của mình. Việt Minh cử ông Lê Duẩn vào Nam thanh
tra và nghiên cứu tại chỗ vấn đề Cao Đài với Việt Minh
đối nghịch, xác nhận cuộc tảo thanh của Nguyễn Bình
là thất sách. Pháp cũng không còn ý định lợi dụng lính
Cao Đài để đánh Việt Minh nữa. Từ đó miền Nam đã
giảm bớt sự sát phạt giữa Việt Minh và lính Cao Đài.[153]
Thư Đức Hộ Pháp đề nghị ngừng giao tranh với Việt
Minh và trả khí giới lại cho Pháp (Thư Số 115)
Hộ Pháp Đường
Văn Phòng
Số: 115/HPĐ/VP

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Nhị Thập Tứ Niên
Tòa Thánh Tây Ninh

Hộ Pháp Phạm Công Tắc Kiêm Thượng Tôn Quản Thế.
Kính gởi:
■■ Ông Cao Uỷ Pháp ở Đông Dương, Saigon
■■ Tướng Blaijot, Tư Lịnh Quân Đội Viễn Đông Pháp, Saigon
■■ Tướng Nguyễn Văn Xuân, Thủ Tướng Chánh Phủ Trung
Ương Lâm Thời Việt Nam Hanoi
■■ Tướng De Latour, Tư Lịnh Quân Đội Pháp Miền Nam
[153] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.91

274



CHƯƠNG XV

Đông Dương, Saigon
■■ Ông Chủ Tịch Trần Văn Hữu, Tổng Trấn Nam Phần Việt
Nam, Saigon
Quí Ông,
Ba năm trôi qua, dân tộc Việt Nam không ngớt liên tục
chiến đấu cho độc lập và thống nhất quốc gia. Phía người
Pháp họ vẫn không từ bỏ khí giới, chống lại nguyện vọng
của người bản xứ ở Việt Nam mà chính nước Pháp đã nhìn
nhận chánh đáng, và hai bên nhìn nhận một khi đối địch
thì cái thâu hoạch chỉ toàn là sự sụp đổ và tàn phá, oán
ghét và thù hận, chết chóc và đau khổ. Hơn nữa một ý thức
hệ ngoại lai xui khiến du nhập đất nước và khéo léo thâm
nhiễm từ óc ngây thơ và vô ý thức của dân chúng, cốt yếu
làm sai lạc các tình cảm ái quốc và tập trung tình cảm ấy
hướng theo một cuộc tranh đấu bè phái, ngõ hầu phụng sự
những kẻ mưu toan chinh phục thế giới bằng cách đảo lộn
thế giới.
Từ đó nảy sinh sự phức tạp của vấn đề Việt Pháp, mặc
dầu người ta biết đầu dây mối nhợ của sự phức tạp này.
Vậy nước Pháp trở thành bất lực trước tình hình như
thế hay sao?
Phải chăng nước Việt Nam không ý thức được vận
mạng quốc gia dân tộc của mình?
Tuy nhiên đó là hai quốc gia được thế giới nhìn nhận
lý tưởng nhứt với chiều hướng duy tâm cao độ, khích động
cả hai trong mọi cảnh ngộ.
Với ảnh hưởng tâm linh và tình thương nhân loại, đạo
Cao Đài đã toan tính sấn bước theo đường lối hòa giải
tất cả phe phái và đeo đuổi sở hành của mình đặng tạo
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dựng cho được tình hòa thuận huynh đệ giữa hai dân
tộc xung đột nhau.
Riêng phần Bần Đạo hy vọng được Đấng Thượng Đế
toàn năng hộ trì góp sức mọn vào quyền lợi chung trong
năm Kỷ Sửu sắp đến và Bần Đạo sẽ dành những ngày Tết
đầu năm cho lời cầu nguyện long trọng.
Hơn nữa Bần Đạo kêu gọi thiện chí của toàn thể giới
cầm quyền trong nước đặng thực hiện một cuộc ngừng
bắn của tất cả các lực lượng quân sự Pháp cũng như Việt
Nam trong khi chờ đợi một thỏa ước tương lai.
Mặt khác Bần Đạo sung sướng lưu ý Qúi Vị rằng: Nhiều
đoàn thể kháng chiến đã đệ trình Bần Đạo những đề
nghị qui thuận chánh nghĩa Quốc Gia Việt Nam. Họ cầu
xin Bần Đạo trực tiếp bảo vệ và Bần Đạo sẽ đơn phương
nhận trách nhiệm đối với họ.
Vấn đề các đương sự nêu lên ngoài ý chí của Bần Đạo
nên Bần Đạo đệ trình Qúi Vị thẩm xét để quyết định hữu ích.
Đã đến lúc chấm dứt hậu quả tai hại của chiến cuộc,
Bần Đạo ước mong mãnh liệt chư Qúi Vị hồi đáp để Bần
Đạo khả dĩ giúp ích cho Qúi Vị.
Xin trân trọng kính chào Qúi Vị.
Tòa Thánh ngày 17–1–1949
(Ký tên và đóng dấu)
PHẠM CÔNG TẮC”[154]
Như đã đề cập ở phần Giải Pháp Bảo Đại, quân đội
sẽ sớm được Pháp bàn giao lại cho Quân Đội Quốc Gia.
Nếu tất cả các đảng phái hợp tác với nhau, với sức mạnh
quân sự từ các đảng phái, bên ta sẽ dễ dàng ép Pháp nhanh
[154] Tĩnh Tâm. Quân Đội Cao Đài. 2017. Tr.94–96
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chóng bàn giao nốt phần Quân Đội. Đức Hộ Pháp đã quyết
định ngừng chiến với Việt Minh. Ngài làm vậy là để cho
Việt Minh biết được rằng Quân Đội Cao Đài rất thật tâm
muốn ngưng bắn để tránh cảnh tương tàn tiếp diễn. Ngài
mong rằng Việt Minh cùng về chung lo với các đoàn thể
yêu nước. Nhưng tất cả nỗ lực và thiện chí của Đức Hộ
Pháp không diễn ra như Ngài mong muốn.
Khi Cao Đài quyết định ngừng giao tranh với Việt
Minh, Pháp quyết định tấn công vào đồn trại Cao Đài.
“Khởi từ năm 1949, lực lượng quân sự Pháp lần lượt
tước khí giới quân đội Cao Đài ở nhiều đồn lẻ tẻ. Sau rốt
đến đồn Bến Tranh (Mỹ Tho) do vài tiểu đội Cao Đài đóng
giữ. Quân Pháp gồm mấy tiểu đoàn có xe thiết giáp trang
bị đại liên đến bao vây buộc đầu hàng và nạp khí giới, binh
sĩ trong đồn kháng cự tới cùng. Khi quân Pháp hạ được
đồn thì binh sĩ Cao Đài nằm la liệt, lớp chết lớp bị thương,
còn viên Chỉ huy là vệ uý Phan Hồng Ngự tự sát chớ không
đầu hàng.”[155]
Trọng hệ hơn là những vụ tước khí giới những binh
sĩ Cao Đài ở các đồn tự vệ trong tỉnh Biên Hoà, Mỹ Tho,
Cần Thơ, vụ tấn công Đồn Bông Giấy ở Gia Định, v.v...
làm chết đi nhiều binh sĩ Cao Đài.
Thư Đức Hộ Pháp xin trả khí giới và đứng trung
lập (Thư số 147)
Để tránh cảnh Pháp tấn công lính Cao Đài để đòi
tước khí giới, Đức Hộ Pháp ra văn thư xin trả khí giới và
quyết định đứng trung lập
“Hộ Pháp Đường

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

[155] Tôn Hùng. Bản án & Bán cải Án Cao Đài. Chương X
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Văn Phòng
Nhị Thập Tứ Niên
Số: 147/HPĐ/VP
Tòa Thánh Tây Ninh
Hộ Pháp Phạm Công Tắc Kiêm Thượng Tôn Quản Thế.
Kính gởi
 Quan Thượng Sứ Pháp ở Đông Dương Saigon
 Quan Đại Tướng Blaijol, Tổng Tư Lịnh Quân Đội
Pháp ở Đông Dương Saigon
 Quan Thiếu Tướng Nguyễn Văn Xuân, Thủ Tướng
Chánh Phủ Trung Ương Lâm Thời Việt Nam Hanoi
 Quan Thiếu Tướng De Latour, Tổng Tư Lịnh Quân
Đội Pháp Nam Phần Việt Nam Saigon
 Quan Tổng Trấn Trần Văn Hữu, Nam Phần Việt
Nam Saigon
Kính Quí Ngài,
Trong bức thư số 115 đề ngày 17–1–1949, trong đó Bần
Đạo trình bày một dự định hưu chiến của đôi bên người
Pháp và người Việt Nam.
Bần Đạo xin tuyên ngôn rằng, cái dự định ấy chỉ có
tính cách về mặt chánh trị mà thôi, ngỏ hầu thúc giục sự
ký kết hòa bình mà từ lâu dân tộc Việt Nam vẫn tha thiết
đợi chờ, thêm nữa đặng mau chấm dứt cuộc đổ máu vô ích
và vô nhân Đạo của người Pháp và người Việt Nam.
Những dự tính của chúng tôi đều không được các
nhà đương quyền có trách nhiệm chấp thuận và chỉ trả
lời bằng cách thủ khẩu như bình.
Đã thế những cuộc hành binh tàn sát sanh mạng,
khủng bố dân lành và phá hoại tài sản vẫn tiếp diễn
mãi. Còn trọng hệ hơn nữa là tước khí giới bất hợp pháp
những binh sĩ ở các đồn tự vệ của chúng tôi trong tỉnh
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Biên Hòa, Gia Định và Cần Thơ. Những cuộc giải giới
này minh chứng một cách rõ rệt công khai ý định của nhà
binh Pháp muốn tuyệt giao với chiến sĩ và Đạo Hữu Cao
Đài. Làm như thế là xâm phạm đến hiệp ước đã ký kết
ngày 8 tháng giêng năm 1947.
Sự trung thành của chúng tôi đối với nước Pháp theo
điều kiện trong hiệp ước này đã được nêu cao do hành tàng
của quân đội Cao Đài.
Chúng tôi rất tiếc hiện nay nhà đương quyền Pháp trả
lại cho chúng tôi một sự bất tín nhiệm mà thôi.
Sự hiện diện những tổ chức quân sự của chúng tôi đã
đến giai đoạn không cần thiết nữa.
Chúng tôi xin cho quí Ngài rõ, chúng tôi sẵn sàng giải
tán tất cả những tổ chức binh bị của chúng tôi và giao hồi cho
nhà binh Pháp tất cả những khí giới đã giao cho chúng tôi.
Chúng tôi sẽ triệt để đứng trung lập, vì đó là lập
trường sau này của chúng tôi vậy.
Chúng tôi sẽ để cho nhà binh Pháp được tự do định liệu
ngày giờ chúng tôi giao hồi khí giới, ước mong được sớm
ngày nào càng tốt ngày nấy.
Kính chào Qúi Ngài,
Tòa Thánh ngày 18 tháng 2 năm 1949
(Ký tên)
PHẠM CÔNG TẮC”[156]
Thư trả lời của Tướng De La Tour gởi cho Đức Hộ
Pháp (Thư số 160)
“Văn phòng
[156] Trần Quí Dân. Quân Sử Biên Niên. 2015. Tr. 46–48
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Ủy Viên Cộng Hòa Pháp Quốc
Ở Nam Kỳ
Số: 160/5/CAB/1
Saigon, ngày 19 Février 1949
Quyền Ủy Viên Cộng Hòa Chánh Phủ Pháp ở Nam
Phần Việt Nam
Thưởng thọ Tam Đẳng Bắc Đẩu Bội Tinh
Kính gởi cho Đức Giáo Chủ Cao Đài Tây Ninh.
Kính Ngài,
Tôi tiếp được bức thơ của Ngài số 147 ngày 16 tháng 2
dương lịch, và tôi xét từng đoạn từng lời.
Nguyên hôm 17 tháng giêng rồi (thư số 115), Ngài có gởi
cho tôi cùng Quan Thượng Sứ và Quan Đại Tướng Blaijot
một bức thư bàn về vấn đề có thể qui hiệp về một mối, những
lực lượng phiến loạn, mà người ta gọi là lực lượng quốc gia,
tôi liền cậy Thủ Tướng Hữu triệu tập một phiên nhóm của
Ủy Ban An Ninh và Ngài cũng có dự phiên nhóm ấy.
Ủy Ban An Ninh đã biểu đồng tình thi hành nhiều
phương pháp. Đặc biệt hơn hết là ông cựu Thủ Tướng Hoạch
phải tiếp tục sở hành của ông, có nhị vị Trung Tá Freu và
Thiếu Tá Savani giúp ông trong các cuộc thương thuyết. Bởi
cớ cho nên không có thơ hồi âm cho Ngài, vì việc ấy ví như
đã giải quyết rồi. Tôi xin nói thêm và nhờ Ngài lưu ý rằng
những quyết nghị của Ủy Ban An Ninh đều do sự yêu cầu
của nhơn viên trong chánh phủ Nam Phần Việt Nam như
Quan Thủ Tướng Hữu và Ông Trần Quang Vinh, vị này
lại là Chức Sắc lớn trong đạo Cao Đài.
Hôm nay Ngài xin tôi hưu chiến, nghĩ vì tôi không có
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đủ quyền quyết định nên đã dâng lên cho quan Thượng Sứ
phán xét. Người tỏ ý rất may mắn sẽ hội đàm với Ngài, tùy
ý Ngài định bửa nào, kể từ bửa thứ hai 21–2 sắp tới.
Tôi tưởng chẳng nên nhứt quyết điều gì cả, trước khi
có cuộc gặp gở này, chẳng những với Quan Thừa Sứ mà
thôi, mà còn cần phải có với Quan Thủ Tướng Chánh Phủ
Trung Ương Lâm Thời Việt Nam mà Ngài là một vị Cố Vấn
tối cao đó vậy.
Sau này, nếu như Ngài vẫn cương quyết trong ý định
của Ngài thì tôi không ngăn cản chi cả và xin Ngài phân
rành cho tôi rõ Ngài sẽ áp dụng những phương sách nào
đặng đứng ra ngoài vòng chiến đấu. Tôi xin quan tâm
rằng quyết định Ngài có thể phản chiếu nguy khốn lại
cho đồng Đạo của Ngài, không ai bảo hộ sanh mạng của
họ. Vậy thì cần phải minh chánh những phương sách ấy
đặng tránh bớt cái nguy hại cho họ và nhứt là các cơ quan
Tự Vệ và Thân Binh.
Xin Ngài nhận lời tôi tôn kính Ngài.
(Ký tên)
DE LATOUR
Dịch y bổn Pháp văn:
Bảo Thế
Thừa Quyền Hộ Pháp
LÊ THIỆN PHƯỚC”[157]
Thánh Lịnh Quân Đội Cao Đài từ nay đứng trung lập
Hộ Pháp Đường
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Văn Phòng
Nhị Thập Tứ Niên
[157] Tĩnh Tâm. Quân Đội Cao Đài. 2017. Tr.96–100
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Số:

Tòa Thánh Tây Ninh

Hộ Pháp Phạm Công Tắc
Kiêm Thượng Tôn Quản Thế.
Chiếu y Tân Luật Pháp Chánh Truyền.
Nghĩ vì nhà cầm quyền Quân Sự Pháp ở Đông Dương
đã yêu cầu Quân Đội Cao Đài giúp sức đặng đem lại trật
tự an ninh trong Nam Phần Việt Nam Theo Hiệp ước ngày
8 tháng giêng năm 1947.
Nghĩ vì Quân Đội Cao Đài chẳng lẽ vì bởi giúp Quân
Đội Pháp thi hành Hiệp Ước trên đây mà bỏ qua cho được
cái sứ mạng thiêng liêng tái phục Hoàng Đồ, phụng sự tổ
quốc.
Nghĩ vì đối với nhà cầm quyền binh bị và chánh trị
Pháp tại bổn xứ Quân Đội Cao Đài vẫn lấy đại nghĩa làm
nền tảng cho cuộc liên minh Pháp Việt khử bạo trừ tàn cứu
dân lương thiện.
Nghĩ vì nhà cầm quyền Pháp không thật hành đúng
theo Hiệp ước ngày 8 tháng giêng năm 1947 trên đây nên
Hội Thánh nhứt định cho toàn Đạo Hữu Cao Đài Giáo sẽ
đứng trung lập trên hết các đảng phái.

THÁNH LỊNH.

?? Điều thứ nhất: Toàn Chiến Sĩ Cao Đài Giáo sẽ giải giáp
đứng trung lập mà thôi.
Ngày giờ giải giáp sẽ có lịnh sau và phải đợi có mạng
lịnh mới thi hành.
?? Điều thứ nhì: Từ đây cho tới ngày giải giáp cả thảy chiến
sĩ cứ tiếp tục hành sự và giử gìn bổn phận mỗi vị cho
vuông tròn đúng theo quân luật từ thử.
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Cấm nhặt bạo hành: Mặc dầu trong trường hợp nào hoặc
khinh hoặc trọng chỉ dùng lễ độ nhỏ nhoi trong phạm
vi nhà đạo đức mà giao thiệp với mọi người chẳng luận
người ấy là bạn thân yêu hay là kẻ thù địch.
?? Điều thứ ba: Ngày nào Quân Đội giải giáp chiến sĩ trở
về lo Đạo thì cả thảy đồng bào từ Chức Sắc Thiên Phong
dĩ chí Thiện Nam Tín Nữ phải tiếp rước hậu đãi cho
long trọng gọi là đền đáp chí hy sinh gan anh dũng của
Quân Đội.
?? Điều thứ tư: Thánh Lịnh này phải được toàn Đạo tuân
hành, ai phạm vào điều cấm nhặt hành vi tàn bạo sẽ
bị chiếu theo thập hình nghiêm trị.
?? Điều thứ năm: Chư vị Bảo Thế Thừa Quyền Hộ Pháp,
Khai Pháp Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh, Quyền Ngọc
Chánh Phối Sư, Tổng Tư Lịnh và Tham Mưu Trưởng
Quân Đội Cao Đài các tư kỳ phận lãnh thi hành Thánh
Lịnh này.
TOÀ THÁNH Ngày 24–01– Kỷ Sữu.
21–02–1949.
HỘ PHÁP
KIÊM THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ.
Ấn Ký.”[158]
Trong những thư kế tiếp, Đức Hộ Pháp yêu cầu Pháp
gấp rút lãnh số khí giới giao trả, còn sự hiểu lầm giữa Cao
Đài và Việt Minh là vấn đề nội bộ của người Việt Nam,
người Việt Nam sẽ có cách tự giải quyết ổn thỏa.
Sự kiên quyết giải giới và đứng trung lập của Đức
Hộ Pháp đã làm cho Bondis, Tư Lịnh Lực Lượng Bộ Binh
[158] Tĩnh Tâm. Quân Đội Cao Đài. 2017. Tr.96–100
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Nam phần Việt Nam nảy sinh ý định sát hại Đức Hộ Pháp.
Trong thơ của tướng Bondis gởi cho ông Gauthier, Tổng
Thơ Ký Cao Uỷ Phủ Pháp ở Đông Dương ngày 1–12–1952
có đoạn như sau:
“Người Anh đã tổ chức giết ông Gandhi với ý định duy
trì sự thù hiềm và sự chia rẽ giữa người Hồi để có thể đặt
nền cai trị được lâu dài hơn. Người Anh đã bị công luận
thế giới lên án gắt gao, còn trường hợp của chúng ta ở đây,
chúng ta hoàn toàn vô trách nhiệm. Nếu ông Tổng Thơ Ký
đồng ý với tôi, thì tôi sẽ lợi dụng cánh tay của Dương (Đặng
Quang Dương) hoặc của Thành (Nguyễn Văn Thành) để
hoàn thành thủ đoạn ấy, và sẽ hứa với người nào làm cho
chúng ta được hài lòng rằng sẽ cho họ cái địa vị Tổng Tư
Lịnh Quân đội Quốc Gia Việt Nam sau khi các lực lượng
bổ túc được quốc gia hoá.
Như vậy, chúng ta sẽ chặt đầu con rắn và khiến cho giáo
phái Cao Đài gặp một hoàn cảnh lộn xộn như giáo phái
Hoà Hảo. Khối Cao Đài sẽ được đặt gián tiếp dưới sự chỉ
huy của nhà cầm quyền quân sự Pháp, và nhứt là dưới sự
chỉ huy của người nào đã thi hành một cách ngoan ngoãn
theo mạng lịnh của chúng ta”.[159]
CAO ĐÀI GIÚP CHÍNH PHỦ QUỐC GIA
Như đã hứa là sẽ giúp vua Bảo Đại trong chuyến gặp
Cựu Hoàng ở Hồng Kông lần trước, khi về nước Đức Hộ
Pháp liền kêu gọi các giáo phái, đoàn thể chánh trị, kể cả
Việt Minh hãy xoá bỏ quyền lợi riêng tư, hãy cùng nhau
hiệp lại thành một khối giúp Vua Bảo Đại. Theo Đức Ngài,
một khi ta có đủ sức mạnh, ta dễ dàng buộc Pháp thi hành
[159] Tôn Hùng. Bản án & Bán cải Án Cao Đài. Chương X
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những điều đã qui định trong Hiệp Ước Vịnh Hạ Long
và Hiệp Ước Elysée là trả lại hoàn toàn nền độc lập cho
Việt Nam. Lúc này là lúc các đoàn thể giúp Vua Bảo Đại
(chủ đất nước) phát huy khả năng đòi nợ từ người mượn
là Pháp (xem thêm lời thoại của Đức Hộ Pháp với Vua
Bảo Đại lúc Đức Hộ Pháp gặp Vua ở Hồng Kông trong
phần ‘Giải Pháp Bảo Đại’ ở chương XV), và cũng là lúc
thử xem các đảng phái có thật sự vì dân vì nước giúp Vua
hay không. Đức Hộ Pháp nói thêm: ‘Thầy tin rằng toàn
thể quốc dân Việt Nam có đức tin bằng hột mè sẽ làm được
điều này’ [160]. Đức Hộ Pháp nói với các binh sĩ trong Quân
Đội Cao Đài rằng: ‘Thầy khuyên các con phải làm quân
tiên phong để đo lường lòng yêu nước thương dân của họ
trong giai đoạn này.’[161]
Sau lời kêu gọi của Đức Hộ Pháp, khối Cao Thiên
Hoà Bình (Cao Đài, Thiên Chúa, Hòa Hảo, Bình Xuyên)
được thành lập để ủng hộ vua Bảo Đại về mặt quân đội.
Bộ Tham Mưu Quân Đội Cao Đài đưa Thiếu Tá Trương
Văn Xương và một số sĩ quan, hạ sĩ quan, và binh sĩ thuộc
khu vực Cà Mau qua và thành lập Tiểu Đoàn 1 trong Quân
Đội Quốc Gia Việt Nam.
Tiểu Đoàn 1 gồm có 1 Đại đội Cao Đài, 1 Đại đội Hòa
Hảo, 1 Đại đội Bình Xuyên, 1 Đại đội Thiên Chúa Giáo
(của ông Le Roy). Tiểu đoàn 1 do Thiếu Tá Trương Văn
Xương chỉ huy.
Đầu năm 1949, Trung Tướng Trần Quang Vinh được
điều về làm Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng cho chánh phủ
Quốc Gia Việt Nam.
[160] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.127–131
[161] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.127–131
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▶▶ Ngày 17–1–1949: Đức Hộ Pháp đề nghị ngừng giao tranh
(Thư Số 115)
▶▶ Ngày 18–1–1949: Đức Hộ Pháp xin trả khí giới và đứng
trung lập (Thư số 147)
▶▶ Ngày 19–2–1949: Thư trả lời của tướng De La Tour gởi
cho Đức Hộ Pháp (Thư số 160)
▶▶ Ngày 21–2–1949: Thánh Lịnh Quân Đội Cao Đài từ nay
đứng trung lập

Trung Tướng Trần Quang Vinh

Ngày 24–4–1949, vua Bảo Đại từ Hồng Kông về nước
làm Quốc Trưởng. Để bảo đảm sự an toàn cho Quốc
Trưởng Bảo Đại, Đức Hộ Pháp nhắc Bộ Tham Mưu Quân
Đội Cao Đài phái một số binh lính như Trung Úy Trần
Văn Ty, Trung Úy Nguyễn Khánh Hỷ, và Đại Úy Nguyễn
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Văn Phuơng cùng một số chiến sĩ Cao Đài đến Huế, Hà
Nội, và Sài Gòn để bảo vệ an ninh cho Quốc Trưởng.[162]
Ngày 1 tháng 7 năm 1949, Chính phủ Bảo Đại được
thành lập. Quốc Trưởng Bảo Đại kiêm nhiệm chức Thủ
Tướng Quốc Gia Việt Nam.
Trung Tướng Nguyễn Văn Xuân làm Phó Thủ Tướng
kiêm chức Tổng Trưởng Quốc phòng.
Ngày 21 tháng 1 năm 1950, nhà báo Nguyễn Phan Long
được bổ nhiệm làm Thủ Tướng kiêm chức Tổng Trưởng
Nội Vụ.
QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI GIA NHẬP VÀO QUÂN ĐỘI
QUỐC GIA NHƯNG KHÔNG THÀNH
Tuy Cao Đài là một đội quân mạnh nhất so với các
đảng phái khác lúc đó, nhưng Cao Đài không ỷ mình mạnh
mà giành công hay chèn ép các đảng phải khác. Cao Đài
có ý muốn hợp tác với các đảng phái một cách bình đẳng
để giúp vua Bảo Đại đòi độc lập.
Đối với các thành phần chống đối như Việt Minh,
Cao Đài đã hạ mình muốn giao hòa. Cao Đài đã ra văn
thư hưu chiến với Việt Minh để giảm thiểu sự hy sinh cho
binh lính hai bên; Cao Đài đã tỏ thiện ý giao hòa, đã trả
khí giới lại cho Pháp và quyết định đứng trung lập (không
theo đường lối Cộng Sản, và cũng không theo Pháp). Cao
Đài cũng đã đem quân về nhập với Quân Đội Quốc Gia và
chịu sự điều khiển chung từ các đảng phái. Đó là những
thiện chí, sự hạ mình, sự nhường nhịn, lòng bao dung
mà Cao Đài đã làm để đem lại lợi ích chung cho một đại
[162] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.127–131
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cuộc là độc lập dân tộc. Cao Đài đã làm đúng theo tiêu
chí của cây gươm thư hùng kiếm và châm ngôn Bảo Sanh
Nhơn Nghĩa Đại Đồng. Nhưng hỡi ôi, cây muốn lặng mà
gió chẳng dừng.
Việt Minh lợi dụng sự ngừng chiến của Cao Đài bèn
ra sức tổ chức Cao Đài vận. Họ dùng tiền bạc, mỹ nhân kế
để chiêu dụ binh sĩ Cao Đài gốc Miên, gốc Bắc gia nhập
vào bộ đội Việt Minh. Sau này dùng những binh sĩ này
làm nội ứng đánh lại quân Cao Đài. Quân Đội Cao Đài
vì nghĩ rằng đã hưu chiến với Việt Minh nên không đề
phòng. Một số căn cứ Cao Đài bị Việt Minh tấn công bất
ngờ khiến nhiều binh sĩ tử vong.
Đơn cử vụ mua chuộc tên lính Lâm Văn Minh, người
Việt gốc Miên làm nội tuyến trong giờ gác của y để cho
Việt Minh vào đánh chiếm đồn An Lộc, Trảng Bàng vào
đêm 25–4 Cánh Dần (dl 10–6–1950). Vụ này làm cho vị Chỉ
huy đồn là Thiếu Úy Trần Văn Phương và một số binh sĩ
Cao Đài thiệt mạng.[163]
Vụ sát hại ‘Tại căn cứ Đạo đồn Gò Chùa Tây Ninh,
nhân dịp lễ Trung Thu rằm tháng 8 năm Canh Dần (dl
26–9–1950). Trung úy Võ Hà Quyến có phái đoàn văn nghệ
đến tại chợ Đạo Gò Chùa để diễn kịch cho dân chúng và
trẻ em xem trong ngày Tết Nhi Đồng. Cuộc trình diễn đến
đoạn Tô Định xâm chiếm nước ta, bắt dân ta lên non tầm
ngọc xuống biển mò vàng, mọi người xem rất công phẫn
đứng dậy lùi ra tỏ thái độ chống lại sự áp bức của Tô Định,
thì trẻ em ào tới la ùm, diễn viên kéo màng thay lớp.... thì
một trái lựu đạn ném vào giữa sân khấu làm cho mấy mươi
người chết và bị thương, phần đông là trẻ em’[164]
[163] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.127–131
[164] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.127–131
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Tướng Lê Văn Viễn (Bình Xuyên), Đức Hộ Pháp Phạm
Công Tắc, và Tướng Trần Văn Soái (Hòa Hảo)

Pháp thì ra mặt áp chế quân đội Cao Đài như là vụ tấn
công đồn tự vệ Thanh Bình ở Mỹ Tho do Thiếu úy Phan
Hồng Ngự chỉ huy. Rồi vụ tấn công Đồn Bông Giếng ở Gia
Định v.v... làm chết đi nhiều binh sĩ Cao Đài như đã nói
trong phần ‘Thư Đức Hộ Pháp xin trả khí giới và đứng trung
lập’ (Thư Số 147). Pháp còn kiếm điều khó dễ không phát
đạn cho binh sĩ Cao Đài, lấy cớ là Cao Đài đã hưu chiến
với Việt Minh, không truy kích Việt Minh nữa, v.v...[165]
Đầu năm 1949, Thiếu Tá Trình Minh Thế đưa 3000
quân của mình từ các tỉnh miền Đông về Toà Thánh Tây
Ninh để bảo vệ và ngăn chặn các cuộc tấn công của lực
lượng Việt Minh và Pháp. Thiếu Tá Trình Minh Thế cho
thiết lập một trận tuyến lớn từ Miếu Ông Tà chạy dài tới
Lộc Ninh. Lúc về, Thiếu Tá Thế được phong lên Đại Tá.
[165] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.127–131
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Ngày 21 tháng 1 năm 1950, Quốc Trưởng Bảo Đại
chỉ định Nguyễn Phan Long làm Thủ Tướng kiêm Tổng
trưởng Nội Vụ của Quốc Gia Việt Nam. Ông Nguyễn Phan
Long là một nhà báo nổi tiếng. Ông được cho là người
viết tiếng Pháp còn hay hơn cả người Pháp. Trong các bài
báo của mình, ông Long tỏ ra ủng hộ Đạo lập trường của
Đức Hộ Pháp về vấn đề hòa hợp giữa các đảng phái. Ngay
khi nhậm chức Thủ Tướng, ông Long cũng đã tìm cách
liên lạc với Việt Minh và đề nghị một giải pháp hòa bình
nhưng Việt Minh cương quyết bác bỏ.
Các viên Tướng trong khối Cao Thiên Hoà Bình càng
về sau ỷ mình có tài đánh giặc mà trở nên hóng hách và
ra yêu sách với chánh phủ. Chánh phủ cũng không dụng
hết khả năng của mình để đoàn kết các nhà yêu nước lại
làm một khối mà cứ lừng chừng. Pháp lợi dụng tình thế
này lèo lái nguồn máy chính trị Quốc Gia Việt Nam, gây
ra sự nghi kỵ và chia rẽ giữa các đảng phái. Kết cuộc, Quốc
Trưởng Bảo Đại cho trả các cận vệ của Đại Úy Phuơng,
Trung Úy Tuy, Trung Úy Hỷ v.v... về lại với Quân Đội Cao
Đài. Do đó, sự gia nhập Quân Đội Cao Đài vào Quân Đội
Chính Phủ Quốc Gia bị gián đoạn cho tới thời Tổng Thống
Ngô Đình Diệm mới hoàn thành.[166]
Ngày 27 tháng 4 năm 1950, Quốc Trưởng Bảo Đại cho
giải tán chính phủ Nguyễn Phan Long và ủy nhiệm Thủ
Hiến Trần Văn Hữu thành lập chính phủ mới.

[166] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.127–131
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CHƯƠNG XVI
❒❒ Những diễn tiến trong năm 1951
1. Đại Tá Thế thành lập Quân Đội Quốc Gia Liên
Minh
2. Sơ lược về Tướng Thế
3. Đức Hộ Pháp nói về sự ra đi của Tướng Thế
4. Sơ lược về Tướng Thành
5. Khó Khăn Cho Tướng Thành
6. Ông Thành ra lịnh dời Tổng Hành Dinh Quân
Đội Cao Đài
❒❒ Những diễn tiến trong năm 1952
1. Tướng Thế đặt bomb hẹn giờ khiêu khích Pháp
2. Pháp tấn công chiến khu Bù Lu của Tướng Thế
3. Văn thư Giải tán ngạch Giáo Sĩ trong Quân Đội
4. Văn thư Đức Hộ Pháp thôi làm Quyền Thượng
Tôn Quản Thế, & Quân Đội không còn là Quân
Đội của đạo Cao Đài nữa
5. Văn thư kêu gọi Chức sắc rút khỏi quân đội hoặc
là từ bỏ chức vụ trong Hội Thánh
❒❒ Những diễn tiến trong năm 1953
❒❒ Những diễn tiến trong năm 1954
1. Hiệp Ước Matignon
2. Vấn Đề Điện Biên Phủ Ở Hội Nghị Genève
3. Ngô Đình Diệm
4. Đức Hộ Pháp góp ý phái đoàn Việt Minh về vấn
đề chia đôi đất nước
5. Hiệp Định Genève
6. Thủ Tướng Diệm vận hành đất nước
291

CHƯƠNG XVI

❒❒ Những diễn tiến trong năm 1955
1. Thánh lịnh quốc gia hoá Quân Đội Cao Đài
2. Thủ Tướng Ngô Đình Diệm loại dần những
thành phần ủng hộ Quốc Trưởng Bảo Đại và
mưu hại Đức Hộ Pháp
3. Tướng Thế bị thủ tiêu
4. Trung Tướng Nguyễn Thành Phương, Thiếu
Tướng Lê Văn Tất làm theo lệnh Cố Vấn Ngô
Đình Nhu về bố ráp Tín đồ Cao Đài
❒❒ Những diễn tiến trong năm 1956
1. Số phận Tướng Nguyễn Văn Thành
2. Kết cục của Tướng Phương và Tướng Tất
3. Cái chết của Đại Tá Hồ Hán Sơn
4. Nhị Lang bỏ trốn
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NHỮNG DIỄN TIẾN TRONG NĂM 1951
Thủ Tướng Quốc Gia Việt Nam là Trần Văn Hữu.
Lúc này Trung Tướng Trần Quang Vinh là Tổng
Trưởng Bộ Quân Lực Quân Đội Quốc Gia.
Tướng Nguyễn Văn Thành là Tổng Tư Lịnh Quân
Đội Cao Đài.
Tướng Nguyễn Thành Phuơng là Tham Mưu Trưởng
Quân Đội Cao Đài.
Tháng 1–1951, Đại Tá Thế được thăng chức lên làm
Tham Mưu Trưởng thay cho Tướng Nguyễn Thành Phương
đang bị bệnh lao phổi.
1. ĐẠI TÁ THẾ THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI QUỐC GIA LIÊN MINH:

Vì không phục cách làm việc của Tướng Thành và
không tán thành lập trường ủng hộ vua Bảo Đại của Toà
Thánh Tây Ninh, Đại Tá Thế đã âm thầm lên kế hoạch ‘ly
khai’ để lập chiến khu riêng.
Để chuẩn bị cho việc ly khai, hơn một năm trước Đại
Tá Thế đã ra lệnh cho các đơn vị dưới quyền tìm cách chôn
dấu bớt một số vũ khí rải rác khắp trên núi Bà Đen. Sau
mỗi trận đánh, Đại Tá Thể lúc nào cũng khai nhiều hơn
số súng đạn đã dùng để Pháp chu cung cấp thêm. Ông
giải bày rằng “Quân Đội Cao Đài cần lớn mạnh để quét
sạch Cộng Sản ra khỏi các vùng ảnh hưởng của Cao Đài
mà người Pháp thì không thật lòng giúp đỡ, khiến ta phải
tự túc tự cường bằng mọi cách. Vì quyền lợi chung, việc cất
giấu vũ khí không phải là một hành động trộm cướp”[167] .
Do đó, công việc chôn giấu tới phút chót vẫn không bị ai
thắc mắc và bại lộ.
[167] Nhị Lang. Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế. NXB Long Press, 1985.
Chương II
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Đêm 6–6–1951 tại Câu lạc bộ Sĩ quan Quân Đội Cao
Đài, Đại Tá Thế mở một bữa tiệc thếch đãi việc ông được
thăng lên chức Tham Mưu Trưởng. Tướng Nguyễn Văn
Thành và các sĩ quan Pháp đều được mời tham dự. Trong
lúc Đại Tá Thế đang nâng ly rượu để tiếp đãi quan khách
thì bên kia sông Vàm Cỏ Đông khoảng 2000 binh gồm
quân tứ phòng, quân ngành công xưởng cơ khí thuộc Bộ
Chỉ Huy Liên Tỉnh Miền Đông, và Trung đội Lưu Động âm
thầm rút vào khu rừng Bù Lu lập chiến khu. “Khi được bí
mật báo cáo là ‘Ngựa đã qua cầu’ (ám hiệu của cuộc hành
quân), Đại Tá Thế bèn lặng lẽ lách mình ra khỏi Câu lạc
bộ, rồi tức tốc ra bến sông nơi đã có chiếc xuồng ba lá đang
đợi dưới bóng cây, đoạn biến ngay sang bên kia bờ trong
nháy mắt. Thế là đâu đấy an toàn trót lọt.”[168] Đại Tá Thế
không màng đến công danh, chấp nhận một cuộc sống
mới đầy bất trắc nhưng hoàn toàn phù hợp với lập trường
“Chống Cộng, Đả Thực, Bài Phong” của ông.
“Ngay khi mới thành lập chiến khu, binh sĩ nào cũng
được võ trang đầy đủ với những loại súng ống còn mới tinh
anh. Nhiều hầm vũ khí lúc mới đào lên hãy còn giữ nguyên
những chất dầu mỡ, không có món nào bị hư hại cả. Nói về
đạn dược thì vô số kể, thừa dùng hàng chục năm chưa hết.[169]
Các cấp chỉ huy Tiểu đoàn và Đại đội nhanh chóng
được sắp đặt. Đại Tá Thế được các anh em binh lính tôn
lên cấp Thiếu Tướng, làm Tổng Tư Lịnh Quân Đội Quốc
Gia Liên Minh. Tất cả các binh lính đều được tăng lên hai
cấp. Thiếu Tá Võ Thành Cao được phong lên Đại Tá, giữ
chức phó Tư Lịnh. Các vị Chỉ huy đều được lệnh phải tích
[168] Nhị Lang. Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế. NXB Long Press, 1985.
Chương I
[169] Nhị Lang. Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế. NXB Long Press, 1985.
Chương I
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cực đề phòng và chuẩn bị nghênh địch ngay trong những
ngày đầu tiên mới lập chiến khu.
Ở miền Nam từ tháng 6 tới 9 là những tháng mưa.
Ngõ ngách vào khu Liên Minh thì đầy dãy mìn do quân
của Tướng Thế cài đặt. Do đó Pháp và Việt Minh đều
không dám tấn công. Sự trì hoãn trong 3 tháng mưa đủ
để Tướng Thế ổn định đội hình và thiết lập doanh trại.
Vừa tạm yên trong công cuộc tổ chức nội bộ, Tướng
Thế đã nghĩ ngay tới vấn đề chính trị hóa Quân Đội Quốc
Gia Liên Minh và tìm sự hậu thuẫn cho công cuộc đấu
tranh của ông.
“May mắn thay, cá nhân Trình Minh Thế, vừa có binh
quyền trong tay lại vừa có lòng ái quốc gương mẫu không
ai chối bỏ được, nên mặc nhiên đã trở thành “Mẫu người
lý tưởng”, thực hiện giùm cái mộng “chống cộng, đả thực,
bài phong” lâu nay vẫn đốt cháy tâm can bao nhiêu chiến
sĩ quốc gia chân chính. Do đó mà việc Trình Minh Thế rút
quân ra khu được coi là một biến cố lịch sử trọng đại, được
đánh giá rất cao, ngang hàng với các phong trào văn thân
Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám thuở xưa.”[170] Do
đó, sau khoảng 3 tháng vận động, những nhân vật tên
tuổi như Vũ Hồng Khanh (Việt Nam Quốc Dân Đảng),
cụ Hải Thần (Việt Nam Đồng Minh Hội); Vũ Tam Anh
(Quốc Gia Liên Hiệp); cụ Hồ Văn Ngà (Độc Lập Đảng);
Dân Xã Đảng của Hoà Hảo; các nhân sĩ như Xuân Tùng,
Nguyễn Xuân Chữ, Trần Văn Văn, Bác Sĩ Nguyễn Xuân
Chữ, Chế Công Tiên, Nguyễn Đại Thắng, Hoàng Nam
v.v... đồng thanh ủng hộ công việc của Tướng Thế.
Ngày 20–8–1951 một cuộc Hội Nghị Đại Biểu Quốc
Gia được triệu tập tại Gò Ngải, là tiền đồn của chiến khu
[170] Nhị Lang. Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế. NXB Long Press, 1985.
Chương I
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Bù Lu, ở về phía hữu ngạn con sông Vàm cỏ Đông và đối
diện với Bến đò Cẩm Giang. Một Mặt Trận Quốc Gia
Kháng Chiến gồm 6 thành phần: Sĩ, Nông, Công, Thương,
Binh, Tăng ra đời.
Trong hàng ngũ của Tướng Thế đặc biệt có Buck, là
cựu Trung úy phi công Đức Quốc Xã. Buck bị Pháp bắt
trong đệ nhị thế chiến và sử dụng anh như một tù binh
sang Việt Nam chiến đấu. Buck trốn bỏ hàng ngũ rồi gia
nhập vào Quân Đội Cao Đài. Sau đó anh theo Tướng Thế
vào chiến khu. Sau này Buck phụ trách phần Anh Ngữ
cho đài phát thanh Liên Minh.
Ngoài Buck, quân Liên Minh còn có một số lính Nhựt
cũng thoát ly theo Tướng Thế.
2. SƠ LƯỢC VỀ TƯỚNG THẾ

Trình Minh Thế tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1922 tại
làng Trà Cau, quận Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh là con trai
trưởng của cụ Trình Thanh Quới. “Tổ phụ 4 đời của Trình
Minh Thế vốn là họ Trịnh) gốc người Bình Định. Vì có dính
líu nhiều tới cuộc khởi nghĩa của anh em vua Tây Sơn, nên
khi Nguyễn Ánh thành công, các cụ sợ bị nhà Nguyễn trả
thù, nên lén bỏ xứ, trốn vào Miền Nam sống lẩn lút, đổi ra
là họ Trình. Ông có hai người em gái, một gả cho Thiếu Tá
Tô Bính Cầm (một Tiểu Đoàn Trưởng của Liên Minh), và
một gả cho một viên sĩ quan khác của Quân đội Cao Đài.
Ông lại có người em trai tên Trình Minh Đức, theo cha là
cụ Trình Thành Quới lập riêng chiến khu nho nhỏ trong
rừng Bù Lu, và cùng chết một cách thảm khốc với cụ Quới
trong một trận đụng độ khốc liệt với quân cộng sản, trước
Tết năm Quý (1953).”[171]
[171] Nhị Lang. Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế. NXB Long Press, 1985.
Chương II
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Di ảnh Tướng Trình Minh Thế-Ảnh trích từ Phong Trào
Kháng Chiến Trình Minh Thế của Nhị Lang

Tướng Trình Minh Thế tuy chỉ học hết cấp tiểu học
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(Primaire) nhưng ông rất thông minh và mê nghiên cứu
các vấn đề kỹ thuật, đặc biệt là trong lãnh vực truyền tin.
Ông là người phát minh ra hệ thống điện thoại một dây
có thể gọi và nghe rõ xa tới hàng trăm cây số. Hệ thống
này được sử dụng khắp chiến khu Liên Minh. Chính ông
đã đóng góp một phần quan trọng trong việc thiết lập đài
Phát Thanh Liên Minh phát xa tới 150 km bán kính vào
mỗi tối lúc 8 giờ. Tướng Thế cũng là người phát minh ra
bomb hẹn giờ (time-bomb) được dùng đầu tiên ở Đông
Dương. Ông đã nghĩ ra cách dùng bộ phận lên giây của
đồng hồ làm phần hẹn giờ, rồi nhờ Trung Tá Cảm Văn
Tỵ, một chuyên viên chất nổ vào hàng lỗi lạc đặc nó vô bên
trong quả bomb. Cực dương là kim giờ của đồng hồ. Khi
đúng giờ, kim giờ sẽ di chuyển đụng vào cực dương của
bóng đèn. Phần bóng của cái đèn có đục một cái lỗ. Chất
dễ cháy được khéo léo nhét vào xung quanh tim bóng. Khi
bóng đèn phát sáng, độ nóng của tim đèn sẽ làm chất dễ
cháy bốc lửa rồi làm bomb nổ.
Ngoài biệt tài về kỹ thuật, Tướng Thế còn được trời
phú về tài thao binh và dụng binh như thần. Khi lập căn
cứ riêng, quân Liên Minh đã đương đầu một lúc với Pháp
và Việt Minh. Vậy mà các trận càn quét của họ đều bị thất
bại dưới thế trận của quân Liên Minh. Trong 3 năm rưỡi
thoát ly, liên tục giáp trận với hai kẻ thù nguy hiểm, vậy
mà quân Liên Minh chỉ tổn thất tổng cộng 312 binh, trong
đó kể cả chết do bệnh tật, ốm đau, đói khát, và sốt rét.
Tướng Thế là viên tướng hết lòng can đảm, nhưng
rất khiêm tốn và bình dị. Ông vừa có tài, vừa có đức, cư
xử tao nhã và hòa đồng với các thuộc cấp. Ông được các
binh lính hết lòng yêu mến và kính nể.
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Xưởng Công Binh của Lực Lượng Liên Minh không
những đã chế được nhiều mìn hẹn giờ đủ kích cỡ lớn nhỏ
để bố trí quanh vòng đai đồn trại mà còn tạo ra được nhiều
loại súng như súng cối 50–60 ly, colt 45 kiểu Mỹ nhưng
bắn đạn tiểu liên, súng trường kiểu Anh, và đại liên 30.
Do đó các căn cứ của Thiếu Tướng Thế khó bị Pháp và
Việt Minh đánh bật.
Đến cuối năm 1954, lực lượng Liên Minh đã tăng lên
khoảng 3500 quân; đã làm chủ một vùng rộng lớn từ Đồng
Tháp Mười tới Đà Lạt. Lực lượng đóng rải rác ở các làng
dọc biên giới Việt Miên; gồm có làng Long Thuận, Long
Khánh, Long Giáng, Long Chữ, Long Vinh, Thanh Điền,
Ninh Điền, và núi Bà Đen.
3. ĐỨC HỘ PHÁP NÓI VỀ SỰ RA ĐI CỦA TƯỚNG THẾ:

Khi Tướng Thế âm thầm rời hàng ngũ để lập Khu
Liên Minh, Đại Tướng De Lattre De Tassigny có hỏi Đức
Hộ Pháp thì Ngài trả lời “là vì người Pháp không thật tâm
thi hành các Hiệp ước đã ký kết với Việt Nam để giao trả
độc lập, nên Thế bất mãn phải ra đi. Việc ra đi của Thế là
quyền công dân của Thế, Đạo không ngăn cản được.”[172]
4. SƠ LƯỢC VỀ TƯỚNG THÀNH

Trung Tướng Nguyễn Văn Thành xuất thân từ một
thợ hồ làm công quả xây cất Tòa Thánh vào những năm
1936. Ông rất mạnh khỏe, giỏi võ, và có tài thuyết trình rất
lôi cuốn. Sở thích của ông là đọc các loại truyện Tàu như
Tam Quốc và Phong Thần. Ông nhớ hầu hết tên các tướng
giỏi nên người ta đoán được chí của ông thiên về võ biền.
Năm 1941, Pháp đóng cửa Tòa Thánh không cho xây
[172] Tôn Hùng. Bản án & Bán cải Án Cao Đài. Chương XI
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cất, ông Thành về quê.

Tướng Nguyễn Văn Thành

Năm 1943 ông Thành lên Sài Gòn làm công nhân cho
hãng tàu Nitinan và sau đó tham gia vào Nội Ứng Nghĩa
Binh.
Trong đời binh nghiệp, ông Thành tiến thân rất nhanh.
Ông là viên chỉ huy đào tạo Cận Vệ Binh (lính đặc nhiệm
của Nội Ứng Nghĩa Binh). Ông còn là cận vệ của Giáo Sư
Đại Biểu Trần Quang Vinh lúc Nội Ứng Nghĩa Binh mới
hình thành. Nhờ giỏi võ, gan dạ, chịu gian khổ trong
những giai đoạn đầu chống Pháp, ông Thành lần lược
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được thăng chức. Năm 1947 ông là Thiếu Tướng Tổng
Tham Mưu Quân Đội Cao Đài. Năm 1948 là Phó Tổng
Tư Lịnh Quân Đội Cao Đài. Tính tới thời điểm Đại Tá
Thể thoát ly (6–6–1951), ông là Trung Tướng cầm quyền
Đệ Nhị Tổng Tư Lịnh Quân Đội Cao Đài.
Ông rất kỷ luật, rất quân nhân tính theo kiểu Quân
Đội Nhựt nên trở nên độc tài và hống hách. Ông có tánh
ích kỷ, luôn tìm cách dìm người tài giỏi. Có lẽ vậy mà tác
giả Nhị Lang trong cuốn Phong Trào Kháng Chiến Trình
Minh Thế viết rằng:
“Đối với Đại Tá Thế, Tướng Thành vẫn gọi thân mật
bằng em, bằng chú, nhưng trong thâm tâm Tướng Thành
chẳng ưa Thế, vì lẽ vì thấy người “Em út” trẻ tuổi này có
tài năng quân sự xuất chúng, có thể sẽ trở nên một địch
thủ lợi hại về sau.”[173]
Trong lá thư G. Gautier gởi cho Bộ trưởng Liên Quốc,
G. Gautier nói về Tướng Thành như sau:
“Về ông Thành: ý ông muốn làm vua làm soái v.v… mà
những đàn em dưới tay ít có ai triệt để trung thành với cá
nhân ông, mà đa số họ đặc trọn niềm tin vào Đạo, chỉ có
ông Đặng, ông Tý không đáng ngại. Ta muốn chia lực lượng
Cao Đài ra làm hai: thì các tiểu đoàn giao chánh phủ Hữu,
nửa kia đưa đặt trong Quân Đội Liên Hiệp Pháp làm như
thế ông ta tin rằng có thể củng cố địa vị cho mình. Chúng
ta rất có lợi xúi ông ta làm theo kế hoạch của ta. Tuy nhiên
cũng phải để phòng, vì ông ta đã minh thệ với Cao Đài”.[174]
5. KHÓ KHĂN CHO TƯỚNG THÀNH
[173] Nhị Lang. Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế. NXB Long Press, 1985.
Chương III
[174] CTS Huỳnh Văn Mẫn. Những Giai Đoạn Đạo Sử-Quyển I. 2007. Tr.333–334

301

CHƯƠNG XVI

Sự tự ý kéo quân lập chiến khu riêng của Thiếu Tướng
Thế làm cho Tướng Thành mất mặt và rất giận dữ. Bản
thân Tướng Thành không biết phải ăn nói làm sao với
người Pháp, với Quốc Gia, với Đức Hộ Pháp và các binh
sĩ. Vì đây là sự rạng nứt trong nội bộ Quân Đội Cao Đài
mà ông đang là Tổng Tư Lịnh.
Để giải quyết nỗi khó khăn này, Tướng Thành ra thông
báo gởi quân đội Pháp, Chính Phủ Quốc Gia, và toàn dân;
cho biết sự ra đi của Tướng Thế là theo ý nguyện riêng của
Tướng Thế chứ không phải là chủ trương của Bộ Tư Lịnh
Quân Đội Cao Đài. Kể từ ngày 6–6–1951 trở về sau, Quân
Đội Cao Đài không chịu trách nhiệm về mọi hoạt động
của Mặt Trận Quốc Gia Liên Minh của Thiếu Tướng Thế.
Một khó khăn nữa là Pháp đã cắt tiền lương và lương
thực những binh sĩ đã thoát ly theo Thiếu Tướng Thế. Lúc
trước, lương thực do Pháp chu cấp được dùng chung cho
toàn trại. Tất cả sĩ quan, binh lính, vợ con, và cha mẹ của
các quân nhân đều ăn chung với nhau. Nay một phần
lương thực bị Pháp cắt nên phải thiếu hụt. Để giải quyết
khó khăn này, Bộ Tư Lịnh Quân Đội Cao Đài cho phép
các sĩ quan và binh sĩ không có phận sự đặc biệt hoặc là
về quê tự sống với gia đình, hoặc có thể lập nghiệp ở vùng
Thánh Địa. Ai sống ở vùng Thánh Địa thì được cấp một
lô đất 30m x 50m để xây nhà ở. Còn vị nào về quê thì chỉ
được giúp tiền lộ phí.
6. ÔNG THÀNH RA LỊNH DỜI TỔNG HÀNH DINH QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI

Vì lẽ Quân Đội Cao Đài bắt đầu có những bước đi
riêng, dần dần xa cách với mục đích ‘Bảo Sanh Nhân Nghĩa
Đại Đồng’, Quân Đội Cao Đài không còn là một đội ‘Thiên
Binh’, không xứng đáng ở trong Nội Ô Tòa Thánh nữa.
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Ông Thành xin phép Đức Hộ Pháp cho dời Tổng Hành
Dinh của Quân Đội ra khỏi chu vi Toà Thánh. Do đó cuối
năm 1951, Tổng Hành Dinh Quân Đội Cao Đài được dời
về Bến Kéo.
NHỮNG DIỄN TIẾN TRONG NĂM 1952:
Thủ Tướng Quốc Gia Việt Nam là Trần Văn Hữu.
Tổng Tư Lịnh Quân Đội Cao Đài là Trung Tướng
Nguyễn Văn Thành
1. TƯỚNG THẾ ĐẶT BOMB HẸN GIỜ KHIÊU KHÍCH PHÁP

“Khi rút quân ra khu tuyên bố đánh Pháp, đánh Cộng
Sản, Tuớng Thế chỉ mong tạo một tiếng vang trong dư luận
quốc nội và quốc tế. Đem một lực lượng võ trang trứng mỏng
tí hon chống lại một đoàn viễn chinh hùng hậu, quả là sự
liều lĩnh phi thường, nhưng là sự liều lĩnh được tính toán
kỹ. Thảng hoặc Pháp cứ làm ngơ, không thèm đụng chạm
tới, thì cũng khá nguy hiểm cho danh nghĩa kháng chiến.
Qua giây phút sôi nổi buổi đầu, nếu chẳng thấy gì khác
xảy ra, dư luận sẽ lãng quên. Đã quyết tâm chiến đấu, thì
phải chiến đấu thiết thực, phải nhận chịu một cái giá nào,
dù mắc dù rẻ.
Thành thử khi thấy Pháp tung tin tấn công, rồi lại im
lìm, Tướng Thế rất lấy làm điều suy nghĩ. Đôi bên như có
vẻ rình rập nhau, dò dẫm nhau. Lại đến lượt Tướng Thế
không thể ngồi yên, mà phải ra tay trước, phải tạo cái thế
thượng phong đối với Pháp”.[175]
Lúc 11 sáng ngày mồng 9 tháng 1 năm 1952, hai quả
bomb hẹn giờ được đặc trong hai chiếc xe Dodge đậu trước
[175] Nhị Lang. Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế. NXB Long Press, 1985.
Chương V
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rạp Hát Lớn Saigon phát nổ. Nhiều xe đậu bên cạnh cũng
bị cháy theo nhưng may mắn không có ai bị thiệt mạng.
Cả Sài Gòn náo loạn cả lên. Tối hôm đó, đài Phát Thanh
Liên Minh lên tiếng chính cá nhân Trình Minh Thế đã
cố ý đặt bomb như là một lời khiêu khích với quân Pháp.
Vụ nầy làm cho Pháp mất mặt kinh khủng.
Khoảng 2 tuần lễ sau, thành phố Nam Vang (Cao
Miên) cũng bị náo động lên vì mấy vụ nổ khác. Cũng do
Trình Minh Thế gây ra.
2. PHÁP TẤN CÔNG CHIẾN KHU BÙ LU CỦA TƯỚNG THẾ

Ngày mồng 4 tháng 3 năm 1952 (dl 29–3–1952), Pháp
bắt đầu nã pháo vào tiền đồn Gò Ngãi lúc trời vừa sáng.
“Chẳng bao lâu, Pháp đã vào tới trong rừng, mở đường cuộc
tiến binh bằng những tràng pháo kích thật dữ dội. Chúng
phá hủy ngay căn cứ Bộ Tư Lệnh, trường Huấn Luyện Quân
Sự, và Đài Phát Thanh bấy giờ đã bỏ trống. Nhưng chúng
cũng đã nếm ngay mùi thiệt hại. Trước khi rút bỏ căn cứ,
quân Liên Minh không quên để lại tặng Pháp một số cạm
bẫy giết người. Nào tạc đạn, nào mìn, được chôn dấu khắp
nơi. Giữa nền nhà Bộ Tư Lệnh, có một quả mìn khá mạnh
được gài sẵn trong một cái ấm nước, giả vờ bỏ lỏng chỏng
với bao nhiêu vật khác, làm ra vẻ quân Liên Minh quá vội
rút lui, không kịp mang theo. Một sĩ quan Pháp, được biết
là Thiếu Tá, vốn sẵn mối căm giận Trình Minh Thế trong
lòng, lại được biết đây là chỗ ở của Trình Minh Thế; nên
hung hăng đưa chân đá tung cái ấm nước kia đi. Mìn phát
nổ, viên sĩ quan kia bị tan xác tại chỗ với một số binh lính,
số bị thương cũng khá nhiều. Do đó, Pháp bắt đầu dè dặt,
không dám xông xáo như trước nữa”.[176]
[176] Nhị Lang. Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế. NXB Long Press, 1985.
Chương VI
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Trong cuộc tấn công này, Pháp đã áp lực Tướng Thành
phải tham chiến bên cạnh họ và Tướng Thành đã nhượng
bộ trước áp lực đó. Huynh Nhị Lang viết về đoạn này như
sau: “việc Trung Tuớng Nguyễn Văn Thành, người anh đồng
đạo ngày nào của Tướng Thế, đã chính thức bắt tay với Pháp,
quay lại chủ trương “diệt Thế” bằng cách gửi quân Cao Đài
theo Pháp vào tấn công chiến khu Bù Lu trong trận đánh
kể trên. Toán quân của Tướng Thành được đặt dưới quyền
điều động trực tiếp của Đại Tá Tham Mưu Trưởng Đ.Q.D.
(Đặng Quang Dương). Người anh em này, theo lệnh trên,
đã có mặt bên cạnh quân viễn chinh Pháp trong cuộc tấn
công. Mọi người trong chúng tôi, khi biết chuyện, đều sửng
sốt bồi hồi, nhất là Tướng Thế. Ông tỏ ra cực kỳ đau khổ
trong giây phút đầu tiên, rồi sau đó, ông trở nên giận dữ,
sẵn sàng đương đầu với biến cố. Tôi bắt gặp trên gương mặt
ông tất cả nỗi tuyệt vọng trước hành động tương tàn “cạn
tàu ráo máng” của Tướng Thành. Dẫu ông với Thành xưa
nay xung khắc nhau trên lập trường chiến đấu, nhưng ông
không bao giờ tưởng tượng nổi là ngày nay Thành lại nỡ đem
quân Cao Đài đánh lại quân Liên Minh, cả hai đều cùng
một nguồn gốc, một tín ngưỡng. Bất thình lình lâm vào thế
chẳng đặng đừng, ông hạ lệnh cho binh sĩ Liên Minh phải
hết sức dè dặt, chỉ được phép nổ súng trong trường hợp bất
khả kháng mà thôi.
Một binh sĩ Liên Minh phụ trách đặt mìn trên các chiến
trường, tình cờ chạm mặt với thượng cấp cũ của anh ngày
xưa. Anh không bỏ chạy, cũng không nổ súng, mà thản nhiên
đứng lại kính cẩn đưa tay lên chào, và nói: Thưa Đại Tá,
chỗ này em đã đặt mìn, xin Đại Tá đợi em gỡ xong rồi hãy
đi. Ngoài mẩu chuyện nho nhỏ thương tâm kia ra, còn bao
nhiêu chuyện khác đáng ghi nhớ giữa anh em Cao Đài và
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Liên Minh. Trên thực tế, toán quân Cao Đài hiện diện trong
cuộc hành quân là kẻ thù của anh em Liên Minh, nhưng
trên danh nghĩa, cả đôi bên vẫn tiếp tục coi nhau như “anh
em đồng Đạo” ngày nào. Họ âm thầm tự động hưu chiến
với nhau, nhất thiết không ai chịu bắn giết ai cả. Nhờ vậy
mà chủ trương tối hậu của Tướng Nguyễn Văn Thành khi
gửi quân theo Pháp đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Tôi đã
được trình xem một số bằng chứng về cái tình nghĩa đậm
đà ấy. Một binh sĩ Cao Đài đã dùng vật cứng viết mấy giòng
thư ngắn trên một cái hộp thiếc đựng thức ăn của Pháp.
Đại ý cho hay ngoài thành ai nấy rất buồn khi phải tham
dự cuộc hành quân, bất đắc dĩ phải đi, chứ chẳng có lòng
nào đánh đấm nhau nữa. Lại một người khác viết nhắn
gửi bạn: “Vợ con mày vẫn bình yên. Chúc mày được luôn
luôn khỏe mạnh”.[177]
Pháp tấn công khoảng 10 ngày thì rút lui. Trong trận
đánh này, phe Tướng Thế không bị thiệt hại về sanh mạng
nhưng lại bị tổn thất nặng về kho lương thực. Tướng Thành
đã cho đốt cháy hơn 70.000 dạ thóc dự trữ của Tướng Thế.
Số lương thực này đủ để nuôi quân hơn 6 tháng.
“Sau cuộc tấn công lần đầu vô hiệu quả, Pháp chẳng
biết làm gì hơn là ngày một ngày hai nã trọng pháo vào rừng
để khủng bố tinh thần Liên Minh. Suốt một năm trời, từ 28
Tết năm Tân Mão tới 25 Tết năm Nhâm Thìn, Pháp chẳng
ngừng tay, khiến anh em Liên Minh cứ sống mãi trong cảnh
màn trời chiếu đất. Vì lều trại không thể thiết lập dưới con
mắt cú vọ của không quân Pháp. Vừa cất xong căn lều nào
là Pháp ném bom phá hủy ngay căn lều ấy”.[178]
[177] Nhị Lang. Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế. NXB Long Press, 1985.
Chương VI
[178] Nhị Lang. Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế. NXB Long Press, 1985.
Chương VI
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Nói về Tướng Thế, trong bức thư gởi cho Bộ Trưởng
Liên Quốc, ông G. Gautier viết như sau: “về ông Trình
Minh Thế bao giờ cũng là địch thủ nguy hiểm nhất của ta,
cả về chánh trị lẫn quân sự. Ông ta có một nghị lực không
gì khuất phục nổi, một sức làm việc không biết mỏi mệt
và những đức tính hành động đã được chứng tỏ nhiều lần
có thể phá hoại công cuộc của chúng ta được. Ông đã gây
cho ta không phải ít điều phiền toái, khi ông còn ở trong
Bộ Đội Cao Đài trước ngày ra khu. Ông đã lập được nhiều
xưởng cơ khí quan trọng và gây được phong trào quần chúng
mạnh mẽ. Hiện nay ông được rất nhiều dư luận quốc tế chú
ý, đứng đầu là dư luận Mỹ, bởi ông ta đã chiếm một lập
trường vững chắc. Ông vừa tuyên bố chống ta, chống Cộng.
Trước khi rời khỏi hàng ngũ Cao Đài, ông ta đã có liên lạc
nhiều giới nhân vật Mỹ ở Sài Gòn, theo sự dò xét của ta
thì những sự tiếp xúc đó không ngoài vấn đề cộng tác giữa
hai bên. Khi ông ta ra rừng, ông có lần gặp gỡ Tổng thư ký
Tòa Đặc sứ Mỹ ở Cẩm Giang (Tây Ninh).
Hiện nay phong trào của Trình Minh Thế không phải
là một đe dọa nặng nề cho chúng ta, bởi vì những quân
sĩ của ông ta vẫn còn tranh đấu trong phạm vi Tôn Giáo
nhiều hơn, là bởi trong bộ đội còn thiếu chánh trị viên.
Chúng ta có thể lợi dụng lòng tin ngưỡng của họ để buộc
ông Phạm Công Tắc ra mệnh lệnh cho tín đồ rời bỏ Chiến
khu, lại nữa ta bảo ông Thành tuyên truyền phao vu rằng:
‘Ông Thế hành động theo mạng lịnh của Việt Minh” Vì đó
mà ông Thành buộc phải tiêu diệt quân phiến loạn. Bằng
cách ấy, ta có thể làm suy yếu nội bộ Cao Đài mà không sợ
dư luận Mỹ, như thế vấn đề ông Trình Minh Thế có thể coi
là tạm giải quyết xong”.[179]
[179] CTS Huỳnh Văn Mẫn. Những Giai Đoạn Đạo Sử-Quyển I. 2007. Tr.333–334
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Ngày 28–2–1952 Đức Hộ Pháp có gởi cho những sĩ
quan và chiến binh đã lỡ bước theo Tướng Trình Minh
Thế một bức thư như sau:

‘Những Giai Đoạn Đạo Sử’ Quyển I từ 1946–1954,
Chánh Trị Sự Huỳnh Văn Mẫn-Trang 331
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‘Những Giai Đoạn Đạo Sử’ Quyển I từ 1946–1954,
Chánh Trị Sự Huỳnh Văn Mẫn-Trang 332

“Các con đã biết rằng cái đại kỵ của Thầy trong kiếp
sống là dưới mắt thấy sự hung bạo, tàn ác, cướp của, giết
người, cùng cường quyền áp bức làm cho thống khổ thiên
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hạ, nên Thầy đã nhiều phen hy sinh cả tánh mạng đặng
bảo vệ hạnh phúc và công bình cho người cô độc yếu hèn.
Cái thuyết của Thầy chỉ lấy tinh thần đối chọi với vật
chất, nghĩa là lấy chánh nghĩa thắng bạo tàn chớ chẳng cần
dùng đến cường quyền quân lực.
Bất chiến tự nhiên thành là cuộc đề xướng chiến đấu
của Thầy từ thử. Trái lại với cái chủ hướng ấy là nghịch
hẳn với Thầy.
Các con cầm quân khí chiến đấu tức là nghịch với ý
Thầy đã hẳn, mà nghịch với Thầy, các con không phương
nào thắng nổi cường quyền áp bức đặng.
Các con phải lùi bước trở về liền cùng Đạo khi đặng
bức thơ này.”[180]
Cũng trong năm 1952 này, Đức Hộ Pháp ra lệnh giải
tán ngạch Giáo Sĩ trong Quân Đội. Đức Hộ Pháp thôi làm
Quyền Thượng Tôn Quản Thế. Quân Đội không còn là
Quân Đội của đạo Cao Đài nữa.
Một vài ví dụ về việc nội bộ cấp chỉ huy Quân Đội
không làm theo tôn chỉ ‘Bảo Sanh Nhân Nghĩa Đại Đồng’
của ‘Thiên Binh’ như Đức Hộ Pháp dạy bảo. Đó là:
1. Vụ tướng Thế tự ý ra lập chiến khu riêng như đã đề
cập ở phần trước.
2. Vụ Ông Truyền Trạng Phạm Ngọc Trấn, Thánh Vệ
Trưởng bảo vệ an ninh trong vùng Thánh Địa bị ám sát tại
cổng Tân Hương vào khoảng 8 giờ tối ngày 25–8–1952. Tối
hôm đó, ông Truyền Trạng đang chạy chiếc xe đạp sau khi
ăn giỗ từ nhà ông Giám Đạo Hợi về thì bị bắn. Ông ráng
đạp tới ngã 5, gần tới cửa nhà Thừa Sử Phan Hữu Phước
[180] CTS Huỳnh Văn Mẫn. Những Giai Đoạn Đạo Sử-Quyển I. 2007. Tr.333–334
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để kêu cứu. Hai người ám sát ông cũng đạp xe đạp đuổi
theo. Họ bồi thêm vài phát nữa thì ông tắc thở.[181]
Sau khi ám sát ông Truyền Trạng Phạm Ngọc Trấn
xong, thủ phạm về Giang Tân báo cáo công việc đã hoàn
tất. Rủi thay lúc đó ông Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại bị
nhốt gần sát vách nên nghe rõ từng chi tiết của tổ chức
giết người. Theo ông Lê Văn Thoại, thủ phạm có Xích,
Ba Dồi, Thi… còn chủ mưu là Thành, Phương, Đặng.[182]
Một tài liệu khác nói kẻ chủ mưu bắn Truyền Trạng
Trấn cũng là Tướng Nguyễn Văn Thành. Theo bức thư số
20/HPĐ ngày 25–07 Mậu Tuất (08–9–1958) do Đức Hộ Pháp
viết gởi cho em Chơn Kim, Trưởng ban vận động Chính
Sách Hòa Bình Chung Sống Miền Nam thì ’Chơn Kim con
nhỏ tên Dồi đã đồng lõa tổ chức cùng tên Bay đặng ám sát
Truyền Trạng Trấn do Nguyễn Văn Thành ra lịnh’….[183]
Sau khi Truyền Trạng Trấn chết thì Truyền Trạng
được truy phong lên chức Thừa Sử.
3. “Bay là Thiếu Tá. Ám sát ông Trấn ngày 25–8–1952,
khoảng một tuần sau thì bắn Đạo Hữu Có”[184]
Theo phúc trình của Tổng Tư Lịnh Quân Đội Cao
Đài số 46/SL ngày 31–8 1952 về việc Thiếu Tá Bay bắn Đạo
Hữu Có. Đức Hộ Pháp phê như sau:
“Thánh Vệ Trưởng cho Quân đội biết.
Dầu thế nào đi nữa bên Quân đội cũng không thể
[181] Viết theo lời kể lại của Đạo Hữu Nguyễn Văn Hải, Thánh Thất và Điện Thờ
Phật Mẫu Orange, Châu Đạo California.
[182] Sơ Lược Tiểu Sử Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại. Quan Minh, Sĩ Tải Bùi Văn
Tiếp. Tiết Lộ Về Cái Chết của Thừa Sử Phạm Ngọc Trấn
[183] CTS Huỳnh Văn Mẫn. Những Giai Đoạn Đạo Sử-Quyển II. 2007. Tr.460
[184] Tuấn Khanh’s Blog. Cải chính chi tiết từ bài phỏng vấn Nghệ Sĩ Kim Tuyến.
Đăng trên nhacsituankhanh.wordpress.com. Đăng ngày 12–8–2016
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dung cho mấy Sĩ Quan đã ở nơi Thánh Vệ mà cầm súng
bắn người đạo trong khi Bần Đạo đã cạn lời cầu khẩn bảo
vệ sanh mạng cho họ.
Chính điều ấy Bần Đạo đã nhiều phen căn dặn mật
thiết với Thiếu Tá Bay. Bay có 2 tội:
– Một là phụ lời ký thác của Bần đạo.
– Hai là bắn anh em của nó.
Dù rằng Có đã hổn, Bay đủ quyền sửa trị với luật pháp.
Bay chẳng còn đáng người Đạo nửa, cũng còn nhiều
kẻ khác nửa.
HỘ PHÁP
(Ấn Ký)”[185]
4. Tướng Thành còn cho ám sát Đại Tá Nguyễn Võ
Bá. Khi Đại Tá Đặng Quang Dương lên thế chỗ ông Đại
Tá Bá một thời gian thì cũng bị ông Thành cho người ám
sát. Đại Tá Dương bị bắn 2 phát vào cổ và 1 phát vào bụng
nhưng không chết. Ông được bác sĩ Tây chữa trị hơn 6–7
tháng mới khoẻ lại. Chán nản, ông Đại Tá Dương xin giải
ngũ rồi về Sài Gòn làm ăn.[186]
Đó là một vài ví dụ điển hình về việc cấp chỉ huy Quân
Đội Cao Đài đã không làm đúng nhiệm vụ như Đức Hộ
Pháp giao phó. Do đó Đức Hộ Pháp quyết định:
1. Giải tán ngạch Giáo Sĩ vì họ không làm đúng nhiệm
vụ.
2. Gởi cho Bộ Tư Lịnh, Bộ Tham Mưu và các Cấp Chỉ
Huy Quân Đội bức thư (Số 13/VPHP) nói rằng.… ‘Bởi
[185] Trần Quí Dân. Quân Sử Biên Niên. 2015. Tr. 92–93
[186] Viết theo lời kể lại của Đạo Hữu Nguyễn Văn Hải, Thánh Thất và Điện Thờ
Phật Mẫu Orange, Châu Đạo California.
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vì thế mà Bần Đạo buộc mình phải từ bỏ phận sự
Thuợng Tôn Quản Thế mà Bần Đạo đã hạ mình giúp
đỡ Quân Đội. Từ đây Quân Đội không còn là Quân
Đội của Đạo nữa vì hằng hà sa số điều ác hành của nó’.
3. Nhân dịp phê bức thư do quyền Ngọc Chánh Phối
Sư đệ trình lên cho Đức Hộ Pháp về việc Lễ Sanh
Tường và Đài được tồn tại nơi Bộ Lễ Quân Đội. Đức
Hộ Pháp kêu gọi các Chức sắc trong quân đội hoặc
là phải rút ra khỏi quân đội, hoặc là phải từ chức
trong Hội Thánh.
Nguyên văn ba bức thư nói về những quyết định của
Đức Hộ Pháp như sau:
3. VĂN THƯ GIẢI TÁN NGẠCH GIÁO SĨ

“HTĐ.
HỘ PHÁP ĐƯỜNG

CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỬU HÌNH ĐÀI
HIỆP THIÊN VÀ CỬU TRÙNG
.
Gởi cho Thượng Giáo Sĩ Chí Thiện Mậu.
Bần Đạo nhứt định giải tán ngạch Giáo Sĩ ở bên Quân
Đội đang nâng đỡ tinh thần đạo đức của chiến sĩ. Bần Đạo
mục kiến rõ ràng rằng chẳng có sự kết liễu chi tốt đẹp cả.
Đạo bị áp bức, Quân Đội đã lạm quyền không còn kể
chi khuôn viên luật pháp của Đạo. Từ thượng sĩ quan tới
hạ sĩ quan cho tới một tên lính bất kỳ ở đâu nơi Thánh Địa
hay là các nơi khác.
Bần Đạo bị Quân Đội dùng cường quyền đè nén ép bức.
Quân Đội chỉ có quyền với Đạo chớ chưa biết làm quyền
với Đời. Vậy rõ ra ngạch Giáo Sĩ đã trở nên vô ích, bất lực.
Bần Đạo nhứt định giải tán kể từ ngày nay sẽ rút về
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Toà Thánh hết.
Toà Thánh ngày 18–9 N. Thìn
(5–11–1952)
HỘ PHÁP
(Ấn Ký)
Hựu: Tư cho Q. Ngọc Chánh Phối Sư lập Thánh Lịnh
giải tán ngạch Giáo Sĩ y theo lời quyết định của Bần Đạo.
HỘ PHÁP
(Ấn Ký).” [187]
4. VĂN THƯ ĐỨC HỘ PHÁP THÔI LÀM QUYỀN THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ &
QUÂN ĐỘI KHÔNG CÒN LÀ QUÂN ĐỘI CỦA ĐẠO CAO ĐÀI NỮA:

“HIỆP-THIÊN-ĐÀI
ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
Văn-Phòng
(Nhị Thập Thất niên )
HỘ PHÁP ĐƯỜNG
TÒA-THÁNH TÂY-NINH
—
—oOo—
Số: 13/VPHP.
HỘ PHÁP
CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỬU HÌNH ĐÀI.
HIỆP THIÊN VÀ CỬU TRÙNG.
Gởi cho toàn cả Bộ Tư Lịnh, Bộ Tham Mưu và các
cấp chỉ huy Quân đội.
Bần Đạo gởi theo bức thơ này cả các giấy tờ sao lục một
hồ sơ định khuôn khổ và quyền hạn của Quân đội kể từ
ngày tái lập nó. Cả thảy đều chỉ rõ sự lộng quyền và không
tùng luật pháp của Quân Đội.
Từ tổ chức phe đảng giết người lập quyền cá nhân của
[187] Trần Quí Dân. Quân Sử Biên Niên. 2015. Tr. 93–94
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mình đã đem lần Quân Đội đến chỗ nội phản và tương tàn
tương sát lẫn nhau.
Những kẻ vô đạo đã lẫn lộn vào trong và nương quyền
hành của nhiều bậc cao cấp để làm tay sai thích khách đã
nắm quyền cán bộ và trở lại mưu hại sanh mạng, dày xéo
đoạ đày hạ mạt và mưu ly tán toàn cả con cái trung thành
là con cái đạo dòng của Chí Tôn.
Bởi vì thế mà Bần Đạo buộc mình phải từ bỏ phận
sự THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ mà Bần Đạo đã hạ mình
giúp đở Quân Đội. Từ đây Quân Đội không còn là Quân
Đội của Đạo nữa vì hằng hà sa số điều ác hành của nó.
Muốn cứu vãn tình thế cho Quân Đội không đi đến
chỗ ly tán, diệt vong đặng bảo tồn danh thể của nó và của
Đạo và muốn cho Bần Đạo để mắt đến nó nửa thì Quân
Đội phải hội với nhau mà quyết định những điều sau đây:
1. Là giải tán toàn các cơ thể Quân Đội, từ Bộ Tư lịnh, Bộ
tham Mưu và các cấp chỉ huy rồi hội nghị tổ chức nó lại.
2. Nạp cả các tay ám sát Thừa Sữ Trấn và các án tiết đã
xảy ra từ thử giao cả hồ sơ cho Toà Pháp Chánh minh
tra xử lại.
3. Tùy thân Quân Đội phải đưa những phần tử vô đạo
và tội nhơn của quần chúng về án cướp bóc, hãm hiếp
đạo từ thử ra khỏi Quân Đội.
4. Đem cả Quân Nhân có đủ công trạng mà bị bỏ rơi,
các phế binh phải liệu phương cho cầm quyền trở lại.
5. Giải tán những trẻ thiếu sinh vị thành niên và trả lại
cha mẹ chúng nó cho đi học hành.
6. Bần Đạo cầm quyền Thuợng Tôn Quản Thế độc đoán
đặng tổ chức Quân Đội lại cho đến khi hoàn tất rồi tự
do Bần Đạo định lại.
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Trong mấy điều ấy mà còn một điều không làm thì Bần
Đạo sẽ ra lịnh ly khai và giãi tán Quân Đội.
Toà Thánh, ngày 6 thang 10 nam Nham Thìn.
(dl 22–11–1952)
HỘ PHÁP
(Ấn Ký).”[188]
5. VĂN THƯ KÊU GỌI CHỨC SẮC RÚT KHỎI QUÂN ĐỘI HOẶC LÀ TỪ BỎ CHỨC
VỤ TRONG HỘI THÁNH

“CỬU-TRÙNG-ĐÀI
ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
Văn-Phòng
( Nhị Thập Thất Niên )
NGỌC CHÁNH PHỐI-SƯ TÒA-THÁNH TÂY-NINH
—
—oOo—
Số: 596/NCPS/VP
Quyền Ngọc Chánh Phối Sư.
Gởi cho: Chí Thiện Trần Thanh Mậu. Thượng Giáo Sĩ.
Kính Hiền Hữu.
Chiếu theo tờ phúc số 61 ngày 10–11–1952 của Hiền Hữu
yêu cầu xin cho Lễ Sanh Tường và Đài được tồn tại nơi Bộ
Lễ Quân Đội.
Sau khi đệ trình lên Đức Hộ Pháp, Đức Ngài phê như
vầy:
“Cả Chức sắc Hội Thánh cũng phải rút ra khỏi Quân
Đội hết kỳ một tháng thì họ phải về, bằng chẳng họ đặng
phép từ chức đặng trở về Quân Đội.
Tường và Đài cũng phải rút về.
Số bạc 20.000$ gì phải nói cho Bần Đạo hiểu. Ai đã
[188] CTS Huỳnh Văn Mẫn. Những Giai Đoạn Đạo Sử-Quyển I. 2007. Tr.341
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thâu số tiền đó? và đem vào ngân quỷ nào?
Theo Bần Đạo đã biết thì trong Quân Đội còn thiệt số
tín đồ của Đạo rất ít, còn bao nhiêu là những người ngoại
đạo nha trảo của mấy Đại Sĩ Quan trong Quân đội nên họ
mới đang tâm hiếp Đạo khi rẽ Hội Thánh.
Từ đây Bần Đạo từ khước không làm THƯỢNG TÔN
QUẢN THẾ cho Quân đội.
Thì ra Quân đội là Quân đội còn Đạo là Đạo; chẳng
còn cầu phong Thánh đặng nữa.
Vì Quân đội không thật hành theo BẢO SANH – NHƠN
NGHĨA – ĐẠI ĐỒNG. Và chỉ lợi dụng Đạo đặng lập công
danh quyền lợi của họ mà thôi.
Nếu có tên quân nhân nào tử chiến hay là bị bệnh phải
minh tra rõ ràng là người Đạo hay là con của Đạo chỉ đặng
hưởng phước cầu siêu mà thôi.
Còn sanh tử chôn cất các điều do trọn quyền Quân
Đội định liệu lấy.
HỘ PHÁP
(Ấn Ký)”
Vậy Hiền Hữu xem lời phê của Đức Hộ Pháp để tuân
hành.
Ngày 26–9–N. Thìn.
Ngọc Chánh Phối Sư.
Ký tên đóng dấu.”[189]

[189] Trần Quí Dân. Quân Sử Biên Niên. 2015. Tr. 82–83
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NHỮNG DIỄN TIẾN TRONG NĂM 1953:
Thủ Tướng Quốc Gia Việt Nam là Nguyễn Văn Tâm
(1952–1953).
Tháng 7 năm 1953, chỉ huy mới của quân Pháp là tướng
Henri Navarre đến Đông Dương.
Ngày 18 tháng 7 năm 1953, Navarre mở cuộc hành
quân vào Lạng Sơn và Quảng Trị là vùng của Việt Minh.
Tháng 8 năm 1953, quân Pháp sử dụng một tiểu đoàn
người Nùng tinh nhuệ có tài leo núi băng rừng để nội công
và ngoại kích tấn công vào căn cứ của Tướng Thế. Quân
Liên Minh phải trốn vào các hang động ở núi Bà Đen. Về
sau, Tướng Thế phải cho dời sở chỉ huy về núi Heo.
Ngày 15 tháng 10 năm 1953, Navarre mở cuộc hành
quân vào Ninh Bình và Thanh Hóa hòng giành lại thế chủ
động trên chiến trường Việt Nam.
Trước những đợt tấn công của Pháp, tháng 10–1953
Đức Hộ Pháp tham gia vào Hội Nghị Liên Hiệp Các Đảng
Phái, gồm có Phật Giáo, Công Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo,
Bình Xuyên, và nhân sĩ đại diện đồng bào các cấp do cụ
Trần Trọng Kim làm chủ tịch. Hội Nghị bày tỏ thái độ
phản kháng với Pháp về vấn đề Pháp không tôn trọng Độc
Lập như đã ký với chánh phủ Việt Nam trong Hiệp Ước
Vịnh Hạ Long và Hiệp Ước Elysée.
Không ngừng tại đó, tháng 11 năm 1953, Navarre mở
cuộc hành quân đánh chiếm Điện Biên Phủ. Tại Điện
Biên Phủ, Navarre cho tăng cường quân trú đóng nơi này.
Ông cho rằng làm vậy thì có thể ngăn chặn được việc Việt
Minh đưa quân vào miền Nam qua ngã Lào.
Khi Tướng Thế lập căn cứ riêng, Pháp lúc nào cũng
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ép Tướng Thành sớm đem binh diệt Tướng Thế. Tướng
Thành cũng đã từng theo Pháp tấn công và đốt kho gạo
dự trữ của Tướng Thế. Trung Tá Nguyễn Văn Cát, Trưởng
Phòng Nhì hoạt động quá đắc lực cho Tướng Thành nên
sự tiếp tế gạo từ người dân và đồng đạo cho Liên Minh bị
khó khăn. Trong thời gian này, quân Liên Minh hết sức
khổ sở về mặt lương thực.
Tướng Nguyễn Văn Thành dần dần lạm quyền và
không tuân phục quyền đạo của Hộ pháp Phạm Công
Tắc. Với sức ép ngày một tăng của Pháp, Đức Hộ Pháp sợ
Tướng Thành lún sâu và gây thêm nhiều tội lỗi với quân
Liên Minh, Ngài khuyên Tướng Thành từ chức và cho đi
nghỉ mát bên Pháp.
Tháng 10 năm 1953, Hộ pháp Phạm Công Tắc ra đạo
lệnh cách chức Tướng Nguyễn Văn Thành. Giáo sư Trần
Quang Vinh tạm quyền Tổng tư lệnh.
Ngày 01–11–1953 Đức Hộ Pháp ra lịnh bầu chọn Tổng
Tư Lịnh Quân Đội Cao Đài để chính thức cử người thế
vào chỗ Tướng Thành. Ông Trần Quang Vinh đứng ra
tổ chức bầu cử.
Ứng cử viên gồm có Thiếu Tướng Nguyễn Thành
Phương và Đại Tá Lê Văn Tất.
Tướng Nguyễn Thành Phương hiện là Chỉ Huy Trưởng
Cơ Thánh Vệ, Tham Mưu Trưởng Quân Đội Cao Đài.
Đại Tá Lê Văn Tất là người thuộc cấp của Tướng
Phương.
Thiếu Tướng Phuơng là người Cao Đài nhưng chưa
nhập môn. Tức là chưa ‘minh thệ’ trước bàn thờ Đức Chí
Tôn. Những người biết về Tướng Phuơng đều cho rằng
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Tướng Phương không có lập trường dứt khoát, tánh khí
bất thường, sức khỏe yếu kém, hay để ý đến những chuyện
nhỏ mọn và rất thích danh lợi và địa vị.
Đại Tá Tất dẫu sao cũng là con của Chí Thiện Lê Văn
Trung, Chưởng Quản Ban Qui Thiện. Đại Tá Tất là người
ôn hòa, có trình độ văn hóa cao, giỏi về tham mưu và văn
phòng, rất được lòng Đức Hộ Pháp. Tuy nhiên về mặt quân
sự thì Đại Tá Tất là đàn em Tướng Phuơng và không có
nhiều kinh nghiệm chiến trường bằng Tướng Phuơng.
Tổng số cử tri là 39 vị, có phẩm từ Giáo Sư trở lên; gồm
Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Phước Thiện.
Chủ tọa là Phối Sư Thuợng Vinh Thanh Trần Quang Vinh.
Ai cũng muốn bầu cho người vừa có đức vừa có tài
lên làm Tổng Tư Lịnh để cầm cương cho một Quân Đội
trong cửa Đạo.
Kết quả cuộc bỏ thăm kín: Đại Tá Lê Văn Tất được
35 phiếu, Thiếu Tướng Nguyễn Thành Phương chỉ có 1
phiếu. Ngoài ra còn có 3 phiếu trắng.
Tướng Phuơng không chấp nhận kết quả bầu cử.
Ông tức tốc liên lạc với Tướng Thế nhờ can thiệp. Tướng
Phương và Tướng Thế đồng đề nghị bầu cử lại.
Kết quả bầu cử lần 2 thì Tướng Phuơng thắng; lên
làm Tổng Tư Lịnh Quân Đội Cao Đài.
Đại Tá Lê Văn Tất làm Phó Tổng Tư Lịnh.
Tham Mưu Trưởng là Trung Tá Lê Quang Thế.
Tuy đã thắng cử, nhưng Tướng Phuơng lại sợ Đức
Hộ Pháp và đồng đạo thay đổi ý kiến và có thể tái dụng
cựu Tổng Tư Lệnh Trần Quang Vinh, người đã một thời
tham gia Chính Phủ Trần Văn Hữu. Nghĩ tới đây, “Tướng
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Nguyễn Thành Phương hoảng hốt, vội bắt liên lạc với Tướng
Thế, nhờ Thế tìm biện pháp phá hỏng ý định kia của Đức
Hộ Pháp. Giữa Phương với Thế vốn có tình anh em mật thiết
lâu đời, Phương hoàn toàn không dính líu gì tới kế hoạch
đàn áp Liên Minh của Nguyễn Văn Thành, nên được Thế
kính nể và coi như một đồng minh hữu ích sau này, vì vậy,
Tướng Thế không ngần ngại giúp đỡ Phương ngay. Tuy giúp
đỡ Phương, nhưng cũng là tự giúp đỡ mình. Vì nếu không
có Phương mà lại gặp phải một nhân vật khác lên cầm đầu
Quân Đội Cao Đài với lập trường bất thân thiện, thì càng
nguy cho Liên Minh hơn.[190]
Tướng Thế bèn quyết định thực hiện một kế hoạch táo
bạo. Khoảng 8 giờ tối hôm đó, Tướng Thế cho người về
bao vây tư gia Giáo Sư Trần Quang Vinh rồi bắt Giáo Sư
đưa ngay vào núi Bà Đen. Ông Vinh bị Tướng Thế giam
hơn 5 tháng trên núi Bà Đen, từ 1–11–1953 tới 18–4–1954
mới được thả ra.
Tướng Thế đã giúp Tướng Phương lên làm Tổng Tư
Lịnh Quân Đội Cao Đài. Để trả ơn, Tướng Phuơng để
quân Liên Minh ra vào nơi Thánh Địa một cách tự do
hơn trước. Sự tiếp tế lương thực từ dân chúng cho quân
Liên Minh cũng dễ dàng hơn thời Tường Thành rất nhiều.
NHỮNG DIỄN TIẾN TRONG NĂM 1954
Từ tháng 1–1954 đến tháng 6– 1954: Thủ Tướng Quốc
Gia Việt Nam là Nguyễn Phúc Bửu Lộc.
Từ tháng 16–6–1954 đến 23–10–1955: Thủ Tướng là
Ngô Đình Diệm.
[190] Nhị Lang. Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế. NXB Long Press, 1985.
Chương XII
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Tổng Tư Lịnh Quân Đội Cao Đài là Thiếu Tướng
Nguyễn Thành Phuơng
Phó Tổng Tư Lịnh Quân Đội Cao Đài là Đại Tá Lê
Văn Tất
1. HIỆP ƯỚC MATIGNON

Từ ngày 4–6–1954, Thủ Tướng Pháp là Joseph Laniel
bắt đầu bàn thảo ‘Hiệp Ước Matignon’ với Thủ Tướng Quốc
Gia Việt Nam là Nguyễn Phúc Bửu Lộc.
Sau ‘Hiệp Ước Vịnh Hạ Long’ và ‘Hiệp Ước Elysée’, ‘Hiệp
Ước Matignon’ sẽ bàn tiếp về những khoảng:
1. Quốc Gia Việt Nam ‘hoàn toàn’ ‘Độc lập’, có đầy đủ
chủ quyền trước công pháp quốc tế, và là thành viên của
Khối Liên Hiệp Pháp.
2. Chính phủ Quốc Gia Việt Nam sẽ tự chịu trách
nhiệm với những hiệp định quốc tế có liên quan tới họ
được ký bởi Chính phủ Pháp trước đó; bất cứ hiệp ước nào
do Chính phủ Pháp ký sau này thì không bị ràng buộc.
Hiệp Ước Matignon cần được ký chính thức để có
hiệu lực.
Tuy Quốc Trưởng Bảo Đại đã đến Pháp từ tháng
4–1954 nhưng những chi tiết của Hiệp Ước Matignon thì
vẫn chưa bàn xong.
Không may cho phía Quốc Gia Việt Nam là Hội Nghị
Genève cũng đang xảy ra trong thời gian này. Sau khi Hiệp
Định Genève được ký giữa Pháp và Việt Minh thì ‘Hiệp
Ước Matignon’ giữa Pháp và Quốc Gia Việt Nam không
được Pháp đề cập tới nữa.
2. VẤN ĐỀ ĐIỆN BIÊN PHỦ Ở HỘI NGHỊ GENÈVE:
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Hội Nghị Genève bắt đầu từ ngày 26 tháng 4 năm
1954 nhằm bàn về vấn đề khôi phục hoà bình tại Triều
Tiên và Đông Dương. Trong suốt hai tuần đầu tranh luận,
vấn đề Triều Tiên vẫn không đạt được kết quả. Nhân lúc
Pháp vừa thua trận Điện Biên Phủ nên vấn đề Việt Nam
và Đông Dương được ưu tiên đem ra thảo luận.
3. NGÔ ĐÌNH DIỆM

Ngô Đình Diệm sinh năm 1901 trong một gia đình
Công Giáo có tiếng tăm. Thân phụ ông là Ngô Đình Khả,
một Thượng Thư Triều đình Huế. Anh cả là Ngô Đình
Khôi, Tổng Đốc một tỉnh. Anh kế của Ngô Đình Diệm
là Ngô Đình Thục, một trong những vị Tổng Giám Mục
Công Giáo đầu tiên tại Việt Nam. Năm 20 tuổi, Ngô Đình
Diệm đã là quan Tổng Đốc. Năm 33 tuổi, Ngô Đình Diệm
là Thuợng Thư Bộ Lại trong triều. Khi thấy Pháp ngày
càng xâm phạm các đặc quyền của Triều đình Huế, năm
1933 Thượng Thư Ngô Đình Diệm xin từ chức để bày tỏ
lập trường chống đối với thực dân Pháp.
Kể từ những năm sau 1933, cựu Thượng Thư tham gia
vào những hoạt động chống Pháp nên bị cảnh sát Pháp
theo dõi. Khoảng cuối năm 1940, Ngô Đình Diệm bí mật
tiếp xúc với các lãnh đạo Việt Minh và Hồ Chí Minh.
Năm 1940, Nhựt đổ quân vào Việt Nam và bắt đầu
hậu thuẫn cho phòng trào chống Pháp do Kỳ Ngoại Hầu
Cường Để lập ra. Từ năm 1942 trở đi, cựu Thượng Thư
Ngô Đình Diệm có sự liên lạc với Kỳ Ngoại Hầu.
Năm 1943, Ngô Đình Diệm lập ra một đảng chính trị
lấy tên là Đại Việt Phục Hưng Hội, chủ yếu hoạt động ở
vùng quê của ông. Đa số thành viên là người Công Giáo.
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Mùa hè năm 1944, mật thám Pháp phát hiện và bắt đầu
bắt các thành viên trong nhóm. Ngô Đình Diệm được
một Tổng Lãnh Sự Nhựt ở Huế giúp cải trang thành lính
Nhựt nên thoát được. Ông được đưa vào Sài Gòn và sống
dưới sự bảo vệ của quân đội Nhựt.
Sau khi Nhựt đảo chánh Pháp vào ngày 9 tháng 3 năm
1945, Nhựt vẫn muốn giữ Bảo Đại làm Hoàng Đế. Vua Bảo
Đại đã đề nghị triệu hồi cựu Thượng Thư Ngô Ðình Diệm
về Huế để cùng tham chánh. Ngô Đình Diệm đã từ chối
lời đề nghị này. Nhà sử gia Trần Trọng Kim được đề cử
lên làm Thủ Tướng. Chính Phủ Trần Trọng Kim ra đời.
Sau khi Nhựt đầu hàng phe Đồng Minh, Việt Minh
nhảy ra cướp chánh quyền từ Chính Phủ Trần Trọng Kim.
Không lâu sau, Ngô Đình Diệm bị Việt Minh bắt giữ. Sau
một thời gian bị giam cầm, đầu năm 1946 Ngô Đình Diệm
bị đưa ra Hà Nội để gặp Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đề
nghị Ngô Đình Diệm hãy lãnh một chức vụ trong chính
phủ Việt Minh. Việt Minh từng chiêu dụ anh cả Ngô
Ðình Khôi đi theo Việt Minh sau đó giết anh Khôi mấy
tháng trước. Do đó Ngô Đình Diệm đã khéo léo từ chối
lời đề nghị này; ông cũng đã thuyết phục Hồ Chí Minh
thả mình. Sau khi được thả, Ngô Đình Diệm đứng trung
lập. Tuy nhiên, ông vẫn duy trì mối quan hệ với cả hai
phía Việt Minh và các phe chống Việt Minh.
Đầu năm 1947, một ‘Lực Lượng Thứ Ba’ có tên là ‘Mặt
trận Thống Nhứt Quốc Gia’ được thành lập tại Nam Kinh
Trung Quốc. Thành viên là những người có tư tưởng
chống cả Pháp và Việt Minh. Mùa hè năm 1947, một trong
những lãnh đạo chủ chốt của Mặt Trận bị Việt Minh ám
sát. Tuy Mặt trận này sau đó bị tan vỡ, nhưng nó đã tạo
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cảm hứng cho Ngô Đình Diệm tiếp tục đi theo ‘tư tưởng’
của ‘Lực Lượng Thứ Ba’ là chống cả chế độ Cộng Sản và
Thực dân Pháp.
Cũng nên nhắc lại rằng trong Giải Pháp Bảo Đại, vua
Bảo Đại đã đồng ý tiếp tục xây dựng chính phủ mới theo
các điều khoản do Paris đưa ra. Điều khoảng trong Hiệp
ước Elysée ngày mùng 8 tháng Ba năm 1949 xác định việc
thiết lập một nền ‘tự trị’ về mặt ‘hành chính’ ở Việt Nam.
Nhưng về kinh tế và quân sự, Pháp vẫn toàn quyền kiểm
soát. Nhiều nhà lãnh đạo của các đảng phái như Đại Việt,
Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên, vv… đều chấp nhận hậu
thuẫn cho Quốc Trưởng Bảo Đại và Quốc Gia Việt Nam.
Họ hy vọng rằng Quốc Gia Việt Nam sẽ là một phương
tiện đưa dần Việt Nam tới độc lập. Ngược lại, Ngô Đình
Diệm lại có cách suy nghĩ khác. Ông phẫn nộ vì cho rằng
Quốc Trưởng Bảo Đại đã sớm đầu hàng của trước những
đòi hỏi của Pháp. Ngày 16 tháng 6 năm 1949, Ngô Đình
Diệm quyết định cho đăng một tuyên bố trong đó ông
hoàn toàn phủ nhận Hiệp ước Elysée. Ông đòi hỏi Pháp
phải trao trả quyền tự trị lãnh thổ cho Việt Nam. Tuyên
bố của Ngô Đình Diệm vào tháng 6 năm 1949 cho thấy
ông có một viễn kiến khác trong việc thay đổi cuộc sống
và xã hội Việt Nam.
Tháng 2 năm 1950, Việt Minh đã được hai đàn anh
Cộng Sản là Trung Quốc và Liên Xô thừa nhận.
Trong khi đó, sau Giải Pháp Bảo Đại thì Mỹ và Anh
chính thức ủng hộ Quốc Trưởng Bảo Ðại và hậu thuẫn
cho Quốc Gia Việt Nam, một chính phủ không theo đường
lối Cộng Sản.
Để tìm người hậu thuẫn cho tư tưởng chống Cộng và
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bài Pháp của mình, tháng 8 năm 1950 Ngô Đình Diệm rời
Việt Nam. Đầu tiên ông tới Nhựt để gặp Kỳ Ngoại Hầu
Cường Để. Tại Nhựt, Ngô Đình Diệm cũng làm quen
được một chuyên gia chính trị người Mỹ là Wesley Fishel.
Vào đầu tháng 9 năm 1950, hai anh em Ngô Đình
Diệm và Ngô Đình Thục đến Washington. Ngô Đình Diệm
và Ngô Đình Thục tìm gặp những quan chức Bộ Ngoại
giao Mỹ. Ngô Đình Diệm đề nghị sử dụng các chiến binh
Công giáo làm nòng cốt cho một Quân Đội Quốc Gia
Việt Nam. Lời đề nghị này không gây được ấn tượng với
người Mỹ. Các quan chức trong chính quyền Truman vẫn
thờ ơ vì họ tin rằng Giải Pháp Bảo Ðại là khả năng tốt
nhất trong hoàn cảnh hiện tại.[191]
Thất bại trong việc tìm kiếm sự ủng hộ ở Mỹ, Ngô
Đình Diệm và Ngô Đình Thục sang Châu Âu vào tháng 10
năm 1950. Nhờ sự quen biết từ Giám Mục Ngô Đình Thục,
Ngô Đình Diệm cũng đã gặp Đức Giáo Hoàng ở Vatican.
Sau đó họ qua Paris để gặp gỡ các quan chức người Việt.
Tại Châu Âu, ý tưởng thành lập một ‘Lực Lượng Thứ Ba’
của Ngô Đình Diệm cũng không gây ấn tượng gì. Tháng
12 năm 1950, Ngô Đình Diệm quay lại Mỹ và quyết định
lưu trú ở đó hơn hai năm rưỡi.
Trong thời gian lưu trú ở Mỹ, cũng nhờ vào các mối
quan hệ từ cha Ngô Đình Thục và các giám mục người
Việt khác, Ngô Đình Diệm đã tiếp cận được với các nhân
vật nổi tiếng như Thẩm Phán Tối Cao William O. Douglas,
các Thành Viên Quốc Hội, Hồng Y Tổng Giám Mục New
York Francis Spellman, Giám Đốc cơ quan tình báo chiến
[191] Edward Miller. Vision, Power and Agency: The Ascent of Ngô Ðình Diệm,
1945–54, Journal of Southeast Asian Studies, 35 (3), October 2004, pp 433–458.
Biên dịch Hoài Phi & Vy Huyền
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lực OSS William J. Donvan, Nghị Sĩ Mike Mansfield, và
Nhà Báo Gouverneur Paulding. Ngô Đình Diệm còn nhận
được sự giúp đỡ quí giá từ người bạn quen biết lúc trước
ở Nhật là Wesley Fishel.
Wesley Fishel hiện nay là một giảng viên trường đại
học Michigan. Fishel sắp xếp cho Ngô Đình Diệm làm
việc ở trường Đaị Học Michigan như một Cố Vấn; việc
này giúp Ngô Đình Diệm và Fishel có dịp soạn thảo một
dự án trợ giúp kỹ thuật cho Việt Nam. Đó là dự án từ dự
án Kỹ thuật (Four points) mà tổng thống Truman đã phê
chuẩn vào năm 1949 để hỗ trợ việc phi quân sự mà Mỹ
dành cho các nước ngoài. Năm 1950, vào thời điểm Ngô
Đình Diệm đến Mỹ, chương trình này cũng đã được thực
hiện ở Ðông Dương.[192]
Từ những người Mỹ có thế lực này, dần dần Ngô
Đình Diệm có được sự ủng hộ cho việc lập một Lực Lượng
Thứ Ba mà ông đã ấp ủ từ lâu. Vào ngày 8 tháng 5 năm
1953, Thẩm Phán William O. Douglas mở một bữa tiệc
tại Washington để giới thiệu Ngô Đình Diệm với những
chính khách Mỹ. Một năm trước đó, Thẩm Phán Douglas,
Nghị Sĩ Mike Mansfield, và Nghị Sĩ John F. Kennedy có
dịp sang thăm Ðông Dương và tin rằng nơi này cần có
một ‘Lực Lượng Thứ Ba’. Khách mời gồm có các Nghị Sĩ
Mike Mansfield, Nghị Sĩ John F. Kennedy, Phóng Viên
đài truyền hình CBS Bill Costello; Quan chức trong Uỷ
Ban Trợ Giúp Những Người Bạn Của Mỹ Ray Newton;
Ðại diện toà Công sứ Mỹ ở Sài Gòn Edmund S. Gullio.
Hai Nghị Sĩ Mike Mansfield và John F. Kennedy sau này
[192] Edward Miller. Vision, Power and Agency: The Ascent of Ngô Ðình Diệm,
1945–54, Journal of Southeast Asian Studies, 35 (3), October 2004, pp 433–458.
Biên dịch Hoài Phi & Vy Huyền
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đóng vai trò then chốt trong mối quan hệ của Ngô Đình
Diệm với Mỹ.[193]
Ngô Đình Cẩn và Ngô Đình Luyện là hai người em
trong gia đình họ Ngô. Đầu những năm 1950, Ngô Đình
Cẩn bí mật xây dựng một hệ thống những người ủng hộ
Ngô Đình Diệm ở miền Trung Việt Nam. Ngô Đình Luyện
là một kỹ sư, từng du học bên châu Âu, làm đại diện cho
Ngô Đình Diệm ở châu Âu.
Ông Ngô Đình Nhu cũng giống như những anh em
của mình là rất sùng kính đạo Công giáo. Sự phát triển về
tư tưởng và chính trị của Ngô Đình Nhu chịu ảnh hưởng
sâu sắc bởi nhà triết gia Công giáo là Emmanuel Mounier.
Triết gia Mounier có tư tưởng bác bỏ cả chủ nghĩa Tự Do
và chủ nghĩa Cộng Sản. Tư tưởng này đã tạo nên nguồn
cảm hứng cho ông Ngô Đình Nhu. Nguồn cảm hứng này
rất thích hợp với vấn đề Lực Lượng Thứ Ba mà Ngô Đình
Diệm đang theo đuổi.
Sau năm 1950, Ngô Đình Nhu trở thành một trong
những nhân vật đi đầu trong việc vận động những người
Việt không theo Cộng Sản ủng hộ cho Ngô Đình Diệm.
Từ đầu những năm 1950, Ngô Đình Nhu thành lập đảng
‘Cần Lao’ theo mạng lưới chi bộ. Trong những năm đầu,
đảng Cần Lao hoạt động một cách bí mật và chủ yếu là để
vận động ủng hộ cho phong trào đấu tranh do Ngô Đình
Diệm lãnh đạo. Về sau, đảng Cần Lao trở thành bộ máy
an ninh của Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Mùa hè
năm 1953, Ngô Đình Nhu đã soạn ra những chiến thuật
[193] Edward Miller. Vision, Power and Agency: The Ascent of Ngô Ðình Diệm,
1945–54, Journal of Southeast Asian Studies, 35 (3), October 2004, pp 433–458.
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và chiến lược để đưa Ngô Đình Diệm lên nắm quyền.[194]
Sau khi có được sự ủng hộ ở Mỹ, ngày 20–6–1953, Ngô
Ðình Diệm đến cư ngụ tại xứ đạo Mons nước Bỉ để chuẩn
bị yết kiến Quốc Trưởng Bảo Ðại và tranh thủ tìm mọi
hậu thuẫn từ các chính giới tại Âu châu.
Đầu tháng 7–1953, chính phủ Pháp đề nghị thảo luận
với các nước trong ‘Khối Liên Hiệp Pháp’ nhằm hoàn
thiện nền độc lập cho các quốc gia này, trong đó có Việt
Nam. Đây là vấn đề mà các đảng phái tại Việt Nam hết
sức quan tâm. Thừa dịp này, Ngô Đình Nhu khéo léo làm
việc với Nguyễn Tôn Hoàn của đảng Đại Việt, người đã
có cùng ý tưởng ủng hộ Lực Lượng Thứ Ba như Ngô Đình
Diệm vào những năm 1947. Ngô Đình Nhu đã úp mở ý
tưởng triệu tập một ‘Đại Hội Đoàn Kết’ tại Sài Gòn vào
đầu tháng 9 để theo dõi sự kiện này. Ý tưởng về Đại hội
nhanh chóng được nhiều người theo phe Bảo Đại ủng hộ
như ông Nguyễn Tôn Hoàn của Đại Việt, Đức Hộ Pháp
Phạm Công Tắc của Cao Đài, Tướng Trần Văn Soái của
Hoà Hảo, và Tướng Lê Văn Viễn của Bình Xuyên. Một
số nhân vật Công giáo, Đồng Minh Hội, Việt Nam Quốc
Dân Đảng, và một số tổ chức Phật giáo cũng đồng ý tham
dự Đại hội. Tướng Viễn bằng lòng để sự kiện này tổ chức
tại dinh thự của Bình Xuyên ở Sài Gòn.[195]
Đầu tháng 10–1953, Quốc Trưởng Bảo Đại có một
cuộc gặp riêng với Ngô Đình Diệm ở Paris. Sau đó là
cuộc gặp mặt lần thứ hai với Ngô Đình Diệm ở Cannes
[194] Edward Miller. Vision, Power and Agency: The Ascent of Ngô Ðình Diệm,
1945–54, Journal of Southeast Asian Studies, 35 (3), October 2004, pp 433–458.
Biên dịch Hoài Phi & Vy Huyền
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Biên dịch Hoài Phi & Vy Huyền

329

CHƯƠNG XVI

ngày 26 tháng 10 1953. “Tháng 5–1954 Quốc Trưởng đã mời
ông Diệm đến bàn thảo về việc ông Diệm làm thủ tướng
để cứu nước trong tình trạng vô cùng khẩn trương lúc đó.
Nhưng Bảo Đại còn phải tiếp xúc với các nhóm chính trị
và dàn xếp với Pháp để có một quyết định chung cuộc. Sau
đó, còn phải yêu cầu Hoàng Thân Bửu Lộc từ chức, vì lúc
đó, vị Hoàng Thân này rất miễn cưỡng nhận lời yêu cầu
của Bảo Đại.”[196]
Trong khoảng thời gian 18–4–1954 đến ngày 20–7–1954,
Đức Hộ Pháp có chuyến công du bên châu Âu.
Ngày 15–6–1954, Ðức Hộ Pháp đến Ðiện Thorène yết
kiến Quốc Trưởng Bảo Ðại để bàn về khả năng ông Diệm
làm Thủ Tướng và thảo luận về những chuyển biến đang
xảy ra trong Hội Nghị Genève.
Ngày 16–6–1954, Quốc Trưởng Bảo Ðại gặp cựu
Thuợng Thư Bộ Lại Ngô Đình Diệm tại Ðiện Thorène.
Ông Diệm đồng ý trở về nước làm Thủ Tướng theo lời
mời của Quốc Trưởng Bảo Đại. Quốc Trưởng Bảo Ðại
khuyên nhủ Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm rằng: “Ông hãy
hợp nhứt các giáo phái vào cộng đồng Quốc gia, thống nhứt
phần đất còn lại của chúng ta”[197] . Quốc Trưởng Bảo Ðại
đề nghị với Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc: “Nhờ Ngài Hộ
Pháp Phạm Công Tắc về Việt Nam huy động Tín đồ Cao
Ðài và toàn dân đón tiếp ông Ngô Ðình Diệm.”[198]
7 giờ tối ngày 20–6–1954, Đức Hộ Pháp đọc cho ngài
Hồ Bảo Đạo đánh một bức điện gởi về Hội Thánh dạy
việc tiếp rước tân Thủ Tướng Ngô Đình Diệm. Đức Hộ
[196] Tiến Sĩ Phạm Văn Lưu & Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Tấn. Đệ Nhất Cộng Hòa
Việt Nam 1954–1963 Một Cuộc Cách Mạng, 2005. ISBN 0 9785265 06. Tr. 18
[197] Huỳnh Tâm. Cao Đài Dưới Chế Độ Ngô Đình Diệm
[198] Huỳnh Tâm. Cao Đài Dưới Chế Độ Ngô Đình Diệm
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Pháp còn sai ông Tuy, ông Tất, ông Cao phải gấp rút về
Việt Nam để lo liệu việc tiếp rước này.[199]
Trưa ngày 21–6–1954, ông Tất, ông Tuy, ông Cao lấy
được vé máy bay. Ngày 22–6–1954 các ông từ Pháp bay trở
lại Việt Nam để lo liệu việc tiếp rước tân Thủ Tướng Ngô
Đình Diệm.[200]
Ngày 23–6–1954 Thủ Tướng Ngô Đình Diệm với bào
đệ Ngô Đình Nhu cùng các cộng sự viên là Nguyễn Văn
Thoại, Trần Chấn Thành lên phi cơ về nước.
Ngày 24–6–1954 Thủ Tướng Diệm về tới sân bay Tân
Sơn Nhất. Có khoảng 500 người ra tiếp đón tân Thủ
Tướng Diệm. Trong số đó có Giám Mục Phạm Ngọc Chi,
Nguyễn Ngọc Thô, Quách Tòng Đức, v.v.. và một số đông
tín đồ Cao Đài.
4. ĐỨC HỘ PHÁP GÓP Ý VỚI PHÁI ĐOÀN VIỆT MINH VỀ VẤN ĐỀ CHIA ĐÔI
ĐẤT NƯỚC

Đức Hộ Pháp vẫn còn nán lại ở Pháp. Ngày 1–7–1954
Đức Hộ Pháp xem xét 8 khoảng mà Việt Minh sẽ đưa ra
bàn luận tại Hội Nghị Genève. Đức Hộ Pháp có chỉnh sửa
lại một số khoảng. Ngài không muốn Việt Nam bị chia
cắt thành hai miền Nam Bắc như thời Trịnh-Nguyễn và
Nam-Bắc Triều Tiên.
Ngày 3–7–1954 đại diện Cao Đài là ông Hồ Bảo Đạo
và ông Bảo Thế đến gặp phái đoàn Việt Minh là ông Phan
Anh và anh Thanh Sơn để bàn thêm về những phần mà
Đức Hộ Pháp sửa đổi. Nhưng thiện chí của bổn bộ Cao
[199] Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa. Âu Du Ký Nhựt Ký Cuộc Công Du của Đức Hộ Pháp
Sang Châu Âu. 1954
[200] Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa. Âu Du Ký Nhựt Ký Cuộc Công Du của Đức Hộ Pháp
Sang Châu Âu. 1954
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Đài không được phía Cộng Sản đưa ra thảo luận.
Ngày 4–7–1954, ông Hồ Bảo Đạo dâng ý kiến là nên
thảo một bức thư gởi cho phái đoàn Việt Minh để bày tỏ
tình trạng hiện tại và để có một bằng chứng về sau. Đức
Ngài bằng lòng và dạy thảo một bức thơ giao cho ông Bảo
Thế ký tên. Sau đây là nguyên văn bức thư:
“Kính gởi Ông Tổng-Trưởng Phan-Anh và Quí Ông
Nhân-Viên Phái-Đoàn Chánh-Phủ Việt Nam Dân-Chủ
Cộng-Hòa tại Génève.
Kính quí Ông,
Nghĩ vì muốn mưu cầu hòa-bình và hạnh-phúc cho
dân-tộc Việt Nam đã chín năm thống-khổ, chúng tôi không
ngần-ngại đến đây gây cuộc tiếp xúc với quí Ông đặng cùng
nhau áp-dụng những phương-pháp thực-tế để chấm dứt
chiến-tranh.
Trong những cuộc tiếp xúc vừa qua, chúng tôi nhận
thức thiện-chí của quí Ông, cũng như quí Ông nhận thức
thiện chí của chúng tôi, làm cho chúng tôi đều được hài
lòng, chúng tôi hân-hạnh để lời cám ơn quí Ông.
Có một điều thắc-mắc là dầu muốn dầu không trong
xứ Việt Nam yêu-quí của chúng ta đã có hai chánh phủ
đối-lập là Chánh-Phủ Việt Nam Dân-Chủ Cộng-Hòa và
Chánh-Phủ Quốc-Gia Việt Nam. Cả hai chánh-phủ không
đồng ý-chí và tranh-tụng chống-báng nhau chớ không đặng
khéo-léo nương nhau như trong lập-trường tranh-đấu của
Soekarno và Sharyar nơi Nam-Dương Quần-Đảo.
Trong cuộc lật-đổ chánh-quyền Pháp-thuộc, ta đã hisinh xương máu bởi nạn tương-tàn tương-sát nhiều hơn
là sự hi-sinh chiến-tranh với Pháp nên mới biến hình một
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phần tranh đấu võ-lực và một phần tranh-đấu chánh-trị.
Nếu không khéo tính, thời-cuộc sẽ đưa đẩy ta đến một
cảnh-tượng như Triều-Tiên buổi nọ. Thảm-khổ cho dântộc Việt Nam là hai Chánh-Phủ ấy không thừa-nhận lẫn
nhau đặng đi đến một cuộc triệu-tập hội-nghị hiệp-đồng
đàm-phán ngõ hầu lập thành chánh-phủ thống-nhứt.
Lẽ dĩ-nhiên theo ý-kiến của Đức Hộ Pháp thì hai bên
phải được đồng danh, đồng đẳng, đồng ý, đồng tình thảoluận những biện-pháp cụ-thể để chấm-dứt chiến-tranh.
Thiết-tưởng việc nội-bộ của Việt Nam nên để cho
dân-tộc trọn chủ-quyền xử-liệu, còn như để nước Việt
Nam làm bãi chiến-trường cho ngoại-quốc phân-tranh
quyền-lợi và tư-tưởng chủ-nghĩa bất sách.
Trong cuộc tranh-đấu giải-ách lệ thuộc nước nhà thâu
quyền độc-lập thì về mặt kháng-chiến cũng như mặt thươngthuyết thâu-hoạch một thắng-lợi vẻ-vang cao-trọng đối cùng
quốc-tế. Hội-nghị Génève đã chứng-thật điều ấy, nếu ta biết
tự-trọng, tự quyền, tự mình định-liệu mạng-vận tương-lai
thì giá-trị ấy mới về ta toại-hưởng, còn như trái lại để
có kẻ ngoại-nhơn nhúng tay vào đó, thì tự nơi ta đã tỏ
thái-độ trước mặt quốc-tế rằng ta còn tinh-thần lệ-thuộc.
Vì lẽ Đạo, vì tiền-đồ Tổ-Quốc giống-nòi, chớ không
vì công danh, vì quyền-lợi hay là vì ai nên chúng tôi đứng
ra đảm-nhận mối dây liên-kết này xin quí Ông để tâm
xét-đoán.
Nay kính.”[201]
Ngày 5–7–1954 Đức Hộ Pháp được Phạm Văn Đồng
mời tới trụ sở Versoix để bàn về vấn đề Hiệp Định Genève.
[201] Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa. Âu Du Ký Nhựt Ký Cuộc Công Du của Đức Hộ Pháp
Sang Châu Âu. 1954
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Tại đây phái đoàn Cao Ðài kêu gọi đôi bên Việt Nam Dân
Chủ Cộng Hòa và Chánh Phủ Quốc Gia Việt Nam hãy
hy sinh quyền lợi phe phái để cùng nhau giải quyết vấn
đề hòa bình dân tộc, tránh cảnh chia đôi đất nước. Đức
Hộ Pháp không muốn lịch sử dân tộc Việt Nam lập lại
lần thứ hai như thời Trịnh-Nguyễn. ‘Âu Du Ký Của Đức
Hộ Pháp’-Phần II của Ngài Hồ Bảo Đạo viết về cuộc hội
luận này như sau: “Đầu tiên ngài Hồ Bảo Đạo chất về vấn
đề tại sao Việt Minh không nhìn nhận Chánh phủ Quốc
Gia, Ông Phạm Văn Đồng xoay qua nói với Đức Hộ Pháp
như vầy: Đức Hộ Pháp thử nghĩ coi biểu tôi phải nhìn
nhận Ngô-Đình-Diệm... thì làm sao đặng, vì họ không có
đại-diện cho một thực-lực, cho một ai hết, chớ như Đạo
Cao-Đài đây, có một thực-lực hơn mấy triệu tín-đồ và
một quân-đội mấy chục ngàn người, thì chúng tôi sẵnsàng tiếp đón và thảo-luận tất cả mọi vấn-đề.”[202]
Chất-vấn về vấn-đề chia đôi cương thổ thì Ông Phạm
Văn Đồng cho biết rằng:
“Giới-hạn cốt-yếu là để đình-chiến rồi sẽ tổ-chức cuộc
tổng tuyển-cử để lập thành chánh-phủ thống-nhứt cho toàn
lãnh-thổ Việt Nam, chớ không phải chia rẽ, và đề-cập nơi
tám khoản trong bản kiến-nghị đã đưa ra hội-nghị Génève
để lập lại hòa-bình trong nước. Thừa dịp đó Tôi cho Ông
Phạm Văn Đồng biết trình-độ dân-tộc Việt Nam chưa
dung nạp được thuyết cộng-sản và một số đông người vì
sợ cộng-sản, không về ở với chế-độ ấy được, nhưng không
đủ sức chống lại thành ra buộc mình phải nương-dựa vào
một thế-lực khác, dầu Pháp hay Mỹ cũng vậy. Muốn cho
họ đừng chạy theo người khác thì chẳng nên buộc tội họ
[202] Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa. Âu Du Ký Nhựt Ký Cuộc Công Du của Đức Hộ Pháp
Sang Châu Âu. 1954
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là Việt-gian hay phản-quốc mà chỉ nên làm cách nào
cho họ hết sợ mới đặng. Ông Phạm-Văn-Đồng cười và nói
rằng: ‘họ đã sợ mà còn có người hù nữa’ và day qua Đức
Hộ Pháp, hỏi Đức Ngài bị ai hù có sợ hay không? Đức Ngài
nói rằng: ‘nếu tôi sợ thì tôi không có đến đây’. Chúng tôi
có nhắc cho Anh em Việt-Minh biết rằng cái công khángchiến của họ, quốc-dân không quên, nhưng họ phải làm thế
nào cho cuộc giải-phóng dân-tộc cho trọn vẹn chớ đừng gở
ách này rồi mang cái gông khác hay là đuổi cậu Pháp
rồi rước chú Tàu về thì không ăn thua gì và quốc-dân sẽ
phán-đoán việc đó. Anh em Việt-Minh nói rằng họ biết
việc đó và không để xảy ra đâu.
Chuyện-vãn đến 11 giờ, Ông Phạm-Văn-Đồng mời Đức
Hộ Pháp và đoàn tùy-tùng sang phòng bên cạnh dùng cháo
chay và đồ ngọt. Khi sửa-soạn ra về tôi nói với Ông PhạmVăn-Đồng rằng:
‘Cuộc gặp-gỡ hôm nay có tư-cách chánh-trị, nhưng
thật ra có phần thân-mật rất nhiều vì giữa Đức Hộ Pháp
và Ông Phạm-Văn-Đồng có tình đồng tông. Luôn dịp Đức
Hộ Pháp nói tiếp rằng:
‘Đồng họ Phạm luôn luôn phải trúng nghe không. Ông
Đồng cười, ĐỨC NGÀI còn tiếp: “Tôi đã có cất rồi một nhà
thờ Tông-đường họ Phạm ở Tòa-Thánh, vậy chừng yên rồi
Ông nhớ về đó à”. Ông cười và nói: ‘Dạ, chừng đó sẽ về’.
Trước khi ra đi, Ông Đồng ôm Đức Hộ Pháp mà hun hồi
lâu rồi mới buông ra. Toàn phái-đoàn đưa chúng tôi ra tận
xe. Về đến phòng hơn 12 giờ đêm, Đức Hộ Pháp có vẻ hài
lòng về cuộc gặp-gỡ này.”[203]
[203] Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa. Âu Du Ký Nhựt Ký Cuộc Công Du của Đức Hộ Pháp
Sang Châu Âu. 1954
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Ngày 18–07–1954, Đức Hộ Pháp và đoàn tùy tùng rời
Pháp về lại Việt-Nam.
Ngay sau khi từ Pháp về nước, Đức Hộ Pháp đã bắt
đầu vận động tất cả các lực lượng quân sự ở miền Nam lúc
bấy giờ là Cao Đài, Thiên Chúa, Hòa Hảo và Bình Xuyên
cùng nhau hỗ trợ quân đội Quốc Gia của Vua Bảo Đại
nhằm làm tăng sức mạnh cho Quân Đội Quốc Gia. Có
như vậy mới đủ đối trọng và kìm chân một làn sóng Cộng
Sản đang lớn mạnh. Lúc này, Cộng Sản Trung Quốc đang
hậu thuẫn cho Việt Minh. Một khi Cộng Sản lớn mạnh
thì sự tàn sát sẽ rất tàn khốc. Thật vậy, những cuộc tàn sát
của Việt Minh qua những lần cải cách ruộng đất ở miền
Bắc sau đó đã minh chứng cho tiên liệu của Đức Hộ Pháp.
5. HIỆP ĐỊNH GENÈVE

Hiệp Định Genève được ký kết vào ngày 21–7–1954;
nội dung cơ bản như sau:
“Các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn, chuyển quân,
chuyển giao khu vực, trao trả tù binh lập lại hòa bình trên
toàn Đông Dương.
Tại Việt Nam lấy vĩ tuyến 17 là Sông Bến Hải làm giới
tuyến quân sự tạm thời chia Việt Nam làm hai vùng.
Quân đội Nhân dân Việt Nam (Việt Minh) tập trung
về phía Bắc vĩ tuyến 17.
Quân đội Liên Hiệp Pháp và Quân đội Quốc Gia Việt
Nam tập trung về phía Nam vĩ tuyến 17 Dân chúng mỗi
bên có quyền di cư trong thời gian bàn giao.
Sau hiệp định, cấm liên kết đưa quân đội, nhân viên
quân sự, vũ khí nước ngoài vào.
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Tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam-Bắc Việt Nam
sẽ được tổ chức vào tháng 7–1956.”[204]
Pháp tạm thời đồng ý việc chia cắt đất nước, giao cho
Cộng Sản phần đất bên kia vĩ tuyến 17. Pháp nghĩ rằng
tới tháng 7–1956 thì cuộc tuyển cử sẽ thống nhất hai miền
Nam Bắc, và có thể Việt Nam sẽ theo thể chế trung lập.
Khi đó, Pháp còn hy vọng tiếp tục duy trì các đặc quyền
về kinh tế và tài chính ở Việt Nam.[205]
Một ngày sau khi Hiệp Định được ký kết, Thủ Tướng
Ngô Đình Diệm ra lệnh treo cờ rủ toàn Miền Nam từ vĩ
tuyến 17 trở vào để bày tỏ quan điểm chống đối sự chia
đôi đất nước.[206]
Sau Hiệp Định Genève, những người miền Bắc đã quá
biết về Cộng Sản thì không ngần ngại bỏ quê để chạy vào
Nam. Có nhiều bích chương trấn an dân Miền Bắc đừng
lo lắng khi di cư vào Nam. Đồng bào Miền Nam luôn sẵn
sàng chào đón và sẽ giúp đỡ dân tị nạn.
Đánh giá về Hiệp Định Genève 1954 thì Mỹ cho rằng
đó là một tai họa vì nó trao cho Trung Hoa Cộng Sản và
Việt Minh căn cứ để khai thác tại Đông Nam Á. Mỹ muốn
ngăn chặn điều này bằng cách ký kết Hiệp ước SEATO
ngày 8 tháng 9 năm 1954 và mong muốn biến miền Nam
Việt Nam thành một pháo đài chống Cộng. Để làm được
điều này Mỹ cần sự ủng hộ của Quốc Gia Việt Nam. Kế
hoạch của Mỹ là viện trợ cho chính phủ Ngô Đình Diệm
để giúp miền Nam Việt Nam hoàn toàn độc lập với Pháp;
[204] Nguồn Wikipedia.com, Hiệp Định Geneve. Truy cập ngày 25–5–2018
[205] Tiến Sĩ Phạm Văn Lưu & Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Tấn. Đệ Nhất Cộng Hòa
Việt Nam 1954–1963 Một Cuộc Cách Mạng, 2005. ISBN 0 9785265 06. Tr. 26
[206] Archimedes L.A. Patti. Why Viet Nam? Nhà xuất bản Đà Nẵng. 1995. Tr.
735–736.
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Mỹ cũng thúc đẩy Ngô Đình Diệm ổn định miền Nam
Việt Nam, bầu ra Quốc hội, soạn thảo Hiến pháp rồi sau
đó phế truất Quốc Trưởng Bảo Đại qua cuộc bầu cử.[207]

[207] Nguyễn Văn Lục. Lịch sử còn đó. Garden Grove, CA. Tân Văn, 2008. Tr. 125.
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Cuộc di cư 1954 vào Nam sau Hiệp Định Genève
6. THỦ TƯỚNG DIỆM VẬN HÀNH ĐẤT NƯỚC

Sau khi Thủ Tướng về nước được gần 3 tuần, ngày
6–7–1954 Thủ Tướng Ngô Đình Diệm thành lập chính
phủ mới, nội các gồm 18 người. Ông tiến hành ngay ý
nguyện chống Cộng Sản và bài Pháp. Trong thành phần
nội các mới được thành lập, ông Trần Văn Đổ được cử
làm Bộ Trưởng Ngoại Giao. Thủ Tướng Diệm liền phái
Bộ Trưởng Đổ qua tham dự Hiệp Định Genève để tìm
cách ngăn chặn Việt Minh trong việc giành quyền chia
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cắt đất nước.[208]
Thủ Tướng Ngô Đình Diệm muốn cải tổ nguồn máy
hành chánh, không muốn Việt Nam bị phụ thuộc vào Pháp
nữa. Do đó tất cả 18 người được Thủ Tướng Diệm chọn
trong nội các không có người nào thân Pháp. Ông Diệm
cũng muốn thống nhất quân đội. Nghĩa là từ nay không
còn tình trạng nhiều quân đội trong một quân đội, nhiều
quốc gia trong một quốc gia. Ông Diệm còn tuyên bố chính
sách bài trừ tệ nạn xã hội, bài trừ việc kinh doanh sòng
bài, đĩ điếm, và ma túy của quân Bình Xuyên.
Ông Diệm muốn Việt Nam không bị lệ thuộc vào
Pháp, nhưng đa số các ngành như kinh tế, chính trị, ngân
hàng, quan thuế, quân sự v.v... đều do các nhân viên Pháp
hoặc thân Pháp điều hành. Do đó, trong những ngày đầu
chấp chánh, Thủ Tướng Diệm gặp phải sự chống đối của
những phe thân Pháp. Những doanh gia, chủ đồn điền,
v.v... đều là những thành phần có nhiều đặc quyền đặc
lợi với Pháp.
Khối Cao Thiên Hoà Bình do Đức Hộ Pháp lập ra để
hỗ trợ cho Quân Đội Quốc Gia được thêm vững mạnh.
Quốc Trưởng thì đang lưu trú bên Pháp nên không có chủ
trương chống Pháp rõ rệt. Quân Đội Quốc Gia và lực lượng
quân đội bổ sung như Cao Đài, Hòa Hảo đều đang lãnh
lương của Pháp. Do đó khi Thủ Tướng Diệm quyết định
loại bỏ Pháp, tức là gián tiếp chống lại Quốc Trưởng Bảo
Đại, chống lại Quân Đội Quốc Gia, chống lại lực lượng
quân đội bổ sung, và chống lại những thành phần ủng hộ
Bảo Đại. Những tướng lĩnh có xu hướng thân Pháp, ủng
hộ Quốc Trưởng Bảo Đại như Tướng Nguyễn Văn Hinh,
[208] Tiến Sĩ Phạm Văn Lưu & Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Tấn. Đệ Nhất Cộng Hòa Việt
Nam 1954–1963 Một Cuộc Cách Mạng, 2005. ISBN 0 9785265 06. Tr. 23–24
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Tướng Lê Văn Viễn (Bình Xuyên), Tướng Lê Quang Vinh
(tức Ba Cụt, Hòa Hảo) đều tỏ ra bất đồng với Thủ Tướng
Ngô Đình Diệm. Pháp cũng lên án rằng Chánh Phủ Diệm
không phải là một chính phủ đoàn kết quốc gia.
Nguồn kinh tế chính của Tướng Viễn là sòng bài, các
tụ điểm mãi dâm, và buôn bán ma túy. Nay bị Thủ Tướng
Diệm tìm cách ngăn cấm nên Tướng Viễn càng bực tức.
Tháng 8 năm 1954, Tướng Viễn cử con trai là Le Paul sang
Pháp gặp Quốc Trưởng Bảo Đại để xin chấp thuận kế
hoạch đảo chánh ông Diệm.[209]
Tướng Trần Văn Soái của Hòa Hảo cùng Trần Văn
Ân (Việt Nam Quốc Gia Độc Lập Đảng) đến gặp Tướng
Ely, Cao Ủy Pháp, cũng yêu cầu thay thế ông Diệm.[210]
Tướng Nguyễn Văn Hinh, Tham Mưu Quân Đội
Quốc Gia cùng các sĩ quan thân Pháp cũng đứng lên kêu
gọi đảo chánh lật đổ Thủ Tướng Diệm. Tướng Hinh còn
cho xe tăng đến bao vây Dinh Độc Lập nơi Thủ Tướng
Diệm đang cư ngụ và làm việc. Tướng Hinh là con của
cựu Thủ Tướng Nguyễn Văn Tâm là những người nổi
tiếng thân Pháp. Thời gian sau đó, Tướng Hinh còn lên
dài phát thanh quân đội ngày đêm chửi rủa Thủ Tướng
Ngô Đình Diệm một cách thậm tệ.
Các giới chức tại Sài Gòn và tại Paris cũng làm áp lực
lên Thủ Tướng Diệm, ép ông Diệm phải chấp nhận hai
người thân Pháp được vào tham chánh trong thành phần
nội các của ông. Hai người được đề cử là Tướng Nguyễn
Văn Xuân, vào chức Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng
[209] Tiến Sĩ Phạm Văn Lưu & Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Tấn. Đệ Nhất Cộng Hòa
Việt Nam 1954–1963 Một Cuộc Cách Mạng, 2005. ISBN 0 9785265 06. Tr. 27
[210] Tiến Sĩ Phạm Văn Lưu & Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Tấn. Đệ Nhất Cộng Hòa
Việt Nam 1954–1963 Một Cuộc Cách Mạng, 2005. ISBN 0 9785265 06. Tr. 27
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Quốc Phòng, và cựu Thủ Tướng Nguyễn Văn Tâm vào
chức Bộ Trưởng Nội Vụ.
Trước áp lực của Pháp lẫn Hoa Kỳ, ngày 16–9–1954 Thủ
Tướng Diệm đồng ý để Tướng Xuân vào nội các nhưng
từ chối ông cựu Thủ Tướng Tâm là cha của Tướng Hinh
vào vị trí Bộ Trưởng Nội Vụ. Pháp liền phản ứng lại bằng
cách chuyển giao nha cảnh sát lại cho Lại Văn Sang, người
của Lực Lượng Bình Xuyên. Do đó, cảnh sát và lực lượng
an ninh văn phòng phủ Thủ Tướng Ngô Đình Diệm vẫn
do lực lượng Bình Xuyên nắm giữ. Tướng Viễn không ít
lần gây khó dễ với Thủ Tướng Diệm.
Hoa Kỳ ép Thủ Tướng Diệm chấp nhận Tướng Xuân
là để hóa giải phần nào áp lực của Pháp, thứ đến là để chia
bớt ảnh hưởng và quyền hành của Tướng Hinh trong quân
đội. Còn về phía Tướng Hinh nghĩ rằng khi Tướng Xuân
vào trong nội các sẽ củng cố thế đứng của quân đội cũng
như vị thế của Tướng Hinh trong chính phủ.[211]
Hoa Kỳ lâu nay ủng hộ ông Diệm vì muốn ông Diệm
ngăn cản làn sóng Cộng Sản ở Đông Dương. Mỹ muốn
thiết lập một tiền đồn chống Cộng Sản tại Đông Nam
Á, có lợi cho chiến lược an ninh của Hoa Kỳ. Thủ Tướng
Ngô Đình Diệm cần sự ủng hộ của Hoa Kỳ để giành lại
chủ quyền từ tay thực dân Pháp. Khi Thủ Tướng Diệm về
nước, ngay ngày hôm sau Đại Tá tình báo Edward Landale
liền đến Dinh Gia Long để gặp Thủ Tướng Diệm. Cuộc
tiếp xúc đầu tiên này mở đầu sự cộng tác chặt chẽ giữa
ông Diệm và chính quyền Mỹ.
Để giành lại thế mạnh cho phe Thủ Tướng Diệm, Đại
[211] Tiến Sĩ Phạm Văn Lưu & Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Tấn. Đệ Nhất Cộng Hòa
Việt Nam 1954–1963 Một Cuộc Cách Mạng, 2005. ISBN 0 9785265 06. Tr. 34
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Tá Lansdale gấp rút liên lạc với các giáo phái để thuyết
phục họ ủng hộ ông Diệm. Lansdale tiếp xúc, vận động
không sót một ai từ Trình Minh Thế, Trần Văn Soái tức
Năm Lửa, Lâm Thành Nguyên, Nguyễn Giác Ngộ, Nguyễn
Thành Phương, Ba Cụt v.v... để khuyên họ về đầu quân
cho ông Diệm.
Để tiếp cận với Tướng Thế, trên núi Bà Đen đã có
bóng dáng một phái đoàn dân sự Mỹ lên tham quan. Sau
đó là những cuộc viếng thăm của Đại Tá tình báo Edward
Landale.
Sau Lansdale, đến lượt ông Ngô Đình Nhu cũng được
phép vào khu Liên Minh để hội đàm trực tiếp với Tướng
Thế.
“Khác với Lansdale, Cố Vấn Ngô Đinh Nhu được tiếp
đón tại Vườn Chuối, chứ không ở trên đỉnh Núi Heo. Đêm
hôm ấy, dưới một túp lều tranh, và bên một ngọn đèn dầu
leo lét, đôi bên mở cuộc đàm đạo trong cái không khí dè
dặt, thăm dò lẫn nhau. Nhu nhìn thẳng vào mặt Tướng
Thế, rồi nói bằng một giọng nhỏ nhẻ, khiêm tốn: Anh Diệm
tôi vốn có lòng mến mộ anh, hết sức ca tụng sự nghiệp đấu
tranh cách mạng của anh ngay từ khi ông còn ở nước ngoài.
Ngày nay ông về nước cầm quyền, dĩ nhiên là ông không
thể không nhờ cậy tới bàn tay của một nguời hiếm có như
anh. Vì vậy, anh Diệm tôi sai tôi lên đây, thành thật mời
anh vui lòng rời bỏ cuộc đời sương gió hiện nay, về tiếp tay
với anh tôi trong một công cuộc hết sức khó khăn, giữa cái
tình thế đặc biệt của đất nước ngày nay.”[212]
Lời đề nghị của ông Nhu được Tướng Thế trả lời theo
[212] Nhị Lang. Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế. NXB Long Press, 1985.
Chương XIII
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kiểu hàng hai: “Thưa Cụ Cố Vấn (Tướng Thế trước sau vẫn
gọi Nhu bằng Cụ), việc này hết sức trọng hệ. Tôi xin thay
mặt anh em thành thật cám ơn Cụ Thủ Tướng đã có lòng
chiếu cố đến chúng tôi, mà sai phái Cụ Cố Vấn lên đây gặp
gỡ. Nhưng tôi xin phép được suy nghĩ một thời gian, rồi sẽ
xin phúc đáp. Mong Cụ Cố Vấn hiểu cho như vậy.”[213]
Khi Tướng Hinh và Bộ Tham Mưu của ông đang
chuẩn bị cuộc đảo chánh Thủ Tướng Diệm, Lansdale bèn
bỏ tiền mua chuộc các cán bộ chủ chốt trong Bộ Tham
Mưu của Tướng Hinh cho đi nghỉ mát bên Manila, Phi
Luật Tân. Trung tá Trần Đình Lan và Đại Úy Gia là hai
vị sĩ quan chủ chốt đồng ý đi nghỉ mát. Do đó kế hoạch
đảo chánh của Tướng Hinh không thành.
Ngày 21–9–1954, phe ủng hộ ông Diệm tổ chức một
cuộc biểu tình và tuần hành lớn để ủng hộ Thủ Tướng
Diệm và đả đảo Pháp. Đoàn biểu tình bị quân Bình Xuyên
bắn chết 6 người và làm bị thương hàng chục người.
Để đối phó, Thủ Tướng Diệm cho chuyển một số tiểu
đoàn từ Bắc và Trung vào Nam, ông cho thay thế một số
chỉ huy trưởng, không qua hệ thống Pháp và tướng Hinh,
và chỉ thị mật cho một số tỉnh trưởng và quận trưởng tổ
chức những cuộc biểu tình quy mô ủng hộ ông, chống thực
dân Pháp và Bảo Đại. Tại các thành phố như Nha Trang,
Huế và Saigon, nhiều cuộc biểu tình được tổ chức rầm rộ
và liên tiếp, cho thấy phong trào dân chúng ủng hộ Thủ
Tướng Diệm qúa mạnh và công an Bình Xuyên không còn
dám đàn áp nữa.[214]
[213] Nhị Lang. Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế. NXB Long Press, 1985.
Chương XIII
[214] Hoàng Ngọc Thành & Nhân Thí Nhân Đức. Những Ngày Cuối Cùng của Tổng
Thống Ngô Đình Diệm. Thủ Tướng Ngô Đình Diệm Giành Lại Chủ Quyền Từ
Thực Dân Pháp: Thử Thách Đầu Tiên
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Ngày 24 tháng 9 năm 1954, Thủ Tướng Diệm công bố
thành phần nội các mới. Lúc này có các thành viên của
hai giáo phái Cao Đài và Hòa Hảo tham gia.
Thiếu Tướng Nguyễn Thành Phương được đồng hóa
cấp bậc Thiếu Tướng Quân Đội Quốc Gia Việt Nam. Thiếu
Tướng Phuơng cùng Trung Tướng Trần Văn Soái (Hòa
Hảo) đồng giữ chức Quốc Vụ Khanh, Uỷ Viên Quốc Phòng
trong Nội các của Chính phủ Ngô Đình Diệm.
 Bộ Trưởng Kinh Tế là ông Lương Trọng Trường (Hòa
Hảo)
 Bộ Trưởng Canh Nông là ông Nguyễn Công Hàu
(Hòa Hảo)
 Bộ Trưởng Thông Tin là ông Phạm Xuân Thái (Cao
Đài)
 Bộ Trưởng Quốc Gia Giáo Dục Xã Hội là ông Nguyễn
Mạnh Bảo (Cao Đài)
 Bộ Trưởng Nội Vụ là ông Huỳnh Văn Nhiệm(Hòa
Hảo)[215]
Ngày 23–9–1954 Nguyễn Đệ, Đổng Lý Văn Phòng
Quốc Trưởng đã gởi cho Thủ Tướng Diệm một điện văn
yêu cầu Thủ Tướng Diệm từ chức.[216]
Những diễn biến dồn dập tại Sài Gòn nhìn chung
không có lợi cho ông Diệm. Mỹ nhận thấy rằng với tình
cảnh này thì ông Diệm khó trụ lâu được. Do đó cùng ngày
23–9–1954, Đại Sứ Mỹ tại Sài Gòn đã điện khẩn về Hoa
Thịnh Đốn yêu cầu Bộ Ngoại Giao ra chỉ thị cho Tòa Đại
Sứ Mỹ tại Ba Lê can thiệp với chính phủ Pháp. Mỹ bắt đầu
[215] Đòan Thêm. 1945–1964, Việc Từng Ngày, Sài Gòn, 1965. Trang 156–157
[216] Tiến Sĩ Phạm Văn Lưu & Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Tấn. Đệ Nhất Cộng Hòa
Việt Nam 1954–1963 Một Cuộc Cách Mạng, 2005. ISBN 0 9785265 06. Tr. 40
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đàm phán với Pháp.
Từ ngày 27 đến 29–9–1954, các đại diện của Pháp và
Hoa Kỳ họp tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và thỏa thuận
với nhau nhiều vấn đề quan trọng để tạo điều kiện có lợi
cho ông Diệm. Lâu nay về vấn đề quân lương của Pháp ở
Đông Dương đều do Mỹ viện trợ. Nay ngoài Việt Nam,
Pháp còn gặp phải một khó khăn khác là các thuộc địa
Bắc Phi cũng đang nổi dậy đòi độc lập. Do đó, Mỹ dùng
áp lực ép Pháp đồng ý loại bỏ dần các chính sách thực dân
còn lại tại Việt Nam. Nếu không Mỹ sẽ cắt hết viện trợ.
Pháp chấp nhận loại bỏ quyền thực dân và từ bỏ quyền
chỉ huy Quân Đội Quốc Gia, không ủng hộ Bình Xuyên
và không đài thọ các lực lượng giáo phái bổ sung cho quân
đội Pháp. Thêm vào đó, Pháp còn đồng ý để Việt Nam có
quyền phát hành tiền tệ bắt đầu từ ngày 1–1–1955, nghĩa
là chấm dứt các hoạt động của ngân hàng Đông Dương
do Pháp điều hành. Từ nay Việt Nam nhận viện trợ trực
tiếp từ Mỹ, không phải từ Pháp nữa. Ngoài ra, Pháp cũng
chịu hủy bỏ quyền kiểm soát kinh tế, ngoại thương và tài
chánh, chuyển quyền chỉ huy Quân Đội Quốc Gia cho
chính phủ Việt Nam, để người Mỹ huấn luyện quân đội
Việt Nam, và Pháp sẽ rút đoàn quân viễn chinh về nước
khi nào chính phủ Việt Nam yêu cầu.[217]
Ngày 1–10–1954, Quốc Trưởng Bảo Đại khuyến cáo
Thủ Tướng Diệm chấp nhận ông Nguyễn Văn Hinh và
Bảy Viễn vào chính phủ. Ông Diệm từ chối.
Ngày 19 tháng 11 năm 1954, Tham Mưu Trưởng Võ
Phòng Quốc Trưởng Bảo Đại, Thiếu Tướng Nguyễn Văn
[217] Hoàng Ngọc Thành & Nhân Thí Nhân Đức. Những Ngày Cuối Cùng của Tổng
Thống Ngô Đình Diệm. Thủ Tướng Ngô Đình Diệm Giành Lại Chủ Quyền Từ
Thực Dân Pháp: Thử Thách Đầu Tiên
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Vỹ được Quốc Trưởng Bảo Đại bổ nhiệm làm quyền Tổng
Tham Mưu Trưởng thay thế Trung Tướng Nguyễn Văn
Hinh.
Ngày 1 tháng 12 năm 1954, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm
lại ký nghị định bổ nhiệm Thiếu Tướng Lê Văn Tỵ làm
Tổng Tham Mưu Trưởng để thế chỗ Tướng Nguyễn Văn
Vỹ mặc dù không được Quốc Trưởng (đang ở bên Pháp)
đồng ý phê duyệt. Để xoa dịu, Thủ Tướng Diệm đưa Tướng
Nguyễn Văn Vỹ về giữ chức Tổng Thanh Tra Quân Đội
kiêm Tham Mưu Trưởng Võ Phòng Quốc Trưởng.
NHỮNG DIỄN BIẾN TRONG NĂM 1955:
Đầu năm 1955, chính phủ Ngô Đình Diệm trực tiếp
nhận viện trợ từ Mỹ. Chính phủ Ngô Đình Diệm bắt đầu
trả lương cho quân đội và công chức bằng ngân sách quốc
gia do Mỹ tài trợ.[218]
Ngày 14–1–1955, Đại Tá Nguyễn Văn Huê (Hòa Hảo),
tham mưu trưởng của ông Trần văn Soái (Năm Lửa) đem
3,500 binh sĩ về sát nhập vào Quân Đội Quốc Gia.
Ngày 15–1–1955, Thủ Tướng Diệm từ chối gia hạn hợp
đồng khai thác sòng bài Đại Thế Giới do quân Bình Xuyên
lâu nay quản lý.
Sau cố vấn Lansdale và Ngô Đình Nhu, nay đến lượt
Ngô Đình Diệm cũng lên tận chiến khu Liên Minh cầu
viện với Tướng Thế. Ngày 31 tháng 1 năm 1955, đích thân
Thủ Tướng Ngô Đình Diệm đáp trực thăng lên tận Bến
Cầu để gặp Tướng Thế và năn nỉ.
[218] Hoàng Ngọc Thành & Nhân Thí Nhân Đức. Những Ngày Cuối Cùng của Tổng
Thống Ngô Đình Diệm. Thủ Tướng Ngô Đình Diệm Giành Lại Chủ Quyền:
Giai Đoạn Cực Kỳ Gây Cấn
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Sau phần lễ nghi nghênh tiếp là một bài diễn văn chào
mừng của Tướng Thế. Thủ Tướng Diệm cũng có một bài
đáp từ vắn tắt. Trong bài đáp từ, Thủ Tướng Diệm có nói
một câu: “Anh em Liên Minh hãy tin tưởng nơi tôi. Bao giờ
anh em có chuyện gì khó khăn, hãy cho tôi biết. Tôi luôn
luôn sát cánh với anh em!”[219] Thừa dịp này, Thủ Tướng
Diệm đã đưa ra một yêu cầu rằng anh em Liên Minh hãy
về thành gấp. Tướng Thế chấp nhận. Ngày về thành là
ngày thứ Hai, 13 tháng 2 năm 1955. Tức là chỉ vỏn vẹn có
hai tuần lễ kể từ hôm tiếp đón Thủ Tướng Diệm.
Ngày 13–2–1955, Tướng Thế cùng 2500 quân Liên Minh
chính thức sát nhập vào quân đội Quốc Gia Việt Nam
trong sự chào đón rất long trọng của dân Saigon và Nội
các chính phủ Ngô Đình Diệm. Tướng Thế vẫn còn 1000
quân Liên Minh giao cho Thiếu Tá Nguyễn Văn Đờn ở
lại trấn giữ Núi Bà Đen.
Buổi sáng hôm 13 tháng 2 năm 1955, tại đường Nguyễn
Huệ Saigon, ban Quân Nhạc Phủ Thủ Tướng long trọng
trình tấu bản Quân Ca Liên Minh. Sau khi lá cờ Liên Minh
từ từ hạ xuống, lá cờ Quốc Gia được kéo lên. Tướng Trình
Minh Thế được Thủ Tướng Diệm đích thân gắn quân hàm
Thiếu Tướng.

[219] Nhị Lang. Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế. NXB Long Press, 1985.
Chương XIII, XV
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Thủ Tướng Ngô Đình Diệm gắn lon Thiếu Tướng
cho Trình Minh Thế. Nguồn Google.com

Kể từ ngày 15–2–1955, Pháp chính thức không còn trả
lương và cung cấp súng đạn cho các lực lượng bổ sung
gồm Cao Đài và Hòa Hảo nữa.
Ngày 23–2–1955 Tướng Nguyễn Giác Ngộ thuộc Lực
Lượng Dân Xã Hòa Hảo đồng ý đem 8000 quân về quy
thuận. Nhưng mãi tới tháng 5–1955, khi Thủ Tướng Diệm
đánh bại quân Bình Xuyên Tướng Ngộ mới thật sự mang
quân về sát nhập.
Đầu tháng 3, Quốc Trưởng Bảo Đại gởi một sứ giả
về Việt Nam kêu gọi các giáo phái (Cao Đài, Hòa Hảo) và
Bình Xuyên hãy đoàn kết với nhau trong một Mặt Trận
Tinh Thần chống Diệm.[220]
[220] Tiến Sĩ Phạm Văn Lưu & Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Tấn. Đệ Nhất Cộng Hòa
Việt Nam 1954–1963 Một Cuộc Cách Mạng, 2005. ISBN 0 9785265 06. Tr. 61
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Ngày 3–3–1955, tại tư dinh của Tướng Trần Văn Soái,
các đảng phái ủng hộ Quốc Trưởng thành lập một Mặt
Trận Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia gồm các thành phần:
Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo, Bình Xuyên, Việt Nam Dân
Chủ Xã Hội Đảng và Cao Đài Liên Minh (Tướng Trình
Minh Thế). “Mục tiêu của Mặt Trận là đòi hỏi phải thành
lập một chính phủ liên hiệp quốc gia, vì chính phủ Diệm
chưa thực thi dân chủ và không đáp ứng được các yêu cầu
cấp thiết của đất nước. Mặt trận này cũng thu hút được một
số các lãnh tụ quốc gia đối lập với chính phủ, trong số này
có Bác Sĩ Nguyễn Tôn Hoàn, lãnh tụ Đại Việt Miền Nam,
Bác Sĩ Phan Quang Đán, lãnh tụ Đảng Dân Chủ, Hồ Hữu
Tường, Đệ Tứ Cộng Sản quốc tế, Bác sĩ Lê Kiểu, v.v…”[221]
Sau đó một phái đoàn gồm có Tướng Nguyễn Thành
Phương (Cao Đài), Trình Minh Thế (Liên Minh), Lê Văn
Viễn (Bình Xuyên), Lai Hữu Tài, Trần Văn Ân (Cố Vấn
Mặt Trận Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia), Thành Nam
(Hòa Hảo), Sỹ Thanh, Bảo Thế Lê Thiện Phưóc (Cao Đài),
và Nhị Lang (Liên Minh) lên Tòa Thánh yết kiến Đức
Hộ Pháp Phạm Công Tắc tại Trí Huệ Cung. Dịp này, mọi
người đã ký tên vào một bản tuyên ngôn đoàn kết ngay
nơi bàn viết của Đức Hộ Pháp.[222]
Ngày 5–3–1955, Bảy Viễn mời đại diện các giáo phái
trong Mặt Trận Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia họp tại
tổng hành dinh của ông ở Chợ Lớn. Ông nói rằng: “miền
Nam cần một chính phủ tốt hơn là chính phủ do ông Diệm

[221] Tiến Sĩ Phạm Văn Lưu & Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Tấn. Đệ Nhất Cộng Hòa
Việt Nam 1954–1963 Một Cuộc Cách Mạng, 2005. ISBN 0 9785265 06. Tr. 61
[222] Nhị Lang. Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế. NXB Long Press, 1985.
Chương XIII, XV
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“điên” cầm đầu[223]. . Các cuộc họp sau đó đưa tới một bức
‘Tối Hậu Thư’’
Ngày 10–3–1955, Thiếu Tá Nguyễn Văn Đày (Hòa Hảo)
đem 1,500 binh sĩ về đầu quân chỗ Thủ Tướng Diệm.
Ngày 21–3–1955, bức Tối Hậu Thư được gửi tới Thủ
Tướng Diệm; kỳ hạn là 5 ngày chính quyền phải cải tổ để
tiến tới tổng tuyển cử, thành lập chế độ Cộng Hòa. Như
thế có nghĩa là nếu sau ngày 26–3–1955 mà chính quyền ông
Diệm vẫn ở nguyên thể thức cũ, phe đối lập sẽ hành động.
Ngày 25–3–1955, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm bằng lòng
tiếp phái đoàn Mặt Trận Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia
do Tướng Lâm Thành Nguyên hướng dẫn. Phái đoàn gồm
có “Ngài Bảo thế Lê Thiện Phước (Cao Đài), ông Trần Văn
Ân (nhân sĩ Cố Vấn Mặt Trận Thống Nhất Toàn Lực Quốc
Gia), Tướng Lâm Thành Nguyên (quân đội Phật Giáo Hòa
Hảo), Đại tá Trần Thái Huệ (quân đội Cao Đài), ông Nhị
Lang (Liên Minh) và tôi là Thành Nam (Phật Giáo Hòa
Hảo), lúc đó Tướng Trình Minh Thế vẫn còn là một thành
viên Ban Chấp Hành Mặt Trận, mặc dù ông đang là sĩ
quan quân đội quốc gia từ ngày về hợp tác (13–2–1955). Do
đó, khi ký tên tham gia Mặt Trận, Tướng Thế có ghi thêm
một câu ở dưới chữ ký của mình rằng: ‘’Tôi là thiếu tướng
quân đội quốc gia, cố nhiên không có quyền làm chánh trị,
nhưng vì nhận rõ nguy cơ chung của dân tộc, tôi tán thành
bản quyết nghị này”).[224]
Thủ Tướng Diệm viện dẫn các khó khăn trong tình
[223] Hoàng Ngọc Thành & Nhân Thí Nhân Đức. Những Ngày Cuối Cùng của Tổng
Thống Ngô Đình Diệm. Thủ Tướng Ngô Đình Diệm Giành Lại Chủ Quyền:
Giai Đoạn Cực Kỳ Gây Cấn
[224] Nguyễn Long Thành Nam. Phật Giáo Hòa Hảo Trong Dòng Lịch Sử Dân Tộc.
Chương 13–4: Mặt Trận Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia
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hình hiện tại nên ông không thể thỏa mãn các yêu sách của
phe đối lập trong thời hạn đã được ấn định. Thủ Tướng
Diệm xác định lại lập trường của chính phủ: “Phải thống
nhất quân đội sau khi chiến tranh chấm dứt–không còn lý
do tồn tại các lực lượng võ trang riêng biệt. Phải thống nhất
hành chánh, không thể nào duy trì tình trạng địa phương
trị.”[225]
Ông Thành Nam là một trong những thành viên trong
phái đoàn Mặt Trận Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia, đại
diện Phật Giáo Hòa Hảo là tác giả cuốn ‘Phật Giáo Hòa
Hảo Trong Dòng Lịch Sử Dân Tộc’ nói về sự đàm phán về
vấn đề Tối Hậu Thư với Thủ Tướng Diệm như sau:
.

Phái đoàn Mặt Trận Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia vào Dinh Độc Lập trao
Tối Hậu Thư cho Thủ Tướng Diệm. Từ trái qua phải: Nhị Lang, Trần Văn Ân,
Bảo Thế Lê Thiện Phước, Tướng Lâm Thành Nguyên, và Thủ Tướng Diệm

“Ngoài vấn đề sáp nhập các lực lượng võ trang giáo
[225] Tiến Sĩ Phạm Văn Lưu & Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Tấn. Đệ Nhất Cộng Hòa Việt
Nam 1954–1963 Một Cuộc Cách Mạng, 2005. ISBN 0 9785265 06. Tr. 63–70
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phái vào quân đội quốc gia, còn bao gồm những đề nghị
cải tổ cơ cấu chính quyền, chớ không chỉ riêng vấn đề cải
tổ nội các. Nhưng vấn đề các lực lượng giáo phái đã không
thỏa thuận được, tất nhiên các vấn đề khác cũng không
có khung cảnh để giải quyết. Tôi còn nhớ đề nghị của Mặt
Trận về cải tổ cơ cấu gồm có sự thành lập một Hội Đồng
Quốc Chánh có thẩm quyền, bên cạnh Thủ tướng. Mục
tiêu là tránh độc tài độc tôn, tăng gia hiệu lực và thiết lập
chánh sách quốc gia, đồng thời giải quyết vấn đề các giáo
phái và đảng phái. Đại diện các tổ chức có quần chúng sẽ
được mời tham gia Hội Đồng, chớ không nhứt thiết phải
tham gia nội các. Nội các được quan niệm như một đội ngũ
gồm các thành phần có tiêu chuẩn tài năng hơn là tư cách
đại diện, để phối hợp chặt chẽ mà thực hiện chánh sách
quốc gia đề ra bởi Hội Đồng Quốc Chánh. Nội các không
thể được quan niệm như một môi trường để chia phần đại
diện qua sự phân phối các bộ, để rồi hiệu năng không đạt,
lại còn “trâu trắng trâu đen” với nhau. Tôi còn nhớ có một
điểm khá quan trọng trong đề nghị của Mặt Trận, là yêu
cầu Thủ tướng đưa vợ chồng ông Ngô Đình Nhu khỏi các
sanh hoạt chánh quyền. Đó là một quan điểm cứng rắn
của phía Mặt Trận, và có lẽ đó cũng là một trong nhiều lý
do làm cho Thủ tướng không chấp thuận.
Nếu ai đã từng sống trong cuộc, của tình hình lúc đó,
mới hiểu được đúng lý do tại sao Mặt Trận lại đặt vấn đề
vợ chồng ông Nhu như vậy. Rồi về sau này, khi thái độ và
đường lối của ông Ngô Đình Nhu và bà Trần Lệ Xuân được
tự do thể hiện qua chín năm cai trị Miền Nam, thì hầu hết
mọi giới đều cho rằng những tai hại gây cho đất nước và
chế độ, một phần quan trọng do vợ chồng ông.
Quan điểm căn bản của Thủ tướng lúc đó là: “Các
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quân lực giáo phái phải sáp nhập quân đội quốc gia trước
đã. Chấp nhận sự thống nhứt quân đội quốc gia rồi, mới
bàn tới chánh trị”.
Phía Mặt Trận có quan điểm là giải quyết toàn bộ các
vấn đề một lần, chánh trị và quân đội, bởi vì, đối với các
giáo phái, đây là một vấn đề gồm hai khía cạnh, không thể
tách làm hai vấn đề”
...”Tôi còn nhớ lúc đó Mặt Trận không hề nghĩ đến việc
đưa một người trong Mặt Trận ra làm Thủ tướng, bởi vì
như thế sẽ làm mất chánh nghĩa: tranh đấu giành cái thế
Thủ tướng. Yêu sách căn bản của Mặt Trận lúc đó là cải tổ
cơ cấu quốc gia ở cấp trung ương để bộ máy chánh quyền
hữu hiệu, có đại diện tính, không bị cá nhân thao túng,
nhứt là cá nhân ông Ngô Đình Nhu. Chớ Mặt Trận không
chủ trương giành ghế Thủ tướng của ông Ngô Đình Diệm.
Nếu ông Diệm không còn làm Thủ tướng nữa, thì cũng
không phải người của Mặt trận ra làm Thủ tướng, mà Mặt
Trận có chủ trương rõ rệt giao nhiệm vụ đó cho một nhân
sĩ Miền Nam độc lập, để trấn an nhân tâm và quân đội,
cứu vãn tình hình. Trái lại, Mặt trận cũng ý thức rằng, nếu
Mặt Trận nắm lấy chánh quyền, Mặt Trận sẽ mất chánh
nghĩa và lòng dân lòng quân không được yên, bởi lo ngại
cái thế thượng phong của Mặt Trận sẽ bao trùm lên sinh
hoạt quốc gia. Tôi còn nhớ lúc đó Bác sĩ Hồ Văn Nhựt được
Mặt Trận nhắc nhở đến trong cuộc thảo luận về chức vụ
Thủ tướng tương lai.
Những nhân vật có tầm vóc chánh trị trong Mặt Trận
lúc đó là ông Trần Văn Ân, Hồ Hữu Tường. Trước đó, còn
có quý ông Nguyễn Đức Quỳnh, Bác sĩ Lê Kiểu. Đây là các
nhân sĩ không đảng phái. Ngoài ra, đại diện các tổ chức
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trong Mặt Trận đều là những người có kinh nghiệm đấu
tranh, và biết nhìn cuộc diện, cho nên đã thảo luận rất sâu
rộng vấn đề này, trước khi đi đến quyết định nguyên tắc
là không đưa người của Mặt Trận làm Thủ tướng. Do đó
không hề có việc ông Lê Văn Viễn sẽ làm Thủ tướng.
Đó là những điều quan trọng trong đường lối chủ trương
lúc đó của Mặt Trận Thống Nhứt Toàn Lực Quốc Gia, mà
từ sau khi Mặt Trận tan vỡ năm 1955, không có cơ hội nói
lên, cho nên công luận trong nước và thế giới chỉ được nghe
một chiều dư luận của phía chiến thắng, qua bộ máy tuyên
truyền của Chánh phủ Ngô Đình Diệm.
Qua bộ máy tuyên truyền đó, và với sự a-dua của báo
chí lúc đó, Mặt Trận Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia bị
đồng hóa với các hành động cờ bạc, mãi dâm, cướp bóc,
ngoan cố, bè phái, tham vọng cá nhân... đủ các tội xấu xa
trong xã hội.”[226]
Ngày 27–3–1955, Thủ Tướng Diệm ký sắc lệnh tách
Cảnh Sát Đô Thành ra khỏi Tổng Nha Cảnh Sát Công An.
Bình Xuyên phải dời trụ sở Tổng Nha Cảnh Sát Công An
tới Trường Huấn Luyện Cảnh Sát.
Ngày 28–3–1955, Lực Lượng Liên Minh của Tướng
Thế quyết định rút chân ra khỏi Mặt Trận Thống Nhất
Toàn Lực Quốc Gia. Tướng Thế cho biết sở dĩ ông tham
gia Mặt Trận Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia bấy lâu
là nhằm xây dựng đoàn kết giữa các lực lượng võ trang
miền Nam để đương đầu với hiểm họa Cộng Sản. Ông
không chủ trương chống phá chính quyền giữa một tình
thế khẩn trương, ông không tán thành thái độ quá khích
[226] Nguyễn Long Thành Nam. Phật Giáo Hòa Hảo Trong Dòng Lịch Sử Dân Tộc
chương 13–4: Mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia
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của các đoàn thể bạn.
Ngày 29–5–1955, Bộ Trưởng phụ tá Quốc Phòng Hồ
Thông Minh, cùng 4 vị Bộ Trưởng của Hòa Hảo đưa đơn
xin từ chức. Thủ Tướng Diệm chấp nhận sự từ chức của
các vị này nhưng không chấp nhận sự từ chức của 4 vị Cao
Đài là Tướng Lê Thành Phương, Quốc Vụ Khanh kiêm
Uỷ Viên Quốc Phòng, ông Phạm Xuân Thái, Bộ Trưởng
Thông Tin, ông Nguyễn Mạnh Bảo, Bộ Trưởng Xã Hội, và
ông Nguyễn Văn Cát, Thủ Trưởng Nội Vụ. Lý do là trong
đơn xin từ chức chỉ có chữ ký của Đức Hộ Pháp mà không
có chữ ký của các vị này.[227]
Cùng ngày 29–3–1955, lực lượng Bình Xuyên nổ súng
tấn công vào trụ sở Cảnh Sát Đô Thành và đốt cháy 1000
nóc nhà tại khu Nancy để phản đối chính phủ Diệm. 0
giờ 30 sáng, Quân Đội Quốc Gia phản công đẩy lùi quân
Bình Xuyên và chiếm luôn sở cảnh sát của Bình Xuyên ở
Truờng Huấn Luyện Cảnh Sát.
Ngày 31 tháng 3 năm 1955, Tướng Phương đưa 8.000
binh sĩ dưới quyền về quy thuận với chính phủ Ngô Đình
Diệm. Ông đem quân về vì đã nhận tiền mua chuộc từ Cố
Vấn Ngô Đình Nhu. Ông được Thủ Tướng Diệm thăng
cấp Trung Tướng.
Tính tới thời điểm cuối tháng 3, ngoài lực lượng của
Tướng Thế (Cao Đài Liên Minh), của Tướng Phương (Quân
Đội Cao Đài), của Đại Tá Nguyễn Văn Huê và Thiếu Tá
Nguyễn Văn Đày (Hòa Hảo), Thủ Tướng Ngô Đình Diệm
còn có 3 tiểu đoàn tinh nhuệ người Nùng, 2 tiểu đoàn dù
của Đại Tá Đỗ Cao Trí, và lực lượng cảnh sát đô thành.
[227] Tiến Sĩ Phạm Văn Lưu & Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Tấn. Đệ Nhất Cộng Hòa Việt
Nam 1954–1963 Một Cuộc Cách Mạng, 2005. ISBN 0 9785265 06. Tr. 63–70
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Lực Lượng Dân Xã Hòa Hảo của Tướng Nguyễn Giác Ngộ
mới hứa chứ chưa đem quân về.
Lực lượng Ba Cụt (Hòa Hảo) vẫn liên minh với Bình
Xuyên để chống lại chính phủ Diệm.
Ngày 18–24 tháng 4 năm 1955, Tướng Thế được Thủ
Tướng Ngô Đình Diệm cử đi tham dự Hội Nghị Á Phi
tại Bandung, Indonesia. Phía phái đoàn Việt Nam còn có
nhà báo Hồ Hán Sơn (đại diện cho Việt Nam Phục Quốc
Hội của Tướng Nguyễn Thành Phương). Tại đây, Tướng
Thế và nhà báo Hồ Hán Sơn đã soạn ra một bản bố cáo
tố cáo chế độ Xã hội Chủ Nghĩa và xác định lập trường
chống Cộng của Lực Lượng Quốc Gia Kháng Chiến (Liên
Minh). Bản bố cáo bằng hai thứ tiếng Anh Pháp được các
lãnh đạo quốc tế chú ý và đánh giá rất cao về tài trí và
thực lực của Tướng Thế.
Ngày 21–4–1955 Quốc Trưởng Bảo Đại triệu tập các
đại diện phe nhóm đến họp ở Cannes. Quốc Trưởng chỉ
định Bác Sĩ Phan Huy Quát làm Thủ Tướng và yêu cầu
Bác Sĩ Quát thành lập một Thương Hội Đồng Nhân Sĩ.[228]
Ngày 28–4–1955, từ Cannes, Quốc Trưởng Bảo Đại
gọi điện về báo là đã chọn Tướng Vỹ làm Tổng Tham
Mưu Trưởng. Quốc Trưởng cũng gọi Thủ Tướng Diệm
và Tướng Tỵ gấp rút sang Pháp để “tham khảo ý kiến về
tình hình rối ren trong nước”.
Đây là điệu hổ lý sơn mà người ủng hộ Ngô Đình
Diệm đều biết là Quốc Trưởng Bảo Đại thừa dịp này sẽ
đưa người của mình lên.[229]
[228] Tiến Sĩ Phạm Văn Lưu & Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Tấn. Đệ Nhất Cộng Hòa Việt
Nam 1954–1963 Một Cuộc Cách Mạng, 2005. ISBN 0 9785265 06. Tr. 63–70
[229] Nhị Lang. Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế. NXB Long Press, 1985.
Chương XV
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Khuya ngày 28–4–1955, lực lượng Bình Xuyên lại nổ
súng bắn về phía Dinh Độc Lập.
Ngày 29–4–1955 một cuộc họp khẩn cấp gọi là ‘Hội
Nghị Các Chính Đảng và Nhân Sĩ Quốc Gia’ tại Dinh Độc
Lập để bàn về Thủ Tướng Diệm có nên đi Pháp trình diện
vua Bảo Đại hay không. Tất cả 18 Chính đảng và Đoàn
thể tại Miền Nam và 29 Nhân Sĩ có tên tuổi đều đến tham
dự. Trong cuộc họp này, Nhị Lang và Hồ Hán Sơn ra một
quyết định táo bạo là muốn truất phế Quốc Trưởng Bảo
Đại. Ông Nguyễn Bảo Toàn chủ toạ cuộc họp cũng tán
thành. Ông Nguyễn Bảo Toàn là Bí Thư Đảng Dân Xã
(Hòa Hảo), từng là sáng lập viên ‘Mặt Trận Thống Nhất
Quốc Gia’ với Nguyễn Hải Thần và Nguyễn Tường Tam.
Ông còn là một trong những lãnh tụ từng bay sang Hồng
Kông kêu gọi cựu Hoàng Bảo Đại về nước trong Giải Pháp
Bảo Đại. Nhưng từ khi nhận chức Quốc Trưởng, Bảo Đại
cứ ở bên Pháp không trực tiếp đối đầu với tình hình khó
khăn bên Việt Nam. Do đó, khi ông Nguyễn Bảo Toàn
đồng ý việc phế bỏ Bảo Đại, các đoàn thể và nhân sĩ khác
có mặt cũng nhanh chóng tán thành và không còn lý do
gì để thắc mắc nữa.
Hội Nghị đã lưu lại cho lịch sử một Bàn Quyết Nghị
nảy lửa gồm 3 điểm then chốt như sau:
1. Truất phế Bảo Đại.
2. Giải tán Chính phủ Ngô Đình Diệm.
3. Uỷ nhiệm Chí sĩ Ngô Đình Diệm thành lập Chính
phủ Cách Mạng Lâm Thời, tổ chức tổng tuyển cử, tiến tới
chế độ Cộng hòa.[230]
[230] Nhị Lang. Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế. NXB Long Press, 1985.
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Truất phế Bảo Đại. Tấm hình Bảo Đại bị gỡ ném xuống đất

Sau đó, Hội Nghị đã bầu ra một ‘Ủy Ban Cách Mạng’; sơ
khởi được đặt dưới quyền lãnh đạo của 3 người là Nguyễn
Bảo Toàn–Chủ Tịch, Hồ Hán Sơn–Phó Chủ Tịch, và Nhị
Lang–Tổng Thư Ký.
Ngày 30 tháng 4 năm 1955, Tướng Vỹ cùng Đại Tá
Nguyễn Tuyên, Chỉ Huy Trưởng Ngự Lâm Quân Võ Phòng
Quốc Trưởng từ Đà Lạt vào Sài Gòn áp chế Tướng Tỵ phải
bàn giao lại chức vụ Tổng Tham Mưu Trưởng.
Cũng trong ngày 30–4–1955, các thành viên trong Ủy
Ban Cách Mạng đang có một cuộc họp tại phòng Khách
Tiết Tòa Đô Chính. Họp xong thì Tổng Thư Ký Nhị Lang,
Tướng Trình Minh Thế, và Tướng Phuơng đi vào Dinh
Độc Lập để báo cáo kết quả cuộc họp cho Thủ Tướng Diệm
nắm rõ. Khi vào Dinh Độc Lập, họ thấy một số đông sĩ
quan Quân Đội Quốc Gia tụ họp một cách bất thường.
Ông Nhị Lang liền sai tùy viên Tạ Thành Long đi dò tin.
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Khi biết được tin là Tướng Tỵ (phe ông Diệm) đang
bị Tướng Vỹ (phe Quốc Trưởng Bảo Đại) áp chế để giành
lại chức Tổng Tham Mưu; Nhị Lang, Tướng Thế và Tướng
Phương có một cuộc hội ý chớp nhoáng là phải bắt Tướng
Vỹ. Nhị Lang bọc ra phía sau hành lanh Dinh Độc Lập,
khi tới gần Tướng Vỹ thì mốc khẩu colt 45 chĩa vào đầu
khống chế.
Kế hoạch lật đổ phe ông Diệm của Tướng Vỹ không
thành. Quân của Tướng Vỹ và quân của Đại Tá Tuyên
không hiểu sao lại không bắt liên lạc với quân của Tướng
Viễn nên phải đành rút ra khỏi Dinh Độc Lập. Quân Liên
Minh của Tướng Thế và quân Cao Đài của Tướng Phương
vào thay thế bảo an khu vực Dinh Độc Lập.
Khoảng 6 giờ sáng ngày 1 tháng 5, Dinh Độc Lập đã
chật ních những nhân vật quân chính. Họ tới chúc mừng
Thủ Tướng Ngô Đình Diệm vừa thoát nạn thoán nghịch
của Tướng Nguyễn Văn Vỹ.
Khi Nhị Lang được hỏi là tại sao đi đến quyết định lật
đổ thế lực của Quốc Trưởng Bảo Đại để giúp Thủ Tướng
Diệm thì ông trả lời như sau:
“Thoáng trong giây phút, tôi tự hỏi mình, nếu Nguyễn
Văn Vỹ đã cướp quyền trong tay Lê Văn Tỵ, và nếu lát nữa
đây, Vỹ lại cướp luôn quyền lãnh đạo chính phủ của Thủ
Tướng Diệm thì số phận đoàn quân Liên Minh của chúng
tôi sẽ như thế nào đây?
Chúng tôi chỉ vì cảm phục Thủ Tướng Diệm, vì động
lòng trước mối tình tri ngộ thắm thiết của ông mà lìa bỏ
chiến khu về thành. Nếu bây giờ Thủ Tướng Diệm bị đối
phương áp đảo phải nhường quyền, rồi hoặc chết, hoặc ra
đi với hai bàn tay trắng, thì anh em chúng tôi quả thật là
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những kẻ khờ dại, bỗng không biến thành “đứa con côi”, bị
ném vào giữa một đám người xa lạ đầy mưu cơ xảo quyệt,
sớm muộn chúng tôi cũng sẽ chết. Việc ấy không thể để xảy
ra được. Cần phải ra tay trước. Hơn nữa, xét theo hoàn
cảnh buổi đương thời, đem một Ngô Đình Diệm ra so sánh
với một Bảo Đại đầy tội lỗi với nước non, thử hỏi tôi nên
chọn ai đây. Ngô Đình Diệm không làm tay sai cho Pháp,
chưa hề phạm tội với giống nòi. Người ấy đang có sứ mạng
đương đầu với hiểm họa cộng sản, đang lo định cư hàng
triệu đồng bào Bắc Việt, thì có thể nào chúng tôi lại nở bỏ
ông để xu phụ phe đối nghịch?[231]
Ngày 2–5–1955, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm ra lệnh
cho Tướng Thế tấn công Bình Xuyên. Tướng Viễn và quân
Bình Xuyên rút quân về Rừng Sát.
Ngày 2–5–1955 Đức Hộ Pháp ra Thánh Lệnh ‘Quốc
Gia Hoá’ Quân Đội Cao Đài. Quân Đội Cao Đài từ đây
là của Chính Phủ Quốc Gia, không còn là của Cao Đài
nữa. Các chiến sĩ có quyền lựa chọn hoặc là tiếp tục theo
con đường binh nghiệp hoặc là trở về con đường tu hành.
Đại Tá Lê Văn Tất, Phó Tổng Tư Lịnh Quân Đội Cao
Đài quyết định về đầu quân với chính phủ quốc gia và sau
đó được phong lên cấp Thiếu Tướng.
1. THÁNH LỊNH QUỐC GIA HOÁ QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI

Hộ Pháp Đường
Văn Phòng
Số: 704/VP.HP

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tam Thập Tam Niên
Tòa Thánh Tây Ninh

HỘ PHÁP

[231] Nhị Lang. Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế. NXB Long Press, 1985.
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Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Chiếu y Tân Luật và Pháp Chánh Truyền.
Chiếu y Đạo Luật ngày 10 tháng giêng năm Mậu Dần
(15–2–1938) giao quyền thống nhất chánh trị Đạo cho Hộ
Pháp nắm giữ cho đến quyền Đầu Sư chánh vị.
Chiếu theo văn bằng nhóm bất thường các cơ quan
chánh trị Đạo ngày mồng 2 tháng 3 năm Ất Mùi tại Tòa
Thánh (23–4–1955).

THÁNH LỊNH

Điều thứ nhứt: Từ đây Quân Đội Cao Đài đã quốc gia
hóa tức là thành Quân Đội Quốc Gia dưới quyền chánh phủ
Việt Nam điều khiển, nên Hộ Pháp không còn làm Thượng
Tôn Quản Thế cho Quân Đội nữa.
Điều thứ nhì: Các chiến sĩ đã dày công hãn mã thâu
hồi độc lập cho Tổ Quốc Việt Nam đã trót 10 năm chinh
chiến đặng trọn quyền lựa chọn hoặc vào hàng ngũ Quân
Đội Quốc Gia Việt Nam hay là trở về cùng Đạo.
Điều t hứ ba: Các cơ quan chánh trị Đạo, Tư Lịnh Bộ
và Tham Mưu Bộ Quân Đội Cao Đài, các tư kỳ phận lãnh
thi hành Thánh Lịnh này và thông tri cho các cơ quan chánh
trị Đạo cùng toàn thể và binh sĩ đều biết hết.
Lập tại Tòa Thánh ngày 11 tháng 3 Nhuần Ất Mùi
(2–5–1955)
Hộ Pháp
PHẠM CÔNG TẮC
(ký tên và đóng dấu)[232]
[232] Tĩnh Tâm. (2017). Quân Đội Cao Đài. Tr.18
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2. THỦ TƯỚNG NGÔ ĐÌNH DIỆM LOẠI DẦN NHỮNG THÀNH PHẦN ỦNG HỘ
QUỐC TRƯỞNG BẢO ĐẠI VÀ MƯU HẠI ĐỨC HỘ PHÁP

Xin nhắc lại là khối Cao Thiên Hoà Bình là do Đức
Hộ Pháp lập ra. Đức Hộ Pháp cũng là chủ tịch Mặt Trận
Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia. Hai nhóm này ủng
hộ Quốc Trưởng Bảo Đại. Nhưng khi chấp chánh, Thủ
Tướng Diệm muốn dựa vào thế lực của Mỹ nên dấp tâm
loại bỏ những thế lực thân Pháp. Thủ Tướng Diệm nhiều
lần chống lại những đề xuất của Quốc Trưởng Bảo Đại.
Những thế lực ủng hộ Quốc Trưởng như Quân Đội Cao
Đài, Quân Đội Phật Giáo Hòa Hảo, và Bình Xuyên đều
bị ông Diệm từng bước tìm cách trừ khử.
Thủ Tướng Diệm phối hợp Đại Tá CIA Mỹ là Lansdale,
đồng ý để Lansdale làm cố vấn quân sự. Lansdale tiếp
xúc với các Tướng lĩnh của Liên Minh và các giáo phái
như Trình Minh Thế, Trần Văn Soái tức Năm Lửa, Lâm
Thành Nguyên, Nguyễn Giác Ngộ, Nguyễn Thành Phương,
Tướng Ba Cụt Lê Quang Vinh v.v... và thuyết phục họ
về ủng hộ ông Diệm. Landale đã thành công trong việc
này. Tướng Trình Minh Thế (Liên Minh), Tướng Nguyễn
Thành Phương (Quân Đội Cao Đài), Tướng Nguyễn Giác
Ngộ (Lực Lượng Dân Xã Hòa Hảo), Thiếu Tá Nguyễn Văn
Đầy (Hòa Hảo), v.v... đã về đầu quân cho chính phủ Diệm.
Ngoài ra, chính sách trả quân lương bằng ngân sách quốc
gia từ tiền viện trợ của Mỹ đã gián tiếp lôi kéo được một
số quân đội về sát nhập với Quân Đội Quốc Gia của ông
Diệm.
Thông qua lực lượng của Tướng Thế và của Tướng
Phương, Thủ Tướng Diệm vừa thoát được nạn thoáng
nghịch của Tướng Nguyễn Văn Vỹ và truất phế được
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Quốc Trưởng Bảo Đại.
Thủ Tướng Diệm cũng dùng Tướng Thế để truy sát
phe chống đối là Bình Xuyên. Tướng Bảy Viễn bại trận
chạy về Rừng Sát và sau đó phải lưu vong bên Pháp. Sau
trận Bình Xuyên, Tướng Thế bị thủ tiêu.
Khi Tướng Thế bị giết, Tướng Nguyễn Văn Thành
(từng là Tổng Tư Lịnh Quân Đội Cao Đài) về đầu quân
cho Bình Xuyên. Tướng Thành sau này cũng bị bắt và bị
đày đi côn đảo.
Tướng Năm Lửa (Hòa Hảo) cũng thất trận phải tị nạn
nước ngoài. Tướng Ba Cụt Lê Quang Vinh (Hòa Hảo) bị
sa lưới và bị xử trảm.
Cũng trong mục đích loại bỏ những thành phần giáo
phái, nhà họ Ngô đã mua chuộc Tướng Nguyễn Thành
Phuơng về đầu quân. Sau này dùng lực lượng của Tướng
Phương về thanh trừng người Cao Đài. Ép Đức Hộ Pháp
phải lưu vong bên Kiêm Biên.
3. TƯỚNG THẾ BỊ THỦ TIÊU

Ngày 3–5–1955 sau khi truy đuổi quân Bình Xuyên
chạy về Rừng Sát, Tướng Thế về nhà riêng ở số 55 đường
Trương Minh Giảng. Lúc đó là khoảng 4 giờ chiều. Ông
tắm rửa rồi lên lầu nghỉ ngơi. Hơn nửa tiếng sau, có điện
thoại gọi Tướng Thế về Dinh Tổng Thống. Ông và những
người hộ tống gồm 3 chiếc xe chạy tới Dinh Gia Long. Xe
Tướng Thế đi chính giữa. Tới Dinh, Cố Vấn Ngô Đình
Nhu chỉ cho một mình xe Tướng Thế được phép đậu bên
trong ngay trước cửa Dinh. Tất cả tùy tùng và hai chiếc xe
còn lại đều phải đậu bên ngoài cổng Dinh chờ đợi. Trong
Dinh có các ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu, Đại Tá Trần Văn
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Đôn, và Trung úy Lê Quang Trung. Tướng Thế ngồi họp
với Cố Vấn Ngô Đình Nhu. Sau lưng Tướng Thế là một
bức màn mỏng. Một lúc sau, bên trong Dinh có 3 chiếc xe
chạy ra. Xe chở Tướng Thế lúc này đi kẹp giữa hai xe của
Đại Tá Đôn. Lúc ra khỏi Dinh, Đại Tá Đôn ra hiệu cho
hai xe và đoàn tùy tùng của Tướng Thế đang chờ ở bên
ngoài Dinh chạy theo sau. Chạy gần tới cầu Tân Thuận,
Đại Tá Đôn lại ra hiệu cho hai xe thuộc đoàn tùy tùng của
Tướng Thế được phép vượt lên phía trước. Khi tới cầu
Tân Thuận, từ phía sau các xe của Đại Tá Đôn hô hoán là
Tướng Thế bị ai đó bắn chết.[233]
Tướng Thế mất lúc 7 giờ tối ngày 3 tháng 5 năm 1955.
Tức là đúng 1 ngày sau khi Quân Đội Cao Đài quốc gia hóa.
Cái chết của Tướng Thế có nhiều giả thuyết. Có người
cho rằng do anh em Thủ Tướng Ngô Đình Diệm thủ tiêu.
Họ ám sát Tướng Thế tại Dinh Gia Long rồi dàn cảnh bỏ
vô xe để đưa tới cầu Tân Thuận. Sau đó mới hô hoán là
bị quân Bình Xuyên bắn chết. Cũng có dẫn chứng cho
rằng do Đại Tá người Pháp là Savani giết để trả thù cho
Tướng Chanson, người bị quân Liên Minh đặt mìn ám
sát lúc trước.
Sau đây là phần trích bài nói chuyện của bà quả phụ
Trình Minh Thế khi nói về các chết của chồng bà. Bài nói
chuyện này được đăng trên báo Sài Gòn Nhỏ số 437, trang
48 tháng 1–2007 như sau:
“Ngày 3 tháng 5 năm 1955, ngày chồng tôi mất, Ông
Trung Tá tham mưu trưởng Trương Lương Thiện có về Tây
Ninh báo tin và chở tôi và mẹ chồng tôi về Saigòn. Về đến
[233] Viết theo lời kể lại của Đạo Hữu Nguyễn Văn Hải, Thánh Thất và Điện Thờ
Phật Mẫu Orange, Châu Đạo California.
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nơi, lúc thấy xác chồng tôi là 1 giờ khuya. Khi ngồi bên xác
chồng tôi, tôi mới phát hiện chồng tôi chết vì 2 viên đạn.
Viên đạn thứ 1 từ ót trổ ra miệng, miệng còn ám khói đạn.
Viên đạn thứ 2 từ lỗ tai phải trổ ra mắt trái, tròng mắt bay
mất, mí mắt lõm xuống và còn nguyên vẹn không rách, lỗ
tai còn ám khói đạn. Tôi có lấy khăn ước lau chùi nhưng
không sạch được! Nhìn 2 vết đạn này, tôi nghĩ là chồng tôi
bị ám sát chứ không chết trận được vì 2 lỗ đạn rất nhỏ, nhỏ
như đầu chiết đũa và không phá rộng. Từ lúc đó tôi luôn
luôn ở bên xác chồng tôi, tôi không ngủ, không ăn uống gì
được cho đến trưa ngày hôm sau là liệm xác. Sáng hôm sau
thì ông Ngô Đình Diệm cùng phái đoàn đến. Tôi có nhìn
thấy ông Diệm té xỉu trước mặt tôi. Sau khi ông Diệm về,
có mấy người em chồng tôi và các anh em trong đoàn thể
Liên Minh đến thăm xác. Tôi có chỉ cho tất cả mọi người
thấy là chồng tôi chết vì hai viên đạn. Khi chết chồng tôi
mặt quân phục kaki vàng và bộ đồ đẫm máu đỏ; người em
gái thứ 5 của chồng tôi đã đem về Tây Ninh đốt. Chánh
quyền Ngô Đình Diệm không giải thích gì về cái chết của
Tướng Thế mà trái lại khi chôn cất chồng tôi xong thì có
mấy người lạ mặt hăm he tôi không cho tôi nói là chồng tôi
chết vì hai viên đạn, không cho nói gì về cái vụ của chồng
tôi chết hết. Cho tới bây giờ thì cũng không có cái giấy xác
nhận về cái chết của của chồng tôi, cái giấy khai tử tới nay
bây giờ tôi cũng không có.”
Theo tác giả Huỳnh Tâm trong “Đạo Cao Đài Dưới
Chế Độ Ngô Đình Diệm” thì Ngô Ðình Diệm chỉ thị cho
Trần Kim Tuyến khai thác hồ sơ Trình Minh Thế và phát
hiện những hành vì hai mặt của Nhị Lang như sau:“
1. Nhị Lang tự ý thay mặt Thiếu Tướng Trịnh Minh Thế
đến Vũng Tàu họp mật với Bảy Viễn.
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2. Nhị Lang tự ý thay mặt Thiếu Tướng Trịnh Minh Thế
xuống Cái Vồn họp mật với Năm Lửa.
3. Nhị Lang tự ý họp mật với Lâm Thành Nguyên ở Sài
Gòn tự Ba Cụt.
4. Nhị Lang tự ý đại diện Thiếu Tướng Trịnh Minh Thế
ký vào “Tối hậu thư” buộc Ngô Ðình Diệm phải thi
hành theo những điều kiện của Cao Đài Liên Minh”.[234]

Đám tang Tướng Trình Minh Thế

“Chính vì những những việc làm trên của Nhị Lang,
Ngô Ðình Nhu đem lòng đa nghi rồi ra tay ám sát Tướng
Trịnh Minh Thế. Nhị Lang quân sư phù thủy phản bội Cao
Đài Liên Minh đã tẩu thoát đến Cao Miên ngày 18–02–1956
tiếp tục ăn cơm đạo Cao Ðài và sau đó bội phản đạo Cao
Ðài lần cuối vào năm 1975”.[235] (trong cuốn Phong Trào
Kháng Chiến Trình Minh Thế thì tác giả Nhị Lang nói
[234] Huỳnh Tâm. Cao Đài Dưới Chế Độ Ngô Đình Diệm
[235] Huỳnh Tâm. Cao Đài Dưới Chế Độ Ngô Đình Diệm
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ông chạy qua Cao Miên vào ngày 20–2–1956)
Sau khi Tướng Thế chết, Ðại tá Văn Thành Cao, Phó
Tổng Tư Lịnh Lực lượng Liên Minh lên làm chỉ huy. Ðại
tá Văn Thành Cao được phong lên làm Thiếu Tướng. Ông
này hết lòng ủng hộ chính sách của Thủ Tướng Diệm.
Ngô Ðình Diệm sau này sử dụng quân Cao Đài của
Trung Tướng Nguyễn Thành Phương, Thiếu Tướng Lê
Văn Tất, và quân Cao Ðài Liên Minh của Thiếu Tướng
Văn Thành Cao để khủng bố, thanh trừng, và bắt giam
nhiều Chức sắc Thiên Phong và Tín đồ Cao Ðài không
ủng hộ Ngô Đình Diệm. Họ còn phong tỏa Tòa Thánh
và bao vây Hộ Pháp Ðường để giam lỏng Đức Hộ Pháp.
4. TRUNG TƯỚNG NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG, THIẾU TƯỚNG LÊ VĂN TẤT LÀM
THEO LỆNH CỐ VẤN NGÔ ĐÌNH NHU VỀ BỐ RÁP TÍN ĐỒ CAO ĐÀI

Để mua chuộc Tướng Nguyễn Thành Phương về đầu
quân cho mình, phòng nhì của Ngô Đình Diệm ra giá 100
triệu. Ngoài số tiền 15 triệu đưa trước, Cố Vấn Ngô Đình
Nhu còn hứa hẹn sẽ dành chiếc ghế Thủ Tướng cho Nguyễn
Thành Phương sau khi ông Diệm thắng cử Tổng Thống.
Tướng Nguyễn Thành Phương sa vào cạm bẫy danh lợi
của Cố Vấn Nhu một cách không để phòng.
Ngày 20 tháng 8 năm Ất Mùi (dl 5–10–1955), Trung
Tướng Nguyễn Thành Phương theo lịnh của Ngô Đình
Nhu lập ‘Ban Thanh Trừng’ đem quân về bao vây khắp
Tòa Thánh. Họ bắt giam nhiều đạo hữu không ủng hộ
hoặc không bỏ phiếu cho Thủ Tướng Diệm. Một số thiếu
nữ trong Đạo cũng bị câu lưu mấy tháng và ép buộc phải
khai nhiều điều khiếm nhã về Đức Hộ Pháp.
Bao vây chặc chẽ Hộ Pháp Đường thì Tướng Phương
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giao cho Thiếu Tướng Lê Văn Tất. Đức Hộ Pháp bị quân
của Tướng Tất khủng bố, hạch sách, nói nặng nhẹ, giam
lỏng tại Hộ Pháp Đường từ ngày 20–08 Ất Mùi (dl 5–10–
1955).
Nói về kẻ chủ mưu đứng đằng sau cuộc thanh trừng
người tín đồ Cao Đài, tác giả Vương Tâm trong cuốn ‘Đại
Tá Hồ Hán Sơn’ viết như sau:
‘Ông Nhu bàn với ông Trần Chánh Thành (Tổng Trưởng
Thông Tin) trong việc mở một chiến dịch hạ nhục giáo chủ
Cao Đài bằng cách in rất nhiều truyền đơn và đưa cho
Tướng Phương, Phuơng đưa cho đàn em mình rải khắp chợ
Tây Ninh. Nội dung truyền đơn: ‘Ông Phạm Công Tắc lấy
những 3, 4 nàng hầu xinh đẹp. Tiền bạc của bá tánh cúng
vào ông cung cấp cho các nàng hầu và gia đình của họ....
Đi đôi với những truyền đơn, đài phát thanh lên án Phạm
Công Tắc là Việt gian, tay sai cho Nhật, cho Pháp, và cho
Bảo Đại...’’[236]
Báo ‘Thời Cuộc’ số ra ngày 12–10–1955 đăng như sau:
“Đêm mùng 5 rạng ngày 6 tháng 10 dương lịch, Trung Tướng
Nguyễn Thành Phương Tổng Tư lịnh Quân Đội Cao Đài
cùng Thiếu Tướng Lê Văn Tất hiệp với Cao Đài Liên Minh
cho Quân sĩ bao vây Toà Thánh Cao Đài có thiết giáp xa
yểm trợ, cuộc bố trí đâu đó xong xuôi, Trung Tướng Nguyễn
Thành Phương ra lịnh tràn vô Toà Thánh bắt nhiều Chức
sắc trong Đạo, trong số người bị bắt có cả hai người con
gái của Đức Hộ Pháp nữa. Riêng Đức Hộ Pháp còn giữ tại
Hộ-pháp đường”[237]
Chống đối lại Nguyễn Thành Phương, Đại Tá Huỳnh
[236] Vương Tân, Đại Tá Hồ Hán Sơn
[237] Nguyên Thuỷ. Thời Pháp Nạn hay là Ngày Đạo Hận:20–8-Ất Mùi
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Thanh Mừng chỉ huy một số cựu quân nhân Cao Đài đem
quân ra đóng từ Núi Bà đến cửa Hòa Viện. Họ nhứt quyết
một mất một còn với Trung Tướng Phương. Đại Tá Mừng
sau này bị bộ hạ của Tướng Phương phục kích bắn gãy
một tay khiến cuộc tranh chấp leo thang quyết liệt hơn.
Nhóm thứ hai chống lại hành vi thanh trừng của
Tướng Phuơng là nhóm quân do Thiếu Tá Nguyễn Văn
Đờn và Nguyễn Văn Mạnh chỉ huy. Nhóm này có khoảng
gần 1000 binh thuộc Cao Đài Liên Minh của Tướng Trình
Minh Thế để lại để canh giữ Khu Liên Minh ở Núi Bà Đen.
Nhóm này kéo quân vào đóng trong Nội Ô Tòa Thánh và
tuyên bố là sẽ ngăn chặn hai nhóm kia hầu tránh cảnh
huynh đệ tương tàn.
Để tránh viễn cảnh máu đổ giữa Đồng Đạo với nhau
và không bị trúng cớ do cường quyền Ngô Đình Diệm gài
để đánh chiếm Tòa Thánh, Đức Hộ Pháp ra Bản Tuyên
Ngôn có câu: “Cơ Đạo trải qua hồi biến chuyển, Bần Đạo
khuyên tất cả con cái Đức Chí Tôn hãy bình tĩnh, sáng
suốt, chờ Hội Thánh giải quyết”. Đức Ngài cũng nói với
các cấp chỉ huy quân đội: “các con là lửa Tam Muội. Lửa
dữ trừ được ma vương mà cũng có thể đốt thiêu luôn Tòa
Thánh”.[238]
Trong thời gian thanh trừng, ngoài lực lượng của
Trung Tướng Nguyễn Thành Phương và Thiếu Tướng Lê
văn Tất, còn có Mật vụ của Trần Kim Tuyến (đệ tử cha
Ngô Đình Thục), công an địa phương, lính dù của Đại Tá
Đỗ Cao Trí cũng được ông Ngô Đình Nhu cử về để theo
dõi nhất cử nhất động của sự thanh trừng này. Trong vụ
thanh trừng này, ông Ngô Đình Nhu cố tình dùng toàn là
[238] Trần Văn Rạng. Đạo Cao Đài Bị Nhà Ngô Đàn Áp Ra Sao
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lính Cao Đài lúc trước để làm đảo lộn sự tôn nghiêm và
danh tiếng đạo Cao Đài, và cũng để thử lòng trung thành
của những kẻ vì danh vì lợi mà phản Đạo, phản Thầy.
Nhà họ Ngô bôi nhọ danh dự đạo Cao Đài suốt 9
năm liền (1955–1963). Họ Ngô đã dùng đủ mọi cách như vu
khống, mua chuộc, ly gián, bố ráp, bắt bớ, đánh đập, sát
hại người Cao Đài. Điều nầy đã làm xấu đi một nền Đạo,
làm xáo trộn đời sống tâm linh người Cao Đài không nhỏ.
Ngày 23–10–1955, Quốc Gia Việt Nam tổ chức cuộc
trưng cầu dân ý miền Nam Việt Nam. Kết quả có 98%
phiếu ủng hộ Thủ Tướng Ngô Đình Diệm. Thủ Tướng
Ngô Đình Diệm trở thành Quốc trưởng.

Dân chúng xuống đường ủng hộ Thủ Tướng Ngô Đình
Diệm trong cuộc tranh cử. Nguồn Google.com

Cuộc trưng cầu dân ý có những bất thường. Tại Sài
Gòn, Thủ Tướng Diệm chiếm được 605.025 lá phiếu trong
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khi khu vực này chỉ có 450.000 cử tri ghi tên[239][240] .
Ngay sau khi thắng cử, Quốc Trưởng Ngô Đình Diệm
tổ chức bầu Quốc Hội Lập Hiến. Quốc hội ban hành Hiến
pháp đổi tên Quốc Gia Việt Nam thành Việt Nam Cộng
Hòa.
Ngày 26 tháng 10 năm 1955, Quốc Trưởng Ngô Đình
Diệm được bầu làm Tổng Thống nền Đệ Nhất Việt Nam
Cộng Hòa.
NHỮNG DIỄN TIẾN TRONG NĂM 1956
Thiếu Tướng Văn Thành Cao vẫn được ông Diệm sử
dụng. Tướng Văn Thành Cao được cử làm Chỉ huy trưởng
Chiến Dịch Bình Định Miền Đông. Ngày 15 Tháng 2 năm
1956, Tướng Văn Thành Cao kéo quân về Tòa Thánh tiếp
tục cuộc thanh trừng các Chức sắc cao cấp Cao Đài Tây
Ninh.
3 giờ sáng mùng 5 tháng giêng tết Bính Thân (dl
16–2–1956), Đức Hộ Pháp được đồng đạo đưa xe chở sang
Nam Vang. Xe chở Đức Hộ Pháp thoát qua các trạm kiểm
soát nghiêm ngặt của nhà họ Ngô một cách thần kỳ.
Đức Ngài được Hoàng Thân Sihanouk cho tị nạn và
cư trú ở Thánh Thất Kiêm Biên cho đến ngày thoát xác.
Việc ra đi được Đức Hộ Pháp tuyên ngôn như sau: “Bần
đạo buộc mình phải xuất ngoại đặng bảo thủ tự do cá nhân
của Bần-Đạo, hầu đem ra một giải pháp mới mẻ có thống
nhứt hoàng đồ và chủng tộc là phương pháp Hòa Bình và
[239] Tucker, Spencer C. Encyclopedia of the Vietnam War. ABC-CLIO, 2000. pg.
366. ISBN 1–57607–040–0
[240] Karnow, Stanley. Vietnam: A history. Penguin Books, 1997. pg. 239. ISBN
0–670–84218–4.
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Chung Sống”.[241]
Ngày 22 tháng 3 năm 1956, Pháp rút toàn bộ quân đội
ra khỏi Việt Nam.
Ngày 26 tháng 3 năm 1956, Đức Hộ Pháp ban chánh
sách ‘Hòa Bình Chung Sống’ làm trung gian hòa giải hai
miền Nam (Quốc Gia)–Bắc(Cộng Sản) để tránh cảnh
Nam-Bắc tương tàn.
“Chánh sách Hoà Bình Chung Sống được tín đồ trong
Đạo nhiệt liệt hưởng ứng. Chánh phủ Ngô Đình Diệm phái
Đặc sứ Nguyễn Ngọc Thơ lên Toà Thánh Tây Ninh cảnh
giác và ngăn chặn, vì giải pháp này không thích hợp sách
lược chiến tranh của Mỹ, làm suy yếu tinh thần binh sĩ. Đến
năm 1957, Chánh quyền Ngô Đình Diệm thẳng tay đàn áp,
bắt bớ hàng ngàn người đày đi câu lưu trong các Trung tâm
cải huấn, có một số bị chết trong ngục.”[242]
Nhà họ Ngô vẫn đàn áp tín Đồ Cao Đài cho tới ngày
ông Diệm và Nhu bị Thiếu Tá Nguyễn Văn Nhung, là tùy
viên của Trung Tướng Dương Văn Minh bắn chết trong
xe bọc thép vào ngày 1–11–1963.
Ngày 26 tháng 4 năm 1956, Pháp giải thể Bộ Chỉ Huy
Quân Sự Pháp tại Sài Gòn. Cùng ngày, phái đoàn MAAG
(Military Assistance Advisory Group) của Mỹ đã bắt đầu
huấn luyện cho Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa.
Trong những năm 1955–1956, Mỹ bắt đầu xây dựng
các căn cứ quân sự quan trọng như các sân bay Biên Hoà,
Tân Sơn Nhất, Sơn Trà, Vũng Tàu.
Tính từ năm 1954 đến năm 1960, Mỹ đã viện trợ cho
Việt Nam Cộng Hòa 7 tỷ đôla, trong đó viện trợ quân sự
[241] Nguyên Thuỷ. Thời Pháp Nạn hay là Ngày Đạo Hận: 20–8-Ất Mùi
[242] Tôn Hùng. Bản án & Bán cải Án Cao Đài. Chương XIV
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là 1.5 tỷ đôla.[243]
Tổng thống Ngô Đình Diệm từ chối cuộc tổng tuyển
cử vào tháng 7 năm 1956 theo như Hiệp Định Genève đã
ký. Ông lấy lý do vì quyền cai trị của Pháp ở Việt Nam và
chính phủ Quốc Gia Việt Nam của Quốc Trưởng Bảo Đại
là những gì có liên đới với Hiệp Định Genève nay không
còn hiệu lực nữa. Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa đã không
ký bản Hiệp Định Genève nên trên căn bản pháp lý không
thể bị ràng buộc vào điều kiện hiệp thương và tuyển cử.
Khi Pháp rút khỏi Việt Nam, quân đội Mỹ đã chính
thức thay thế Pháp. Mỹ ra sức viện trợ để một Việt Nam
Cộng Hoà phát triển, thừa sức đối đầu với Cộng Sản.
1. SỐ PHẬN TƯỚNG NGUYỄN VĂN THÀNH:

Sau ngày Tướng Thế chết, Tướng Nguyễn Văn Thành
gia nhập vào quân Bình Xuyên chống lại chính quyền Ngô
Đình Diệm. Khi Bình Xuyên tan rã, Tướng Thành bị bắt
và bị đày đi Côn Đảo.
Sau khi chính phủ Diệm bị đảo chánh vào ngày 1–11–
1963, ông Thành được thả về.
Trong thời gian 9 năm ngồi tù ở Côn Đảo, ông Thành
biết tu hành và tánh tình trở nên điềm đạm hơn. Khi về
Tòa Thánh, ông được đề cử làm Tổng Thanh Tra Đặc
Nhiệm Chánh Trị Đạo, kiêm Thống Quản Cơ Thánh Vệ
và Bảo Thể, bảo vệ Tòa Thánh Tây Ninh.
Ngày 22–11–1972 ông Thành bị Việt Cộng đặt mìn giết
chết lúc 4:30 sáng. Hưởng dương 57 tuổi.
2. KẾT CỤC CỦA TƯỚNG PHƯƠNG VÀ TƯỚNG TẤT
[243] Robert S.Mc. Namara. Nhìn lại quá khứ. Tấn thảm kịch và những bài học Việt
Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. Hà Nội, 1995. Tr.43
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Sau khi Ngô Đình Diệm được đắc cử lên làm Tổng
Thống, Ngô Đình Nhu và Trần Kim Tuyến liền tìm cách
loại bỏ Trung Tướng Nguyễn Thành Phương. Tướng
Phương sau đó bị bắt vì bị gán cho cái tội ăn cắp xe. Đây
là số xe do quân Bình Xuyên bỏ lại khi thua trận rút chạy
vào Rừng Sát. Tướng Phương có lấy một số xe đem về sử
dụng. Thế là cái ghế Thủ Tướng coi như tiêu tan. Để mướn
luật sư biện hộ, Trung Tướng Nguyễn Thành Phương phải
bán phần lớn tài sản.
Thiếu Tướng Lê Văn Tất sau này cũng phải bỏ chạy
thoát thân sang Nam Vang để lánh nạn truy đuổi của nhà
họ Ngô.
Vì lỡ sa vào cạm bẫy của Ngô Đình Nhu một cách
không để phòng. Cả Tướng Phương và Tướng Tất bị nhà
họ Ngô điều khiển, muốn rút lui cũng không dễ dàng. Dù
muốn hay không muốn, việc đem quân về thanh trừng
người Cao Đài theo lệnh của chánh phủ Diệm cũng đã
làm cho thanh danh của Tướng Phương và Tướng Tất bị
ô quế. Họ bị người đời gán cho cái tội phản Thầy phản
Đạo cho tới ngày nhắm mắt.
Tướng Phương mất ngày 26–3–1986 (dl ngày 4–5–1986)
tại Sài Gòn. Linh cửu của ông không được phép vô làm lễ
tại Tòa Thánh Tây Ninh. Vào khoảng thời gian đó, chánh
quyền Cộng Sản rất sợ thế lực tiềm tàng của Quân Đội
Cao Đài và Quân Đội Quốc Gia nên ngăn cấm tất cả. Linh
cửu một cựu Trung Tướng lại càng không được phép.
3. CÁI CHẾT CỦA ĐẠI TÁ HỒ HÁN SƠN

Hồ Hán Sơn quê ở Hà Tĩnh, di cư vào trong Nam
năm 1945. Là một nhân tài hiếm có. Anh là tác giả cuốn
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‘Nghệ Thuật Chỉ Đạo Chiến Tranh’. Tác phẩm đã làm say
mê một Tướng lĩnh như Trình Minh Thế.
Hồ Hán Sơn được Tướng Nguyễn Thành Phương đón
tiếp vào hàng ngũ Việt Nam Phục Quốc Hội, rồi lại được
nhận chức Đại Tá Cao Đài. Tướng Phương thấy anh là
người trẻ tuổi lại có tài, nên chỉ định anh đứng ra cầm đầu
một lớp Huấn Luyện Chính Trị cho các sĩ quan Cao Đài.
Nhị Lang nói về Hồ Hán Sơn như sau:
Quả thật, tôi không thể tưởng tượng anh, với tuổi tác
ấy, lại có thể sáng tác một cuốn sách chuyên bàn về binh
cơ chiến lược, với cái giọng cứng rắn lão luyện như một cụ
già 70, và như một kẻ từng trải bách chiến vậy.
Anh có tính nghệ sĩ ngông nghênh, nên trong khi dạy
bảo “học trò” gồm toàn những người lớn tuổi và có địa vị,
anh bất chấp hết mọi sự, với ai cũng gọi bằng “thằng” hết
thảy, vì vậy mà vô tình gây ra bất bình chống đối ngấm
ngầm. Anh lại có tính ở bẩn số một, không ai bằng, áo quần
giày dép lôi thôi, bít tất thì dùng từ lúc mới mua cho tới khi
rách bỏ, không hề giặt qua lần nào. Cho nên anh em sĩ quan
Cao Đài sống chung một nhà với anh không sao chịu nổi.
Chẳng những thế, anh còn ngông nghênh gọi ông Tướng
Tổng Tư Lệnh của họ bằng “Anh”, thì quả thật anh quá
vụng về và dại dột, tôi e cho anh sẽ khốn khổ về chuyện đó.
Tiếc thay, Hồ Hán Sơn vẫn tính nào tật ấy, và quả nhiên
sau anh tan nát cả cuộc đời tài hoa vì những xích mích thù
hằn do cái tính ngông nghênh kia gây ra.
Có một lúc Hồ Hán Sơn bỗng nhiên bị thất sủng trong
nội bộ, bị đưa về “an trí” tại đường Phát Diệm. Một hôm
anh nhận lời mời đi ăn cơm với Bộ Trưởng Thông Tin Trần
Chánh Thành, tức thì kẻ bộ hạ chung quanh coi như anh
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đã “đào ngũ”, tư thông với địch (vì lúc ấy Tướng Phương
đang triệt để chống chính quyền). Họ bèn báo cáo với Tướng
Phương. Ông này không kịp suy nghĩ kỹ, nghe theo lời chỉ
nghị của các cấp, bắt Hồ Hán Sơn hạ ngục. Hôm Hồ Hán
Sơn bị đưa ra xử trước một phiên họp cao cấp của Cao Đài
tại số 195 đường Công Lý, tôi có được mời tham dự, mặc dù
tôi là người ngoài. Cựu Bộ Trưởng Thông Tin Phạm Xuân
Thái có lên tiếng bênh vực Hồ Hán Sơn. Riêng phần tôi,
tôi đã cố sức cứu sống anh bằng một câu nói: “Cá nhân
tôi không có quyền chen lấn vào vấn đề kỷ luật nội bộ
của quý đoàn thể. Tuy nhiên tôi đã được mời tham dự
buổi họp hôm nay, thì xin cho tôi được nói rằng, nếu quý
đoàn thể có kết tội Hồ Hán Sơn, thì cũng xin cho anh ấy
được hưởng trường hợp giảm khinh. Vì đây là một nhân
tài mà đất nước rất cần dùng mai sau. Bằng mọi cách,
chúng ta phải giữ nhân tài ấy lại. Tôi xin quý đoàn thể
đừng nở thẳng tay mà uổng phí một người hiếm có trên
đời.” Buồn thay, mặc cho Phạm Xuân Thái và tôi biện hộ,
Tướng Phương vẫn hạ lệnh còng tay Hồ Hán Sơn, rồi sai
lính áp tải anh trên xe Jeep, đưa anh về nhốt tại nhà giam
Bến Kéo.
Tôi đã khóc ròng khi tiễn chân anh. Tôi không thể nào
tưởng tượng Trung Tướng Nguyễn Thành Phương lại nở đối
xử với anh đến nông nỗi ấy. Một thanh niên tài hoa, một
con người đầy nhiệt huyết, nay bỗng chốc biến thành một
thằng tù mặt mày hốc hác, miệng câm như hến, bị ngược
đãi bởi chính ngay người anh em trước đây đã nức nở ca
tụng mình. Anh có tội tình gì? Chẳng qua vì buồn rầu, bị
đoàn thể nhất đán bỏ rơi, anh có nhận lời đi ăn uống tiếp
xúc với người trong chính quyền, thì cũng chưa hẳn là cái
tội đáng bị hành hạ tù đày. Anh là một thanh niên có nghệ
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sĩ tính, ít chú trọng tới những lắt léo nhỏ nhặt trong cuộc
đời, Tướng Phương ít nhất cũng phải hiểu cho anh điều đó
mà tha thứ.
Ngày 15 tháng 2 năm 1956, Thủ Tướng Diệm bất thình
lình cử Tướng Văn Thành Cao cầm đầu Chiến dịch Bình
Định Miền Đông, đặt Bộ Chỉ Huy ngay tại Tòa Thánh Tây
Ninh. Đây là một ngón độc thủ của Chính quyền đối với
Tướng Phương, là cái hậu quả tất yếu của việc Phương
chống báng. Ông này vô cùng hoảng hốt lo sợ. Thừa dịp ấy,
bí thư của ông là Trung Uý N.N.V, một người ít học nhưng
nhiều tham vọng, lại sẵn có mối thù riêng với Hồ Hán Sơn
từ thuở nào, nên không cần đợi lệnh thượng cấp, N.N.V.
đem ngay Hồ Hán Sơn ra giết chết, rồi ném thây xuống
giếng, lấp lại”[244]
Thật ra Hồ Hán Sơn đã quen với Luật Sư kiêm Bộ
Trưởng Bộ Thông Tin Trần Chánh Thành từ trước. Khi
tình cờ gặp lại Bộ Trưởng Trần Chánh Thành, ông Thành
mời Hồ Hán Sơn đi ăn cơm Tây. Không ngờ chính bữa
cơm này và cái tánh nhỏ nhen của Tướng Phương đã dẫn
đến cái chết của Đại Tá Hồ Hán Sơn.
4. NHỊ LANG BỎ TRỐN

Sau khi Hồ Hán Sơn bị giết, Nhị Lang vô cùng hoảng
sợ. Ngày 20–2–1956 Nhị Lang chạy thoát sang Nam Vang.

[244] Nhị Lang. Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế. NXB Long Press, 1985.
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ây là phần nhận định của ông Nguyễn Long
tự Thành Nam, là người được cử làm Đại diện
Phật Giáo Hòa Hảo trong Mặt trận Thống Nhất Toàn lực
Quốc Gia. Trong cuốn sách “Phật Giáo Hòa Hảo Trong
Dòng Lịch Sử Dân Tộc” chương 13–3 là mục “Giải Pháp
Quân Sự Của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm” ông viết như sau:
“Tại sao Thủ tướng Ngô Đình Diệm dùng quân đội để
dẹp các quân lực giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo? Nguyên
nhân nào làm cho không đạt được thỏa hiệp giữa ông và
các giáo phái?
Vấn đề này đã thuộc về lịch sử quá khứ, và là một vấn
đề rất phức tạp, chớ không giản dị như lập luận của phía
chánh phủ đưa ra là “phải thống nhứt quân đội, vì các giáo
phái chống lại, nên phải dùng quân lực để dẹp...”
Cố nhiên nguyên tắc căn bản “một quân đội quốc gia
duy nhứt” là điều không thể bàn cãi, mà bắt buộc phải như
thế. Điều này, vẫn trên nguyên tắc, các tổ chức quân lực
Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo đều hoàn toàn đồng ý. Sự
khác biệt nằm trong phạm vi kế hoạch thực hiện và phương
pháp áp dụng kế hoạch thống nhứt quân đội.
Muốn hiểu vấn đề, phải hiểu từ nguồn gốc của nó. Vì
sao và trong hoàn cảnh nào phát sanh tình trạng quân đội
gọi là “giáo phái”? Quân đội giáo phái đã đóng góp được
những gì? Và có những nguyện vọng nào?
Ông Ngô Đình Diệm đã đi xa Việt Nam từ nhiều năm,
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nên ông không hiểu rõ tình hình trong nước. Ông có thể
biết sơ lược tình hình chánh trị, nhưng rất khó hiểu được
người dân Miền Nam có tâm trạng nào, ước vọng những
gì? Được Quốc Trưởng Bảo Đại giao phó toàn quyền Thủ
tướng, ông từ ngoại quốc về Sàigòn chấp chánh. Trong con
người ông Thủ tướng mới, tai hại thay, đã có sẵn hai thành
kiến: thành kiến của người tín đồ Công Giáo đối với các tôn
giáo khác ở Miền Nam, và thành kiến của một ông quan
hành chánh đối với các tổ chức quân sự giáo phái. Diễn tả
theo phương pháp tương đồng, có thể hiểu thái độ ông giống
như thái độ của triều đình Huế đã trừng phạt các lãnh tụ
nghĩa quân kháng Pháp thời trước như Trương Công Định,
Nguyễn Hữu Huân, khi các lãnh tụ này bất tuân lịnh buông
súng giải tán do triều đình hạ chỉ. Triều đình không chấp
nhận trạng thái bất tuân thượng lịnh. Ông đã nói với nhiều
người rằng “các giáo phái dơ dáy lắm”. Thành kiến đó đã
hình thành trong nếp suy nghĩ của ông, do các tin tức sai
lầm phiến diện mà ông được cung cấp khi ông còn lưu vong
hải ngoại. Ông không hiểu được nguồn gốc phát sanh các
quân lực giáo phái và các điều kiện chiến đấu thiếu thốn
của họ. Về mặt tôn giáo, con người rất mộ đạo Thiên Chúa
ấy cho rằng chỉ có đạo Chúa mới là chánh đạo, là tốt, cần
được phát triển. Khi một ông Thủ tướng đã có sẵn mặc cảm
tự cao tôn giáo và thành kiến về các giáo phái như thế, tất
nhiên cái nhìn của ông đối với các quân lực Cao Đài, Phật
Giáo Hòa Hảo khó có thể đúng và thiện cảm được.
Điều bất hạnh kế tiếp là ông có những cố vấn thiếu vô
tư, kém sáng suốt, không nhìn xa thấy rộng, cũng lại có sẵn
các thành kiến ác cảm đối với quân lực các giáo phái. Người
cố vấn về các vấn đề Miền Nam mà ông Diệm tin cậy nhứt
lúc đó, là ông đốc phủ sứ Nguyễn Ngọc Thơ. Nếu người cố
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vấn ấy không phải là ông Thơ, mà là một con người cách
mạng có tâm hồn “tổ quốc trên hết”, và có kiến thức cao
rộng, thì chắc chắn các vấn đề giáo phái đã không phải giải
quyết bằng võ lực. Nhưng ông đốc phủ sứ Nguyễn Ngọc Thơ
lại chẳng phải là người tranh đấu cách mạng, cũng không
phải là người có tầm kiến thức cao rộng của cấp lãnh đạo
quốc gia. Bản chất ông là một quan lại, xuất hiện từ một
gia đình giàu có được ưu đãi trong xã hội miền Tây, cả đời
là một vị công chức cao cấp theo Pháp, và thực tế là một
người mang sẵn ác cảm đối với các giáo phái, đặc biệt đối
với Phật Giáo Hòa Hảo, vì lý do ông đã không được Phật
Giáo Hòa Hảo kính phục và tuân lịnh khi ông hành xử
quyền cai trị tại tỉnh Long Xuyên.
Ông Thơ đã cố vấn cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm về
các biện pháp đối phó với Phật Giáo Hòa Hảo, trong chiều
hướng triệt hạ uy thế của tôn giáo này. Mặc cảm giai cấp,
quyền lợi và ác cảm có sẵn, là các lý do khiến ông đã tìm
mọi cách hướng Thủ tướng vào đường lối triệt hạ thế lực
Phật Giáo Hòa Hảo.
Ông Diệm đã hành động theo đường lối đó, đã dùng
võ lực triệt hạ các tổ chức quân sự Phật Giáo Hòa Hảo, đã
lừa bắt Tướng Lê Quang Vinh, và đưa lên pháp tràng hành
quyết (1956).
Vấn đề ảnh hưởng của các vị cố vấn này, không phải chỉ
là điều võ đoán cá nhân, mà là điều rất nhiều người cũng
nghĩ như vậy. Tác giả Nhị Lang trong cuốn sách “Phong
trào Kháng chiến Trình Minh Thế” khi tiếp xúc với ông
Ngô Đình Diệm, cũng rất lo ngại về ảnh hưởng của các vị
cố vấn, mà ông cho là lớp trí thức quan lại đã theo phục
vụ cho Pháp, và tiếp tục vì quyền lợi riêng tư, gây ung thối
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guồng máy quốc gia, ảnh hưởng tai hại không ít.
Trong bài diễn văn ấy, tôi còn nhớ rõ, tôi đã nêu chủ
trương đối phó thẳng tay với bọn quan lại thối nát, với
những hàng “đốc phủ sứ” tay sai đắc lực của Pháp, đồng
thời yêu cầu chính phủ bài trừ nạn cờ bạc, đĩ điếm, vốn
là cái tệ trạng kinh niên của thành phố Sàigòn. Ông Nhu
đọc mấy đoạn văn nảy lửa kia, rồi cười mà bảo chúng tôi:
“Quý anh em ở trong rừng nên không thấy rõ các vấn đề
mà Cụ (tức ám chỉ Thủ tướng Diệm) đang đối diện. Chung
quanh cụ còn đầy dẫy những quan lại, những đốc phủ sứ.
Nếu các thành phần này thấy Cụ rục rịch đánh họ, thì họ
sẽ tức khắc xúm nhau lại phá phách. Chính phủ đối phó
sao nổi trong giai đoạn này? Vậy thôi, xin anh em vui lòng
bỏ qua cho!” Nói xong, ông Nhu ngẩng mặt nhìn tôi với nụ
cười cầu hòa. Thấy ông có lòng thành khẩn và khiêm tốn
như thế, chúng tôi chẳng dám để ông nhắc lại lần thứ hai,
bèn thuận ý xóa bỏ ngay mấy đoạn văn vừa kể trên.
Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã nhìn thấy Phật Giáo
Hòa Hảo qua lăng kính của ông Nguyễn Ngọc Thơ, và với
thành kiến của chính ông, cũng là một vị quan lại, cho nên
ông chỉ hiểu được một phần của vấn đề, cái phần bề mặt,
chớ không hiểu được toàn bộ và chiều sâu của vấn đề. Ông
đã hiểu sai, và do đó đã hành động sai.
Nếu lúc đó ông biết đặt vấn đề các giáo phái trên bình
diện lịch sử của hai tôn giáo Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo,
tìm hiểu bối cảnh và nguyên nhân phát sanh các quân lực
giáo phái Miền Nam, tìm hiểu vai trò quần chúng của tôn
giáo này... thì có lẽ ông đã hiểu đúng vấn đề, và đã không
thấy cần thiết phải dùng võ lực để “đánh dẹp giáo phái”.
Nếu ông hiểu được rằng dùng sức mạnh quân sự đánh
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dẹp quân lực võ trang giáo phái và đàn áp hai tôn giáo Cao
Đài, Phật Giáo Hòa Hảo, là gây hấn với một khối quần
chúng khoảng bốn triệu người, đồng thời tạo mâu thuẫn
tôn giáo, với hậu quả tất nhiên là làm rạn nứt tiềm lực
quần chúng Miền Nam. Trong số quần chúng Miền Nam
khoảng hai mươi triệu dân năm 1955, phải nói rằng bốn
triệu tín đồ trong hai tôn giáo là thành phần tích cực nhứt
của trận tuyến chống Cộng Sản. Chánh sách sai lầm của
ông Diệm quả đã phá vỡ phòng tuyến chống Cộng đó, tạo
ra một tiêu hao lớn lao trong tiềm lực dân tộc, điều này
tất nhiên phải có những hậu quả trầm trọng về sau, không
thể nào tránh được.
Tác giả tập “Hồi ký Chánh trị — Việt Nam Máu Lửa
Quê Hương Tôi”, Thiếu tướng Đỗ Mậu, một cộng sự viên
thân tín và tận tụy của Thủ tướng Ngô Đình Diệm, đã viết
rằng:
Miền Nam mất vào tay cộng Sản năm 1975 cũng chỉ
là kết quả tất yếu cuối cùng của một chuỗi dài hệ quả dây
chuyền mà đầu mối tai hại là sự thành hình của một tổ
chức ma quái tên là “Cần Lao Nhân Vị”.
Quy luật chánh xác là chính chủ trương độc tài, độc
đảng, tiêu diệt tôn giáo và đảng phái quốc gia của anh em
ông Diệm và đảng Cần Lao Công giáo, đó là những nguyên
nhân sâu xa nhất và chính yếu nhất làm cho Miền Nam
Việt Nam từ đó phải suy nhược, và cuối cùng rơi vào tay
cộng Sản năm 1975...
Từ tiền đề thực tế và đau đớn đó, anh (Phan Nhật
Nam) nhìn lại dòng lịch sử ba mươi năm qua để định giá
lại công tội của các bậc đàn anh và đặc biệt lên án chế độ
Ngô Đình Diệm mà anh cho là Thủ phạm chính trong việc
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“sẩy tay” làm cho Miền Nam rơi vào tay Cộng Sản.
Cuối cùng và để cho rốt ráo hơn, một trong những
cái mầm mống quan trọng khiến cho Miền Nam sụp đổ
đã được ông Diệm gieo lên từ ngay sau khi ông thành lập
chính phủ đầu tiên vào năm 1955, chứ không phải đợi đến
lúc MTGPMN ra đời vào năm 1960 để ông phải hốt hoảng
tố cáo với 92 quốc gia trên thế giới hai năm sau đó.
Cùng với sự hiểu biết thiếu sót về Miền Nam, ông Diệm
đã không tìm hiểu hoàn cảnh và nguyên nhân phát sanh
các tổ chức quân sự của tôn giáo Cao Đài và Phật giáo Hòa
Hảo. Nếu ông biết được rằng ngay từ 1945, hai tôn giáo này
đã là những thành phần đầu tiên tại Miền Nam, tự nguyện
và tự động đào luyện thanh niên, tổ chức các đơn vị võ trang
để chống lại đoàn quân viễn chinh của Pháp, và chống luôn
chánh sách độc tài của Cộng Sản, nếu hiểu rõ được sự kiện
lịch sử đó, thì ông mới lượng giá được bản chất dân tộc yêu
nước và đường lối chống Cộng triệt để của hai tôn giáo này,
có giá trị khả tín và bền vững hơn “hiện tượng” chống Cộng
của các phần tử xu thời chung quanh ông.
Nếu ông hiểu được rằng hai tôn giáo Cao Đài và Phật
Giáo Hòa Hảo bản chất là phong trào quần chúng tín
ngưỡng yêu nước, giáo lý của hai tôn giáo này bao gồm các
giá trị văn hóa và truyền thống lâu đời của dân tộc Việt
Nam, chớ không phải là tà thuyết tà đạo (như thành kiến
thông thường và sai lầm của một số người) thì ông đã có
một thái độ kính trọng tối thiểu, thay vì thái độ chủ quan
và khinh mạn tai hại kia. Ở cương vị một Thủ tướng, nếu
ông nhìn thấy giá trị đích thực của khối quần chúng tín
ngưỡng bốn triệu dân kia, thì thay vì “đánh cho tan” ông
đã phải tìm mọi cách để hợp tác, để bảo tồn, bởi vì đó là
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bảo tồn sức mạnh của Miền Nam trong một tình thế phải
chuẩn bị đối phó với âm mưu thôn tính mà Hồ Chí Minh
đã sắp đặt sẵn từ Hànội.
Nếu ông Ngô Đình Diệm hiểu được rằng trong thời kỳ
Việt Nam chưa có chánh quyền quốc gia, chưa có quân đội
quốc gia, ở thời điểm 1947 về sau, mà không có lực lượng
chống Cộng của hai tôn giáo Miền Nam, thì tổ chức nào
dám nhận nhiệm vụ trực diện đối đầu với các lực lượng võ
trang của Cộng Sản? Các nhân viên hành chánh, các toán
partisan thân binh của Pháp, với tinh thần cầu an hưởng
lợi chắc chắn không phải là đối Thủ của Cộng Sản. Kể cả
quân đội viễn chinh Pháp cũng chỉ tạo được bề ngoài an
ninh mong manh mà thôi. Thực sự thì nền an ninh của
miền Tây Nam Việt chỉ vững vàng và bành trướng từ sau
khi các tổ chức võ trang Phật Giáo Hòa Hảo chấp nhận hợp
tác để trục xuất các bộ đội Cộng Sản ra khỏi vùng lãnh thổ
này. Nói cách khác, nếu trong thời kỳ chưa có chánh quyền
và quân đội quốc gia, mà không có luôn các quân lực giáo
phái, thì ảnh hưởng Cộng Sản đã lan tràn khắp Miền Nam.
Và như thế thì làm sao có cơ hội để ông Ngô Đình Diệm về
nước chấp chánh và cai trị.
Nếu Thủ tướng Diệm hiểu được rằng các chiến sĩ Cao
Đài và Phật Giáo Hòa Hảo đã đóng góp bao nhiêu xương
máu để bảo vệ Miền Nam và đã chiến đấu trong các điều
kiện thiếu thốn, thiệt thòi, mà tinh thần vẫn cao, hiệu năng
vẫn tốt, thì ắt là Thủ tướng đã lấy tình thương yêu, lòng
biết ơn mà đối với họ, thay vì chỉ chê bai họ là “dơ dáy” và
đem quân đánh dẹp họ như kẻ thù.
Ngay từ bước khởi hành, vấn đề sáp nhập quân lực
các giáo phái và quân đội quốc gia đã bị quan niệm sai và
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được giải quyết bằng phương thức sai.
Về quan niệm, trước hết phải nhận định rằng căn bản
của vấn đề là chánh trị, chớ không chỉ đơn giản quân sự. Các
chánh phủ liên tiếp từ 1952 đến 1954, trước Thủ tướng Ngô
Đình Diệm, tuy có nhìn thấy tầm quan trọng về chánh trị
của vấn đề này, nhưng đã áp dụng phương thức giải quyết
thiếu thực tế. Tuy nhiên lúc đó không vị Thủ tướng nào có
ý nghĩ cực đoan táo bạo dùng võ lực để giải quyết, như Thủ
tướng Diệm đã làm năm 1955. Một khía cạnh khác cũng khá
quan trọng, là thái độ của giới cầm đầu quân đội quốc gia
lúc đó. Các sĩ quan trong Bộ Tổng tham mưu quan niệm
giải quyết các quân lực giáo phái đơn thuần như thực hiện
một cuộc hành quân, và xem việc giải tán các tổ chức quân
sự giáo phái, tước võ khí xong, là đạt mục phiêu tối hậu của
cuộc hành quân rồi. Vấn đề không giản dị như thế, vì nó
liên hệ đến một khối quần chúng đại diện khoảng 1/5 dân
số Miền Nam. Khối quần chúng này lại có những đặc tính
chánh trị chớ không như quần chúng thông thường khác.
Đặc tính thứ nhứt là tôn giáo.
Đặc tính thứ hai là triệt để chống Cộng.
Đặc tính thứ ba là có tổ chức và có võ trang.
Nếu chỉ là một tổ chức võ trang, mà không phải là tôn
giáo — như tổ chức võ trang Bình Xuyên chẳng hạn — thì
quan niệm đơn thuần của bộ Tổng tham mưu quân đội có
thể hữu lý. Vì cuộc hành quân, khi đã đạt mục phiêu quân
sự rồi, có thể xem là đã giải quyết xong vấn đề Bình Xuyên,
nhưng chắc chắn là chưa giải quyết xong vấn đề Cao Đài
và Phật Giáo Hòa Hảo. Thực tế lịch sử sau 1955 đã chứng
minh điều này. Bộ Tổng tham mưu đã thắng một cuộc hành
quân, nhưng Tổng thống Ngô Đình Diệm đã thất bại, đã
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thua một trận giặc. Chế độ Ngô Đình Diệm đã dẹp được
các tổ chức võ trang, nhưng không dẹp được ngọn lửa bất
mãn chống đối âm ỉ cháy mãi trong lòng bốn triệu người
Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo.
Phía Huê Kỳ, Tướng tình báo Lansdale có thể hãnh
diện vào năm 1955 rằng đã thành công trong chiến dịch dẹp
các quân lực giáo phái và củng cố chế độ Ngô Đình Diệm.
Nhưng chỉ ít năm sau đó, khi cái vỏ bao đường bên ngoài
đã tan đi, chính Tướng Lansdale đã phải nếm đến tê lưỡi
những chất đắng cay trong bản chất viên thuốc độc đó.
Chế độ Đệ nhứt Cộng Hòa phải sụp đổ, không phải
chỉ vì hành động tấn công Phật Giáo năm 1963, mà nguyên
nhân sụp đổ đã nằm sẵn từ những cuộc hành quân đánh
dẹp hai tổ chức quân sự Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo, làm
mất niềm tin quần chúng. Khi mà viên tư lịnh hành quân
Dương Văn Minh, được đeo vào ngực những vòng hoa chiến
thắng, hay là khi chiếc máy chém của chế độ đã phập xuống
cổ viên “loạn tướng Hòa Hảo” Lê Quang Vinh, những nhân
sĩ trí thức Miền Nam đã nhìn thấy ngay cái thế tất bại của
ông Ngô Đình Diệm rồi.
Một thực tế lịch sử khác là trường hợp Tướng Trình
Minh Thế tuy kéo quân từ chiến khu núi Bà Đen về hợp tác
với ông Diệm và Tướng Lansdale, nhưng chỉ ít tháng sau
đã cảm thấy bất mãn. Nếu ông không từ trần tại cầu Tân
Thuận, thì chỉ ít lâu sau, ông Diệm sẽ phải mở một cuộc
hành quân “đánh dẹp lực lượng võ trang giáo phái Trình
Minh Thế”. Viên tướng có tinh thần độc lập và thẳng thắn
này, tuy đã về thành hợp tác, tuy đã trở thành một cấp chỉ
huy quân đội quốc gia Việt Nam, nhưng trong không khí
của bầu trời chánh trị quân sự Sàigòn lúc đó, ông đã tự
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cảm thấy “mình không giống những tướng tá quân đội quốc
gia”. Trình Minh Thế là một loại người khác, có bản chất
khác hẳn với bản chất và nguồn gốc của các tướng tá mà
ông gặp tại các buổi tiếp tân trong các dinh thự Sàigòn. Các
tướng tá này, tuy bề ngoài nhã nhặn lịch thiệp, tuy ngoài
mặt vui mừng đón nhận một viên tướng kháng chiến bưng
biền về đứng chung hàng ngũ quân đội quốc gia, nhưng
trong thâm tâm, họ vẫn có mặc cảm tự tôn cho rằng anh
tướng bưng biền và nông dân kia không trí thức, không xuất
thân các trường quân sự cao cấp (của Pháp) như họ. Trộn
lẫn với mặc cảm tự tôn đó, là một niềm lo âu, e sợ rằng cái
thế của Trình Minh Thế đang lên, có thể làm mờ mất ánh
sáng các ngôi sao của chính họ. Bởi vì họ tự biết rằng các
ngôi sao của họ chỉ lóng lánh dưới ánh đèn điện đô thị mà
thôi; nếu ra chiến trường, trong bóng tối bưng biền và tại
các môi trường nguy hiểm mà giá trị chân thực của chiến
sĩ là lòng dũng cảm can trường, khả năng chịu đựng gian
khổ, — thì ngôi sao của Tướng Thế sẽ sáng rực lên, và ngôi
sao của một số tướng lãnh trí thức sẽ bị mờ đi một cách thê
thảm. Cố nhiên cũng có một số sĩ quan quân đội quốc gia
xuất sắc, tài ba và dũng cảm, ở đây chỉ đề cập những lớp
người có các ưu điểm đó, trong thời điểm đó. Những lớp
sĩ quan VNCH sau này có ý thức và kiến thức cao hơn lớp
người của buổi giao thời đó.
Chạm trán thực tế xã hội và tâm lý đó, Tướng Trịnh
Minh Thế luôn luôn bực dọc, khó chịu, bởi ông cũng đủ thông
minh để đọc được cảm nghĩ thầm kín của những tướng tá kia
đối với ông. Ông đã chính mình trải qua nhiều trắc nghiệm,
thí dụ khi trận tuyến cầu Tân Thuận cần đến ông, ông cần
quân xa chuyển vận, nhưng đã không được cung cấp đến
đỗi ông phải giận dữ hét lên trong điện thoại với Trung tá
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quân trấn trưởng Dương Văn Minh rằng: “Tại sao giờ này
mà Trung tá vẫn chưa cung cấp số quân xa theo lệnh tôi?”
Hãy đọc một đoạn văn của tác giả Nhị Lang, cố vấn
chánh trị của Tướng Trình Minh Thế viết về tình trạng đó.
Trong hai cuộc tiếp tân đặc biệt dành cho Tướng Thế
tại dinh Độc Lập và tại tư thất của Tướng Lê Văn Tỵ đường
Hùng Vương, tôi luôn luôn ở gần Tướng Thế để ngầm báo
cho ông biết là cá nhân ông đã trở thành “cái đinh” trước
mắt nhiều người, nhất là đối với các sĩ quan bao bọc chung
quanh Tướng Lê Văn Tỵ. Tôi bắt gặp trong cái nhìn của họ
một sự khiếp sợ chen lẫn với nỗi ghen ghét đố kỵ. Vì dù muốn
dù không, thì theo cấp bực, từ nay họ phải dưới quyền một
con người được coi là “ngoại lai”, nghĩa là một con người
không cùng chung một lò đào luyện với họ, một con người
khét tiếng anh dũng, xuất thân từ hàng nông dân áo vải,
lập nên sự nghiệp bằng trí óc và tài năng riêng của mình,
một con người tuy nhỏ nhắn đen đúa nhưng chẳng biết sợ
ai! Và dĩ nhiên là tôi cảm thấy lo ngại giùm cho Tướng Thế.
Tôi xem cảnh ngộ ông chẳng khác gì cảnh ngộ một cô gái,
mới bước về làm dâu một gia đình nhà chồng mà người
thương thì ít, kẻ ghét lại nhiều! Ông là một chiến sĩ cách
mạng quen sống một cuộc đời hiên ngang phóng túng, còn
các ông tướng tá kia đều trưởng thành trong một quân đội
hoàn toàn do Pháp đào luyện, lại vừa mới được chuyển giao
sang chính quyền Việt Nam, thì ta không thể nói là ảnh
hưởng của Pháp một sớm một chiều đã phai đi ngay được.
Song song với tâm lý đố kỵ kẻ “ngoại lai”, biết đâu chả
có một số các sĩ quan “cựu trào” đang âm thầm nuôi mối
thù hận đối với Tướng Thế, đang coi ông như một địch Thủ
hơn là một người đồng đội? Rút cục, sự hợp tác với chính
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quyền chỉ đem cái lợi tinh thần về cho Thủ tướng Diệm, còn
riêng cá nhân Tướng Thế, chỉ vô tình rước lấy những hiểm
nguy rình rập đâu đây trong bóng tối. Con hổ đã xa rừng,
con hổ sẽ khó sống. Tôi tự nghĩ thế, và tôi thầm trách oán
cả Thủ tướng Ngô Đình Diệm lẫn người đồng chí họ Trình
của tôi, cả hai đều đã quên nghĩ tới mặt trái của công cuộc
hợp tác. Dù Thủ tướng Ngô Đình Diệm có lòng thương yêu
Trình Minh Thế tới đâu chăng nữa, ông cũng không thể
nhất thời ngăn chận được nỗi thù hận ngấm ngầm trong
tâm tư những kẻ đã từng được Pháp “đội mũ mặc áo cho”
từ những ngày xa xưa. Huống chi thực tế đã chứng minh
Thủ tướng Ngô Đình Diệm chưa làm chủ được quân đội
quốc gia. Cái họa phản loạn của Tướng Nguyễn Văn Hinh
còn sờ sờ ra đó. Còn Tướng Lê Văn Tỵ dù có nhận áo mão
do Thủ tướng Diệm ban cho, thì vị tất ông ấy đã hết dạ
trung thành với vị tân Thủ tướng mà Bảo Đại bất đắc dĩ
phải kén chọn đưa về nước cầm đầu chính phủ! Tướng Lê
Văn Tỵ có trung thành với Ngô Đình Diệm hay không, thì
biến cố trong đêm 30 tháng 4 tại dinh Độc Lập (xem chương
XVI) đã trả lời dư luận, và riêng tôi xin làm chứng nhân...
Trường hợp Tướng Thế tiêu biểu cho nếp suy nghĩ và
phản ứng của những chiến sĩ gọi là “quân lực giáo phái”,
những con người bản chất nông dân và tín ngưỡng, ít học
thức nhưng nhiều can đảm, kém lịch duyệt nhưng nhiều
nhiệt huyết, lý luận mộc mạc nhưng dám làm dám chịu.
Hãy đơn cử một sự việc để dễ so sánh và nhận xét. Năm
1945, tại miền Nam, khi Trần Văn Giàu ló mòi độc tài cộng
Sản tại Ủy ban Hành chánh Nam bộ ra mắt ngày 25–8–1945
chính anh chiến sĩ Cao Đài Trịnh Minh Thế đã dám rút cây
súng chỉ thẳng vào Trần Văn Giàu mà nói rằng: ‘’Mày là
Việt gian lén lút đi với Pháp, tao phải bắn nát đầu mày...”
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Có thể rằng đó là lối phản ứng bộc trực của những con
người mộc mạc, mà người lịch thiệp không thích; cũng có
thể rằng đó là nhiệt tình của những con người can đảm liều
mạng, ít suy luận, khác với những người suy tính kỹ lưỡng
nhưng không dám hành động, e ngại trước khó khăn, rụt
rè trước nguy hiểm.
Thêm một so sánh nữa. Trong lúc Tướng Trình Minh
Thế đang kháng chiến chống Pháp thì phần lớn các vị sĩ
quan kia đứng vào hàng ngũ quân đội Pháp, do đó không
thể tránh được sự cách biệt tư tưởng, và tình cảm đối với
nhau.
Dù đã trở thành sĩ quan cấp tướng trong hàng ngũ quân
đội quốc gia, Tướng Thế vẫn không thể thân thiện ngay với
những sĩ quan mà ông không cảm phục, lại còn cảm thấy
mình bị kỳ thị. Dù có được Thủ tướng Ngô Đình Diệm đặc
biệt đãi ngộ, Tướng Thế cũng không thể thoải mái trong
khung cảnh chật hẹp, xa lạ kỳ thị, giống như con cá từng
sống ngoài biển nước mặn thênh thang, khó sống trong cái
hồ nước ngọt chật hẹp được. Cho nên, nếu ông không qua
đời, thì sớm muộn gì ông cũng sẽ lại phải kéo quân vào
bưng, trở về với biển cả rừng xanh.
Ngoài ra, tuy mặc quân phục, ông vẫn là tín đồ đạo
Cao Đài, còn mối liên hệ mật thiết với tín ngưỡng của ông.
Ông có thể bỏ ông Ngô Đình Diệm, nhưng chắc chắn không
bao giờ bỏ tôn giáo Cao Đài của ông. Những người sống
không tín ngưỡng rất khó hiểu được điều này. Chỉ những
tín đồ đã quy y theo một tôn giáo, mới cảm nhận được sự
ràng buộc thiêng liêng và trường cửu của tín ngưỡng, ràng
buộc ở hiện kiếp và luôn ở kiếp sau. Cho nên, dù Tướng
Trình Minh Thế có được chánh phủ ưu đãi, nhưng người
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tín đồ Trình Minh Thế không thể không có phản ứng chống
đối lại cái chánh phủ đó, khi tôn giáo của ông bị uy hiếp
hay khinh bạc.
Đó là một phần tâm lý phức tạp của quần chúng và
chiến sĩ Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo, làm cho họ có
thái độ e dè, nghi ngại, mà các giới bên ngoài diễn tả là
“địa phương, ích kỷ, thiển cận, bè phái...” Chính họ không
muốn hòa hợp với các giới bên ngoài, hay chính các giới
bên ngoài không muốn hòa hợp với họ? Chính họ có thái
độ kỳ thị hay chính bên ngoài có thái độ kỳ thị đối với họ?
Những câu hỏi trên đây chỉ được giải đáp hữu ích bởi
các nhà tâm lý học hay phân tích xã hội. Nhưng điều bất
hạnh đã xảy ra là: Không bao giờ chính quyền quốc gia đặt
các vấn đề này một cách khách quan, để mà khách quan
phân tích, giải quyết. Trái lại, giới chánh quyền và quân
đội quốc gia lúc đó nhìn các tôn giáo Cao Đài, Phật Giáo
Hòa Hảo là “lớp nông dân thất học” và các lãnh tụ quân
sự tôn giáo này là “lạc hậu ngoan cố, chỉ nghĩ đến quyền
lợi bè phái, địa phương...” Các tôn giáo này đã bị trách cứ
là “không nghĩ đến quyền lợi quốc gia, mà nặng về quyền
lợi bè phái”. Những điều trách cứ này có đúng không, đó là
một vấn đề khá phức tạp. Thử đặt ngược vấn đề lại rằng:
những người lên tiếng trách cứ như thế, chính họ có thực
tâm vì quyền lợi quốc gia không? Thực tế tại Việt Nam đã
cho thấy rằng các giới cầm quyền kế tiếp nhau, các giới có
quyền binh trong tay, có mấy ai đã đặt quyền lợi tối thượng
của quốc gia lên trên quyền lợi cá nhân và bè nhóm? Về
phía các tôn giáo cũng thế, trong bốn tôn giáo chính yếu
tại Miền Nam là Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Cao Đài,
Phật Giáo Hòa Hảo, tôn giáo nào có nhiều ưu quyền và tài
Sản nhứt? Và tôn giáo nào bị thiệt thòi nhứt? Xin cứ khách
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quan nhìn vào thực tế lịch sử để tìm câu trả lời trung thực,
và để hiểu đúng vấn đề.
Một giai đoạn lịch sử hai mươi năm đã đi qua từ 1955
đến 1975.
Thời lượng hai mươi năm cũng tạm đủ để chứng minh
sự thất bại của “trận giặc đánh dẹp các quân lực giáo phái
năm 1955”.
Ông Ngô Đình Diệm đã lãnh đạo quốc gia Việt Nam
chín năm (1954–1963) nếu ông đã nhẫn nại và khôn khéo
tranh Thủ được sự ủng hộ của quần chúng và nhân sĩ Miền
Nam, thì ông đã có thêm được rất nhiều yếu tố thuận lợi,
để xây dựng một Miền Nam cường thịnh vững vàng. Ông
Diệm có được một cơ hội tốt, nhờ có một khoảng thời gian
hòa bình sau 1955, nhờ có sự ủng hộ dồi dào phương tiện
của Huê Kỳ, đó là điều kiện thuận lợi. Nếu ông tranh Thủ
được thêm nhân tâm đa số quần chúng Miền Nam thì tình
thế hẳn đã tốt đẹp bội phần, và ông đã không đến đỗi bị
thảm sát, chế độ của ông sụp đổ, kéo luôn Miền Nam vào
một thời kỳ đen tối, bởi nền móng đã bị đục ruỗng trong
suốt chín năm ông cai trị.
Thái độ coi thường giá trị quần chúng hai tôn giáo Cao
Đài và Phật Giáo Hòa Hảo là một thái độ phản chánh trị,
cũng là thái độ độc tôn độc tài. Đến đây, người viết sách
này lại nhớ đến lời nói của hai vị Giáo Chủ Cao Đài và
Phật Giáo Hòa Hảo về lòng dân. Đức Hộ Pháp Phạm Công
Tắc thường nói rằng:
“Dân chúng như nước dưới sông, thuyền đè trên
nước, nhưng hãy coi chừng khi nước nổi sóng, nước sẽ
lật thuyền dễ dàng.”
Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật giáo Hòa Hảo có nói:
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“Lòng dân chớ khá xem khinh,
Bạo tàn giết mất nhân tình, thì thua.”
Nhưng hãy đặt ngược vấn đề lại. Nếu không áp dụng
giải pháp võ lực, thì có giải pháp nào trong tình huống 1955?
Làm sao thỏa mãn được yêu sách của các giáo phái? Làm
sao thực hiện được một quân đội quốc gia thống nhứt và
hùng mạnh để bảo vệ Miền Nam?
Muốn trả lời hữu ích các câu hỏi trên đây, hãy trở lại
giai đoạn hỗn độn cuối 1954 và đầu 1955 ở Miền Nam.
Trước khi xảy ra những cuộc tấn công quân sự, đã có
nhiều phiên hội nghị trao đổi ý kiến giữa chánh phủ của Thủ
tướng Ngô Đình Diệm và đại diện các lực lượng võ trang
trong Mặt trận Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia. Và trước
khi Mặt Trận này chuyển sang giai đoạn đấu tranh quyết
liệt, hai đoàn thể Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo, đã một
lần chấp nhận hợp tác với ông Ngô Đình Diệm, cử nhiều
đại diện tham gia nội các Ngô Đình Diệm ra đời tháng
9–1954. Trong giai đoạn hợp tác này, vấn đề sáp nhập các
lực lượng võ trang giáo phái vào quân đội quốc gia cũng
đã được thảo luận tích cực, và đạt được sự thỏa thuận, cụ
thể hóa bằng các nghị định ban hành bởi Thủ tướng Ngô
Đình Diệm tháng 11–1954. (Nghị định 1025/QP và 1026/QP
quy định các thể thức thi hành một tiến trình sáp nhập
từng đợt 3000 quân sĩ các đơn vị Phật Giáo Hòa Hảo. Biện
pháp này song hành với biện pháp sáp nhập quân sĩ Cao
Đài (nghị định 973/QP).
Như thế, câu hỏi cụ thể là:
❒❒ Vì sao các điều thỏa thuận đó đã không được thi
hành?
❒❒ Tại sao lại không đạt được sự dung hòa quan điểm
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giữa Mặt Trận và Thủ tướng Ngô Đình Diệm?
❒❒ Văn kiện mà Thủ tướng đã ký, là kết quả của những
trao đổi quan điểm giữa Bộ tham mưu quân lực Phật
Giáo Hòa Hảo và Bộ Quốc phòng lúc đó do ông Hồ
Thông Minh làm bộ trưởng. Nhưng sau đó, nghị định
này trở thành ‘’thư chết’’, không rõ vì lý do nào?
Trong nội các Ngô Đình Diệm thành lập tháng 9–1954 có
mặt các đại diện Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo như sau:
Cao Đài:
 T.T. Nguyễn Thành Phương, Quốc vụ khanh
 Ô. Phạm Xuân Thái, Tổng trưởng Thông tin
 Ô. Nguyễn Mạnh Bảo, Tổng trưởng Xã hội
 Ô. Nguyễn Văn Cát, Thứ trưởng Nội vụ
P.G.H.H.:
 T.T. Trần Văn Soái, Quốc vụ khanh
 Ô. Lương Trọng Tường, Tổng trưởng Kinh tế
 Ô. Nguyễn Công Hầu, Tổng trưởng Canh nông
 Ô. Huỳnh Văn Nhiệm, Bộ trưởng Nội vụ.
Khi ông Ngô Đình Diệm đang lâm vào tình trạng cực
kỳ khó khăn lúc mới ở ngoại quốc về, sự tham gia nội các
của hai đoàn thể Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo đã lập thế
quân bình, vượt qua cơn khủng hoảng trầm trọng. Nhưng
sau đó, thái độ của những người chung quanh Thủ tướng
đã đầu độc không khí hợp tác, đưa đến tan vỡ.
Về sự trao đổi quan điểm giữa Thủ tướng Ngô Đình
Diệm và Mặt Trận Thống Nhứt Toàn Lực Quốc Gia, phiên
họp chiều ngày 25–3–1955 tại dinh Độc Lập được xem là
quan trọng nhứt.
Trong hồi ký của nhân vật Trần Văn Ân, có thuật lại
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như sau:
Tôi là người miền Nam, có nghe nói từ lâu, từ lúc nhỏ,
về các tôn giáo như Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật Thầy Tây An...
và sau này lại được biết Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ. Tôi lại
biết rõ tinh thần Phật Giáo của Phật Thầy và cả người tiếp
theo, là tinh thần ái quốc, là bất hợp tác với ngoại bang
thống trị, nên tôi đã có thiện cảm, từ lúc bắt đầu kháng
chiến năm 1945. Và lại phát động mạnh kháng Pháp giành
độc lập chính là các đoàn thể tôn giáo, trong đó có cả quân
Bình Xuyên. Nếu sau này có một sự nứt rã hàng ngũ kháng
chiến, tôi thấy rõ không phải do các giáo phái.
Trong sự xung đột giữa các giáo phái và chánh quyền
nhà Ngô, tôi xác quyết là giáo phái không vì giành quyền
mà chính vì muốn đoàn kết để đương đầu thời cuộc sau
hiệp định Genève 1954. Tự nhiên có người nghĩ khác, đó là
quyền của họ.
Tôi rất tiếc có sự xung đột này xảy ra. Tháng 3 năm
1955, phái đoàn Mặt Trận Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia,
hội kiến Thủ tướng Diệm tại dinh Độc Lập, anh em có nhờ
tôi tham gia phái đoàn, viện lẽ là tôi có quen thân. Trong
phái đoàn, tôi không có tánh cách đại diện. Tôi có ý ngồi
bên Thủ tướng, và tôi cố ý thưa: “Chính tôi dự thảo cơ cấu
chánh phủ đoàn kết. Cụ an tâm, chỉ có chín (9) bộ lớn. Kỳ
dư đều là Tổng giám đốc. Tôi đã đề nghị các giáo phái không
giữ đến ba bộ. Mấy bộ quan trọng đều giành cho Cụ sắp
xếp. Nay tôi đi theo phái đoàn là vì tôi có biết Cụ. Sơ đồ cơ
cấu chánh quyền có đem theo đây, ở trong tay ông Thành
Nam, phát ngôn viên của Mặt Trận. Cụ chấp nhận nguyên
tắc hợp tác là ông Thành Nam trao cho Cụ...”
Ông Diệm chần chờ. Tôi có thưa thêm mấy lời lịch sử
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sau đây: “Thưa Cụ, Cụ cho giáo phái là dơ dáy. Có thể Cụ
mới về cai trị. Thưa Cụ, nước mình nhỏ bé đành phải bắt
tay với Mỹ, thật tình bắt tay, nhưng chơi tay đôi với họ là
khó lòng lắm. Nước họ lại nước dân chủ, chánh quyền dễ
thay tay. Rủi ngày nào, vì một lẽ gì đó mà họ buông bỏ ta,
thì ta, không có bạn khác, ta sẽ chết như cá lóc bị dập đầu”.
Ông Diệm xiêu lòng. Rồi đột nhiên ông nói: “Để tôi xét
lại coi ra sao. Thôi mấy ông về đi”.
Tôi còn nhớ có nói với ông điều này: “Mấy ông tôn giáo
đó, là những người có tín ngưỡng, mới là người dám hết
mình chống Cộng. Trí thức và nhà giàu, hữu sự họ sẽ chạy
trước. Xin Cụ để ý cho. Tôi dám quả quyết với Cụ là tôi
dàn xếp được vấn đề giáo phái. Không khó...”
Trong đoạn hồi ký này, có câu: “Nếu cụ chấp nhận
nguyên tắc hợp tác, là ông Thành Nam phát ngôn viên của
phái đoàn, sẽ trao ngay đề nghị của Mặt Trận cho cụ”.
Đề nghị đó nội dung ra sao? Đây là một điểm mà chưa
tài liệu nào ghi chép. Lý do là vì sau khi các lực lượng giáo
phái bị đánh tan, Mặt Trận không được tự do hoạt động,
cho nên không có hoàn cảnh và phương tiện để phổ biến
các tài liệu nói trên.
Người viết sách này chính là người cầm trong tay tài
liệu đã soạn thảo sẵn của Mặt Trận Thống Nhứt Toàn Lực
Quốc Gia, đến tham dự phiên họp giữa Mặt Trận và Thủ
Tướng, được cử làm phát ngôn viên chánh thức của phái
đoàn, và được giao nhiệm vụ lấy quyết định tại hội nghị:
trao tài liệu cho Thủ tướng hay không trao, tùy theo diễn
tiến và kết quả phiên họp. Nếu hội nghị có không khí tốt, và
nếu nhận thấy Thủ tướng có khuynh hướng hợp tác, thực
sự muốn tìm giải pháp dung hòa, thì trao tài liệu. Ngược
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lại, nếu nhận thấy lập trường của chánh phủ vẫn cứng rắn,
không đưa đến giải pháp, thì trao tài liệu cũng vô ích.
Tôi đã quyết định không trao tài liệu, vì trong hội nghị,
Thủ tướng đã một mực khẳng định lập trường cứng rắn về
vấn đề sáp nhập các lực lượng võ trang giáo phái. Điều kiện
của Thủ tướng là hãy giải giới trước đã, để có một quân đội
quốc gia duy nhứt, để có một uy quyền quốc gia, còn mọi
việc khác sẽ bàn sau. Tại sao Thủ tướng lại khăng khăng với
lập trường cố định đó, trong khi tình hình có thể được giải
quyết cách khác, nếu chấp nhận giải pháp thống nhứt quân
đội theo một công thức mất thì giờ hơn, nhưng êm thấm và
kết quả tốt đẹp hơn. Tôi đã từng nghe giới quân đội và các
vị cố vấn của Thủ tướng biểu lộ thái độ cứng rắn đó, và tôi
đoán rằng họ bị ảnh hưởng của Tướng Lansdale, ông này
lúc đó là cố vấn Mỹ tin cậy nhứt của Thủ tướng, và có chủ
trương rõ rệt: không nhượng bộ các giáo phái.
Chính thái độ của Tướng Lansdale và của các giới cố
vấn dân sự và quân sự của Thủ tướng đã làm cho ông khăng
khăng với quan điểm cứng rắn. Cuộc hội nghị 25–3–1955 vì
thế mà bất thành, đưa tới những hậu quả lớn lao về sau.
Đó là sự thành công nhứt thời về quân sự năm 1955, đưa
đến sự thất bại trầm trọng về sau của chế độ năm 1963, và
kéo theo sự sụp đổ Miền Nam năm 1975.
Nội dung các đề nghị của phía Mặt Trận Thống Nhứt
Toàn Lực Quốc Gia, có thể được tóm tắt như sau (về việc
sáp nhập các lực lượng võ trang giáo phái vào quân đội
quốc gia).
Trước khi cất bước đi lưu vong chín năm hải ngoại,
người viết sách này đã có nhiều dịp gặp ông Thủ tướng Ngô
Đình Diệm, và đặc biệt là ba lần ngồi thảo luận với ông về
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vấn đề quân lực các giáo phái Miền Nam. Lúc đó tôi có cảm
nghĩ rằng cá nhân tôi được sự lưu ý đặc biệt của Thủ tướng.
Trong thời gian thương thảo giữa Chánh phủ và Phật
giáo Hòa Hảo, tôi là người được đoàn thể tôi Ủy nhiệm công
việc tiếp xúc và thương thảo. Lúc đó phía quý vị Chức sắc
và lãnh tụ quân sự Cao Đài cũng có cảm tình đặc biệt với
tôi, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc thường tỏ thái độ tin cậy
tôi, và tham khảo ý kiến tôi trong những trường hợp khó
khăn của Mặt Trận mà Ngài là Chủ tịch. Một bữa, tôi được
Thủ tướng Ngô Đình Diệm tiếp tại dinh Độc Lập lúc 10 giờ
sáng. Khi ấy, văn phòng Thủ tướng vừa mới dời từ dinh Gia
Long qua dinh Norodom, cho nên văn phòng trên lầu của
Thủ tướng chưa hoàn tất. Thủ tướng ngồi tại một văn phòng
tạm ở giữa dinh, từng trệt, và tiếp tôi tại đó, thảo luận đặc
biệt vấn đề quân lực giáo phái. Đây là lần thảo luận thứ
nhì về đề tài đó. Cuộc thảo luận kéo dài cho đến quá trưa
và vẫn chưa kết thúc. Thủ tướng hút điếu thuốc này sang
điếu khác, ngón tay trỏ luôn luôn đập nhẹ trên mình điếu
thuốc cháy dở chừng. Ông nói nhỏ nhẹ, không bao giờ lớn
tiếng hay tỏ vẻ khó chịu với tôi, dù ý kiến xung khắc. Tôi
nhìn đồng hồ thấy đã 12 giờ 30 và nhiều lần thấy ông Ngô
Đình Nhu tới lui như nóng ruột hay có điều chi muốn nói
với Thủ tướng. Khi có người ra nói nhỏ vào tai Thủ tướng,
thì ông đứng dậy và bảo tôi rằng “Tiện bữa, mời ông qua
dùng cơm trưa với tôi và nói chuyện tiếp”.
Tôi hơi ngạc nhiên trước cử chỉ tự nhiên và thân mật
của Thủ tướng đối với tôi, và không từ chối. Bước tới một
chút là phòng ăn dựng tạm bên cạnh, chưa có gì được gọi
là một phòng ăn của một Thủ tướng. Tôi được mời ngồi
ngang mặt Thủ tướng. Chỉ có canh rau, tôm nhỏ rim, thịt
kho hay cá kho, tôi nhớ không rõ, trứng tráng hay đậu hủ.
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Không có loại rượu nào. Tôi không ngạc nhiên về sự thanh
đạm của bữa ăn, vì tôi cũng thường ăn uống thanh đạm
như thế. Nhưng tôi hơi ngạc nhiên vì một Thủ tướng mà
cũng ăn uống thanh đạm, điều này cũng tạo cho tôi sự cảm
mến đối với ông.
Trong bữa cơm, câu chuyện “giáo phái” tạm ngừng.
Thủ tướng hỏi tôi về đời tư của tôi, như tại sao tôi là người
Bắc mà lại theo đạo Hòa Hảo ở tận trong Nam, và gia thế
ra sao, học hành thế nào? Ông muốn biết thêm về cá nhân
tôi. Khi tôi nói rõ vì sao tôi quy y đạo Phật Giáo Hòa Hảo,
Thủ tướng có vẻ suy nghĩ gục gặc đầu mà nói: “Kỳ nhỉ”.
Tôi nói để Thủ tướng biết rằng gia đình dòng họ tôi
vào Nam đã hai đời, lập nghiệp tại một làng trên sông Tiền
Giang, tỉnh Long Xuyên, cho nên khi Đức Huỳnh Giáo
Chủ giảng đạo, chúng tôi thấy dân cùng làng rủ theo Đạo,
chúng tôi cũng đến quan sát, và sau khi đã cảm nhận đây
là giáo lý thích hợp, cả gia đình đều quy y theo đạo Phật
Giáo Hòa Hảo.
Cuộc thảo luận tiếp diễn thêm một giờ nữa sau bữa
cơm, nhưng không đi đến kết luận nào. Tuy nhiên, tôi đã
trình bày đầy đủ với Thủ tướng, về quan điểm của phía
Phật Giáo Hòa Hảo, và cũng là quan điểm chung của Cao
Đài, về phương thức sáp nhập các quân lực giáo phái vào
quân đội quốc gia.
Quan điểm phía Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo được
lập luận và đề nghị thực hiện như sau:
Lập luận:
1. Hoàn toàn đồng ý nguyên tắc căn bản: một quân đội
quốc gia duy nhứt; chấm dứt tình trạng quân lực các
giáo phái.
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2. Quan niệm rằng đây là một vấn đề chung có tầm vóc
và ảnh hưởng đến tương lai quốc gia, cho nên giải pháp
thực hiện không thể đơn phương, mà phải được thỏa
thuận chung, để đạt mục tiêu chung.
3. Vì lực lượng Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo có nguồn
gốc tôn giáo và chánh trị, có sẵn từ lâu các cơ cấu tổ
chức, cho nên việc dẹp bỏ cơ cấu đó cần có một kế hoạch
thỏa thuận trước khi thi hành.
4. Tính chất phức tạp và tế nhị của vấn đề này đòi hỏi
hành động thận trọng, đối xử thành thật, tránh thái
độ và lời nói có thể tạo ngộ nhận, va chạm tự ái hay
mặc cảm tôn giáo.
Về phần kế hoạch, hai tổ chức Cao Đài, Phật giáo Hòa
Hảo đề nghị những nét lớn sau đây:
1. Giai đoạn đầu, thực hiện quốc gia hóa 3.000 chiến sĩ
Cao Đài, 3.000 chiến sĩ Hòa Hảo theo tinh thần các
bản nghị định 973 và 1025/QP mà Thủ tướng đã ban
hành ngày 3–11–54.
2. Đồng thời thi hành chiến dịch giải thích, giúp các chiến
sĩ giáo phái hiểu rõ về vấn đề quốc gia hóa, để họ tự ý
lựa chọn hoặc tự nguyện gia nhập quân đội quốc gia,
hoặc tự ý xin giải ngũ về đời sống dân sự.
3. Các thành phần xin giải ngũ sẽ được chánh phủ tỏ lòng
biết ơn về quá trình chiến đấu, bằng những biện pháp
giống như xưa kia triều đình đãi ngộ các quân sĩ đã
chiến đấu trong thời loạn: cấp bằng tưởng lệ hữu công,
và được hưởng một ít quyền lợi vật chất như cấp phát
công điền để mưu sinh, cấp tín dụng nông nghiệp hay
tiểu thương, trong khuôn khổ các chương trình phát
triển kinh tế quốc gia.
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Các biện pháp này, nếu được nghiên cứu và thực hiện,
sẽ có hiệu lực tâm lý rất tốt, chứng tỏ chánh phủ không quên
công lao các chiến sĩ, cho họ được hưởng sự tưởng lệ tinh
thần, và phương tiện tối thiểu để trở về đời sống dân sự.
Đồng thời, nếu lồng vào các chương trình tái thiết kinh tế
hậu chiến, các biện pháp này còn đáp ứng phần nào nhu
cầu thăng tiến xã hội, cải cách ruộng đất và phát triển
nông nghiệp.
Chúng tôi nghĩ rằng các chiến sĩ Phật Giáo Hòa Hảo và
Cao Đài, phần lớn xuất thân từ giai tầng nông dân, không
cao vọng, chỉ mong có được mảnh đất để canh tác, xây
dựng mái nhà thân yêu và kiến tạo hạnh phúc gia đình...
Lớp người mộc mạc ấy sẽ cảm thấy hãnh diện khi được
“chánh phủ biết ơn” một cách cụ thể: mảnh bằng tưởng lệ
treo trong nhà để hãnh diện với làng xóm, và một ít quyền
lợi vật chất. Niềm hãnh diện này, ngược lại, nếu mất đi hay
bị bỏ quên, sẽ tạo phản ứng bất mãn, chống đối rất bất lợi
cho mối tương quan giữa chánh quyền và dân chúng.
Các biện pháp cấp đất, cấp tín dụng, trong thực tế cũng
không tạo các tổn phí quá đáng cho ngân sách quốc gia, vì
cũng nằm trong phạm vi ngân sách cải cách điền địa, tín
dụng nông nghiệp, trong kế hoạch phát triển kinh tế và xã
hội. Sự giải ngũ binh sĩ đương nhiên tạo ra giảm chi quốc
phòng, chỉ cần di chuyển phần ngân sách của biện pháp
nói trên, chớ thật ra không tạo thêm chi phí mới. Hơn thế,
bất cứ quốc gia nào thời hậu chiến, chánh phủ cũng phải
giúp phương tiện cho nông dân khai thác, canh tác đất đai,
để tăng gia Sản lượng quốc gia trong khu vực nông nghiệp,
đồng thời thăng tiến xã hội cho giới nông dân và cần lao.
Về biện pháp này, tôi đã cố gắng giải thích trực tiếp
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với Thủ tướng Ngô Đình Diệm rằng đó không phải chỉ là lý
thuyết sách vở, mà còn thêm kinh nghiệm sống của chính
tôi. Tôi đã sống nhiều năm tại nông thôn miền Nam, trực
tiếp chung đụng với người nông dân, tôi hiểu được tâm hồn
của họ, tâm lý của họ, nguyện vọng của họ, cả nếp suy nghĩ
và phản ứng của họ. Đặc biệt các nông dân tín đồ Phật Giáo
Hòa Hảo, các đồng đạo của tôi, nhờ tín ngưỡng Phật đạo,
họ hiểu rằng kiếp sống này là giả tạm, sự tích lũy tài Sản
không phải là cứu cánh cuộc sống. Cho nên nguyện vọng
của họ thật là giản dị, chỉ cần chánh phủ đáp ứng đúng
tâm lý và ước vọng giản dị đó, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng.
Tôi cũng giải thích với Thủ tướng về đời sống hàng ngày
của các chiến sĩ nông dân này, và yêu cầu Thủ tướng đừng
có ý nghĩ sai lầm rằng tất cả quân lực Phật Giáo Hòa Hảo
đều là “phường cướp bóc”. Một thiểu số có thể có làm điều
bất chính, nhưng đại đa số chiến sĩ Phật Giáo Hòa Hảo rất
đáng thương, rất nghèo khổ mà vẫn chiến đấu cang cường
cho lý tưởng của mình.
Tôi viện dẫn nhu cầu phát triển nông nghiệp phải đi đôi
với nhu cầu thăng tiến xã hội của giới nông dân, cho nên
các biện pháp cải cách ruộng đất và tín dụng nông nghiệp
phải được thi hành càng sớm càng tốt. Bởi vì tôi đã chứng
kiến cảnh cùng cực của người tá điền nghèo đi mướn đất
của chủ điền để canh tác, và vay nợ với lãi suất 100 đến
200 phần trăm một năm. Các biện pháp tinh thần (tưởng
lệ) và vật chất (đất cày, tín dụng) đáp ứng một cách chính
xác nguyện vọng giản dị của người chiến sĩ nông dân Phật
Giáo Hòa Hảo và gia đình anh ta. Đồng thời cũng đáp ứng
nhu cầu phát triển quốc gia về kinh tế và xã hội.
Đó là đối với những người xin giải ngũ. Còn những
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binh sĩ nào muốn tiếp tục phục vụ trong quân đội quốc gia,
họ được hưởng thâm niên quân vụ trên những năm chiến
đấu. Cấp sĩ quan Phật Giáo Hòa Hảo quốc gia hóa sẽ phải
đi thụ huấn tại quân trường để cấp bậc có giá trị.
Tuy nhiên, điều quan trọng để thành công là cần phải
có một thời kỳ chuyển tiếp để tránh ngộ nhận và va chạm.
Sự nghiên cứu của chúng tôi lúc đó cho thấy rằng nếu trộn
lộn ngay các binh sĩ Phật Giáo Hòa Hảo vào các đơn vị quân
đội quốc gia, sẽ không thể tránh đụng chạm và hiểu lầm,
bởi mặc cảm có sẵn của đôi bên. Nếu xảy ra tình trạng đó,
sẽ có hậu quả rất tai hại về tinh thần đoàn kết trong quân
ngũ, cũng như về hiệu năng chiến đấu. Đó là một thực tế rất
phức tạp, đòi hỏi biện pháp đặc biệt và thích nghi để khắc
phục. Dường như một triết gia có nói đại ý rằng: Chưa hòa
hợp tinh thần với nhau, mà đã đem võ khí đến ở chung với
nhau, thì sẽ bắn giết nhau dễ dàng...
Cho nên thời kỳ chuyển tiếp rất cần thiết để biện pháp
thành tựu. Nghị định 1025 và 1026 ấn định các biện pháp
đặc biệt để quốc gia hóa đợt đầu 3.000 binh sĩ Phật Giáo
Hòa Hảo, vẫn cho phép đơn vị này được giữ một vài đặc
điểm riêng biệt, bởi vì chưa thể thực hiện một sự trộn lộn
toàn vẹn ngay được. Cho nên nghị định nói rằng thiết lập
tạm thời một bộ phận đặc biệt trong quân đội quốc gia,
danh từ Pháp ngữ gọi là “Phalange Hoa-Hao des Forces
Armées Vietnamiennes” dịch là “bộ phận Hòa Hảo trong
quân đội Việt Nam”.
Thật ra, đó chỉ là danh nghĩa và hình thức. Các điều
khoản của nghị định 1025/QP và 1026/QP đã nói rõ như sau:
 Bảng cấp số theo biên chế tổ chức quân đội Việt Nam
 Nghị định đồng hóa và bổ nhậm ban hành bởi chánh
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phủ
 Cờ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ là lá cờ duy nhứt
(không còn cờ Phật Giáo Hòa Hảo nữa), nhưng có huy
hiệu Phật Giáo Hòa Hảo gắn trên góc.
 Quân phục quân đội quốc gia Việt Nam, chỉ khác là
binh sĩ còn mang huy hiệu Phật Giáo Hòa Hảo trên
ngực, và đội ca lô màu dà, như màu mũ của các quân
chủng khác nhau.
 Các đơn vị Phật Giáo Hòa Hảo quốc gia hóa đặt dưới
quyền điều khiển hành quân của Bộ tư lịnh hành quân
quân đội Việt Nam
 Thiết lập một văn phòng đặc biệt tại Bộ Quốc phòng
và một cơ quan của Bộ Tổng tham mưu để hướng dẫn
sanh hoạt theo đời sống quân đội Việt Nam về mọi
mặt: tổ chức, quản trị, huấn luyện, và có nhiệm vụ cố
vấn, kiểm soát mọi mặt.
 Các biện pháp thanh tra của quân đội Việt Nam được
áp dụng toàn bộ.
 Các cấp chỉ huy sẽ được đào luyện tại trường cán bộ Cái
Vồn và Bình Mỹ, trường sĩ quan Thủ Đức và Đà Lạt
 Các quân trường Cái Vồn và Bình Mỹ cũng như các cơ
cấu của bộ phận Phật Giáo Hòa Hảo sẽ được giải tán
khi xét không cần thiết nữa
 Võ khí đạn dược của các đơn vị Phật Giáo Hòa Hảo
phải giao nạp quân đội quốc gia, để thay thế bằng trang
bị theo biên chế quân đội quốc gia Việt Nam.
Áp dụng các nghị định này, cái nhìn bi quan sẽ cho là
chưa phải sáp nhập toàn vẹn, vẫn còn là một bộ phận riêng.
Cái nhìn lạc quan cho rằng tuy còn giữ một số đặc
điểm riêng, bộ phận riêng, nhưng do quân đội quốc gia cố
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vấn, kiểm soát, bị chi phối bởi kỷ luật và điều hành theo
quy chế quân đội quốc gia. Giống như một đơn vị hay một
binh chủng đặc biệt. Quyền bổ nhậm do chánh phủ, và các
bộ phận mang đặc tánh Phật Giáo Hòa Hảo từ nay đều
đặt trong hệ thống quân đội quốc gia, để rồi sẽ bị giải tán
khi không cần thiết nữa.
Với tình trạng phức tạp lúc đó, với các khó khăn tâm
lý, nghi ngờ, e ngại, mặc cảm, thành kiến... một sự trộn lẫn
lập tức sẽ không có kết quả. Phải đi qua một thời kỳ chuyển
tiếp, chẳng khác nào đem người dân từ đồng ruộng về đô
thị, nhứt định phải một thời gian để tập cho quen cảnh
sống mới, trước khi thuần thục và không có phản ứng ngược
chiều và nghịch lý.
Khi quân lực Trình Minh Thế về hợp tác với Chánh phủ
Ngô Đình Diệm (2–1955) tình trạng cũng tương tự như tinh
thần bản nghị định 1025–1026/QP. Quân đội Liên Minh vẫn
là một bộ phận riêng biệt đặt dưới hệ thống chỉ huy trực tiếp
của các sĩ quan Liên Minh, và Tướng Trịnh Minh Thế vẫn
là vị tư lịnh cao nhứt của bộ phận đặc biệt này, mặc dù tất
cả đã quốc gia hóa, và mang sắc phục quân đội quốc gia
Việt Nam. Bộ Tổng tham mưu không trực tiếp điều động
các đơn vị Liên Minh, mà phải qua vị Tướng Tư lịnh Trình
Minh Thế. Các binh sĩ Liên Minh cũng chỉ tuân hành mạng
lịnh của Tướng Thế và các cấp sĩ quan dưới quyền ông, mặc
dù họ đã trở thành binh sĩ quân đội quốc gia.
Tình trạng đó là một thực tế không thể cưỡng ép lập
tức và toàn vẹn. Phải có một thời kỳ chuyển tiếp.
Trong thời kỳ chuyển tiếp này, binh sĩ gốc giáo phái
làm quen dần với nếp sống trong khung cảnh sinh hoạt của
quân đội quốc gia, trong khuôn khổ một quân đội chánh
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qui, để rồi sẽ tự biến đổi để thích nghi hoàn cảnh mới. Với
thời gian, chắc chắn họ sẽ trở thành người chiến sĩ quân
đội quốc gia trọn vẹn, và đó là một tình trạng quốc gia hóa
toàn vẹn.
Cũng trong thời kỳ chuyển tiếp đó, hẳn sẽ có một số
binh sĩ thay đổi ý hướng, đó là những thành phần không có
khả năng thích nghi hoàn cảnh và khuôn khổ mới. Họ sẽ tự
chọn lấy con đường giải ngũ, trở về đời sống dân sự. Nhưng
đây là do ý định của họ tự do lựa chọn, khác hẳn với lối giải
quyết loại bỏ khỏi hàng ngũ quân đội, với các hậu quả tâm
lý bất lợi. Những phần tử yêu thích quân ngũ sẽ tiếp tục và
sẽ được đào tạo, tùy theo khả năng và khuynh hướng, mà
trở thành quân nhân của quân đội Việt Nam 100%.
Tiến trình quốc gia hóa hay sáp nhập chậm này, có tác
dụng tránh các biến chứng phức tạp của cuộc sống chung
đụng chạm cọ xát giữa những người từ các nguồn gốc tôn
giáo và chân trời dị biệt, để công cuộc quốc gia hóa được
thực hiện êm ái và thành công tốt đẹp. Cố nhiên là phải
mất thì giờ, tiến chậm hơn là một phương thức quốc gia
hóa toàn vẹn lập tức. Thời gian được đề nghị với Thủ tướng
lúc đó là một năm hay nhiều lắm là 18 tháng, để hoàn tất
kế hoạch. Lúc đó là cuối năm 1954, nếu thực hiện theo tiến
trình tiệm tiến đó, đến cuối năm 1955 hay trễ là giữa năm
1956, kế hoạch sẽ hoàn tất và thành tựu.”[245]
KẾT LUẬN
Nội Ứng Nghĩa Binh và Quân Đội Cao Đài được hình
thành, tiến triển, và cùng thăng trầm theo từng diễn biến
lịch sử. Xin tóm lược bảy giai đoạn lịch sử gắn liền với Nội
[245] Nguyễn Long Thành Nam. Phật Giáo Hòa Hảo Trong Dòng Lịch Sự Dân
Tộc” chương 13–3 là mục “Giải Pháp Quân Sự Của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm
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Ứng Nghĩa Binh và Quân Đội Cao Đài như sau:
1. Giai đoạn Nội Ứng Nghĩa Binh ra đời và cùng Nhựt
đảo chánh Pháp:
Nội Ứng Nghĩa Binh được thành lập là để bảo vệ Đạo,
là muốn đòi lại quyền tự do Tôn Giáo, đòi lại các Thánh
Thất đã bị thực dân Pháp chiếm lấy, và muốn xóa bỏ chế
độ thực dân.
Trong lúc Đức Hộ Pháp và các Chức sắc lớn trong
Đạo đang bị Pháp giam cầm bên đảo Madagascar, một
số Chức sắc còn lại được sự chỉ giáo của các Đấng Thiêng
Liêng về mặt vô hình nên hợp tác với Nhựt và trở thành
công nhân hãng tàu Nitinan. Về mặt hữu hình, lúc này
có Kỳ Ngoại Hầu Cường Để là cháu của vua Gia Long.
Ngài khuyên nên dụng số công nhân hãng tàu Nitinan
để thành lập quân đội vì nó sẽ hữu dụng sau này. Trên
có các Đấng Thiêng Liêng phò trợ, dưới có lệnh của Kỳ
Ngoại Hầu, công nhân hãng tàu Nitinan đã lập nên Nội
Ứng Nghĩa Binh.
Kết quả của sự hợp tác giữa Nội Ứng Nghĩa Binh và
quân Nhựt là cuộc đảo chánh Pháp thành công vào ngày
9–3–1945.
Cuộc đảo chánh đã xóa bỏ được cái ách nô lệ mà Pháp
đã tròng lên cổ người dân Việt Nam gần 80 năm qua.
Cuộc đảo chánh như là một tiếng chuông làm thức
tỉnh các nước thuộc địa khắp thế giới đứng lên đòi lại độc
lập. Thật vậy, những nước thuộc địa như Campuchia, Ấn
Độ và các nước bên Châu Phi v.v... đều giành độc lập sau
ngày Cao Đài đảo chánh Pháp.
Sau khi gỡ được cái ách nô lệ, Cao Đài được tự do
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hành Đạo. Các Chức sắc bị bắt đều được thả ra. Riêng Đức
Hộ Pháp và 4 Chức sắc cao cấp đang bị Pháp giam cầm
bên đảo Madagascar thì Nhựt không can thiệp được. Ông
Trần Quang Vinh và Ban Chỉ Huy Nội Ứng Nghĩa Binh
tuyên bố trở về con đường tu hành và quyết không giành
bất cứ một cái ghế nào trong tòa Nội các của Chính Phủ
Trần Trọng Kim và Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng
Hòa (Việt Minh).
2. Giai đoạn Nghĩa Binh Cao Đài hợp tác Việt Minh:
Khi Nhựt đầu hàng phe Đông Minh thì Việt Minh lên
cướp chánh quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim. Với lối
tuyên truyền: “Mặt trận Việt Minh cộng tác mật thiết với
Đồng Minh chiến đấu chống phát xít Nhật, và được Đồng
Minh yểm trợ, được Đồng Minh thừa nhận”[246] . Các đoàn
thể yêu nước đều xem đại cuộc thống nhất dân tộc là trên
hết nên không chấp nhứt với Việt Minh. Ai lãnh đạo cũng
được, miễn đưa dân tộc thoát khỏi ách thống trị là trên hết.
Lúc đầu ai cũng tưởng Việt Minh có thể đại diện cho các
đảng phái trong việc giành lại hòa bình và thống nhất ba
Miền. Do vậy, Cao Đài cũng như các đoàn thể yêu nước
khác đều không tính toán và thật tâm muốn giúp Việt
Minh để cùng nhau ngăn cản Pháp tái chiếm Việt Nam.
3. Giai đoạn Nghĩa Binh Cao Đài đơn phương kháng
chiến chống Pháp, ngăn không cho Pháp trở lại tái chiếm
Việt Nam:
Việt Minh đã từng ủng hộ Đồng Minh trong việc
chống phe Trục. Nay Đồng Minh thắng trận, Việt Minh
ảo tưởng rằng Đồng Minh sẽ giúp Việt Minh trong việc
[246] Nguyễn Long Thành Nam. Phật Giáo Hòa Hảo Trong Dòng Lịch Sử Dân Tộc.
Chương 10–1: Ảnh Hưởng Của Yếu Tố Đồng Minh Ủng Hộ
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đem lại ‘Độc Lập’ và ‘Thống Nhất’ 3 miền. Để tỏ lòng giao
hảo, Việt Minh tưng bừng chào đón quân Đồng Minh khi
họ tới giải giáp Nhựt. Trước sức mạnh quân sự của Đồng
Minh, Việt Minh từng bước phải nhân nhượng và tạo điều
kiện dễ dàng cho quân Anh giải giới Nhựt. Những phần
đất sau khi giải giới, Anh để quân Pháp tới thay thế. Pháp
từ từ tái chiếm Nam Kỳ.
Việt Minh đơn phương chọn giải pháp giao hảo với
Đồng Minh và bỏ rơi các đảng phái đã từng ủng hộ mình,
trong đó có Cao Đài. Đó là giai đoạn hai chi đội 7 và 8 rút
về vùng kháng chiến. Nghĩa Binh Cao Đài phải tự lo liệu
việc kháng chiến chống Pháp.
4. Giai đoạn Nghĩa Binh Cao Đài giải giới hai chi đội
7 và 8:
Sau khi lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa,
Hồ Chí Minh đã âm thầm cùng Pháp thảo ra ‘Hiệp Ước Sơ
Bộ’. Cũng từ ‘Hiệp Ước Sơ Bộ’ và những thất bại đàm phán
của Việt Minh trong ‘Hội Nghị Trù Bị Đà Lạt’ và ‘Hội Nghị
Fountainebleau’, Pháp đã có cơ hội thay thế quân Tưởng,
tái chiếm 12 tỉnh phía Bắc vĩ tuyến 16, từ Đà Nẵng trở ra.
Về phía Cao Đài, đương nhiên Pháp không quên mối
thù đảo chánh lúc trước. Khi trở lại Việt Nam, Pháp thi
hành biện pháp bắt bớ các Chức Sắc Cao Đài và đóng cửa
các Thánh Thất trở lại. Khi những nhân vật quan trọng
trong Bộ Tư Lịnh Nghĩa Binh Cao Đài bị bắt thì Pháp ra
điều kiện trao đổi. Điều kiện là phải giải tán hai chi đội 7
và 8. Đổi lại là sự tự do tín ngưỡng và thả Đức Hộ Pháp.
Pháp đồng ý cho thành lập đội Tự Vệ Binh chỉ gồm 30
người để bảo vệ Tòa Thánh Tây Ninh. Tự Vệ Binh Cao
Đài ra đời.
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5. Giai đoạn Quân Đội Cao Đài ra đời:
Sai lầm và sự độc đoán của Việt Minh trong Hiệp Ước
Sơ Bộ đã dẫn tới những bất đồng sâu sắc với các đảng phái.
Đảng phái nào đi ngược lại đường lối của Việt Minh đều
bị Việt Minh gián cho cái tội ‘Việt gian’. Thế là Việt Minh
ra tay sát hại họ. Tín đồ Cao Đài vô tội là những nạn nhân
của những cuộc tàn sát bất nhân này.
Để bảo vệ hàng ngàn tín đồ đang bị Việt Minh sát hại,
Nghĩa Binh Cao Đài lại cầm súng. Lần này là hợp tác với
Pháp về quân sự để bảo vệ tín đồ của mình. Nghĩa binh
lúc này có cờ lệnh của Quân Đội nên được gọi là Quân
Đội Cao Đài. Dưới bóng cờ ‘Bảo Sanh Nhân Nghĩa Đại
Đồng’ Quân Đội Cao Đài dương cao đại kỳ chánh nghĩa
để bảo vệ tín đồ của mình.
Sau khi Đức Hộ Pháp trở về nước, mọi chuyện như
đã rồi. Đức Hộ Pháp nghĩ vì sau khi Nhựt đầu hàng, Pháp
trở lại tái chiếm Việt Nam và tìm cách triệt hạ Đạo; con
cái của Đức Chí Tôn đang bị Pháp và Việt Minh giết một
cách tàn nhẫn; nghĩ vì Thỏa Ước ngày 9–6–1946 giữa
Cao Đài và Pháp cũng đã ký rồi, và quân đội cũng đã tạo
thành nên Đức Hộ Pháp không còn con đường nào khác
là phải buộc mình nhìn nhận quân đội đặng họ thi hành
sứ mạng Thiêng Liêng của họ. Đó là giành quyền thống
nhất và độc lập cho nước nhà. Do đó về mặt hữu hình,
Quân Đội Cao Đài có Đức Hộ Pháp giữ Quyền Thượng
Tôn Quản Thế; về mặt Thiêng Liêng có Đức Lý phò trợ.
Khác với những quân đội khác, trong Quân Đội Cao
Đài lại có các Giáo Sĩ để dạy dỗ và nhắc nhở quân nhân
tùng theo Đạo luật. Giáo sĩ dạy binh lính rằng Bảo Sanh
chứ không sát sanh. Lấy nhân nghĩa để đối đãi với kẻ thù.
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Lấy Nhân Tâm để thâu phục lòng người. Muốn có Nhân
Tâm thì các binh sĩ phải có trách nhiệm làm cho người
dân được sống yên, sống vui, sống ấm no, và được tự do.
Đại Đồng là phải thương yêu mọi người kể cả kẻ bất đồng
chánh kiến. Không đem lòng thù hằn mà làm cho mình
thất thệ của một người có đạo. Chủ trương của Đức Hộ
Pháp rõ ràng rằng “bần Đạo không buổi nào muốn giải
quyết vận mạng nước nhà với quân lực, mà chỉ dùng phương
pháp đạo đức đặng đem hoà bình hạnh phúc lại cho giống
nòi”. Ngài còn căn dặn “các con vì sứ mạng thiêng liêng đi
cứu vớt con cái của Đức Chí Tôn, các con hi sinh vì Đức
Chí Tôn, chớ không phải hy sinh vì danh lợi, thì Đức Chí
Tôn và các Đấng lúc nào cũng ở kề cận bên các con mà hộ
trì”.[247] Những lời căn dặn, những lời nhắc nhở từ tận
đáy lòng, Đức Hộ Pháp vẫn canh cánh theo dõi từng diễn
biến trong quân đội. Ngài luôn tìm cách nhắc nhở các binh
sĩ để họ nhớ rõ trách nhiệm Thiêng Liêng của mình, để
không bị thất thệ với Đức Chí Tôn. Cứ mỗi tháng một lần,
Ngài còn tham dự các cuộc họp với cấp chỉ huy tại Tổng
Hành Dinh để nhắc nhở các cấp phải vì lòng bác ái, phải
lo cho nhơn sanh, phải lo cho binh lính như em của mình.
Nhưng chiến tranh mà, khó lắm các anh mới giữ được cái
phàm tâm không bị nóng giận trong giờ phút lâm trận!
Nhờ nỗ lực của các đảng phái trong đó có Cao Đài
mà Giải Pháp Bảo Đại được hình thành. Từ đó, Hiệp ước
Vịnh Hạ Long và Hiệp Ước Elysée sau này đã xác nhận
Quốc Gia Việt Nam là một quốc gia Độc Lập trong khối
Liên Hiệp Pháp. Tính đến đầu năm 1950, có 35 quốc gia
công nhận Quốc Gia Việt Nam. Đó là điều mà Hồ Chí
Minh và Việt Minh có gắng mãi nhưng không đạt được.
[247] Lê Thành Dân. Lược Sử Quân Đội Cao Đài Tự Vệ. 1962. Tr.85–87
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6. Giai đoạn Cao Đài quyết định ngưng bắn với Việt
Minh:
Cao Đài quyết định trả khí giới lại cho Pháp, đứng
trung lập và kêu gọi tất cả các đảng phái cùng nhau ủng
hộ chánh phủ Quốc Gia Việt Nam của vua Bảo Đại. Có
vậy thực lực quân đội Quốc Gia mới đủ mạnh, mới đủ sức
ép Pháp giao lại phần Quân Đội cho Quốc Gia Việt Nam
(theo Hiệp Ước Vịnh Hạ Long).
7. Giai đoạn quốc gia hoá Quân Đội để ai muốn trở
về con đường tu hành thì về:
Năm 1952 dưới thời Quốc Trưởng Bảo Đại, Đức Hộ
Pháp đã quốc gia hóa Quân Đội Cao Đài nhưng bị gián
đoạn. Pháp không muốn binh lính Khối Cao Thiên Hoà
Bình (Cao Đài, Thiên Chúa, Hòa Hảo, Bình Xuyên) sát
nhập chung vào Quân Đội Quốc Gia. Sự gia nhập này sẽ
làm quân Đội Quốc Gia mạnh lên và dễ dàng ép Pháp bàn
giao nốt phần Quân Đội (theo Hiệp ước Vịnh Hạ Long)
cho vua Bảo Đại. Pháp lập kế chia rẽ nội bộ trong Quân
Đội. Vua Bảo Đại đã trúng kế và đã trả một số binh lính
về lại cho Quân Đội Cao Đài. Mãi tới thời Thủ Tướng
Ngô Đình Diệm mới sát nhập xong. Đó là ngày 2–5–1955.
Tóm lại, từ ngày Quân Đội Cao Đài được thành lập, hễ
nơi nào có tín đồ Cao Đài là nơi đó có bóng cờ ‘Bảo Sanh
Nhân Nghĩa Đại Đồng’ phất phới. Do đó, nhìn chung từ
năm 1947–1955 là giai đoạn thanh bình thịnh trị của đạo
Cao Đài. Các tín đồ Cao Đài được bảo vệ, sống yên ổn và
tự do hành đạo. Nhiều vùng trước kia thường xảy ra giết
chóc nay được sự che chở của quân đội nên đã trở thành
những khu trù phú. Cũng chính trong khoảng thời gian
này, Đức Hộ Pháp đã có thời gian hoàn thành việc tạo tác
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Tòa Thánh và giảng giáo lý. Nhờ đó mà Quả Càn Khôn
được an vị, Tòa Thánh được khánh thành. Các bài thuyết
đạo của Đức Hộ Pháp được các tốc kí ghi chép lại và in
thành sách như ‘Lời Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp’, ‘Con Đường
Thiêng Liêng Hằng Sống’, ‘Bí Pháp’, v.v... Các khu dân cư,
chợ Long Hoa, đường sá xung quanh Tòa Thánh cũng
được qui hoạch và kiến thiết, v.v... Thủ Tướng Bửu Lộc
và Quốc Trưởng Bảo Đại đã ký sắc lệnh số 5/SL vào ngày
6–6–1954 để ban quyền bất khả xâm phạm vùng Thánh
Địa, có bản đồ đính kèm đánh mốc khu khuôn viên Toà
Thánh và đưa ra quốc tế hóa vùng Thánh Địa nầy.
Cuộc sống an bình, kinh tế sung túc, số tín đồ nhập
môn Cao Đài ngày càng tăng. Vào những năm 1953–1954,
Tòa Thánh là cái nôi ‘Bảo Sanh’ cho các trí thức không
bị Pháp bắt đi lính, là vùng đất lành để các nhà bất đồng
chánh kiến an trú khỏi sự tàn sát của Việt Minh. Việt Minh
thường gán các nhà bất đồng chánh kiến là ‘Việt gian’ rồi
sát hại họ. Các nhân vật nổi tiếng như Phan Khắc Sửu
(Quốc Trưởng Việt Nam Cộng Hòa giai đoạn 1964–1965
và Bộ Trưởng Quốc Gia Việt Nam thời quốc trưởng Bảo
Đại), Nhị Lang (Cố Vấn của Tướng Trình Minh Thế), Hồ
Hán Sơn (Cố Vấn của Tướng Nguyễn Thành Phương), Thế
Chu Tử (Hiệu Trưởng Trường Trung Tiểu Học Lê Văn
Trung ở Tây Ninh), Trương Bảo Sơn (Việt Nam Quốc
Dân Đảng, tham gia mặt trận Quốc Gia Thống Nhất của
Nguyễn Hải Thần) v.v... cùng gia đình kéo về Thánh Địa
núp dưới bóng Đạo Kỳ để được che chở. Tính tới thời điểm
năm 1953, số tín đồ có trên một triệu rưỡi. Năm 1954 tăng
lên đến 2 triệu rưỡi tín đồ.[248]
[248] Trần Văn Rạng. Đạo Sự Cương-Quyển II: Thời Chánh Pháp (1929–1956)Thời Kỳ Đức Phạm Hộ Pháp (1935–1956).1970.
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Cuối năm 1952, Đức Hộ Pháp đã từ bỏ chức Quyền
Thượng Tôn Quản Thế. Ngài cũng đã giải tán ngạch Giáo
Sĩ trong Quân Đội và lên tiếng kêu gọi các Chức sắc trong
Quân Đội hoặc là từ bỏ chức vụ trong Quân Đội để trở về
với Đạo, hoặc là từ bỏ chức vụ Đạo để ở lại trong Quân
Đội. Đức Hộ Pháp nhận thấy rằng từ bậc binh sĩ đến các
cấp chỉ huy không còn chiến đấu theo ngọn cờ ‘Bảo Sanh
Nhân Nghĩa Đại Đồng’ nữa. Trong hàng ngũ binh lính
đã có nhiều thành phần không có Đạo trà trộn vào làm
nội bộ chia rẽ, sát hại lẫn nhau, làm hại thanh danh Đạo.
Những điều này làm cho Đức Hộ Pháp rất đau buồn.
Sau ngày Quân Đội Cao Đài gia nhập vào Quân Đội
Quốc Gia, tất các sự việc do Quân Đội gây ra sau này đều
không phải là tôn chỉ của Cao Đài. Mọi hành tàn của
Quân Đội Quốc Gia sau này là do chỉ thị của Chính Phủ
Ngô Đình Diệm. Dù những sĩ quan binh lính là tín đồ
Cao Đài, hoặc đã từng phục vụ trong Quân Đội Cao Đài,
nhưng những người này nay đang thi hành trọng trách do
Chính Phủ Diệm giao cho. Họ không còn phục vụ dưới
ngọn cờ ‘Bảo Sanh Nhân Nghĩa Đại Đồng’ nữa. Xin quí
vị lưu ý cái mốc thời gian này.
Thủ Tướng Ngô Đình Diệm không có phản ứng chống
đối trong vụ truất phế Vua Bảo Đại do Nhị Lang, Cố Vấn
củaTướng Thế và Hồ Hán Sơn, Cố Vấn của Tướng Phương
làm. Sau khi dẹp xong các đảng phái ủng hộ vua Bảo Đại,
Thủ Tướng Ngô Đình Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu đã
mua chuộc Tướng Nguyễn Thành Phương về qui thuận rồi
ép Tướng Phương kéo quân về bao vây Tòa Thánh, đe dọa
Đức Hộ Pháp, ép Đức Hộ Pháp cuối cùng phải lưu vong
bên Nam Vang. Nhà họ Ngô dụng chiêu dùng người Cao
Đài để ‘thanh trừng’ người Cao Đài, lập ra kế ‘Trò phản
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Thầy’ để làm ô uế thanh danh Đạo, bôi nhọ danh dự Đức
Hộ Pháp. Họ Ngô đã đàn áp đạo Cao Đài bằng đủ mọi
cách trong suốt 9 năm trời (1955–1963). Các cuộc bố ráp,
bắt bớ, đánh đập, mua chuộc, vu khống, bôi nhọ, ly gián,
sát hại người Cao Đài đều do chủ mưu gia đình nhà họ
Ngô bày ra. Điều nầy đã làm xấu đi một nền Đạo, làm xáo
trộn đời sống tâm linh người Cao Đài không nhỏ.
Người có công lớn nhất trong việc hình thành một
đội Thiên Binh này là Giáo Sư Trần Quang Vinh và những
người cộng sự.
Người chiến sĩ Cao Đài có một lý tưởng rất cao. Từ
ngày thoát ly gia đình để theo đời binh nghiệp, hầu hết các
chiến sĩ Cao Đài có quan niệm là đem thân lo cho nước,
lo cho Đạo như một cách làm công quả. Khách quan mà
nói đại đa số các chiến sĩ Cao Đài chiến đấu vì quyền lợi
dân tộc, vì tổ quốc và vì Đạo Pháp. Các anh đã không
màn đến quyền lợi riêng tư, không kêu ca nặng nhọc,
không hề than phiền về việc ăn uống kham khổ, lương
bổng ít ỏi, v.v... Họ thừa hiểu rằng tiền quân lương của
họ đang được dùng trong việc nuôi các vợ con lính đang
sống chung, đang nuôi bao nhiêu các em mồ côi và học
sinh nghèo ở trai đường Hội Thánh. Tuy nhiên, trong tập
thể đông người, không khỏi có những sai siển của một số
quân nhân hám lợi vô kỷ luật. Nhưng nhìn chung, Quân
Đội Cao Đài từ lúc thành lập cho tới lúc giải tán vẫn được
sự cảm mến của quần chúng Miền Nam.
Sau hơn 10 năm chiến đấu ròng rã, khi giải giáp, người
chiến sĩ Cao Đài đã trở về gia đình với hai bàn tay trắng.
Bao khó khăn đang ở phía trước nhưng các anh không đòi
hỏi bất cứ một quyền lợi nào, không đổ thừa và trách móc
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bất cứ ai. Các anh vẫn vui vẻ vì đã làm xong phận sự đối
với tổ quốc, với dân tộc và với Đạo. Các anh đã góp phần
bảo vệ được sự nghiệp của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế
để hột giống lành của Đức Chí Tôn được truyền bá khắp
năm châu. Quân Đội Cao Đài cũng đã làm tròn Thiên
trách của mình đối với dân tộc Việt Nam nói riêng và
hòa bình thế giới nói chung. Như vậy về mặt Đời, Quân
Đội Cao Đài được nhân tâm, về mặt Đạo Quân Đội Cao
Đài được Đức Lý Đại Tiên khen thưởng. Về mặt Siêu hình
các Thánh Tử Đạo đã lấy xương máu đổi Thiêng Liêng vị
một cách danh dự.
Trong cuộc chiến này, biết bao nhiêu người lính Cao
Đài đã nằm xuống để con em chúng ta có được những ngày
tháng êm đềm và sự tự do tín ngưỡng. Các anh chiến đấu
chỉ vì là trách nhiệm của một người tín đồ bảo vệ Đạo; là
bổn phận của một người công dân bảo vệ đất nước. Các
anh đã làm gương cho một người lính mẫu mực. Các
anh đã làm theo lời dạy của Quyền Thượng Tôn Quản
Thế là Đức Hộ Pháp và các Giáo Sĩ. Các anh đã nhiều lần
nhường nhịn cái ác, chịu phần thua thiệt để không bị thất
thệ dưới ngọn cờ Bảo Sanh Nhân Nghĩa Đại Đồng. Các
anh đã hoàn thành trách nhiệm của một tín đồ là bảo vệ
được Đạo, bảo vệ được chúng sanh không bị Việt Minh
tùy tiện truy sát. Các anh đã làm tròn trách nhiệm của
một người con của đất nước là góp phần đưa đất nước về
đuợc bến bờ tự do.
Người viết muốn dành đoạn kết để tưởng nhớ và tỏ
lòng biết ơn sâu sắc những bậc tiền bối đã có công gìn giữ
đất nước và bảo vệ Đạo Pháp. Xin mượn ‘BÀI TẾ CHIẾN
SĨ TRẬN VONG’ như là một lời tri ân. Cầu xin Đức Chí
Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng luôn luôn
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hộ trì cho các Anh linh.
“Nợ cung kiếm chiến binh là nghiệp,
Giúp quốc dân sánh kịp tha bang,
Xong pha ra chốn chiến tràng,
Đắng cay cam chịu gian nan không sờn.
Nguyện lấy sức đền ơn cương thổ,
Dốc lòng lo báo bổ ơn nhà,
Trần hoàn gió bụi xông pha,
Dựng nên quốc tổ một Toà thiên nhiên.
Gầy đại nghiệp truân chuyên lắm nỗi,
Lướt trận tiền mở lối chông gai,
Ngăn quân là bậc thiên tài,
Đỡ nâng quốc thể đến ngày hiển vinh.
Đạp gió tuyết phận mình cam chịu,
Trọn kiếp sinh bám bíu giang sơn,
Nhân dân thất quốc căm hờn,
Định an nước cũ chi sờn lòng trai.
Ách nô lệ ngày nay đã dứt,
Nước quật cường nhờ sức toàn dân,
Hồn thiêng nay đã tỉnh lần,
Muôn dân chung hưởng hồng ân của Trời.
Cơ tiến hoá đời đời chói rạng,
Giữ nghĩa nhân soi sáng đạo mầu,
Đức ân bủa khắp Năm Châu,
Toàn cầu chung hưởng phép màu Chí Linh.
Mưu định quốc anh linh trị nước,
Giúp giống nòi giữ được tự do,
Tâm linh là phước Trời cho,
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Đỡ nâng vận nước chung lo mối giềng.
Nay nhơn quả tiền khiên vừa mãn,
Cõi Hư Linh cách dáng trần ai,
Trụ tâm nương bóng Cao Đài,
Theo vầng Nhụt Nguyệt ra ngoài Càn Khôn.
Trọng nghĩa Bạn linh hồn xin nhớ,
Trợ cho nhau nâng đỡ Đạo nhà,
Rượu nồng đôi chén thiết tha,
Tình thâm hưởng cạn đó là tri âm.
Danh Đại Đạo vang lừng tỏ rạng,
Đuốc Từ Bi soi sáng tâm hồn,
Lọc lừa khắp cả Càn Khôn,
Lần theo nguồn Thánh bảo tồn chúng sanh.
Công viên mãn đường lành nhẹ tách,
Lánh bến mê phủi sạch nợ trần,
Sống làm Tướng thác làm Thần,
Hiển linh xin chứng tấm lòng tiết trung!”
(Bài thơ này do Tướng Nguyễn Văn Thành viết và
Đức Lý đã chỉnh sửa lại)
Bài viết chắc chắn còn nhiều sai sót, xin quí độc giả
góp ý để nó được hoàn thiện thêm. Xin vui lòng liên lạc
với đệ theo địa chỉ email bên dưới. Chúc quí độc giả thân
tâm thường an lạc.
Xin Trân trọng
Thông Sự Chầu Long
Email: danny-pham@hotmail.com
Mọi đóng góp về tài chánh hỗ trợ việc in sách, xin gởi
check hay money order về địa chỉ:
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