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LỜI TỰA
Nhân một dịp lên mạng để tìm tài liệu học Đạo Tỉnh
Tâm tình cờ đọc được quyển “Tịch Đạo Pháp Nhơn Chi
Đạo” của Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa. Càng đọc thấy
càng hay và tự nhũ lòng mình nếu có thời gian rảnh sẽ tự
mình đánh máy lại quyển sách nầy vì sách được in dưới
dạng file PDF, chữ có đôi chỗ không được rõ rất khó đọc.
Bỏ thời gian mỗi ngày một ít đánh máy lại cuối cùng
cũng hoàn thành, tâm niệm của Tỉnh Tâm là muốn giúp
cho người học Đạo hiểu rõ hơn về lịch sử của Đạo Cao
Đài qua cuộc đời của Ngài Bảo Đạo vì cuộc đời của Ngài
đã gắn liền với lịch sử của Đạo khi trãi qua ba thời kỳ của
ba chế độ khác nhau.
Chi tiết, sự kiện, lời văn diễn giải là hoàn toàn của
Ngài Bảo Đạo, Tỉnh Tâm chỉ có nhiệm vụ đánh máy lại,
chia ra thành nhiều chương và chỉnh lại cách xưng hô
chút xíu cho phù hợp với tựa đề của bài viết. Mong rằng
bài viết nầy sẽ chấp cánh cho chúng ta hiểu rõ thêm về
Đạo Cao Đài, hiểu rõ thêm rằng tu không phải là dễ, tu
là phải chấp nhận chịu khảo đảo, mặc dù cuộc khảo đảo
đó đôi lúc cũng quá khắt khe.
Nay kính
(Đánh máy lại vừa xong 18-9-2011)
Tỉnh Tâm
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A. Phần đời

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ NGÀI HỒ BẢO ĐẠO

A. PHẦN ĐỜI
Ngài Hồ Tấn Khoa sanh năm kỹ Hợi (1899) tại làng
Lạc Bình Tổng An Vinh Hạ, tỉnh Tân An nay là Long
An, vào tháng 11 âm lịch.
Ngài tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội, ra trường vào
năm 1924, cưới vợ và giữ chức Đốc Phủ Sứ được thuyên bổ
làm việc ở Bạc Liêu, đến Baria-Cần Thơ-Hồng Ngự-Châu
Đốc-Biên Hòa và cuối cùng trở lại Châu Thành Châu Đốc.
Lãnh chức Tỉnh Trưởng Tỉnh Châu Đốc 1945 thì mãng
hạn nghiệp quan trường để chuyển lần qua nghiệp Đạo.
B. PHẦN ĐẠO
Ngài về Tòa Thánh ngày mùng 1 tháng chạp Bính
Tuất, nghiền ngẫm nghiên cứu Thánh Ngôn, Tân Luật
Pháp Chánh Truyền, kinh sách Đạo và hầu đàn mấy kỳ
11
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đủ đức tin rồi đến mùng 8 tháng 4 Đinh Hợi mới xin
nhập môn do Đức Hộ Pháp chứng minh thệ và giải oan.
Thọ phong Bảo Đạo do Thánh Lịnh ngày 13 tháng
giêng Giáp Ngũ (DL 15-2-1954) thì đêm 18-4-DL 1954 Ngài
được tuyển cùng Sĩ Tải Bùi Quang Cao, Giáo Sư Thượng
Tuy Thanh theo hầu Đức Hộ Pháp trong chuyến sang
Pháp để theo dõi mọi biến chuyển của Hội Nghị Quốc
Tế ở Genever (Thụy Sĩ) để định vận mạng của đất nước
Việt Nam từ ngày 18-5-1954 đến 20-7-1954.
Rời Tòa Thánh theo hầu Đức Hộ Pháp lưu vong
sang campuchia ngày 4 tháng 1 Bính Thân (ngày 05-021956), cùng đi trong chuyến đi nầy gồm có: Ông Hữu Phan
Quân Lê Văn Thoại, Cả Bạch, Ngài Bảo Đạo, Đức Hộ
Pháp, cô Hai Đạm, cậu Ba Hiệu và Giáo Hữu Của. Đến
đất campuchia vào 11 giờ trưa ngày 5 tháng 1 Bính Thân
(ngày 06-02-1956).
Đức Hộ Pháp qui thiên tại Cao Miên vào khoảng
12 giờ trưa ngày chủ nhật lễ Assomption nhằm 17 tháng
5- 1959 (mùng 10 tháng 4 Kỷ Hợi). Ngài cùng với các vị
Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu lưu vong bên Cao Miên
chung lo đám tang cho Đức Ngài.
Cũng trong khoảng thời gian nầy Ngài bỏ công
sức ra lo chạy cho Đạo khỏi bị chánh quyền Cao Miên
ra quyết định phá chùa Cao Đài. Chùa nầy trong lúc lưu
vong đã được Đức Hộ Pháp cùng chư vị Chức Sắc, Đạo
Hữu chung tay xây dựng lên nơi xứ Cao Miên.
Ngài được Đức Lý Đại Tiên giáng cơ bảo Ngài phải
lo cứu những người Việt ở Cao Miên về nước trong lúc
tình hình ở Cao Miên đang lộn xộn, Việt Kiều bị tàng
12



B. Phần đạo

sát và bị cướp tài sản không ai binh vực. Ngài trở về Việt
Nam vào lối tháng 5 năm 1970 cùng cậu Cả, Sĩ Tải Cao
cùng với gia đình và cậu Hòa là cháu ngoại Đức Hộ Pháp.
Nhờ ngoại giao khéo léo Ngài đã thành công trong
việc thuyết phục chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa cứu
sống mấy vạn Việt kiều ở Cao Miên về nước. Ngài được
hả dạ là đã làm tròn sứ mạng của Đức Lý Đại Tiên Trưởng
giao phó.
Năm 1971 Ngài được Hội Thánh giao trách nhiệm
giảng giáo lý Đạo ở Hạnh Đường và ở Đại Học Cao Đài,
đồng thời có phận sự giao tiếp với các chi phái Đạo.
Năm 1975 chánh quyền Cách Mạng giải phóng Miền
Nam. Ngài Hiến Pháp bịnh nặng đã qui vị. Hội Thánh
Hiệp Thiên Đài đề cử Ngài Khai Đạo thay thế, hành
quyền vừa được một tháng thì Ngài Khai Đạo đột nhiên
qui vị một cách bất ngờ.
Hội Thánh Hiệp Thiên Đài họp lại mời Ngài Hiến
Đạo Phạm Văn Tươi đến dự mục đích để cử Ngài Hiến
Đạo thay thế cho Ngài Khai Đạo nhưng Ngài Hiến Đạo
đã từ chối không nhận trách nhiệm nầy.
Không có vị Thời Quân nào khác thuộc đợt nhứt,
Hội Thánh Hiệp Thiên Đài đề cử Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn
Khoa thay thế Ngài Khai Đạo dâng lên Đức Hộ Pháp chấp
nhận phê chuẩn theo Thánh Giáo ngày 1-3 Bính Thìn (dl
31-03-1976) và Ngài lập minh thệ nhận lãnh trách vụ tại
Đền Thánh ngày 14-04-1976.
Trong một cuộc khám xét toàn bộ Nội Ô và Ngoại
Ô Tòa Thánh đưa đến bản quyết định ngày 4-6-1980 số
124/QĐ và số 191 ngày 1-7-1980 của UBND Tỉnh Tây
13

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ NGÀI HỒ BẢO ĐẠO

Ninh, quản lý toàn bộ các cơ sở vật chất của Đạo, chỉ
còn chừa lại cho Đạo Ngôi Đền Thánh với Đông Lang
và Tây Lang, Báo Ân Từ và Tây Lang Hộ Pháp Đường,
Giáo Tông Đường, Nam Đầu Sư Đường và Nữ Đầu Sư
Đường, Khách Đình và Nhà Thuyền. Cũng trong dịp nầy
chánh quyền qui định hạn chế số người còn được ở trong
Nội Ô Tòa Thánh còn lối 70 người mà thôi và về sau thâu
hẹp còn lối 40 người.
Qua năm 1981, Ngài đau ruột thừa phải giải phẩu,
phải nghỉ dưỡng bịnh một thời gian. Đến năm 1982 thì
Ngài lâm bịnh đường tiểu không thông phải đi Sài Gòn
trị bệnh nên việc Đạo trong khoản thời gian nầy Ngài
cũng ít tham gia.
Năm 1983 Ngài bị chánh quyền Cách Mạng quản
chế 3 năm ở tư gia hằng tháng phải trình diện với quyền
kiểm soát của chánh quyền xã ấp. UBND Tỉnh Tây Ninh
mở phiên họp công khai hóa vụ án của Ngài bị kết tội chỉ
Đạo và lãnh Đạo hai tổ chức phản động phản cách mạng.
Đến ngày thứ Bảy 17 tháng 1 năm 1987 (18 tháng 12
năm Bính Dần) Ngài qui thiên. Ngài bị Hội Thánh lúc
nầy được đổi tên là Hội Đồng Chưởng Quản truất hết mọi
quyền hành, chức vị, không được chôn theo hàng Chức
Sắc, chỉ được chôn theo hàng tín đồ tức là chôn nằm chứ
không phải nhập bửu tháp chôn ngồi như những vị Thời
Quân khác. Âu cũng là một kết cục đau lòng cho một
chức sắc sống hết mình vì Đạo.
Sau đây mời quí chư đồng Đạo vào phần chính của
bài viết. Tỉnh Tâm xin chia làm 4 chương để người đọc
dễ hình dung hơn, mỗi chương là một thời kỳ của một
chế độ khác nhau.
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Chương I: Thời kỳ Pháp-Nhựt
Chương II: Thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa
Chương III: Cuộc sống lưu vong xứ Chùa Tháp
Chương IV: Thời kỳ Xã Hội Chủ Nghĩa
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THỜI NIÊN THIẾU

CHƯƠNG I
THỜI KỲ PHÁP-NHỰT
THỜI NIÊN THIẾU
Ngài Hồ Tấn Khoa sanh năm kỹ Hợi (1899) tại làng
Lạc Bình Tổng An Vinh Hạ, tỉnh Tân An nay là Long
An, vào tháng 11 âm lịch.
Cha Ngài là Hồ Tấn Giêng lãnh chức vụ Thư Ký (Thơ
Lại) ở Tòa Hành Chánh (Tòa Bố) tỉnh Tân An hiện nay
là tỉnh Long An dưới thời Pháp thuộc.
-Cha: Hồ Tấn Giêng sanh năm Đinh Mão (1867)
-Mẹ: Huỳnh Thị Tiền sanh năm Mậu Thình (1868)
Cha mẹ Ngài sanh tất cả đặng 7 người con, 3 trai và
4 gái như sau:
1. Hồ Thị Lập sanh năm Mậu Tý (1888)
2. Hồ Thị Nghiệp sanh năm Canh Dần (1890)
3. Hồ Thị Cứ sanh năm Nhâm Thìn (1892)
4. Hồ Tấn Bửu sanh năm Ất Mùi (1895)
5. Hồ Tấn Khoa sanh năm Kỹ Hợi (1899)
6. Hồ Thị Tràng sanh năm Nhâm Dần (1902)
7. Hồ Thị Nghĩa sanh năm Kỹ Dậu (1909)
Lúc mới sanh thì thân phụ Ngài có làm tờ cho vị
Chánh Lục Bộ ghi vào Bộ Sanh, nhưng không rõ lý do
nào mà vị chức việc nầy quên gài vào bộ. Cho đến ngày
1-6-1900 là năm Canh Tý mới gài vào hai Bộ Sanh. Có
lẻ đây cũng là do Thiên ý vì nhờ vậy mà Ngài mới có tuổi
17
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để thi vào trung học sau nầy.
Năm Ngài lên 5 tuổi thì trong khoảng thời gian nầy,
cha của Ngài có bắn chết một con chim lạ đến ăn trái cây
sộp gần chổ căn phố mướn ở, một ít lâu sau đó cha của
Ngài phát bịnh, đau một con mắt, sưng nhứt mấy ngày
rồi mù luôn. Mẹ con Ngài lo chạy Thầy chạy thuốc đủ
thứ hết nhưng rốt cuộc vẫn không khỏi. Gia đình suy
sụp, nghèo túng phải trả căn phố mướn trở về quê nội ở
làng Lạc Bình ở chung với Bà Nội của Ngài và mấy chị
em gái. Còn anh trai của Ngài là Hồ Tấn Bửu thì nhờ bà
chủ phố, một nhà từ thiện có Đạo Ki Tô Giáo-là bà Tổng
Thận làm phước nuôi cho ăn học.
Sau khi bà nội Ngài chết, cha mẹ ngài thấy ở đồng
không phương sanh sống, nên dời nhà về Châu Thành,
Tân An, nhờ bà Tổng Thận chủ phố lúc trước cho phép
cất nhà trên một phần đất của bà, cách chợ không xa.
Nhờ lúc ở đồng có sẵn cối xay và cối giã, lúc đó trong nhà
có được 50 giạ lúa nên cha con hợp nhau xay giã ra gạo
trắng cho chị thứ hai mỗi ngày gánh ra chợ bán đắp đổi
qua ngày nuôi con đến khi khôn lớn.
Khi Ngài đã 8,9 tuổi thì mới bắt đầu đi học. Không
rõ thân phụ Ngài làm đơn với nhà nước Pháp cách nào
mà người anh của Ngài là Hồ Tấn Bửu và Ngài đều được
cấp cho học bổng nội trú ở trường Mỹ Tho.
Lúc Ngài 11 tuổi thì ra khỏi gia đình, và kể từ đó
cho tới khi Ngài đi làm việc thì lại thuyên chuyển đi nơi
nầy đến nơi khác, nên Ngài đã không biết rõ bà con dòng
họ thân tộc.
Vì đi học trễ lại phải vượt nhẩy bỏ lớp mới vào nội
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trú được, nên Ngài phải mất nhiều năm mới theo kịp bạn
khác, và đến năm 1919 Ngài mới thi vào trung học kịp thời.
Không có khai sanh lộn ngày thì Ngài đã quá tuổi không
được vào trung học ắt phải chịu thiệt thòi.
Năm Ngài 13, 14 tuổi, tuổi ở cấp tiểu học nhiều lần
xem tự điển lại tự nhận giống Victo Hugo, mấy nét nhăn
nơi trán.
Anh của Ngài là Hồ Tấn Bửu, sau khi thi đỗ bằng
tiểu học thì nghỉ học để thi vào làm Thư Ký đại hạt ở Tân
An tiếp phụ gia đình còn nghèo để cho Ngài tiếp tục học.
Học trung học 4 năm rồi ra đại học Hà Nội 4 năm
nữa ra trường vào năm 1924, cưới vợ và thuyên bổ làm việc
ở Bạc Liêu, đến Baria-Cần Thơ-Hồng Ngự-Châu Đốc-Biên
Hòa và cuối cùng trở lại Châu Thành Châu Đốc thì mãng
hạn nghiệp quan trường để chuyển lần qua nghiệp Đạo.
Lúc Ngài dự bị xin vào đại học thì tâm tính Ngài
không muốn học những môn ngày sau ra làm quan cho
có danh tiếng như ra làm huyện phủ hay là bác sĩ mà chỉ
muốn học môn dược để cứu giúp bệnh nhân hay là học
thú y để sống hèn hạ mà miệng thế buổi đó gọi là thầy
thuốc chó, thầy thuốc trâu. Nhưng gia đình thì lại muốn
cho Ngài học y khoa bác sĩ hay trường luật pháp hành
chánh để về làm huyện phủ với người ta cho có danh dự.
Vì chổ bất đồng ý kiến đó cho nên Ngài đành thi
vào ngạch thư ký quản hạt làm việc đặng hơn một tháng
thì chánh quyền Pháp ra một nghị quyết bãi bỏ hẳn danh
từ huyện phủ và chỉ gọi là commis tức là phụ tá mà thôi.
Ngày mà Đức Ngài đưa các bạn đồng học lên tàu ra Bắc
(Hà Nội) tựu trường làm cho Ngài nôn nao muốn đặng
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ra Bắc một phen.
Với sự bãi bỏ danh từ huyện phủ để thay vào danh
từ commis là một chức vụ làm việc văn phòng chớ không
có tánh cách cai trị như huyện phủ và lời hứa của ông
quan Thống Đốc cho phép những thư ký trẻ tuổi muốn
ra học đại học luật thì sẽ giúp cho dể dàng. Nên Ngài về
nạp đơn xin đi học và một tuần lễ sau có công điện phải
xuống tàu Orénoque đang đậu bến Sài Gòn sắp sửa ra Bắc
trong vòng 3 ngày.
Đặng tin quá đột ngột, gia đình chỉ tom gom cho
Ngài 50 đồng bạc để ra Hà Nội may sắm đồ ấm để chịu
đựng mùa lạnh ngoài ấy.
Thế là lòng không muốn học đại học luật pháp mà
rốt cuộc cũng đi không khỏi trường đó và lòng không
muốn làm huyện phủ củng phải mang danh phủ huyện,
vì sau khi đổ đạt ra làm việc với danh từ commis thì hai
năm sau chánh quyền Pháp lại bãi bỏ danh từ commis và
phục hồi danh từ phủ huyện lại.
Lạ lùng trong kiếp sanh của Ngài từ ở mặt thế và cả
mặt Đạo thì những điều mà Ngài chẳng những không
ước vọng mà còn muốn tránh thì lại bị khép vào khuôn
không tài nào tránh khỏi.
BƯỚC VÀO TRƯỜNG ĐỜI
Sau khi đổ đạt ở Hà Nội về thì thân phụ và thân
mẫu Ngài cho Ngài kết hôn với cô Trần Thị Vàng, sanh
năm Bính Ngọ (1906). Là con gái út của ông Trần Văn
Sửu, Đốc Phủ Sứ hồi hưu, Bà Võ Thị Bàng là bạn học và
cũng là bạn thơ lại với nhau lúc thân phụ Ngài chưa thọ
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bịnh mù, mướn phố ở cạnh nhau.
Trong lúc cô Trần Thị Vàng thọ thai thì một hôm
thỏ thẻ với Ngài yêu cầu sau khi sanh con trai thì cho đặt
tên là Bạch. Ngài vui vẻ hỏi tại sao biết sanh con trai và
tại sao lại xin đặt tên là Bạch, thoảng sanh con gái thì sao?
Cô Trần Thị Vàng thỏ thẻ rằng: “Tôi chắc sanh con
trai vì lúc thọ thai nằm mộng thấy một ông già râu tóc bạc
phúc hậu, bận áo rộng giống như hình vẽ ông Phước, Lộc,
Thọ đem cho và trao trong tay em một vật tròn bằng cái
chén ăn cơm trong sáng lạ thường và dặn em rằng gìn giữ
về sau mà nhờ”.
Khi đó vợ chồng Ngài đang đứng gần nhau không rõ
do đâu mà tự dưng Ngài cảm thấy mừng rỡ, ôm cô Trần
Thị Vàng và nói rằng: “Nên mừng đi vì là Thái Bạch Kim
Tinh giáng phàm đó”. Rồi cũng không rõ tại sao Ngài vẫn
cương quyết đặt tên cho con trai trưởng nam của Ngài là
Hồ Thái Bạch, mặc dầu thân mẫu của Ngài bảo là không
nên sợ mang tội. Khi du học ở ngoài Hà Nội thấy ngoài
ấy gọi con trưởng là thứ cả nên gọi Bạch là Cả, tới nay bạn
bè hay em út đều gọi là Cả Bạch hay Anh Cả.
Vì sanh con đầu tiên nên cha mẹ bên chồng cũng
như bên vợ đều đồng ý dạy Ngài phải cho vợ về sanh ở
Tân An, đến 3 tháng mới đưa về với Ngài ở Bạc Liêu. Lúc
Ngài đưa cô Trần Thị Vàng về ở Tân An đi tàu canot từ
Bạc Liêu về Mỹ Tho, khi tàu từ trong kinh đi tới vàm sông
lớn Mê Kông thì gặp sóng to gió lớn, làm cho tàu nghiên
lắc, sóng chụp đổ lên boong tàu tưởng chừng như không
tránh khỏi tai nạn. Nhưng may mắn, sau ba bốn lượng
sóng to rồi thì êm luôn, may hồn cho tất cả bộ hành.
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Thế là Hồ Thái Bạch ra mặt chào đời vào đêm mùng
7 rạng mùng 8 tháng 4 năm Bính Dần, rất khuya không rõ
là giờ nào nhưng vẫn chưa qua giờ Tý. Anh tư của Ngài là
Hồ Tấn Bửu đứng khai sanh để ngày mùng 7 tháng 4 Bính
Dần, đến sau nầy Ngài mới rõ là ngày Khai Đạo Cao Đài.
Trong lúc đang thọ thai thì Trần Trần Thị Vàng có
thỏ thẻ nhờ Ngài mua cho một giàn máy may thứ quay tay,
Ngài hỏi sao không mua máy đạp thì cô nói rằng: “Đang
mang bụng nặng nề sợ đạp máy động thai nên muốn có máy
quay tay, có em nhỏ đứng quay giúp để may đồ cần thiết cho
em nhỏ sắp sanh”. Nghe vậy Ngài ra chợ mua cho một cái
máy may kiểu đạp hiệu Singer có kèm theo cái đồ quay
tay, khi nào cần quay tay sẽ ráp vào để quay.
Khi Ngài 30 tuổi, Ngài mới bắt đầu để ý đến suy
nghĩ tín ngưỡng Đạo Phật vì thấy người chị hai của Ngài
là Hồ Thị Lập phát tâm qui y thọ giáo chùa Phật, ăn chay
trường và thuộc kinh rất nhiều, tụng đọc cho Ngài nghe,
nhưng lúc nầy Ngài chưa lưu tâm đến nhiều về ý nghĩa.
Người chị Ba chết sớm không có con. Riêng phần
Ngài về với Đạo Cao Đài nên cả tiểu gia đình Ngài đều
về với Đạo Cao Đài; còn hai đứa em của Ngài thì không
có đứa con nào theo cách mạng kháng chiến.
Có lần Ngài nghĩ phép về thăm nhà, luôn tiện đáp
tàu canot về thăm nhạc mẫu của Ngài làm ruộng ở vùng
Mộc Hóa (Tân An) đến nơi đã xế trưa, nhạc mẫu của Ngài
sau khi cho ăn cơm trưa thì cho dọn ghe, định cùng đi với
Ngài về thăm nhà. Chiếc ghe lườn nhỏ không mui, chỉ có
nhạc mẫu ngồi khoang giữa, Ngài ngồi trước mũi còn sau
lái cho chú chèo ghe mà thôi. Khi ghe về gần tới Tân An
thì đêm đã khuya, sương xuống lạnh, trời trong, sao tỏ,
22



BƯỚC VÀO TRƯỜNG ĐỜI

mà không có trăng, đêm thanh vắng lặng, chỉ nghe tiếng
mái chèo đều đều quạt nước, đến một khúc quanh, Ngài
nghe tiếng chuông mõ và tụng kinh đều đều của một sư sãi
đang công phu. Hoàn cảnh làm xúc động tâm linh, Ngài
âm thầm suy nghĩ: Không biết Trời Phật có hay không
mà sư sãi kia quá tin tưởng, nên đêm khuya lạnh lẽo mà
vẫn hằng bửa công phu không nghỉ, nếu quả thật có Trời
Phật xin cho tôi thấy ấn chứng rõ rệt đủ đức tin thì khi
tôi lớn tuổi sẽ đi tu. Ngài vẫn âm thầm suy nghĩ như thế
thì thoạt nhiên ngôi sao Bắc Đẩu ở trước mặt Ngài phực
sáng lên một vùng ngang độ ba bốn tấc tây, sổ dài sáu bảy
tất tây, sáng tỏ như vậy độ 5 phút đồng hồ mới lu dần và
lặn mờ luôn.
Ngài hết sức kinh động trước cảnh tượng cho đến
bây giờ nhắc lại Ngài vẫn còn xúc động vô cùng. Bà Nhạc
Mẫu thì niệm kinh cứu khổ liên tu, còn người chèo ghe
cũng ngừng chèo, nhưng mỗi người âm thầm có cảm giác
và cảm tưởng riêng mình chớ không ai dám nói tiếng nào.
Cảnh tượng đó đánh mạnh vào tâm linh của Ngài nhưng
lúc đó còn trẻ hay lản quên trước cảnh phồn hoa náo nhiệt
của đời sống vật chất.
Đến khi phong trào Cộng Sản lớn mạnh, chiếm
phân nữa lãnh thổ Âu Châu và gần phần ba lãnh thổ Á
Châu làm cho Ngài phân vân suy nghĩ đến câu: Một ngày
ở Thiên Đàn bằng một năm ở thế gian, không lẻ xứ Cộng
Sản là Thiên Đàng hay sao?
Sống giữa hai luồng tư tưởng, một đàng là đời sống
vật chất, với bao nhiêu ấn chứng, thật tế trước mắt còn
một đàn về tín ngưỡng Đạo giáo với ảo tưởng mong lung
trừu tượng làm cho Ngài nhiều lúc phải phân vân, nhưng
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cũng không sao đánh đổi nổi tinh thần tín ngưỡng đã tiêm
nhiễm tận xương tủy từ bao nhiêu thế kỷ.
LÀM TỈNH TRƯỞNG CHÂU ĐỐC
Thời gian trôi qua rất lẹ, ngày 9/3/1945 Nhựt đảo
chánh Pháp, lúc đó Ngài đã thăng tiến đến phẩm Đốc
Phủ Sứ là tột đỉnh con đường hoạn lộ, Ngài lãnh phận
sự chủ quản Châu Thành Châu Đốc.
Vị sĩ quan Nhựt Bổn cho dời Ngài đến văn phòng
yêu cầu Ngài lãnh chức vụ Tỉnh Trưởng Châu Đốc thay
thế cho người Pháp. Ngài mấy phen từ chối và hỏi lại vị
sĩ quan: “Tại sao các ông không chọn người trong Đạo Cao
Đài hay Hòa Hảo đã có công hợp tác với Nhựt lại chọn tôi
là người làm việc cho Pháp, không sợ tôi phản lại Nhựt
Bổn hay sao?”
Những lời của Ngài đã làm cho vị thông dịch viên
lắm lúc ngập ngừng không dám dịch hết lời, nhưng Ngài
vẫn bình tỉnh, thản nhiên yêu cầu cứ dịch hết. Vị sĩ quan
Nhựt bảo rằng: “Người của Đạo Cao Đài và Hòa Hảo không
thạo hành chánh nên ông là vị quan hành chánh người Việt
cao cấp nhứt trong tỉnh”. Ngài vẫn từ chối bảo rằng: “Khả
năng của tôi chỉ cai trị một quận mà thôi chớ không đủ sức
cai trị cả một tỉnh”, và yêu cầu vị sĩ quan Nhựt chọn trong
hàng kỹ sư, bác sĩ, trạng sư, dược sĩ đang có văn phòng
làm việc tại Châu Thành Châu Đốc.
Vậy mà cả tuần lễ qua vẫn không chọn được người
Việt thay thế cho tỉnh trưởng người Pháp. Rốt cuộc vị sĩ
quan Nhựt phải nhờ ông Phủ dưới Ngài một bực, làm
việc ở Tòa Bố Châu Đốc lập danh sách mời tất cả các
thân hào nhân sĩ và công chức, các cơ sở, các ty họp tại
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văn phòng Tòa Bố (Tòa hành chánh) để công cử người
cầm quyền tỉnh trưởng.
Sau cuộc bỏ thăm kín thì hầu hết các phiếu đều cử
Ngài Khoa. Vị sĩ quan Nhựt tỏ vẻ đắc thắng hỏi Ngài:
“Sao, có còn từ chối nữa hay không?”
Được sự hậu thuẩn vững chắc tín nhiệm của nhân
dân. Ngài để lời cảm ơn lòng tín nhiệm của anh em và yêu
cầu vị sĩ quan Nhựt chấp nhận các điều kiện sau đây thì
Ngài mới chấp nhận nhiệm vụ Tỉnh Trưởng:
1. Với nhiệm vụ Tỉnh Trưởng tôi phải hoàn toàn
chịu trách nhiệm trật tự, an ninh trong trong tỉnh, quân
đội Nhựt không đặng xâm phạm vào.
2. Để có phương tiện đảm trách nhiệm vụ Tỉnh
Trưởng, yêu cầu quân lực Nhựt giao hết số võ khí của
tỉnh theo thông qui còn lưu trữ ở văn phòng hành chánh.
3. Quân nhân Nhựt ra đường không đặng hiếp đáp
nhân dân, cướp đoạt tài sản, hay ăn uống mua sắm vật gì
mà không trả tiền.
4. An ninh trật tự do lính cận vệ (Garde Civile) của
tỉnh dưới quyền lãnh Đạo chỉ Đạo của Tỉnh Trưởng đảm
trách, trường hợp có cuộc bạo hành lớn, Tỉnh Trưởng cần
quân lực yểm trợ thì vị sĩ quan Nhựt phải giúp.
5. Giữ nguyên vẹn tất cả công chức các ty, các sở,
các ngành làm việc như thường, lương tháng vẫ trả đủ,
cả hệ thống hành chánh từ tỉnh, quận, tổng, làng đều giữ
nguyên vẹn không gì thay đổi.
Các khoản yêu cầu của Ngài đều được toàn thể hội
trường hoan nghinh nên vị sĩ quan Nhựt không sao từ
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chối đặng nên phải chấp nhận toàn bộ, chỉ yêu cầu hoản
việc giao võ khí, viện lý do là người Pháp rút lui thì họ
đã mang tất cả võ khí theo, còn thứ nào bỏ lại thì đã như
phá hủy, để chờ trình lên thượng cấp Nhựt giải quyết sau.
Một hôm vị Tổng Tư Lịnh Thống Đốc toàn lực
Nhựt ở Đông Dương kiêm Thống Đốc Toàn Quyền
Hành Chánh thay vị Gouverneur Génénal của Pháp đến
viếng Miền Tây Nam Kỳ, nên có công điện triệu tập tất
cả Tỉnh Trưởng Hậu Giang như Châu Đốc, Long Xuyên,
Hà Tiên, Rạch Giá, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu họp
tại dinh hành chánh Cần Thơ là một gian phòng rộng
lớn, bên trong ngó ra để một ghế bành cho vị Thống Chế
Toàn Quyền ngồi, hai bên các quan văn võ Nhựt ngồi, bên
ngoài làm việc đối diện với vị Thống Chế Toàn Quyền để
một cái ghế đai, đầu ngoài có sắp một hàng ghế cho các vị
Tỉnh Trưởng người Việt ngồi.
Khởi đầu vị Thống Chế Toàn Quyền Nhựt mời các
vị Tỉnh Trưởng người Việt tuần tự từng vị lên ngồi chổ
ghế đai đối diện với Thống Chế để báo cáo tình hình trong
tỉnh mình hoặc trả lời những câu hỏi của Thống Chế.
Khi các vị Tỉnh Trưởng người Việt đã báo cáo xong
và sắp sửa bãi hội thì Ngài là người trẻ tuổi hơn hết đưa tay
xin phép cho hỏi lại Thống Chế vài vấn đề. Được sự chấp
thuận Ngài trở lên ngồi đối diện với vị Thống Chế Nhựt.
Bao nhiêu con mắt của quan văn võ Nhựt cũng như
các vị Tỉnh Trưởng kia và quần chúng đông đảo bao quanh
hội trường chờ xem coi vị Tỉnh Trưởng trẻ tuổi nầy hỏi
gì? Lúc đó Ngài mới có 47 tuổi.
Vị Thống Chế Nhựt hỏi: “Ông muốn gì?”
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Ngài xin lỗi cho phé hỏi:
Tôi thấy nhân viên nhà nước Nhựt dán khắp nẽo
đường lời bố cáo của vua Thiên Hoàng Nhựt cho biết quân
lực Nhựt đảo chánh Pháp không có ý định chiếm đoạt
đất nước Việt Nam. Vậy điều đó có quả thực vậy chăng?
Vị Thống Chế Nhựt trả lời bằng tiếng Pháp rất rành:
“Đúng thật vậy, vì hiện nay chánh phủ Nhật đã giao cho
quí vị là người Việt để cai trị người Việt rồi đó”.
Ngài xin lỗi vị Thống Chế và đáp lại rằng: “Đó là một
việc ở địa phương chớ cả nước tôi đâu có thấy một chánh phủ
Việt Nam nào thành lập đâu? Thêm nữa tại tiền chúng tôi
thấy ông đây là một Tổng Đốc Toàn Quyền ở Đông Dương
(Gouverneur Général de I’Indochine) như người Pháp,
còn ông Minoda Thống Đốc Nam Kỳ (Gouverneur de la
Cochinchine) và các văn võ hiện diện hôm nay đều là thay
thế cho các quan văn võ Pháp.”
Vị Thống Chế Toàn Quyền Nhựt cười đáp: “Tình
trạng nầy tạm thời để ổn định tình hình trong nước, rồi ngày
gần đây sẽ có một chánh phủ của người Việt Nam ra đời”.
Ngài nói: “Xin cám ơn ông Thống Chế và đặt trọn
niềm tin nơi lời hứa long trọng của Thống Chế và tiện đây
tôi xin trình bày tình trạng Tỉnh Trưởng của chúng tôi rất
là phức tạp”.
Vị Thống Chế Nhựt hỏi: “Phức tạp như thế nào?”
Ngài đáp: “Phức tạp ở chổ chúng tôi thuộc ngạch Quận
Trưởng, trách nhiệm một quận nhỏ hẹp và lãnh lương Quận
Trưởng, ngày nay chính quyền Nhựt bắt chúng tôi lãnh trách
vụ Tỉnh Trưởng, trách nhiệm nặng nề gắp mười của Quận
Trưởng mà vẫn phải ngạch Quận Trưởng, lãnh lương Quận
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Trưởng, lại bị quân lực Nhật tước hết khí giới mà đặng
thăng lên ngạch Tỉnh Trưởng, hưởng lương Tỉnh Trưởng”.
Nghe vậy vị Thống Chế Nhựt quay lại hỏi ông
Minoda Thống Đốc Nam Kỳ: “Việc này ra sao?”.
Ông Minoda bối rối trả lời: “Dạ chưa kịp cứu xét”.
Rồi rút sổ tay ghi chú để giải quyết sau.
Đến đây Ngài thấy đã không cần hỏi gì thêm nữa.
Vị Thống Chế Nhựt lấy một danh thiếp biên vào
mấy chữ giao cho Ngài và dặn: “Chừng nào xong việc trở
về tỉnh hãy ghé lại võ phòng Cần Thơ lãnh số súng cần thiết
cho tỉnh”. Sau đó vị nầy lấy một danh thiếp khác biên mấy
chữ và có đóng dấu tín, dặn Ngài Khoa ngày sau đi đâu,
cần dùng việc gì ghé võ phòng Nhựt sẽ được giúp đỡ.
Trong lúc dự họp các vị Tỉnh Trưởng kia không có
ai lên tiếng yêu cầu gì hết, khi Ngài lãnh đặng súng thì
xin chia bớt.
Ngài rất tiếc vì lúc đó chỉ có 2 xe du lịch để chở, mặc
dù chất đầy hết nhưng cũng không được nhiều.
Khi bãi hội, Ngài gặp bác sĩ Lê Văn Hoạch, lúc ấy
lãnh phận sự cảnh sát trưởng Cần Thơ, ôm ngan eo ếch
Ngài dở hổng lên và la lớn: “Khoa, Toa ngon lắm”.
Chánh quyền Nhựt chưa kịp thi thố lời hứa thì bị
hai quả bom nguyên tử phải đầu hàng.
Chánh phủ Trần Trọng Kim chết trong trứng nước,
để phong trào nhân dân cho Cộng Sản Việt Minh lãnh
Đạo nổi lên cướp chánh quyền, Trần Văn Giàu nắm Chủ
Tịch Nam Bộ.
Ở tất cả các tỉnh Nam Kỳ, Cộng Sản Việt Minh đều
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cướp chánh quyền. Các vị Tỉnh Trưởng người Việt, kẻ
chạy khỏi, kẻ bị bắt hay bị giết cả. Ở Châu Đốc bọn Cộng
Sản Hồng Cẩm Hòa không bạo hành được vì uy thế và
uy lực của Ngài. Mặt khác Ngài đã kịp thời đứng lên lãnh
Đạo nhân dân tranh thủ độc lập nước nhà. Không đảo
chánh cướp chánh quyền. Hồng Cẩm Hòa cậy ông Đốc
Công Cường là bạn thân của Ngài, dẫn đến gặp Ngài, yêu
cầu cho tổ chức cuộc đảo chánh cướp chánh quyền giả,
nhưng Ngài không chấp nhận và trả lời: “Không tranh
quyền cố vị, vẫn nhìn nhận chánh quyền Trần Văn Giàu.
Nếu Hồng Cẩm Hòa muốn thay tôi thì cứ đi xuống Sài Gòn
xin lịnh Trung Ương, bảo tôi giao quyền thì tôi giao ngay”.
Tình trạng này kéo dài cho đến khi Ung Văn Khiêm,
Uỷ Viên Nội Vụ ở Sài Gòn và ông Nguyễn Văn Tây, Thanh
Tra Chính Trị Miền Tây, đến Châu Đốc sắp xếp lại và vẫn
giữ Ngài làm Chủ Tịch Uỷ Ban Hành Chánh, còn Hồng
Cẩm Hòa lãnh Uỷ Ban Kháng Chiến. Thế là toàn bộ vũ
khí của Châu Đốc gồm khoảng 100 khẩu súng trường,
hai khẩu súng tiểu liên với 70 súng lục rulô cỡ lớn gọi là
giò heo, một số lựu đạn và thuốc đạn đầy đủ đã về tay
Hồng Cẩm Hòa, nên Hòa định âm mưu bắt hoặc ám hại
Ngài. Nhưng may mắn có một Đảng viên cao cấp ở Hà
Nội vào, có ủy nhiệm thư của Hồ Chủ Tịch cho vô làm
Đại Sứ bên cạnh chánh phủ Cách Mạng Cao Miên tên
là Võ Văn Tín đến ở chung với Ngài tại tỉnh trưởng. Vì
khi đến Châu Đốc thì quân lực đồng minh đã đưa Pháp
chiếm Cao Miên lại rồi nên đành phải ở luôn Châu Đốc
với Ngài, gần gũi nhau, hiểu biết tánh tình nhau, rồi mến
nhau nên nhờ người bao che làm cho bọn Cộng Sản địa
phương Hồng Cẩm Hòa không ám hại đặng.
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Buổi đó tình hình rất hổn độn, Việt Kiều ở Cao
Miên chạy về Châu Đốc có số ngàn, các chính trị phạm
Đảng viên Cộng Sản từ Côn Đảo về cũng đông, Ngài đều
lo chu toàn mọi lẽ.
Khi đặng tin Pháp trở lại chiếm Châu Đốc thì Ban
Khán Chiến ra lịnh tản cư Uỷ Ban Nhân Dân tức hành
chánh dời vô núi Sam, Uỷ Ban Khán Chiến ở thủ Châu
Đốc cho đến khi thất thủ thì Uỷ Ban Kháng Chiến rút
về phía Sài Gòn còn Uỷ Ban Nhân Dân rút về Xà Tôn
(Tri Tôn).
Khi rời khỏi Châu Đốc, Ngài mới thấy vai tuồng
của Ngài rất khó, vì bao nhiêu vàng bạc buổi trước để tủ
sắc nay vào thùng mang theo, nặng nề phức tạp mà lại càn
nguy hiểm cho tính mạng, nên Ngài mấy phen yêu cầu
giao cho người khác mà mấy ông Cộng Sản không chịu
bảo rằng: “Không tính nhiệm ai bằng ông Khoa”.
Khi vào Tri Tôn Ngài đề nghị đặt một ổ kháng chiến
ở núi Cấm và được sự đồng ý, nên một hôm Ngài lên núi
Cấm xem địa thế.
Bắt đầu từ đây con đường về với Đạo Cao Đài hé
mở dần và đưa Ngài đi từ phương trời Miền Tây về với
Tây Ninh ở góc trời Miền Đông Nam Kỳ.
ĐƯỜNG VỀ VỚI ĐẠO CAO ĐÀI
Lần đầu tiên Ngài lên núi Cấm ghé vào Cao Đài
Tự, một Thánh Thất nhỏ, cây ván lợp ngói, ông Giáo Sư
Gồng một chức sắc phái Tiên Thiên trụ trì. Ngài thấy
ông Giáo Sư Gồng sắp đặt chổ nghỉ cho Ngài rất chu đáo.
Ngạc nhiênNgài hỏi sao ông ấy biết trước thì ông bảo
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rằng: “Ông Tuần Quân có báo tin có người lớn lên chùa”,
ông nói rằng tưởng đâu là ông Hội Đồng Hoài hay anh
lớn nào trong Đạo lên chớ không dè là Ngài Khoa. Lúc đó
trời đã xế chiều, mặt trời đã khuất xuống ngọn cây, ngoài
sân mát mẻ, Ngài mới hỏi: “Ông Tuần Quân là ai mà biết
tôi lên để báo tin trước”. Ông Giáo Sư Gồng hạ giọng nói
nhỏ cho Ngài nghe là Ông Cọp. Tánh hiếu kỳ, Ngài cất
giọng nói lớn: “Ông Tuần Quân có lòng tốt báo tin tôi lên
tôi cám ơn Ông Tuần Quân”. Vừa dứt tiếng thì trong rừng
gần đó, một tiếng Béo vang dội. Ông Giáo Sư Gồng nói:
“Ông Tuần Quân trả lời đó”. Ngài hỏi: “Sao lại kêu ông
Cọp là Ông Tuần Quân”. Ông Gồng bảo: “Lúc cầu cơ thì
các Đấng phong làm Tuần Quân, nghĩa là quân canh tuần
ở vùng nầy. Có một lần bọn cướp định lên phá bị mấy ông
Tuần Quân rượt chạy một trận không dám trở lại”.
Câu chuyện xây qua cơ bút, Ông kể từ lúc mới cất
chùa và kể bao nhiêu huyền diệu cho Ngài nghe. Cuối cùng
ông hỏi Ngài có biết Đạo Cao Đài và có hầu đàn lần nào
không? Nghe Ngài nói chưa, Ông đề nghị khuya sau khi
cúng thời Tý lập đàn cho Ngài hầu.
Đêm đó vì mới leo núi lần đầu nên Ngài mệt mõi và
ngủ say, đến khi cúng đàn xong, Ông Giáo Sư Gồng đánh
thức, lấy quần áo cúng của ông cho Ngài mặc và dẫn lên
Thánh Thất. Ngài thấy Thiên Bàn nhang đèn nghiêm trang,
bên dưới có một cái bàn nhỏ, có một Đồng Tử khăn áo
trắng ngồi ngó mặt lên Thiên Bàn. Bên ngoài có lối mười
mấy hai chục môn đệ quỳ hầu.
Ông Giáo Sư Gồng đưa Ngài vào quì trên hết, phía
sau lưng vị Đồng Tử còn ông thì quì phía sau lưng Ngài.
Bắt đầu, toàn thể bổn Đạo đọc kinh cầu, độ 5 phút
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thì Đồng Tử tay cầm cây bút bằng cây quây quây trên bàn
rồi ứng khẩu nói:
Về cơ xưng danh Đức Lý Đại Tiên Trưởng Nhứt
Trấn Oai Nghiêm, gõ bút mạnh gọi “Chỉnh đàn”. Ông
Giáo Sư Gồng kéo nhẹ vạt áo Ngài và nói quì thẳng gối
lên. Ngài quay đầu lại thấy cả thảy quì thẳng gối chỉ một
mình Ngài thiếu hiểu biết nên quì bẹp mông lên gối. Thấy
vậy Ngài quì thẳng gối lên. Đức Đại Tiên kêu danh Ngài
dạy phải lo tu hành vì cơ tận diệt đã đến. Ngài vẫn làm
thinh thì ông Giáo Sư Gồng phía sau kéo nhẹ áo Ngài
bảo “chịu đi”. Ngài lại còn sinh nghi, chắc mấy ông nầy
dụ mình theo Đạo Cao Đài nên càng không chịu. Trọn
kỳ đàn nầy Đức Lý Đại Tiên nói chuyện với Ngài hơn
nữa tiếng đồng hồ.
Đức Lý Đại Tiên hỏi: “Từ trước đến giờ Hiền làm
việc với Pháp bây giờ ra sao?”
Ngài đáp rằng: “Đã thả trôi hết theo dòng nước”.
Đức Lý Đại Tiên hỏi thêm: “Hiền có biết làm việc với
những người như hiện nay ngày sau ra thế nào không?”.
Ngài đáp: “Là cũng trôi theo dòng nước”.
Đức Lý Đại Tiên đập cơ mạnh nói: “Đã biết vậy mà
còn theo đuổi làm chi?”.
Mỗi lần Đức Lý Đại Tiên Trưởng bảo Ngài lo tu thì
ông Giáo Sư Gồng đều kêu nhỏ Ngài bảo “chịu” làm cho
Ngài càng nghi ông nầy dụ mình theo Đạo Cao Đài. Lại
nữa trong số người hầu đàng không biết ai xu hướng phe
nào nên không thể thố lộ tâm tình, chỉ xin với Đức Lý
Đại Tiên rằng Thánh Hiền xưa có dạy: “Quốc gia hưng
vong, thất phu hữu trách”. Không lẻ lúc nước nhà nguy
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biến, không tìm phương gỡ rối lại đàn ngồi gõ mỏ tụng
kinh cho yên thân phận mình, mặt tình bên ngoài tàn sát
lẫn nhau cho đành.
Khuyên nhũ mấy lần không đặng, rốt cuộc Đức Lý
Đại Tiên bảo Ngài cứ lo tích thảo dồn lương để sau nầy
binh rồng tướng cọp của Đức Ngài về ăn. Và kết thúc có
cho Ngài Khoa một bài thơ tám câu, mà lúc đó một mặt
chưa hiểu Đạo, mặt khác còn say mê quốc sự nên Ngài để
lạc mất, không sao tìm lại được.
Sau khi bãi đàn, ai nấy đều an giấc, một mình Ngài
vẫn trằn trọc bán tín bán nghi, nên một mình lén đẩy cửa
ngoài, quỳ nơi gộp đá giữa trời, mặt tình sương xuống lạnh
buốt cả người và mặt tình cọp beo đầy rừng bên cạnh.
Ngài thành tâm cầu nguyện thật lâu, xin ơn trên báo
mộng cho Ngài hay là có ấn chứng gì trực tiếp cho Ngài có
đủ đức tin quỳ như vậy cho đến khi quá mõi mệt và quá
lạnh, Ngài mới vào nghỉ nhưng chẳng thấy ứng mộng gì cả.
Một tuần lễ sau trong Đảng cho Ngài hợp với một
việt kiều thường gọi là ông Nghĩa Hiệp thạo về nữ trang
bằng vàng để nấu hết số nữ trang thâu tập được trong lúc
Ngài tổ chức “ tuần lễ vàng” và của tịch thâu của các tiệm
cầm đồ. Sau khi nấu được thành cây, cân đặng 10kg vàng,
sắp gọn vào cái hộp sắt có khóa chắc, thì trong Đảng cho
Ngài biết số vàng đó giao cho 2 đồng chí qua Xiêm mua võ
khí, tổ chức đội quân hải ngoại đầu tiên để chống Pháp.
Ngài còn nhớ hai người ấy ở Côn Đảo mới về đó là ông Lê
Duẩn và ông Phạm Hùng là hai nhân vật quan trọng nhất
trong chế độ Cộng Sản. Còn số bạc khoảng gần 1.000.000
thì giao cho ông Nghĩa Hiệp trách nhiệm bảo thủ.
33

CHƯƠNG I: THỜI KỲ PHÁP-NHỰT

Đó là ấn chứng đầu tiên linh diệu của Đức Lý Đại
Tiên ban cho Ngài để cởi mở một gánh nặng mà nhiều
phen Ngài xin giao lại cho người khác mà không được.
Ngài đinh ninh là nếu Tri Tôn thất thủ thì sẽ lên núi
Cấm cố thủ, nên Ngài đã đem hết gia đình vợ con lên ở
trước. Đến chừng quân Pháp chiếm Châu Đốc núi Sam,
Nhà Bàn rồi sắp sữa tấn công vào Tri Tôn thì trong một
phiên họp đêm trong bản quyết định bỏ Tri Tôn rồi ra
lịnh tản cư mỗi người mỗi ngã, chớ không còn sống tập
thể nữa. Không còn làm việc công khai nữa mà phải làm
việc bí mật, Ngài có ý kiến là thuở nay không làm cách
mạng không biết làm việc bí mật thế nào nêu yêu cầu cho
đi theo nhờ mấy anh dìu dắt cho, nhưng họ không chấp
nhận, có lẻ họ chưa đủ tin Ngài vì mấy phen họ rũ Ngài
vô Đảng mà Ngài không chịu ứng cử đại biểu quốc hội.
Trước tình thế đó, nữa đêm Ngài phải lên núi Cấm
rước vợ con xuống để sáng ngày phải tản cư. Về đến Tri Tôn
trời sáng, người ta xôn xao, mạnh ai nấy lo tản cư. Riêng
phần Ngài do tình hình thay đổi quá đột ngột, không biết
phương tiện nào để tản cư thì may gặp ông Nghĩa Hiệp
cho quá gian ghe của ông qua Rạch Giá rồi sẽ tính. Qua
Rạch Giá trước khi chia tay mỗi người một ngã thì ông
Võ Văn Tín đề nghị chia mỗi người hai ngàn đồng bạc
để hộ thân, còn số lớn thì giao hết cho ông Nguyễn Văn
Tây, Thanh Tra Chánh Trị ở Hậu Giang. Mặc dù hết tiền
nhưng Ngài vẫn từ chối không lẻ lấy của công, nhưng ông
Võ Văn Tín nài ép, nên Ngài không nhận thì không ai
dám nhận rồi lấy đâu mà sống, ai cũng không cò tiền nên
Ngài phải nhận 2000 đồng.
Khi chia tay nhau, Ngài đề nghị với ông Nghĩa Hiệp
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qua Xiêm, mới cùng nhau sẵn ghe thẳng ra bến Lình
Huynh thuê thuyền đánh cá biển đưa đi Xiêm, nhưng đến
nơi thấy thuyền đánh cá rầm rầm chạy trở vô, hỏi ra thì
có tàu binh Pháp đón bên ngoài, buộc lòng phải thôi lại
Rạch Giá. Ông Nghĩa Hiệp định tách đi riêng, may lúc đó
gặp ghe của ông Kim Chung, người Miên gốc ở Tri Tôn,
làm tỉnh trưởng Kompongcham ở Cao Miên chạy về, nay
định tản cư về quê vợ ở Giồng Đá (Tràm Chọt) mà Ngài
đã quen biết làm việc ở Tri Tôn nên rũ ông về quê vợ cho
biết, Ngài rất mừng theo về ở Giồng Đá.
Từ đây gia đình vợ con ở tạm yên nơi Giồng Đá, còn
Ngài mỗi ngày đi dọ nghe tin tức và tìm một lối đi theo
chí hướng buổi đó là giải phóng nước nhà, nhưng đi đâu
cũng toàn người xa lạ, không tỏ tâm sự cùng ai đặng mà
chỉ nghe ban tuyên truyền của Việt Minh cộng sản kêu ống
loa và yết bản ở chổ đông người cho biết hạm đội Nga đã
qua tới và chiếm đóng ngoài biển, còn Giải Phóng Quân
Hà Nội vô tới Sài Gòn và đang đánh nhau theo đường
phố ở vùng Gia Định-Đakao. Còn quân Bến tre hằng ngày
đánh phá Mỹ Tho. Mặt khác nghe tin sư đoàn Đệ Tam
của Nguyễn Hòa Hiệp đang đóng ở Cao Lãnh nên Ngài
định gởi gia đình ở lại Giồng Đá, còn Ngài nhứt định ra
đi tìm nơi gia nhập để phục vụ. Cũng may gặp 3 vị giáo
viên có quen biết trước, tính hồi cư về Sa Đéc và Mỹ Tho
nên Ngài xin quá gian đến Sa Đéc tìm phương qua Cao
Lảnh, để lại 1500 đồng cho gia đình, còn 500 đồng ông
đem theo để hộ thân.
Khi ghe đi gần tới Sa Đéc thì gặp một đồn lính Hòa
Hảo đón lại không cho đi tới, bảo rằng phía trước đây
có đồn lính Pháp, đi qua không đặng, khuyên trở lại tìm
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đường khác mà đi.
Lúc đó đã gần tối nên xin nghỉ tạm một đêm gần đồn,
đến sáng ngày bàn tính nhau mới trở lại đi ngã kinh Lắp
Vò qua sông Tiền Giang, thả theo sông cái xuống Mỹ Tho,
dịp thuật tiện có thể qua Cao Lãnh ở sông bên kia, không
dè lúc đi ghe qua gần tới nơi thì đại bác và súng nổ vang
rền bên Cao Lãnh, dân chúng đang tản cư qua bờ sông
bên nầy, hỏi ra thì quân lực Pháp đang tấn công, Đệ Tam
Sư Đoàn phải rút lui khỏi Cao Lãnh không biết đi đâu.
Không qua Cao Lãnh đặng mà trời cũng xế chiều,
mấy vị giáo viên có quen một ông cụ làm Hương Cả trong
làng nên tìm ghé thăm và tá túc một đêm. Ghe vào ngọn
rạch nhỏ quanh co một lúc đến nhà ông cụ, ghé bến, mấy
vị giáo viên rũ nhau lên nhà, một mình Ngài ở lại coi ghe,
ngồi trước mũi trong lòng lo nghĩ không ra kế thì bổng
có một con chim cú, từ đâu không biết bay lại đậu trên
cây bần trước mũi ghe kêu mấy tiếng lạnh lùng làm làm
Ngài lo sợ và thầm vái: “Chim linh ơi! Nếu mi đến báo tai
nạn cho ta thì kêu thêm mấy tiếng, còn không phải xin bay
đi kẻo ta quá sợ”. Tức thì chim linh bay đi ông thở phào
nhẹ nhàn. Kế thấy mấy vị giáo viên cùng ông cụ già xuống
mời ông lên nhà chơi và ông đi theo. Cụ già bảo: “Ở đây
thuộc tỉnh Sa Đéc do ông Đốc Phủ Tâm làm Tỉnh Trưởng
lập an ninh và bố cáo kêu gọi chiêu hồi nên khuyên nội bọn
sáng ngày nên ra tỉnh trình diện không có sao đâu”. Mấy vị
tỏ vẻ đồng ý sáng mai ra chợ ăn một bửa, cà phê, xíu mại,
hủ tiếu thèm khát trong lúc tản cư, rồi đi trình diện luôn.
Nghe vậy, khi trở lại ghe, Ngài khuyên mọi người không
nên đi vì Ngài biết ông Đốc Phủ Tâm khó lắm, lại có con
chim cú báo tin bất lành, nhưng mấy vị không nghe định
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sáng ngày mai đi Sa Đéc trình diện.
Ba vị giáo viên đi một ngày trưa mà không có tin
tức gì, ở ghe chỉ còn một mình em học sinh, em cháu gì
của một trong ba vị đó. Đến gần 12 giờ, một trong ba vị
hơ hải chạy về bảo hai vị kia đã bị bắt đem lại mật thám
Pháp điều tra, còn y dè dặt chờ xem thời thế ra sao sẽ trình
diện nên mới thoát khỏi.
Nghe vậy Ngài đề nghị phải lui ghe liền, nếu để hai
người kia khai ra thì chúng sẽ lên tóm cổ hết. Tốt hơn
về tỉnh nhà báo tin cho thân nhân lo chạy chọt lãnh ra
thì hơn. Nghe hữu lý nên gấp rút lui ghe liền. Đường đi
suông sẽ tới Mỹ Tho vào lúc hừng sáng, kẻ mua người bán
tấp nập không có vẻ gì chiến tranh như loa truyền ở Tràm
Chọt và các nơi vùng Rạch Giá.
Tới đây chia tay, ai lo phận nấy. Ngài lẫn thẩn một
mình định tìm xe đi Sài Gòn, bổng có người phía sau gọi:
“Quan lớn” làm cho Ngài giựt mình quay lại, thì ra thầy
thư ký làm việc cho ông Cò (Commissaire de poilice) ở
Biên Hòa có quen lúc trước. Hỏi Ngài định đi đâu và ông
ta nói: “Ông Phó Tham Biện lúc trước ở Biên Hòa có làm
việc chung với ông, đang làm việc ở Mỹ Tho, ông nên vô gặp
ông ấy để trình diện sẽ dễ hơn”.
Vì Ngài còn tin tưởng có giải phòng quân Hà Nội
đang đánh phá ở Sài Gòn nên Ngài nói để về Sài Gòn trình
diện và nhờ đưa đến bến xe dùm. Tới bến xe thì chỉ có một
chiếc xe chở hàng hóa mui bít bùng, có một cái cửa ở phía
sau mà thôi, bộ hành ngồi trệt ở thùng sau chớ không có
ghế ngồi, điều nầy rất hạp với tâm lý của Ngài, bởi vì Ngài
không muốn có ai biết mình nên vô tuốt phía trong ngồi
gần với người Tàu. Xe đến Chợ Lớn đổ bến chớ không ra
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tới Sài Gòn, hỏi người Tàu có xe gì đi Sài Gòn, thì y nói
cũng đi Sài Gòn và cùng rũ Ngài lại bến xe thổ mộ cùng
đi xe ra đến bến bùng binh chợ mới Sài Gòn, xe đậu gần
gara xe lửa Mỹ Tho, sau khi xuống xe Ngài đứng một mình,
đường xá còn vắn tanh ít người qua lại, chẳng nghe tiếng
súng giải phóng quân nào hết. Ngài nhớ là ngang gara xe
lửa Mỹ Tho có tiệm cơm chay Vạn Lộc của một người bạn
quen là Trần Quang Vạn, Ngài đi ngay lại đó thì thấy có
vợ con người bạn đang bận dội nước rửa nhà lăng xăng.
Vì quen thuộc trong nhà và cũng không muốn nhìn nhau
chào hỏi chổ đông người nên Ngài đi thẳng một mạch lên
lầu không nói tới ai. Cả nhà chưa kịp nhìn biết, tưởng ai
lạ chạy theo gặp nhau mừng rỡ, cho biết anh Vạn đã chết,
vợ con tản cư mới về ngày trước, nay dọn rửa tiệm lại làm
ăn. Nhứt là mấy đứa con quyến luyến nói: “Ba con chết rồi,
bác ở đây với tụi con như ba con vậy”.
Thế là quyền Thiêng Liêng khéo sắp đặt đường đi
từ Rạch Giá xa xôi về đến Sài Gòn, đúng lúc gia đình anh
Vạn vừa về mới có chổ ngủ qua đêm, nếu không phải lêu
bêu bên ngoài đường thế nào cũng bị bắt, lúc đó là vào
đầu năm 1946.
Ở đó vài hôm Ngài thấy bất tiện, vì là tiệm ăn
khách hàng tới lui tối ngày, nhứt là bọn lính Lê Dương
(Légionnaire) chẳng còn hi vọng gì đi đâu nữa, nên viết
một bức thư nhờ người con trai của anh Vạn đi Tân An
cho người anh và người em gái của Ngài hay.
Khi biết tin Ngài ở tiệm Vạn Lộc thì anh Năm và cô
Bảy em gái của Ngài lên kiếm và dời Ngài đến ở chung với
người rễ của anh Năm Ngài làm giáo viên dạy học trường
Chợ Đuổi có nhà ở gần nhà thờ. Ở đó nhằm vùng dân cư
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đông đảo nên thường có những cuộc bố ráp không thể ở
yên lâu ngày. Đã vậy được biết ông Phủ Dương trước kia
làm phó cho Ngài bị bắt ở Châu Đốc, khai đỗ hết tội lỗi
cho Ngài vì bị tra khảo đánh đập thậm tệ nên vị Tỉnh
Trưởng Pháp cho mật thám đi tìm bắt Ngài ở Sài Gòn
và ở Tân An.
Không thể trốn lánh mãi đặng, Ngài nhờ người
cháu rễ, con của anh Năm dọ coi ông Tỉnh Trưởng Biên
Hòa hồi trước bây giờ ở đâu thì may quá ông còn ở Sài
Gòn làm Tổng Giám Đốc về kinh tế. Ông lại vui vẻ tiếp
nhận Ngài đặng làm việc với ông, cho giấy chứng nhận
chính thức, nhưng dể dàng không bắt buộc phải thường
trực làm việc.
Hay tin Ngài ở Sài Gòn, Thầy Bảy Lê Thiện Lộc là
em ruột của ông Bảo Thế Lê Thiện Phước ở Tòa Thánh
Tây Ninh lại là bạn cột chèo với em út của Ngài, Thầy
Bảy Lộc cưới người em, còn người em út của Ngài cưới
người chị, có đến thăm Ngài ở Chợ Đuổi và mời Ngài về
ở căn phố tiệm sửa radio gần chợ Tân Định, ngan nhà
thờ Công Giáo. Thầy Bảy Lộc nầy cũng có Đạo Cao Đài
về phái Chiếu Minh.
Trong lúc Ngài ở nơi đây thì em gái Ngài mướn ghe
theo sự chỉ dẫn đường đi xuống Tràm Chẹt vô Giồng
Đá kiếm gặp vợ con Ngài rước hết về Tân An, trên con
đường về lúc qua giữa sông, ghe nhỏ người rất đông, con
trai Ngài là Hồ Thái Bạch ngồi ở mũi ghe, còm bao nhiêu
ở trong mui ghe, qua đến nửa sông thình lình nổi giông,
mấy ngọn sóng thần nổi lên tưởng không khỏi chết, trong
ghe niệm kinh cứu khổ van dậy, phước Trời ban cho qua
ba ngọn sóng rồi êm luôn thoát chết.
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Phần Ngài ở nhà Thầy Bảy Lộc có gặp cuốn sách quẻ
Phật Quan Âm, xin một quẻ như sau:
Sóng gió chưa tan lại họa tai,
Dây thuyền phăng đứt thẳng dòng trôi.
May có thần nhơn đâu ủng hộ,
Mình tuy khỏi lụy của không hồi.
Trong lúc ở nhà Thầy Bảy Lộc, Ngài đặng gần gũi
bà mẫu của Thầy Bảy, bà rất mến Ngài và Ngài cũng rất
kính trọng bà.
Thời gian qua rất lẹ, Đức Hộ Pháp từ đảo Madagascar
đặng đưa về Tòa Thánh, Ngài Bảo Thế theo về Tây Ninh
làm việc, rước bà mẫu về Tây Ninh luôn và một thời gian
sau bà qui vị, chôn cất ở Tây Ninh, rũi ngày đó con đường
Tây Ninh bị ngăn chặn, không có convoi đi nên Thầy Bảy
Lộc không lên Tây Ninh đặng thọ tang thân mẫu.
Phần của Ngài, vị Tỉnh Trưởng Châu Đốc đặng biết
Ngài đã ra mặt công khai, không thể cho người bắt ngan
đặng, nên đưa nội vụ qua Tòa Án Châu Đốc kết tội biểu
thủ vàng bạc ở tiệm cầm đồ và kho bạc Châu Đốc. Được
biết Châu Đốc ra trát đòi Ngài về xử tội Ngài xin vào nằm
bệnh viện Grall, xin đình vụ hầu tòa lại.
Trong lúc ở bệnh viện, môt hôm Thầy Bảy Lộc ghé
thăm và cho biết tối đêm đó có lặp đàn cầu cơ các Đấng
ở tư gia và mời Ngài về hầu đàn. Vì đang ở trong tình thế
khó khăng không dám rời bệnh viện, nên có dâng tờ cầu
hỏi về thời cuộc, Đức Lý Nhứt Trấn Oai Nghiêm về cơ
có cho một bài thi như sau:
Giáng đàn cảm thấy chữ Thiên Bàn,
Hồ vấn lạc lầm ngã vấn an.
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Đạo đức chiêu theo đường thế cuộc,
Không suy không nghiệm tưởng không nhàn.
Dưỡng nhàn một thời gian ở bệnh viện, khi xuất
viện đường Tây Ninh đặng thông, Thầy Bảy Lộc định đi
Tây Ninh thọ tang và viếng mộ thân mẫu, Ngài tháp tùng
theo để thăm một bà cụ và luôn tiện diện kiến Đức Hộ
Pháp cho biết, nhờ đó đặng hầu chuyện với Đức Hộ Pháp
một đêm, thông cảm tâm tình nhau phần nào.
Khi về Ngài được tin trát tòa đòi nhưng tìm mọi lý
lẽ để đình đặng mấy kỳ.
Biết không thể nào ở Sài Gòn đặng nữa, Ngài nhắn
tin vào khu do Ung Văn Khiêm và Nguyễn Văn Tây tổ
chức ở Đồng Tháp xin cho liên lạc rước vô, nhưng đợi
mãi không thấy tin gì, Ngài nhắn tin liên lạc lần thứ nhì
thì liên lạc có thơ trả lời: “Ngày toàn quốc kháng chiến đã
đến, trong khi cần tay đánh giặc, còn phần trí thức nếu ở
thành đặng thì chờ thời gian, nếu liệu lặng bưng nổi thì vô
lặn bưng với anh em”. Đặng tin như vậy Ngài cho là có ý
khi dể nên buồn lòng không muốn đi. Nhân lúc đó có anh
Đốc Công Bính là bạn tranh đấu ở Châu Đốc vừa đến, hỏi
anh ta định đi đâu anh nói: “Bị Tây bố quá kiếm liên lạc
đi khu” sẵn dịp mới đưa anh Đốc Công đi thay cho Ngài.
Vì bực bội cho rằng mình bị khi dễ nên không đi,
nhưng bây giờ không biết đi đâu, nên vào Lăng Ông Tả
Quân ở Bà Chiểu xin một cây xâm như vầy:
Trung tâm hữu sự vô nhơn hội,
Bán tại ngoại hề bán tại nội.
Triều giao lục giáp khước thành song,
Nội ngoại kỳ tài cu bất muội.
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Trưa bửa đó Ngài về nhà ăn cơm, trong lòng buồn
bã lo nghĩ, Thầy Bảy Lộc để ý hỏi: “Anh Sáu định đi khu
chắc có tin không vui hay sao mà có vẻ buồn”. Ngài thuật lại
chuyện buổi sáng và có ý lo ngại không biết phải đi đâu
chớ không thể ở Sài Gòn. Thầy Bảy nói: “Nếu không đi
khu thì anh đi Tòa Thánh đi”.
Ngài nói rằng: “Tôi không có Đạo Cao Đài làm sao
về Tòa Thánh đặng.
Thầy bảy nói: “Trên đó có anh hai tôi là anh Bảo Thế,
người phụ trách chánh của Đức Hộ Pháp thì anh lo gì về
không đặng”.
Nghe vậy Ngài kêu vợ Ngài lúc đó đã đi Sài Gòn ở
đậu nhà cháu gái gần đó cùng nhau bàn tính. Cả nhà đều
đồng ý cho Ngài đi Tòa Thánh, nhưng với tánh dè dặt,
Ngài nghĩ phải có ai lên gặp Đức Hộ Pháp xem ý định
của Ngài như thế nào sẽ liệu sau.
Người em dâu của Ngài là chị vợ của Thầy Bảy có
mặt lúc đó lãnh mạng đi Tây Ninh. Trước khi đi Ngài
có dặn kỹ lưỡng, bảo có hoàn cảnh đang có tội với nhà
nước, nếu Đức Hộ Pháp vui vẻ chấp nhận thì đưa giấy thế
thân của anh bạn mà ông cần phải lấy tên để xin chứng
giấy Đạo cho Ngài đi đường, còn nếu Đức Hộ Pháp còn
ngần ngại thì kiếm chuyện thối thác ra về sẽ tính kế khác.
Đêm đó hai chị em sửa soạn khuya lại ra đón convoi
đi Tòa Thánh, đến cửa Hòa Viện đã hơn 11giờ trưa, hai bà
lại xin vô thì Bảo Thể không cho vô, vì không có giấy Đạo.
Thất bại trong lòng buồn bực trở ra thì chiếc xe khi lên đã
chạy ra bến ngoài Tây Ninh nên phải chờ chiếc convoi sau
đó sẽ có gian ra Tây Ninh kiếm chổ ngủ, chớ trước mặt
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cửa Hào Viện là rừng già đầy thú dữ không có nhà nào
để xin ở ngủ. Chuyện bất ngờ là sau khi chiếc xe ra tới thì
hai chị em định quá gian ra Tây Ninh thì hai bạn đời của
Ngài Bảo Thế không hẹn nhau mà cũng định đem đồ tiếp
tế cho Ngài Bảo Thế. Gặp nhau mừng rỡ, chị hai hỏi thím
đi đâu, khi nghe rõ câu chuyện mới biết biểu hai bà đừng
đi Tây Ninh ở đó chờ để bà vào nói với Ngài Bảo Thế viết
giấy ra cho vào. Đúng khoảng 12 giờ, Bảo Thể kêu cho hai
bà vô đến gặp Ngài Bảo Thế. Nghe rõ câu chuyện, Ngài
thấy rõ việc rất cấp thiết nhưng không rõ giờ quá trưa,
không biết Đức Hộ Pháp có nghĩ trưa chưa, nên dặn mấy
bà ở chơi, để ông qua Hộ Pháp Đường thăm dọ trước. Thì
ra Đức Hộ Pháp còn nằm chơi chớ chưa ngủ, nghe tin có
mấy bà lên Đức Hộ Pháp kêu qua liền.
Nhờ vậy nên Ngài Bảo Thế gấp rút làm giấy chứng
nhận theo tên Trần Quang Vạn, cho hai bà kịp thời trở
ra Tây Ninh tìm chổ ngủ khuya lại đón convoi trở về Sài
Gòn là 7 giờ tối nội đêm đó, mấy bà thức may cho Ngài đồ
trắng để khuya đi Tây Ninh, còn đồ đi khu thì bỏ lại hết.
Riêng Thầy Bảy với Ngài bàn tính với nhau, nếu Ngài
đi mất thì công an mật thám sẽ làm khó dễ cho Thầy Bảy
nên định khuya lại ra bến xe Châu Đốc mua một cái giấy
tên thiệt là Hồ Tấn Khoa có ghi vào sổ bộ hành đầy đủ,
nhưng bỏ giấy không đi, lại quây ra bến xe Tây Ninh mua
giấy với tên Trần Quang Vạn.
Thế là từ đây quyền vô hình đã cản ngăn không cho
đi khu mà đến khi đi Tòa Thánh lại gấp rút thâu vô không
trễ một giây nào.
Về Tòa Thánh ngày mùng 1 tháng chạp năm Bính
Tuất là năm có Hội Nhơn Sanh đầu tiên ở Tòa Thánh.
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Ngày hầu tòa Hồ Tấn Khoa vắn mặt nên Tòa đánh
công điện tập nã về Sài Gòn, công an mật thám đến nhà
Thầy Bảy tra xét thì thầy bảo chính Thầy đã đưa Hồ Tấn
Khoa ra xe đò đi Châu Đốc, có bằng cớ rõ ràng, ghi danh
sách Hồ Tấn Khoa trong sổ bộ hành đi Châu Đốc. Tới
đây đầy đủ bằng cớ, công an mật thám không bắt tội đặng
nhưng vẫn giam giữ ở bót tới 10 giờ đêm mới cho về nhà.
Từ đây tên Hồ Tấn Khoa lặn mất một thời gian chỉ
còn tên Trần Quang Vạn mà thôi. Có điều đáng chú ý là
quyền vô hình làm cách nào không rõ, nhưng người liên lạc
cho ông Ung Văn Khiêm cho người ra rước theo bức thư
thứ nhứt của Ngài, lại không gặp Ngài, đến chừng Ngài
đi Tòa Thánh rồi thì tìm gặp bà Sáu thúc dục bà kêu Ngài
về đi khu, nhưng bà Sáu trả lời là Ngài đi đâu không biết.
Vể Tòa Thánh Đức Hộ Pháp cho Ngài ở chung một
phòng với Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa, văn phòng
Hiệp Thiên Đài bằng tranh tạm cất nơi sau nầy xây cất
cho chỗ Bà Tám Phối Sư và Cô Tư Tranh ở bây giờ trong
vòng rào Hộ Pháp Đường.
Ngài được biết là sắp thành lập Quân Đội Cao Đài,
nên Ngài có bàn với Đức Hộ Pháp trình bày kinh nghiệm
của Ngài ở Châu Đốc, xin Đức Hộ Pháp không nên thành
lập quân đội. Vì lẽ quân phiệt đời nào, lúc nào, nước nào
cũng là quân phiệt: khi họ còn yếu thì cần có người nâng
đỡ, mà khi thế lực và võ lực mạnh rồi thì hay phản loạn
khó tránh, thêm nữa trong cửa Đạo không nên có quân
đội. Đức Hộ Pháp có thanh minh rằng: Ngài bị đặt trước
một việc đã sắp đặt trước rồi, do ông Trần Quang Vinh
đã ký hợp đồng với Pháp nên Ngài không thể từ chối
đặng. Còn việc phản loạn thì không lẽ có vì người Đạo
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Cao Đài đã đặng tiêm nhiễm tinh thần Đạo đức và kỷ
luật nên không đến nổi.
Thế là ngày 29 tháng chạp năm Bính Tuất, ban liên
lạc giữa quân lực Pháp và Cao Đài, đem giao vũ khí đầy
đủ cho quân đội Cao Đài vừa thành lập, qua đêm sau 30
tháng Chạp, Việt Minh tấn công Tòa Thánh, tiếng súng
nổ rền vang mà quân lực Pháp ở Tây Ninh điềm nhiên
không tiếp viện, cho đến khuya lắm quân Việt Minh mới
rút đi. Sáng ngày kiểm điểm lại thì Cao Đài có 7 vị Chức
Việc và Đạo hữu tử nạn, còn quân nhân vô hại. Phía Việt
Minh không rõ thiệt hại bao nhiêu, nhưng có nhiều vết
máu trong rừng.
Sáng ngày bọn sĩ quan Pháp nghe êm mới vào xem
thấy 7 thây chết, giả bộ chia buồn chớ trong thâm tâm là
đắc ý, cho rằng cá đã cắn câu. Mối thù giữa Cao Đài va Việt
Minh đã hẳn, không còn sợ Cao Đài phản loạn lại Pháp.
Âm mưu sâu độc của thực dân Pháp không sao lường.
Buồn rầu không biết có phương nào làm cho Việt
Minh Cộng Sản và Cao Đài thông cảm nhau để tránh bớt
nạn người Việt sát hại người Việt để cho thực dân Pháp
hưởng phần thắng lợi.
HỢP TÁC VỚI DƯƠNG MINH CHÂU
Dịp may đưa đến, nghe đặng tin Dương Minh Châu,
Việt Kiều ở Cao Miêng về hợp tác với Ngài trong cuộc
kháng chiến buổi đầu, nay lại là Chủ Tịch Uỷ Ban Khán
Chiến tỉnh Tây Ninh. Ngài trình bày với Đức Hộ Pháp
cho Ngài qua gặp Dương Minh Châu để tìm phương tránh
bớt việc xô xát nhau giữa Việt Minh và Cao Đài. Được
sự đồng ý của Đức Hộ Pháp Ngài liền viết một bức thư
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nhờ cho người đem qua cho Dương Minh Châu. Nhận
được thư của ông Khoa, Dương Minh Châu mừng rỡ,
một mặt trả lời mời Ngài qua mật khu, có liên lạc trước,
mặt khác cấp tốc cho liên lạc báo tin Ung Văn Khiêm ở
Nam Bộ hay, vì từ ngày Ngài bật tin tới nay, Nam Bộ cho
kiếm mà không ra tông tích. Nay bất ngờ được biết Ngài
đang ở Tây Ninh nên Ung Văn Khiêm lập tức viết một
bức thơ mời Ngài vô Nam Bộ cho liên lạc đem trả về liền
cho Dương Minh Châu, và ông Châu đã trao lại cho Ngài
khi ông qua tới mật khu.
Đặng thơ mời, Đức Hộ Pháp cử một phái đoàn ba
người, gồm ông Bảy là anh ruột của Đức Hộ Pháp, ông
Truyền Trạng Phạm Văn Ngọ và Ngài Khoa ra đi. Qua
đến mật khu vào ngày 11 tháng giêng Đinh Hợi (1947) vào
lúc xế chiều. Trước khi đi Đức Hộ Pháp căn dặn làm thế
nào mời cho đặng Dương Minh Châu qua gặp Đức Hộ
Pháp, vì Dương Minh Châu là con của thầy dạy học Đức
Hộ Pháp lúc nhỏ và anh ruột của Dương Minh Châu là
bạn thân của Đức Hộ Pháp buổi trước, nay đã chết. Đức
Hộ Pháp dặn Ngài nói tên người anh cho Dương Minh
Châu biết nhưng Ngài đã quên.
Gặp nhau mừng rỡ, kể lại hành trình của mỗi người
từ lâu mà ngày nay đều về Tây Ninh, nhưng người ở với
Việt Minh, người nay lại ở với Cao Đài. Dương Minh
Châu trao thơ của Ung Văn Khiêm khẩn thiết yêu cầu
Ngài trở lại mật khu để liên lạc đưa đi Nam Bộ gặp Ung
Văn Khiêm, nhưng Ngài đã từ chối, bảo đã lỡ về với Đạo
Cao Đài, không lẻ bỏ đi, thêm nữa ở Nam Bộ không
thiếu nhơn tài, oông có về đó thì cũng không giúp ích
gì bao nhiêu. Dầu sao trong hiện tình Việt Minh và Cao
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Đài có vẻ mỗi bên đi một ngã, nhưng cả hai đều có một
tinh thần ái quốc thương dân nồng nàn, có ngày cũng
phải hiệp nhau, nên việc ông ở lại Cao Đài có lợi hơn, vì
Ngài sẽ là nhịp cầu luôn luôn sẵn có để cho đôi bên gặp
nhau khi cần thiết.
Trong lúc hội thảo với nhau, có đủ mặt anh em trong
khu là Dương Minh Châu-Chủ Tịch, Tư Đẩu-Uỷ Viên
quân sự, Thiếu Tá Ngọ sau nầy trở về Cao Đài-Uỷ viên
xã hội, với một anh chánh trị viên người Bắc Kỳ, Ngài có
cho hay rằng đặng tin quân đội Pháp hiệp với quân đội
Cao Đài tấn công vào mật khu ngày gần đây, nên đề nghị
nếu đủ sức đánh thì dự bị phục kích đánh một trận lấy
tiếng, còn nếu không đủ sức thì nên sắp đặt rút lui sớm,
đừng để bị đánh bất ngờ và còn nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Ở mật khu ngày 12 và 13 tháng 1 Đinh Hợi đến xế
chiều 13 đi đêm trở về Tòa Thánh đến 5 giờ chiều 14 đến
ngã năm ngoại ô có quân đội Cao Đài do Đức Hộ Pháp
cho hay đón tiếp. Bên Việt Minh cũng có phái đoàn 3
người gồm: Dương Minh Châu, Tư Đẩu và anh chánh
trị viên Bắc Kỳ.
Trước khi khởi hành về Tòa Thánh Ngài còn nhắc
vụ Pháp sắp tấn công, mỗi lần đều có anh Chánh Trị Viên
Bắc Kỳ nghe rõ.
Vì thời Tý đêm 14 cúng Đại Đàn 15 tháng Giêng nên
Đức Hộ Pháp không tiếp liền phái đoàn Việt Minh đặng,
phải tạm nghỉ ở ngã năm một đêm sáng ngày vào lối 7 giờ
30 thì Đức Hộ Pháp tiếp một mình Dương Minh Châu
tại Hộ Pháp Đường và giữ lại ăn cơm với Đức Ngài đến
tối 15 mới ra về. Đức Hộ Pháp cho một vị thiếu úy còn trẻ
tuổi, hình như là thiếu úy Hồng sau nầy lên cấp tá đưa về.
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Lo sợ mấy ông quân đội Cao Đài làm điều bất chánh nên
Ngài xin Đức Hộ Pháp cho theo đưa tới nơi tới chổ. Đi
đường rừng quanh co đêm tối chẳng biết lối nào mà đi,
khi gần sáng đến một đoạn rạch gọi là Rạch Rễ, có xuồng
đón rước phái đoàn Việt Minh trở về mật khu.
Khi từ giã, Ngài hỏi Dương Minh Châu: “Tới đây
mấy anh đi đặng an toàn chưa?”, Dương Minh Châu nói:
“Đã an toàn, anh khỏi phải lo”.
Trước khi xuống xuồng Ngài còn nhắc ông chánh
trị viên nên lưu ý lo việc sắp đặt mật khu. Vị thiếu úy và
Ngài trở về báo tin Đức Hộ Pháp hay phái đoàn Việt
Minh đã trở về rồi.
CÁI CHẾT CỦA DƯƠNG MINH CHÂU
Tưởng đâu như vậy là tạm yên đặng một bề, sau
cuộc đàm thoại đặc biệt giữa Đức Hộ Pháp và Dương
Minh Châu, không dè vào đêm ngày 18 tháng 1 Đinh
Hợi, Ngài nằm mơ trong giấc ngủ, nghe tiếng con chim
gì kêu đều đều, vía Ngài lấy làm lạ, chổi dậy đẩy cửa ra
ngoài, vẫn nghe tiếng kêu đều đều. Lần dò đến một tòa
nhà thấy trên nóc có một người hình dáng giống Dương
Minh Châu, mặc một bộ đồ đen mà khi Ngài đến thấy
day mặt chổ khác. Ngài đi vòng quanh để nhìn mặt thì
người đó quay lại chổ khác nữa. Ngài lần dò quanh theo,
mắt cứ ngó theo người đứng trên nóc nhà, chơn vấp phải
cái gì không biết, giựt mình thức giấc nhìn ra bên Thánh
Thất tạm buổi đó còn xây cất chổ nền Báo Ân Từ hiện
nay, đang cúng thời Tý. Mấy anh em Đồng Nhi đang gõ
nhịp đều đều để đọc kinh.
Không rõ lành dữ thế nào, mà cũng không giải thích
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được điềm mộng, nên đến sáng Ngài ưu tư đi thơ thẩn
một mình ở sân Hộ Pháp Đường, Đức Hộ Pháp trông
thấy kêu hỏi, ông thuật điềm mộng. Chừng đó Đức Hộ
Pháp mới tỏ vẻ buồn bã bảo: “Chú thấy đó là Dương Minh
Châu đó, vì bên quân đội Cao Đài có cho Qua hay là hồi
hôm quân đội Pháp tấn công mật khu đã bắn chết Dương
Minh Châu rồi”. Đức Hộ Pháp than tiếc một người trẻ
tuổi, học thức cao (Cử Nhân Luật) đầy nhiệt huyết, ái quốc
cao độ lại chết sớm rất uổng. Riêng phần Ngài không nói
ra chớ lo nghĩ đến hậu quả vụ Dương Minh Châu chết,
các bạn bên khán chiến định giá con người của Ngài như
thế nào và có lên án Ngài chỉ lối cho quân Pháp tấn công
mật khu hay không? Thời gian trôi qua không nghe Việt
Minh Cộng Sản lên án Ngài cũng yên tâm. Đến sau nầy
Thiếu Tá Ngọ là Uỷ Viên xã hội trở về quân đội Cao Đài
thuật lại nói rõ chi tiết như sau:
Anh em Việt Minh tin tưởng nơi lời căn dặn có vẻ
thiết tha của Ngài, nên trước khi đi qua hội kiến với Đức
Hộ Pháp thì Dương Minh Châu đã có lịnh cho các ban
bộ rút lui rồi. Sáng ngày 16 tháng 1 Đinh Hợi về vùng rồi,
thay vì về ngay mật khu thì Dương Minh Châu và nội
bọn còn đi quan sát các nơi, coi có thi hành chu đáo hay
không. Đến xế chiều ngày 16 tháng 1 Đinh Hợi mới về tới
mật khu, gặp người vợ ở ngoài Tây Ninh ẩm đứa con độ
2 đến 3 tuổi vào chờ thăm. Vợ chồng, cha con gặp nhau
mừng rỡ, chừng nói chuyện thì quá trễ, gần tối không về
Tây Ninh kịp, nhưng tin tưởng nơi các hầm bí mật, không
ai phát giác đặng nên để vợ con ở lại nghỉ đêm ở mật khu
đến sáng sẽ đưa về. Không dè nội đêm đó quân Pháp vô
tới không hay, vì các trạm gác bên ngoài đã cho rút hết
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rồi, không ai báo tin. Đến chừng bọn Pháp vô gần tới thì
mạnh ai nấy chạy trốn, theo nhiều hầm bí mật đã đào sẵn.
Rũi cho Dương Minh Châu lúc chạy trốn lại ẩm đứa con
nhỏ theo, còn vợ thì chạy hầm khác. Khi bọn Pháp vô tới
nơi kiếm không thấy ai hết, nên bắn súng la hét om sòm
làm cho em nhỏ hoảng sợ, phát khóc. Do đó quân Pháp
truy ra chổ Dương Minh Châu ẩn núp lôi ra bắn chết bỏ
thây tại chổ và bắt em nhỏ đem về Tây Ninh. Kiếm không
đặng ai nữa quân Pháp mới rút đi hết. Chừng đó anh em
trở ra mới hay Dương Minh Châu đã chết. Nếu không có
vợ con qua và nhứt là cậu bé khóc thì quân Pháp không
tài nào tìm ra có hầm bí mật khác.
ĐI MẶT TRẬN QUỐC GIA LIÊN
Ngày mùng 5 tháng giêng Đinh Hợi (26-1-1947) Đức
Quyền Giáo Tông giáng cơ ở văn phòng Hiệp Thiên Đài
có dạy:
“Còn em Phủ! Em cũng ráng trì chí đợi cơ hội. Em hữu
phước Chư Thần đưa em về đây bởi tiền định. Thôi Qua
để lời mừng em. Chi chi không lẻ Đạo không linh sao em”.
Lúc đó gồm có một số Giáo Sư, Giáo Viên dạy học
như ông Nguyễn Bửu Tài, Trần Văn Quế, Giáo Thọ Thiện
Tịnh… thuộc phái Đạo Tiên Thiên về hiệp ở Tòa Thánh.
Đức Hộ Pháp cho mở một cơ quan gọi là Quốc Sự Vụ và
cho Ngài qua ở chung. Do đó Ngài thường có đi hầu đàn
nơi phái Tiên Thiên nơi Tâm Lý Mật Truyền (nhà ông
họa đồ Oanh ở ngoại ô) đêm 9 rạng tháng 3 Đinh Hợi
(29-3-1947) Đức Lý Thái Bạch có dạy:
Lý Đạo muông thu vẫn rạng ngời,
Thái minh lý thuyết giúp con trời.
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Bạch minh (1) chơn lý tìm cho thấu,
Giáng chỉ đàn trung hiểu tận lời.
Nhưng còn hiền sĩ chích chiu,
Xa xăm bước tới để nêu tên lành.
Khoa lý thuyết năm canh vận chuyển,
Chụp thần quang Lão chuyển vô vi.
Cho hiền đạt ý cao trí,
Bước đi đến chốn trường thi cận kề.
Lúc nguy hiểm mọi bề Lão cả,
Ban hồng ân đủ cả gia đình.
Cho Hiền thấy rõ huyền linh,
Giáo Tông Lý Bạch phân minh hiện tường.
Kêu tới Lão mọi đường Lão chứng,
Dầu gian nguy Lão dựng thành yên.
Căn Hiền với Lão tiền duyên,
Khiến nên nhắc nhở liên miên Lão hoài.(2)
Lão ứng hóa trong ngoài vận chuyển,
An tấm thân có biến muôn chiều.
Nhưng nay Hiền lại mỹ miều,
Dọn mình bước kịp xế chiều Hiền ôi!
Lòng thiện cảm khúc nôi đòi đoạn,
Nghĩ càng thương cho hẳn càng yêu.
(1) Sau nầy mới biết Bạch Minh là Thánh Danh ơn trên
ban cho Hồ Thái Bạch.
(2)Từ ngày Đức Lý Đại Tiên dạy ở núi Cấm, Ngài đủ lòng
tin tưởng nơi Đức Ngài, nên con đường phiêu lưu lúc
tản cư, Ngài có 2 đồng xu để xin quẻ, nhờ Đức Ngài
mách bảo, hễ quẻ tốt đi tới, còn xấu thì dừng lại nên
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Đức Ngài mới bảo rằng “nhắc nhỡ Đức Ngài liên miên”.

Về Tòa Thánh ngày mùng 1 tháng chạp Bính Tuất,
nghiền ngẫm nghiên cứu Thánh Ngôn, Tân Luật Pháp
Chánh Truyền, kinh sách Đạo và hầu đàn mấy kỳ đủ đức
tin rồi đến mùng 8 tháng 4 Đinh Hợi mới xin nhập môn
do Đức Hộ Pháp chứng minh thệ và giải oan. Vì nghĩ rằng
đối với người phàm còn không đặng thất hứa huống hồ
đối với Thiêng Liêng một lời thệt khất hứa không phải dễ.
Mặc dầu thế mà đầu óc chính trị chưa cởi mở và lòng
vẫn giận tức thù ghét thực dân Pháp còn âm mưu thống
trị mãi dân Việt, nên thời Tý ngày 5 tháng 5 Đinh Hợi
(23-6-1947) Đức Vân Trung Tử giáng cơ dạy:
Vân chiếu chỉ vua Trời phán định,
Trung thừa vâng thửa lịnh phụ hoàng.
Tử đồ cố gắn dạ loan,
Giáng lâm trần trược xốn sang tấc lòng.
Khoa thơ thới bình sanh anh kiệt,
Dốc một lòng mài miệt trung dung.
Tìm câu văn phủ Cửu Trùng,
Ban truyền hậu thế liền liền roi theo.
Khen cho Hiền chí keo gắn phét,
Ráng nghe Hiền nền nếp tu tâm.
Tu là phải giữ hằng năm,
Bỏ điều ái ố xa xăm dậm đường.
Thủ Hiền đã nhiều chương bia tạc,
Rõ thông qua Hiền lạc vào đâu.
Hay chăng ái, ố cao sâu?

52



ĐI MẶT TRẬN QUỐC GIA LIÊN

Bỏ đi bộ hẳn ví dầu nghịch ta.
Thăng

Nhờ những lời dặn trên mà Ngài thức tỉnh và cởi mở
lòng thù ghét để mở rộng tình thương cho đến hôm nay,
nương theo đức háo sanh của Thượng Đế, Ngài không có
thù ghét hay giận hờn bất cứ một ai, dầu cá thể, tập thể,
đoàn thể, quốc gia chủng tộc hay sắc tộc nào.
Cũng kỳ đàn nầy có tái cầu, Đức Ngọc Hoàng
Thượng Đế giáng cho một bài như sau:
Ngọc trắng tinh vi mới thiệt màu,
Hoàng đồ đến mức lập công cao.
Thượng tâm trọn Đạo cơ Thầy chuyển,
Đế Đạo dàn ra độ ngũ châu.
Khoa … sắp sĩ Hiền giúp bạn,
Chí tâm thành chẳng hạn mốt mai.
Con ôi kiếp số anh tài,
Vào sanh ra tử bao nài tấm thân.
Vẫn tâm trung số phần đã định,
Dẫu cường quyền hung tặc chớ nao.
Nhìn qua kim cổ phong trào,
Con đường máy tạo cớ nao tất lòng.
Vai con gánh sớt chia cùng Quế,
Việc cứu đời dành để hậu lai.
Con tua gắng chí dũa mài,
Ngày giờ vội giục nhơn tài giúp công.
Thăng

Đây là một đàn tư tiếp đặng ở Tâm Lý Mật Truyền
vào đêm 5 tháng 5 Đinh Hợi (23-6-1947) nên Ngài lưỡng
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lự hông biết nghĩ sao, vì nhập môn Tòa Thánh tùng lịnh
Đức Hộ Pháp, không có lệnh Đức Ngài thì làm sao đi Sài
Gòn giúp Trần Văn Quế, Chủ Tịch Mật Trận Quốc Gia
Liên Hiệp, đã vậy ông Quế còn ở Tòa Thánh như Ngài
nên Ngài vẫn làm thinh chờ coi ra sao. Thì ra ba ngày sau
(26-6-1947) có đám cầu siêu ở Báo Ân Từ, Đức Hộ Pháp
và các chức sắc cao cấp qua dự hậu điện ở Báo Ân Từ,
với thân phận Đạo Hữu Ngài chỉ lấp ló bên ngoài, bổng
thình lình đặng Đức Hộ Pháp kêu lại ra lịnh cho Ngài
và Truyền Trạng Ngọ phải sửa soạn đi Sài Gòn giúp cho
Mật Trận Quốc Gia Liên Hiệp do Vũ Tam Anh đang tổ
chức và dặn ông Bảo Thế nội ngày lập lịnh cho Đức Hộ
Pháp ký tên sáng hôm sau đi Sài Gòn liền. Ngồi xe đò từ
Tây Ninh xuống tới Gò Dầu Hạ vừa trưa gặp convoi Sài
Gòn-Cao Miên lên tới, có ông Thuộc là Hội Viên Hội
Quốc Gia Liên Hiệp đi Tây Ninh để rước ông Quế. Gặp
nhau mừng rỡ hỏi han thì ông Thuộc bảo đêm rồi các
Đấng có giản dạy phải đi Tây Ninh rước ông Quế thì
cá Đấng dạy rằng: Khoa đã xuống rồi, anh em phân vân
nói xuống rồi mà sao không thấy lại Mặt Trận mà còn đi
đâu, không ngờ các Đấng nói vậy là vì ngày hôm qua đã
có lịnh của Đức Hộ Pháp cho đi rồi, bữa nay mới xuống
gặp ở giữa đường.
Xuống Sài Gòn đặng 3 ngày thì có mật thám lên Tây
Ninh tìm bắt, vì khi Ngài từ bỏ đi Tây Ninh không có
hấu tòa thì Tòa Châu Đốc kêu án hai năm tù ở.
Xuống Sài Gòn với Mặt Trận Quốc Gia Liên Hiệp
mấy tháng trường chẳng thấy công việc gì làm khác hơn
là cúng tứ thời tại nơi gọi là văn phòng Mặt Trận, còn
mấy người đi đâu không biết, tối ngày đến chiều về nói
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chuyện đâu đâu.
Ban đầu thì còn cơm ăn đầy đủ, đến sau bửa cháu
bửa cơm, đồ ăn chỉ có nước tương. Buộc lòng Ngài đến
người cháu làm giáo viên hỏi một chiếc xe đạp cũ để làm
chưn, chớ muốn đi đâu không có tiền bạc gì cả.
Nghe nói nhà ông Ách Nhàn ở Phú Thuận có thờ
Thầy, mỗi kỳ sóc vọng đều có lập đàn các Đấng đến dạy,
Ngài đạp xe lên ở đêm đến thời Tý hầu đàn cho an ủi.
Đến đêm thời Tý Rằm tháng tám Đinh Hợi (28-91947) Đức Chí Tôn về giáng cho một bài như sau:
Ngọc còn noi dấu để chờ con,
Hoàng Thượng rơi châu lẽ mất còn.
Thượng chi ân để con sửa nghiệp,
Đế ban cứu quốc gắng lòng son.
Khoa đến Khoa lo câu hội hiệp,
Thầy thân con giao tiếp chỉ hành.
Cơ hành Hội Thánh em anh,
Thủy chung cho trọn dạ đành nghĩa sâu.
Tin là Thầy dạy trở về hợp với Hội Thánh, nhưng
đang không có tiền lấy đâu mua vé xe mà về thành phải
đành chịu lỳ.
Vào ngày mùng 1 tháng 9 Đinh Hợi (13-10-1947)
Ngài cũng đi hầu đàng như thường lệ, kỳ nầy gặp liên lạc
của cụ Cao Triều Phát cho mời anh em Đạo vào khu họp
phiên đại hội tổ chức Cao Đài Thống Nhứt 12 phái, mọi
phương tiện di chuyển có người lo. Ngài cũng muốn đi
nhưng chưa chánh thức nhận lời thì đức Thượng Đế lại
cho thêm một bài như sau:
Ngọc châu vô lượng để roi truyền,
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Hoàng chánh tâm minh hưởng lộc yêu.
Thượng chỉ qui nguyên cơn sửa lập,
Đế hòa công hưởng phước ân thiên.
Gần đây khó nối biển nên cồn,
Sắc mạng Thầy ban cứu thiện tôn.
Lo Đạo vững hành Thầy dẫn nẽo,
Đưa người lương thiện bảo sanh tồn.
Khoa kỳ gần đến ớ con ôi,
Lo học vô vi rõ lý rồi.
Gặp đặng thiện cơ lo nhứt mạch,
Đua tài lặn lội chẳng nên bồn.
Biết ơn trên không đồng ý nên Ngài từ chối không đi
dự hội, nhưng cũng không giải quyết đặng vấn đề tiền xe
để về Tòa Thánh, chỉ ôm tâm sự một mình chớ chẳng biết
thổ lộ cùng ai. Tuy biết vợ con đang ở Sài Gòn nhưng Ngài
xét mình mãi lo việc xa xôi mà không làm tròn bổn phận
làm chồng, làm cha nên không thể đến xin tiền cho đặng.
Quyền Thiêng Liêng vô hình thấy rõ nên giải quyết
giúp vào kỳ đàn sau nhằm ngày 15 tháng 9 Đinh Hợi (2710-1947) là khi Ngài đến Phú Nhuận thì vừa ngạc nhiên
vừa vui mừng thấy có mặt ông Thiện Tịnh ở Tây Ninh nơi
đó. Hỏi ra mới biết ông Thiện Tịnh vừa xuống tới hồi xế
trưa, được biết tối có lặp đàn và cũng có mặt Ngài đến hầu
nên ông ở lại để gặp nhau, ông bảo anh em ở Tòa Thánh
nhớ Ngài quá, sao lâu rồi mà Ngài không về. Ngài bảo: “Có
lịnh cho về mà không có tiền để về”. Ông liền giúp tiền xe
15 đồng, mừng quá hai anh em hàn huyên mọi lẽ đến khi
hầu đàn, chẳng có chi khác lạ. Đến sáng ông Thiện Tịnh
định đi chợ Thái Bình lo công chuyện, nghỉ nhà quen
nơi đó, sáng vô sẽ về Tây Ninh và đề nghị Ngài lo sắp xếp
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việc của Ngài xong đến trưa hay chiều xuống nhà người
quen ngủ đêm nơi đó, khuya sẽ ra convoi về Tòa Thánh.
Ăn cháo sáng xong hai anh em từ giả ông Ách Nhàn
rồi chia tay nhau, ai lo phận nấy. Ngài về đến nhà thấy
có một mình ông Giáo Sư Trần Văn Quế còn mấy người
kia đi đâu vắn hết. Ngài vô sắp xếp quần áo và giõ xách
định đi thì ông Quế bảo chờ anh em về đủ cho hay rồi sẽ
đi. Ngài biết chắc có mặt mấy người kia thì không thể đi
đặng, nên bảo nhờ ông Quế nói lại dùm, rồi nhứt quyết
ra đi, ông Quế không cản đặng.
Xuống đến chợ Thái Bình tìm đặng nhà quen của ông
Thiện Tịnh gởi đồ nơi đó, đem trả chiếc xe đạp rồi thả bộ
về nghỉ với ông Thiện Tịnh đến khuya thì về Tòa Thánh.
Không ngờ 3 ngày sau có mật thám đến xét nhà
Mặt Trận kiếm bắt Ngài mà không có, lại gặp ông Quế
là dân Côn Đảo về, có lẻ giấy tờ không hợp pháp hay sao
mà chúng bắt ông giam hết mấy ngày, nhờ anh em chạy
cậy ông Lê Văn Hoạch lúc đó cầm quyền Thủ Tướng can
thiệp mới được trả tự do.
Anh em trong Mặt Trận và nhứt là ông Quế sau nầy
có trách Ngài là có hay biết trước nên ra đi kịp mà không
báo cho anh em hay, nhưng Ngài cũng thật thà bảo là
chẳng biết gì hết.
Xét kỹ thì cả sự việc xảy ra Thiêng Liêng đưa Ngài
đi Mặt Trận rồi cũng gọi Ngài về Tòa Thánh là để tránh
cho Ngài khỏi phải vào vòng lao lý, có cực xác đôi chút
nhưng mà được tự do.
Thậm chí có lịnh về Tòa Thánh mà không về đặng
thì vô hình lại chuyển cho ông Thiện Tịnh xuống đem về
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kịp giờ khỏi bị bắt. Như thế có lý do gì chối cải cho rằng
không có quyền năng vô hình của các Đấng Thiêng Liêng.
Về Tòa Thánh an nghỉ một thời gian, nhưng đầu óc
vẫn còn nặng về cơ đời qua loạn lạc chết chóc.
Có lần bà Bát Nương cho một bài thi kêu gọi chức
sắc lớn nhỏ họa thi với bà, cả thảy lớn nhỏ từ Đức Hộ
Pháp, chư vị Thời Quân và nhiều chứ sắc mỗi người đều
có làm thi mà Bác Nương dạy mỗi người tự ngâm bài thi
của mình cho Bà nghe. Bài thi của bà Bát Nương như sau:
Hễ muốn làm sư phải hược trò,
Vụn may thường đổ lỗi người đo.
Nháy duyên Tây Tử cười môi méo,
Đoạt điệu Đường Phi bước trẹo giò.
Bắt nguyệt lại mò trăng đáy nước,
Theo Tây bợ ngợ viết nhà nho.
Vui chi hơn gặp tay tài tử,
Vải lưới chòm cây có cứu cò.
Trong lúc đang quá bực bội nên Ngài có họa lại một
bài thi có phần thất lễ với Bà Bát Nương, bài thi như sau:
Thế sự hôm nay diễn lắm trò,
Lòng người nham hiểm thước nào đo.
Bởi đâu nhơn loại chia hai khối,
Mới khiến lê dân chạy rã giò.
Trong lúc giết nhau thây tợ núi,
Lẽ đâu ngâm vịnh lối đồ nho.
Ai ôi có thế tìm tân thuyết,
Cứu vớt nhơn sanh thoát bẫy cò.
Kịp thời suy nghĩ Ngài thấy Bà Bát Nương vì thương
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đa số chức sắc buổi ấy, cũng bực bội như Ngài mà không
lối ra nên mới bày ra họa thi làm lãng khuây nổi lòng đôi
lúc, nên Ngài biết lỗi ăn năng mới họa thêm một bài thứ
hai như sau, nhờ Bà Bát Nương tha tội:
Hiểu Đạo rồi nay mới nhận trò,
Cơ Trời mầu nhiệm dễ gì đo.
Chí linh vi diện đưa chơn bước,
Nhơn loại muội ngu khá nối giò.
Đạo đức dìu đời cơ chuyển thế,
Nghĩa nhân giúp Đạo phép tông nho.
Cao Đài Đại Đạo ban truyền khắp,
Đệ tử năm châu trắng tợ cò.
ĐI VÀO KHU VIỆT MINH
Một ngày tình cờ con trai cả của Ngài đang ở trong
khu bổng nhiên đến gặp Ngài. Hỏi qua mấy cửa có ai xét
hỏi gì không, thì nghe nói là không có ai xét hỏi. Thì ra
các anh lớn trong Nam Bộ cho con của Ngài về phải rước
cho được Ngài vô khu một chuyến. Ngài trình lên Đức
Hộ Pháp hay thì Đức Hộ Pháp khuyên không nên đi, sợ
vô khu rồi không trở ra đặng. Riêng Ngài thì cũng chưa
nhứt quyết nên lưu con ở lại với Ngài một lúc. Cũng lạ là
ở khu nhiễm theo khu, nay về chùa cũng nhiễm chùa, ăn
chay trường với Ngài, chớ có gì mặn đâu mà ăn.
Một thời gian Ngài chưa nhứt quyết nên cậu ta xin
đi Sài Gòn thăm mẹ và chú thím. Xuống Sài Gòn bà Thím
Tám thấy tội nghiệp, vì ở khu ăn uống cực khổ, về chùa
lại ăn chay nên làm cho một bửa ăn ngon lành gọi là bồi
dưỡng. Cậu ta thích thú ăn một bửa ngon lành nhưng sau
đó một lát bị ói mữa ra hết mà còn mệt đừ. Từ đó thất
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kinh không dám ăn mặn nữa và chay trường luôn. Ở Sài
Gòn vài hôm rồi về với Tòa Thánh với Ngài.
Trong lúc đó quyền vô hình Đức Lý Đại Tiên giáng
cơ nơi Tâm Lý Mật Truyền như sau:
Vào ngày 22 tháng 9 Đinh Hợi (4-11-1947)
LÝ cả nghĩa chung đáng giữ đầu,
THÁI hòa lan rộng đôi nhịp cầu.
BẠCH tranh mây phủ tương đồ cạnh,
GIÁNG chiếu Nam Bang diệu diệu mầu.
Ai là người nghĩa sĩ, kẻ trương phu đứng ra gánh vác
trong ngoài cho hòa nhã xinh tươi, dù tu không đủ thao
lược để thực hành nhưng biết đâu tấm lòng mộ chủng sẽ
kết thắng mai sau…..
Theo lịnh dạy thì phải tìm đủ chổ đủ chương để
làm cho trong ngoài thuận thảo hiệp cùng nhau và cũng
hối đi cho kịp lúc.
Mặc dù Ngài có hứa với Đức Hộ Pháp là Ngài đi rồi
sẽ trở về, nhưng Đức Hộ Pháp vẫn sợ Ngài trở về không
đặng mà Ngài cũng không dám cho Đức Ngài biết là Đức
Lý Đại Tiên có giáng cơ ở Tâm Lý Mật Truyền dạy Ngài
nên đi vì ở Tòa Thánh không nhìn nhận, thành thử Ngài
còn phân vân thì qua ngày 29-9 Đinh Hợi (Ngày 10-111947) Đức Quan Thánh ở Tâm Lý Mât Truyền có nhắc
lại và thúc hối đi như sau:
Quan tâm chấm dứt cuộc thù nhau,
Vân chỉ Nam bang phải đường nào.
Trường nhảy níu nhau hòa huyết mạch,
Giáng lâm chung trí cả một màu.
Nhịn trần ai đôi lời Lão tỏ,
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Ở nghĩa nhân cạn tỏ lời thành.
Để mà bước tới chỗ quanh,
Để mà sắp đặt cho rành tương lai.
Nhìn lòng dạ hôm nay Lão chứng,
Nơi đàn này sở dựng hiểu xa.
Coi xem chơn bước đi ra,
Về thăm quê cũ có mà đặng không?
Ta vững trí trong lòng nghĩa hiệp,
Đời của ta nương dịp phải làm.
Thấy ơn trên thúc giục thì cũng nóng lòng muốn đi
nhưng thấy ý Đức Hộ Pháp không vừa nên Ngài không
dám đề cập tới.
Đến ngày 15 tháng 10 Đinh Hợi (25-11-1947) Đức
Chí Tôn giáng cho bài thơ sau:
Thầy các con! Thầy hạ trần mừng các con:
Khoa bước tới lập trường chớ trễ,
Lãnh văn nho tiếng để đời sau.
Bản thiên đường Thầy gạnh tuổi cao,
Thầy cho trẻ bước vào hàng ngũ.
Con thức tỉnh một hồi cũng đủ,
Bởi vì đâu chẳng phải vị tình.
Bởi căn để con đủ dư nghìn,
Thầy hiểu trước chẳng còn bắt bẻ.
Kẻ dầy công khó lẹ như con,
Bước thang tiên lảnh phận cho tròn.
Tròn bổn phận tên con bia tạc.
Thăng

Ngày tháng trôi qua không còn nhắc tới nên Đức
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Hộ Pháp lãng quên, cho đến đầu tháng 11 Đinh Hợi có
liên lạc thúc giục nên Ngài đành phải nói dối với Đức
Hộ Pháp xin cho phép đi Sài Gòn vài bửa thăm gia đình,
Đức Hộ Pháp vui vẻ cho đi nhưng một khi xuống tới Sài
Gòn viết thư về chịu tội với Đức Hộ Pháp và trình với
Đức Hộ Pháp Ngài đi Nam Bộ một thời gian rồi về. Có
lẽ đặng tin đó Đức Hộ Pháp kể như Ngài đi không trở lại.
Ngày 16 tháng 11 Đinh Hợi (27-12-1947) liên lạc đưa
đi ở trong đến ngày 2 tháng 1 Mậu Tý (11-02-1948) trở
về tới Tòa Thánh một cách bất ngờ không ai biết trước.
Trong cuộc hành trình có con trai cả của Ngài cùng đi và
cùng về Tòa Thánh.
Hành trình đi có xe nhỏ đưa tới khoảng vắng vùng
An Lạc, ngừng xe cho xuống rồi xe chạy luôn. Người liên
lạc dẫn băng qua một khoảng ruộng trống khoảng một cây
số thì tới xóm. Vô xóm ghé trình bót công an Việt Minh
xét giấy thấy tên Trần Quang Vạn hỏi Ngài có bà con với
Trần Quang Vinh không. Ngài trả lời: “Có bà con cũng
đặng mà không cũng đặng”. Nghe trả lời ngan ngạnh, vị
công an cự nự làm dữ làm anh liên lạc phải lôi ra ngoài
năn nỉ thế nào giây lâu mới cho đi, nhưng cho một người
lính mang súng đi theo giữ cho tới trạm trong gọi là Sài
Gòn Mới gần bờ kinh, gặp các bạn quen trong đó có Đốc
Công Bình đã thay Ngài đi Nam Bộ lúc trước nhận lãnh
Ngài xong, người lính mới trở về vị trí.
Vào đó bữa trước qua bữa sau tin báo động, Tây tấn
công vô vườn Thơm nên có lịnh tản cư. Dân chúng có
cơ sở làm ăn như che đạp mía hay thứ gì quí đều tháo gỡ
thả chìm dưới kinh. Còn anh em nồng cốt thì họ quen
thuộc đường xá mạnh ai nấy lánh mặt. Rũi cho Ngài lúc
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đó đi chơi một mình, không biết đâu mà chạy, gặp một
em trẻ quen bạn của con Cả Ngài dẫn chạy vô bưng trốn.
Vì không quen lội bưng lại lúc đó Ngài cũng đã 50 tuổi rồi
nên theo không kịp bọn trẻ, nên em nhỏ và một em khác
phải cặp nách lôi đi. Chơn của Ngài lún sình sâu không
rút lên kịp để chạy theo sự lôi kéo nên chỉ có hai đầu gối
bơi bơi theo sức kéo của hai em. Ngài nhớ lại hồii nhỏ coi
hát bộ thấy vai tuồng của anh Tiêu Đình Qúi, mỗi lần có
giặc tới gắp anh ta chạy bằng hai đầu gối thì Ngài tức cười
nôn ruột. Trên đầu máy bay quần, dưới nầy mấy em lo sợ
lôi kéo Ngài muốn bết mà Ngài cứ cười làm mấy em vừa
bực vừa lạ lùng hỏi: “Bác làm gì cười giữ vậy?”
Chừng vô tới chổ an toàn, Ngài kể lại vụ chạy bằng
hai đầu gối lúc nảy thì ai nấy cũng cười. Kiếm được một
cái gò nhỏ cho Ngài ngồi nghỉ ngơi thì Ngài nằm xuống
ngủ một giấc ngon lành cho đến khi máy bay rút đi hết,
ai nấy trở về xóm, mấy em đánh thức Ngài dậy trở về xóm,
gặp lại anh em hỏi chạy đâu mà kiếm không được. Ngài
kể lại vụ lội bưng bằng hai đầu gối thì họ xúm nhau cười
một bữa.
Chiều bữa đó qua trận bất ngờ anh em với Ngài đi
một nơi cách đó vài cây số để ở nghỉ an toàn hai ba ngày,
cho đến khi có tin Tây rút hết mới trở lại sửa soạn để đi
Nam Bộ. Lúc đó có một người bạn quen về thành mà
không có dép đi, Ngài cởi đôi dép đang mang cho mượn
và Ngài đi chân không. Ngài không ngờ sự hy sinh nhỏ đó
của Ngài làm Ngài rất khổ thân vì đi chân không không
quen phần đất ruộng trưa nắng rất nóng làm cho hai bàn
chưng của Ngài phòng lên nhiều cục đi rất đau. Anh em
bảo không sao, vài bữa sẽ hết. Vì vậy đau thì đau, đi thì
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vẫn cứ đi, chừng mấy cục phồng xẹp xuống, chay cứng
mới đi tự nhiên đặng.
Ông Đốc Công Bình dẫn đi ngã Vườn Thơm, cho
xem sự tàn phá của chiến tranh, rồi dẫn đi qua ngã Đức
Hòa, tới một cái sông có lẻ là sông Vàm Cỏ Đông, có xuồng
đưa qua sông, đến một cái chợ nhỏ bị tàn phá nặng gọi là
chợ Ngã Tắc, ngủ đó một đêm sáng đi qua mộ cánh đồng
ruộng thẳng lớn, một cái mã xây gạch tử tế còn mới. Ông
Đốc Công Bình cho biết đó là mã của Võ Văn Tính, lúc
ở Châu Đốc bị lao phổi mà chết, chiều tối đến một xóm
trước kia có vẻ phong phú, nay bị tàn phá rất nặng. Ngủ
đó một đêm, sau đó đến nhà ông Đốc Công Bình ở một
vài ngày. Kế đó ông Đốc Công Bình đưa Ngài vào thăm
Nguyễn Bình đóng ở Giồng Dinh một ngày. Qua ngày,
người liên lạc đưa người rước Ngài định đưa vô Nam Bộ
đóng ở kinh Gảy vùng Mộc Hóa, ông Đốc Công Bình còn
ở lại với tướng Nguyễn Bình vài ngày sau mới vô Nam Bộ.
Về tới Nam Bộ thì Ung Văn Khiêm, Ủy Viên Nội Vụ
đi công tác vắng, Ngài và người con cả của Ngài đều ở tại
văn phòng cụ Cao Triều Phát, một cái nhà tranh rộng rãi
khoảng khoác. Ở căn giữa có thờ Thầy rất nghiêm trang,
một gian nhà dưới nối liền với văn phòng theo hình chữ
đinh vừa làm nhà bếp vừa làm nhà ăn.
Phục vụ nơi văn phòng có ông Cao Huệ Chương,
cháu của cụ Cao Huỳnh Diêu Bảo Văn Pháp Quân, sau
ngày giải phóng 1954 trở về Tòa Thánh dạy học ở Đạo
Đức Học Đường.
Cụ Cao Triều Phát ở một nhà riêng gần đó với một
ông bạn già là Cụ Cao Hải Để. Việc ăn uống của hai cụ
có người lo riêng.
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Khi vô khu thì con Cả của Ngài mua 2 tấm đệm may
thành 2 cái nốp, hai cha con mỗi người một cái. Ban ngày
xếp thành như một cái túi có dây đai mang sau lưng đi
đứng rất gọn gàng, ban đêm lật ra làm thành nốp vô đó ngủ
thay cho cả mùng mền, gói quần áo gối đầu thay cho gối.
Lúc Ngài ra đi không có sự đồng ý của Đức Hộ
Pháp nên không có ủy nhiệm thư gì của Đức Ngài, do đó
mọi việc gì đều có tính bàn thảo suông thôi chớ không
có quyết định gì rõ rệt. Thêm nữa lúc nầy Ngài cũng chỉ
là một Đạo Hữu mới nên cụ Cao Triều Phát cũng không
có đủ tính nhiệm nơi Ngài.
Trong lúc Ngài hỏi thăm gặp đặng người con rễ con
người anh thứ năm của Ngài là giáo viên theo kháng chiến
ở xóm đó, nên dẫn đi chơi làm quen mấy nhà có Đạo Cao
Đài đều đặng tự do thờ cúng, có Thiên Bàn đàng hoàng,
thì Ngài rất mừng. Nhờ có sự bao che của cụ Cao Triều
Phát đã lập thành Cao Đài Cứu Quốc 12 phái.
Một tuần lễ sau ông Ung Văn Khiêm công tác mới
về, gặp Ngài mừng rỡ, nhưng khi biết Ngài không có ý
định ở luôn trong khu thì không được vui.
Ông Ung Văn Khiêm có triệu tập một phiên họp,
anh em khắp nơi qui về đông đủ, phần lớn cũng đều là bạn
bè quen biết với Ngài từ trước, đủ hạng tài trí, Thạc Sĩ có,
Bác Sĩ có, Kỹ Sư đủ hạng về cầu cống, nông lâm súc, hóa
học…Giáo Sư và Giáo Viên đủ hạng rất đông đủ khả năng
xây dựng một chánh quyền vững chắc. Điều đáng để ý là
các bậc học thức cao ấy đều kính phục ông Khiêm. Đối
với cái tuổi trẻ học lực kém nhưng vì tinh thần yêu nước
cao độ, đức tánh trầm tĩnh, hy sinh, khắc khổ, nghiêm
nghị quyết đoán của ông.
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Sau khi quân lực Pháp núp bóng đồng minh tái chiếm
Sài Gòn và Trần Văn Giàu bỏ chạy qua Xiêm thì năng lực
kháng chiến ở Nam Bộ rời hết do một số anh em cá nhân
còn chịu đựng nơi địa phương nhỏ hẹp của mình. Nếu
không có tay của Ung Văn Khiêm khéo léo gom góp lập
thành hệ thống tạo cho Nam Bộ Kháng Chiến vững vàng,
được đông đảo nhơn sĩ, tướng sĩ không phải là Đảng viên
Cộng Sản nhưng vì lòng yêu nước tích cực đóng góp, thì
các vị anh hùng địa phương ấy lần hồi sẽ bị bẻ gảy hết, y
như các anh hùng địa phương, buổi trước lúc Pháp mới
qua xâm lược Việt Nam.
Sau những ngày và đêm bàn thảo sâu rộng với Ung
Văn Khiêm thì Ngài nhận thấy khó dung hòa tâm lý
đặng, vì lập trường của Cộng Sản là phải đánh cho địch
chịu thua trao trả đất nước thì cuộc độc lập mới vẻ vang
và muốn được vậy thì phải cùng nhau đi cùng một con
đường, nghe một tiếng chớ không thể đi hàng hai và dung
hòa tạm bợ.
Điều khó giải quyết là người Cộng Sản có một đức
tính sắt đá không ai lai chuyển được đối với chủ nghĩa của
họ cũng như người Cao Đài có đức tính sắt đá không gì lai
chuyển nổi đối với quyền năng vô hình của Thương Đế và
các Đấng Thiêng Liêng. Rốt cuộc Ngài đành phải nói với
Ung Văn Khiêm rằng: “Tôi không thể nào lai chuyển được
đức tính của anh. Cũng như anh không thể nào lai chuyển
đức tính của tôi, nhưng dầu sao chúng ta cũng là đồng máu
thịt người Việt với nhau, không lẻ đang tay sát hại lẫn nhau,
thôi thì việc nào không tránh khỏi phải chịu vậy còn việc nào
mà Đạo Cao Đài giúp đở cho mấy anh đặng thì chúng tôi
sẵn sàn thi thố. Tuy là một lời hứa của các nhân tôi, nhưng
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toàn Đạo Cao Đài vẫn luôn luôn thi thố”.
“Ngoại trừ cuộc sinh hoạt của quân đội dưới quyền chỉ
huy trực tiếp của Pháp có đụng chạm với Việt Minh, chứ phía
tôn giáo thì tất cả chức sắc, chức việc, Đạo hữu tùy khả năng
mỗi người đều giúp đỡ Việt Minh về mọi mặt: Lãnh những
người Việt Minh bị bắt để rồi lần lược được trả tự do, tiếp
tế lương thực, thuốc men, che dấu và nuôi dưỡng các cán bộ
nằm vùng, nuôi và che dấu thanh niên trốn quân dịch…”
Ngài còn nói với Ung Văn Khiêm là Ngài có ở lại
khu thì cũng chẳng khác nào một giọt nước thêm vào cả
tô nước đối với số nhân sĩ, nhân tài hiện hữu đang ở bên
cạnh của ông, còn Ngài ở ngoài thì ngày giờ nào cần bàn
thảo với Cao Đài thì Ngài là viên gạch nối liền khó kiếm.
Tuy Ngài nói vậy chớ Ngài cũng có giúp ý kiến cho
Ung Văn Khiêm giải quyết vấn đề tiền tệ của Nam Bộ
còn lệ thuộc đồng bạc của Pháp làm cho ông Khiêm bức
rức khó chịu. Ngài bảo rằng: “Chúng ta có một vùng tự do
rộng lớn do nông thôn bao vây thành thị, sao không tạo một
hệ thống tiền tệ đặc biệt cho mình với những phòng hối đoái
ở những nơi cần thiết”. ông Ung Văn Khiêm tuy không
tỏ dấu gì đồng ý nhưng sau khi Ngài về Đạo thì nghe lại
ông đã sử dụng đồng bạc Hồ Chí Minh. Vậy mới thấy rõ
con người kính đáo của ông Khiêm.
Có một lần Ngài gặp anh em đông đảo nói chuyện
vui chơi với nhau lại gặp ông Nguyễn Văn Tây tự Thanh
Sơn, Thanh Tra Chánh Phủ Miền Tây nói với Ngài một
câu rất nguy hiểm cho ông như sau: “Nếu Đạo Cao Đài
đem độc lập tự do hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam thì tôi
cũng theo Đạo Cao Đài với anh. Đối với cha mẹ tôi là bậc
trưởng thượng, tôi không đề cập đến, chớ nếu tôi về Đạo
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Cao Đài thì con tôi cũng về Đạo Cao Đài với tôi”. Khi đó
Ngài có đứng lên vỗ vai Nguyễn Văn Tây và nói: “Lời của
anh có các Đấng chứng minh không thể nào quên đặng”.
Câu chuyện thấu tai, Ung Văn Khiêm quyết định
thanh toán ông Nguyễn Văn Tây làm cho các nhơn sĩ
phải gớm tay của Khiêm. Hay đặng tin đó Ngài phải đích
thân đến gặp Ung Văn Khiêm và đính chính câu nói của
ông Nguyễn Văn Tây là có ý muốn nói khích Ngài ở lại
khu chớ không có ý gì khác. Chừng đó ông Khiêm mới
bớt nộ khí.
TRỞ VỀ TÒA THÁNH
Thời gian trôi qua rất mau, loai hoai thì đã gần đến
tết mà Ung Văn Khiêm cũng chưa định cho Ngài trở về.
Một hôm vào tối 24-25 tết thì cụ Cao Triều Phát và tất cả
các cơ sở khác được lệnh gấp rút di chuyển đi nơi khác,
không rõ đi đâu, chừng đó mới chấp nhận cho đưa Ngài
lại Sở Giao Thông liên lạc sắp đặt. Nơi đây làm việc rất
tấp nập vì nơi trạm trung ương phân phối đi khắp cả Nam
Bộ, rất có hệ thống.
Cũng may là Ngài đến đó gặp anh Tổng Giám Đốc
Giao Liên là một bạn quen lúc Ngài làm việc ở phòng Biên
Hòa trào Pháp thuộc, gặp Ngài mừng rỡ hỏi đi đâu? Thì
Ngài nói về Tây Ninh và yêu cầu cho Ngài đi con đường
về thẳng Tây Ninh, chớ không ra Thủ Thừa rồi tự tiện về
Tây Ninh, vì Ngài có ý nghĩ, Ngài vắn mặt trót đã một
tháng rưỡi rồi, không biết rõ bên ngoài có xảy ra việc gì
không. Nếu ra Thủ Thừa phải qua Sài Gòn mới về Tây
Ninh thì có phần nguy hiểm.
Anh Tổng Giám Đốc vui vẻ cấp giấy và đưa Ngài
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giao giáp mặt anh liên lạc căn dặn kỹ lưỡng, đến trạm giao
liên tới đây phải giao cho rành lại, đưa đi cho kỹ lưỡng và
chu đáo cho tới Tây Ninh mới thôi.
Thì ra lúc vô khu Ngài và người con Cả của Ngài
có liên lạc đặc biệt rước từ Sài Gòn và đưa luôn cho tới
Nam Bộ, còn bận về thì Ngài và người con của Ngài phải
đi theo hệ thống thường thức, qua nhiều trạm giao liên,
mỗi anh giao liên thì chỉ biết có một khoảng đường của
mình mà thôi chớ không biết khoảng kia đi ngã nào và
cũng không biết anh liên lạc ở đâu lại. Sau một đêm và
một ngày ngồi xuồng vô bụi giấu kín còn người lên bờ có
những hầm núp cá nhân đảo sẵn, xuống núp cho đến khi
không thấy dạng máy bay mới trở xuống xuồng đi nữa.
Qua hai trạm liên lạc mới tới trạm kinh Trà Cú Thượng
ghé ngủ nhà một bà cụ cho ăn cơm với đọt bầu luộc, chấm
nước muối, có chút giấm chua chua, Ngài ăn ngon còn
hơn là cao lương mỹ vị. Tới đây đổi giao liên đi theo con
kinh Trà Cú Thượng mà lúc vô Ngài đã có đi qua, nhưng
kỳ nầy đi ngược lại, quá đêm mút đầu kinh thì tới chỗ gọi
là Cần Vè hay Cần Xé gì đó. Xuồng đi đến chổ ông Đốc
Côn Bình thì thấy ông đang ngồi nghỉ mát trên cầu, chào
nhau và từ giã nhau luôn.
Tới đây không theo đường cũ mà lại đưa xuồng vô
tới ngọn rạch cùng đường cho lên bộ giao liên lạc dẫn đi
bộ băng qua nhiều cánh đồng ruộng khá rộng mà thường
gọi là những giồng như Giòng Thổ Địa…vì nơi đây toàn là
bưng lầy, nơi nào cao ráo làm ruộng đặng thì gọi là giòng.
Sau hai ngày đường bộ đến chổ ngọn cùn của con rạch
gọi là rạch Tràm, nghỉ ngơi cơm nước nơi đó rồi có người
đưa xuồng ra ngoài Vàm gặp một xóm dân cư khá đông
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đúc, có một cái chợ bị phá tan hoang nhưng phố phường
vẫn còn. Vào ngày 30 tết, chổ nầy thuộc khu độc lập nên
cán bộ tự do sinh hoạt tới lui đông đảo, vì đêm 30 tết nầy
có tổ chức lễ kỷ niệm năm thứ nhất ngày Dương Minh
Châu đã hy sinh. Tính theo ngày Dương Lịch, cuộc lễ tổ
chức rầm rộ tại sân vận động có diễn đàn phát thanh ra
các ống loa, có thêm chóp bóng, diễn kịch, người đi dự có
trên ngàn người, cho dân ngoài thành được mời vô dự,
vợ con của Dương Minh Châu cũng có mặt. Anh em có
đề nghị Ngài lên diễn đàn để lời cảm tưởng, nhưng Ngài
đã từ chối, vì lẽ còn ra ngoài làm việc e ra bất tiện. Anh
em cũng thông cảm chấp nhận, nhưng Ngài vẫn bùi ngùi
âm thầm dự lễ tưởng nhớ đến một người bạn quí, đã sớm
hy sinh cho tổ quốc.
Theo sự sắp đặt anh em cho liên lạc đưa Ngài và con
Cả của Ngài theo đường thủy sông Vàm Cỏ Đông, canh
giờ thế nào cho tới Gò Dầu Hạ khoảng hừng sáng mồng
2 Tết. Thay vì đi theo sông lớn nhiều khúc quanh co, liên
lạc đưa theo đường kinh đào băng qua sở ruộng gọi là Sở
Bà Đầm, gần đường hơn. Đến tối thì ghé lại nhà ở cạnh bờ
sông mà liên lạc thường nghỉ đêm để khuya lại thức sớm
đưa tới Gò Dầu Hạ vừa hừng sáng. Còn cách khoảng xa
xa độ bảy trăm thước nữa mới tới cầu qua sông đường đi
Nam Vang, thấy có lính gác thì xuồng ghé vào xóm cho
lên bờ đi bộ, ra Thánh Thất đón xe comion của quân đội
có giang về Tòa Thánh trưa mùng 2 tết một cách bất ngờ,
ngoài sự tưởng tượng của mọi người.
Nhóm ông Đốc Tài và Đức Hộ Pháp là mừng hơn
hết và cho biết rằng Đức Ngài kể như Ngài không thể nào
trở lại, nhưng Ngài cũng tươi cười nói rằng: “Tôi hứa với
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Đức Hộ Pháp là tôi trở lại thì tôi phải giữ lời”.
Cả sự việc dài dòng nầy kết cuộc một cách ngộ nghĩnh
làm anh em trong khu định cho con Cả của Ngài về bắt
cho đặng Ngài vô khu mà rốt cuộc người con Cả nầy bị
thâu về cửa Đạo. Âu cũng là Thiên ý và Thiên thơ dĩ định.
Lúc Ngài về ở Tòa Thánh thì vợ con Ngài ở Sài
Gòn có phần vất vả nên trong khi Ngài bận đi Nam Bộ
thì người anh vợ Ngài là Kỹ Sư Nam đang làm Trưởng
ty Công Chánh ở Sóc Trăng, chuyên lo bồi bổ tu sửa cầu
đường từ Cần Thơ đến Sóc Trăng qua Bạc Liêu, lên Sài
gòn rước hết gia đình Ngài đem về Sóc Trăng đùm bọc
giúp đỡ. Kịp thời trong lúc đó ông Trần Quang Vinh hiện
là Tổng Trưởng Quốc Phòng đi kinh lược ở Sóc Trăng,
gặp gia đình Ngài đang ở nhà kỹ sư Nam, hơn nữa lại nghe
tiếng kỹ sư Nam có tài sửa chữa đường lộ cầu kỳ nên một
công hai chuyện, ông Trần Quang Vinh xin di chuyển kỹ
sư Nam về Tây Ninh giúp sửa chữa con đường lộ từ Tây
Ninh đi Sài Gòn thường bị phá hủy, sửa chữa không nổi
nên bị gián đoạn luôn.
Do đó kỹ sư Nam đổi về Tây Ninh và đem luôn gia
đình Ngài về Tòa Thánh nhập môn theo Đạo Cao Đài và
giữ trường trai cho đến ngày nay. Âu cũng là Thiên ý sắp
đặt mọi chuyện cho tiện bề cho Ngài yên tâm theo Đạo.
NHỮNG BÀI THÁNH GIÁO CỦA CÁC ĐẤNG DẠY ĐẠO NGÀI
Từ đây cha con ở yên nơi Tòa Thánh cho đến ngày 1
tháng 3 kỷ Sửu, Đức Lý Giáo Tông mới giáng cơ nơi Đền
Thánh cho một bài thi như sau:
Việc thường hữu phước xuất thiên quân,
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Chuyển thế Chí Tôn dĩ định tuần.
Trị loạn Nam thiên trừ mãnh hổ,
Thừa bình Bắc địa kiến kỳ lân.
Hoàng triều hậu nhật nghi tùng cổ,
Văn hiến tương lai khả hoán tân.
Thánh Chúa hiền thần phò tổ nghiệp,
Khải ca định vận tại thu phân.
Hiền hữu nói với Tài và các bạn khác rằng Lão chuẩn
y phẩm vị nhưng phải đem cả tín đồ của họ về Tòa Thánh
mới đặng nghe à.
Còn Khoa chờ Cao Thượng Phẩm định liệu.
Thăng

Báo Ân Từ 07-01-Canh Dần (20-01-1950) 2 giờ
khuya.
Cao Thượng Phẩm
Cám ơn bạn…cười…
Bần Đạo cốt đến đặng cậy Hộ Pháp ngày rằm tới đây
phò loan dùm cho Bảo Đạo đến về vụ ông Khoa.
Theo ý của Ca Bảo Đạo thì người nói rằng tốt hơn để
Khoa tu luyện nữa là 5-10 năm chí mới đủ Đạo đức tài tình
thật mà chống cự cùng cơ khảo. Nếu đức tin chưa vững e cho
phải thôi tâm rất nên oan uổng.
Bần Đạo căn dặn mấy em nam nữ có mặt nơi đây đều
nầy xâm tức là cơ bản, mấy em cầu xin vái nguyện lang mang
không thể nào xâm trả lời cho đủ. Vậy chí thì chăm chỉ vái
nguyện một điều, rồi điều khác xin tiếp. Mấy cô Diêu Trì
Cung than dài điều ấy. Cười…
Thăng
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Báo Ân Từ 15-1 Canh Dần (2-3-1950) 21 giờ 30
Cao Thượng Phẩm
Chào mấy bạn và mấy em nam nữ. Có Ca Bảo Đạo
đến, vậy mời bạn qua chuyện vãn với người.
Bảo Đạo
Chào mấy anh em, cả mấy anh nghe.
Mây nước chia đôi đã mấy chầy,
Tưởng tình cố hữu khó làm khuây.
Đường trần cõi Thánh dầu không hiệp,
Tương hội may ra cũng có ngày.
Bạn Khoa nghe:
Trước đã có lời hẹn với nhau,
Thì ơn tri ngộ đã dường nào.
Cửu Thiêng đưa bạn vào chơn vị,
Cầm vững Đạo mầu mới giúp nhau.
Thưa Đức Hộ Pháp! Bần Đạo xin Ngài dìu dắt dạy
dỗ dùm cho đến ngày Đệ đến giao quyền Bảo Đạo lại cho
Khoa. Thầy đã chấp thuận vì có thiên thi tiền định. Cái
thiệt phận của Khoa người đã hiểu hết.
Vậy ngày nào người chịu khảo dược không nổi thì Ngài
nhắc rằng cửa chứa chơn linh, cho đúng giá mới đặng. Bạn
Khoa đủ Đạo đức mà làm tròn sứ mạng.
Đệ tử xin cảm ơn Đức Hộ Pháp, các bạn Hiệp Thiên
Đài mới về cũng buồn lắm đó. Đâu ai nghĩ tình phò loan
thường đặng vui vầy với nhau chút nghe! Cười…
Thăng
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Nam Thành Thánh Thất Sài Gòn 29-01 Canh
Dần (16-03-1950)
Hiệp đồng tô điểm Đạo hoằng khai,
Thiên định qui nguyên thế giới tài.
Đại nghĩa tế đời danh hữu tạc,
Đế lâm đời loạn sửa an bày.
Quang minh chiếu diệu khuyên nhơn thiện,
Thánh đức lâm trần cứu thế tai.
Đế Đạo vun bồi nền văn hóa,
Quân thần phụng sự mới râu mày.
Cười…Lão cũng chứng lời nguyện vái của Khoa. Vậy
nghe thi:
Khoa kỳ gặp vận tiến chơn đi,
Vun quén nền nhân Đạo đức bì.
Ơn nghĩa gieo lần dân chúng hưởng,
Từ tâm mở rộng bước lần đi.
Làm sao rỡ tiếng Cao Đài tế,
Mới rạng bảo khai Đạo đến kỳ.
Nhơn thế do cơ trời sở định,
Bước lần tế thế bước lần đi.
Thăng

Tâm Lý Mật Truyền Sài Gòn 08-02 Canh Dần
(25-3-1950)
Thi:
Long kỳ chiến đấu buổi đời nguy,
Hoa chúc thiều minh chiếu hiếu kỳ.
Chưởng đức hóa nhân hòa nhứt thiện,
Hội kỳ tô điểm chiếu huyền nhi.
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Thái Triều tam bửu qui thần dược,
Thượng đãng hồi tri hộ phép kỳ.
Lâm bút dìu trò cơn khổ trí,
Đàn tiền hành kỹ kiến huyền vi.
Khoa! Bần Đạo chứng lời nguyện của Hiền Đệ, vậy
Hiền Đệ khá học bài thi đàn rồi đã chỉ tham thiền trong
tam nhựt Tý thời sẽ được kiến đắc ý nghĩa đàng hoàng.
Vậy Bần Đạo cho một bài vần thi kỷ niệm:
Đạo đức nguyện tròn độ nước non,
Hòa liên các phái giữ danh còn.
Mưu đường hạnh phúc cho nhơn loại,
Bảo Đạo giao kề giữ sắc son.
Sắc son lời lẽ hiểu tường không?
Chi phái hiệp qui chí đại đồng.
Vun sửa nhơn sanh hồi loạn lạc,
Dìu nên Đạo cả trí hanh thông.
Vậy Hiền Đệ suy học giữ lòng. Bần Đạo nhắc sơ về
bước hành Đạo của Hiền Đệ cần phải liên giao chi phái lo
cơ hiệp nhứt tới đây do lịnh Thầy chuyển đạy.
Hiền Đệ ôn trước sẽ hiểu phận hành sau.
Vậy Bần Đạo ban ơn lành cho chư Hiền Đệ, Hiền
Muội nội ngoại đàn tiền.
Thăng

Thời gian trôi qua thỉnh thoảng các Đấng nhắc nhở
nhiệm vụ Thiêng Liêng giao phó. Ngày 30-02-Canh Dần
(16-04-1950) Đức Quan Thánh có dạy:
Biết Đạo, biết ta, biết có Trời,
Biết rằng tổ quốc chớ nên rời.
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Tình thân gồm cả đồng sanh chúng,
Đại chí chớ nên lắm với đời.
Lão thành lương đống của Đài cao,
Một thuở thành công tợ trái đào.
Tươi tốt chung lo hồi trợ giúp,
Kiếp sanh chẳng hổ phận anh hào.
Khoa thi mở cửa đó trời ơi,
Trợ giúp non sông sửa bãi tồi.
Bước tới tầm tòi câu chánh lý,
Mới rằng đúng bực chí làm tôi.
Vậy Lảo ban ơn đàn nội.
Thăng

Ngày 15-05-Canh Dần (29-06-1950) Thầy có dạy:
Khoa con! Ráng hiệp cùng,
Đạo đức cần lo chung.
Thời cơ toan biến chuyển,
Nhơn loại phải hãi hùng.
Thiên Linh Đàn ngày 26-07-Canh Dần (08-091950)
Thầy linh hồn các con nam nữ.
Cao chơn lý chánh cứu nhơn sanh,
Đài chuyển năm châu sắc lệnh rành.
Thượng lệnh ban truyền con ấu trĩ,
Đế quân giáo hóa Đạo chơn thành.
Cứu nguy phục quốc trong thời sự,
Thế giáo qui nguyên tạo mối manh.
Kỳ hội công đồng ban bố nhuận,
Ba khai chơn điển tỏa hương thanh.
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Thầy hân hạnh các con! Thầy ân xá các con tọa thiền
trung:
Khoa con ôi! Xuồng thuyền Bác Nhã,
Giúp cho đời trợ cả chúng sanh.
Thầy khuyên con trẻ hiểu rành,
Cơ quan trọng yếu tạo thành với nhau.
Con hỡi con! Đào cao ban bố,
Đạo vi huyền đã lố phô trương.
Phô trương chủ nghĩa mối đường,
Đem nền quốc Đạo thanh bường vạn dân.
Con hỡi con đem thân giúp Đạo,
Giúp cho Thầy chơn giáo phát khai.
Liên giây đoàn thể Cao Đài,
Cao Đài biến chuyển là ngày Long Hoa.
Thầy ban ơn các con nam nữ.
Thăng

Ơn trên có ban Thánh danh cho gia đình Ngài:
Khoa: Bạch Linh
Vàng: Thanh Nguyệt
Bạch: Bạch Minh
Bạch chí đại đồng nghĩa bốn phương,
Linh tài hiệp bạn trổi trên đường.
Danh hùng trọng trách qui sanh chúng,
Thánh bản tinh thần Đạo hiển vang.
Ngày 04-01 Qúi Tỵ Đức Chí Tôn dạy:
Ngọc quí Thầy giao cõi Việt bang,
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Hoàng thiên độ trẻ kíp lên đàng.
Thượng dìu nhơn loại qua bờ ngạn,
Đế vẫn còn thơ đến niết bàn.
Bạch Linh con hùng anh ở trẻ,
Đem gan vàng tầm lẽ độ nhơn.
Trăm ngàn cay đắng chớ sờn,
Râu mài vẹn phận vì nhơn cõi đời.
Giáo Tông Đường 15-08-Qúi Tỵ (22-09-1953)
Phò loan:
Hộ Pháp –Khai Pháp
Cao Thượng Phẩm
Chào mừng bạn. Cười…
Hồ Hiền đệ! Bạn nên biết rằng Chí Tôn dành để cho
mỗi đứa ta một phận sự, mà phận sự chẳng hề đồng đều.
Bạn nên biết rằng có mình mới có Trời. Ai đã ngồi chờ
Thiên mạng mà đặng nên. Bạn đã tự hiểu sứ mạng Thiêng
Liêng mình thì tự mình định liệu bằng chẳng vậy ngôi vị
tạo thành mới xứng đáng vào đâu?
Ca Bảo Đạo đã cầu khẩn cho Hiền Hữu nơi Ngọc Hư
Cung định vị thì Hiền Hữu cứ tuân lời chẳng nên từ khước
mà phạm Thiên điều.
Khoa Bạch: Xin cho thống nhất đất nước và thống
nhứt nghiệp Đạo.
Phải biết Thiên cơ không luật phàm nào sửa cải. Ta
mong muốn như thế nhưng nghịch Thiên điều thì dù oai
quyền như Cổ Phật cũng không sửa cải nổi. Hiền Hữu nên
biết điều ấy. Chi chi cũng do Đức Chí Tôn định liệu.
Ngoài ra Hiền Hữu còn có phận sự dìu đỡ một chơn
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linh Chí Tôn phú thác, liệu đặng định phận mình đừng lo
bao hàm mà thất phần chánh đáng.
Tái cầu:
Ca Bảo Đạo
Chào các bạn. Hèn lâu mới có dịp gặp nhau cũng nhớ
lắm. Cười…
Hộ Pháp, Hiền Huynh làm ơn giùm một việc là ban
quyền cho Hồ đệ thay thế cho tôi nơi phẩm vị Bảo Đạo Chơn
Quân y như Chí Tôn đã khẳng định. Làm lễ ban quyền
cho long trọng, cho đủ ký tín phẩm vị Thiêng Liêng, vì trách
nhiệm rất nên yếu trọng.
Phải đủ mặt lưỡng đài đặng nhìn quyền Bảo Đạo tùy
ý Hộ Pháp sắp đặt làm lễ ban quyền tại Đền Thánh. Phần
minh thệ đủ lễ theo Thập Nhị Thời Quân và cầu sắc lịnh.
Hồ đệ tuân lời, chi chi có Qua giúp sức, sở hành đôi ta
sẽ đoạt vọng, chớ hiền đệ đừng ái ngại lo lắng vô ích.
Lời dạy như thế nhưng đến ngày 9 tháng 1 Giáp Ngũ
mới làm lễ ban quyền ở Đền Thánh.
Văn phòng Pháp Chánh ngày 18 tháng 10 năm
Qúi Tỵ (24-11-1953)
Phò loan:
Khai Đạo-Tiếp Đạo
Bảo Đạo Chơn Quân
Chào các bạn Hiệp Thiên cùng các em.
Hèn lâu mới có dịp hội ngộ cùng các bạn hầu cùng
nhau bàn luận việc Đạo. Kẻ ở hư vô người cư trần thế hiệp
với nhau trao đổi văn từ cùng lời Đạo đức có lẽ ngộ nghĩnh
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lắm hả?
Quí bạn có lòng tưởng đến tệ tăng rất cảm xúc lắm.
Cũng nhờ các bạn mà ngày nay có cuộc lễ nầy. Trước kính
cảm ơn Đức Hộ Pháp, sau các vị lớn nhỏ cả Hiệp Thiên Đài.
Hiền Hữu Khoa! Hiền Hữu có mạng lịnh thay thế cho
tệ tăng nơi đây. Trước là cần phải có đủ nghị lực để đối phó
với các kỳ khảo đảo. Hiền Hữu cũng rõ trồng giống nào hái
giống ấy nên buổi ban đầu thì khó, chớ đến sau cũng như ai,
miễn là Hiền Hữu chớ thối chí lúc phôi thai. Nhưng Hiền
Hữu cũng phải rõ hễ trọng quyền thì trọng phạt nghe! Tệ
tăng đã lựa chọn đã lâu.
Đạo một ngày một cao mà hễ cao thượng thì quí báu
vô cùng. Khi đã tỏ ra Quốc Đạo thì chừng đó chúng ta cũng
phải theo trình độ mà tiến triển. Nếu chúng ta theo không
kịp trào lưu thì chừng đó chúng ta chịu lạc hậu. Đạo cũng
quí chúng ta phải dọn mình chi xứng đáng với phẩm hạnh
của chúng ta.
Tệ tăng cũng mách miệng cho biết rằng tất cả năm
châu đều kiếm hiểu cho rõ cơ mầu nhiệm của Chí Tôn về
mặt Đạo, còn về mặt đời chúng ta kiếm hiểu coi Đạo có thể
chuyển xây hòa bình thế giới được chăng? Chúng ta nên
mừng vì chúng ta nhờ ơn Đại Từ Phụ dìu dẫn cho ta bước
một bước rất dài có đủ điều kiện.
Theo ý Tệ tăng muốn lâu lâu quí bạn nâng loan cho
Tệ tăng đến hầu chuyện cho vui. Tệ tăng kính lời cảm ơn
Đức Hộ Pháp cùng quí bạn.
Xin kính chào.
Thăng
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Văn phòng Pháp Chánh 02-12 Qúi Tỵ (06-01-1954)
Bát Nương
Xin chào anh Tiếp Pháp và mấy em.
Tưởng lại công trình học hỏi anh và mấy em cũng được
phần hưởng chút ít rồi nên thiếp và ca ca rất đổi vui mừng.
Nè anh Tiếp Pháp đã hiểu trọng trách nơi mình thế
nào rồi chớ! Nói cho mà biết, anh phải dìu dẫn Bảo Đạo
cho lắm mới được nghe! Coi còn bơ thờ như gái mới về nhà
chồng. Nhờ có khó khăn và ông ta chưa tìm ra chân lý đa
nghe. Kệ cũng tại là quả khiên ông cần chịu lắm khảo dược,
anh ráng dìu dắt cho người lo tròn trách vụ. Chính nhị ca
thấy vậy chưa dám trao quyền cho người.
Thăng

Văn phòng Pháp Chánh 01-11-Qúy Tỵ (06-12-1955)
Bát Nương
Biển tục luyện thần một cái không,
Thay giềng Bảo Đạo hiểu chưa ông.
Long tu kết quạt đưa đường lạc,
Phất chủ liền tay quét nẽo hông.
Rửa sạch bợn trần nhờ pháp giới,
Đánh tan tục khí có Thiên Bồng.
Biết phần cửa Đạo vừa chơn lý,
Nảy nét công từ định quả công.
Thoát khỏi dục tình đến quả không,
Thời quân chi Đạo ấy là ông.
Dìu đường tục khổ theo đường Thánh,
Giúp Đạo trần gian thoát bụi hồng.
Đạo đức đẩy tràng an thế giới,
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Chánh chơn bủa khắp sánh tiên bồng.
Từ bi phương giúp vừa sanh chúng,
Tạo vị nên đời mới thật công.
Xin anh Bảo Đạo họa lại.
Họa nguyên vận:
Trần ai tuy ở cũng như không,
Cực trí vì người lại gọi ông.
Trước vướng nợ đời đành phải trả,
Nay mong về Đạo lánh trần hồng.
Dè đâu còn lãnh mang Thiên tước,
Có phải nghiệp xưa chốn đảo bồng.
Phẩm vị ban cho nghe quá lớn,
Biết mình có xứng lập nên công.
Có không, không có, có như không,
Ông lớn ham chi những chức ông.
Lớn chức to quyền nhiều tội lỗi,
Cao ngôi trọng tước khổ trần hồng.
Sao bằng học hỏi trường Tiên Phật,
Chi quí thanh cao cõi nhược hồng.
Hữu phước gặp kỳ khai Đại Đạo,
Ráng sao góp đặng một phần công.
Hồ Tấn Khoa

Văn phòng Pháp Chánh, 2-1-Giáp Ngọ (4-1-1954)
Bát Nương
Giáp Ngọ tân xuân mở cửa thần,
Thiên thai phổ hóa rưới hồng ân.
Một đường vinh diệu nhờ tâm phúc,
Tột nẽo quang minh bởi chí bần.
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Hành pháp thay trời nương thể xác,
Định linh rửa tục cậy phàm thân.
Tế an thiên hạ tiên Nam quốc,
Bóng Đạo tình trời tạo Việt chân.
Đồ mưu hại chúng thiệt là Tây,
Mưu thế xuất quân Cộng hiệp bầy.
Chánh thể quốc gia ra mặt cáo,
Xây lưng chịu đấm hỏi ai tài.
Ngài Tiếp Pháp dâng thơ mừng Bà Bát Nương,
có Ngài Bảo Đạo phụ họa:
Tân nhựt kính dâng lễ chúc Bà,
Xuân về thêm tuổi tác không già.
Kính nương Phật nữ lâm phàm cảnh,
Chúc thọ Tiên nương giáng dạy ta.
Bát nhã rước đưa đò lục độ,
Nương mây dạo khắp cõi ta bà.
Thăng cao giáng thấp dường như chớp,
Vị phật quả Tiên dễ lắm là.
Huỳnh Quang Tử

Tân niên khai bút kính niên Bà,
Xuân đến người người trẻ chi già.
Kính nguyện Cao Đài qui vạn chủng,
Chúc cầu nhơn loại hiệp cùng ta.
Bát phương huynh đệ gầy thân ái,
Nương sách đại đồng cậy sức Bà.
Thăng giáng cuộc đời ôi mộng ảo,
Vị tha vọng kỹ nước Ma Ha.
Hồ Tấn Khoa
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Xuân Giáp Ngọ 1954
Đầu cành oanh hót mách tân xuân,
Đoái lại trăm hoa sắc sảo mừng.
Mĩm miệng đảo thơ cười cợt gió,
Nghiêng mình liễu yếu đón chào trăng.
Non thần hạt múa nghê thường khúc,
Nước chí thi ngâm điệu tháp trần.
Cảnh vật nghiên mình sang giáp ngũ,
Riêng ta hồn xác sạch lâng lâng
Huỳnh Quang Tử

Chẳng phải xuân nầy mới thấy xuân,
Vì chưng ngọc lộ mới nên mừng.
Cung Đoài gác bóng hồn non nước,
Cửa Khảm rời thân nghiệp thấu chăng.
Định vững trí thành nên đẹp thể,
Dìu an tâm đức mới xinh trần.
Giữ phương Pháp Chánh trau thiên thể,
Cực lạc phàm gian sẽ kiến lân.
Bát Nương

Xuân nầy hai chín đó ai ôi,
Xuân đã qua rồi rẻ mãi thôi.
Xuân đến qui nguyên lòng loại chí,
Xuân lui hiệp nhứt phỉ nguyền rồi.
Xuân về an giấc nhà hoan lạc,
Xuân tới trúng mùa gạo cứng nồi.
Xuân đặng như nguyền xin khấn hứa,
Hăm ba xuân nữa cúng chè xôi.
Hồ Tấn Khoa
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Đồng bầu Đạo đức sợ chi ôi,
Định phép hằng tâm quả được thôi.
Nợ thế cùng xuân cùng nợ mãi,
Duyên thiên dầu hạ cũng duyên rồi.
Trải thân cậy trúc Ma Ha nước,
Rửa thế nhờ nơi tịnh thủy nồi.
Xuân đến đầy lòng vui Đạo đức,
Chúc ông Bảo Đạo đặng ăn xôi.
Bát Nương

Đại Điện Đền Thánh 09-01-Giáp Ngọ (11-021954) Tý thời
CA MINH CHƯƠNG
Chào Hộ Pháp Thiên Tôn cùng chư vị Thời Quân Hiệp
Thiên Đài cùng các bạn.
Thưa Đại Huynh Hộ Pháp Thiên Tôn. Đệ xin giao
nơi tay Ngài ủy quyền Bảo Đạo đặng Ngài ban lại cho bạn
Hồ Tấn Khoa và lập Thánh Lịnh.
Bổn quân Bảo Đạo Ca Minh Chương tuân mạng
lịnh của Chí Tôn và quyền Ngọc Hư phê chuẩn giao chức
tước quyền hành Bảo Đạo cho Hồ Tấn Khoa thi hành nơi
thế về hữu vi nhi trị, còn phần Thiêng Liêng về phần Bổn
Quân nắm giữ.
Hồ Hiền Hữu! Bổn Quân lấy làm hữu hạnh đặng
Hiền Hữu kế nghiệp thì chỉ mong một điều trọng hệ hơn
hết là trách vụ khó khăn cực nhọc ấy Hiền Hữu cáng đáng
kham tất.
Vậy Hiền Hữu nên nhớ rằng nghiệp Thiêng Liêng
hằng tồn tại mãi còn quán tục là thừa.
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Hiền Hữu nên nhớ lời ký thác của Bổn Quân hầu ngày
sau vui gặp nhau nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
Bổn Quân xin nhượng cơ cho Cao Thượng Phẩm.
Thăng

Tiếp điển:
CAO THƯỢNG PHẨM
Chào Hộ Pháp và các bạn. Hộ Pháp làm ơn trấn thần
thiên phục và ban phúc giải thể cho Hồ Bảo Đạo, còn Khai
Pháp lập minh thệ cho người còn Bần Tăng chứng giám.
Thăng

Ngài Khai Pháp chứng minh thệ cho Ngài Bảo Đạo
Hồ Tấn Khoa ngày 9 tháng giêng Giáp Ngọ, qua đến ngày
22 tháng giêng Giáp Ngọ thì Ngài Khai Pháp qui vị một
cách bất ngờ.
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Nhị Thập Cửu Niên
Tòa Thánh Tây Ninh
MINH THỆ
Tôi là Hồ Tấn Khoa, 56 tuổi, sanh năm Kỹ Hợi, Bảo
Đạo Hiệp Thiên Đài, thề rằng luôn luôn trung thành với
Đạo và giữ dạ vô tư hành sự.
Nếu tôi phạm lời minh thệ nầy sẽ bị các Đấng Thiêng
Liêng hành pháp, tận đọa tam đồ, bất năng thoát tục.
Tòa Thánh Tây Ninh ngày 9 tháng Giêng Giáp
Ngọ (11-2-1954)
Ký tên
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Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa
Chứng giám vô vi
Cao Thượng Phẩm
Chứng đàn
Khai Pháp Hiệp Thiên Đài
(Ký tên đóng dấu)
Trần Duy Nghĩa
HIỆP THIÊN ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
BỘ PHÁP CHÁNH (Nhị Thập Cửu Niên)
Số 03-PC Tòa Thánh –Tây Ninh
THÁNH LỊNH
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
Hội Thánh và Cửu Trùng
Chiếu y Tân Luật và Pháp Chánh Truyền ban quyền
cho Giáo Tông và Hộ Pháp.
Chiếu y Đạo Luật ngày 16 tháng giêng năm Mậu
Dần (15-02-1938) giao quyền thống nhất chánh trị Đạo
cho Hộ Pháp đến ngày có Đầu Sư chánh vị.
Chiếu y Thánh Ngôn của Bảo Đạo Ca Minh Chương
đêm 9 tháng Giêng Giáp Ngọ (12-02-1954).
“Thưa Đại Huynh Hộ Pháp Thiên Tôn. Đệ xin giao
nơi tay Ngài ủy quyền Bảo Đạo đặng Ngài ban lại cho bạn
Hồ Tấn Khoa và lập Thánh Lịnh.
“Bổn Quân Bảo Đạo Ca Minh Chương tuân y mạng
lịnh của Chí Tôn và quyền Ngọc Hư Cung phê chuẩn giao
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chức tước quyền hành nơi thế về hữu vi nhi trị còn phần
Thiêng Liêng về Bổn Quân nắm giữ”.
Chiếu y Thánh Ngôn của Đức Cao Thượng Phẩm
nói rằng: “Hộ Pháp làm ơn trấn thần Thiên Phục và ban
phép giải thể cho Hồ Hiền Đệ, còn Khai Pháp lập minh thệ
có Bần Tăng chứng giám” nên:
THÁNH LỊNH
Điều thứ nhứt:-Kể từ ngày ký tên Thánh Lịnh nầy,
chức tước và phận sự Bảo Đạo về mặt hữu vi, giao trọn
cho Hồ Tấn Khoa đảm nhận.
Điều thứ nhì:-Các cơ quan chánh trị Đạo, các tư kỳ
phận thi hành Thánh Lịnh nầy.
Tòa Thánh ngày 13 tháng giêng năm Giáp Ngọ
(04-3-1954)
Hộ Pháp
(ký tên và đóng dấu)
Văn phòng Pháp Chánh, ngày 30 tháng Giêng
năm Giáp Ngọ (4-3-1954)
Khai Pháp Trần Duy Nghĩa
Xin chào mấy bạn, mấy em.
Bảo Đạo đã thọ thiên ân trong hàng Thời Quân với
trọng trách Bảo Đạo tức thay thế cho Thượng Phẩm tại
thế. Bạn đã hiểu trách nhiệm là dường nào rồi, chỉ còn chờ
ngày Đức Hộ Pháp và anh Thượng Phẩm ban phép thì bắt
tay vào việc.
Bạn ráng lên vì mệt nhọc lắm đó
Thăng
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Thọ phong Bảo Đạo do Thánh Lịnh ngày 13 tháng
giêng Giáp Ngũ (DL 15-2-1954) thì đêm 18-4-DL 1954 Ngài
được tuyển cùng Sĩ Tải Bùi Quang Cao, Giáo Sư Thượng
Tuy Thanh theo hầu Đức Hộ Pháp trong chuyền sang
Pháp để theo dõi mọi biến chuyển của Hội Nghị Quốc
Tế ở Genever (Thụy Sĩ) để định vận mạng của đất nước
Việt Nam từ ngày 18-5-1954 đến 20-7-1954.
Lúc Đức Hộ Pháp qua tới Paris thì Hội nghị Genève
còn trong vòng bàn thảo chứ chưa quyết định như thế nào.
Đức Hộ Pháp và phái đoàn có đến viếng Quốc
Trưởng Pháp là René Coty trình bày mọi lẽ là buổi trước
nước Pháp đã ký kết với triều đình Huế tức là vua chúa
xứ Việt Nam để nhận Nam Kỳ làm thuộc địa Pháp và bảo
hộ cho Trung Kỳ và Bắc Kỳ.
Ngày nay Pháp chấp nhận trao trả đất nước Việt
Nam lại cho người Việt thì yêu cầu chánh phủ Pháp trước
kia nhận đất nước Việt Nam nơi tay ai thì phải trả lại
cho nguyên chủ tức là nhà vua Việt Nam mà hiện tình là
Hoàng Đế Bảo Đại mới hợp tình hợp lý.
Công nhận lập luận của Đức Hộ Pháp là chánh lý,
ông René Coty Quốc Trưởng Pháp hứa sẽ giao ông Laniel
Thủ Tướng Pháp quan hệ với Thủ Tướng Bửu Lộc chánh
phủ Việt Nam.
Các điều khoản ký kết để giao lãnh đều do hai phái
đoàn chánh phủ Pháp do ông Laniel cầm đầu và phái đoàn
chánh phủ Việt Nam do ông Bửu Lộc cầm đầu bàn thảo
và quyết định với nhau, chớ Đức Hộ Pháp và phái đoàn
đứng về mặt tôn giáo không tham dự vào.
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Đến ngày kỷ niệm sanh nhựt của Đức Hộ Pháp 5-5
Âm Lịch (5-6-1954) Đức Hộ Pháp có mở một tiệc tiếp tân
tại nhà hàng (Hotel) có đủ mặt các chánh khách và quan
khách Pháp Việt đang vui vầy chào mừng chúc tụng thì
Quốc Trưởng René Coty gởi đến một công điện báo tin
rằng hai phái đoàn chánh phủ Pháp Việt vừa ký xong Bản
Hiệp Định giao trả chủ quyền độc lập trọn vẹn nước Việt
Nam lại cho triều đình Huế tức là nhà Vua do phái đoàn
thủ tướng Bửu Lộc đại diện.
Tin nầy truyền ra làm cho cuộc vui tiếp tân lễ sanh
nhựt lại tưng bừng náo nhiệt hơn nữa. Đức Hộ Pháp cho
đánh liền một công điện gởi cho Quốc Trưởng René Coty,
cảm ơn Quốc Trưởng và chánh phủ nhà nước Pháp có
nhã ý lựa ngày sanh nhựt của Đức Hộ Pháp để tặng cho
Ngài một món quà lịch sử vô giá.
Sau đó Đức Hộ Pháp và phái đoàn đích thân đến
viếng trả lễ, cám ơn Quốc Trưởng Roné Coty và ngõ ý
trông chờ lịnh ban hành hiệp định. Quốc Trưởng Roné
Coty vừa trả lời vừa vỗ nhẹ một xấp hồ sơ để trước mặt mà
nói: “Đây là cả hồ sơ nội vụ, tôi để đây chờ Hoàng Thượng
Bảo Đại (Sa Majesté Bảo Đại) đến ký với tôi để phê chuẩn
hiệp định trước khi ban hành. Tôi đã đánh cho Ngài hai
ba công điện rồi mà Ngài không lên nên tôi không phải làm
sao hơn”.
Khi trở về Đức Hộ Pháp có ngỏ ý kiếm người cho
đi mời Quốc Trưởng Bảo Đại. Khi ấy có một vị chánh
khách tự xưng là bạn thân với Quốc Trưởng Bảo Đại
đứng ra lãnh lịnh đi rước Quốc Trưởng Bảo Đại, nhưng
đi không về không: “Quốc Trưởng không chịu lên Paris”.
Đức Hộ Pháp mới phái ông Bảo Sanh Quân Lê Văn
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Hoạch đi rước mà Quốc Trưởng cũng không chịu lên và
cũng không chịu ký, bảo rằng ký mất công, từ trước đến
giờ Ngài đã ký bao nhiêu lần với nhà nước Pháp mà họ
giữ lời hứa hay không.
Đích thân Đức Hộ Pháp phải đi xuống Cannes nơi
biệt diện của Quốc Trưởng Bảo Đại để rước mà Quốc
Trưởng Bảo Đại cũng chẳng chịu đi mà cũng không
chịu ký.
Thới gian trôi qua, tình hình quốc tế và quốc nội
Pháp đòi hỏi phải giải quyết vấn đề hòa bình ở Việt Nam.
Chánh phủ Laniel không giải quyết đặng do sự ngoan cố
của của Quốc Trưởng Bảo Đại nên bị đổ và lập chánh phủ
khác do Mendes France làm Thủ Tướng.
Tân chánh phủ Pháp bãi bỏ hiệp định của Thủ Tướng
Laniel đã ký và quay qua bàn thảo với phái đoàn chánh
phủ Việt Minh Hà Nội. Đằng nầy chánh phủ Bửu Lộc
cũng đỗ luôn, không lập đặng chánh phủ khác, nên tình
trạng Sài Gòn khi đó chẳng khác nào một kẻ sắp chết đuối
trông mong có người cứu vớt.
Thế cờ đã thay đổi và đang lóng nghe rằng chánh
phủ Hà Nội do Thủ Tướng Phạm Văn Đồng cầm đầu
sắp ký kết với Pháp để chia hai lãnh thổ Việt Nam, Đức
Hộ Pháp và phái đoàn vội vã sang Gnève tìm cách để gặp
phái đoàn Hà Nội.
Dịp may đưa đến Ngài Khoa gặp Nguyễn An Mỹ
là con của Nguyễn An Ninh lãnh mạng đi liên lạc, trình
lên Đức Hộ Pháp đặng Đức Ngài chấp thuận, nên sau ba
bốn ngày vận động cách nào không rõ thì Nguyễn An Mỹ
trả lời cho biết phái đoàn Hà Nội đồng ý tiếp kiến phái
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đoàn của Đạo vào tối đêm đó và hẹn sẽ cho xe đón rước
tại một tiệm ăn ở ngoại biên thành phố Genève mà Ngài
quên tên và địa điểm. 6 giờ rưỡi tối phái đoàn của Đạo
đặng gia tăng thêm ông Bảo Thế đã có mặt sẵn trước ở
Genèver được Đức Hộ Pháp phái cho tham dự trong phái
đoàn chánh phủ Sài Gòn dự Hội Nghị Genèver.
Đúng 7 giờ có xe của phái đoàn Hà Nội đến đậu
cách đó một khoảng có Nguyễn An Mỹ vô cho hay. Ngài
và phái đoàn liền lên xe.
Đêm tối lại trời mưa không thấy gì bên ngoài, và
cũng không biết xe đi ngã nào, xe đi độ ba, bốn cây số thì
xe ghé vào một cổng rào, vô tới sân ngừng lại thì mới hay
đây là một biệt thự rông lớn, xung quanh có vườn tược
nằm gần bờ hồ ở ngoại ô thành phố Genèver.
Anh em phái đoàn Hà Nội niềm nở đón tiếp vào nhà.
Vì cuộc đi nầy không có Đức Hộ Pháp nên Thủ Tướng
Phạm Văn Đồng cũng không ra mặt để cho đại diện tiếp
mà thôi. Phần nhiều trong phái đoàn Hà Nội đều có quen
biết trước với Ngài Bảo Đạo, trong đó có ông Nguyễn Văn
Tây-Thanh Tra Chánh Trị Miền Tây quen biết Ngài khi
Ngài tham gia kháng chiến ở Châu Đốc.
Vào salon nghỉ giây lát thì mới qua phòng bên cạnh,
thì ra đã có chuẩn bị sẵn một bữa cơm chay để anh em
cùng chung ăn vui vẻ.
Sau bửa cơm chia ra từng tổ, mỗi người tiếp mỗi
người, nói chuyện riêng nhau. Phần Ngài thì vị Bộ Trưởng
đoàn thay cho Thủ Tướng Phạm Văn Đồng tiếp, là người
có quen biết với Ngài trong kháng chiến.
Cuộc bàn thảo cũng không ngoài vấn đề giải quyết
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cách nào để chấm dứt chiến tranh, đem lại hòa bình cho
dân tộc, nhưng mỗi bên có phần nhận xét khác nhau, nên
rốt cuộc không đem lại kết quả gì cụ thể cho đại nghiệp
tổ quốc mà chỉ còn lưu lại một mối tình cảm không sao
quên được, mặc dù không đồng chánh kiến. Anh em Việt
Minh thì đứng trên địa hạt chánh trị thuần túy, ngoài vấn
đề tình cảm, tranh đấu, giành cho đặng thắng lợi vững
chắc mà cũng vừa cũng cố nền tảng của Đảng Cộng Sản.
Anh em Cao Đài thì nặng về tình cảm, chỉ mong sao đem
lại hòa thuận thương yêu giữa người Việt và người Việt,
dung hòa tâm lý chánh kiến để chung lo đại nghiệp, lắm
khi phải hy sinh phần nào quyền lợi riêng tư của phe đảng
mình để phục vụ cho đại nghĩa.
Vì vậy Ngài hết lời nài nĩ khẩn thiết nên nhân dịp
dung hòa các đảng phái thống nhất lãnh thổ với một chánh
phủ liên hiệp như nhiều nước trên thế giới đang áp dụng,
trong đó cộng sản cũng có thể cầm quyền chánh phủ nếu
được quốc dân tín nhiệm. Nhưng bên phía anh em Cộng
Sản vẫn khư khư cương quyết không chấp nhận, cho rằng
những người trong chánh quyền Sài Gòn đều là những
bọn liếm giày đế quốc, khôg xứng đáng ngồi chung hàng
nói chuyện với anh em Cộng Sản và đề nghị Đạo Cao Đài
ra nắm chánh quyền Miền Nam mới nói chuyện với Cộng
Sản đặng, mặc dầu mấy ông biết rõ Đạo Cao Đài không
bao giờ tranh chánh quyền và cũng chưa hề có đưa người
ra tham gia chánh quyền, thậm chí đến Bác Sĩ Lê Văn
Hoạch và Trần Quang Vinh ra cầm quyền Thủ Tướng
và Tổng Trưởng Quốc Phòng là do uy tín cá nhân chớ
không phải đại diện Cao Đài do Hội Thánh giới thiệu.
Thậm chí Ngài hạ mình năng nĩ trình bày rằng:
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“Thân thể đang liền, nếu phải cắt đứt một chổ nào thì khi
lành cũng phải còn cái thẹo, cũng như một bức lụa nguyên
vẹn, bị đức ra khi ráp lại cũng còn lằn nối”. Mà cũng không
lai chuyển đặng. Cho đến khuya phải từ giả ra về để cho
anh em Cộng Sản nghỉ để sáng ngày mai còn đi dự họp
và hẹn lại đêm sau sẽ có Đức Hộ Pháp đến.
Xe của phái đoàn Hà Nội đưa Ngài và mấy vị đi cùng
về còn cách một khoảng mới đến chổ ngủ thì đổ xe. Ngài
và mấy vị đi bộ về một cách kín đáo không ai để ý.
Sáng ngày báo cáo tình hình cho Đức Hộ Pháp rõ
việc gặp gỡ đêm rồi, không có hy vọng gì đem lại kết quả
như mong muốn. Nhưng ở tại hội nghị chánh thức có một
chút ngạc nhiên mà không ai hiểu ra sao là thường bửa
thì phái đoàn Hà Nội đến với một vẻ mặt nghiêm nghị,
có phần nào khinh bỉ đối với phái đoàn Sài Gòn mà sáng
hôm sau đó khi bước vào phòng thấy mặt ông Bảo Thế
thì họ mĩm cười chào lễ phép, làm cho trong hội trường
hy vọng có gì thay đổi. Rốt cuộc chỉ là một việc chào xã
giao vậy thôi.
Hành trình đêm sau cũng như đêm trước, nhưng có
mặt Đức Hộ Pháp nên có Thủ Tướng Phạm Văn Đồng
đón tiếp. Vì biết không có hy vọng gì hàn gắn vết thương
giữa hai chánh thể Hà Nội và Sài Gòn nên việc đàm thoại
không có gì kéo dài mà chỉ cố gắn tạo một không khí vui
tươi hòa nhã, mong có ngày nào nguôi ngoai để chấm
dứt việc thù nhau, nên Ngài có gơi ý rằng: “Thủ Tướng
và Đức Hộ Pháp là đồng tông cùng họ Phạm, tức nhiên còn
liên hệ tình cảm gia đình”. Sẵn việc Đức Hộ Pháp nói có
tạo ở Tây Ninh một Phạm Phủ thờ, ước mong ngày nào
Thủ Tướng có dịp đi Tây Ninh ghé lại để trong dòng họ
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nhìn biết nhau.
Chuyện vãn độ khoản một tiếng rưỡi đồng hồ và sau
một bữa cháo thì trở về Paris vào ngày 14-7-1954.
Đau khổ nhứt là trong lúc tương lai nước nhà trong
vòng khó khăn mà Quốc Trưởng Bảo Đại là người lãnh
Đạo tối cao của chánh thể Sài Gòn lại ở bên kia bờ hồ
Genèver thuộc lãnh thổ Pháp đang đánh bạc vui chơi
trụy lạc. Ở Genève độ một tuần lễ không đem lại kết quả
gì theo mong muốn. Đức Hộ Pháp và phái đoàn trở về
Paris có Ngô Đình Diệm ở Mỹ cũng được đưa về đó, lại
được tin Quốc Trưởng Bảo Đại lên Paris. Quốc Trưởng
Bảo Đại mời Đức Hộ Pháp đến gặp giới thiệu Ngô Đình
DIệm cho Đức Hộ Pháp biết và yêu cầu Đức Hộ Pháp
ủng hộ Ngô Đình Diệm ngày về nước để cầm quyền Thủ
Tướng chánh phủ Miền Nam.
Để vừa lòng Quốc Trưởng Bảo Đại, Đức Hộ Pháp
cấp tốc cho Sĩ Tải Bùi Quang Cao và tướng Lê Văn Tất
về nước vận động cho bổn Đạo đón rước Ngô Đình Diệm
đông đủ ở phi trường, chớ ngoài người Đạo Cao Đài ra
không có dân chúng khác đón tiếp.
Ngày 20-7-1954, Đức Hộ Pháp và phái đoàn rời
Paris về Việt Nam. Thế là trót hai tháng trời qua Pháp
để tìm mọi cách giải quyết vấn đề hòa bình cho tổ quốc
Việt Nam, nhưng rốt cuộc trở về nước với một thất vọng,
đau khổ nhìn thấy đất nước đã bị chia đôi từ vĩ tuyến 17
ở sông Bến Hải cầu Hiền Lương.
Ngoài việc lo cho đất nước, Đức Hộ Pháp còn giao
tiếp xã giao với các nhân vật quan trọng chính quyền Pháp
và đặc biệt liên lạc với các bạn Đạo pháp Việt ở Pháp như
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ông Henri Renault. Hội Trưởng Hội Thần Linh Học
(sprite), gia đình ông Gabriel Gobon, tác giả mấy quyển
sách Pháp văn về Đạo (Historie et philosophie du Cadaisme
v.v…) và những Đạo Hữu người Việt, trong đó có ông Đỗ
Hữu Tấn, trạng sư ở Paris có một người vợ đầm không có
Đạo Cao Đài, không có trai giới mà tự nhiên lại có huệ nhĩ
thường đặng nghe tiếng vô hình kêu nói trong lỗ tai, nghe
như trong điện thoại để sai bà đi làm từ thiện phước đức,
nhiều khi nữa đêm hay bất cứ lúc nào, bà nghe lịnh sai đi
làm việc từ thiện phước đức. Nhiều khi nữa đêm hay bất
cứ lúc nào, bà nghe lệnh sai làm gì phải bỏ hết mọi việc
để đi làm cho xong việc của Thiêng Liêng sai khiến. Ông
Đỗ Hữu Tấn quen lệ đó nên vợ làm gì thì làm.
Ông thuận chuyện có một đêm mùa đông lạnh buốt,
bà đang ngủ, Ơn Trên kêu thức dậy sai di cứu một người,
bà dậy thay đồ ấm lấy xe hơi lái đi. Ông quen chừng nên
để bà đi đâu thì đi, phần ông ngủ cứ ngủ. Thì ra Thiêng
Liêng kêu bà đi đến một công viên biểu vô cứu một người
sấp chết trong đó, nhưng các công viên bên Pháp đều có
rào tứ phía, có cổng gác ban đêm đóng cửa, có lính gác
ngoài không cho bà vô. Bà nài nĩ thì lính gác cho bà biết
rằng mỗi buổi chiều trước khi đóng cửa đã có lục soát chu
đáo kĩ lưỡng, không ai còn sót trong đó cho đặng. Nhưng
bà khẩn thiết cho là có, vì có lịnh vô hình kêu bà đi cứu.
Thấy bà ăn mặc đàng hoàng, ăn nói nghiêm chỉnh lại đi xe
nhà nên cũng vừa lòng mở cửa cho bà vô và cũng đi theo
bà coi bà làm gì, thì ra bà dẫn người lính đến một lùm
cây rộng, dựa đó có một người ăn mày lạnh gần chết nằm
thên một bane. Chừng đó bà cười bảo chú lính: “Phận sự
của tôi đến đây là xong, bây giờ đến phận sự của anh gọi
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điện thoại cho hồng thập tự đến chở liền người nầy vào bệnh
viện cấp cứu ngay cho khỏi chết”. Người lính hết sức ngạc
nhiên, nhưng trước sự việc như vậy phải làm phận sự cho
đem người ăn mày đi cấp cứu lập tức.
Những việc như vậy làm chúng ta có thể nghĩ và tin
tưởng rằng ngày sắp tới quyền Thiêng Liêng sẽ làm những
chuyện phi thường hơn để làm cho những kẻ không tin
cũng phải tin.
Có một lần một vị Đạo Hữu Raoul Chabrol có tổ
chức đăng tên Đức Hộ Pháp thuyết trình về Đạo Cao
Đài, người ta đi nghe chật hết chỗ ngồi còn mua giấy
đứng vô nghe.
Công chúng Pháp rất thích Đạo Cao Đài ở chổ Đạo
Cao Đài có tánh cách đại đồng, trên thì thờ Thiên Nhãn,
tượng Đức Cha, bên dưới là Đức Chúa Con (Jesus Christ)
người có Đạo Kitô muốn vô Đạo Cao Đài vẫn thờ Chúa
chớ không chối Chúa và cũng đặng đi nhà thờ lễ Chúa.
Khi Đức Hộ Pháp thuyết xong, xuống thì cả thính
giả lớn nhỏ, nam nữ gì đều áp lại bao vây Đức Ngài xin
chữ ký lưu kỷ niệm, có người quá quí mến, hun áo, hun
tay thấy cảm động lắm.
Đây là một phương tiện rất tự do, rất đẹp cho bất cứ
một bổn Đạo Cao Đài nào có đủ khả năng thuyết trình
để phổ độ chúng sanh và lập công với Đạo, nhưng rất tiếc
là người Đạo Cao Đài hiện ở Pháp và ngoại quốc rất đông
mà chưa thấy có người nào áp dụng phương pháp nầy để
lập công đức với Đạo.
Tóm lại thời gian Đức Hộ Pháp sang Pháp tuy chưa
thâu thập kết quả gì lớn lao, nhưng Đức Ngài đã gieo đặng
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một hột giống lành thương yêu hòa ái về mặt Đạo cũng
như về mặt đời để rồi một ngày sắp tới thiên khí cơ siêu
sẽ nở tốt đẹp đem lại hòa bình cho nhơn loại.
Trong lúc Đức Hộ Pháp ở Paris có đến viếng xã
giao vị lãnh tụ Trung Hoa Quốc Gia Đài Loan, nên khi
về nước có nhận thơ mời của Tổng Thống Tưởng Giới
Thạch nên Đức Ngài sửa soạn đi Đài Loan. Kỳ nầy Đức
Hộ Pháp lập đoàn gồm một số chức sắc Đường Nhơn
cùng đi với Ngài có Sĩ Tải Cao theo giúp việc, còn Ngài
Khoa thì ở lại nội quốc.
Sau khi viếng Đài Loan xong nhơn tiện Đức Ngài
qua luôn Nam Triều Tiên và Nhật Bổn để rước tro của
Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để về Tòa Thánh theo lời di
chúc của người.
Mỗi nơi Đức Hộ Pháp đều gieo ý chí hòa bình xây
dựng trên tình thương yêu đại đoàn kết huynh đệ đại
đồng và còn để lại mỗi nơi nhiều tình cảm.
Phần Ngài Bảo Đạo sau khi ở Pháp trở về thì quay
về với phận sự của Hội Thánh phúc thác, nhưng vẫn ưu
tư trước cảnh chia phân đất nước, nên ngày 26 Giáp Ngọ
tức ngày 24-8-1954 nhơn dịp người con gái của Ngài Tiếp
Pháp có tạo đặng một căn phố ở vùng Long Hoa ăn tân
gia, nên Ngài Tiếp Pháp có mời Ngài đến dự. Trong dịp
nầy Ngài Tiếp Pháp có phò loan với Sĩ Tải Nhung, Bà Bát
Nương về cho ẩn bài thi như sau:
Lập nghiệp thế gian khỏi hổ thằng,
Một niềm Đạo cả giữ ngon ăn.
Đưa đường gậy phép trao tay lão,
Dẫm lối ma ha rước kẻ măng.
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Gai góc bước càng chong chẳng gợm,
Phẳng bằng chạy gấp mặt e nhăn.
Chúc mừng gia thế anh vui đẹp,
Thánh Đạo qui căn chẳng có răng.
Nương theo vận bài thi của bà Ngài có dâng thỉnh
giáo bài thi:
Thời cuộc lá lay rất hổ thằng,
Làm gì không đặng lại tranh ăn.
Bắc phương cộng sản xem già dặn,
Nam đại quốc gia thấy trẻ măng.
Chia rẽ nước nhà ai phải quấy,
Hiệp hòa dân tộc rõ lăng nhăng.
Rồi đây Quốc Cộng hòa hay chiến,
Xin mách đôi lời hiểu để răn.
Hồ Tấn Khoa

Bà Bát Nương còn họa lại một bài thơ như sau:
Độ thế cứu nhân mới phải thằng,
Giúp đời mạnh sống đủ làm ăn.
Việt Nam ải Bắc còn tay lão,
Hồng Lạc miền Nam lắm kẻ măng.
Thống nhất nước nhà e mõi gối,
Phân ranh nay đã chớ mày nhăn.
Đuổi xua kẻ nghịch nên lo trước,
Đạo đức tin thần đủ để răn.
Tiếp theo Bà Bát Nương có cho 3 bài thi như sau:
Đủng đỉnh thuyền sen ghé bến thần,
Cam hồ để mái giọng cao ngân.
Rưới chan định thảy an lê thứ,
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Bồi đấp sơn hà định nghĩa nhân.
Mở túi càng khôn trao phép lạ,
Đưa bầu nhựt nguyệt thả hình nhân.
Thất tình lục dục là mồi mị,
Bí pháp chơn truyền tạo đảnh vân.
Đỉnh vân mở lối định phong cương,
Nước Việt ngày sau sẽ phú cường.
Đạo đức treo giềng nơi vạn quốc,
Tinh thần để lối dẫn đài chương.
Diệt tà định được hồn Hồng Lạc,
Tôn chánh tạo nên cảnh thái bường.
Liệt quốc sau cơn nguy đại chiến,
Hướng về Việt quốc lãnh niềm thương.
Niềm thương dìu dắt cả hoàn cầu,
Bỏ chiến tham hòa dựng nghiệp lâu.
Thất ức dư niên sùng Đại Đạo,
Thập tam thời định dắc kim câu.
Hoàn cơ thử nhựt cơ qui thống,
Tảo dắc lai niên nghiệp tiếp châu.
Biết rõ giang san nhiều máu đổ,
Phải lo nôi chỉnh đặng thêm mầu.
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Sau khi Đức Hộ Pháp về nội quốc thì thời cơ biến
chuyển rất mau, Hiệp Định Gevèver ký xong bắt đầu thi
hành: lực lượng kháng chiến Việt Minh tập kết đưa về
Miền Bắc để giao Miền Nam cho Ngô Đình Diệm dựa
vào thế lực của Mỹ để hất cẳng Pháp, cũng cố quyền hành
với sự góp sức của Ngô Đình Thục về mặt tôn giáo, Ngô
Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn về mặt chánh trị.
Trong lúc đó cả triệu tín đồ Đạo Ki Tô di cư từ Bắc
vào Nam nhờ sự giúp đở của chánh quyền và sự hướng dẫn
khôn khéo của vị Linh Mục, đưa bổn Đạo chiếm những
vùng đất phì nhiêu khai thác không bao lâu đã trở thành
nơi dân cư đông đúc ấm no và lần hồi trở nên giàu có.
Chánh quyền Mỹ cũng cố quyền hành Ngô Đình
Diệm ngày càng mạnh hơn và lẻ đương nhiên ảnh hưởng
đến chánh thể Việt Nam ngày càng nặng nề thêm.
Viện trợ càng nhiều, nợ càng nhiều thì lệ thuộc ngày
càng đè nặng. Trước tình thế đó Đức Hộ Pháp đề nghị
với Thủ Tướng Diệm cho mở rộng cửa cho các Đảng phái
tham gia lập thành chánh phủ liên hiệp và cho Tướng
Trình Minh Thế vô khu lập lực lượng hậu thuẩn cho chánh
quyền đặng nhẹ bớt phần nào áp lực của Mỹ. Nhưng khổ
nổi là bao nhiêu người lợi dụng thiện chí của Đức Hộ
Pháp để cũng cố bảo thủ bành trướng thế lực của mình.
Ba nhóm có thực lực lúc ấy là Cao Đài, Hòa Hảo và Bình
Xuyên do những tướng lãnh ỷ công khi lịnh hống hách
tưởng đâu có tài đánh giặc giỏi thì cũng có tài làm chánh
trị giỏi nên người nào cũng muốn ra tham gia cầm quyền
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chánh trị chính phủ nhà nước.
Mặt khác người Pháp bị Mỹ chiếm hết ảnh hưởng
trong chính thể của Thủ Tướng Diệm nên âm thầm lồng
vào nội bộ của 3 đoàn thể, hứa giúp đỡ đủ thứ để xúi giục
các tướng lãnh đòi nhiều yêu sách quá mức.
Thủ Tướng Ngô Đình Diệm thì hai người em là
Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn dĩ nhiên có người Mỹ
giựt dây dụi bên trong thấy rõ các tướng lãnh vừa bất tài
vừa lưu manh không giúp hay gì cho mình đặng mà trái
lại có thể trở thành nguy hiểm vì có người Pháp sau lưng.
Vì vậy C.I.A của Mỹ một mặt mua chuộc tướng Trịnh
Minh Thế về với Thủ Tướng Diệm, mặt khác mở chiến
dịch đập tan thế lực các tưởng lĩnh trong 3 khối để rồi cho
ám sát luôn Trịnh Minh Thế cho dứt hậu họa mà ngược
lại bề ngoài thì truy thăng và làm đám tang trọng thể để
che mắt thế gian và gieo tiếng ác cho kẻ khác.
Buồn long Đức Hộ Pháp xuống tịnh dưỡng nơi Trí
Huệ Cung. Sau khi dẹp hết các tướng lãnh, Tướng Trình
Minh Thế (Cao Đài) chết, tướng Thành Cao (Cao Đài),
Ba Cụt (Hòa Hảo) bị bắt, tướng Bảy Viễn (Bình Xuyên)
và Năm Lửa tức Soái (Hòa Hảo) cho ra ngoại quốc, Thủ
Tướng Ngô Đình Diệm nghĩ đến cũng cố địa vị và thế
lực của mình bằng cách trưng cầu dân ý để truất phế Bảo
Đại đưa mình về cương vị Tổng Thống.
Biết rõ Đức Hộ Pháp có khuynh hướng về quân chủ
và vẫn còn cảm tình với vua Bảo Đại nên mua chuộc tướng
Nguyễn Thành Phương và Lê Văn Tất về Tòa Thánh cô
lập Đức Hộ Pháp và áp đảo tinh thần chức sắc, chức việc
và Đạo Hữu Cao Đài bỏ phiếu cho Tổng Thống Ngô Đình
Diệm và truất phế vua Bảo Đại.
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Đang ở Trí Huệ Cung hay đặng tin nầy, Đức Hộ
Pháp cấp tốc trở về Hộ Pháp Đường, kêu bọn cận vệ hầu
Đức Hộ Pháp đem nạp hết võ khí cho Đức Hộ Pháp,
chưa hay biết gì nên bọn cận vệ vân lịnh đem nạp hết võ
khí cho Đức Ngài.
Độ một tiếng đồng hồ sau thì hai tướng lãnh Phương
và Tất kêu quân về bao vây Hộ Pháp Đường. Bọn cận vệ
nổi nóng muốn chống lại nhưng tay không đành phải
thúc thủ.
Thì ra Đức Hộ Pháp đoán trước nếu tướng Phương
bạo hành sẽ có cuộc xô xác đỗ máu giữa bọn cận vệ và
bộ hạ của Phương, có thể làm cớ cho chánh quyền Ngô
Đình Diệm cho quân đội chánh qui vào chiếm đóng Tòa
Thánh luôn, với danh nghĩa là giữ trật tự an ninh trong
nội bộ của Cao Đài.
Tướng Phương ra lịnh cấm nhặt không cho ai vô
Hộ Pháp Đường và tuyên bố cho đặt 4 quả mìn lớn cho
giựt nổ một lượt sập nát nhà nầy, nếu ông Tắc là Phật
thật thì không chết còn không thì cho chết luôn. Cô Ba
Cầm nghe vậy sợ chạy lại rào kêu ông Bảo Thế ra năng
nĩ mà Tất còn hậm hực, Ngài Bảo Đạo cũng thấy và nói
với tướng Tất: “Tôi chưa thấy mìn nổ lần nào, vậy cho tôi
qua Hộ Pháp Đường với Đức Hộ Pháp coi mìn nổ ra sao”.
Hiểu ý Ngài nên một lúc sau Tướng Tất dịu giọng
rồi dẫn toàn quân rút lui.
Việc bạo hành của hai tướng lãnh quá đột ngột làm
cho toàn Đạo dao động không ít nhưng vẫn bất nhứt
không phương nào đối phó.
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Đáng thương và đáng mến là mấy em thợ hồ do ông
Tổng Giám Võ Văn Khỏe cầm đầu, tay không xung phong
vượt qua vòng vây của tướng Phương vào trong vòng rào
Hộ Pháp Đường canh gác không cho quân lực của Phương
xâm nhập vào trong. Mụch đích chính là Tướng Phương
do lịnh của Ngô Đình Diệm cô lập Đức Hộ Pháp để áp
lực bên ngoài buộc toàn Đạo bỏ phiếu cho họ Ngô trong
cuộc trưng cầu dân ý và đả phá danh dự, uy tín của Đức Hộ
Pháp, nói xấu Đức Hộ Pháp đủ điều, lên án Đức Hộ Pháp
trị gia bất nghiêm lại còn thông dâm với một số Giáo Nhi
mà tướng Phương bắt giam khai xấu cho Đức Hộ Pháp.
Ngày bỏ phiếu thì toàn bộ sĩ quan với quân nhân
của Phương tổ chức và canh gác các phòng phiếu khắp hết
vùng Đạo, áp lực bắt buộc mọi người bỏ phiếu cho Ngô
và truất phế Bảo Đại đem thắng lợi lớn cho Ngô.
Hậu quả cuộc bạo hành của tướng Phương và Tất là
Thiếu Tá Huỳnh Thanh Mừng kéo hết bổn bộ của mình
chiếm hết vùng Núi Bà ra tới cửa Hòa Viện chống lại
tướng Phương. Còn phần tướng Phương thì cho chiếm
từ chợ Long Hoa tới cửa số 6 và cặp theo vòng hàng rào
làm cho Nội Ô Tòa Thánh có thể ngày nào dây thành bãi
chiến trường giữa hai phe.
Một nhòm thứ ba là tướng Mạnh và Đại Tá Đờn
vào xin với Đức Hộ Pháp cho vô Nội Ô Tòa Thánh để
ngăn chặn hai nhóm kia không cho xáp lại nhau. Hành
động của nhóm Đờn, Mạnh một mặt tỏ dấu thuận với
Mừng còn mặt khác cấu kết với Phương và Đại Uý Vui,
Huy đòi bắt Ngài Bảo Đạo để giục thúc Ngài trốn theo
chúng vô núi ở với Mừng, mụch đích là không để Ngài ở
gần Đức Hộ Pháp, vì họ thấy rõ trong hàng Chức Sắc có
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một mình Ngài Bảo Đạo có thái độ rõ rệt đối với Phương
nhưng Ngài Bảo Đạo vẫn cương quyết không đi đâu hết.
. Tình trạng Tòa Thánh ngày càng khó khăn hỗn
tạp mà Hội Thánh Lưỡng Đài lại bất nhứt không phương
giải quyết
Đức Hộ Pháp rất khó nghĩ vì chính bản thể của
Ngài là mục tiêu chánh để bọn quân nhơn tranh chấp
nhau để đi đến gây đỗ máu, sát hại lẫn nhau chỉ để có lợi
cho đệ tam nhân mà thôi. Nhưng Đức Ngài khó phương
nào giải quyết được.
Một hôm Huỳnh Thanh Mừng bị bọn bộ hạ của
Phương phục kích bắn gãy tay gây hận thù càng sâu nặng
hơn.
Bọn Đờn, Mạnh đề nghị đem Đức Hộ Pháp vô núi
hoặc vô rừng nhưng Ngài Bảo Đạo đề nghị Đức Hộ Pháp
đừng đi vì nhóm đó có thái độ không rõ rệt, cố ý đưa Đức
Hộ Pháp vô rừng núi chỉ mục đích là lợi dụng mà thôi.
Rốt cuộc chỉ còn một con đường là đi Cao Miên
với hy vọng qua ở nước trung lập rộng đường hoạt động
hơn. Theo sự suy tính của Hội Thánh Lưỡng Đài thì cũng
thấy chỉ có một lối đó nhưng không rõ chừng nào Đức
Hộ Pháp sẽ đi và đi bằng cách nào.
Đức Thượng Sanh cùng chư vị Thời Quân còn ở Sài
Gòn về hiệp với Thời Quân ở Tòa Thánh nhưng cũng
không tìm ra lối thoát nào. Trong một buổi họp đêm ở
Giáo Tông Đường có đại diện chức sắc Hiệp Thiên Đài,
Cửu Trùng Đài và Phước Thiện, Ngài Bảo đạo có dâng ý
kiến thế nào Đức Hộ Pháp cũng đi Cao Miên, không lẽ
để Đức Ngài đi một mình nên đề nghị có một hoặc hai
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vị Thời Quân cùng đi với Đức Ngài, nhưng không có vị
nào tình nguyện.
Không tìm ra lối thoát Đức Thượng Sanh và chư vị
Thời Quân ở Sài Gòn đều về hết.
Bọn Đờn Mạnh biết Đức Hộ Pháp sẽ đi Cao Miên
nên đề nghị với Đức Hộ Pháp dọn đường rừng đưa Đức
Hộ Pháp đi nhưng Ngài Bảo Đạo xin Đức Hộ Pháp đừng
đi đường rừng vì không chắc gì đi tới Cao Miên mà bị
mấy ông ấy nhứt là Đờn Mạnh lưu giữ lại để lợi dụng.
Ngài dám quả quyết như vậy là vì bọn Đờn Mạnh
xin miệng với Đức Hộ Pháp cho họ ở Nội Ô, thì Đức Hộ
Pháp cũng chấp thuận với họ nhưng họ lại không vô lại
yêu sách Đức Hộ Pháp ký lịnh bút tích mới đặng. Tiếp
đặng lịnh đó để giao lại cho Đờn Mạnh thì Ngài Khoa
đề nghị với Đức Ngài là kêu hai người giáp mặt Đức Hộ
Pháp rồi sẽ giao. Đức Hộ Pháp đống ý nên Ngài cho mời
Đờn Mạnh đến trước mặt Đức Hộ Pháp. Khi đó Ngài
mới nói với họ rằng: “Trước đây hai ông xin miệng với
Đức Hộ Pháp cho hai ông về đóng Nội Ô Tòa Thánh thì
Đức Hộ Pháp đã thuận miệng với mấy ông rồi, nay mấy
ông lại còn xin Đức Hộ Pháp ký giấy mấy ông mới vô thì
Đức Hộ Pháp cũng đồng ý đã ký giấy sẵn rồi. Tôi đang cầm
đây, nhưng trước khi giao thì hai ông lại bàn viết kia làm
tờ yêu cầu bằng bút tích ký tên hẵn hoi, dâng Đức Hộ Pháp
rồi tôi sẽ giao tờ giấy nầy cho hai ông”. Túng thế hai người
phải lại bàn viết lập tờ ký tên hẳn hoi dâng cho Đức Hộ
Pháp. Xong rồi Ngài mới giao tờ của Đức Hộ Pháp cho
họ. Nhưng rốt cuộc họ chỉ cầm tờ giấy đó để đi ra vô Nội
Ô và Hộ Pháp Đường với vài tên bộ hạ, chẳng thấy có
một toán quân nhỏ nào đóng ở Nội Ô.
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Nhơn dịp Tết, Giáo Hữu Của ở Kim Biên về chầu
lễ Đức Chí Tôn, mới dọ hỏi đường đi Phnom Penh có
khó khăn gì không. Giáo Hữu Của đã từng quen thuộc
nên cho biết là rất dễ và lãnh mạng đưa Đức Hộ Pháp đi
Nam Vang an toàn. Nghe vậy Đức Hộ Pháp cho đưa hai
cô ái nữ đi trước ngày mùng ba tết coi ra sao. Thì quả Giáo
Hữu Của đưa hai cô đi an toàn rồi trở lại đãi lịnh Đức
Hộ Pháp nội trong ngày. Thấy vậy Đức Hộ Pháp mới định
sửa soạn mọi việc cần thiết sắp xếp vô xe nội ngày mùng
4 cho rồi để khuya lại sẽ khởi hành.
Có lẽ bọn Đờn Mạnh hay đặng tin nầy hay sao không
rõ mà kế chiều mùng 4 chúng ngồi xe trong núi ra nhưng
nữa đường xe tự nhiên không chạy, sửa hoài không được
nên cho người ra kiếm Ngài, nhờ cho xe Đạo vô rước.
Cũng ngộ là lúc đó các xe đi đâu không biết mà không có
chiếc nào ở nhà xe. Ngài chỉ cho người liên lạc của Đờn
Mạnh trình lại không có xe nào đi rước được hết và cũng
dặn qua loa biểu để sáng ngày ra cũng được. Có lẻ bọn
Đờn Mạnh có ý ra để áp lực Đức Hộ Pháp hoặc hâm dọa
cách nầy hay cách khác để lôi kéo Đức Hộ Pháp đi ngã
đường rừng để rồi đi đâu không tới đâu, rồi phải ở rừng
với chúng, chúng sẽ dễ bề lợi dụng, không dè quyền vô
hình không cho ra. Đến sáng ngày họ ra tới thì Đức Hộ
Pháp đã đi xa mất rồi.
Sau đây xin nhắc lại vụ Cả Bạch là con của Ngài,
lúc Phương mới bạo hành thì Cả Bạch tổ chức học sinh
biểu tình chống lại, nhưng bị phát giác. Phương bắt nhốt
ở khám Giang Tân để coi Ngài có xuống nước năng nỉ y
không. Té ra Ngài chẳng những không năng nỉ mà còn
cấm trong gia đình không cho ai đi thăm và tiếp tế. Thấy
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không lung lạc được Ngài nên Phương có lần nói với Ngài
trong một phiên họp với Hội Thánh: “Tôi sắp thả con của
Thừa Sử Phước, nếu ông già râu muốn thả con thì nói một
tiếng tôi thả luôn”.
Ngài đáp và hỏi lại: “Hồi ông bắt bỏ tù con tôi, ông
có hỏi tôi không? Nay nếu xét thấy nó vô tội thì thả ra chớ
hỏi tôi làm gì?”
Tướng Phương nổi nóng đập bàn ghế, la hét om sòm
nói: “Nội đây có ông già râu nầy khó chịu hơn hết”, rồi bỏ
họp ra đi. Thế là Cả Bạch đành phải ở tù luôn.
Nhưng quyền Thiêng Liêng biết sau nầy Phương một
khi bị họ Ngô phản phé sẽ hạ sát hết những người bị y bắt
giam, nên ngày 19 tháng 11 Ất Mùi (01-01-1956) giáng cơ
cho mấy ông già bên phái Tiên Thiên, dạy ông Đội Thông
là nhạc gia của bác sĩ Nhựt Bổn cùng vài người nữa làm
tờ xin lãnh. Cả Bạch được trả tự do và truyền lịnh cho
Bạch xuống Sài Gòn ở.
Đến ngày 26 tháng 12 Ất Mùi (07-02-1956) lại giáng
cơ sai ông Đội Thông đi Sài Gòn kêu Cả Bạch ngày mùng
3 tết về Tây Ninh hầu lịnh (14-02-1956) vào thời Ngọ và
cho phép Cả Bạch xuất dương ra nnước ngoài, nhưng Cả
Bạch không biết phải đi đâu và làm sao đi đặng.
Chiều mùng 3 Tết, vào lúc chạng vạng, Cả Bạch
lẻn vô thăm Ngài. Khi đó Ngài có nói với Cả Bạch rằng:
“ Đức Hộ Pháp sắp đi Nam Vang và Ba cũng đi theo. Vậy
con ở nhà phải cho cẩn thận, đừng nóng nãy mà có hại cho
thân”. Cả Bạch khi đó có cho biết hồi thời Ngọ, Ơn Trên
có cho phép Cả Bạch xuất dương nên xin cho đi theo lên
Nam Vang. Ngài bảo: “Đó là quyền của Đức Hộ Pháp, vậy
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bữa nay còn trong ba ngày xuân, con nhơn dịp lẽn qua Hộ
Pháp Đường mừng tuổi Đức Hộ Pháp và xin đi. Nếu Đức
Ngài cho thì đi, không thì thôi”.
Cả Bạch liền qua mừng tuổi Đức Hộ Pháp và xin
đi theo thì Đức Hộ Pháp cho đi liền, trong lúc Sĩ Tải Bùi
Quang Cao là Thư Ký riêng của Đức Ngài thì Đức Ngài
biểu ở lại. Thế là Cả Bạch lo sắp xếp đồ đạc, chạng vạng
mùng 4 vô hội hiệp với Ngài qua ở bên Hộ Pháp Đường,
đến khuya cùng theo Đức Hộ Pháp lên Nam Vang.
Đức Hộ Pháp ra đi đây chỉ có Chức Sắc Phước Thiện
và ông Trưởng Tộc Út (Phạm Môn) hay mà thôi, còn Chức
Sắc Hiệp Thiên Đài cũng như Cửu Trùng Đài không ai
hay biết gì hết.
Trước khi đi Ngài có trình xin Đức Hộ Pháp để lời
gì cho Hội Thánh hay không thì Đức Hộ Pháp nói không
để lời gì nên Ngài đành phải viết ít chữ cho Phối Sư Thái
Bộ Thanh là suôi gia với Ngài để báo tin Đức Hộ Pháp
đã đi Nam Vang.
Kể ra chuyến đi nầy Đức Hộ Pháp không kêu hay
biểu ai theo, chỉ ai tình nguyện đi theo thì Đức Ngài cho
theo, kể cả Ngài Bảo Đạo cũng vậy.
CHUYẾN ĐI LỊCH SỬ
Vào lối 3 giờ khuya lên xe, do Giáo Hữu Của Thanh
lái. Ở băng trước có cậu Ba Hiệu và cô Hai Đạm là hai
người theo phục vụ Đức Ngài, nơi băng sau thì Đức Hộ
Pháp ngồi giữa, Ngài Bảo Đạo ngồi bên trái, Thiếu Tá
Thoại thì ngồi ở bên tay mặt. Cả Bạch không có chổ ngổi
nên ngồi trên gối đồ để trước đầu gối Thiếu Tá Thoại. Băng
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trước thì mặc áo dài trắng hết, còn băng sau thì Đức Hộ
Pháp và Ngài Bảo Đạo mặc Đạo phục, ông Thoại mặc áo
dài trắng, còn Cả Bạch mặc đồ Hướng Đạo.
Xe ra đi tự nhiên, mở đèn chạy ra cửa nhỏ ngay nhà
xe. Bọn lính gác của Phương ở bót gác ngay bên lề đường
bên kia ngủ say, không hay biết gì hết.
Xe ra cửa Hòa Viện, Bảo Thể gác cổng mở cửa cho
xe ra, quanh phía cửa số 2 vòng theo rào ngang, qua Nhàn
Du khách sạn cửa số 4, qua cửa số 7 ngoài Mít Một, rồi đi
thẳng Gò Dầu luôn, êm ái không gặp gì trở ngại.
Khi xe qua Tổng hành dinh quân đội ở Bến Kéo
thấy có một người lính vác súng đi qua, đi lại trước cổng
chánh nhưng không kêu hỏi gì hết.
Theo đưa Đức Hộ Pháp có xe nhỏ của ông Trưởng
Tộc chạy theo sau cách một khoảng. Khi tới cầu Gò Dầu
Hạ trời còn khuya, cổng cầu chưa mở, Giáo Hữu Của cho
xe đậu sát lề cách cầu một khoàng. Đi bộ lại bắt tay chào
anh lính gác, nói chuyện nhỏ. Anh lính cầm đèn pin rọi
sơ qua trong xe rồi mở cổng cho qua. Xe qua cổng đầu cầu
bên kia, tư nhiên cho đi luôn một mạch tới biên giới Miên;
có bót lính Miêng, ghé đó trình giấy. Trời vừa mờ sáng,
có người qua lại nên ông Giáo Hữu Của cho ba cậu trai
là Ba Hiệu, ông Thoại và Cả Bạch xuống xe đi bộ trước
một khoảng xa, còn sau khi trình giấy xong, dở cổng đi
luôn Soài Riêng.
Xe ông Trưởng Tộc cũng theo đưa tới biên giới,
chừng xe Đức Hộ Pháp qua cổng đi êm ái thì xe ông
Trưởng Tộc mới trở lại.
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CHƯƠNG III
CUỘC SỐNG LƯU VONG XỨ CHÙA THÁP
BỊ BẠC ĐÃI NƠI ĐẤT KHÁCH
Qua khỏi biên giới rồi coi như nhẹ thở. Xe đến Soài
Riêng trời đã sáng, ngừng xe mua một ít xôi, bắp bán theo
lề đường đỡ lòng rồi đi luôn không ghé Thánh Thất. Đến
Bến Bắc Hố Lương thì có ông Giám Đạo Huỳnh Hữu
Lợi từ Nam Vang đến đó rước Đức Hộ Pháp, chừng xe
và toàn bộ xuống đò. Qua đến bờ sông bên kia thì có xe
của ông Giám Đạo Huỳnh Hữu Lợi và một số bổn Đạo
đến rước. Cùng nhau lên xe hết thẳng lối về đến Báo Ân
Đường Kiêm Biên vào lối 11 giờ trưa ngày 5 tháng 1 Bính
Thân (ngày 06-02-1956) có Chức Sắc, Chức Việc và bổn
Đạo đón rước đông đủ.
Đức Hộ Pháp và mọi người lên lầu đảnh lễ Đức Chí
Tôn và Đức Phật Mẫu, nghỉ ngơi một ngày Đức Hộ Pháp
dạy viết thơ trình cho Thái Tử Norodom Sihanouk hay và
xin được cư trú lánh nạn chánh trị với tất lòng tin tưởng
sẽ được mọi sự dễ dãi vì trước kia Đức Hộ Pháp có lên
Nam Vang viếng Thái Tử một kỳ được người tiếp rước
trọng thể một vị giáo chủ và khi ra rướvv Đức Hộ Pháp,
Thái Tử phải quì mọp rước.
Nhưng bẽ bàng thay, ngày nay được thơ của Đức Hộ
Pháp Thái Tử Norom Sihanouk ra lịnh công an mở cuộc
điều tra cho biết Đức Hộ Pháp đi cách nào lên tới Nam
Vang mà không có ai hay và không có ai báo cáo, đặc biệt
là bót gác biên giới phải chịu nặng hơn hết, không rõ bị
phạt cách nào.
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Về phần Đức Hộ Pháp và nội bọn thì bị đòi lại sở
công an chánh cho lập thủ tục lấy đồ hình, cân đo, lăn dấu
tay, đặc biệt bắt ngồi chụp hình có mang bản số ở ngực,
chẳng khác nào một tên tội phạm.
Khi ấy Ngài Bảo Đạo rất bực muốn ra về nhưng
Đức Hộ Pháp vẫn bình tỉnh nhẫn nhục lên ngồi ghế để
chụp hình, thành thử cả thảy nội bọn cũng phải làm theo.
Đức nhẫn của Đức Hộ Pháp kể thật là phi thường
nhờ đó mà Ngài Bảo Đạo học hỏi để sau nầy Ngài phải
chịu đựng một cách thản nhiên bao nhiêu thử thách.
Lập thủ tục xong, công an cấp cho mỗi người một
giấy lưu trú nội trong thành phố Phnom Penh mà thôi
chớ không được ra khỏi mà không có phép đặc biệt. Mỗi
tuần lễ phải có mặt để trình diện ở sở công an để ghi giấy
thêm cho. Ngài phải cầu nài hết sức họ mới chấp thuận
miễn Đức Hộ Pháp khỏi đích thân đi ghi. Nhưng mỗi
tuần Ngài phải dẫn nội bọn xuống sở công an chầu chực
cả buổi mới ghi xong giấy cho về. Tình trạng này kéo dài
không biết mấy tháng mới cho tăng lên 15 ngày ghi một
kỳ, rồi lên một tháng đến hơn cả năm sau mới tăng lên
ba tháng ghi một kỳ, cho đến trở về nội quốc trót gần 15
năm như vậy.
Thấy nhơn tình thế thái như vậy Đức Hộ Pháp muốn
qua Đài Loan hay Pháp để ở nhưng Ngài khuyên can nên
ở luôn Nam Vang ít ra còn một mảnh đất nhỏ châu vi Báo
Ân Đường xúm xít chung sống với con cái trong Đạo còn
hơn qua Đài Loan hay Pháp biết đâu bị bạc đãi như ở đây
rồi mới sống cách nào bây giờ. Đức Hộ Pháp nghe đặng
nên đành ở lại chung sống nơi Báo Ân Đường. Ít lâu sau
Sĩ Tải Cao, Tổng Giám Khuê, Giáo Hữu Hương Nhàn
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vượt biên lên tới và cũng được chấp thuận lánh nạn.
Ý CHÍ MẠNH MẼ CỦA ĐỨC HỘ PHÁP
Với tinh thần tiến thủ mạnh mẽ của Đức Ngài và
tinh thần bất khuất, Đức Ngài cho mở song song hai công
tác: Một là cho phái đoàn gồm Ngài Bảo Đạo, Sĩ Tải Cao,
ông Thoại, Cả Bạch lo lập bản dự thảo Chánh Sách Hòa
Bình Chung Sống, theo sự chỉ dẫn của Đức Ngài để lo
về phần thống nhất đất nước bằng phương pháp ôn hòa.
Mặt khác dạy ông Huỳnh Hữu Lợi và chức sắc thuộc Hội
Thánh Ngoại Giáo được Đức Ngài triệu tập về Nam Vang
lo dọn dẹp sửa sang phần đất của chánh quyền Cao Miên
cấp cho Đạo thay chỗ đất cất Thánh Thất mà nhà nước
cần dùng lấy lại vì lợi ích công cộng.
Bản cương lĩnh Chánh Sách Hòa Bình Chung Sống
soạn thảo xong có Đức Ngài chỉnh sửa, bổ túc xong đặng
cho ra đời vào ngày rằm tháng 2 Bính Thân (26-3-1956)
nhằm ngày vía Đức Thái Thượng và gởi đi cho chánh phủ
hai miền Nam Bắc Việt Nam, cho Liên Hiệp Quốc và các
nước trên thế giớ thuộc thành phần Cộng Sản, Tư Sản
tự do các nước trung lập không liên kết và các nước vùng
Đông Nam Á, trong đó có chánh phủ Miên và Lào. Với
hy vọng sẽ được quốc tế ủng hộ kết thúc việc thi hành
hiệp định Genèver sớm, hiệp thương thống nhất đất nước
trong hòa bình.
Đồng thời bản cương lĩnh được Cả Bạch và ông
Thoại đưa về Miền Nam phổ biến sâu rộng trong giới chánh
trị và tôn giáo. Đông đảo chức sắc nam nữ Hội Thánh,
Cửu Trùng, Phước Thiện, Chức Việc và Đạo Hữu tham
gia hoạt động mạnh mẽ.
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Hồ Chủ Tịch ở Miền Bắc có đánh công điện vào
tán thành và khuyến khích, còn Ngô Tổng Thống ở Miền
Nam lại phản ứng bằng cách đàn áp, bắt bớ giam cầm,
đánh đập, tù đày.
Danh sách những người bị bắt ở Miền Nam gởi lên
đều đặng Đức Hộ Pháp gởi qua Liên Hiệp Quốc và các
cường quốc can thiệp giùm, nhưng chẳng có kết quả gì hết.
Liên Hiệp Quốc chỉ trả lời cho biết có tiếp đặng, suông
vậy thôi, còn các nước phần đông không trả lời.
Việc đáng tủi hơn hết là chánh phủ Miên do Thái Tử
Norodom Sihanouk lãnh Đạo lại cho công an đến xét tịch
thu hết tất cả hồ sơ lại cấm không cho hoạt động chánh
trị để giữ tình bang giao với Miền Nam.
Cuộc khủng bố ngày càng gắt. Hội Thánh gặp nhiều
khó khăn phải rước Đức Thượng Sanh về cầm giềng mối
Đạo, mới ký kết với chánh phủ Ngô bản thỏa ước Bính
Thân, cam kết chỉ lo việc tôn giáo tín ngưỡng thuần túy
và không tham gia chánh trị vì vậy nên buộc lòng không
nhìn chính sách Hòa Bình Chung Sống của Đức Hộ Pháp
và những Chức Sắc tham gia hoạt động phong trào. Sĩ Tải
Trân, Trường, Khỏe vượt biên lên Nam Vang đặng yên.
Cả Bạch cũng vượt biên trở lên bị bắt ở tù một thời gian,
nhờ khéo vận động lắm mới được tự do.
Thế là cả công trình của Đức Hộ Pháp lo cho nền
hòa bình đất nước và hòa hiệp dân tộc chỉ được có tiếng
vang chớ không đem lại kết quả nào cụ thể, đem lại cho
Đức Ngài niềm thất vọng thứ nhứt.
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XÂY CHÙA CAO ĐÀI NƠI ĐẤT KHÁCH
Nhắc lại việc Đức Hộ Pháp dạy lo dọn dẹp cuộc đất
mới, lúc ban đầu dầu vẫn xúc tiếng hăng hái. Toàn vùng
dọn dẹp trống trãi xong, Đức Hộ Pháp định cho xây cất
nơi đó một ngôi đền thờ Phật Mẫu, Tân Báo Ân Đường
và định cho làm đơn xin phép, thì ông Giám Đạo Lợi đưa
ra một bản đồ xây cất một đền thờ bằng cây ván, lợp ngói,
có mặt dựng bằng tường nói rằng đã được Đô Thành cho
phép rồi nhưng chưa khởi cất. Đức Hộ Pháp dạy đem họa
đồ cho coi thì Đức Ngài không vừa ý nên giao cho Tổng
Giám Khuê họa một đền thờ Phật Mẫu theo kiểu Báo
Ân Từ ở Đền Thánh bằng vật liệu nặng, bê tông cốt sắt
và dạy Ngài Bảo Đạo thảo một lá đơn khác để cho Giám
Đạo Lợi ký tên với tư cách Khâm Trấn Đạo để xin thay
họa đồ mới cho họa đồ cũ.
Khi Ngài xem qua họa đồ cũ thì thấy có đóng dấu cho
phép xây cất, có số nhựt ký ngày tháng rành rành nhưng
sót chữ ký tên của Đốc Lý thành phố. Ngài đề nghị cho
đem họa đồ cũ xin ký tên thêm cho hợp pháp để Ngài
nêu ra trong lá đơn mới cho. Không hiểu vì lý do gì mà
ông Lợi bảo rằng theo thủ tục xứ nầy giấy phép như vậy
nếu đem ra thi hành xây cất theo họa đồ thì không ai bắt
bẻ gì thêm nữa. Khi xin đặng họa đồ mới rồi thì hồ sơ cũ
nầy kể như bỏ, có chữ ký hay không cũng vậy. Thế là bỏ
trôi qua việc xin chữ ký họa đồ cũ và cứ nộp đơn nói rõ
xin thay họa đồ mới cho họa đồ cũ. Sự thiếu sót nầy sau
đó trở thành một tai hại lớn.
Việc xây cất, Đức Hộ Pháp giao cho ông Giám Đạo
Lợi và bà bạn đời của ông là Chí Thiện Hương Nhâm. Vì
chỗ cuộc đất còn hoang vu nhưng không quả quyết ranh
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hướng từ đâu tới đâu nên có mời sở họa đồ, sở vệ sinh và
cò bót đến để định vị trí. Đâu đó rành rẻ thì thấy ra chổ
đất đó nằm một phần trong lộ lớn, có mặt đường cả bốn
phía, và phía chánh là cặp theo một đại lộ, phần đất đó
gồm 10 lô, chánh quyền cấp cho Đạo 6 lô còn 4 lô cho tư
nhân. Đức Hộ Pháp mới dạy mua sang 4 lô kia cho trọn,
phần đất đó diện tích 180mx60m
Thời gian trôi qua, trong lúc đó thì nhắn tin về Tòa
Thánh, kêu công quả, công thợ lên để khởi công có 40
em nam nữ vượt biên lên. Lập thông qui sách nạp chánh
quyền xin cấp giấy lánh nạng chánh trị. Vì số quá đông
nên chánh quyền cho tạm ở trong châu vi phần đất dự bị
cất Đền Thờ chứ không đặng đi đâu, chờ chánh quyền
cứu xét và quyết định sau.
Công thợ ăn ở không, lại không được đi đâu tập hợp
đông đảo nên cò bót và các sở có trách nhiệm về xây cất
hỏi sao chưa khởi công. Trả lời vì chưa đặng giấy phép thì
mấy ông nói không sao đâu, vì cả hồ sơ đó đưa qua chúng
tôi đều cho ý kiến thuận hết rồi, thêm nữa mấy ông cất
chùa làm phước. Ông Đốc Lý thành phố chỉ còn ký tên
chó có lý do gì bác bỏ nữa.
Việc xây cất bắt đầu xúc tiếng hăng say, cả công thợ,
Chức Sắc, CHức Việc, Đạo Hữu nam nữ, lớn nhỏ, già
trẻ, không kể ngày đêm, nên ngôi Đền Thờ mọc lên rất
lẹ. Mấy ông chánh quyền có trách nhiệm thường tới lui
xem coi, để lời khen và khuyến khích.
Đức Hộ Pháp thấy lòng sốt sắn của toàn Đạo nên hả
dạ vui, cởi mở bớt sự bực bội trước sự trở ngại về đường
lối Hòa Bình Chung Sống.
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Không mấy tháng thì ngôi đền thờ đã mọc lên sừng
sững giữa một vùng đất hoang vu, trọn hình thể ngôi đền
thờ đã xong, mặt tiền và cổng chánh cũng xong, chỉ còn
đỗ la phông dù và nóc là hoàn tất. Đột nhiên Đức Hộ
Pháp tiếp được thơ của Đốc Lý Thành Phố cho biết do
lệnh của Thái Tử Norodom Sihanuok dạy phải ngưng việc
xây cất lại về tội xây cất bất hợp pháp, chánh quyền chưa
ký giấy. Được thơ như sét đánh. Ngài thảo cho ông Giám
Đạo Lợi một bức thư kêu này và trình bày rằng chúng tôi
trước đây có xin phép cất lại ngôi đền thờ mà nhà nước
đã buộc rời khỏi chổ cũ vì lợi ích công cộng. Với một bản
đồ bằng cây lợp ngói đã được nhà nước phê chuẩn, cho
phép rồi. Hôm nay với thiên ý góp phần xây dựng thẩm
mỹ đô thành nên chúng tôi có nạp đơn xin thay bản đồ
cũ bằng cây ván lợp ngói bằng một bản đồ bằng vật liệu
nặng bê tông cốt sắt, chớ nguyên tắc cho phép xây cất thì
nhà nước đã chấp thuận sẵn trước rồi, nên cầu xin rộng
lượng cho phép tiếp tục hoàn tất vì chỉ còn đỗ xong nóc
Đền Thờ là hoàn tất.
Đô Thành dạy đem trình giấy phép trước xem lại thì
ra giấy phép đó không có chữ ký của Đốc Lý Thành Phố
nên kể như vô giá trị và như thành phố kể như chưa cấp
phép lần nào. Như thế thì việc xây cất hôm nay vẫn coi là
bất hợp pháp và nội vụ được đưa qua tòa Đô Thành yêu
cầu Tòa lên án buộc Đạo Cao Đài phải phá vỡ ngôi Đền
Thờ cất bất hợp pháp.
Âu cũng là thiên ý nên khiến cho buổi đầu ông Giám
Đạo Lợi không nghe lời Ngài, chớ nếu buổi đó đem xin
thêm chữ ký tưởng cũng không phải khó. Nếu cái giấy
phép cũ được hợp lệ, hợp pháp thì chánh quyền cũng
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không thể chối cãi chữ ký của mình và Ngôi Đền Thờ
không đến nổi gặp khó khăn.
Tìm xem coi lý do nào mà xảy ra việc bất ngờ nầy thì
ra Ngô Trọng Hiếu, đại diện chánh phủ Miền Nam Việt
Nam bên cạnh chánh phủ Miên đã tố cáo Đức Hộ Pháp
cho rằng việc xây cất ngôi Đền Thờ chỉ là một bình phong
che đậy âm mưu giục loạn ở Cao Miên vì số đông đảo gọi
là công thợ toàn là sĩ quan sau nầy để chỉ huy đám loạn
quân tổ chức trong vòng bí mật. Để giữ tình ban giao với
Miền Nam nên Thái Tử Norodom Shianouk mới có biện
pháp gắt gao với Đạo, ra lệnh trục xuất hết số công thợ
trả về Miền Nam, tội nghiệp mấy công thợ về bị chánh
quyền Ngô giam giữ cả năm mới trả tự do.
ĐỨC HỘ PHÁP QUI THIÊN
Việc xây cất ngôi Đền Thờ đến đây kể như là điều
thất vọng thứ nhì của Đức Hộ Pháp, làm cho Ngài phải
nhiều đau khổ về tinh thần trong buổi cuối cùng kiếp sanh
mà Đức Ngài đã tỏ ra trong bài thi Đức Ngài đả ban để
dùng làm bài dâng cúng Đức Ngài như sau:
Đã trót 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 chỏi,
Buồn nhìn cội Đạo luống chơi vơi.
Rồi đây ai đến cầm chơn pháp,
Tô điểm non sông Đạo lẫn Đời.
Đây xin nhắc lại lúc Đức Hộ Pháp mới lên Nam Vang
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thì sức khỏe còn đầy đủ, mặc dầu Đức Ngài đã phải trải
qua những giai đoạn đau thương do sự phản bội của tướng
Phương và Tất. Những tưởng lên Cao Miên là nước trung
lập sẽ được nhiều tự do hơn để mong tìm lối giải quyết
vấn đề thống nhất đất nước trong hòa bình.
Sự trở mặt và cách đối xử của Thái Tử Norodom
Sihanouk là cho Đức Ngài càng buồn tủi thêm cho thế
thái nhơn tình. Sự trở ngại cho đường lối Chánh Sách
Hòa Bình Chung Sống do chánh quyền họ Ngô đã làm
cho một số đông em út của Đức Ngài phải bị tù đày, chết
chóc vì khổ hình trong ngục; mỗi ngày càng làm cho Đức
Ngài càng khổ tâm, khổ trí, nhưng Đức Ngài vẫn giữ vẻ
bình tỉnh vui tươi bên ngoài để giữ vững tinh thần của
toàn thể.
Một hôm vào đầu tháng 8 Bính Thân (1956) sáng ra
Đức Hộ Pháp gọi Ngài Bảo Đạo hỏi có biết chữ Apothéose
không? Ngài Bảo Đạo nói biết và chữ đó có hai nghĩa: Một
là đời Roma các vua chúa và đại công thần khi chết có đăng
tiên (Défication des Emprereurs Romains des héros après
leur mort); Hai có ý nghĩa thành công rực rỡ đại chí của
mình nhưng Ngài Bảo Đạo còn dè dặc yêu cầu Sĩ Tải Cao
kiếm tự điển xem lại thì cũng như vậy. Mà cả mọi người
lúc đó vì quá say mê đường lối nên cứ nghĩ quẩn quanh
vào ý nghĩa thứ nhì, không biết Chánh Sách Hòa Bình
Chung Sống sẽ thành công rực rỡ hay là họ Ngô thành
công. Phân vân mãi mới cầu xin một lá xâm như sau:
Bao năm chìm đắm mãi công danh,
Chí muốn bay cao dạ chẳng thành.
Đêm thấy thần nhơn về báo mộng,
Ban lời ngọc chỉ của Thiên Đình.
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Thế mà cũng còn thắc mắc cầu hỏi Bà Bát Nương
thì bảo đã nói rõ trong xâm còn hỏi gì nữa.
Đêm rằm tháng 8 Bính Thân cầu Đức Nguyệt Tâm
Chơn Nhơn về cho biết chính Đức Ngài đã báo mộng và
còn nói rõ nếu nghĩ cho Ngài nói việc đó cho ai là đáng
buồn cười và bảo rằng Apothéose sẽ thực hiện ngày gần đây.
Cảnh đó không bao lâu, một hôm Đức Hộ Pháp
ngủ sáng ngày thức dậy Đức Ngài trên giường vừa bước
xuống bổng nghe chán ván, Đức Ngài lẹ trí ngã ngửa trở
lại giường nửa trên nửa dưới. Tri hô lên ai nấy chạy đỡ
Đức Ngài lên giường cho là trúng gió, cho cạo gió, giây
lâu Đức Hộ Pháp bình tỉnh trở lại như thường.
Sau đó thời gian, Đức Hộ Pháp đang khỏe mạnh,
nằm ghế xích đu gọi chú Tám Ngọc tài xế xe, căn dặn mọi
điều, bảo gìn giữ săn sóc xe cho tốt. Khi căn dặn xong
Đức Ngài định đứng dậy vô phòng thì lại té ngồi trở lại
ghế không đi được.
Dìu đỡ Đức Ngài vô giường nằm, cho mời bác sĩ đến
xem mạch thì bác sĩ bảo Đức Ngài bị lên máu (tension)
chích rút bớt máu ra và cho thuốc uống và thuốc chích.
Từ đó bệnh tình ngày càng thêm trầm trọng. Đến ngày
26 tháng 2 Đinh Dậu (27-03-1957) thì Đức Cao Thượng
Phẩm về cơ than với Đức Hộ Pháp rằng: Nay Đức Ngài
tuổi đã cao nên ra thân lụm cụm, vì lúc đó Đức Hộ Pháp
đi đứng khó khăn nên tiếp tục săn sóc đưa đi bệnh viện
nầy thời gian không bớt, đưa đi bệnh viện khác.
Trong lúc đó vụ chùa đưa qua tòa xử trị. Ngài Bảo
Đạo nhờ ông Giám Đạo Lợi quen thuộc ở Nam Vang
nhiều, mướn giùm một trạng sư để theo dõi và bào chữa
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cho Đạo thì ông Giám Đạo giao cho ông trạng sư Danh
Sanh, một người Miên. Theo ông Giám Đạo thì ông trạng
sư nầy có vợ người Việt, người Đạo Cao Đài. Tin chắc
rằng có người binh vực Đạo mạnh mẽ, nhưng trái ngược
lại làm việc sái quấy nghịch với nhà nước. Ngài Bảo Đạo
có trình bày nhữn lý lẽ đã đưa đẩy Đạo lâm vào tình trạng
bất hợp pháp ngoài ý muốn của chúng tôi thì ông không
hề lưu ý đến. Ngài căn dặn nhiều lần phải cho Ngài biết
mọi diễn tiến thì y cũng hứa để cho Ngài an tâm. Về sau
hỏi ra mới biết vị trạng sư nầy hồi tập sự với trạng sư người
Pháp mà nay lại là trạng sư của chánh quyền nên ông sợ
chủ cũ, không dám cải lại.
Lúc đó trong nội bộ của Đạo lại sanh ra nhiều rắc rối
bất hòa giữa ông Giám Đạo Lợi và Chức Sắc Cửu Trùng
Đài ngày càng trầm trọng, lý do là lúc Đức Hộ Pháp mới
lên Nam Vang, định tái lập Hội Thánh Ngoại Giáo nên
thâu quyền Khâm Trấn của ông Giám Đạo Lợi đem trả
về cho Cửu Trùng Đài, nhưng Đức Chưởng đạo Nguyệt
Tâm Chơn Nhơn không chịu tái thủ quyền hành chủ
trưởng Hội Thánh Ngoại Giáo vì Chức Sắc Cửu Trùng
Đài còn thiếu hạnh đức, nay Hộ Pháp bịnh nhiều, họ trở
mồi nghịch lẫn nhau mặc dầu chưa có gì đề bạc, nhưng ông
Lợi và bạn đời là Chí Thiện Hương Nhâm rút về Báo Ân
Đường cũ còn Cửu Trùng Đài thì ở Tân Báo Ân Đường.
Khi thấy Đức Hộ Pháp bịnh nhiều khó bề bình
phục, Ngài Bảo Đạo có viết thơ gởi về cho Hội Thánh
Tây Ninh trình bày tự sự và xin Hội Thánh định liệu thế
nào vì Đức Hộ Pháp là con người chung của toàn Đạo
thì Hội Thánh không có trả lời, nên Ngài vẫn tiếp tục lo
chạy chữa cả hai phương Đông-Tây y dược. Bác Sĩ Việt,
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Bác Sĩ Pháp, danh y thuộc Đông Y cũng có. Có lần Ngài
đến lãnh sự Nga để thỉnh bác sĩ Nga nhưng lại rủi lúc đó
bác sĩ Nga về mà chưa trở lại.
Thời gian trôi qua rất mau vào lúc đầu tháng 4 Kỷ
Hợi tức tháng 5-1959, bất ngờ ông có cảnh sát vào Tân Báo
Ân Đường ban truyền cho Chức Sắc Cửu Trùng Đài, bản
án của Tòa sở buộc Đạo phải phá vỡ ngôi Đền Thờ đang
cất mà vị trạng sư không thấy báo cáo gì cho hay trước.
Thay vì họ bàn tính với Ngài định lẻ nào để Đức Hộ Pháp
nằm yên dưỡng bệnh ở bệnh viện bác sĩ Pháp ở gần Chợ
Mới Nam Vang. Họ lại đem thẳng ra bệnh viện báo tin
cho Đức Hộ Pháp hay.
Tin nầy như sét đánh, kết thúc kiếp sanh của Đức
Hộ Pháp, sự thất vọng của Ngài đến đây là tột bực. Đức
Ngài dạy đem xe rước về Tân Báo Ân Đường chứ không
chịu nằm ở bệnh viện nữa.
Hay tin Ngài Bảo Đạo vội chạy đến bệnh viện để an
ủi Đức Hộ Pháp và hứa với Đức Ngài là Ngài sẽ đem hết
khả năng để bảo vệ ngội Đền Thờ, không để bị phá vỡ và
Ngài sẽ chống án lên tòa phá án (Cour d’apped).
Mặc dầu thế Đức Hộ Pháp cũng không chịu ở bệnh
viện nữa. Ngài Bảo Đạo bàn với hai ái nữ của Đức Ngài
thì hai cô tính đem xe ra rước Đức Hộ Pháp nhưng thay
vì đem về Tân Báo Ân Đường là nơi Đức Ngài thường
nghỉ lúc sau nầy, ở căn phòng dọn riêng cho Đức Ngài trên
lầu chuông mà lại chạy thẳng qua bệnh viện Calmette là
bịnh viện lớn nhất của nước Pháp như bệnh viện Grall
ở Sài Gòn.
Cũng nhờ hai cô năng nĩ hết sứ Đức Hộ Pháp không
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có rầy quở khi thấy đem mình qua bệnh viện khác. Thấy
tình thế Đức Hộ Pháp quá yếu và hiểu ý Đức Hộ Pháp
muốn về chùa để lúc đăng tiên làm đủ theo phép Đạo, nên
Ngài Bảo Đạo lại gặp bác sĩ trách nhiệm chăm sóc Đức
Hộ Pháp yêu cầu ông khi nào thấy Đức Hộ Pháp không
thể sống nữa thì cho Ngài hay rước về chùa trước khi tắc
thở để tránh mọi khó khăn về thủ tục duy chuyển xác
chết. Ông hứa sẽ làm theo ý Ngài.
Đóng tiền phòng mười ngày mà mới tám ngày
Đức Hộ Pháp tắt thở sau một cơn mệt mà bác sĩ không
đoán trước được, vào khoảng 12 giờ trưa ngày chủ nhật
lễ Assomption nhằm 17 tháng 5- 1959 (mùng 10 tháng 4
Kỷ Hợi) và trước đó lối nữa giờ thì Đức Ngài còn dặn Sĩ
Tải Trân, Khỏe làm việc ở Kompong Cham về thăm sức
khỏe Đức Ngài, biểu yên trí lo làm việc, Đức Ngài vẫn
khỏe không sao đâu.
Báo cáo cho bác sĩ hay ông nhớ lời hứa với Ngài Bảo
Đạo nên chứng giấy cho xuất viện và cho xe Hồng Thập
Tự đưa về chùa liền.
Ngài lo việc bên ngoài, đánh điện tín về cho Hội
Thánh ngay, làm đơn xin phép hành lễ an táng trong đất
chùa và đăng báo Ai Tín. Chánh quyền chấp thuận cho
làm lễ tang 1 tuần tại chùa, không được di ra ngoài và được
an tán ngoài sân chùa chớ không được chôn ở giữa chùa vì
lo đề phòng trong Đạo chôn ở giữa chùa thì họ không phá
chùa được. Ông Tổng Giám Khuê, Sĩ Tải Cao và cả Chức
Sắc nam nữ thì lo phần liên đài, tẩn liệm, lễ nhạc, đồng
nhi, tế lễ và tiếp khách. Đến giờ tẩn liệm thì Ngài mời sở
vệ sinh và cò bót đến chứng, niêm khằng khi liệm xong.
Cuộc tang lễ được chu toàn mọi lẽ tốt đẹp.
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VỤ XỬ CHÙA CAO ĐÀI
Trong lúc Đức Hộ Pháp nằm ở bệnh viện Calmette
Fondation thì Ngài Bảo Đạo lo tiền mướn trạng sư khác
tên Khin Xê, người Tàu lai Miên thay cho trạng sư Danh
Sang để lo vô đơn chống án cho kịp thời gian.
Một khi đám tang của Đức Hộ Pháp yêu xong nhờ
Đức Ngài giáng cơ chỉ dẫn mọi hình thức hành lễ cho
đúng pháp thì Ngài quay lo việc chùa với trạng sư và nhờ
ông vô đơn kiện lại nhà nước (Conseil du contencieux).
Vị trạng sư cho Ngài hay để góp ý lập tờ lý đoán nạp vô
hồ sơ để cầu nài xin khỏi phải đỡ chùa.
Cực khổ cho Ngài là phẩm vị thì có mà quyền hành
thì không. Vì lúc Đức Hộ Pháp còn sanh tiền thì do Đức
Hộ Pháp trực tiếp điều hành Đạo sự. Ngài chỉ phụ trách
chớ không có văn kiện nào chỉ định quyền, nên sau khi
Đức Ngài đăng tiên rồi thì quyền điều hành Đạo sự là
do Khâm Trấn là Phối Sư Thái Khí Thanh người Tàu đã
được Đức Hộ Pháp ban cho để chờ lập thành Hội Thánh
Ngoại Giáo sẽ đưa ông làm Chủ Trưởng.
Tất cả thư từ, đơn trạng hay bất cứ văn kiện gì gởi
cho chính quyền Cao Miên đều lập bằng Pháp Văn, Vì
vậy Ngài Bảo Đạo phải tự thảo, tự đánh máy, lập thành
hồ sơ lưu xong xuôi, rồi tự mang đến trình bày ý nghĩa cho
ông Khâm Trấn nghe, xin ông ký tên, rồi tự đem giao nạp
cho đúng theo địa chỉ mỗi chổ. Vì vậy Ngài cho gởi cho
Vua Cha, Vua Mẹ, cầu xin ân xá vụ án phá chùa cũng là
cho đình đãi lịnh phá chùa, nếu không có lịnh đình thì
bót cảnh sát thi hành án tòa, thúc giục mãi việc phá dỡ.
Ngoài ra Ngài gỡi tờ cho các Tổng Trưởng, Bộ
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Trưởng hầu xin giúp đỡ can thiệp, Ngài thấy rằng các vị
Tổng Trưởng, Bộ Trưởng đầu tỏ ra thông cảm hoàn cảnh
nên đều có hồi đáp, an ũi nhưng khéo viện lẽ không phải
nhiệm vụ nên không giúp đỡ gì được. Đặc biệt Bộ Tư
Pháp có lịnh cho đình việc phá chùa chờ đến khi nào có
lịnh mời hầu của Tòa Án (Cour de cassation).
Riêng về ông chánh án tòa Khống Tố Viện (Cour
d’Appel) Ngài cùng ông Khâm Trấn có đến xin ý kiến tại
văn phòng, giáp mặt để ông trình bày hết mọi việc rằng,
trong việc chnáh quyền cũng có một phần trách nhiệm
là nên ngăn chặn khi mới khởi công đào móng xây nên
lại đợi khi cất rồi mới bắt phá và cầu ông lấy lẽ công bình,
chiếu theo luật pháp hiện hành, trong trường hợp như
thế nào là phạt vạ, đóng một số tiền rồi cho phép hoàn
tất khỏi phải dỡ.
Ông tỏ ra rất thông cảm và nhận những lý lẻ của Ngài
trình bày là đúng nhưng ông không thể xử cách nào khác
hơn lịnh của Thái Tử Norodom Sihanouk.
Cảm đông nhất là ông rưng rưng nước mắt, nói thật
với Ngài Bảo Đạo rằng ông có 9 đứa con, ông cần giữ bát
cơm cho con ông. Nếu ông xử theo lời yêu cầu của Ngài,
người ta sẽ lấy bát cơm lại thì lấy gì nuôi con. Nghe vậy
Ngài cũng phải đỗ lụy với ông và xin ông cứ thi hành theo
lịnh trên, còn số phận của chúng tôi phải sao chịu vậy.
Đến ngày tòa mở phiên xử, trong bổn Đạo Chức Sắc,
Chức Việc, Đạo Hữu đi dự nghe rất đông. Ông Trạng Sư
của Đô Thành là người Pháp thấy vậy vào mét với ông
chánh án là mấy người Cao Đài tụ họp đông đỏa có ý
phản đối lệnh tòa, gây rối trật tự an ninh. Ông trạng sư
của Đạo hay việc đó ra nói nhỏ với Ngài Bảo Đạo, yêu cầu
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cho rút êm đi kẻo để có cảnh sát đến giải tán. Nên Ngài
Bảo Đạo dặn nhỏ họ rút êm về hết.
Đến giờ Tòa mở phiên xử, vị trạng sư người Pháp
của Đô Thành lên án Đạo có ý phá rối xứ Cao Miên và
việc cất chùa chỉ là bình phong để che đậy âm mưu đen
tối của người Cao Đài, bằng cớ hiển nhiên hôm nay, họ
đến đây rất đông để làm áp lực quí tòa và phản đối lệnh
của tòa. Ông vừa nói đến đó, vừa đưa tay xoay ra chỉ bên
ngoài, không ngờ chỉ thấy có một mình ông Khâm Trấn
và Ngài Hồ Bảo Đạo chớ không có người Đạo Cao Đài
nào khác, ai nấy đều cười làm cho ông bẻn lẽn.
Sau khi ông trạng sư của Đạo đọc bản lý đoán của
ông để bào chữa cho Đạo thì Ngài Bảo Đạo đưa tay lên
xin có tiếng nói cuối cùng. Tòa cho phép và mời Ngài lên
trước tòa. Ngài ứng khẩu và trình bày tóm tắc như sau:
“Xứ Cao Miên từ xưa đến nay nổi tiếng là xứ chùa,
có nhiều chùa hơn hết và chùa nào cũng đặng quí trọng,
mà hôm nay quí tòa lại có trách vụ đặc biệt xử án một cái
chùa, chúng tôi xin lưu ý quí tòa, chúng tôi xây cất ngôi
chùa ở xứ Cao Miên là để cầu phước cho nhân dân và xứ sở
Cao Miên. Nếu quí Ngài tòa lên án phá dỡ nó tức là án tử
hình nó thì sẽ có ảnh hưởng quan trọng không tốt, tai hại
cho dân tộc và xứ sở Cao Miên nơi cõi vô hình. Trong giờ
phút thiêng lêng quan trọng nầy chư Tiên Phật và các vong
linh, các tiên vương tiền bối đang ở trên đầu của chúng ta
để nhờ sự quyết định của quí tòa. Xin quí tòa suy nghĩ kỹ
và quyết định thế nào cho đúng với lẽ phải”.
Khi Ngài dứt lời, tòa rung chuông bãi họp vào trong
nghị án. Xong rồi trở ra phán quyết y án tòa sơ thẩm và
buộc Đạo phải phá dỡ ngôi chùa và tuyên bố bãi họp.
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Ngài Bảo Đạo dặn trạng sư xin chống án lên tòa phá
án (Cour de cassation và chỉ ngồi chờ hồ sơ chuyển đến
tòa trên sẽ tính nữa.
Có lẽ Thái Tử Norodom Sihanouk có theo dõi vụ
chùa Cao Đài thấy trong y đoán của Ngài bảo Đạo viện
lẽ theo luật pháp hiện hành về việc xây cất trái phép như
trường hợp xây cất lỡ gần rồi thì phạt tiền rồi cho cất
luôn chớ không nỡ phá nên sau khi tòa Cour d’appel xử
xong thì Thái Tử N.Shihanouk lập ra một sắc luật mới
hũy bỏ luật cũ và cho ban hành và thi hành. Đại ý là Đô
Trưởng Thành Phố Phnom Penh và các tỉnh trưởng, vì lý
do thẩm mỹ Đô Thành, đặng trọn quyền ra lịnh phá dỡ
bất cứ nhà cửa nào dù cất bằng vật liệu nặng bê tông cốt
sắt đi nữa. Nếu ai còn kêu này, cố ý hoặc chống đối thì bị
đưa qua tòa án xử tù từ một đến ba tháng về tội bất tuân
lệnh nhà nước.
Sau khi hồ sơ nội xử án được tòa chuyển lên tòa phá
án (Cour de cassation) Ngài dọ hỏi ra ông chánh án tòa
nầy là ông Joseph de Lopez người Ý lai Miên có quốc tịch
Miên là bạn học của Ngài Bảo Đạolúc học trường luật ở
Hà Nội. Ngài đến viếng ông nơi văn phòng làm việc được
ông niềm nở đón tiếp vui mừng, nhưng khi đề cập đến vụ
chùa thì ông than có lệnh kín của Thái Tử N.Shihanouk
nên không thể giúp đỡ cách nào đặng.
Ngài thất vọng buồn hết sứ, bổng ơn trên bố háo cho
Ngài nhớ lại ông ấy có Đạo Thiên Chúa nên nói: “Tôi rất
cám ơn anh vì thương tôi mà đem việc bí ẩn trong triều cho
tôi biết, vậy tôi cũng thành thật tỏ với anh là trong trường
hợp anh có thể nào tránh đặng khỏi ngồi chánh án để xử
vụ nầy?” Ông hỏi lý do tại sao thì Ngài trả lời là: “Anh là
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người theo Đạo Chúa, anh nhớ ông chánh tòa ngồi xử án
tử hình Chúa phải chịu đóng đinh nơi Thập Tự Giá, đến
nay đã gần hai ngàn năm rồi mà lịch sử Đạo vẫn còn ghi
nhắc. Nếu anh ngồi chánh án xử phá chùa chẳng khác nào
xử tử hình ngôi chùa thì lịch sử Cao Đài cũng phải ghi tên
anh lưu truyền đến thất ức niên là điều tôi không muốn”.
Ông nói: “Tôi là chánh án, không có lý do gì không ngồi xử
cho đặng. Anh có thể giúp tôi bằng cách vô đơn khiếu nại,
không đồng ý cho tôi ngồi xử vụ nầy (recuser) tôi mới đặng”.
Cùng biết luật với nhau Ngài đáp: “Sở dĩ tôi không muốn
anh ngồi chánh án xử vụ nầy là không muốn anh mang
tiếng xấu. Nếu tôi vô đơn recuser anh thì tôi phải nói xấu
anh bằng cách nào sao đành”.
Cả hai ngồi nghĩ không ra kế, thoạt ông bấm chuông,
người gác vào, rồi mời dạy ông chưởng lý qua. Thì ra ông
chưởng lý này tên Ponvon Wasden người Miên thuộc
dòng Hoàng Tộc lại là em rễ của ông chánh án. Sau khi
giới thiệu chào hỏi xong, ông chánh án đem vụ chùa thuật
lại và yêu cầu em rễ có ý kiế gì giúp hay. Suy nghĩ một lúc.
Ông nói: “Việc nầy giải quyết theo pháp lý thì bị kẹt mật
lệnh của Thái Tử, không sao giải quyết đặng, vậy còn phương
giải quyết về tâm lý. Ông Khoa nên về làm đơn gởi xin Bà
Vua Mẹ ân xá cho, may ra có kết quả phần nào”. Ngài Bảo
Đạo: “Việc xin ân xá tôi đã xin không biết mấy lần, trước
đây xin với Đức Vua Cha khi còn tại tiền và cũng có xin
Đức Vua Mẹ, nhưng không thấy kết quả gì và những đơn
xin không được hồi đáp”.
Ông Chưởng Lý bảo: “Ông cứ xin lần nữa coi sao”.
Thấy không còn cách nào giải quyết khác hơn đặng nên
Ngài hứa sẽ làm y theo lời khuyên.
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Chuyện vãn thêm giây lát, Ngài để lời cảm ơn hai
ông rồi ra về, làm đơn cho ông Khâm Trấn ký tên, gởi liền
cho Bà Vua Mẹ. Kì nầy, ba hôm sau Ngài tiếp đặng thơ
phúc đáp của Văn Phòng Hội Đồng Hoàng Tộc (Conseil
de regence) dạy Ngài đến gặp Bộ Tư Pháp trả lời cho. Lập
tức Ngài đến Bộ Tư Pháp, gặp ông Chánh Văn Phòng Bộ
Trưởng. Ông tiếp Ngài rất niềm nở, hỏi ra thì ông lại là
cháu của một người Miên, bạn học với Ngài ở đại học Hà
Nội và hiện đang ở bên Xiêm. Việc quen biết càng thêm
thân mật, giây lát ông Bộ Trưởng đến, ông Chánh Văn
Phòng cầm bức thư của văn phòng Hoàng Gia và danh
thiếp của Ngài vào trình được ông tiếp liền và nói với Ngài
rằng ông cũng đã tiếp được lệnh của Hội Đồng Hoàng
Gia rồi, nên giao trả bản của Ngài lại. Ông cũng nói tiếp
rằng ông sẽ chuyển hết hồ sơ nội vụ qua Đốc Lý Thành
Phố cho, rồi đưa Ngài ra cửa.
Ra ngoài Ngài tỏ ra lo âu thì ông Chánh Văn Phòng
vui vẻ mách nhỏ cho Ngài rằng việc nầy sẽ giải quyết tốt,
chớ không sao đâu và bảo Ngài yên tâm về nghỉ rồi chiều
mai trở lại ông cho biết tin.
Đúng hẹn Ngài trở lại thì ông Chánh Văn Phòng
cho Ngài xem bản chuyển giao vắn tắc cho Đốc Lý Thành
Phố đại ý như sau: “Chuyển giao trọn hồ sơ đơn xin ân xá
vụ chùa cho ông chiếu theo Kram số…? đặng trọn quyền giải
quyết. Nếu ông vui vẻ bãi nại vụ nầy thì Bộ Tư Pháp sẵn
sàng chấp thuận”.
Ngài Bảo Đạo mừng rỡ và yêu cầu ông giúp cấp cho
Ngài bản sao thì ông vui vẻ cho đánh máy liền và nhơn
danh văn phòng Bột Tư Pháp ký tên đóng dấu trao cho
Ngài hai bản và dặn: “ Ông nên để một bản hồ sơ lưu của
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ông, còn một bản ông nên trao tay liền cho ông chánh án,
bạn học của ông đặng hay sớm, văn phòng tôi cũng sẽ gởi
chánh thức một bổn riêng cho ông chánh án sau”.
Khi Ngài trao bản sao tờ chuyển giao cho ông chánh
án thì ông tỏ vẻ vui mừng bảo: “Như thế nầy tôi có đủ
phương pháp giúp hay cho anh, vậy anh cứ về nghỉ yêm
tâm đi”.
Vài tháng sau Khâm Trấn tiếp đặng trát tòa phá án
đòi hầu phiên tòa xử vụ chùa, Ngài cùng đi với Khâm
Trấn đến hầu. Sau khi tòa làm hết thủ tục thường thức,
công bố bản phán quyết: Tòa phá án công bố vô thẩm
quyền xử vụ chùa Cao Đài và giao lại cho Đốc Lý Thành
Phố quyết định.
Thế là vụ chùa Cao Đài đến đây đã được xử chìm
xuồng nhưng có điều là không phải ông bạn của Ngài
ngồi chánh án, hóa ra thì ông đúng kỳ hưu trí nên đã xin
nghỉ rồi.
Sau phán quyết của tòa phá án, có nhiều người dốc
xúi Ngài xin Thành Phố giải quyết. Mấy ông Chức Sắc cũng
đốc Ngài làm theo nhưng Ngài không chịu và khuyên mấy
ông Chức Sắc nên an tâm lo Đạo đừng chộn rộn kiêu nài
đến Đốc Lý là chết, và giải thích cho hiểu rằng ông Đốc
Lý đang ở thế kẹt, hai mật lịnh trái ngược nhau, chỉ có
một lối thoát là mình làm thinh, vụ chùa như quên lãng
không ai nhắc tới, như vậy là đủ cho mình rồi.
Xét ra vụ nầy sức phàm của Ngài đã đến mức hết lực
rồi, nếu không có quyền vô hình nháng trong trí Ngài ý
kiến xin ông chánh án đừng ngồi xử và bố hóa cho ông
chưởng lý sáng kiến bảo Ngài xin ân xá. Theo sự suy nghĩ
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và tìm hiểu thì có lẻ nhờ ông Chưởng Lý là người trong
Hoàng Tộc, bàn với Bà Mẹ Vua và Hội Đồng Hoàng Tộc
và có lẻ ông Thái Tử cũng có hiểu biết trong đó để phân
tích chổ lợi và hại là dùng quyền bắt Đạo Cao Đài dở
chùa là được rồi, nhưng không ngăn họ ghi vào lịch sử
Đạo một điểm xấu của nhà nước Cao Miên lưu truyền
đến thất ức niên thì không được nên phải dùng biện pháp
chìm xuồng cho êm chuyện.
Nghĩ đến đây Ngài xin cảm đội ơn các Đấng Thiêng
Liêng đã hộ trì cho Ngài làm tròn một nhiệm vụ.
Trong lúc phải tiêu tâm lao sức để tìm cách này hay
cách khác để cứu vãn số phần của chùa thì Chức Sắc lại cứ
lo lập phe để tranh quyền, còn hạnh đức và trách nhiệm
thì không nghĩ đến, mấy vị Giáo Sư họp nhau phản ảnh
việc Phối Sư Thái Khí Thanh cầm quyền Khâm Trấn là
trái luật Đạo, phải giao lại cho Giáo Sư. Ông Giám Đạo
Lợi thì cũng lo cho ông Phối Sư Thái Khí Thanh chống
lại mấy vị Giáo Sư, đôi bên cải vả nhau không còn lễ độ
gì hết. Ngài lấy lẽ ôn hòa vô tư khuyên ông Phối Sư nên
giao lại cho ông Giáo Sư theo luật Đạo, còn ông Giám
Đạo bảo rằng có Thánh lệnh Đức Hộ Pháp bổ nhiệm
làm Khâm Trấn không ai hũy Thánh Lệnh đó đặng. Ông
Phối Sư Thái Khí Thanh không biết nghĩ sao mà ra thưa
với công an rằng Ngài Bảo Đạo theo phe mấy ông Giáo
Sư cướp quyền Khâm Trấn của ông, cũng may vị công an
rành hiểu luật Đạo, bát đơn ông, bảo việc đó là nội bộ của
Đạo, chánh quyền không can thiệp vào rồi mời Ngài ra
cho Ngài hay việc làm không tốt của ông Lâm Tài Khí.
Không thể tự giải quyết nên Ngài đề nghị cầu thỉnh
giáo Đức Hộ Pháp giải quyết mới tạm yên. Đức Hộ Pháp
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về dạy giao quyền Khâm Trấn lại cho Giáo Sư còn ông
Phối Sư làm Cố Vấn Hiệp Thiên Đài cho Trấn Đạo, quyền
Khâm Trấn giao cho Giáo Sư nhưng bốn ông điều muốn
cho mình nên Ngài đề nghị họp Chức Sắc lại bỏ thăm
tín nhiệm thì chẳng có ông nào đủ thăm. Ông Giáo Sư
Ngoạn chạy chọt hơn hết, năn nỉ người nầy, người kia,
bỏ thăm hai lượt mới vừa đủ thăm đắc cử Khâm Trấn.
Hành quyền một thời gian ông Giáo Sư Thượng
Ngoạn Thanh lạm quyền, sừng sộ với em út, ăn trên ngồi
trước thì có mà hạnh kiểm Đạo đức thì không, phạm
Ngũ Giới Cấm, nào là say sưa, ăn mặn, lại còn dẫn gái
vô phòng ngủ, em út phát giác la lối om sòm, gài cửa
nhốt trong phòng để thị nhục, làm cớ cho các Giáo Sư
kia phản kháng, triệu tập Chức Sắc hợp lại truất quyền
Giáo Sư Thượng Ngoạn Thanh và cử Giáo Sư Thái Bộ
Thanh thay thế.
Giáo Sư Thái Bộ Thanh sắp đại nội bộ Trấn có phần
trật tự nhưng với nữ Giáo Sư Hương Cúc dọn bàn viết
qua làm việc chung với văn phòng Trấn Đạo. Từ trước đến
giờ kể như văn phòng nam phái, còn nữ Giáo Sư Hương
Cúc thì làm việc phía trước tư phòng, chớ không có văn
phòng nữ phái riêng biệt. Vì vậy Giáo Sư Thái Bộ Thanh
mới vời Nữ Giáo Sư Hương Cúc qua làm việc chung văn
phòng với nam phái.
Thêm nữa, nhơn danh Tân Khâm Trấn đi viếng
các Châu Đạo lại gặp Nữ Giáo Sư Hương Cúc cùng đi
có lẽ với ý định cùng nhau tiện bề xắp đặt một lần việc
Đạo cho nam phái cũng như nữ phái. Những cử chỉ đó
làm cho Giáo Sư Thượng Ngoạn Thanh nổi cơn, qua
văn phòng đập phá, la hét, cự nự, rầy rà Giáo Sư Thái Bộ
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Thanh và Nữ Giáo Sư Hương Cúc như là hai vợ chồng,
làm cho bổn Đạo cho rằng ông Giáo Sư Thượng Ngoạn
Thanh “đánh ghen”.
Ngài Bảo Đạo hết sức khổ tâm trí, lớp giàn xếp nội
bộ không nổi ngày càng rối loạn, lúc lại tranh thủ việc ngôi
Đền Thờ. Lúc nầy, vì đại nghiệp của Đạo, Ngài cũng tự
coi mình như là một nhơn viên của Trấn Đạo, tự thảo, tự
đánh máy, tự sắp xếp hồ sơ rồi đưa đến tận tay vị Khâm
Trấn ký tên. Đối với ông Phối Sư Thái Khí Thanh và ông
Giáo Sư Thượng Ngoạn Thanh, mỗi khi đem văn kiện,
thơ từ gì gởi cho chánh quyền Miên bằng Pháp văn thì
Ngài cần giải thích vắn tắc ý nghĩa và mục đích cầu xin
hay kêu nài khoản nào thì mấy ông ký tên dễ dàng, không
nghi ngờ gì cả. Đến ông Giáo Sư Thái Bộ Thanh thì ông
không chịu ký và nói thẳng với Ngài rằng: “Tôi dốt Pháp
văn ông vẽ vời kiểu gì tôi đâu biết, biểu tôi ký thì tôi phải
chịu trách nhiệm, tôi không thể ký đặng. Vì vậy mỗi khi
muốn lập văn kiện gì bằng Pháp văn, ông phải dịch ra một
bản việt văn kèm theo với bản Pháp văn để tôi giữ hồ sơ tư
của tôi. Nếu sau nầy có xảy ra việc gì khác lạ hơn thì tôi phải
đổ hết trách nhiệm cho ông…” Giáo Sư Thái Bộ Thanh có
lý do chánh đáng của ông, không thể tin Ngài nên Ngài
cũng phải chìu lòng làm theo ý muốn của ông miễn sao
nên việc cho Đạo thì thôi.
Một hôm không rõ lí do gì mà trong bổn Đạo cho là
vì ghen mà Giáo Sư Thượng Ngoạn Thanh và Nữ Giáo Sư
Hương Cúc thấy cải cọ nhau ở giữa sân chùa với những
lời lẽ hết sức thô tục, đê hèn tệ hơn người đời.
Từ ngày Đức Hộ Pháp qui thiên thì Chức Sắc cao
cấp Phối Sư và Giáo Sư nam nữ không ngớt tạo loạn làm
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cho Chức Sắc, Chức Việc và bổn Đạo buồn long chán
nãn việc Đạo, đến nổi Đức Lý Nhứt Đại Tiên Trưởng
Nhứt Trấn Oai Nghiêm Kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ phẫn nộ, về cơ rầy quở rồi dẹp luôn Trấn Đạo
nếu Chức Sắc không chịu sửa mình. Ông Giáo Sư Thái
Bộ Thanh không chịu nổi sự tấn công liên tục của Giáo
Sư Thượng Ngoạn Thanh nên xin nghỉ giao qua cho Giáo
Sư Thượng Chuyện Thanh. Nghỉ việc một thời gian, ông
Giáo Sư Thái Bộ Thanh lâm bệnh ngặt, Ngài cho đưa về
Tây Ninh và qui vị luôn.
Phần ông Giáo Sư Thượng Quốc Thanh thì quá già
hay bệnh nên con cháu rước về quê và qui vị luôn.
Ông Giáo Sư Thượng Chuyện Thanh lãnh phận sự
có phần khá hơn mấy ông trước, tuy không có làm đặng
thành tích nào đáng kể nhưng cửa Đạo được êm dịu phần
trong một thời gian, cho đến khi có lệnh của Đô Thành
bắt buộc những phần đất tư nhân nào cặp theo đại lộ Mao
Trạch Đông đều phải tự xây rào bằng tường hoặc rào sắt
và đặt ống cống cỡ lớn theo lề và cẫn gạch hết khoản kề
của phần đất mình, nếu chủ đất nào không đủ sức thi
hành theo lệnh trên thì thành phố sẽ thâu phần đất lại
cấp cho người khác đủ sức làm cho đô thành đủ thẩm mỹ.
Phần đất của Đạo nằm cặp theo đại lộ này dài đến
180 thước, tính ra chi phí cả công trình nầy không biết đến
mấy trăm nghìn đồng bạc, nên Giáo Sư Thượng Chuyện
Thanh liệu bề đảm trách không nổi công tác nầy nên vô
đơn cáo thôi xin nghỉ nhiệm vụ Khâm Trấn để trở về
Tây Ninh.
Không còn vị Giáo Sư nào ra tranh để lãnh thi hành
chu đáo lệnh của nhà nước nên Chức Sắc đàn em hợp nhau
134



VỤ XỬ CHÙA CAO ĐÀI

cử ông Giáo Hữu Thái Của Thanh lãnh nhiệm vụ quyền
Khâm Trấn, trình lên đặng Đức Hộ Pháp chấp thuận.
Nhờ một tay Giáo Hữu Thái Của Thanh vừa lo bên
trong vừa chạy chọt bên ngoài với sự giúp đỡ của ông Tổng
Giám Võ Văn Khuê với ông Lễ Sanh Ngọc Diệu Thanh
mót mái những vật liệu tồn kho sau khi có lịnh ngưng
xây cất và sự góp sức của mấy chị em, ngày đi làm sở kiếm
sống, đêm và mấy ngày chủ nhật thì lo xây cất với sự góp
công của toàn bổn Đạo lo phần bưng xách các vật liệu nên
công cuộc xây cất theo lịnh của nhà nước được hoàn tất
vừa đúng hạng kỳ, trên một khoảng đường dài 180 thước,
ngoài sự tưởng tượng của tư nhân với những phần đất từ
15 đến 30 thước là cùng làm mà không kịp.
Xây dựng bức tường rào cập theo đại lộ, sẵn trớn đà
tiến, ông Giáo Hữu Thái Của Thanh cho xây luôn tường
rào hai mặt bề ngan cuộc đất là 60x2=120 thước nữa. Kể
ra vuông đất chùa của Đạo nhờ đó mà rào đặng ba mặt
bằng tường, còn mặt hậu thì rào bằng dây kẽm gai.
Cả công trình kiến thiết nầy dưới sự điều hành của
ông quyền Khâm Trấn Giáo Hữu Thái Của Thanh cũng
là một công quả nơi Trấn Đạo Kim Biên.
Thấy ông Giáo Hữu Của làm việc có đắc lực và đặng
tín nhiệm của quần chúng, Ngài Bảo Đạo góp ý với ông
để xây cất một dãy phố lầu chừng 10 căn, cặp theo đại lộ
từ góc phía hậu đất chùa trở ra trước để cho mướn lấy
huê lợi chi phí cho chùa vững vàng, và nếu sau nầy thời
cuộc được yên thì Trấn Đạo có thể mở nơi đó một trường
trung học cho con em việt kiều. Ông vui vẻ hăng hái xúc
tiến khởi công và hoàng thành xong bốn căn đỗ Plafond
bê tông cốt sắt. Luôn dự bị lên tầng lầu thì ở Cao Miên
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xảy ra biến cố, do tướng Lon Nol làm áp lực cho Thái Tử
N.Shihanouk ra nước ngoài rồi đoạt chánh quyền luôn.
CUỘC NỔI LOẠN CỦA NGƯỜI MIÊN
Nước Cao Miên từ đây bắt đầu loạn. Cộng Sản
Miên thừa dịp cũng nổi loạn luôn. Tướng Lon Nol cầu
viện Miền Nam cho quân lực lên bảo vệ. Tòa đại sứ Miền
Bắc và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam bị phá hủy. Tội
nghiệp cho nhân dân nhất là việt kiều không biết nương
dựa vào đâu. Số người bị giết thả trôi sông kể cả hàng ngàn
thây trôi về tới Miền Nam mà không biết ai giết. Lớp thì
bị chánh quyền đi từng nhà bắt việt kiều tập trung vào
những trại giam, tản lạc vào buổi sáng trong lúc đàn ông
đi làm ở các sở, đàn bà đi chợ, trẻ em đi học, gặp đâu lùa
đại đi, làm cho cha mẹ, vợ chồng, con cháu thất lạc nhau
không biết đâu mà tìm. Nhà thờ Kitô Giáo, các chàu Phật
Việt Nam đều bị phá hoặc dùng làm nơi tập trung các
Cha Sở, Dì Phước, sư sãi, bà vãi cũng không ai tránh khỏi.
Lạ một điều là lúc bình thường gặp đủ thứ khó khăn
mà trong lúc đại loạn như vầy lại được yên ổn hơn ai hết,
mới thấy rõ quyền linh vô hình ám trợ, vì mỗi khi gặp nhà
nào có thờ Thiên Nhãn thì không bị bắt lùa đi tập trung
mà biểu phải về chàu Cao Đài ở chớ không được ở nhà.
Dân chúng Miên thừa dịp đó cướp đoạt tài sản của
người Việt không biết bao nhiêu mà kể. Những người
bị bắt đi tập trung vừa ra khỏi nhà, chưa kịp lấy quần áo
hay tiền bạc còn cất dấu thì dân chúng Miên nhào vô nhà
ai lấy thứ gì thì lấy, trước mắt chủ nhà chỉ biết khóc mà
thôi. Những nhà thờ Kitô giáo và chùa Phật Việt Nam
cũng bị dân chúng nổi loạn phá hủy và cũng định phá
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hủy chùa Cao Đài luôn. Nhờ mấy em con của Đạo học
trường Miên rành biết tiếng Miên, hay tin dân chúng sắp
tới phá chùa vào buổi sáng cho Giáo Hữu Của hay vào lúc
4 giờ khuya. Ông lật đật đánh thức Ngài Bảo Đạo báo tin
cho hay. Tất cả mọi người lớn nhỏ, già trẻ, nam nữ gì đều
nhao nhao lo sợ, Ngài Bảo Đạo giữ thái độ hết sức bình
tỉnh để trấn tỉnh tinh thần bổn Đạo, khuyên tất cả mọi
người phải bình tỉnh để cho họ muốn đập phá hay cướp
đoạt thứ gì cứ để cho họ lấy, đừng cản trở hay chống đối
rồi chúng đập chết cũng không có ai binh.
Vào lúc 5 giờ sáng thì có một số người lại sẵn đá đỗ
theo lể để tráng đường, họ ném liện lên nhà rầm rầm bể
thiết, tôn, bể ngói phải chạy ra.
Trong lúc nguy ngập đó nhờ ơn trên bố hóa cho
Ngài nghĩ ra một kế, Ngài vào lấy bàn đánh máy chữ gấp
rút đánh một bức thư gởi cho ông Cò, xếp bót cảnh sát
Sihanouk, đại ý báo tin rằng dân chúng quá bồng bột,
định đến phá chùa Cao Đài vào lối 9 giờ sáng và xin đặt
ngôi chùa Cao Đài dưới sự bảo trợ của chánh phủ Miên.
Kiếm không có người nào đem thơ đi thì có em Hòa
con của Cô Ba, cháu ngoại Đức Hộ Pháp lúc đó còn nhỏ
lãnh phần đem đi, nhờ không ai để ý đến con nít, khổ nổi
ra đến bót Shihanouk, ông Cò cho biết không còn trách
nhiệm vùng chùa Cao Đài nữa vì đã có lập một bót mới
gần vùng chùa Toul Tapong. Em Hòa phải chạy kiếm một
lúc lâu mới tìm đặng. Thì ra là một cái bót mới lập, dọn
dẹp chưa xong, xe cộ không có mà điện thoại cũng không.
Giao đặng thơ rời thì em Hòa trở về báo tin nhưng không
có hy vọng gì được giúp đỡ.
Cũng nhờ quyền năng Thiêng Liêng vô hình xuôi
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khiến, ông Cò được thơ của Ngài, rồi ông xách xe đạp chạy
đi vận động cách nào không rõ được 100 lính nhảy dù và
100 lính cận vệ đến giải tỏa chùa Cao Đài khỏi bị phá tán.
Đằng này sau khi em Hòa về thì còn nước khoanh tay
cầu nguyện quyền vô hình cứu trợ cho, kể như vô phương.
Vào lối 8 giờ sáng thì đã có một số người ở ngoài liệng
đá vô chùa nhưng trong chùa cũng vẫn lặng yên không ai
dám nói gì hết. Đến 8giờ 30 thì dân chúng ở đâu không
biết kéo đến không biết mấy ngàn người đi chật trên con
đường đại lộ 30 thước rộng, không xe cộ gì qua lại được,
bao vây ngôi chùa và bắt đầu leo tường vô trong. Cả chùa
ai cũng khũng khiếp hết. Ngài Bảo Đạo vẫn bình tỉnh đi
tới lui nhắc nhở kêu gọi mọi người nên bình tỉnh chấp
nhận mọi biến cố.
Trong lúc này thì ông Cò và 100 lính nhảy dù đi xe
mô tô đến, sẵn lề đường có cẩn gạch, xe chạy leo lên lề, cặp
sát vô tường gạt bọn biểu tình đang sửa soạn leo tường
xuống đất hết, rồi tốp nhảy dù chia nhau khoảng 5 mười
thước có một người đứng dựa lưng vào tường rào, chỉ súng
ra ngoài buộc bọn biểu tình li ra giữa đường.
Thế là thoát nạn, cả chùa mới được thở nhẹ nhàn.
Lối năm bảy phút sau thì 100 lính cận vệ đến bắt buộc
bọn biểu tình lui lần ra đến đường Stung Mean Chay
phải giải tan. Ngài có cho mấy em học sinh con Đạo lẫn
lộn trong đám biểu tình để nghe họ có tính gì không, thì
mấy em về báo cáo cho biết rằng bọn biểu tình không phá
được chùa Cao Đài nên tức lắm và định khoảng 11, 12 giờ
trưa sẽ trở lại.
Hay tin đó Ngài cho ông Cò biết và yêu cầu ông lưu
lại đấn trưa vì bọn biểu tình càn hâm 11, 12 giờ trưa sẽ trở
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lại. Ông Cò vui vẻ, cho tăng cường lính cảnh sát của ông
và cho bọn lính nhảy dù và bọn cận vệ rút bớt.
Ngài dự bị buổi cơm trưa cho bọn lính gác. Ông Giáo
Hữu Của đề nghị ra sớm mua gà vịt về làm cơm. Ngài
khuyên mua bánh mì, cà phê và sữa cho đủ ăn no để giữ
tiếng trong chùa ăn chay. Thế là bữa trưa đó ăn bánh mì
và cà phê sữa. Đế buổi cơm chiều ông Cò cho người vô
Popote lãnh cơm nên chiều có xe chở cơm mặn lại cho lính.
Ông Giáo Hữu Của sắp đặt chổ nghĩ và ăn cho lính
ở Khách Đình chu đáo, còn phần ông Cò thì sắp đặt chổ
ăn và chổ nghỉ ở văn phòng.
Quả thật tối 11 giờ thì bọn quá khích bắt đầu tập hợp
khá đông ở đường Stung Mean Chay nhưng ít hơn buổi
sáng. Ngài cho ông Cò hay, ông liền cho một toán đông
cảnh sát võ trang ra tận đường Stung Mean Chay giải tán
luôn, đám biểu tình không vô đến chùa được.
Sau đó lại có tin rằng bọn biểu tình còn tức lắm nên
định tối 7 giờ sẽ trở lại nữa, dự tính rằng ban đêm không
có lính gác.
Báo tin ông Cò xin giúp giùm luôn đêm thì ông Cò
vui vẻ nhận.
Chiều lại lối chạng vạng tối, Ngài một mình đi quan
sát vòng quanh, bỗng có mộ người, có lẽ là Cai hay Đội gì
trong đám lính Miên già đi gặp Ngài và nói nhỏ với Ngài
bằng tiếng Việt: “Ông đừng lo, tôi có Đạo Cao Đài, tụi tôi
đề nghị ông Cò ở đây giữ chùa không sao đâu”. Nói xong
ông ta đi chổ khác. Ngài rất mừng nhưng cũng còn cảm
xót con cái chí hiếu của Chí Tôn, ở hoàn cảnh nào cũng
lo cho Đạo mà không dám cho ai biết vì chánh quyền
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Miên cấm người Miên theo Đạo Cao Đài và lấy vợ Việt.
Nghe vậy Ngài an tâm trở vào văn phòng đàm luận
với ông Cò cho có bạn. Lúc đang nói chuyện thì có tin
bọn biểu tình trở lại, toán lính gác đã quen lệ hồi trưa nên
tự động kéo đi với quyền chỉ huy của người xếp Miên (có
lẻ là người mới vừa gặp nói chuyện với Ngài) kéo ra ngăn
chặn và giải tán bọn biểu tình.
Vì không phá được chùa Cao Đài bọn biểu tình kéo
đi phá phách ở cầu sài gòn đã rồi mới giải tán hết.
Thấy việc đã yên nên ông Cò cho Ngài hay ông phải
trở về bót và để toán lính ở lại gác cho đến trưa bữa sau,
chừng có tiếng nói đài phát thanh cấm dân chúng không
được biểu tình bạo động nữa, mới kéo hết về bót.
Thế là bổn Đạo Cao Đài vừa trãi qua một giai đoạn
hải hùng mà đặng tiền hung hậu kiết, nhờ sự ám trợ che
chở của các đấng vô hình, không ai cải chối đặng.
Tốp lính vừa rút hết thì bổn Đạo có lịnh tập trung
ào ào kéo tới rất đông, ông Giáo Hữu Của sợ không dám
chứa. Ngài bảo cứ chứa. Ông nói gạo đâu, muối đâu ăn?.
Ngài bảo cứ nuôi, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, chừng nào
hết sẽ tính. Ngày đầu thì lo sắp đặt cho có trật tự, phần
do người chạy nạn có đem theo được thức ăn nên tự lo.
Số người tị nạn ngày càng đông, lên đến số ngàn; phần
nào sắp chỗ họ dọn ở có hàng ngũ, chừa đường đi cho dễ,
phần nào che trại ngoài sân cho ở, phần nào cho đào cầu
vệ sinh, chổ tấm rửa…Ông Giáo Hữu Của và ông Tổng
Giám cùng ông Lễ Sanh Ngọc Diêu, hết sức điều động
mọi việc được an toàn, chỉ gạo ăn không biết làm sao, thì
không đâu rõ, có một người đem cho Ngàu Bảo Đạo 1000
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đồng, hỏi tiền gì thì nói là của Lễ Sanh Hương Huê (Lê
Kim Huê) ở bên Pháp gởi qua cho Ngài hồi nào mà Ngài
không biết mà đến năm đó mới qua tới. Ngài vội kêu ông
Giáo Hữu Của giao 1000 đồng bạc bảo là ơn trên cho đó,
cứ mua gạo hết để lo cho mọi người. Qua hai bữa sau thì
lại có người Ấn Độ quốc tịch Pháp đem cho Ngài thêm
1000 nữa. Hỏi ra thì người Pháp tên là Bernardini lúc trước
có học Đạo với Ngài để về Pháp viết bài luận về Đạo Cao
Đài thì đậu Tiến Sĩ, nay gởi tiền qua cho Ngài, lại cũng
nhầm lúc rắc rối nầy. Ngài liền trao luôn cho Giáo Hữu
Của mua thêm gạo để ăn, chịu đựng được một tuần lễ vừa
hết thì có Hồng Thập Tự Quốc Tế đến cứu trợ. Thế là hết
lo cho vụ đói. Trong lúc đó lại có người đàn bà chuyển
bụng đẻ, phát ống loa kêu gọi có ai biết mụ giúp giùm thì
may có một người đứng ra giúp đỡ sanh giùm. Nhân dịp
đó thành lập luôn tổ y tá có vài cô y tá với cô mụ giúp đỡ
về sức khỏe trẻ em và người già.
Khi Hồng Thập Tự Quốc Tế đến có đi quan sát cách
tổ chức của Đạo, họ có phần vừa ý nên họ chỉ ghi tổng
số người tị nạn tính theo đầu người, giao hết cho Đạo từ
thực phẩm đến thuốc men. Ông Lễ Sanh Tiền và vài em
trẻ xung phong lãnh phần lập sổ từng gia đình, phát cho
mỗi gia đình một thẻ, đúng kỳ cầm thẻ lãnh phần tiêu
chuẩn, tự do sử dụng, món nào không sài tự do bán, nên
những gia đình ăn chay bán hết phần cá khô, thịt hộp để
mua tàu hủ và đồ chay để ăn.
Nhắc lại sau trận hải hùng bọn biểu tình phá chùa,
Ngài lập đàn cầu Đức Hộ Pháp về, mục đích cầu xin Đức
Ngài chỉ dạy, xoay chuyển thế nào cho thuận chiều với
tình thế hiện tại. Không ngờ Đức Hộ Pháp về lại ra lệnh
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Ngài phải gấp rút làm thủ tục xin di chuyển Thánh hài
của Đức Ngài về Tòa Thánh Tây Ninh và giải thích rõ là
sở dĩ trước đây Đức Ngài chọn gởi Thánh hài ở Cao Miên
là sứ trung lập đứng ngoài chiến tranh. Ngày nay chiến
tranh đã đến Cao Miên rồi thì dầu ở Miên hay ở Việt
cũng không ở ngoài chiến tranh được nên thà là đem về
Tổ Đình cho con cái của Đạo khỏi mong lòng trong đợi.
Ngài bạch phải báo trình việc nầy cho Hội Thánh hay thì
Đức Hộ Pháp dạy: “Phải vậy chớ sao”. Rồi Đức Ngài cấm
cầu cơ luôn và thăng. Vì vậy một mặt Ngài lo vô đơn xin
chánh quyền cho phép đem Thánh hài của Đức Hộ Pháp
ra khỏi nước và nhờ ông Tổng Trưởng Bộ Xã Hội giúp
đỡ phần xin với chánh quyền Miền Nam cho đem Thánh
hài của Đức Ngài vào Việt Nam.
Mặt khác về phần báo trình cho Hội Thánh thì
Ngài rất đắng đo không dám viết thư gởi thẳng Thánh
Giáo cho Hội Thánh sợ bị bắt tội lấy Thánh Giáo làm lịnh
nên phải gởi thơ và Thánh Giáo cho Văn Hòa, nhờ gặp
riêng ông Hiến Pháp liệu phương giúp đỡ tìm lối trình
với Hội Thánh cách nào cho Ngài khỏi bị khép tội lấy
Thánh Giáo làm lịnh.
Đức Hộ Pháp vừa thăng thì Đức Lý Đại Tiên Trưởng
giáng liền, dạy Ngài phải lo cứu Việt Kiều khỏi bị tàn sát.
Ngài bạch xin ơn trên giúp đỡ chớ trong hiện tính mạng
sống của Ngài còn chưa bảo đảm đặng thì Đức Lý Đại
Tiên đập cơ mạnh và bảo: “Tùy cơ ứng biếm”, rồi thăng
làm cho Ngài lo sợ vô cùng, không biết làm cách nào cho
vừa ý Đức Lý Đại Tiên.
Thì ra hai ngài sau vào buổi trưa có lính, công an vào
cho hay dọn dẹp sạch để sáng mai có ông Tổng Trưởng
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Bộ Xã Hội Miền Nam đến viếng chùa. Phần dọn dẹp thì
có ông Giáo Hữu Của, ông Tổng Giám Khuê và ông Lễ
Sanh Ngọ Diêu. Phần Ngài lấy từng tờ giấy pelure mỏng,
biên kể hết mọi sự việc xảy ra và ghi rõ địa chỉ của từng trại
giam với tỉ số người giam ở mỗi trại mà cuộc sống cực khổ
và nguy hiểm để nhờ ông lo cứu giúp người trước. Viết
xong Ngài vo tròn lại định sáng ngày ông Tổng Trưởng
đến tìm cách mật trao tay cho ông, khi về chổ ngụ ông
sẽ lấy ra coi. Nhưng đến sáng lúc ông đến thì có ông Bộ
Trưởng Ngoại Giao của Miên cùng đi cập sát theo ông
nên Ngài không trao cho ông được.
May đâu có ông Giáo Hữu Của đi kề nói nhỏ cho
biết trong phái đoàn ông Tổng Trưởng có ông bác sĩ quen
với Sĩ Tải Trường thay lời Hội Thánh mời Ngài về.
Nghe vậy Ngài liền giao lọn giấy cho ông Của căn
dặn ông trao cho ông bác sĩ cất dấu về chổ ngụ sẽ coi. Hội
ý ông bác sĩ lấy bỏ túi.
Viếng chùa và thăm hỏi mọi việc xong, phái đoàn
ra về. Chừng xem xong tờ giấy của Ngài gởi, ông Tổng
Trưởng cho xe riêng của phái đoàn vô chùa rước Ngài ra
gặp cả phái đoàn. Chừng đó Ngài kể rõ cảnh sống của
việt kiều chẳng khác con không cha, không ai binh vực,
mạng sống không đảm bảo. Nghe rõ ông Tổng Trưởng
hứa sẽ đi hết các trại tập trung và cố gắn làm sao để đem
hết việt kiều về, bắt đầu là cầu không vận, nghĩa là rước
bằng máy bay. Trong bổn Đạo xôn xao muốn về trước,
Ngài khuyên nên nhường cho những người tình thế nguy
hiểm hơn thoát nạn trước còn người Cao Đài tương đối
không có gì nguy hiểm.
Buổi đó Ngài phải lo ba bốn việc một lược mà không
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ai thay thế đặng, thêm nổi thành phố Phnom Penh bị đặt
trong vòng giới nghiêm từ 11 giờ trưa đến 7 giờ sáng bữa
sau, nghĩa là Ngài chạy lo công chuyện mỗi ngày có 4 tiếng
đồng hồ từ 7 giờ đến 11 giờ mà thôi.
Lo cho nội bộ ở chùa về đời sống các gia đình tập
trung thì có ông Giáo Hữu Thái Của Thanh lo, ông Tổng
Giám Khuê và anh cị em Chức Sắc phụ giúp, còn công việc
của Ngài chỉ có một mình Ngài đảm trách chớ không có
ai thay thế đặng, nhứt là việc chạy lo chạy xin phép đưa
liên đài Đức Hộ Pháp về Tòa Thánh. Từ Bộ Nội Vụ qua
Bộ Y Tế, đến Bộ Ngoại Giao, cuối cùng đến Thủ Tướng.
Đi tới bộ nào thì cũng thấy cảnh chiến tranh trước mắt,
nào là phòng tuyến bao cát bao quanh, hầm núp, lính gác
từng chặn, xét từng người mới cho vô, chỗ nào cũng phải
lo xong trước 11 giờ. Khổ nổi người Việt đi ra đường gặp
dân Miên đánh thì ráng chịu chớ không ai binh. Phần di
chuyển của Ngài thì nhờ có chiếc xe hơi của chùa nên cũng
tiện, nhưng tội nghiệp tài xế Tám Ngọc và cậu Cả lúc nào
cũng theo sát Ngài theo làm phụ lơ cho Tám Ngọc phải
ở đậu xe ngoài đường cả buổi để chờ Ngài vô trong Bộ.
Chạy như vậy không biết mấy ngày, từ cò bót địa
phương đến công an chứng đơn rồi mới đến Bộ Nội Vụ
chứng, kế đến có Sở Vệ Sinh chứng rồi Bộ Y Tế mới chứng,
mới qua Bộ Ngoại Giao chứng xong mới tới Thủ Tướng
lập quyết định đem Thánh hài ra khỏi nước. Buổi đó là
buổi quyết định nên dẫu đã quá 11 giờ rồi mà Ngài vẫn
đeo riết không về chờ ký cho đặng chữ ký mới ra về. Tội
nghiệp cho tài xế Tám Ngọc và cậu Cả ở ngoài xe lên ruột
vì đã quá giờ giới nghiêm. Chừng Ngài ra cho biết đã lấy
được giấy phép thì cả mừng. Ngài còn cố lì chưa về liền
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còn ghé tiệm mua bông gòn, dầu thơm và các vật dụng
cần thiết để sau khi khui liên đài cũ cho Cò bót vệ sinh
chứng sét rồi liệm lại vào một liên đài mới do ông Giáo
Hữu Của và ông Tổng Giám Khuê đã lo tạo xong. Tất cả
anh chị em hay tin lo đặng phép rồi thì mừng rỡ, nhứt là
ông Giáo Hữu Của và ông Tổng Giám Khuê. Mọi người
còn đang bàn tính với Ngài cách thức thế nào để đưa liên
đài về Tổ Đình Tây Ninh thì có người đem thơ của ông
Tổng Trưởng Xã Hội Miền Nam. Dở ra xem thì là lịnh
của Hội Thánh không chấp nhận cho đem liên đài Đức
Hộ Pháp về.
Mừng chưa đủ thì thất vọng đến liền mà sức phàm
Ngài không sao giải quyết đặng nên đánh liều tối bữa đó,
mặc dù có lịnh cấm cơ Ngài vẫn lập đàn nhờ Đức Hộ
Pháp dạy lẽ nào. Bà Bát Nương về trước an ủi và cho biết
mặc dù có lịnh cấm nhưng Đức Hộ Pháp cũng từ bi tha
thứ và sẽ đến sau. Đức Hộ Pháp tiếp điển để lời cám ơn
Ngài lo chu toàn mọi lẽ cho Thánh hài của Đức Ngài và
khuyên Ngài phải tuân lịnh vì một khi Hội Thánh Lưỡng
Đài quyết định thì thành Thiên Điều rồi, không nên cãi
mà mang trọng tội, và trái lại dạy Ngài và ông Tổng Giám
Khuê nên về trước và dạy Ngài phải cho Chức Sắc tất cả
đều về hết, đừng biểu ai ở lại hết vì Ngài không bảo đảm
sanh mạng cho họ đặng. Ông Tổng Giám và Ngài xin ở
lại thì Đức Hộ Pháp dạy nên về.
Ngài bạch: “Nếu về hết thì ai lo đem liên đài Đức Ngài
về”, thì Đức Hộ Pháp trả lời là Ngài sẽ về bằng cách khác.
Thế là gãy đổ hết cuộc dự tính bao nhiêu ngày qua.
Rất thương tâm cho Đức Hộ Pháp đã đổ biết bao nhiêu
công lao khổ nhọc trọn cả kiếp sanh mà ngày về Thiêng
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Liêng chưa thỏa mãn nguyện vọng. Ngày nay về cõi vô
hìnhmong muốn lần chót nữa cũng không thành để cho
Thánh hài của Đức Ngài phải bị bỏ trơ trọi nơi xứ người
mà còn bị mấy tay phàm phá hoại, nếu không có mấy
đứa con chí hiếu bạo gan tìm phương sửa chữa ngôi mộ
lại cho kín đáo.
Tuồng đời lắm lúc khắt khe, đang lúc mọi người đau
khổ vì thất vọng thì Ngài Bộ Trưởng Bộ Xã Hội Miền
Nam mời Ngài ra gặp, ông báo mật tin cho Ngài biết rằng
chánh quyền Miền Nam có lịnh ngưng việc di tản Việt
Kiều về Miền Nam làm cho Ngài càng khổ tâm thêm.
Vì trước đây Ngài có khuyên anh chị em trong Đạo nên
nhường cho một số người về trước rồi mình cũng sẽ về
không muộn, nay sự thế như vầy, ăn nói làm sao với bổn
Đạo, nên Ngài yêu cầu ông Tổng Trưởng Bộ Xã Hội can
thiệp thế nào cho tiếp tục cứu vớt Việt Kiều và di tản họ
về Miền Nam, chớ ngưng như vậy Ngài chắc bị bổn Đạo
rầy rà lắm vì đã lỡ khuyên họ nhường cho những người
đi trước, bây giờ lại để cho họ bị kẹt lại đây.
Ông Tổng Trưởng than với Ngài là chính ông đã bị
bọn đối lập tố cáo ông với chánh quyền là ông đã bị Miên
mua chuộc nên cho Việt Kiều về xứ chư không lo bảo vệ
họ tại chỗ, có quân lực Miền Nam đưa lên tiếp viện cho
Miên. Ông nói tiếp là có ông (Ngài Bảo Đạo) về đem tiếng
nói người đã ở lâu xứ Miên, cắt nghĩa rõ tình thế hiện tại
ở đây may ra mới cứu vãn tình thế nầy được.
Mặc dầu trong thâm tâm Ngài muốn ở lại xứ Miên
giữ liên đài Đức Hộ Pháp dù có chết cũng tròn nghĩa,
nhưng mặt khác phải nặng gánh vai tuồng cứu mạng sống
cho bao nhiêu Việt Kiều mà Đức Lý Đại Tiên Trưởng đã
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giao cho. Suy tính, so đo trước hai lẽ: ở lại Miên hay về
đất Việt, thì Ngài xét thấy ở lại chết cho tròn nghĩa là tiêu
cực, còn về để cứu mấy vạn sanh linh khỏi chết là tích cực
nên Ngài phải chấp nhận ra về cho tròn sứ mạng của Đức
Lý Đại Tiên giao phó.
TRỞ VỀ VIỆT NAM
Thế là vào lối tháng 5 năm 1970, Ngài nhờ ông Tổng
Trưởng lập thủ tục giấy tờ cho Ngài cùng cậu Cả, Sĩ Tải
Cao cùng với gia đình và cậu Hòa là cháu ngoại Đức Hộ
Pháp. Còn cô Ba và cô Tư đã về Tây Ninh trước lâu rồi.
Về tới phi trường Tân Sơn Nhứt thì có Sĩ Tải Tấn,
Giáo Hữu Hòa và Sĩ Tải Trân và gia đình Ngài đón tiếp
mặc dù Ngài không cho hay mà tại cậu Hòa cho mẹ là cô
Ba hay. Sau khi lập thủ tục hồ sơ xong rồi Ngài cho gia
đình về nhà trước còn Ngài thì đi luôn lại Thánh Thất
Đô Thành Sài Gòn đãnh lễ Đức Chí Tôn. Thật là may lại
gặp Ngài Khai Đạo nơi đó, cho Ngài biết có Ngài Thượng
Sanh ở Sài Gòn nên Ngài nhờ Ngài Khai Đạo đưa Ngài
lại tư gia gặp Ngài Thượng Sanh và nhơn dịp Ngài trình
bày và xin phép được đi gặp chánh quuyền các cấp để lo
cho Việt Kiều đặng hồi cư.
Xong hết mọi việc Ngài về đến nhà con gái Ngài đã
hơn 5 giờ chiều.
Nghỉ ngơi một đêm sáng ngày vào lối 7 giờ thì có vị
“Secreatarie D’Ambassade” của Tòa Lãnh Sự Mỹ đến thăm
sức khỏe Ngài và nói với Ngài bằng tiếng Việt rất sành, nếu
chánh quyền Miền Nam có gì khó dễ Ngài thì cho người
hay để can thiệp giúp cho và dặn Ngài nếu có điều gì cần
thì cho y hay sẽ giúp đỡ cho và trao cho Ngài một danh
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thiếp có ghi rõ địa chỉ và số điện thoại ở tư gia và ở Tòa
Lãnh Sự Mỹ. Ngài cười đáp xin cảm ơn lòng tốt của ông,
nhưng Ngài là người tu hành không có gì cần phải giúp
đỡ, còn việc chánh quyền Sài Gòn có làm khó thì Ngài
thấy không có gì khó nhưng dầu có làm gì khó thì Ngài
vẫn chấp nhận vì Ngài đã xem cái chết là thường thì việc
ở tù trong khám hay ở nhà thì Ngài xem cũng như nhau.
Những ngày tiếp theo thì Ngài nhờ Sĩ Tải Trường
giới thiệu đi gặp chánh quyền các cấp để vận động cho
Việt Kiều hồi cư. Đầu tiên Ngài gặp ông Phan Quang
Đán trách nhiệm là định cư cho Việt Kiều. Ông nầy tỏ
ra phản đối việc hồi hương Việt Kiều cho rằng Việt Kiều
quá bạt nhược, không bằng bọn Miên ở Trà Vinh đã dám
biểu tình để đòi quyền lợi của họ, còn Việt kiều không
dám làm gì hết để bị ăn hiếp.
Ngài phải giải thích cho ông nghe rằng người Miên
ở tập trung đông đúc một vùng đặc biệt có các sư sãi cầm
đầu có chánh quyền Miên bên ngoài lên tiếng binh vực,
còn Việt kiều ở Cao Miên sống rãi rác với người Miên lại
không ai binh vực như con không cha. Cả ba chánh quyền
Miền Bắc, Miền Nam và Giải Phóng không ai đoái tưởng
thì làm gì tập họp lại được mà biểu tình. Ban đêm nhà nào
có người tự xưng là lính xét nhà bắt người đem đi hết thì
kể như chết rồi, có đi thưa gởi gì cũng như không, chánh
quyền vô trách nhiệm, không biết ai bắt. Trong tình trạng
đó nếu người nào lỡ nói một lời nào không khéo thì đêm
lại đã bị bắt cóc mất tích thì có ai dám đứng ra cầm đầu
tổ chức biểu tình.
Trình bày ở Sở Định Cư xong, Ngài qua Thủ Tưởng
Phủ cũng trình bày mọi lẽ nhưng thấy ra Thủ Tướng Phủ
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không mấy gì quan tâm nên Ngài lên Tổng Thống Phủ
trình bày rõ ràng cho vị đại diện của tướng Nguyễ Cao
Kỳ và yêu cầu có đường lối chánh trị trước rồi sau mới
giải quyết vấn đề bảo vệ mạng sống Việt kiều ở Cao Miên.
Như Ngài đã trình bày ở Sở Định Cư, Ngài giải thích cho
vị đại diện của tướng Nguyễn Cao Kỳ rõ là người Việt ở
Cao Miên, dù ở tại Đô Thành Phnom Penh cũng như ở
các tỉnh đều có xôi đậu với người Miên. Không thể bảo
vệ lẻ tẻ từ người được nên cần thương lượng với chánh
quyền thế nào cho họ chấp nậhn tập trung Việt Kiều ở
Đô Thành Phnom Penh lại một vùng nào, đại loại như
vùng chùa Cao Đài. Những người Miên ở vùng này cho
qua ở vùng Miên nhà cửa của ai ở đâu để đó, người Việt
để nhà cho người Miên lại ở và người Miên ra đi để nhà
cho Việt lại ở, mặc dù thế người Việt thiệt thòi hơn vì nhà
của Miên thì tạo bằng tre lá, còn nhà của Việt thì ít nhứt
cũng bằng cây ván lợp tôn. Một khi tập trung được rồi
thì mới có thể tổ chức cho họ có dân quân tự vệ, có quân
lực yểm trợ thì mới bảo đảm mạng sống của họ.
Phần Việt kiều ở rãi rác các tỉnh thì Ngài đề nghị
thương lượng với chánh quyền Miên cho tập trung về ở
từ biên giới Miên Việt cập dài theo ranh tỉnh Châu Đốc
theo kiểu Phnom Penh. Nếu không được thì chỉ có cách
cho họ hồi cư.
Ông đại diện hứa sẽ trình với tướng Nguyễn Cao Kỳ
đi Nam Vang lo việc ấy và hai ba ngày sau tướng Nguyễn
Cao Kỳ lên Phnom Penh, nhưng việc tập trung Việt kiều
ở xứ Miên không kết quả nên mới cho lệnh tiếp tục việc
hồi cư Việt kiều. Nhờ vậy mới giải quyết được cứu sống
mấy vạng Việt kiều mà Ngài Bảo Đạo được hả dạ là làm
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tròn sứ mạng của Đức Lý Đại Tiên Trưởng giao phó.
TRỞ VỀ TỔ ĐÌNH
Xong việc lo cho Việt kiều, Ngài mới lo qua việc làm
thủ tục để lập thẻ căn cước và các giấy tờ hợp pháp cho
bản thân, xong hết rồi mới về Tòa Thánh trình diện với
Đức Thượng Sanh để tiếp tục hành Đạo.
Khi gặp Đức Thượng Sanh do Đức Thượng Sanh
còn chưa hiểu rõ Ngài nên nói: “Anh về đây muốn ở nhà
bao lâu thì ở, đừng vô đây phá Đạo”.
Ngài nói: “Tôi đã làm gì mà Ngài đã gọi tôi phá Đạo”.
Đức Thượng Sanh nói: “Anh làm chánh trị tức phá
Đạo”.
Ngài hỏi lại: “Tôi làm chánh trị hồi nào? Hễ làm
chánh trị thì phải nhầm vào việc cướp chánh quyền hay ít
nữa cũng tham gia chánh quyền cho có địa vị với người ta.
Còn tôi đã từ bỏ địa vị ngoài đời để về với Đạo từ lâu. Sở
dĩ tôi giúp tay Đức Hộ Pháp để thi hành chánh sách Hòa
Bình Chung Sống là vì lòng từ bi xót xa trước cảnh nồi da
xáo thịt, cốt nhục tương tàng, kêu gọi hai miền Nam Bắc
ngồi lại để để tìm phương giải quyết nội tình của Tổ Quốc
Việt Nam nhưng vì tham vọng của Miền Nam không chấp
nhận thì thôi mà còn khủng bố em út của mình phải bị tù
đày, hành hạ thể xác chết chóc mà tôi cũng ôm lòng đau khổ
mà thôi chớ không cho em út biểu tình như Phật Giáo thà
trả chớ không vai”.
Kết thúc lại là Ngài trình với Đức Thượng Sanh là
từ ngày Ngài bước chân qua cửa Hòa Viện vào chùa đến
nay đã trên 20 năm rồi, Ngài vẫn ở chùa, nay về đây cũng
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xin ở chùa chớ không về gia đình. Nếu Hội Thánh tin
Ngài thì dùng còn không thì thôi.
Thế là Ngài cứ dọn vô ở một căn phòng còn trống
của Hiệp Thiên Đài, ăn uống thì gia đình Ngài gởi cho
Cô Tư Điều cai quản phòng trù Báo Ân Từ mỗi tháng
1500 đồng giúp nấu cơm cho Ngài ăn, mỗi ngày đi cúng
tứ thời, lúc rãnh ra ngoài sân nhổ cỏ một mình. Thế mà
tướng Nguyễn Văn Thành Tổng Thanh Tra Chánh Trị
Đạo vẫn cho người theo rình rập Ngài, coi có làm gì bí
mật không.
Thời gian trôi qua không biết mấy tháng, một hôm
Ngài Khai Đạo nói với Ngài: “Nếu anh muốn làm việc thì
làm đơn gởi cho Đức Thượng Sanh định phận cho”. Ngài
trả lời: “Tại sao bây giờ lại có chuyện mới nầy, chớ từ trước
tới nay tôi thấy bao nhiêu vị Thời Quân phế phận, ở nhà cả
mấy năm mà Hội Thánh lại cho người đem xe hơi thỉnh
rước về Tòa Thánh mà có khi còn không về. Đằng nầy tôi
đã đem thân về đây để phục vụ, nếu tin thì dùng còn không
thì thôi, chớ sao lại đi xin sở làm như người đời”. Buồn lòng
Ngài đến gặp Ngài Hiến Pháp lúc nầy đang cầm quyền
Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh, hỏi coi luật Đạo có khoản
nào như vậy hay không. Nếu Ngài có phế phận thì còn có
lý, đằng nầy Ngài vẫn liên tục hành Đạo.
Ngài Hiến Pháp an ủi và khuyên: “Anh không nên
buồn lòng vì quyền đời khắt khe với Đạo lắm nếu không có
tiếng nói của anh, Hội Thánh khó giải quyết. Vậy anh nên
làm một tờ trình với Hội Thánh rằng anh trước đây hành
Đạo ở Nam Vang nay về tiếp tục hành Đạo ở Tòa Thánh
là đủ, chớ không phải xin xỏ gì”.
Nghe lời Ngài Hiến Pháp, Ngài lập một tờ trình như
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thế giao cho Ngài Hiến Pháp. Vài ngày sau Ngài Hiến Pháp
cho Ngài hay là việc đã yêm xuôi nên có Thánh Lịnh giao
cho Ngài trách nhiệm giảng giáo lý Đạo ở Hạnh Đường
và ở Đại Học Cao Đài, đồng thời có phận sự giao tiếp với
các chi phái Đạo. Kể từ Ngài có phận sự thì Hội Thánh
đài thọ cơm nước cho Ngài chớ gia đình khỏi lo nữa.
Lãnh dạy giáo lý ở Hạnh Đường, Ngài nhận thấy
theo chương trình học vấn thì nặng dạy về hành chánh
hơn giáo lý và nhứt là hạnh kiểm thì không để ý tới mặc
dù giảng đường gọi là Hạnh Đường mà không có dạy hạnh
kiểm, vì thế nên phương hành Đạo ở Tòa Thánh nặng về
cai trị hơn là giáo hóa nên Chức Sắc có tính cách quan
liêu kém về Đạo đức, còn bổn Đạo thì đức tin rất mạnh,
ham dâng công quả cho chùa mà đời sống bên ngoài thì
vẫn quá phàm, nhứt là ở chợ Long Hoa còn quá hơn chợ
đời. Người Tây Ninh chẳng hạn, nào là mua gian bán lận,
cân thiếu, đo hụt, ăn nói thô lỗ hỗn hào, không có vẻ gì
Đạo đức. Ngài rất buồn lòng nhưng thế cô sức yếu, không
sao sửa cải nổi những tật xấu đã thăm nhiễm từ lâu năm.
Về việc giao tiếp với Chi Phái thì Ngài nhận thấy
phần đông Chức Sắc có kính nễ Tòa Thánh và vẫn nhìn
nhận chi chí cũng do Tòa Thánh Tây Ninh mà thôi nhưng
việc qui hiệp thấy ra rất khó, một mặt là họ phải về với
tánh cách Đạo Hữu, chờ Đức Lý Giáo Tông định vị sau,
mặt khác là họ sống từ lâu với cơ bút, nên họ chỉ chờ
chừng nào có lịnh Thiêng Liêng dạy họ về thì họ mới về.
Về hành chánh Đạo thì kể như họ không biết gì trừ
phi ở Ban Chỉnh Đạo Bến Tre mới có hệ thống tỉnh, quận
như Tây Ninh. Ngài chỉ gặp họ qua những cuộc tiếp xúc
chứ không có việc sống lâu với họ nên không thể biết hạnh
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kiểm Đạo đức của họ đến mức nào nhưng thấy họ có vẻ
hiền lành và Đạo mạo vì phần đông họ vẫn để râu tóc.
Xây qua xây lại không mấy năm thì Đức Thượng
Sanh qui vị, một số Chức Sắc đặc biệt là ông Tiếp Dẫn
Đạo Nhơn Nguyễn Văn Hợi đốc xúi Ngài ra thay thế,
nhưng Ngài từ chối phải để cho chư vị Thời Quân đợt
nhứt chớ Ngài thuộc đợt nhì, thêm nữa quyền Chưởng
Quản Hiệp Thiên Đài phải là một Chức Sắc thuộc Chi
Pháp mới đúng nên rốt cuộc mới đưa Ngài Hiến Pháp thay
thế cho Đức Thượng Sanh do Thánh Giáo nơi Cung Đạo
Đền Thánh nagỳ 17/4 Qúy Sửu (dương lịch ngày 19/5/1973).
Đức Lý Đại Tiên Trưởng Nhứt Trấn Oai Nghiêm đồng
ý với Đức Hộ Pháp ban đặc quyền Chưởng Quản Hiệp
Thiên Đài cho Hiến Pháp Trương Hữu Đức.
Ông Hiến Pháp nhơn danh Chưởng Quản Hiệp
Thiên Đài có ra một thông điệp đề ngày 4/12 năm Giáp
Dần (15-1-1975) kêu gọi Liên Hiệp Quốc và đề nghị Liên
Hiệp Quốc qua đóng ở Tòa Thánh Tây Ninh để giúp giải
quyết vấn đề Việt Nam, nhưng không có tiếng dọi gì từ
quốc tế. Đến ngày có mở Đại Hội Quốc Tế ở Lào để tìm
phương giải quyết vấn đề Việt Nam và Đông Dương Ngài
Bảo Đạo có xin đi dự mà chánh quyền Miền Nam không
cho đi. Mặc dù thế Ngài có nhờ một phái đoàn quốc tế
ghé Sài Gòn trước khi đi Lào, chuyển giúp lối 100 bản
thông điệp đề ngày 12-1 Ất Mão (dl 22-2-1975) dâng lên
đại hội và phân phát ra cho các phái đoàn hội viên tường.
Trong đó Ngài thiết tha kêu gọi Đại Hội cố gắn giải quyết
chiến tranh, dưới danh dự đôi bên, bằng tình thương với
sự nhân nhượng ôn hòa giữa đôi bên xâm chiếm thì hòa
bình mới thật sự là bền vững, chớ giải quyết chiến tranh
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mà một bên thắng, một bên bại thì oan nghiệt vẫn còn
với hâu quả một cuộc chiến tranh khác nào một tiếng
vang trong bãi sa mạc. Cuối cùng Đại Hội cũng không
đem lại một kết quả nào.
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CHƯƠNG IV
THỜI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Ngày 30-4-1975 Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam
Việt Nam đại thắng vào chiếm Thủ Đô Sài Gòn và toàn
lãnh thổ Miền Nam kêu gọi tất cả ngụy quân, ngụy quyền
(quân đội và công chức chế độ cũ) mỗi người dự bị đem
theo cơm gạo đi học tập cải tạo một tháng, ngoại trừ
những người có phương tiện chạy khỏi ra nước ngoài,
hầu hết những người còn lại nội quốc đều vui vẻ ra trình
diện đi học tập 1 tháng. Không ngờ khi nhập trại rồi thì
điều biến thành những tội nhơn chiến tranh (Prisonnier
de guerre) cho đi cải tạo tư tưởng và lao động cưỡng bức
vô hạn định, lâu hay mau tùy quyết định của nhà nước.
Trong cửa Đạo thì Ngài vẫn giữ nếp sinh hoạt bình
thường, chờ coi thái độ của chánh quyền đối với Đạo ra
sao. Ngày 22-12-1975 ông Hiến Pháp được thơ mời dự hội,
nhưng ông cáo bệnh và ủy nhiệm Ngài thay thế co ông đi
dự Đại Hội Đại Biểu Nhân Dân biểu quyết thống nhứt
hai miền Man Bắc Việt Nam, lập thành chánh phủ duy
nhứt Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Từ đó ông Hiến Pháp bịnh ngày càng nặng nên đã
qui vị. Cuộc tang lễ xong Hội Thánh Hiệp Thiên Đài đề
cử Ngài Khai Đạo thay thế, được Đức Hộ Pháp chấp nhận
lập minh thệ nhận lãnh trách vụ Quyền Chưởng Quản
Hiệp Thiên Đài hành quyền vừa được một tháng thì Ngài
Khai Đạo đột nhiên qui vị một cách bất ngờ.
Sau cuộc tang lễ Hội Thánh Hiệp Thiên Đài hợp lại
mời Ngài Hiến Đạo Phạm Văn Tươi đến dự mục đích để
cử Ngài thay thế cho Ngài Khai Đạo nhưng Ngài đã từ
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chối không nhận trách nhiệm nầy.
Không có vị Thời Quân nào khác thuộc đợt nhứt,
Hội Thánh Hiệp Thiên Đài đề cử Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn
Khoa thay thế Ngài Khai Đạo dâng lên Đức Hộ Pháp chấp
nhận phê chuẩn theo Thánh Giáo ngày 1-3 Bính Thìn (dl
31-03-1976) và Ngài lập minh thệ nhận lãnh trách vụ tại
Đền Thánh ngày 14-04-1976. Lúc đó bên Cửu Trùng Đài
có ba Đầu Sư chánh vị nên Ngài đề nghị giao quyền thông
nhứt lại cho ba vị Đầu Sư nhưng ba Ngài Đầu Sư không
dám lãnh vì Thượng Đầu Sư Thượng Sáng Thanh và Thái
Đầu Sư Thái Bộ Thanh quá già yếu bệnh hoạn, hai vị đều
qui vị ít lâu sau đó. Để thay thế quyền thống nhứt chánh
trịn Đạo Ngài hiệp với Ngọc Đầu Sư Cửu Trùng Đài, tuy
hai mà một nhưng hai cầm giềng mối Đạo cho tới nay.
Ngày 11-11-1977 Hội Đồng Chánh Phủ Việt Nam ra
bản Nghị Quyết số 297 về chánh sách đối với tôn giáo, có
qui định nơi khoảng 3 phần B như sau: “Việc phong chức
bổ nhiệm những người hoạt động tôn giáo (kể cả những
người do tín đồ bầu cử) phải được chánh quyền chấp nhận
trước tùy theo phạm vi hoạt động tôn giáo của những người
nầy trong một xã, huyện, tỉnh hoặc thành phố chấp thuận
phạm vi hoạt động tôn giáo bao gồm nhiều tỉnh thì phải do
Thủ Tướng quyết định”.
Cái khó của Đạo Cao Đài về bản nghị quyết nầy là
ở chổ Cầu Phong, Cầu Thăng cho Chức Sắc phải do cơ
bút quyền Thiêng Liêng quyết định mà nay lại phải do
chánh quyền chấp thuận trước như vậy thì Đạo Cao Đài
mất hết ý nghĩa Thiêng Liêng của nó mà trở thành một
tổ chức của phàm trần.
Vì lẽ đó trong bản phúc sự trung niên kỳ đó, Ngài có
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trình rằng bản nghị quyết số 297 của Hội Đồng Chành
Phủ là một sợi dây xích hằng trói buộc Đạo Đạo Cao Đài
một cách chặc chẽ, không phương cựa quậy và từ đó đến
nay Ngài và Ngọc Đầu Sư Cửu Trùng Đài đồng ý nhưng
các cuộc Cầu Phong, Cầu Thăng để giữ giá trị Thiêng Liêng
cao quí phẩm tước của Chức Sắc và không chịu đặt Tôn
Giáo Cao Đài quí trọng do Thượng Đế lập thành dưới
quyền của phàm tục.
Có lẽ gì đó mà qua đầu năm Mậu Ngũ (tức năm 1978)
chánh quyền Cộng Sản Tây Ninh phát động chiến dịch để
lên án Đức Hộ Pháp và các vị lãnh Đạo tối cao của Đạo
Cao Đài Tây Ninh nhằm chấn chỉnh lại nền Đạo, đưa
Đạo Cao Đài Tây Ninh vào con đường tu hành thuần túy.
Do đó tất cả các tổ chức quần chúng do nhà nước
lập thành và một số Bàn Trị Sự Đạo Cao Đài dâng kiến
nghị yêu cầu Hội Thánh phải giải tán hết các cơ cấu tổ
chức hành chánh từ trên đến cơ sở. Cấm sử dụng cơ bút và
chánh quyền quản lý hết các cơ sở vật chất của Đạo không
thuộc chức năng tông giáo trong một phiên họp đông đủ
Chức Sắc mà Ngài và Ngọc Đầu Sư Cửu Trùng Đài thay
mặt Hội Thánh phải ra tận đường trước hội trường để
tiếp kiến nghị do Bàn Trị Sự và các tổ chức nhân dân.
Trong phiên họp nầy chánh quyền có nhiều lời lẽ
nặng nề lên án Phạm Công Tắc và nêu hết các chỗ sai lầm
của Đạo đặc biệt là việc lập quân đội chống lại cách mạng
mà ngày nay Hội Thánh hiện tại đặc biệt là cấp lãnh Đạo
tối cao phải chịu trách nhiệm.
Với tánh hiên ngan của Ngài từ thuở bé đến giờ Ngài
chưa từng khuất phục trước cường quyền bạo lực do nơi
các giới chánh quyền hay cường hào ác bá mà ngày nay
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phải ngồi nghe bao nhiêu điều nhục nhã. Ngài phải tự
tranh đấu với bản thân của Ngài làm cách nào cho trọn
với trách vụ Thiêng Liêng giao phó, phải giữ gìn mấy triệu
nhơn sanh cho đặng an lành.
Liếc nhìn lại Hội Trường Ngài thấy cả Chức Sắc và
một số bổn Đạo dự thính bên ngoài có dấu bực tức nóng
nảy, nếu Ngài có thái độ chống đối lại thì cả Hội Trường
sẽ hưởng ứng gây thành một cuộc rối loạn mà nhà nước
phải đàn áp mà hậu quả không lường được, dưới tâm lý
quần chúng Đạo mấy triệu tín đồ khi chạm đến lòng sùng
bái của họ đối với Đức Hộ Pháp, vì vậy Ngài phải trấn áp
bản thân không để tỏ ra vẻ gì bực bội hay nóng nảy mà vẫn
giữ một tư cách bình thản trong mấy tiếng đồng hồ, âm
thầm khổ nhục cho đến bãi hội thì Hai Tốt Tỉnh Ủy và
Ba Các Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh từ bên Chủ
Tọa đoàn bước xuống, Ngài đứng dậy chào và vỗ vai hai
ông và hỏi: “Các ông bố chúng tôi như vậy đã chưa?” Cả
hai ông trả lời không.
Sau phiên họp nầy chánh quyền còn tiếp tục đợt
học tập triển khai bản án kéo dài cho đến ngày 15-12-1978.
HĐNN Tỉnh Tây Ninh trong phiên họp kỳ khóa I ra một
bản quyết định có đăng báo Tây Ninh bộ mới số 47 ngày
thứ 7 (23-12-1978) nơi điều 3 và 4 như sau:
Điều 3: Giải tán và nghiêm cấm hoạt động hệ thống
tổ chức hành chánh Đạo từ trên đến cơ sở, xóa bỏ và
nghiêm cấm cơ bút.
Chánh quyền sẽ quản lý toàn bộ các cơ sở vật chất
mà Đạo đang quản lý kinh doanh trong một chức năng
tông giáo để phục vụ cho lợi ích xã hội.
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Đồng thời căn cứ vào tính chất tu hành, chánh quyền
sẽ qui định số cơ sở để lại cho Đạo quản lý và số người
từng cơ sở để chuyên lo về tín ngưỡng.
Điều 4: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh chịu trách nhiệm
chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết nầy là báo
cáo kết quả trên và HĐND Tỉnh trong kỳ họp tới.
Nếu thi hành nghiêm chỉnh bản nghị quyết nầy thì
Hội Thánh Cao Đài kể như không còn nữa, nhưng nếu
đột ngột giải tán một lần cả hệ thống tổ chức hành chánh
Đạo thì ắc có sự giao động không nhỏ trong nội bộ của
Đạo nên Ủy Ban Nhân Dân và Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh
Tây Ninh khéo léo kéo dài việc thi hành bằng cách gài
cho Hội Thánh ra bản thông tri số 1 đề ngày 12-2-1979 và
Đạo lịnh số 1 ngày 1-3-1979 để rồi Hội Thánh bị bắt chẹt
vi phạm cách nầy hay cách khác cho rằng Hội Thánh bằng
mặt mà không bằng lòng, mà mỗi khi bị bắt chẹt như vậy
dù nặng nhẹ khó nhọc Ngài vẫn gánh chịu không dám tỏ
ra vẻ bực bội hay bất bình.
Vụ bắt Hiền Tài Phạm Ngọc Trảng đã làm đã làm
cớ cho chánh quyền khám ở Đài Phát Thanh, ở văn phòng
Ban Thế Đạo, nhà in Phước Thiện và văn phòng Ban Đạo
Sử, tịch thâu rất nhiều tài liệu giấy tờ, sách báo ở Ban Đạo
Sử. Đến vụ bắt Lễ Sanh Kiệp thì vi bằng khám xét ghi là
bắt ở Giáo Tông Đường nên Ngài có xin ghi rõ là ở nhà
xe Giáo Tông Đường thì chánh quyền ghi lại là ở nhà xe
Giáo Tông Đường cách đây 5 thước chỗ ở của ông Bảo Đạo.
Như thế Ngài tránh trách nhiệm cho Đạo thì chánh
quyền gài trách nhiệm lại cho cá nhân Ngài, Ngài nghĩ đây
cũng là một việc hiển nhiên mà thôi. Mặc dù thế nhưng
Ngài vẫn không tránh khỏi tội vạ lây. Tại một cuộc khám
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xét toàn bộ Nội Ô và Ngoại Ô Tòa Thánh đưa đến bản
quyết định ngày 4-6-1980 số 124/QĐ và số 191 ngày 1-71980 của UBND Tỉnh Tây Ninh, quản lý toàn bộ các cơ
sở vật chất của Đạo, chỉ còn chừa lại cho Đạo Ngôi Đền
Thánh với Đông Lang và Tây Lang, Báo Ân Từ và Tây
Lang Hộ Pháp Đường, Giáo Tông Đường, Nam Đầu
Sư Đường và Nữ Đầu Sư Đường, Khách Đình và Nhà
Thuyền. Cũng trong dịp nầy chánh quyền qui định hạn
chế số người còn được ở trong Nội Ô Tòa Thánh còn lối
70 người mà thôi và về sau thâu hẹp còn lối 40 người.
Có nhiều lần nguyên Thừa Sử Hiệp Thiên Đài
Trương Ngọc Anh, ảnh hưởng quyền Thái Chánh Phối
Sư Thái Hiểu Thanh ngỏ ý Ngọc Đầu Sư Cửu Trùng Đài
và Ngài Bảo Đạo nên xin nghỉ để người khác thay thế,
nhưng hai Ngài không thể bỏ phận sự trong lúc nền Đạo
gặp buổi khó khăn nên đánh liều tới đâu hay tới đó.
Qua năm 1981, Ngài đau ruột thừa phải giải phẩu,
phải nghỉ dưỡng bịnh một thời gian. Đến năm 1982 thì
Ngài lâm bịnh đường tiểu không thông phải đi Sài Gòn
trị bệnh nên có giải đã phần nào trong công việc.
Đầu năm 1983 Ngọc Đầu Sư Cửu Trùng Đài lâm
trọng bịnh đưa đi bệnh viện Sài Gòn, khi thuyên giảm
về thì hình như lãng trí không làm việc được nữa nên về
tư gia an dưỡng.
Phần Ngài trong lúc đang thọ lịnh nhập an tịnh
tinh khí thần hiệp nhứt hườn hư dâng Bửu Pháp và thọ
kiết hình vô tội thì một hôm được Đức Di Lạc truyền tin
Ngài sắp bị quản thúc.
Ngài có phần ngạc nhiên không hiểu Ngài làm gì
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mà bị quản thúc. Ba bữa sau thì UBND Tỉnh Tây Ninh
mở phiên họp công khai hóa vụ án của Ngài bị kết tội
chỉ Đạo và lãnh Đạo hai tổ chức phản động phản cách
mạng đưa đến việc Ngài trong vòng bị quản chế 3 năm
ở tư gia hằng tháng phải trình diện với quyền kiểm soát
của chánh quyền xã ấp.
Ngài Bảo Đạo còn bị một sự khảo đảo nặng nề nữa
là bị chánh quyền kết tội có tham dự vào vụ chấn động
quốc tế do Phạm Quốc Túy lãnh Đạo. Họ ghép con lớn
Ngài là Hồ Thái Bạch vào tội phản quốc và bị tử hình
ngày 8-1-1985 (18-12 Giáp Tý).
Lần lần vẫn xảy ra vụ Thiên Khai Huỳnh Đạo, Hội
Thánh Tân Triều, Mật Trận Thống Nhất Toàn Lực Quốc
Gia, Uỷ Ban Hòa Giải Quốc Tế…Chánh quyền XHCN
đổ trút vào trách nhiệm của vị lãnh Đạo Giáo Phái Cao
Đài Tây Ninh tức Ngài Hồ Tấn Khoa. Họ buộc Ngài Đầu
Sư và Ngài Hồ Bảo Đạo từ nhiệm Hội Đồng Chưởng
Quản và đề cử ông Q.Thái Chánh Phối Sư Thái Hiểu
Thanh thay thế. Lần lược họ đổi luôn danh từ Hội Đồng
Chưởng Quản thành Hội Đồng Quản Lý Hội Thánh
Cao Đài Tây Ninh.
Từ từ nền Đạo chỉ có hư danh và cũng không có thực
lực chi hết. Còn có mặt đó để có tiếng là còn tự do tín
ngưỡng, chớ Hội Đồng Quản Lý không có quyền hành
chi cả, chỉ để thực hành chỉ thị của nhà nước mà thôi.
KẾT LUẬN
Trong cửa Đạo Cao Đài không ai là không biết Ngài
Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa. Nhưng do có những thông tin
lệch lạc khác nhau nên đôi lúc người tín hữu Đạo Cao Đài
161

CHƯƠNG IV: THỜI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

không biết đâu là hư đâu là thiệt. Tịch Đạo Pháp Nhân
Luận Chi Đạo là một thiên hồi ký của những vị Chức
Sắc Đạo Cao Đài khi có thời gian rỗi rảnh họ viết lại để
trình với với Đức Chí Tôn về công nghiệp hành Đạo của
cuộc đời họ. Tỉnh Tâm nghỉ rằng việc trình một án văn
của một Chức Sắc dâng lên cho Đại Từ Phụ thì không
thể nào là giã dối được.
Tỉnh Tâm hy vọng rằng ai được mai duyên đọc qua
bài viết nầy sẽ hiểu rõ hơn về Ngài Hồ Bảo Đạo, một người
đã một thời lèo lái con thuyền Đạo đến một khúc cua lịch
sử nhưng đã không qua nổi khúc cua ấy. Chúng ta cũng
không nên vội trách Ngài vì chi chi cũng “Vạn sự do Thiên
Định”. Để thay cho lời kết mời chư vị nghe qua lời nhận
xét của Huệ Phong trong quyển “Đại Đạo Triết Lý Nhân
Bãn” luận về lý âm dương, luận về việc Ngài phải bị chôn
nằm chớ không phải ngồi như những vị Thời Quân Khác:
Luận về lý âm dương đắc nhứt ở đạo Thánh, Chúa
Cứu Thế bị đóng đinh trên Thập Tự Giá quay đầu lên, còn
ông Thánh Pierre sau cũng bị đóng lại quay đầu xuống đó là
cơ thành đạt ở đạo Thánh. Còn Tông Đồ của Đức Hộ Pháp
Giáo Chủ đạo Cao Đài, Ngài Ca Bảo Đạo qui vị liệm liên
đài xây Tháp là hệ dọc, còn vị Hồ Bảo Đạo ê kíp hai buộc
phải chôn nằm tức hệ ngang. Nhưng quan tài nằm ở sau của
gốc đất chánh tây. Còn bửu tháp đứng trước gốc đất chánh
đông, cả hai hình thành Pháp Tứ Tượng ở lý âm dương đắc
nhứt. (Trích Đại Đạo Triết Lý Nhân Bản của Huệ Phong
mục 9 - Cờ Phướng và Chơn Lý Đạo)
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