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LỜI TƯỜNG THUẬT
Các điều trao đổi về mặt Đạo giữa ông Cải Trạng Nguyễn
Minh Nhựt và ông Lê Trung Vũ thuộc viện Nghiên
Cứu Hà Nội trong dịp viếng Tòa-Thánh – Tây-Ninh

K

hông nhớ rõ ngày tháng nào trong năm 1991,
cụ Tổng Bí Thư Đỗ Mười đến viếng TòaThánh Tây-Ninh. Nếu nhớ không lầm độ tháng 10 âm lịch,
cùng đi trong đoàn có ông Nguyễn Duy Hinh, giáo sư thuộc
Viện nghiên cứu Hà Nội và nghiều người khác.
Cụ Đỗ Mười về trước, quí vị thuộc Viện nghiên cứu ở
lại đi nhiều nơi, nghe đâu có viếng Thánh-Thất Đệ Ngũ và
Đệ Nhất Phận Đạo.
Ông Truyền Trạng Dương Liên Thanh hướng dẫn
đến nhà ông Nguyễn Minh Nhựt. Sau phần giới thiệu ông
Truyền Trạng Thanh kiếu từ còn lại ông Lê Trung Vũ và
ông Nguyễn Minh Nhựt nói chuyện mà thôi.
Sau vài lời trao đổi theo lối xã giao thường thức, vấn đề
chính được nêu lên về mặt tôn giáo Cao-Đài với Chủ Nghĩa
Xã Hội do Chánh Quyền Việt-Nam cộng sản lèo lái.
Ông Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt kể lại nhiều việc
xảy ra từ năm 1945 sau biến cố thuận chiều cho đất nước và
các việc liên quan giữa tôn giáo Cao-Đài với Việt Minh cộng
sản đại khái như sau:
Đạo Cao-Đài khởi có từ năm 1925 đến 1926 được chính
thức khai sáng, lúc bấy giờ chưa có cộng sản, đến năm 1930
mới có lẻ tẻ ít người gia nhập, so với dân số chỉ là thiểu số
mà thôi.
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Chánh quyền Pháp hà khắc muốn bắt cộng sản, quận
chỉ phái một ông ách (adjudant: thượng sĩ) và một người
lính thôi, tới địa phương kêu ông hương hào hay hương
quản dẫn đi bắt không sót một người.
Đến địa phương thân phụ tôi, được mời dự tiệc ở nhà
trên tại lẩm lúa có năm bảy người cộng sản trốn, toàn là công
nhân trong nhà được yên thân khỏi bị bắt.
Từ 1940–1941 Pháp khủng bố Đạo rất mạnh, bắt nhiều
Chức-Sắc đày đi Côn nôn, Sơn La, Lao Bảo. Đức Hộ-Pháp
và nhiều Đại Thiên Phong bị đầy đi Madagascar (Phi châu),
có người chết tại đảo như ông Giáo-Sư Thái Gấm Thanh,
và Sĩ-Tải Đổ Quang Hiển. Ở Nam Vang (Phnompenh)
ông Tiếp Đạo Cao Đức Trọng chạy thoát trốn đi Thái Lan.
Thánh-Thất các nơi luôn cả Tòa-Thánh bị đóng cửa, bị chiếm.
Thời bấy giờ Nhựt Bổn bành trướng lực lượng khắp
Đông Nam Á.
Ông Trần Quang Vinh ở Thánh-Thất Nam Vang, may
mắn thoát khỏi về Việt-Nam qui tụ một số Chức-Sắc liên
lạc với Đức Kì Ngoại Hầu Cường Để lưu vong tại Nhựt,
hợp tác với Nhựt tại Sài-Gòn, kêu gọi bổn Đạo các tỉnh,
lãnh thầu đóng tàu tại căn cứ cầu Rạch Ông Sài-Gòn, lập
Nội Ứng Nghĩa Binh (NUNB), ban ngày làm thợ lấy tiền
độ nhựt, ban đêm tập lính.
Ngày 09/03/1945, Cao-Đài đóng vai chính yếu trong
việc đảo chánh Pháp. Nhờ binh lính đông, tập dượt kỹ càng,
đội ngũ nghiêm chỉnh có kỷ luật, có sắc phục, có calot riêng.
Đêm 08/03/1945, xe nhà bình Nhựt chở NUNB phân phối
các tỉnh và các địa điểm quan yếu tại Thủ đô.
Sau cuộc đảo chánh, ông Trần Quang Vinh vẫn lo việc
Đạo, Nhựt Bổn giao cho ông Trần Trọng Kim học giả làm
12



Thủ tướng. Ông Trấn Quang Vinh tổ chức tiệc tiển hành
ông Trần Trọng Kim đi nhậm chức.
Khi Việt Minh lên nắm chính quyền, Nội Ứng Nghĩa
Binh Cao-Đài đóng tại dinh quan sáu (Colonel) ở góc lộ
Norodom và Hai Bà Trưng, hợp tác với Việt Minh tổ chức
biểu tình diễn binh khổng lồ tại Sài-Gòn. Nội Ứng Nghĩa
Binh Cao-Đài rất đông, mặc sắc phục đội calot nghiêm
chỉnh, đi đứng nhịp nhàng kỹ luật hơn hết.
Sau đó Nội Ứng Nghĩa Binh còn công tác bắt người
Pháp và gia đình ở Sài-Gòn. Chính tôi lập danh sách ghi
tên tuổi và địa chỉ từng người qua Quốc Gia Tự Vệ Cuộc
tại bót Catinat bây giờ gọi là công an.
Khi Pháp nương thế lực của đồng minh tái chiếm Miền
Nam, Sau đó Nội Ứng Nghĩa Binh Cao-Đài lập 2 chi đội
7 và 8 hợp tác với Việt Minh chống Pháp ở Củ Chi, Bù Lu
và Chuối Nước.
Ông Trần Quang Vinh về miền Tây, đến cầu Bình Điền
bị Việt Minh bắt, giải về Thạnh Lợi, về sở Hội Đồng Sầm,
Đồng Tháp Mười thuộc xã Bình Hòa Tân An, để tránh nạn
bố ráp của quân đội Pháp, lần lượt chuyển đi Cà Mau.
Việt Minh ra lệnh: Ai tiếp tế chi đội 7 và 8 bị tử hình.
Binh sĩ chi đội 7 và 8 đi lẻ tẻ bị giết chết, nhiều cuộc thảm
sát giết hại người Đạo Cao-Đài rất thảm khốc nào thả trôi
sông, chôn giếng lạn, hầm chôn tập thể. Tại Bình Hòa Tân
An đao phủ mổ bụng người ta, rồi muốn làm le, móc ruột
ra quấn ngang cần cổ cho dân chúng coi. Máu me đầm đìa
ngất xỉu tại chỗ.
Ở Cao Lãnh, Đồng Tháp có một gia đình người Đạo.
Ông anh theo Việt Minh, ông em làm việc cho quân đội
Cao-Đài. Bữa nọ người em về nhà, không thấy cha đâu kêu
13



hỏi, con nói sáng có Bác hai về nói chuyện với ông nội, một
hồi ông nội mặc áo đi với Bác hai. Người em chạy vội về bộ
chỉ huy xin lính rượt theo, không đầy hai ngàn thước thấy
xác cha bị giết bỏ giữa đồng. Tại Quãng Ngãi còn ghê rợn
hơn. Bổn Đạo Cao-Đài bị Việt Minh bắt chôn sống tới cổ,
rồi lấy bừa cho đứt cổ ra chết.
Như tôi vừa nêu, bổn Đạo Cao-Đài bị giết hại rất nhiều,
ở đâu cũng có. Lúc bấy giờ dân chúng ở đâu phải ở đó, không
được phép đi lại vùng khác, ở thôn quê ít ra thành được,
trong vùng kháng chiến xài tiền Việt Minh, so với tiền quốc
gia giá trị rất thấp, dân ở thôn quê nghèo khổ, người Đạo
lén lút mạo hiểm, ra thành mua bán, len lõi tìm liên lạc với
Đạo ở căn cứ nhờ quân đội hẹn ngày giờ vào rước về thành,
đỡ sợ hãi, tránh bị giết chóc do Việt Minh gây ra.
Khi quân đội tới, bà con vội vàng ra đi rất nhiều để cứu
mạng sống, với một túi, một xách con đựng quần áo hay tiền
bạc để dùng trong cấp thời, lo chạy hết để lại lúa thóc, trâu
bò, nhà cửa vật dụng trong nhà.
Ra thành khi ổn định nơi ăn chốn ở, bổn Đạo nhờ quân
đội ủng hộ về làng bắt trâu bò lấy lúa gạo bỏ lại lúc chạy đi,
vớt vát để lo sự sống hàng ngày của gia đình ở thành.
Trên đường về Việt Minh đón bắn giết, quân đội CaoĐài phải tự vệ hai bên giao tranh bên nào cũng có bị thương
hoặc chết ít nghiều, Việt Minh tuyên truyền bôi bác, nói đội
quân Cao-Đài đi xúc lúa bắt heo, cướp của dân…
Người dân lúc bấy giờ còn tin tưởng Việt Minh, có phần
nghĩ sự thật đúng như thế, thực tế có biết đâu rằng lúa của
người ta, người ta xúc, heo của người ta, người ta bắt, chứ
có cướp của ai đâu mà bôi bát.
Âu cũng là mánh khóe chính trị thôi.
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Nói như thế không có nghĩa là tôi biện minh cho quân
đội Cao-Đài. Lịch sử sẽ ghi nhận không sai sót.
Tóm tắt thôi không làm sao tả xiết các cuộc thảm sát
mà người Cao-Đài là nạn nhân của cộng sản.
Nhắc lại vụ ông Trần Quang Vinh bị giam ở Cà Mau,
lúc Pháp hành quân bố ráp máy bay bắn ngay căn cứ nhốt
tù, lính gác ngục bỏ trốn, ông Trần Quang Vinh và ông Hồ
Văn Ngà (nhân sĩ cháu ngài Ngọc Chánh Phối-Sư Ngọc Non
Thanh) cùng một số tù khác vượt ngục chạy chết, mạnh ai
nấy chạy.
Về Chợ Lớn, thời gian sau ông Trần Quang Vinh lại bị
Pháp bắt, bị tra tấn nhiều ở bót Calinat. Ông cò Bazin nêu
nhiều vụ bổn Đạo Cao-Đài bị Việt Minh thảm sát, khuyên
nên hợp tác để cứu nguy bổn Đạo đở bị Việt Minh sát hại.
Lý do đó khiến Việt Minh tuyên truyền rằng Cao-Đài
là Việt gian, theo Pháp cướp của giết người.
Tôi có thể nói là chứng nhân của lịch sử, nơi nào có bổn
Đạo bị Việt Minh giết nơi đó có tôi đến minh tra công nghiệp,
lý do trình lên Đức Hộ-Pháp truy phong Thánh tử Đạo.
Tuy sự việc xảy ra như thế, người Cao-Đài không lấy
đó làm thù oán, bởi như lời Đức Hộ-Pháp dạy, đó là cuộc
vay trả trong thời Trịnh, Nguyễn phân tranh vào thời vua
Lê chúa Trịnh thuở trước, trả cho sạch vết oan khiên để lập
lại thời Thánh Đức: Nhà ngủ không đóng cửa, ngoài đường
không lượm của rơi.
Người Cao-Đài vẫn coi người Việt Minh Cộng sản là
bạn đồng sanh đồng khổ mà thôi.
Ông Lê Trung Vũ ngồi nghe lời chống chế, tiếp theo ông
Nhựt giới thiệu luôn Thiên Nhãn đang thờ tượng trưng cho
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TINH KHÍ THẦN hiệp nhứt gọi là Thiên Tượng CUNG
BĂC KHUYẾT hay là Thần Trấn Linh Tinh Khí.
Ngày kia toàn Đạo sẽ thờ Thiên Nhãn này, song thời
kì chưa đến.
Ông Lê Trung Vũ cho biết rằng ông đã đi nhiều nơi
gần khắp các nước trên thế giới để nghiên cứu về các tôn
giáo, thấy không có tôn giáo nào trang nghiêm như tôn giáo
Cao-Đài nhất là phần Nhơn Đạo.
Ngày mới hòa bình cho đến 8 năm sau 1975 chánh quyền
nghĩ Cao-Đài phản động, sau 8 năm đến giờ, thấy Cao-Đài
rất tốt. Sau việc nghiên cứu của ông, Cao-Đài sẽ được tự do
tín ngưỡng, tư do sùng bái và tự do truyền bá.
Ông Nhựt bắt tay để từ giả ông Lê Trung Vũ tại hàng
ba trước nhà sau cả 2 tiếng đồng hồ đàm luận.
Mấy hôm sau ông Nhựt và bạn đời đi Honda đến SàiGòn ghé Thánh-Thất Đô Thành thăm các bạn Đạo, bất
ngờ gặp phái đoàn nghiên cứu của ông Lê Trung Vũ đang
họp với đông đảo Chức-Sắc và bổn Đạo, ông Thừa Sử Lê
Quang Tấn bước ra mời vào họp, ông Nhựt từ chối, lý do
nêu lên là anh em mặc tiểu phục hoặc áo dài trắng, còn tôi
sơmi, quần tây coi không được, ông Tấn nói: Ai cũng biết
anh từ Tây-Ninh đến.
Vì việc chung song cũng không kém phần ái ngại, ông
Nhựt vào dự họp theo lời mời.
Ông Nhựt vừa ngồi xuống salon, ông Lê Trung Vũ mở
lời ngay: “Tôi đề nghị việc đã qua chúng ta liệt vào quá khứ
hết, chỉ bàn về hiện tại và tương lai mà thôi”.
Phải chăng ông Lê Trung Vũ ngại rằng ông Cải Trạng
Nguyễn Minh Nhựt nhắc lại vụ tàn sát tập thể mà bổn Đạo
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Cao-Đài ở các nơi trong đất nước, là nạn nhân của cộng sản,
sợ nhắc trước đông đảo đồng Đạo làm mất hay cho chính
quyền cộng sản.
Trước khi chia tay, cũng tại hàng ba văn phòng ThánhThất ông Lê Trung Vũ có hứa sau chuyến thăm của ông,
Cao-Đài sẽ được Pháp nhân, được tín ngưỡng và tự do truyền
bá. (Lúc bấy giờ chính quyền chưa ban pháp nhân cho Hội
Đồng Chưởng-Quản Tòa-Thánh Cao-Đài Tây-Ninh)
Ông Cải Trạng Nhựt, tóm tắt câu chuyện này, tường
thuật cho đại tá Vinh và Đại Úy Tân (công an tỉnh) nghe
tại salon nhà, Đại tá Vinh không nói gì, riêng Đại úy Tân
nói lên ý kiến riêng mình “Nó thuộc viện nghiên cứu có biết
gì nói tầm bậy”.
Ý là chỉ tóm tắt không lặp lại đầy đủ những lời đã nói
với ông Lê Trung Vũ, mục đích tránh điều bất lợi có thể
xảy ra. Thế mà đại úy Tân không hài lòng mà còn tỏ vẻ bất
bình như thế.
Sau cuộc gặp gỡ tại Thánh-Thất Đô Thành, phái đoàn
viện nghiêm cứu đề nghị phiên họp khác có nhiều Chức-Sắc
tại Tòa-Thánh, chính ông Cải Trạng Nhựt thay mặt mời hộ
(cuộc họp mấy ngày sau tại Thánh-Thất Đô Thành có ngài
Phối-Sư Thái Thế Thanh và Giáo-Sư Thái Long Thanh có
ghi biên bản để lưu niệm).
Ông Cải Trạng Nhựt không dự phiên hợp này, tiếc
một điều ông Nhựt quên nhắc cho ông Lê Trung Vũ biết
trong chế độ trước, một số cán bộ Việt Minh và thanh niên
trong tuổi quân dịch được chứa chấp ở các Thánh-Thất địa
phương, ở Nội Ô Tòa-Thánh tại vùng bất khả xâm phạm,
ngoài ra Đạo đã từng bảo lãnh xin tự do cho một số đông
cán bộ kháng chiến bị bắt, có yêu cầu là có sự can thiệp của
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Đạo để đem lại điều như ý cho gia đình.
Ông Luật sự Nguyễn Minh Ngời và ông Luật sự Nguyễn
Ngọc Trân từng làm thông dịch cho các việc đó, trường
hợp nhẹ để Đạo lãnh liền, còn khó khăn cũng chỉ năm bảy
ngày sau. Cùng khắp 21 tỉnh Miền Nam Việt-Nam và 18
tỉnh Campuchia, Đầu tộc, Khâm châu, Chủ Trưởng HộiThánh Ngoại-Giáo đều làm việc đó. Ông Nhựt là thông
dịch đi khắp nơi.
Các sự việc này ông Nhựt kể cho 4 công an huyện Hòa
Thành do công an ấp giới thiệu đến nhà, 4 vị này chú ý lắng
nghe.
Ông Nhựt còn nói thêm, thời kỳ này các học bổng cấp
cho sinh viên du học ngoại quốc ngoài con cháu các ông lớn
ít ai được du học, hấp thụ văn minh các nước tự do, ngày
thành tài trở về nước, cha ông hữu công trong kháng chiến,
trình độ giới hạn đã vĩnh viễn ra đi, cũng phải theo chiều
hướng đổi mới để kịp trào lưu tiến hóa của nhân loại. Hiện
giờ Việt Nam sẽ nhập vào khối Đông Nam Á (ASEAN)
phải theo chiều hướng để tránh hậu quả tai hại.
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TƯỜNG THUẬT

Các câu chuyện qua những cuộc tiếp xúc với công an tại
tư gia, đặc biệt trong dịp ông Amor trưởng phái đoàn
Liên Hiệp Quốc đến Tòa-Thánh trong chuyến đi thăm
Việt-Nam, tìm hiểu về nhân quyền và tự do tín ngưỡng.
1. NGÀY THỨ NHẤT TRƯỚC NGÀY LIÊN HIỆP QUỐC ĐẾN:

N

goài mục đích tìm hiểu và cầm chân tại nhà,
chẳng cho quan hệ nhiều, những câu chuyện
trao đổi chẳng đâu tới đâu cả, ông Trân giết ngày giờ qua
các câu chuyện nói với công an, kể ra dưới đây.
1. Tôi xin phép thuật lại lời trao đổi với ông Giám Đạo Bùi
Quang Cao trong những năm trước để mấy chú nghe lời
tâm sự giữa anh em trong Hiệp-Thiên-Đài chúng tôi.
Tôi nói những người kỳ cựu nhất trong Hiệp-Thiên-Đài,
hiện giờ còn có 3 người như: Ông Cải Trạng Khuyên cũng
sau mình cả chục năm, lúc mình lưu vong theo Đức HộPháp ở Nam Vang năm (1957) mình chưa biết ông Khuyên
là ai, trong 3 người còn lại đó, ở Sài-Gòn ông Thừa Sử Lê
Quang Tấn nổi quá, còn anh em mình ở đây, sống lặng lẽ
âm thầm trong bóng tối, mà anh được yên thân. Còn tôi bị
Thiên hạ quấy rầy hoài.
Đêm hôm đó công an ấp, xã gác nhà, ngày hôm sau phái
đoàn Liên Hiệp Quốc đến Tòa-Thánh.
Thiếu ta Tân cùng một đại úy công an đến nhà bàn luận
bâng quơ việc này việc khác(ông Tân cho biết đã được thăng
thiếu tá từ năm 1996)
2. Ông Trân nói: “Tiếc quá, phải biết sớm có công an gác nhà
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tôi, tôi ngủ khỏi đóng cửa nhà và khỏi đóng cửa rào nữa, có
công an giữ nhà rồi còn sợ ăn trộm ăn cắp gì mà phải đóng cửa”.
Thiếu tá Tân trả lời: “Chú nói vậy chớ công an nào đi
gác nhà chú”.
Ông Trân tiếp: “Thiệt mà, con dâu tôi đi chợ sớm, vừa
mở cửa rào thì thấy công an, nó biết mặt và biết tên nữa. Nó
không dám trở vô nhà cho tôi hay, đi ngay nhà phía sau, mượn
điện thoại gọi về nói có công an giữ nhà”.
3. Tôi xin tâm sự chú ba nghe: Đã 3 năm liền, mấy chú đem
quà tặng Tết và chúc Xuân Tôi. Tôi ghi nhận ý tốt và tình
cảm tốt của quí chú dành cho tôi, Tôi thành thật cảm ơn.
Tôi nghĩ ngoài ý tốt và tình cảm đó, mấy chú làm phận sự
là trước nhất. Tôi nói thật, mấy chú khỏi phải ngại gì về tôi
cả. Lúc bị giam ở khám đường vừa được thả ra, trình diện
mỗi tháng 2 lần, đại úy Tuấn trưởng phòng chấp pháp kêu
tôi làm tờ góp ý để chấn chỉnh Đạo lại cho thuần túy tôn
giáo, tôi có viết: Hội-Thánh đã chuyển thành Hội Đồng
Chưởng-Quản gồm 12 Chức-Sắc, phải đủ sáng suốt hơn cá
nhân tôi… việc Hội Đồng làm đúng hay sai ráng chịu trách
nhiệm với Đạo, đối với nhân sanh và đối với lịch sử. Tôi chỉ
xin hai chữ bình an để tu tại gia thôi.
Tôi đã nói với công an tôi giữ lời, mấy chú yên chí, khỏi
bận tâm lo gì về tôi cả. Tôi đã già rồi, còn ham muốn gì nữa:
Tôi nghĩ trường đời cũng như trường Đạo. Tôi ví như màn
hát trên sân khấu, hề, kép, trung, nịnh gì đã lên sân khấu đều
phải làm hết vai tuồng mới xuống. Hết rồi muốn ở thêm cũng
không được. Còn chưa hết muốn xuống hoặc biểu xuống
cũng chẳng làm sao được, biết vậy rồi, gấp gì, có được đâu.
Hơn nữa nhớ lời Đức Hộ-Pháp dạy: Đời mạc kiếp ngày
tận thế sắp đến nơi rồi để lập lại đời Thánh Đức, nhà ngủ
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không đóng cửa, ngoài đường không người lượm của rơi.
Đức Chí-Tôn đã cho đóng cửa Địa ngục mở tầng Thiên, bao
nhiêu quỷ nhân, hóa nhân ở Phong Đô đều được đầu kiếp
lên làm người, nếu biết tu thân tích đức, ăn hiền ở lành thì
được trở về ngôi xưa vị cũ, nơi cõi Thiêng-Liêng hằng sống,
còn không biết tu sẽ ra tro mạt.
Chú ba thấy thời gian sau này trên đời lẫn lộn nhiều
thành phần, không ai biết là ai cả, tùy theo luân hồi chuyển
kiếp nhiều hay ít, mỗi vị đều có trình độ khác nhau, kẻ cao
người thấp, chẳng ai bằng ai cả, thành thử trên thế gian
này xảy ra nhiều chuyện nào cha giết con, con giết cha, vợ
giết chồng, chồng giết vợ, anh em bạn bè sát phạt chém giết
lẫn nhau không thương không tiếc. Chỉ vì mùi danh bả lợi,
tranh đua hơn thiệt phải trái, một ý hướng khác nhau, một
lời nói không vừa ý nhau cũng có thể xảy ra giết chóc, thiên
hạ lấy sự đau khổ của người khác làm thỏa thích bản thân.
Vì lẽ đó, thú thiệt đã trãi qua nhiều giai đoạn trên đường
đời, giờ này tôi chỉ lo an phận thủ thường thôi, chẳng tranh
giành hơn thiệt với ai cả.
Năm 1982, lúc ở tù lần đầu trở về, tôi đã sắm thọ dưỡng
sanh rồi. Tôi nghĩ là ngày chết không còn xa nữa. Nhà tôi
kêu sắm thêm một cái thọ nữa cho đủ hai vợ chồng, tôi nói
mình, nghèo, sắm một cái là đủ rồi. Thế nào cũng kẻ trước
người sau, bao giờ lại chết cả hai đứa một lượt mà sợ. Cùng
lắm, lúc cần tạm mượn cũng được, qua đám rồi, người gia
đình tính sau, bán chiến Honda 86 cũng đủ trả nợ, lo gì.
Thiếu tá Tân nói: Tôi nói với thím chừng nào chú có
chết thím phải cho tôi hay đặng đến trước quan tài chú tôi
đốt nhang cho chú.
Sau ông Trân hài hước với bạn đời rằng một câu nói
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có hai ý nghĩa: “Đàng hoàng thì tôi đốt nhang, bằng không
tôi bắt giam”.
Một câu nói hai ý nghĩa vừa tình cảm vừa hâm dọa
(Cười… ). Gần 12 giờ trưa thiếu tá Tân hỏi: Hôm nay trong
Giáo Tông Đường thấy chuẩn bị đón khách nào đó vậy chú
biết không?
Bạn đời ông Trân nói liền: Mấy chú là công an mấy chú
biết chớ chúng tôi làm sao biết được.
Thiếu tá Tân nói: Phải mặc sắc phục tôi vào được, còn
mặc xi vinh đâu có vào được.
Ông Trân tiếp khách lúc đó mặc pyjama nói: Tôi ở nhà
luôn có biết gì đâu.
Người cùng đi với ông Tân nói: Nghe đâu Hội Đồng
chuẩn bị tiếp khách ngoại quốc.
Công an từ giả ra về khoảng 12 giờ trưa, còn lại mấy
người canh ở hàng rào đến 4 giờ chiều.
Suốt buổi sáng, đứa cháu nội cầm tập ngồi học tại gốc
cây nhãn gần cổng nhà. Khách quen như ông Hiền Tài Phạm
Tân Xuân, mấy anh em trong Đạo và nhiều người ở Truông
Mít đến đứa cháu nội khuyên đừng vào. Khoảng 2 giờ chiều
bất ngờ ông Lễ-Sanh Tịnh đến (trong khi cháu gái không
ngồi ở gốc cây nữa). Nói chuyện một lúc ông Trân khuyên
ông Tịnh nên chờ công an đi khỏi hoặc ngó lơ sẽ về. Công
an đang ở nhà máy nước đá cạnh bên nhà, đi tới đi lui vừa
xoay lưng đi hướng lộ đầu, Lễ-Sanh Tịnh vội đạp Honda ra
cổng, vừa lúc công an quay lại nhìn thấy đạp Honda rượt
theo tới nhà, có lẽ nhận rõ vị trí mới quay xe về.
Nghe đâu nhiều anh em bị liệt vào phía đối lập với Hội
Đồng Chưởng-Quản cũng được công ưu ái cầm chân tại
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nhà hoặc mời ra quán nước. Tại nhà ông Phối-Sư Thái Thế
Thanh, Đại úy công an huyện, khuyên nên ở nhà đừng đi
đâu. Liên Hiệp Quốc sẽ đến gặp.
Ông Cai ra về để lại hai nhân viên giữ nẽo vào. Nghe
đâu ông Thừa Sử Tấn ở Sài-Gòn cũng được mời tới cầm
chơn từ 14 giờ đến 19 giờ.
16 giờ 10: Điện thoại nhà reo. Thanh Vân tiếp nghe hỏi:
Phải ông Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt không? Thanh Vân
đáp: Đó là ông nội tôi,
– Tôi xin gặp ông Nguyễn Minh Nhựt (Cải Trạng)
Ông Trân bắt máy: Xin vui lòng cho biết quí danh và
cho biết ở đâu gọi, lại biết tên chức vụ Đạo và biết cả số điện
thoại nhà tôi nữa.
– Tôi là Võ Văn Ái ở Anh Quốc (Hội Nhân Quyền)
Ông Võ Văn Ái hỏi qua cuộc viếng thăm của Liên Hiệp
Quốc, ông Nhựt trả lời thấy vừa đủ nên nhã nhặn nói:
– Tự thấy chỉ được phép nói với Ông bấy nhiêu thôi,
cương vị tôi hiện giờ không được nói nhiều hơn. Xin giới
thiệu với ông từ ngày hòa bình vãn hồi đến, 11 năm tôi bị bắt
đi tù sáu lần rồi, chỉ thiếu hai tháng là đủ 9 năm.
– Tôi thành thật chia buồn với Ông.
Ông Trân cười:
– Xin thành thật cảm ơn ông. Chẳng những tôi không
buồn buồn, mà trái lại tôi còn hãnh diện nữa. Hai bên đều
cười và từ giả nhau.
Tôi giải thích cho người nhà: Điện thoại đó là của Công
an. Đúng hay sai không biết.
4. Tôi theo thân phụ về Tòa-Thánh từ năm 1946, khi Đức
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Hộ-Pháp bị lưu đày ở Madagascar mới về. Lúc đầu tôi ở
Giáo Tông Đường, sau dời qua Nội Chánh cũ (nhà của
Phước-Thiện tại vị trí văn phòng Ngài Bảo Thế) rồi qua HiệpThiên-Đài làm công quả suốt. Phong trào Ngô Đình Diệm,
Tỉnh trưởng Nguyễn văn Vàng cho là thân cộng sản, nhiều
lần đòi ông Thừa Sử Tấn và tôi đến tỉnh đường hăm he đủ
điều. Thấy tình thế khó, chúng tôi vào ở Hộ-Pháp-Đường.
Suốt ngày các cửa đều đóng kín, tới bữa ăn, ông quản gia
đem cơm đến cho ăn tại phòng ngũ. Tình hình mỗi ngày
thêm khẩn trương, chúng tôi phải đi Sài-Gòn. Chuyến đi
rất nhọc nhằn, hẹn xe chở hàng của Ông Lễ-Sanh Hạnh,
thuộc ban vận động Chánh Sách Hòa Bình Chung Sống
Tỉnh Tây-Ninh (Chúng tôi thuộc miền Nam Việt-Nam).
Chung quanh thành xe chở võ chai la ve chứa trong bao bố.
Chúng tôi bốn người (Ngời, Tấn, Tiếp, Trân) vào nằm giữa
trên mặt chồng bao đựng bột mì, bít lại cho được an toàn
để qua trạm gác Bàu Năng. Đi được quãng đường cách xa
trạm, xe dừng lại để anh em ra ngoài ngồi cho khỏi ngộp và
phủi bớt bột mì dính trên mình.
Tới Sài-Gòn tôi mướn nhà ở một thời gian, bị mách.
Công an đến xét nhà, may lúc tôi đi khỏi nên khỏi bị bắt. Tôi
về Rạch Kiến tạm trú tại nhà cậu ruột cho được yên thân.
Tuần lễ sau tình hình lắng dịu tôi trở lại Sài-Gòn liên lạc báo
tin cho Đức Hộ-Pháp hay. Đức Ngài phái ông Giáo-Hữu
Thái Tây Thanh về đón.
Cuộc hành trình vượt biên khá nhọc nhằn, suốt mấy
tuần. Tôi mặc đồ ngoài thì giặt quần cụt và áo thun, còn
mặc áo thun, quần cụt, thì giặt đồ ngoài sơ mi và quần tây.
Lên tới Phnom Penh. Đức Hộ-Pháp dạy bà Giáo-Hữu
Hương Nhàn mua popeline may cho hai bộ bà ba, một áo
dài trắng để đi cúng.
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Tôi vận động lo được căn cước giả mang tên Nguyễn
Ngọc Tần sanh trưởng tại xứ Miên (không lo giấy tị nạn
chính trị), nhờ vậy tôi xin được sở làm tại đồn điền cao su
Chup (Kompong Cham). May mắn hãng giao cho tôi chức vụ,
Chánh văn phòng sở Xã Hội Lao Động, lương bổng khá cao,
cấp gạo cho gia đình, cho nhà ở và phụ cấp tiền mướn bồi.
Lại gặp không may công nhân người bản xứ, lương nhỏ
hơn ganh tỵ, tìm cách tố cáo ra chính quyền, ra cò bót, ra
tòa án.
Việt kiều là nạn nhân bị mời đông người, mà lần nào
tại bót cò cũng như tại tòa án tôi được gọi vào trước hết để
chịu hạch hởi. Tại tòa án tôi trả lời rất rõ ràng và đầy đủ.
Tòa án cho anh em về hết, khỏi bị hạch vấn. Anh em cảm
ơn và rất cảm tình.
Có một lần, ông Cò Cảnh sát Kompong Cham nói
với tôi nếu không có sự can thiệp của Altesse Sisowath
Entaravong (Hoàng thân) tôi đã bắt giải anh về Việt-Nam
rồi (Hoàng thân rất thương tôi).
Thấy khó không tiện ở lâu tại Chup tôi xin đổi về thủ đô
Phnom Penh cũng làm Chánh Văn Phòng của Giám Đốc Sở.
Đáng thương hại cho số phận, tôi lại bị tố nữa, cũng
nêu lý do trước có khuynh hướng chống cộng. Mỗi khi có
chánh khách xã hội chủ nghĩa như ông Soekarno, Tổng
Thống Nam Dương đến PhnomPenh, Bộ An ninh mời tôi
đi đổi gió, cùng một số Việt kiều đưa đi Battambang, cách
thủ đô trên 160 cây số ngàn, chỉ khách sạn cho tôi ở, chỉ nhà
hàng cho tôi ăn cơm, chi phí tự túc. Lúc Châu Ân Lai và
Mao Trạch Đông (Trung quốc) đến, tôi được mời đi tắm
biển, cũng chỉ khách sạn ở, chỉ nhà hàng ăn cơm, mỗi ngày
trình diện công an một lần.
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Chú ba nghĩ coi, thật đáng tội nghiệp thân phận người
tu hành. Ở Việt-Nam nói tôi thân cộng sản, bên Cam bốt
cho tôi là chống Cộng Sản. Đến đâu cũng bị ngộ nhận, bị
bạc đãi, bị hất hủi.
Là công dân tôi chỉ chấp nhận trong kiếp tu hành mà
thôi.
5. Thời gian chúng tôi lưu vong ở Phnompenh, anh em cán
bộ tập kết ở Hà nội không liên lạc trực tiếp được với gia
đình ở Việt-Nam, thỉnh thoảng viết thư về cho chúng tôi,
tôi cho madame tôi đem về liên lạc xin tiền bạc, viết máy, vỏ
ruột xe đạp… đem cho tôi gởi ra Hà Nội. Có lần suýt bị bắt
nhằm ngày bố ráp, tra xét người qua lại biên giới, madame
tôi lanh mắt thấy từ xa, nhan nhẹn nhờ xe lôi dấu dùm nên
thoát khỏi.
Ông Lưu Hữu Phước, người Ô Môn Cần Thơ làm
trong Chánh phủ Hà nội, dẫn số người đến Phnompenh làm
văn nghệ múa sạp, vợ chồng tô có đến khách sạn Sukkhalay
thăm chơi, trò chuyện.
6. Madame tôi còn cho mượn nhà ở Phú Nhuận để anh em
Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam họp.
7. Lúc đảo chánh Ngô Đình Diệm bị thất bại lần đầu năm
1961, số sĩ quan dùng máy bay sang Miên lánh nạn, Máy bay
bị tịch thu và số sĩ quan bị cầm giữ, gồm Đại tá Nguyễn
Chánh Thi, Trung Tá Vương văn Đông, Thiếu tá Lộc, Đại
Úy Tuấn, Đại Úy Vị, …
Khi còn bị giam chúng tôi hùn tiền với chánh khách
lưu vong tị nạn chánh trị như Thiếu tá Trần Đình Quyến,
cựu Tổng giám Đốc cảnh sát Việt-Nam Cộng Hòa, và mấy
Đại Tá Hòa Hảo (Nguyễn Thành Long – cố vấn của ông
Năm Lửa, Cái Vồn Cần Thơ, Sĩ Thanh – cố vấn Ba Cụt ở
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Thốt Nốt Long Xuyên), đi thăm nuôi trong tù. Khi được
trả tự do tôi còn dùng xe nhà chở đi du lịch, tại Kampot
tắm biển, lên núi Bokor địa điểm chơi tài xỉu, đi hải cảng
Kongpong Som…
– Madame tôi còn lãnh thơ về liên lạc với gia đình tại
Vĩnh Long, Cần Thơ, liên lạc với các Linh Mục ở Sài Gòn
để nhận tiền bạc, quần áo, vật dụng cần thiết đem lên cho.
(Lúc bấy giờ sĩ quan Công giáo gởi tiền, bạc, vàng nhờ Linh
Mục giữ cho an toàn hơn gởi kho bạc hay giữ tại nhà).
Chúng tôi làm theo sự giáo huấn của Đức Hộ-Pháp,
không phân biệt màu da sắc tóc, không phân biệt ý thức hệ,
không phân biệt tín ngưỡng, chỉ xem nhau là bạn đồng sanh,
đồng khổ, là đồng bào ruột thịt mà thôi.
8. Có lần tôi thuật cho Thiếu tá Tân nghe, khoảng năm
1992 về trường hợp của Giáo-Sư Tám như sau:
– Độ hai năm trước công an mời ra làm việc, trước khi
ra về tôi có nói với Đại Tá Vinh đại khái rằng dư luận bổn
Đạo nói là công an (phải nói Mặt Trận thì đúng hơn, công
an) mà để Giáo-Sư Tám còn ở Hội Đồng Chưởng-Quản
là mất uy tín công an, Đại Tá Vinh trả lời: Muốn thay đổi
cũng phải từ từ.
Nghe vậy Thiếu tá Tân nói: Hồi trước người ta không
tốt, bây giờ tốt rồi.
Khoảng năm 1996–1997 ông Tân đến nhà bàn về chuyện
Đạo có nói: Ai chống Hội Đồng Chưởng-Quản, chống
Giáo-Sư Tám là chống công an, chống Nhà nước.
Tôi ghi nhận những chuyện xảy ra tuyệt đối không sửa
đổi, bóp méo hay xen ý riêng của mình trong các vấn đề nầy.
Chẳng hiểu tại sao mình chẳng làm gì, lại cũng ít nói
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mà công an lại chăm sóc mình quá kỹ. Phải chăng cũng nhận
định như ông tư Rỗ, Phó Trại Trưởng trại cải tạo Cây Cầy
liệt mình là tay chính trị lỗi lạc của Cao-Đài (Cười… ), như
lời cháu Hài người Công Giáo ở Cao Xá thuật lúc bị cải tạo
chung ở Cây Cầy (có ghi trong Văn Tịch Pháp Nhơn Luân
Chi Đạo).
9. Độ năm 1993, ông Đại úy Tân đến nhà ngồi salon chê
ông Cải Trạng Khuyên, lại khuyên ông Trân nên vào HiệpThiên-Đài thay thế ông Khuyên. Ông Trân từ chối nêu lý
do đã bị Hội Đồng Chưởng-Quản trục xuất ra khỏi Đạo
lâu rồi, đâu còn tư cách để làm việc với Hội Đồng. Ông Tân
nói chuyện cũ lâu rồi chú còn nhắc, xưa rồi còn có giá trị gì.
Ông Trân khiêm tốn trả lời:
– Tôi tự thấy mình đã già yếu lẩm cẩm, khi quên khi
nhớ còn làm gì được nữa.
10. Mới đây khoảng tháng 6 năm Kỹ Mão ông Tân đến chơi
nhà, để thăm hỏi chuyện đi Phnompenh của Đức Hộ-Pháp.
Ông Trân kể:
– Ngày mùng 3 tháng Giêng, Đức Hộ-Pháp cho ông
Giáo-Hữu Thái Của Thanh, Quyền Khâm Trấn Đạo Kim
Biên (Phnompenh) đưa hai ái nữ đi trước – cô Phạm Hồ
Cầm và cô Phạm Tần Tranh. Khuya mùng 4 rạng mùng 5
cũng ông Giáo-Hữu Của lái đưa trên xe Đức Hộ-Pháp, Ngài
Hồ Bảo Đạo, ông Lê văn Thoại (Thiếu tá Cao-Đài) và ông
Hồ Thái Bạch ngồi băng sau. Băng trước là bà Đạo Nhơn
Đạm người lo trù phòng, chú ba Hiệu lo phục dịch cho
Đức Hộ-Pháp và ông Giáo-Hữu Của lái xe. Độ 5 giờ trời
chưa sáng khởi hành. Ngài Bảo Thế đề nghị đi cửa sau, Đức
Hộ-Pháp không chấp nhận, cứ đường đường chánh chánh
đi cửa trước. Ngộ nghĩnh là trước Hộ-Pháp-Đường và cửa
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Hòa Viện, lính của Trung Tướng Nguyễn Thành Phương
gác, cửa số 2, 3 và 4 Nội Ô Tòa-Thánh có mật báo công an
Nhàn Du Khách Sạn, tại cửa 3 là Ty Công An, ngả ba Mít
Một cũng có mật báo, Giang Tân là bộ Tự Lịnh Quân Đội
Cao-Đài, tới Gò Dầu và cầu Gò Dầu tất cả các lính gác đều
ngủ, xe Đức Hộ-Pháp tự nhiên qua cầu một cách an toàn.
Đến trạm Mộc Bài, biên giới Việt-Miên, hai bên cũng chẳng
hỏi han gì cả, xe chạy một mạch tới Phnompenh tại Prey To
Toeng có ông Giám Đạo Huỳnh Hữu Lợi và Chức-Sắc đón.
Hôm sau đến Bộ An Ninh làm thủ tục xin tị nạn chính
trị, nhân viên Bộ lấy làm ngạc nhiên điều đó, chẳng biết có
biện pháp gì dành cho thuộc cấp ở Mộc Bài không.
Lúc ở Phnompenh Cụ Hồ Chí Minh và Cụ Tôn Đức
Thắng đánh điện mời viếng Hà Nội, Đức Hộ-Pháp không
đi được vì luật buộc người tị nạn chính trị một khi ra khỏi
nước rồi không được trở lại.
Ông Trân thuật luôn lúc Hội Nghị Genève, Thủ Tướng
Phạm văn Đồng, cầm đầu phái đoàn Miền Bắc mời gặp mặt.
Đêm đầu, ngài Bảo Thế và ngài Bảo Đạo được cụ Nguyễn
văn Tây tiếp. Đêm sau cụ Phạm văn Đồng tiếp Đức Hộ-Pháp
và trước khi chia tay phái đoàn Cao-Đài được Thủ Tướng
Phạm văn Đồng mời dùng cháo chay.
Trong dịp nầy cụ Phạm văn Đồng hứa có dịp thăm TòaThánh sẽ viếng Phạm Phủ Từ, Thiếu Tá Tân đề nghị xin ghi
để nhớ, ông Trân vui vẻ cho đó là việc hợp lý hợp tình thôi.
Cõ lẽ công an nghĩ rằng ông Trân có uy tín với bổn Đạo,
có ý chống đối Hội Đồng Chưởng-Quản, nhằm lúc Hội
Đồng mời địa phương về họp, chuẩn bị nhận pháp nhân,
rất đông công an đến nhà, tính chung sáu bảy người: Công
an xã huyện đến trước không vào chờ khi công an tỉnh đến
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mới ào vô, chủ nhà lu bu lo nhắc ghế và nước mời, mấy người
công an huyện xin đi tiểu, ra phía sau quan sát. Có lẽ nghĩ
rằng có cuộc tập hợp đông đảo bổn Đạo về chống đối Hội
Đồng Chưởng-Quản. Công an tỉnh ngồi salon nghe tiếng
khua đặp tường phía sau, tự nhiên đi vào buồng, ra nhà sau
thấy hai ông thợ hồ đang sửa nhà hậu, ngoài ra chẳng có ai
khác. Ông Tân vả lả vài câu rồi trở lên.
Trước đó ông Trân thuật chuyện lúc ở trong tù, chơi cờ
tướng nói miệng, không cần xem bàn, không cần coi cờ cho
công an nghe bởi nghĩ rằng công an đến nhà có mục đích
theo dõi, dò xét, mình giết ngày giờ bằng cách nói chuyện
tào lao như sau:
Buồng lót hai cái giường độc, một cho bác sĩ Na, Giám
đốc bệnh viện tỉnh bị bắt vì tham ô, một cho mình. Anh
em khác đều nằm dưới nền ciment, mình nằm trên giường
chỉ cách anh em ngồi dưới đi cờ, chẳng cần nhìn vào bàn
cờ, nhớ cả con cờ, nước cờ của mình và của anh em. Kết quả
anh em chẳng thắng được ván nào. Mình nhắc luôn: Ngày
mùng một Tết, công an mở cửa buồng, kêu ra nhờ phá giùm
cờ thế đăng trong báo xuân; mình đang mặt quần cụt ở trần,
nực nội vì ở trong phòng chật hẹp, 7 mét x 7 mét, trừ hai
hồ nước uống nước xài, 69 người nằm trở đầu trái trả, công
an kêu khỏi mặc đồ, nhưng giữ tư cách mình phải mặc đổ
trước khi ra khỏi buồng. Công an nhờ phá giùm cờ thế đăng
trong báo Xuân, mình giải được.
Có lẽ Đại úy Tân nghĩ mình khoác lác khoe khoang.
Mầy hôm sau cùng đi với một đại úy (có giới thiệu mà mình
không nhớ tên) đến chơi cờ. Mình mời đến nhà sau cho rộng
rãi, lấy cờ ra chơi, thắng hai bàn liền, qua bàn thứ ba muốn
tỏ ra lịch sự xã giao định nhường cho gỡ, song nghĩ lại rằng
đại úy Tân tưởng thiệt và cho mình nói dối, khoe khoang,
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rốt cuộc ông Trân hạ luôn hai ván tiếp, cộng chung 4 ván
tất cả. Ông bạn cờ bất đắc dĩ ấy không thấy trở lại.
Mới đây ngày 14 tháng 10 Kỹ Mão (nhằm ngày 21 tháng
12 năm 1999) Thiếu tá Tân gọi điện thoại, có lẽ định hỏi bản
văn anh em Đạo ở Ninh Thọ gởi Chức-Sắc, đề nghị phục hồi
Hội-Thánh, nghe ông Trân bệnh hẹn giờ đến thăm mang
theo tặng: 6 hộp nước yến và một hộp trái vải.
Đang lúc không nói chuyện được, bạn đời ra tiếp mình
ngồi nghe, trả lời chưa thấy ai gởi gì cả.
Có lần ông Trân hỏi Thiếu tá Tân:
– Nghe nói Hội Đồng Chưởng-Quản nhờ chính quyền
ủng hộ đi Bắc rước bài bị cụ Cao Triều Phát, đi Cần Thơ
rước bài vị cụ Ngô Minh Chiêu và lên Nam Vang rước Liên
đài Đức Hộ-Pháp về để lo thống nhất các chi phái Cao-Đài
phải vậy không?
Ông Thiếu tá Tân trả lời: – Không có.
Ông Trân nói tiếp:
– Chú ba cho biết như vậy là rõ ràng rồi, chứ dư luận
không biết đâu mà nghe.
Nhắc lại sau khi họp ở hội trường huyện Hòa Thành,
bế mạc lúc 12 giờ kém 15, đến 1 giờ Đại Tá Vinh và thiếu tá
Tân đến gặp Cải Trạng Nhựt tỏ ra như chẳng biết gì, vờ hỏi
cuộc họp có những gì. Ông Nhựt nghĩ rằng công an giả vờ
không biết, kỳ thật đã nắm vững sự việc qua mấy ghi âm đặt
phía trong Hội trường. Thế thường sợ thì không nói, đã nói
tức không sợ. Nói rồi không dám nhận tự mình cũng thấy
hèn, hà tất là thiên hạ, hơn nữa là công an. Ông Nhựt kể lại
diễn biến phiên họp đại khái lời phát biểu như sau:
Từ khai mạc cuộc họp anh em đã nêu nhiều vấn đề. Anh
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Năm Thống cũng đã giải đáp, thấy không cần thiết lập lại.
Tôi chỉ nhắc việc anh Năm Thống đã nặng lời trích điểm Đức
Hộ-Pháp ở hội trường Thống nhất Nội Ô Tòa-Thánh. Hôm
nay anh Năm Thống cũng lập lại những lời trích điểm đó.
Tôi xin nói với tư cách là người bên cạnh Đức Hộ-Pháp lúc
sanh tiền khi Đức Hộ-Pháp sắp thở hơi cuối cùng tôi cũng
có mặt bên giường bệnh. Tôi bắt đầu công quả từ năm 1942
đến giờ tôi biết rất nhiều. Lại nữa ông thân tôi là Chức-Sắc
Đại Thiên Phong, là Thái Đầu-Sư của Đạo. Tôi xin kể sự
việc xảy ra năm 1947.
Sau thời gian bị đồ lưu ở Madagascar về, năm 1946 đến
năm 1947 quân đội Pháp giao cho Đạo quản lý một số tù
chánh trị ở Nhà mũ Cẩm Giang. Những người bị giam giữ
đó toàn là trí thức, nào là kỹ sư, bác sĩ, luật sư, kiến trúc sư,
giáo sư. Sau khi bàn giao xong rồi, Đức Hộ-Pháp ra lệnh tổ
chức một bữa cơm chay tại Trai đường, ra lệnh cho Sở may
Linh Đức may cho mỗi người một bộ bà ba trắng và một
áo dài trắng. Sau bữa tiệc và tặng quà xong, Đức Hộ-Pháp
nói: Quân đội Pháp giao cho Đạo quản lý anh em, kể từ nay
Bần Đạo trả tự do lại cho anh em. Về nhà, ai muốn ở nhà
lo việc gia đình thì cứ ở nhà lo, ai muốn theo Việt Minh
chống Quốc gia thì cứ theo, ai muốn theo quốc gia chống
lại Việt Minh thì cứ làm theo ý hướng chính trị, thể hiện
lòng yêu nước của mình, theo bên này chống bên kia. Bần
Đạo không bắt buộc. Như thế lập trường của Đức Hộ-Pháp
rất rõ ràng. Tôi có thể nói với anh Năm Thống, tôi là chứng
nhân của lịch sử. Nếu anh Năm Thống thấy cần đối thoại
xin hẹn bất luận ngày nào, giờ nào, bất luận địa điểm nào,
có hẹn là có mật đáp ứng.
Đại tá Vinh và Thiếu tá Tân ngồi nghe, không có ý kiến
gì rồi kiểu ra về. Vừa bế mạc phiên họp, Sáu Đẹp Chủ Tịch
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Mặt Trận Tổ Quốc Huyện ngồi ở băng trước quay lại nói
với ông Cải Trạng Nhưt:
– Vài bữa tôi sẽ đến gặp anh.
Ông Nhựt vừa cười vừa đáp gọn:
– Tôi rất hân hạnh.
Thế mà ông Nhựt có ý trông suốt cả tuần ở nhà chờ
mãi không thấy.
Ông Nhựt tiếc một điều là quên nhắc trong phiên họp
cho mọi người nghe. Những người được trả tự do có anh
Nguyễn văn Vinh không về nhà không theo Việt Minh mà
xin ở lại dạy tại Đạo Đức Học Đường, do sự bảo lãnh của
anh Lương Hiệu Trưởng Đạo Đức Học Đường hiện ở Bàu
Cỏ bệnh bán thân.
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TƯỜNG THUẬT

Câu chuyện giữa ông Cải Trạng Nguyễn Minh
Nhựt và ông Giáo-Hữu Thượng Lý Thanh – Cai
Quản Thánh-Thất Đệ Ngũ Phận Đạo (Long Hoa)
tại tư gia lúc 8 giờ sáng ngày 18–09–1996)

N

gày mùng 4 tháng 8 (16–09–1996) ông ChánhTrị-Sự Nguyễn văn Rành, Đầu Hương Đạo
Long Vân đến nhà ông Nhựt báo tin rằng ông Giáo-Hữu
Cai Quản Thánh-Thất Đệ Ngũ sẽ đến viếng ngày mùng 6 tới.
Phút đầu câu chuyện lộ ít bất bình vì trước đã nghe ông
Rành bàn tán về Thiên Tượng Cung Bắc Khuyết thờ tại
nhà ông Nhựt, bàn luận phê bình với những người ngoài
cuộc mà không bàn thẳng với ông Nhựt – không khí lần
hồi vui vẻ, ông Nhựt giải thích mặt Đạo trong quá khứ và
tương lai. Sau cùng ông Nhựt bằng lòng tiếp ông Cai quản
Thánh-Thất như ước định.
Ngày mùng 6, y hẹn ông Giáo-Hữu Thượng Lý Thanh
cùng quí vị: Đầu hương Đạo Long Vân Chánh-Trị-Sự Nguyễn
văn Rành, Phó-Trị-Sự, Lễ vụ Thánh-Thất Lê văn Phạn.
Bốn người đến nhà ông Nhựt, Thoạt đầu, ông GiáoHữu toan mở lời, ông Cải Trạng chận đứng bằng lời khá
lịch sự đầy tình cảm:
– Anh em lâu ngày gặp lại, nên nói chuyện tình cảm
trước hay hơn, mời anh dùng thuốc, mời dùng trà.
Tự tay ông Nhựt rót trà và khui thuốc mời từng người.
Ông Nhựt tiếp:
– Độ rày anh khỏe chớ? Gia đình vẫn bình yên phải
34



không? Tội nghiệp ông Giáo-Hữu Lệ (Thái Lệ Thanh em
ruột ông Lý) chết sớm, Hội Đồng Chưởng-Quản mất một
cánh tay đắc lực!
Ông Nhựt tiếp luôn:
– Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Anh em
dồn tôi sát chân tường. Thôi chúng ta bắt đầu làm việc.
Anh đến tôi hôm nay là do ý muốn thăm tôi hay là đến với
tư cách Cai Quản Thánh-Thất hay do mang lệnh của Hội
Đồng? Chắc không phải tự ý anh đến thăm tôi. Vậy với tư
cách nào anh vui lòng cho tôi biết?
GH: Tôi đến do mang lệnh Hội Đồng.
CT: Anh vui lòng cho xem giấy lệnh Hội Đồng.
GH: Trong phiên họp, Hội Đồng phái tôi đi lịnh miệng,
không có giấy.
CT: Cũng được, tôi tạm tin như vậy, mà anh thấy có
đủ tư cách nói chuyện với tôi không. Bởi anh là Giáo-Hữu
còn tôi là Cải Trạng, lớn hơn anh mà. Chắc anh còn nhớ:
Sau một thời gian bị lưu đồ ở Madagascar về, Đức Hộ-Pháp
thấy loạn hàng thất thứ nơi cửa Đạo, chẳng còn tôn ti trật
tự, chẳng phân biệt đẳng cấp lớn nhỏ gì cả, Đức Ngài mới
ra Thánh Huấn số 238 năm 1947 dạy rằng: Hễ Chức-Sắc
nhỏ hơn một phẩm, thấy Chức-Sắc lớn, phải lễ phải bái,
tôi không đặt vấn đề lễ bái ở đây mà tôi chỉ hỏi anh thấy
có đủ tư cách nói chuyện, làm việc tôi không? Lý do anh là
Giáo-Hữu còn tôi là Cải Trạng, anh nhỏ hơn tôi mà, anh
không đủ tư cách làm việc tôi. Còn một việc nữa anh là
Cai Quản Thánh-Thất chỉ có phận sự trong phạm vi nội bộ
Thánh-Thất theo đúng nghĩa của danh từ Cai Quản. Trước
kia là Đầu Phận Đạo, có trách nhiệm toàn phận, bây giờ chỉ
trong Thánh-Thất mà thôi. Còn tôi từng cầm Đầu Bộ Pháp
35



Chánh, một trong bốn cơ quan lớn của Đạo, vậy anh không
đủ tư cách nói chuyện với tôi.
Người có đủ tư cách nói chuyện với tôi là Giáo-Sư hoặc
Cải Trạng. Hiện giờ ông Giáo-Sư Y, Từ Hàn Hội Đồng
Chưởng-Quản và ông Giáo-Sư Tấn, Trưởng Nghi lễ TòaThánh, tôi không luận. Còn Giáo-Sư Tám và Cải Trạng
Khuyên Phó Hội Trưởng Hội Đồng Chưởng-Quản ở phẩm
tương đương có thể nói chuyện với tôi. Mà anh thử nghĩ coi
Cải Trạng Khuyên có tư cách nói chuyện với tôi không?Tôi
thấy không vì Khuyên còn mắc vụ án tham lam tài chánh
của Đạo chưa xử mà. Lại nữa mấy năm trước đây, một vị
Cai quản Thánh-Thất địa phương có việc Đạo cần liên quan
đến Hội Đồng Chưởng-Quản, về Tòa-Thánh gặp Cải Trạng
Khuyên và Giáo-Sư Tám. Khuyên và Tám mời ông ra quán
ở Nội Ô uống cà phê. Lúc Đức Hộ-Pháp còn tại tiền, ở Nội
Ô chỉ toàn các cơ quan Đạo thôi, không được buôn bán chi
cả, nam nữ cũng riêng biệt. Nay Chức-Sắc vào ngồi quán ở
Nội Ô là điều trái rồi, mà lại là Chức-Sắc có trách nhiệm
cầm quyền ở Hội Đồng Chưởng-Quản nữa. Việc đặc biệt
muốn nói là mời uống cà phê nhưng khi vào quán lại kêu
lave uống, bắt ông Cai quản Thánh-Thất đài thọ. Sau cuộc
tiệc, ông Cai quản ghé nhà tôi tại dây, than vì mời uống cà
phê mà lại uống lave, bắt ông trả tiền làm không đủ tiền về
xe, phải lo chạy mượn.
Đó là việc nhỏ, vụ ông Giáo-Sư Ngọc Tuất Thanh mặc
sắc phục vào cúng Đại Đàn mấy năm trước ông Khuyên ra
lệnh cho Lễ-Sanh Nghinh lột áo mão. Chánh quyền không
làm khó mà ông Khuyên gây rối, nếu không có ông Hai Tâm
ở Mặt Trận Huyện can thiệp chẳng biết việc gì xãy ra tiếp.
Cũng như vụ ông Phối-Sư Thái Thu Thanh chết, tang lễ cử
hành tại tư gia. Bữa an táng, ông Khuyên không cho vào
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Nội Ô như thông lệ từ trước. Thuyền Bát Nhã đậu ở cửa số
2 suốt hai tiếng đồng hồi chờ thương lượng, sau rốt nêu lý
do vì chở quan tài ông Giáo-Hữu Sử, người của Hội Đồng
đi chung mới cho thuyền Bát Nhã vào. Việc xãy ra lúc ông
Phối-Sư Phép và ông Cải Trạng Khuyên cầm quyền Hội
Đồng thay ông Thái Hiểu Thanh từ nhiệm.
Qua các vấn đề nêu trên, ông Cải Trạng Khuyên không
có tư cách nối chuyện với tôi.
Còn ông Giáo-Sư Tám , như tôi đã nêu trường hợp
cùng với ông Khuyên mời Cái quản Thánh-Thất địa phương
đi uống cà phê tại quán trong Nội Ô Tòa-Thánh rồi không
uống cà phê lại kêu lave uống, để người ta trả tiền đến đổi
người ta không có đủ tiền về xe. Việc đó còn nhỏ, vừa qua
đi dự lễ Khánh thành Thánh-Thất Cây Gừa, tôi được mời
về Cà Mau ngủ. Bàn-Trị-Sự sở tại với thân tình mời anh em
Pháp Chánh đến nhà chơi, Giáo-Sư Tám không ai mời cũng
tháp tùng đi theo. Đến nơi đặt vấn đề uống bia mà phải là bia
lon, chủ nhà cũng chìu khách, mua bia lon đải Giáo-Sư Tám
uống đến độ say túy lúy đi không vững, lúc ra về còn phải có
người dìu. Như vậy còn gì thể thống của Đạo nhất là Tám
mang danh là Phó Hội Trưởng Hội Đồng Chưởng-Quản.
Chuyện đó vẫn còn nhỏ. Ngày xử Giám Đạo Trần
Thanh Danh, tại phiên họp ở Hòa Thành, vợ Trần Thanh
Danh nói lớn tại phiên tòa rằng; “Giáo-Sư Tàm là con heo
nọc”. Mấy tháng trước đây một Chức Việc Bàn-Trị-Sự ở Đô
thành gởi Hội Đồng Chưởng-Quản và công an tỉnh một
văn bản nói Giáo-Sư Tám là con heo nọc súc chuồng.
Như thế Giáo-Sư Tám cũng không đủ tư cách nói chuyện
với tôi. Bây giờ còn ông Phối-Sư Thơ, ông Thơ kêu tôi bằng
bác, nhưng đó là thứ lớp trong gia đình mà thôi. Tôi có cảm
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tình với cá nhân ông Thơ bởi ông Thơ rất hiền.
Vừa qua đám tang ông Giáo-Hữu Ngọc Tống Thanh
gặp nhiều rắc rối. Hồ sơ cá nhân ông Tống thật trong trắng,
không tì vết không vi phạm, thế mà gặp khó khăn phía Hội
Đồng. Thi hài đem vào Khách đình từ 6 giờ sáng đến 10 giờ
30 tối không tẫn liện, ông Khuyên còn đến Sở Giáo nhi dặn
không cho đọc kinh phải chờ lịnh ông Khuyên, vì vậy không
đọc Kinh hấp hối, Kinh khi chết rồi. Đã vậy nghi thức tang
lễ làm theo hàng Đạo-Hữu bạt tiến.
Dư luận rất xôn xao, bất bình cho rằng Hội Đồng lạm
quyền quá đáng. Thiên hạ còn nói ông Phối-Sư Thơ nói
chuyện như con nít, Hội Đồng Chưởng-Quản nói chuyện
như bạn hàng chợ, gạt tang quyến đủ điều rồi không cho
làm gì như đã hứa.
Tôi nóng ruột đến văn phòng Hội Đồng Chưởng-Quản
toan gặp ông Thơ để góp ý, ông Thơ không tiếp tôi thì thôi
(Lúc đó Hội Đồng đang họp ở trên lầu Nam Đầu-Sư Đường)
Tóm lại ông Thơ không đủ tư cách nói chuyện với tôi về vấn
đề nầy.
Sắp tiễn chân ra cửa, thấy cũng tội nghiệp ông GiáoHữu Lý.
Ông Nhựt tiếp: Bây giờ chuyện chung đã rồi, chúng ta
có thể tiếp chuyện về phần cá nhân.
Tôi nói thiệt nếu Hội Đồng Chưởng-Quản muốn nói
chuyện với tôi trước hết phải thu hồi lệnh trục xuất tôi
ra khỏi Đạo do ông Thái Hiểu Thanh ký, rồi sẽ nói. Bằng
không đến nhà tôi, nếu vui vẻ thì tôi mời vào bằng nếu có
ý gì khác tôi mời ra khỏi nhà liền.. Bởi theo luật tự do tín
ngưỡng và tự do không tín ngưỡng, không ai có quyền xen
vào việc tự do của tôi. Mặc dầu ông Hiểu đã ký tờ vô hiệu
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hóa bản án đó rồi, nhưng lúc ký lịnh trục xuất, ông Hiểu
còn đương quyền, vô hiệu hóa lúc hết quyền thì không có giá
trị. Ai lạng quạng đến nhà tôi gây hấn, tôi kêu công an bắt.
Hơn nữa, tôi đã dặn vợ con tôi, khi tôi chết, nếu Hội
Đồng Chưởng-Quản còn, về mặt Đạo cũng nên cho Hội
Đồng Chưởng-Quản hay, chỉ cho hay thôi, rồi về nhà cứ lo
làm đám, cho đồng nhi đọc kinh thì tốt, không cho thì gia
đình đọc cũng tốt, không đọc cũng tốt, chảng hại gì; như
ông Sĩ-Tải Hiển chết ở Madagascar có câu kinh tiếng kệ
nào, liệm có áo mão đâu, ông cũng hiển Thánh, thường
giáng cơ về dạy đạo, có hại gì đâu. Lại nữa, nếu cho thuyền
bác nhã đưa thì tốt, không cho cũng tốt, tang gia có khả
năng thì mướn xe tang, không khả năng thì kêu xe lôi kéo
chở đi chôn chẳng hại gì cả.
Hành đạo do hành tàng lúc sanh tiền, chớ không
phải chờ thuyền bát nhã chở đi chôn mới được siêu thoát.
Anh về cứ phúc trình rõ ràng câu chuyện hôm nay cho
Hội Đồng Chưởng-Quản biết, nếu anh quên điều nào, thì
hỏi ông Chánh-Trị-Sự Long Vân đây tôi đã nói đầy đủ với
ông Chánh-Trị-Sự rồi. Trường hợp anh thấy chưa đủ, còn
thiếu điều gì anh có thể đến tôi lúc nào cũng được, bất luận,
tôi vui vẻ lập đủ lại không thiếu chi tiết nào cả. Tôi xin hứa
nếu Hội Đồng Chưởng-Quản cần, tôi sẽ xác nhận rõ ràng,
đầy đủ lời lẽ của tôi nói trước mặt các anh hôm nay. Tôi cảm
ơn anh và chúc các ông được như ý.
Ông Giáo-Hữu Thượng Lý Thanh không nói được lời
nào, đứng dậy cùng ba vị chức việc ra về.
Ông Trân tiễn chân tới cổng.
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TƯỜNG THUẬT

Vụ Giáo-Hữu Thượng Lý Thanh cai quản Thánh-Thất
Đệ Ngũ dẫn công an và Mặt Trận Tổ Quốc đến nhà
toan làm áp lực ông Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt

M

ấy ngày sau, Giáo-Hữu Thượng Lý Thanh
cùng một Chức Việc thuộc cấp đến nhà
ông Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt, cùng đi có cán bộ Mặt
Trận Tổ Quốc xã Long Thành (cô Rừng – sau đổi tên là
Loan) và Hùng công an ấp.
Ông Nhựt ra tiếp cũng trà nước như thường lệ. Ông
Giáo-Hữu Lý mở lời hỏi ông Nhựt nếu Hội Đồng ChưởngQuản mời họp ông Nhựt có đi họp không?
Ông Nhựt nói: Hội Đồng Chưởng-Quản mời, có giấy
mời ghi rõ ngày giờ cùng địa điểm họp, tôi đi chớ. Còn mời
miệng thì không đi, bởi Hội Đồng Chưởng-Quản mất uy
tín nhiều rồi.
Ông Giáo-Hữu Lý nói tiếp:
– Nếu hứa thì xin ký tên.
Ông Lý nói xong Chức Việc đi theo lật sổ đưa ra mời ký.
Ông Nhựt ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao có chuyện lạ vậy? Tôi nói Hội Đồng ChưởngQuản đã mất hết uy tín, bây giờ tôi ký tên hứa được rồi tới
ngày giờ họp không mời tôi rồi loan truyền rằng có mời tôi
đã ký tên hứa rồi lại không đi, loan truyền bôi bác tôi phải
không?
Cô Loan tiếp:
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– Thôi vậy cũng được.
Ông Nhựt hỏi ông Lý:
– Mà sao ngộ vậy? Đây là chuyện Đạo, tại sao anh đến
tôi lại có công an và mặt trận đi theo để làm gì? Anh vui
lòng giải thích cho biết lý do?
Liền khi Hùng công an ấp trả lời thay:
– Tại mấy vị nầy không biết nhà bác nên con dẫn đến.
Trước câu trả lời cũng khéo và khá lịch sự, ông Nhựt
định hỏi tiếp nhưng không nói thêm. Câu chuyện chấm
dứt tại đó.
Nghĩ rằng cô Loan đã biết tánh ông Nhựt. Có lần do
đơn thưa của Đẹp, con của ông Hồng Thiếu tá Cao-Đài, vợ
con Hào thưa đòi chia đất (chẳng biết phải do ý kiến của cô
Rừng hay không vì cô Rừng đang có quyền thế, nhân danh
Mặt Trận tổ quốc, là chỗ quen thân với cô Đẹp), ông Nhựt
không đi họp theo lời mời, bạn đời có mặt được nghe cô
Rừng dạy phải chia đất cho cô Đẹp theo yêu cầu. Bạn đời
ông Nhựt trả lời: Không có quyền vì đất của cha chồng, tôi
không có quyền chia.
Thời kỳ nầy thật buồn cười, có lắm chuyện tưởng mình
đang có thế có quyền làm càng làm bướng, trật trúng không
ai dám cải. Năm 1976, lúc công an xét nhà, ông trưởng ấp
thấy nhà có ba bao diêm mua về chưa kịp rải mía, hâm he hỏi
tại sao chứa nhiều diêm, hù dọa một hồi rồi chở bao diêm về
nhà, lúc bấy giờ ông Nhựt bị giam ở khám đường Tây-Ninh
với lý do vì Đạo sự. Chánh quyền thời nầy là như thế đấy.
Không có ý kiến.
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TƯỜNG THUẬT

Việc xãy ra tại bệnh viện Grall do bà Đầu-Sư Hương
Hiếu tạo nên không rõ năm nào là bà Hương Hiếu
nằm điều trị tại bệnh viện Đồn Đất (Grall) Sài-Gòn.

N

gài Hiến Pháp Chưởng-Quản Bộ Pháp Chánh
muốn đi thăm bà Đầu-Sư nhưng không có tài
xế, Ngài kêu Sĩ-Tải Trương Ngọc Nam lái xe đưa. Ông Nam
đến nói với ông Trân:
– Ở Tây-Ninh em lái được, còn ở Sài-Gòn xe nhiều em
ngại quá, nhờ anh bảy lái giùm, em ngồi bênh cạnh, nếu
cần gì em giúp.
Nghĩ rằng tùng dịp đi thăm bà Đầu-Sư cũng tốt, ông
Trân đồng ý. Trên xe Ngài Hiến Pháp, cô Hương Đình và
cô Hương Nương Phối-Sư ngồi băng sau, ông Trân lái, ông
Nam ngồi cạnh ở băng trước. Đến bệnh viện bổn phận tài
xế khóa xe cẩn thận rồi mới lên sau, vào phòng bệnh trên
lầu. Ngài Hiến Pháp tiếp chuyện với bà Đầu-Sư, ông Nam
và ông Trân nói chuyện thăm hỏi Chức-Sắc có mặt nuôi bà
ở bệnh viện. Một chút sau bà Hương Hiều nói:
– Thưởng những người đến thăm đều được mời ghi sổ
lưu niệm để kỷ niệm.
Là Quản Văn Phòng Bộ Pháp Chánh, ông Trân vội vàng
lại bàn lật sổ ra ghi, viết gần xong, bà Đầu-Sư nói:
– Nè! Em Trân nè, qua thấy em qua cũng thương, cũng
như qua thương em Lương vậy, mà em mới bây lớn để râu
qua thấy giống như tù vượt ngục vậy. Những tiếng sau cùng
gặn hơi lớn, ông Trân bất bình nhưng nễ tình không nói,
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vội viết tiếp đoạn chót cho xong rồi bỏ viết, xuống lầu ngay
không từ giả ai hết, dù đi thăm bệnh, mà chưa nói lời nào
chúc lành bệnh nhân.
Về Tòa-Thánh mấy hôm sau gặp ông Chín Chẩn, dạy ở
Đạo Đức Học Đường, ông Trân tâm sự nhắc lại câu chuyện
tại bệnh viện Grall. Ông Chẩn (Chồng chị Chín Hanh Lể
Sanh) râu quay hàm, tướng rất đẹp người, nói:
– Bả nói với anh như vậy còn nhẹ, nói với tôi còn nặng nề
hơn nhiều (rất tiếc không nhớ rõ nguyên văn). Ông Trân nhớ
lại việc ở Sài-Gòn lúc vừa lên cầu thang bà y tá trưởng biết
ông Trân lúc ở nuôi thân phụ bệnh độ trước, bà hỏi người
bệnh là ai, những người nuôi bệnh là ai, ông Trân trả lời:
– Người bệnh là Chức-Sắc lớn ở Tòa-Thánh, người nuôi
là Chức-Sắc nhỏ.
Bà y tá trưởng nói tiếp:
– Tôi tưởng là người ở của bà đó. Thấy cách đối xử của bả
với mấy người kia còn thua người ta đối xử với người ở nữa.
Ông Trân về viết ngay một văn bản, đánh máy đàng
hoàng, gởi bà Đầu-Sư Chưởng-Quản Nữ Phái Cửu-TrùngĐài (tiếc vì công an xét nhà mấy lượt, giấy tờ chuyển gởi
nhiều nơi lâu ngày thất lạc, không tìm ra văn bản lưu).
Đem đến Nữ Đầu-Sư Đường, gặp bà Phối-Sư Hương
Tiếu, ông Trân tường thuật sự việc và gởi phong thơ nhờ để
trước bàn viết, khi xuất viện bà Hương Hiếu về xem.
Lúc đầu bà Hương Hiếu từ chối không dám nhận, ông
Trân nói:
– Câu chuyện cô vừa nghe là tôi kể riêng với cô, thực tế
cô có thể nói không rõ nội dung bức thư nói gì, bởi thơ niêm,
cô phải nhận, không nhận sao được, việc văn phòng mà.
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Khi ở bệnh viện về, bà Hương Hiếu đọc nội dung bức
thư cũng khá cay, đại ý: Đầu-Sư cầm đầu nữ phái cả thế
giới, có bổn phận dạy đạo cho thiên hạ, mà dạy cho người
ta biết đạo theo Đạo, hay dạy bỏ Đạo. Ngôn ngữ đó là dạy
người ta bỏ Đạo. Tôi đã 50 tuổi rồi, để râu bà nói tôi giống
tù vượt ngục. Lúc sanh tiền Đức Cao Thượng Phẩm (bạn
hôn phối của bà) cũng để râu vậy. Khi chết đi Đức Ngài 42
tuổi, như vậy bà nghĩ như thế nào? Trước tôi kính trọng
bà, nay cũng vì kính trọng và vì sự nghiệp của Đạo tôi phải
nhắc để xây dựng…
Bà Hương Hiếu viết thơ xin lỗi, xưng cô như trước
(không xưng bà), Lời văn có vẻ móc ngoéo. Một tuần sau
chẳng biết nghĩ như thế nào bà lại viết thêm một bức thứ
hai, than vì già cả lẩm cẩm, khi vầy khi khác, xin lỗi lời lẽ có
vẻ chân thành. Khi Đức Hộ-Pháp còn tại tiền ở Tòa-Thánh,
còn tại phẩm Giáo-Sư, bà Hương Hiếu đã mặc cảm không
ưa Pháp Chánh rồi, nhất là Pháp Chánh Nữ phái. Sau đàn
cúng Hiệp-Thiên-Đài lên Cung Đạo lạy, bà có lời trích điểm
không trực tiếp, lúc bà thăng Đầu-Sư, Đức Hộ-Pháp đã qui
Thiên, bà mới bộc lộ tâm lý chất chứa trong lòng từ năm xưa.
Thỉnh thoảng ông Trân kể lại sự việc xảy ra, mục đích
để anh chị em biết mà trau dồi ngôn ngữ, giữ tư cách, hạnh
nết cho ra vẻ thật đạo, Một vài người như cô Giáo-Hữu
Hương Hận không vừa ý.
Tại tiệc giỗ nhà cô Giáo-Thiện Diệu, cô Hương Hận
nêu lên ý kiến biện hộ, nói rằng bà Hương Hiếu đã chết mà
còn nhắc việc không hay của bà.
Ông Trân chưa luận tới lẽ đạo, mới nói về tư cách của
con người ở thế, quan trọng hơn là Chức-Sắc Tam-Kỳ PhổĐộ, cần nêu gương cho đàn em từ ngôn ngữ đến hành động,
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để hậu tấn noi theo. Nhắc để nhớ, để biết, để tự sửa, không
có ý bôi bác. Ông Trân nhắc chuyện Tần Thủy Hoàng, Vua
Trụ, Đắc Kỷ bên Tàu, vua Lê Chiêu Thống, vua Hàm Nghi,
Thành Thái ở Việt-Nam cả ngàn năm thiên hạ vẫn nhắc.
Trăm năm bia đá thì mòn,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
Khi ông Trân nhắc vụ Đắc Kỷ vâng lịnh bà Nữ Oa
xuống thế hành Trụ Vương, nhưng khi vua Trụ ngã rồi, Đắc
Kỷ cũng bị trảm thủ vì làm quá đáng.
Bà Hương Hận nêu lý do giải thích và biện hộ cho Đắc
Kỷ, nhưng khó chấp nhận.
Tiệc giỗ có mặt bà Giáo-Sư Hương Nhìn và số đông
Chức-Sắc Nữ phái, tùng dịp ông Trân nhắc luôn lời phát
biểu của bà Hương Nhìn giữa phiên họp Hội Đồng ChưởngQuản: Chức Thượng Tôn Quản Thế không có trong Pháp
Chánh Truyền mà Đức Hộ-Pháp cũng xưng Thượng Tôn
Quản Thế, ý muốn biện hộ danh từ Hội Đồng ChưởngQuản không có trong Pháp-Chánh-Truyền thì vẫn hợp lý
trong cửa Đạo.
Đáng thương những người nhất là trong cửa Đạo, ChứcSắc lại có ý nghĩ rằng chết là hết, mặc tình cứ nói cứ làm,
khi có quyền tưởng rằng không ai dám phê phán, không
ai dám phản đối, nhất là trong giai đoạn hiện tại, ham nói,
nói càng nói bướng, làm càng làm bướng, không cần pháp
luật Đạo, không nghĩ gì đến tình cảm gì cả, lại nương vào
thế lực bên ngoài, càng lên mặt hống hách, càng biến chất,
đáng thương!!
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BẢN GHI LẠI

Cảnh loạn hàng thất thứ nơi cửa Hiệp-Thiên-Đài
do nhóm Sĩ-Tải Phùng văn Phan cầm đầu

B

uổi đầu nhóm từ thiện này do Truyền Trạng
Phan văn Về cầm đầu, sau lúc ông Về bị bắt
vì Đạo sự, ông Sĩ-Tải Phùng văn Phan được tôn vinh. Tưởng
mình là quan trọng, lỗi lạc phi thường ông Phan làm nhiều
việc quá đáng. Xin ghi lại đây để nhơn sanh sau này hiểu biết,
trong thời loạn thiếu người quyền uy cầm giềng mối Đạo.
Không rõ từ nguồn tin nào, độ năm 1985, đầu xuân, ông
Sĩ-Tải Phùng văn Phan dẫn nhóm Từ thiện đến nhà gây hấn
với ông Giáo-Hữu Ngọc Tống Thanh.
Tưởng mình thông suốt không ai bằng, ra vẻ đàn anh có
uy tín và có trách nhiệm bảo thủ chơn truyền của Đạo, ông
Sĩ-Tải Phùng văn Phan cùng ông Sĩ-Tải Trần Tấn Gặp dẫn
ban Từ thiện đến nhà ông Giáo-Hữu Tống nặng lời trích
điểm về Thiên Tượng Cung Bắc Khuyết đang thờ trên Thiên
Bàn. Ông Giáo-Hữu Ngọc Tống Thanh nhỏ nhẹ khuyên
muốn biết nên hỏi anh bảy Trân, Cải Trạng Hiệp-Thiên-Đài.
Tưởng như thế là thôi không ngờ đến đám tang thân mẫu
ông Về, nhóm Từ thiện này, cũng do ông Sĩ-Tải Phan dẫn
đầu, có nhiều lời trích điểm Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt.
Đến đêm đám tang con ông, lúc ông ở trong nhà, nhóm Từ
thiện do Sĩ-Tải Phan hướng dẫn không ai mời cũng đến ngồi
bàn ngoài sân, cũng lập đi lập lại những lời chỉ trích cũ kỹ
cho nhiều người cùng nghe. Hai lần trong hai đám tang, tại
nhà ông Nhựt, Mùng 1 Tết vào văn phòng Hiệp-Thiên-Đài
cũng trích điểm nặng lời, mùng 3 Tết ông Sĩ-Tải Phan dẫn
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nhóm Từ thiện đến gây hấn tại nhà ông Nhựt.
Lúc bấy giờ ông Nhựt đang trong thời gian tịnh khẩu,
không ra tiếp. Bạn đời ông Nhựt thay mặt ân cần tiếp khách.
Ông Sĩ-Tải Phùng văn Phan cùng ban Từ thiện mượn cớ
chúc xuân đàn anh mình mà vào nhà mời không ngồi, rót
nước mời không uống, ở không quá 3 phút kéo nhau ra về.
Mấy hôm sau ông Nhựt nghe tin ông Khoa (cùng nhóm Từ
thiện này) bị công an huyện Hòa Thành bắt, lý do chứa người
cháu tên Đực ở đêm, Đực trộm nhà bên cạnh, nhà không
người ngủ đêm, tưởng không ai biết không ngờ sáng ra, chủ
nhà về thấy còn bỏ lại một cái ghế độc dùng để leo vách vào
nhà, mà là ghế của ông bảy Khoa. Do đó ông Khoa bị bắt.
Ông Nhựt viết giấy cho bạn đời mua đồ hoặc gởi đồ thăm
nuôi, gọi là xử sự cho phải lẽ, bởi lúc ông Nhựt bị bắt vì Đạo,
Bảy Khoa cùng nhóm Từ thiện lên Cây Cầy thăm nuôi ông
Truyền Trạng Về, cùng nhóm Từ thiện, cùng nhóm Sĩ-Tải
Phan có gởi đồ cho ông Nhựt. Mấy hôm sau Bảy Khoa được
tha về, có đến thăm và cảm ơn lúc ông Nhựt vừa xả thủ. Hôm
ấy có ông Chí Mỹ, bạn cùng bị bắt vì lẽ Đạo trước đây, đang
chuẩn bị điểm tâm sáng. Ông Nhựt kêu cháu đi mua thêm
đồ ăn sáng (hủ tiếu chay) đãi ông Khoa. Cả ba cùng ngồi ăn
chung vừa ăn vừa nói chuyện. Bảy Khoa cực lực đính chính
và xin lỗi, xin ghi lại lời ông Nhựt.
– Hôm đầu Xuân chú cùng nhóm Từ thiện kéo đến gọi
là chúc Xuân nhà tôi, mời không ngồi, rót nước mời không
uống, một người bước đến đốt đèn trên bàn thờ Thầy, Sĩ-Tải
Phan khoát tay nói khỏi, rồi kéo nhau ra về. Đi chúc Xuân
đàn anh của mình mà vào nhà không quá 3 phút lại ra về, ra
tới hàng ba chú còn nói lớn: Nhà này là nhà của Cải Trạng
Trân, Cải Trạng Trân. Tên Trân được nhiều người biết đến
tôi hãnh diện đó, còn ngôn ngữ của chú là mất dạy bởi tôi
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kêu ông thân chú bằng anh, chú kêu tôi bằng chú lớn mà.
Mấy chú đi làm Từ thiện phải hiểu từ là lành, thiện cũng
là lành; mấy chú đừng nghĩ từ là bỏ, thiện là lành. Mấy chú
là nhóm bỏ lành. Đầu năm kéo đến nhà đàn anh mình gây
hấn là lành chỗ nào?
Ông Khoa cực lực đính chính. Sau bữa điểm tâm sáng,
ông Chí Mỹ phê bình rằng ông Trân quá nóng, ông Trân
giải thích rằng lời nói thẳng không phải là nóng. Nên phân
biệt rõ ràng thì đúng hơn xem lúc nói sắc diện có thay đổi,
có phiền có giận lộ ra đâu mà cho là nóng. Bảy Khoa còn nói
Thiên Nhãn tôi đang thờ giống như nùi kẽm gai.
Việc đã như thế mà Sĩ-Tải Phan chưa giác ngộ, chưa thẩy
đủ còn liên hệ với Luật Sự Phương như thế nào mà Phương
đâm đơn tố cáo Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt ra công an,
lý do nêu lên là cơ bút.
Có người khuyên Phương nên nhờ Hội Đồng ChưởngQuản giải quyết, việc Đạo sao lại tố ra công an, Phương trả
lời thưa Hội Đồng Chưởng-Quản tay chân nó không, làm
gì nó. Người ta lại khuyên vậy chờ khi có Hội-Thánh sẽ thưa
nhờ Hội-Thánh giải quyết, Phương trả lời chừng đó nó cũng
làm lớn nữa mà thưa ai. Đó là ngôn ngữ và tâm địa của một
Luật Sự, nhân viên Hiệp-Thiên-Đài đã từng là sĩ tử khóa thi
Luật Sự mà ông Nhựt có chân làm giám khảo. Hôm nay lại
có ác ý cố làm cho đàn anh mình đi tù.
Thật đáng thương và cũng đáng tiếc! Ngộ nghỉn một
điều là người bị cáo không được công an mời mà người tiên
cáo được công an ưu ái. Luật Sự Nguyễn Tri Phương và SĩTải Phùng văn Phan bị công an mời tưởng cũng trải qua
một phen lên ruột.
Sau vụ này có lần được Ty công an mời về việc Đạo.
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Đại tá Vinh có nhắc vụ Luật Sự Phương tố về cơ bút, ông
Nhựt trả lời về cơ bút tôi đã bị ở tù hai lần mấy năm, Luật
Sự Phương không biết các việc qua, nghe ai nói rồi không
rõ, tưởng việc mới xảy ra làm tờ tố đại. Sự việc được thông
qua. Sự mất đoàn kết và cảnh loạn hàng thất thứ nặng về
hơn bởi trình độ văn hóa, đạo đức, công nghiệp của anh
em còn giới hạn mà cứ tưởng rằng ở thế gian này không ai
bằng mình. Âu cũng là sự tái kiếp của mỗi đơn vị đều khác
nhau, không ai bằng ai và cũng không ai giống ai. Đáng tội
nghiệp nhất trong thời Đạo loạn!!!
Cũng nhóm Từ thiện do Sĩ-Tải Phan cầm đầu, tuyên
truyền bôi bác Cải Trạng Nhựt.
Năm 1985 lúc ở tù mới về, anh em cho biết tin rao truyền
rằng Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa và Cải Trạng Nguyễn Minh
Nhựt tính lập Chi phái. Cải Trạng Nhựt có mộng lớn muốn
Hộ-Pháp. Người hăng say tuyên truyền bôi bác mạnh nhất
là Bảy Khoa và Chánh-Trị-Sự Quang, cùng nhóm Từ thiện
ông Phan. Chánh-Trị-Sự Quang còn tuyên truyền nói ông
Trân là đệ tử ông Đạo nằm (nhà Quang nghe đâu ở cửa số
7 ngoại ô Tòa-Thánh).
Sau sự việc được đồn đãi tại Nội Ô Tòa-Thánh, đại khái
rằng, cũng may là ông Bảo Đạo chết sớm, bằng không ông
Bảo Đạo và ông Trân lập chi phái rồi. Ông Trân muốn làm
Hộ-Pháp đã sắm áo mão hia của Hộ-Pháp rồi, ông Phan có
đủ bằng chứng; Thánh Giáo, cơ bút, áo mão chờ ngày HộiThánh được phục hồi sẽ đưa ra tòa (chính Sĩ-Tải Phan nói
với ông Chín Sử điều này)
Báo động nhiều nơi trong vùng Trí-Huệ-Cung và
Trường Lưu (vùng ông Phan và ông Khoa ở), nghe đâu
cũng tuyên truyền đến Ninh Thọ, ở Nội Ô Tòa-Thánh một
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phần do cô Giáo-Thiện Trần Thị Sân, chị ruột bảy Khoa
nói ra. Cô Giáo-Thiện Hữu nghe đâu đến hỏi thăm bạn đời
của ông Trân:
– Có phải chú tính làm Hộ-Pháp không? Có phải chú
đã sắm áo mão hia của Hộ-Pháp rồi không?
– Bạn đời ông Nhựt xác nhận là lời thị phi, bịa đặt vô
căn cứ, bôi bát do kẻ tiểu nhân gây rối.
Cô Giáo-Thiện Hữu còn gặn lại:
– Thiệt hả thím? Thiệt không có hả thím?
Nghe thuật lại ông Nhựt cười và nói hài hước, nếu xưng
Hộ-Pháp chắc chắn vợ con nhà không tin, không nhìn. Nếu
không biết rõ sao không đặt thẳng vấn để để giải quyết, bôi
bác làm gì?
Sau vụ này ông Sĩ-Tải Lê Bá Khanh có hỏi ông Nhựt:
– Hôm nào tới nay ông Phan có đến xin lỗi anh Bảy chưa?
Ông Nhựt hỏi lại vụ gì? Ông Nhựt không biết và cũng
không thấy gì khác.
Ông Khanh tiếp:
– Tôi đề cặp vụ dư luận nói rằng ông Phan nói anh Bảy
tính làm Hộ-Pháp đã sắm áo mão và hia Hộ-Pháp rồi, ông
Phan phủ nhận, tôi khuyên ông Phan nếu không có đưa tin
như vậy nên gặp anh Bảy nói lời thông cảm; ông Phan hứa
mà không đến, tức nhiên có nên không dám gặp anh Bảy,
tôi biết ý anh không háo danh.
Dầu ông Phan không nhận sự việc kể trên, ông Phan
cũng chịu trách nhiệm của chung nhóm Từ thiện vì ông
Phan là đàn anh, là Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài muốn biện
minh đã biết người không đường hoàng, không tư cách
đúng đắn tại sao mình lại đi chung? Tại sao chịu công tác
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với nhau. Mình đã hợp tác với người không giữ phẩm cách,
đi gây rối thiên hạ rồi tự biện minh thế nào?
Xin ghi lại đây sự việc xảy ra tại nhà ông Luật Sư Trần
văn Sía. Mục đích ông Sía muốn hàn gắn, dung hòa, cởi
mở để tránh tai tiếng nơi Hiệp-Thiên-Đài, có mặt ông Cải
Trạng Khuyên, nhưng ông tránh né kiếu về trước còn lại ông
Truyền Trạng Về, ông Sĩ-Tải Khoăn, ông Liêm, ông Sĩ-Tải
Phan và ông Trân.
Sau tiệc giỗ, có lẽ vì trọng người lớn, ông Sía đề nghị
ông Nhựt mở lời. Ông Nhựt không thể hạ mình yêu cầu
ông Phan đừng bôi lem ông Nhựt nữa nên đáp:
– Tôi được chú mời ăn giỗ tôi tới dự thôi. Tôi có cái gì
để nói và tôi biết nói cái gì?
Ông Sía tiếp lời mục đích dung hòa, nhưng ông Phan
tiếp nói với ông Nhựt:
– Tôi còn giữ bài cơ của anh.
Liền khi ấy, ông Sĩ-Tải Khoăn trả lời:
– Chính lúc tôi vắng nhà anh leo vách vô nhà tôi ăn cắp
cần cơ đem nạp cho ông Bảo Đạo. Ông Bảo Đạo trả lại cho
tôi. anh có biết không? làm sao anh biết?
Ông Nhựt tiếp:
– Chú giữ bài cơ đó chú làm gì tôi. Tôi biết cầu cơ từ năm
1947 lúc mới thi đậu Luật Sự. Tôi cầu cơ ở nhà ông Luật Sự
Hưởng, ở Bộ Pháp Chánh, ở Hiệp-Thiên-Đài, cầu cơ ở Sài
Gòn, ở Vĩnh Long, ở Cần Thơ, ở Phnompenh, luôn ở Chup
(Kom Pong Cham). Khi làm việc cho Tây tôi cũng cầu cơ.
Tôi còn hướng dẫn cho anh em Hiệp-Thiên-Đài phò loan
sau ngày hòa bình 1975, chú giữ bài cơ của tôi, chú làm gì tôi.
Phải lúc chú bị công an mời về cụ tố tôi, chú đưa bài cơ đó ra,
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chú bị tù về tội bao che. Tại sao không báo cáo liền, chú bị ở
tù còn tôi đã ở tù nhiều lần vì cơ bút tôi không liên hệ gì nữa.
Sau vụ này có lần đứng ngoài cột đèn chờ nhập đàn
cúng, ông Nhựt có nhắc lại ngày giỗ tại nhà ông Sía, ông
Phan mạnh dạn trả lời, tôi có xin lỗi anh đâu? tôi xin lỗi anh
hồi nào? việc gì phải xin lỗi? lâu rồi mà anh vẫn còn nhắc.
Ông Nhựt cười:
– Tôi nhớ lầm là chú đã xin lỗi tôi rồi thì thôi, còn không
xin lỗi cũng tốt, sau sẽ hay. Việc Đạo mà, tới thất ức niên
phải nhắc cho người sau biết chớ.
Tiếc thay tư cách của tiểu cấp Hiệp-Thiên-Đài đối với
đàn anh lớn tuổi như thế đấy! Chờ xem. Thật đáng thương
cho cảnh loạn hàng thất thứ, thời loạn pháp không còn
phân biệt già trẻ, bé lớn gì cả! Anh em quên rằng ông Trân
từng cầm đầu Bộ Pháp Chánh mà anh em là thuộc cấp. Đó
là tâm lý của hậu tấn trong thời bấy giờ là như vậy đó!
Trước kia anh em ôm chân ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa
để lo việc từ thiện tưởng mình là quan trọng không ai bì kịp,
anh em không còn biết tự ái tự trọng gì cả.
Thật đáng tội nghiệp! Tội nghiệp cho cơ Đạo và tội
nghiệp cho anh em!
Chính ngài Bảo Đạo đã viết gọi là tâm thơ gởi ChứcSắc Hiệp-Thiên-Đài, bôi bác nặng lời tỏ vẻ khi dễ tột cùng,
lại xúc phạm đến Đức Hộ-Pháp, nào là ví Pháp Chánh là
bộ máy chém, trong khi Pháp Chánh do Đức Hộ-Pháp lập
ra và Đạo Luật năm Mậu Dần quy định rõ ràng về nhiệm
vụ Pháp Chánh trước gọi là Tòa Đạo. Ngài nói rằng Pháp
Chánh chỉ biết sát phạt nhơn sanh, “dạy nhơn sanh làm theo
điều tôi nói, đừng làm theo điều tôi làm”.
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Lúc ông Sĩ-Tải Phùng văn Phan đem văn bản mời ông
Cải Trạng Nhựt đồng ký tên chung để gởi chánh quyền, ông
Nhựt từ chối và trong dịp ấy ông Nhựt tường thuật nhắc cho
ông Phan nghe thêm lời của ngài Bảo Đạo, đại khái rằng:
– Đức Hộ-Pháp chết còn ân hận. Đức Thượng-Phẩm
chết còn ân hận, còn ngài chết là thỏa mãn rồi, không có gì
ân hận hết.
Ông Nhựt hỏi lý do được giải đáp: Đức Hộ-Pháp còn
ân hận như đã để trong bài thài: “Nhớ tiếc sức phàm thừa
chống chỏi”. Còn Đức Thượng-Phẩm có câu: “Bốn mươi hai
tuổi sanh chưa phỉ”, nghĩa là còn ân hận. Còn ngài nói ban
từ thiện lập ra là Ngài thỏa mãn rồi.
Ông Cải Trạng Nhựt không tán đồng và nói lên ý kiến
của mình:
– Ban từ thiện của Bác Sáu là một phần nhỏ trong tôn
chỉ Phước-Thiện mà thôi. Đạo Luật năm Mậu Dần có ghi
ai thiếu cha Phước-Thiện phải đến làm bổn phận làm cha;
ai thiếu chồng đến đó làm bổn phận làm chồng, giúp người
qua cơn khó, còn từ thiện của bác Sáu là xin của người này,
cho người khác cũng có công vậy mà quan trọng bao nhiêu.
Chẳng rõ ông Sĩ-Tải Phan nghe kể chuyện như vậy rồi
có ý nghĩ gì về tư tưởng cùng các việc đã qua? có thấm nhuần
chút nào trong tâm lý và tư tưởng hay không?
Cơ Đạo đã như thế, tình Đạo như thế, tôi tin rằng mọi
sự việc dầu lớn dầu nhỏ trong tương lai, không còn xa đây
sẽ được giải quyết đâu vào đó tất cả.
Chờ xem.
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TƯỜNG THUẬT

Sự việc xãy ra do ông Truyền Trạng Lê Quan Tấn tạo,
gây mất đoàn kết nội bộ Đạo và nội bộ Pháp Chánh.

N

ăm 1967 lúc ở Phnompenh mới về, hộ chiếu
chấp thuận cho một chuyến đi không trở
lại, buộc lòng nhận việc tại Bộ Pháp Chánh. Một hôm thấy
ông Truyền Trạng Lê Quang Tấn, Pháp Chánh Miền Đông
về, ông Trân mời ngồi trước bàn viết nói chuyện.
– Tôi với anh đã từng đau khổ sống chết bên nhau
nhiều quá rồi, bây giờ anh lại đăng báo chơi tôi, anh em mà
chơi nhau làm gì? Anh chơi tôi thì cứ chơi, tôi không chơi
lại anh đâu.
Anh Tấn thề độc, tiếc là không nhớ nguyên văn lời thề.
Ông Trân cười:
– Anh thề làm gì? Tôi nói anh nghe: Anh đăng báo của
Hồng Sơn Đông (lúc đó có nói tên tờ báo), nói xấu Truyền
Trạng Ngôn, nói xấu Giáo-Hữu Lương, lại chơi tôi nữa.
Chức-Sắc ở Tòa-Thánh đến Đô Thành, anh biếu cho mỗi
người một tờ, với người nào anh cũng nói: “Anh chỉ có một tờ
thôi”, mà anh tặng hoài không hết. Anh tặng cho bảy người
(ông Trân kể từ người). Anh tặng hoài mà báo vẫn còn.
Ông Tấn chưa kịp trả lời thì có một vị Giáo-Hữu đến
thăm dò kết quả vụ kiện lò muối làm ô nhiễm nước giếng
quanh các vùng nhà máy Hiệp Nguyên bị mặn không xài
được. Câu chuyện chấm dứt tại đó.
Lúc bầy giờ Ngài Hiến Pháp cầm quyền Bộ Pháp Chánh
tại nhà Hội Vạn Linh, khi Bộ Pháp Chánh dời về Hiệp54



Thiên-Đài, Ngài Khai Đạo Chưởng-Quản, ông Trân đề
nghị ông Tấn nên xin về Tòa-Thánh để phụ làm tay chơn
giúp ngài Khai Đạo, bởi thuộc chi Đạo, mới lần đầu ngài
cầm quyền Pháp Chánh, không kinh nghiệm lắm. Có lẽ ông
Tấn tưởng ông Trân muốn về Đô Thành tiện có nhà riêng
và có con cháu học ở Sài-Gòn. Ông Tấn xin về Tòa-Thánh
thấy ông Trân không có ý xin chuyển đổi, nên ông Tấn xin
chuyển trở lại Sài-Gòn.
Bấy giờ có thơ rơi tấn công ông Giám Đạo Nguyễn văn
Hợi nhiều vụ trong đó có nêu vụ hùn lò gạch với ông Trân,
ông Tấn mang bức thơ rơi đó đến Giáo Tông Đường, yêu
cầu Ngài Hiến Pháp Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài cho
lịnh điều tra tìm tác giả.
Chẳng rõ nói cách nào mà Ngài Hiến Pháp nghe được
lại chấp thuận phê cho Pháp Chánh điều tra tìm thủ phạm.
Mang bức thơ rơi đó có lời phê của Ngài Hiến Pháp,
ông Tấn không giao cho phòng thẩm vấn theo thông lệ, sợ
bị lộ tẩy hoặc bị nghi vấn, vì ông Kiết làm Trưởng phòng,
lại là Chức-Sắc lớn ai cũng biết cùng một thời và thân với
ông Hợi, ông Tấn mang đến phòng minh tra giao cho ông
Truyền Trạng Ngôn Trưởng phòng và nói:
– Ngài Hiến Pháp giao cho toa hồ sơ này, dạy điều tra
tìm thủ phạm coi ai là tác giả. Mà toa khỏi điều tra làm gì
cho mất công, cứ phúc trình lên cho Ngài Hiến Pháp nói
thằng Trân là tác giả. Nói vậy được rồi.
Ông Truyền Trạng Ngôn ngạc nhiên hỏi:
– Ủa! Sao lạ vậy? Tôi với ông là anh em, tôi với ông Trân
cũng là anh em. Sao ông mượn tay tôi để chơi ông Trân vậy?
(Ông Ngôn lớn tuổi hơn nên thường nói chuyện xưng hô
như vậy). Ông Ngôn đem sự việc thuật lại cho ông Trân
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nghe. Ông Trân cười cảm ơn và nói:
– Tôi đã biết rồi, không ngờ đến mức độ trầm trọng như
vậy! Cũng không ngờ tâm địa ông Tấn độc hại đến mức độ
như thế. Đã một lần rồi, nay còn tái diễn? Tính làm cho tôi
mất chức Đạo nữa! Tôi kể anh nghe, bữa trước khi được
bức thơ rơi đó, ngồi trước bàn đối diện với tôi, ông Tấn nói
thơ này thằng Ngôn viết chớ chẳng ai, nói rồi suy nghĩ một
hồi lại đổi ý, nói khác:
– Mà thằng Ngôn không có khả năng viết được bức
thơ này, chắc chắn thằng Lương chớ chẳng ai khác (cách
nói của ông Tấn thường gọi như thế lúc người ta vắng mặt,
đôi khi đối với hàng Sĩ-Tải, Truyền Trạng cũng thế, ngay
lúc đối diện nhau).
Ông Tấn chạy tìm mấy bản truyền đơn ông Lương vận
động ra tranh cử Quốc Hội đem về so các tuồng chữ, thấy
không giống, suy nghĩ một hồi, đổi ý, ông Tấn nói:
– Mà thằng Lương cũng không đủ khả năng viết bản
văn này, chắc chắn thằng Trân chớ chẳng ai. Ở Thánh-Địa
này ngoài thằng Trân ra không ai viết được bản văn này (ông
Tấn tuổi thìn nhỏ hơn ông Trân hai tuổi).
Ông Trân tiếp:
– Tôi không ngờ đã như vậy còn lợi dụng uy thế của
Ngài Hiến Pháp đặng chơi tôi.
Ông Tấn và ông Trân đối diện nhau, ông Trân mời ông
Tấn đến trước bàn viết và nói:
– Năm trước, tôi có nói với anh là anh chơi tôi thì chơi,
tôi không chơi lại đâu, bởi tôi với anh từng đau khổ sống
chết bên nhau nhiều quá rồi. Tôi đã nói vậy mà anh vẫn tiếp
tục chơi tôi hoài. Hôm nay tôi mời anh đến để nói cho anh
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nghe. Nếu anh coi tôi là bạn thì tôi là bạn rất tốt của anh.
Còn anh coi tôi là kẻ thù thì anh nên nhớ rằng tôi là kẻ thù
rất lợi hại. Một khi tôi tấn công chơi lại anh thì chỉ có nước
là anh bỏ Thánh-Địa này đi thôi. Anh không còn mặt mũi
nào ở Thánh-Địa này thêm một giờ, một phút nào cả. Anh
liệu mà xử sự với tôi.
Đáng mừng là từ đó ông Tấn rất đàng hoàng với ông
Trân.
Phải chăng ông Lê Quang Tấn sợ ngôi sao của anh em
sáng hơn ngôi sao của mình nên anh Tấn, đổi ý làm như thế.
Như thế có hợp tình đời, có hợp với lẽ Đạo cùng chăng?
Nhất là cương vị Pháp Chánh, xin nhường khách bàng quan
nhận định, và vô tư phán đoàn.
Sau này nhiều lần ông Tấn nói với ông Trân khi Đạo
được phục hồi chủ quyền, tôi sẽ bầu anh lên cầm Quyền
Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài. Ông Trân can xin đừng
nói điều đó có hại, anh sẽ thấy, nếu tôi được bầu tôi cũng
sẽ từ chối thôi, còn nói như vậy là làm cho công an lưu ý tới
tôi hơn. Vài năm gần đây, ông Tấn thêm câu với ý trước:
– Tôi sẽ thuyết phục anh em để bầu anh lên cầm quyền
Hiệp-Thiên-Đài.
Ông Trân cũng lập lại lời nói trước không sửa đổi.
Phải chăng bị tác động từ lời nói của Sĩ-Tải Phan?
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TƯỞNG THUẬT

Vài sự việc liên quan mật thiết với anh Võ
Minh Tá lúc ở chung trại cải tạo Bàu Cỏ và
lúc chưa Hòa Bình trước năm 1975

A

nh Võ Minh Tá lúc mới vào trại cải tạo Bàu
Cỏ bị còng chân 24/24. Gia đình không khá
giả lắm, đồ thăm nuôi rất khiêm tốn, buồn dồn dập trong
cảnh mất tự do.
Lúc bấy giờ, ông Nhựt được ra còng ban ngày, lý do đã
lâu ngày vào trại, ông được giao việc nấu thuốc nam phát
cho tù trị bệnh.
Thời gian sau, anh Tá được xả còng, được giao phận sự
ở trạm y tế của trại, anh em được có dịp gần gũi nhiều, thấy
ông Tá buồn ông Nhựt hài hước khuyên nhủ đại khái như:
– Anh buồn cái gì? Việc gì phải buồn? Tôi nhắc chuyện
đời xưa anh nghe:
Sau đảo chính Pháp ngày 9/3/1945, anh được giao nhiệm
vụ ra Côn Đảo rước những người bị Pháp đày vì án chính trị,
trong đó có Ngài Giáo-Sư Thượng Sáng Thanh, sau thăng
Đầu-Sư ở Tòa-Thánh, ông Nguyễn Bửu Tài (Đầu-Sư Tiên
Thiên, sau quy về Tòa-Thánh nhận chức Phối-Sư), ông Lê
Minh Tòng (họa sĩ) phát họa hình Tam Thánh tại ĐềnThánh do Đức Hộ-Pháp truyền đạt, ông Tôn Đức Thắng
người cộng sản và một số người khác nữa.
Về tới bến tàu Sài-Gòn, gần cột cờ thủ ngữ, lúc chia tay
ông Tôn Đức Thắng ôm anh vừa nói vừa khoc: Tôi tưởng
gởi xác ngoài Côn Đạo rồi, không có ngày về đất liền. Hôm
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nay được đặt chân về đây công ơn của anh không biết ngày
giờ nào tôi đền trả được… Ông Tôn Đức Thắng ôm anh vừa
khóc vừa nói như vậy. Bây giờ ông Tôn Đức Thắng bận việc
quốc sự, không đền đáp công ơn của anh được, con cháu
của ông thay ông mang anh về đây, cất nhà cho anh ở, nấu
cơm cho anh ăn, lại cho ăn bo bo, ăn bắp, ăn củ mì, cho nếm
đủ thứ mùi; tối ngũ còn cho lính canh gác, giữ an ninh cho
anh, sướng quá còn gì nữa mà buồn. Anh còn muốn gì nữa?
(Anh em cùng cười).
Nhắc anh Võ Minh Tá khi còn cấp bậc nhỏ trong quân
đội Cao-Đài chưa lên thiếu tá, cũng có chuyện hay hay.
Lúc được lệnh hành quân ở Bến Tre để bảo đảm an ninh
cho dân chúng và Bổn Đạo, trận chiến ác liệt giữa Việt Minh,
Quốc gia và quân đội Cao-Đài, diễn ra từ sáng sớm đến nữa
đêm, các binh chủng đều mệt mỏi, tùy tiện rút quân. Về đến
cứ địa, khi điểm quân lại anh Tá thấy không có mặt Thiếu
úy Thiệu, Sĩ quan mới ra trường Võ bị Đà Lạt, trong cánh
quân đội Quốc gia, anh Tá đem quân trở lại chiến trường,
trong đêm tối lùng khắp nơi mới tìm được Thiếu úy Thiệu
đưa về an toàn, Thiếu úy Thiệu mang ơn anh Tá rất nhiều.
Khi làm Tổng Thống nhớ ơn cứu tử, ông Thiệu cho anh
Tá làm Trưởng Ty chiêu hồi ở Hậu Nghĩa. Vì trình độ có
giới hạn, võ thì giỏi, văn hóa kém, công việc ở ty không trôi
chảy nên ông Thiệu cho nghỉ việc và ban cho anh Tá tập chi
phiếu, muốn đi du lịch đâu tùy ý, thiếu tiền được quyền ký
ngân phiếu đến kho bạc lãnh xài.
Đáng quí trọng và cũng đáng ghi nhớ một cử chỉ “đền
ơn đáp nghĩa” của người lớn biết xử sự là vậy.
Một việc khác cũng anh Tá năm 1947, khi Đức Huỳnh
Phú Sổ Giáo Chủ Đạo Hòa Hảo, đóng quân tại Bình Hòa,
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nhà Ngài Thái Bộ Thanh, được anh Nguyễn Hữu Đức, con
Ngài Thái Bộ Thanh, thứ tư trong gia đình, hướng dẫn về
Tòa-Thánh đàm đạo trao đổi với Đức Hộ-Pháp trong một
đêm.
Rạng đông trời sáng, Đức Hộ-Pháp cho một toán quân
do anh Tá cầm đầu hộ tống Đức Huỳnh Giáo Chủ về miền
Tây (lâu ngày không rõ địa danh), Đức Huỳnh Giáo Chủ
nói với anh Tá:
– Được rồi. Bây giờ mấy em có thể về được rồi.
Anh Tá đáp:
– Đức Giáo Chủ tôi dạy phải đưa Ngài tới nơi tới chốn.
Đây chưa tới nơi tới chốn xin để cho chúng tôi làm đúng
như lời Đức Giáo Chủ chúng tôi đã dạy:
Đức Huỳnh Giáo Chủ nói:
– Đến đây còn qua sông nữa là tới rồi. Em cứ về thưa
lại với Đức Hộ-Pháp là đã đưa qua về tới nơi tới chốn rồi.
Anh Tá về. Sau nghe lại: Khi qua sông, đông người
xuồng nhỏ chở đưa nhiều chuyến, Đức Huỳnh Giáo Chủ
qua chuyến sau cùng. Bên kia bờ sông cánh quân Bửu Vinh
(Hoàng Tộc) thuộc mặt trận Việt Minh kháng chiến, tổ chức
đón và ân cần làm tiệc đãi. Vì quá tin không để phòng, khi
vào phòng dự tiệc, súng ống để bên ngoài, quân Bửu Vinh
thu gom tất cả và bắt Đức Huynh Giáo Chủ giết, chặt làm
ba khúc, chôn ba nơi, sợ hườn hình sống lại.
Việc ở Chùa Thầy Năm Cây tại làng Bình Hòa quận
Thủ Thừa Tân An cũng chính anh Tá cầm quân đã phớt
đề cập trong bản Văn Tịch Pháp Nhơn Luân Chi Đạo (vụ
Nguyễn Bình).
Nhắc đến Phật Giáo Hòa Hảo năm 1998, một số bổn
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Đạo Hòa Hảo cùng đi chung với cô Nguyễn Thị Nghĩa,
trưởng nhóm từ thiện Muối Tiêu, đến viếng Tòa-Thánh,
chương trình dự tính đi luôn đến núi Điện Bà, ngồi cáp
treo lên chùa. Khi đến nhà ông Trân, điểm tâm sáng xong
lại đổi ý dịnh, chỉ viếng Tòa-Thánh rồi đi về nhà nghe nói
chuyện không đi núi.
Hôm ấy có cô Giáo-Thiện Dương thị Mành cùng lo tiếp
khách hộ. Dùng cơm trưa xong, các bà và các cháu thanh
thiếu niên nghỉ trưa, người lớn tiếp tục ngồi nói chuyện luôn.
Ông Trân có nhắc qua việc Đức Huỳnh Giáo Chủ có
gởi gấm bổn đạo với Đức Hộ-Pháp, Đức Hộ-Pháp có ra văn
bản kêu gọi. Có lẽ vì Đức Huỳnh Giáo Chủ không còn nữa
nên lời kêu gọi của Đức Hộ-Pháp không đem lại kết quả tốt.
Ba giờ chiều phái đoàn lên xe về Sài-Gòn. Tết có gọi
điện thoại chúc Xuân ông Nhựt và gia đình.
Những khách Phật Giáo này thuộc thổ chức Từ Thiện,
thường xuyên lo phận sự tại Bệnh viện Nguyễn văn Học
Gia Định, hằng ngày nấu cơm cháo cấp miễn phí, còn giúp
tiền bạc cho bệnh nhân nghèo nằm điều trị tại bệnh viện
để mua thuốc.
Qua các cuộc trao đổi về mặt Đạo, mấy ông Đạo Hòa
Hảo ở Cần Thơ cũng dành cho ông Trân rất nhiều cảm tình,
có thể biết ít nhiều về Đức Huỳnh Giáo Chủ buổi sanh tiền,
đặc biệt nhất qua bài thi của Đức Huỳnh Giáo chủ sáng tác
độ năm (1943–1944) tại Sài-Gòn.
Xin ghi lại đây:
Ta có tình yêu rất đượm nồng,
Yêu đời yêu lẫn cả non sông.
Tình yêu chan chứa nơi hoàn vũ,
Không thể riêng yêu khách má hồng.
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Nếu khách má hồng muốn được yêu,
Thì trong tâm trí phải xoay chiều,
Hướng về phụng sự cho nhơn loại.
Sẽ gặp tình ta trong khối yêu.
Nghĩ cùng bằng lòng và lý thú qua các cuộc tương liên
mật thiết với các tôn giáo bạn như Hòa Hảo và Chiếu Minh
ở Cần Thơ. Những lần về Tòa-Thánh chụp ảnh, quay phim
cuộc Lễ Hội-Yến Diêu-Trì và lễ cúng tại Đền-Thánh, người
Chiếu Minh ở tại nhà, ông Trân còn chở đi viếng phủ từ
họ Trần và họ Phan. Lần đi Cần Thơ, ông Trân được mời
đi viếng Tổ đình Chiếu Minh, nghĩa trang an táng các bậc
tiền bối Chiếu Minh có quay phim, chụp ảnh kỉ niệm và
có xin ghi âm những lời phát biểu của ông về quá trình mặt
Đạo thời gian trước.
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TƯỜNG THUẬT

Các diễn biến trong cửa Đạo sau ngày
Đức Hộ-Pháp tự lưu đày lên Campuchia

D

ư luận trong giới bổn Đạo cho rằng ba vị
Chánh Phối-Sư thời năm 1956 đã truất phế
Đức Hộ-Pháp sau ngày lưu vong.
Ông Tá Lý Minh thuộc ban sản xuất Hội Đồng ChưởngQuản cho biết đã viết lịch sử Đạo, chia ra ba giai đoạn. Đoạn
I và Đoạn II đã viết xong còn Đoạn III chưa viết. Nội dung
đề cập đến việc truất phế này.
Anh em có lý của anh em, song sự thật vẫn là sự thật.
Năm 1967, lúc lưu vong mới về ông Nhựt đã nghe đề cập
đến vụ này song không đính chính khi Ngài Thượng-Sanh
đang cầm giềng mối Đạo. Nay tuổi đời khá cao, sắp hết rồi
thấy cần ghi lại vài việc quan trọng xảy ra khi Đức Hộ-Pháp
vắng mặt ở Tổ đình.
Quả thật có phiên họp nơi Nữ Đầu-Sư Đường, có hơn
100 Chức-Sắc dư, do ba Chánh Phối-Sư chủ trì:
– Ngài Thượng Sáng Thanh
– Ngài Ngọc Non Thanh
– Ngài Thái Bộ Thanh
Đại ý nói rằng buổi đầu có ba tiền bối có công khai
sáng nền Đạo, đến nay Đức Thượng-Phẩm đã qui Thiên,
Đức Hộ-Pháp đã lưu vong còn Ngài Thượng-Sanh làm ở Sở
Thương Chính Sài-Gòn vừa hưu trí, xin mời về Tòa-Thánh
cầm giềng mối Đạo.
Vi bằng gởi qua nhà khách Giáo Tông Đường, nhờ Ngài
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Tiếp Đạo đang ngụ tại đó mời dùm (Ngài Tiếp Đạo là anh
cả trong gia đình, cô Giáo-Sư Hương Cường thứ ba, Ngài
Thượng-Sanh thứ tư).
Hôm ấy, trong phòng Ngài Tiếp Đạo có ông cựu Tỉnh
trưởng Nguyễn văn Vàng, Đại biểu Chánh Phủ Miền Tây,
đặc trách Hoa kiều Sự vụ. Hai ông xem và bàn tán. Kết thúc,
Ngài Tiếp Đạo giao hoàn bản bi bằng cho Hội-Thánh CửuTrùng-Đài với lời phê:
Mời Ngài Thượng-Sanh về còn Đức Hộ-Pháp ở
Phnompenh tính sao?
Quý Ngài Chánh Phối-Sư trao đổi góp ý và hồi đáp đại
ý rằng: Đối với Đức Hộ-Pháp ở Phnompenh chỉ tôn trọng
về mặt tinh thần còn về mặt Đạo ở Tòa-Thánh trọn tùng
Ngài Thượng-Sanh. Ông Nguyễn văn Vàng và Ngài Tiếp
Đạo cũng chưa vừa lòng theo ý kiến này và buộc Hội-Thánh
phải dứt khoát không liên hệ với Đức Hộ-Pháp nữa, Ngài
Thượng-Sanh mới về.
Tình thế bắt buộc Hội-Thánh muốn có người cầm giềng
mối Đạo phải hứa không liên hệ với Đức Hộ-Pháp, làm
vừa lòng Ngài Tiếp Đạo, Ngài Thượng-Sanh mới về. Chỉ
vậy thôi, chẳng rõ chánh quyền hay Ngài Tiếp Đạo có sửa
đổi hay thêm bớt gì không mà dư luận lên án ba vị Chánh
Phối-Sư truất phế Đức Hộ-Pháp.
Mặc dầu trên văn bản ghi như vậy, nhưng Ngài Thái
Chánh Phối-Sư vẫn liên lạc với Đức Hộ-Pháp, Ngài Tiếp
Đạo không nắm được bằng chứng nhưng vẫn nghi nên nhờ
công an giữ tại Ty 19 ngày ở Nhàn Du khách sạn ở cửa số 3
Nội Ô Tòa-Thánh.
Chính trung úy Phước, trưởng ty công an Tây-Ninh,
tại Nhàn Du khách sạn, nói với Ngài Thái Chánh Phối-Sư
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rằng việc quản thúc do Ngài Tiếp Đạo gởi, không phải do
công an (nguyên văn nói đạo gởi ông Tiếp Đạo gởi).
Ngài Thái Chánh Phối-Sư có cảm tác bài thi nói rằng
Cao Đức Trọng gởi vào tù.
Khi Ngài Thượng-Sanh về Tòa-Thánh, Ngài Thái Chánh
Phối-Sư sửa bỏ câu thi vừa nêu trên để tránh mất lòng Ngài
Thượng-Sanh. Đã thế sau Ngài Tiếp Đạo còn đề nghị công
an biệt xứ Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức, Ngài Ngọc
Chánh Phối-Sư Ngọc Non Thanh và Ngài Thái Chánh
Phối-Sư Thái Bộ Thanh, năm năm không cho về Tòa-Thánh.
Lúc bấy giờ Ngài Hiến Pháp và Ngài Ngọc Chánh
Phối-Sư ở tại Thánh-Thất Đô Thành (891 Trần Hưng Đạo
Sài-Gòn), Ngài Thái Chánh Phối-Sư ở nhà con gái và rễ làm
Hiệu Trưởng trường Trung học Đức Hòa Chợ Lớn.
Mãi đến năm 1963, sau khi Ngô Đình Diệm bị lật đỗ
ba Ngài mới được về hành đạo tại Tòa-Thánh. Anh em kể
lại: Lúc bấy giờ Ngài Tiếp Đạo rất bất bình Đức Hộ-Pháp
lưu vong không giao cho Ngài cầm giềng mối Đạo lại giao
cho Ngài Hiến Pháp, đa số hiểu rằng Ngài Thượng-Sanh
không hành Đạo đã lâu, còn ở gia đình tại Sài-Gòn, không
về Tòa-Thánh, Ngài Tiếp Đạo cũng ở Sài-Gòn, không liên
hệ với Đức Hộ-Pháp, nếu giao mà Ngài Tiếp Đạo không
nhận, sự việc Đạo sẽ ra sao? Thiên hạ bổn Đạo nghĩ sao về
uy tính của Đức Hộ-Pháp?
Phần Ngài Hiến Pháp có đến gặp Đức Hộ-Pháp tại Báo
Ân Đường, ở mấy ngày đêm trao đổi nhiều, có sự đồng ý chấp
nhận, Đức Hộ-Pháp mới ủy quyền cho thay mặt. Hơn nữa,
khi Đức Hộ-Pháp vắng mặt, Thời Quân Chi Pháp thay thế,
ưu tiên hợp pháp hơn là Chi Đạo.
Thế hệ sắp tới và lịch sử sẽ bình luận và phê phán việc
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này. Sau khi Ngài Thượng-Sanh về Tòa-Thánh, Hội-Thánh
cho lệnh gọi Đức thay vì Ngài, danh từ Đức Thượng-Sanh
được dùng kể từ đó.
Được nghe thêm việc trọng hệ hơn nữa. Do anh em
Chức-Sắc âm thầm truyền khẩu kể cho nhau nghe, nghĩ
rằng cái chết của Đức Hộ-Pháp cứu không biết bao nhiêu
Chức-Sắc có mặt tại Tòa-Thánh thời bấy giờ, khỏi mang tiếng
bội sư phản Đạo. Chính ông Giáo-Sư Thái Chẩn Thanh còn
sống cũng nhìn nhận đúng sự thật.
Đức Thượng-Sanh ra lệnh tổ chức nghi tiết tại ĐềnThánh, buộc cả Chức-Sắc phải có mặt ngày hôm sau, lập
thệ không liên hệ (không nhìn) Đức Hộ-Pháp nữa. Nghi
thức sắp xếp xong, điện tín ở Phnompenh gởi về báo tin
Đức Hộ-Pháp đã qui Thiên. Mọi việc được sắp xếp gọn và
thông qua luôn.
Cũng trong thời gian này, Ngài Tiếp Đạo mời nhị vị
Thừa Sử Nguyễn văn Kiết và Nguyễn văn Hợi đến cho biết:
– Bây giờ Hiệp-Thiên-Đài không dùng mấy em nữa.
Mấy em muốn làm Đạo trả chức Thừa Sử đi, cho qua chức
Giáo-Hữu.
Hai trưởng huynh đáp rằng;
– Trước kia chúng tôi là giáo viên Đạo Đức Học Đường,
đủ công nghiệp cầu phong Lễ-Sanh, Đức Giáo-Tông dạy rằng
Hiệp-Thiên-Đài định vị, Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn
phong cho chúng tôi chức Sĩ-Tải, sau được thăng Thừa Sử.
Bây giờ nếu Ngài dùng thì chúng tôi làm công quả, còn không
dùng chúng tôi về nhà. Ngài dạy chúng tôi trả chức Thừa Sử,
Ngài cho chức Giáo-Hữu chúng tôi không làm được.
Còn việc khá quan trọng nữa là ông Giáo-Hữu Thượng
Liền Thanh, Khâm Châu Đạo Đường Nhơn Chợ Lớn bị
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bắt vì chính sách Hòa Bình Chung Sống của Đức Hộ-Pháp,
chết trong tù. Đức Thượng-Sanh giáng cấp xuống Lễ-Sanh,
Đức Hộ-Pháp dùng quyền Chí-Tôn tại thế, Chưởng-Quản
Nhị Hữu Hình Đài, thủ tiêu lịnh Đức Thượng-Sanh, phục
chức Giáo-Hữu cho ông Thượng Liền Thanh.
Tôi nghĩ Đức Thượng-Sanh chuyển hướng, không chống
đối Đức Hộ-Pháp nữa là do bài cơ của ngài Tiếp Đạo giáng
nhắc trong ngày giỗ của ngài: Những gì mà Ngự Mã Thiên
Quân đã làm, canh cải sửa đổi sẽ bị đọa. Đáng lẽ ngài cũng
bị đọa, song nhờ công dày đức của mẹ (Bà Phối-Sư Hương
Lự) và lòng từ bi của Đức Hộ-Pháp nên ngài khỏi bị đọa
nhưng phải tái kiếp đặng trả nợ.
Sau nầy độ 1968–1969 bà Giáo-Sư Hương Cường (em
thứ ba trong gia đình) lúc bấy giờ Cai quản Cô Nhi Viện
Tòa-Thánh, tại Nhàn Du Khách sạn cũ, làm tờ trình gởi ngài
Hiến Pháp, Chưởng-Quản Bộ Pháp Chánh cho rằng cơ giả,
vì bài cơ ghi phò loan do Đức Thượng-Sanh và ngài Bảo Văn
Pháp Quân nhưng ngày đó Ngài Bảo Văn Pháp Quân đã
qui vị rồi sao còn bịa đặng bôi bác gia đình họ Cao của bà?
Ngài Hiến Pháp ra văn thơ phủ nhận bài cơ đó để trấn an.
Anh em thuật lại, ngày giỗ ông Tiếp Đạo tại nhà bà
Phối-Sư Hương Lự (mẹ ruột ngài Tiếp Đạo sau thăng ĐầuSư). Cầu cơ xong, quí ngài xuống phòng tiệc, bài cơ để dưới
lư nhang trên Thiên Bàn. Anh em lên chép và trả lại chỗ cũ,
gia đình không hay biết. Lúc ngài Thượng-Sanh cầm giềng
mối Đạo, Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu về công tác
nói với ông Thừa Sử Nguyễn văn Hợi đại khái rằng:
– Mấy anh em không được phép xưng Chức-Sắc HiệpThiên-Đài, Hiệp-Thiên-Đài là mấy qua, là Thời Quân đổ
lên. Muốn xưng mình là Hiệp-Thiên-Đài mấy em phải nói
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là Chức-Sắc phụ thuộc Hiệp-Thiên-Đài mới được – phải
thêm chữ phụ thuộc.
Có lẽ do các sự việc kể trên hoặc nhiều việc khác mà
ít người biết, Đức Chí-Tôn giáng cho bài thi rất cảm động:
Đổ lụy Thầy phân cũng nghẹn ngào,
Các con đau Thầy há vui sao?
Còn lời còn dạy chim chung tổ,
Vắng tiếng vắng khuyên ngựa rẻ tàu.
Xét quấy lo tròn nhơn đức trước,
Độ đời mới vẹn nghĩa ân sau.
Thương nhau phải lúc chung vai gánh,
Danh giá đừng quên Đạo đứng đầu.
Từ đó nội bộ của Đạo tại Tây-Ninh trở lại bình thường,
không còn sóng gió nữa. Không sóng gió bên trong và cũng
không sóng gió bên ngoài, nghĩa là sóng yên gió lặng đến
năm 1975.
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TƯỜNG THUẬT

Câu chuyện nội bộ giữa hai ông Phối-Sư Thượng Thơ
Thanh và Giáo-Sư Thái Phát Thanh – Thượng Thống và
Phụ Thống Học Viện tại Nội Chánh Cửu-Trùng-Đài.

M
nói:

ột hôm ông Phối-Sư Thái Thơ Thanh đến
gặp ông Nguyễn Minh Nhựt tại tư gia và

– Tôi đến nhờ ngài Thái giúp ý kiến giải quyết vấn đề
nội bộ giữa ông Giáo-Sư Thái Phát Thanh và tôi. Ngài Thái
bịnh, chỉ tôi lên gặp ông bảy. Việc xảy ra như thế nầy: Tôi
đang cầm văn bản của ông Nguyễn Hữu Lương gởi yêu cầu
giúp đỡ ghi tên ông Nguyễn Thành Long, giáo sư Trường
Lê Văn Trung vào chung thông qui giáo viên Đạo Đức Học
Đường để xin giấy tái hoãn dịch cho kịp nạp hồ sơ tranh cử
Hội Đồng Tỉnh. Ông Phụ Thống đến giựt trên tay tôi rồi
làm tờ tố tôi lên Thượng Chánh Phối-Sư, nói rằng tôi và ông
Lương cấu kết nhau để làm tiền trong việc xin tái hoãn. Tại
không suy nghĩ hay không biết mới làm như vậy thôi. Từ
trước Học viện lo giấy hoãn và giấy tái hoãn dịch cho giáo
viên Đạo Đức Học Đường và giáo viên Lê Văn Trung luôn.
Thế mà Giáo-Sư Phát lại tố. Nhờ ông Bảy giúp tôi thảo bản
văn trả lời.
Ông Trân nói:
– Ông năm vui lòng cho biết việc nầy định làm tới nơi
tới chốn hay nửa chừng bỏ dang dở. Nếu không làm cho
tới nơi tới chốn, bỏ dang dở nửa chừng đã mất công, còn
bị thiên hạ cười.
Ông Phối-Sư:
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– Phải làm cho ra lẽ, tới nơi tới chốn chớ.
Ông Trân:
– Như vậy tôi xin cộng tác với ông năm.
Ông Trân thảo văn bản trả lời đưa cho ông Phối-Sư
xem và nói nếu đồng ý xin cho đánh máy và ký tên gởi đi.
Ông Phối-Sư đọc rồi nói:
– Ông bảy viết mạnh quá.
– Đó là ý kiến của tôi, còn phần quyết định là của ông
năm. Ông năm muốn bỏ đoạn nào hay thêm bớt xin tùy ý.
Ông Trân lại có ý kiến thêm:
– Ngày mai, khi vào văn phòng, ông năm cho mời ông
Phát đến hỏi những hồ sơ nào ông năm giao cho ông Phát
làm từ trước còn tồn đọng, cho ông năm mượn lại xem xét,
thấy đầy đủ ông năm nói: Những hồ sơ nầy tôi mượn lại, xin
để đây, mời ông Giáo-Sư về bàn ngồi nghỉ, khi nào cần, tôi
sẽ nhờ ông Giáo-Sư giúp tôi. Thế rồi ông năm chẳng giao gì
hết, mỗi ngày sáng cũng vậy, chiều cũng vậy, vào văn phòng
ông năm đến bàn bắt tay ông Phát và vui vẻ hỏi: – Thế nào,
khỏe chứ? Đêm hôm ngủ có được không?… Hỏi vài câu rồi
nói tiếp: – Ông Giáo-Sư cứ ngồi nghỉ, khi nào cần, tôi sẽ
nhờ ông Giáo-Sư giúp tôi. Chỉ một câu nói đó, sáng cũng
nói chiều cũng nói, lập đi lập lại hoài, mà không giao việc gì
cả, thử coii ông Phát sẽ nghĩ sao rồi tính tiếp.
Thời gian sau, ông Phối-Sư Thơ đem cho ông Nhựt xem
đơn của ông Phát và hỏi ý kiến. Ông Nhựt thảo văn bản trả
lời đại khái rằng:
– Hiền hữu làm đơn xin chuyển đi nơi khác, sao lại gởi
xin Thượng Thống? Thượng Thống đâu có quyền đó. Đơn
xin phải viết gởi Lại Viện hoặc Thượng Chánh Phối-Sư,
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Thượng Thống chứng chuyển mới hợp lệ. Tôi có thể chuyển
đơn nầy của Hiền-Hữu được nhưng ngại rằng thượng cấp
quở, nói tôi không biết làm việc. Nếu Hiền-Hữu vẫn giứ ý
kiến đổi đi nơi khác nên viết lại cho đúng.
Lần thứ nhì, ông Giáo-Sư Phát gởi bản đơn đánh máy
đàng hoàng nhờ Thượng Thống chứng chuyển. Được ông
Phối-Sư cho xem, ông Nhựt thảo bản văn trả lời đại ý rằng
đơn viết hợp lệ song tiếc rằng lại gởi bản nhì (bản giấy than)
không đúng nguyên tắc hành chánh. Đơn gởi thượng cấp
phải gởi bản chánh, bản giấy than không được. Tôi cũng
có thể chuyển đi song ngại rằng thượng cấp sẽ quở nói tôi
không biết làm việc, nếu còn giữ ý định xin đổi, thì nên gởi
bản chánh đúng hơn.
Lần thứ ba, ông Giáo-Sư Thái Phát Thanh nhờ Thượng
Thống chứng chuyển. Được cho xem, ông Nhựt thảo bản
văn trả lời tiếp:
– Hiền hữu tố thượng cấp của Hiền-Hữu, nội vụ chưa
giải quyết, Hiền-Hữu vội gì xin đổi đi, chờ khi nào vấn đề
được giải quyết xong, phải trái về ai và kết quả như thế nào
rồi chừng đó Hiền-Hữu muốn đổi đi tôi sẵn sàng chứng đơn
cho Hiền-Hữu. Hãy yên tâm chờ.
Ông Phụ Thống Học Viện – Giáo-Sư Thái Phát Thanh
chạy cầu cứu Ngài Quyền Chánh Phối-Sư Thượng Nhã
Thanh xin can thiệp. Ông Thượng Nhã Thanh đến nói với
ông Thượng Thơ Thanh: Em út lỗi lầm đã nhận thấy khuyết
điểm, xin đổi đi thôi thuận chứng đơn cho yên, cầm lại làm
chi nữa. Bao nhiêu đó đủ rồi.
Ông Phối-Sư Thượng Thống tường thuật tự sự và bàn
với ông Nhựt về hướng giải quyết. Ông Nguyễn Minh Nhựt
vui vẻ đáp:
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– Riêng ý tôi, tôi chưa cho đi đâu hết. Sự việc đến đây
xin tùy ông Năm định liệu. Tôi không có ý kiến gì thêm.
Thế là ông Phối-Sư Thượng Thống Học Viện chấp nhận
theo yêu cầu, bằng lòng chứng đơn cho ông Phụ Thống đổi
đi nơi khác. Tấn tuồng loạn hàng thất thứ tại Học Viện Nội
Chánh chấm hết tại đây.
Cước chú: Ông Trịnh Thế Phát thời gian làm Đại tá
quân đội Cao-Đài mang tên Trần Thái Huệ. Lúc Ngô Đình
Diệm mới về Việt-Nam làm Thủ Tướng. Ngài Phối-Sư Thượng
Vinh Thanh (Trần Quang Vinh) làm Tổng Trưởng Bộ Quốc
Phòng, Đại tá Huệ được phân làm Đổng Lý văn phòng cho
Ngài Trần Quang Vinh.
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TRÍCH BẢN GHI ĐỂ LƯU NIỆM

Buổi họp tại hội trường Hòa Thành lúc 8 giờ
ngày 15/03/1997 (17/01/Đinh Mùi) dưới sự
chủ tọa của chánh quyền Tây-Ninh.
1. Ông Nguyễn văn Thống –Chủ tịch MTTQ tỉnh
2. Ông Mười Thượng–Ban Tô Giáo tỉnh
3. Ông Huỳnh văn Đẹp–Chủ tịch MTTQ huyện
4. Ông Huỳnh văn Tâm–Phó Chủ Tịch MTTQ huyện Hòa
Thành
5. Ông Đỗ Tuyện–Ban Tôn Giáo Huyện
6. Ông Đại úy Nguyễn văn Cai–Công an huyện
Sau lời khai mạc cuộc họp của Năm Thống, các anh
em lần lượt phát biểu:
1. Ông Lê Ngọc Lượm–Trí-Huệ-Cung
2. Ông Sĩ-Tải Phùng văn Phan–Hiệp-Thiên-Đài
3. Bà Phạm thị Xuyến–Trí-Giác-Cung
4. Ông Lễ-Sanh Thượng Thiện Thanh–(Cựu Đầu Tộc
Đạo Mỏ Công)
5. Ông Nguyễn văn Chương–Trí-Huệ-Cung
6. Ông Truyền Trạng Trương Ngọc Nam
7. Bà Phạm thị Xuyến–Trí-Huệ-Cung
8. Ông CTS Huỳnh Minh Tấn
9. Ông Lễ-Sanh Thượng Thiện Thanh
10. Ông Nguyễn văn Thống–Chủ Tịch MTTQ
11. Ông Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt:
“Từ khai mạc cuộc họp, anh em đã nêu rõ lập trường
của Đạo với mọi diễn biến đã qua, cán bộ cũng đã giải đáp,
nói lên chính sách và chủ trương của chính quyền. Giờ đây
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tôi xin nhắc lời của anh Năm Thống, chủ tịch MTTQ trích
điểm Đức Hộ-Pháp tại phiên họp ở hội trường Thống Nhất,
Nội Ô Tòa-Thánh Tây-Ninh. Hôm nay cũng có lời trích
điểm Đức Hộ-Pháp nữa.
Tôi xin nói với tư cách là người bên cạnh Đức Hộ-Pháp
buổi sanh tiền cho đến giờ phút chót khi Đức Hộ-Pháp sắp
thở hơi cuối cùng, tôi vẫn bên cạnh giường bệnh. Hơn nữa
ông thân tôi trước kia cũng là Chức-Sắc lớn, là Thái Đầu-Sư
của Đạo. Tôi biết nhiều và rất rõ, bởi tôi làm công quả từ lúc
mới ra trường từ năm 1942. Tôi nhắc lại sự việc xảy ra năm
1947, để trả lời anh Năm Thống về sự cột buộc vừa nêu trên.
Sau thời gian bị lưu đày ở Madagascar về, quân đội Pháp
giao cho Đạo quản lý một số tù chính trị bị giam giữ ở Nhà
mũ Cẩm Giang, những người bị giam giữ toàn là trí thức,
là kỹ sư, bác sĩ, giáo sư, kiến trúc sư (quên kể Giáo-Sư Vinh
sau ngày được tha, xin dạy học tại Đạo Đức Học Đường
Nội Ô Tòa-Thánh, hiện còn sống ở Bàu Cỏ, Tây-Ninh). Đức
Hộ-Pháp ra lệnh tổ chức một bữa cơm chay tại Trai Đường
Nội Ô Tòa-Thánh, và dạy Sở May Linh Đức may cho mỗi
người một bộ bà ba trắng và một áo dài trắng.
Sau bữa tiệc và tặng quà rồi, Đức Hộ-Pháp nói: Quân
đội Pháp giao cho Đạo chịu trách nhiệm quản lý anh em.
Hôm nay Bần Đạo trả tự do lại cho anh em tất cả. Ai muốn
ở nhà lo việc nhà thì cứ ở nhà lo, ai muốn theo Việt Minh
chống Quốc gia thì cứ theo, ai muốn theo Quốc gia chống
Việt minh thì làm theo ý hướng chính trị của mình thể hiện
lòng yêu nước. Bần Đạo không buộc bên này, chống bên kia,
tùy theo ý hướng và lập trường chính trị mà thể hiện lòng
yêu nước của mình. Bần Đạo không đặt vấn đề, không buộc
theo bên này chống bên kia.
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Lúc bấy giờ Việt minh còn ở chiến khu kháng chiến,
còn Đạo ở ngoại thành dưới chế độ Quốc gia thêm áp lực
của Pháp. Như thế lập trường của Đạo rất rõ ràng… Tôi có
thể nói tôi là chứng nhân lịch sử, nếu anh Năm Thống thầy
cần, tôi đề nghị đối thoại, bất luận ngày nào, giờ nào, bất
luận địa điểm nào, có hẹn là tôi có mặt đáp ứng.
12. Ông Nguyễn văn Chương Trí-Huệ-Cung
13. Ông Sĩ-Tải Nguyễn Minh Ngời
14. Ông Đinh Quang Củ
15. Ông Huỳnh văn Đẹp–MTTQ huyện
Cuộc họp gần 60 người, tan họp lúc 12 giờ kém 15 thì
2 giờ Đại tá Vinh và Đại úy Tân viếng tại nhà, ông Nhựt
cũng lập lại nội dung câu chuyện và những lời phát biểu đó
bởi cuộc họp có đặt máy ghi âm.
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TRÍCH BẢN GHI LỜI PHÁT BIỂU

Trong phiên họp của Chức-Sắc, với cán bộ Hoạt, chủ
tịch Đoàn Kết Tôn Giáo Trung Ương Hà Nội
Phái đoàn gồm:
1. Cán bộ Hoạt–UBDT. ĐKTG
2. Cán bộ Linh–UBDT. ĐKTG
3. Ông –Thanh tra phụ trách cán bộ Hoạt
4. Ông Du–phụ trách cán bộ Linh
5. Ông Diệu–Phó Chủ tịch MTTQ Tây Ninh
Thành phần Chức-Sắc và Chức Việc ở Tòa-Thánh:
1. Phối-Sư Thái Thế Thanh–(chủ nhà)
2. Giáo-Sư Thái Long Thanh
3. Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt
4. Lễ-Sanh Thượng Tịnh Thanh
5. Lễ-Sanh Thượng Thiên Thanh
6. Lễ-Sanh Ngọc Khuôn Thanh
7. Sĩ-Tải Hà Ngọc Voi
8. Sĩ-Tải Phùng văn Phan
9. Chánh-Trị-Sự Phạm Phú Nữa
10. Chánh-Trị-Sự Trần Thối Xã (tức Út On)
11. CTS Nguyễn Văn Lai
12. Chánh-Trị-Sự Trần Huy Trường Thiện
13. Chánh-Trị-Sự Huỳnh Thị Tám
14. Thông-Sự Nguyễn Thu Thủy
Cán bộ phát biểu:
Chúng tôi là phái đoàn MTTQ Trung ương gồm có bốn
anh em, đến đây để nghe một số bà con giáo phẩm và một số
76



vị Chức-Sắc phản ảnh cho anh em chúng tôi nghe để thực
hiện chương trình Đại Đoàn Kết Tôn Giáo.
Sáng nay chúng tôi đã có tổ chức cuộc tọa đàm với Hội
Đồng Chưởng-Quản và chiều nhờ anh em Tỉnh Tây-Ninh
hướng dẫn đến thăm gia đình cụ Phối-Sư cũng như các cụ
có mặt nơi đây để chúc các cụ và gia đình. Kính mời các cụ
phản ánh một số tình hình về Chính Sách Đoàn Kết Tôn
Giáo có gì còn tồn tại và các cụ có ý kiến để đạo đạt đến
Nhà nước do chính Sách Đại Đoàn Kết Tôn Giáo tốt hơn.
Phối-Sư Thái Thế Thanh: Phái đoàn Giáo-Sư Nghiêm
Xuân Vạn, Viện trưởng Viện Khoa Học Hà Nội, có hứa sẽ
nghiên cứu và trình lên Chính phủ trả quyền Hội-Thánh lại.
Hội Đồng Chưởng-Quản qua hai nhiệm kỳ do MTTQ Tỉnh
Tây-Ninh dựng lên. Yêu cầu Chính phủ tôn trọng tự do tín
ngưỡng, trả quyền Hội-Thánh lại cho chúng tôi… HĐCQ
hiện giờ không phù hợp với Tôn Giáo Cao-Đài Tây-Ninh.
Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt: Tôi xin bổ túc thêm
nguyện vọng của chúng tôi gởi lên chính phủ bị gởi về địa
phương giải quyết, chẳng khác nào bị cáo được giao quyền
xử lý tiên cáo, chẳng hợp lý chút nào. Chúng tôi bị chính
quyền tỉnh bắt sáu lần để áp đảo Đạo.
Cán bộ Hoạt: Từ trước đến nay, các cụ có văn kiện nào
gởi lên Chính Phủ, như xin lại quyền tự do tín ngưỡng, xin
cho biết nội dung cụ thế.
Cải Trạng Nhựt: Chúng tôi chẳng biết quí vị cần gì
nên không chuẩn bị trước, không nhớ chính xác thời gian,
chỉ ghi nội dung đòi tự do tín ngưỡng, đòi trả cơ sở của Đạo
bị nhà nước chiếm thu, vụ bắt Chức-Sắc tra khảo… nếu cần
sẽ cung cấp sau.
Lễ-Sanh Thượng Thiên Thanh: ………………………………
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Giáo-Sư Thái Long Thanh: ……………………
Sĩ-Tải Phùng văn Phan: ………………………
Giáo-Sư Thái Long Thanh: …………………
Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt: Tôi bị Chính quyền
bắt giam với mục đích cải tạo Tôn Giáo, vì tôi dám nói lên
sự thật lúc tôi cầm đầu Bộ Tư Pháp của Đạo. Hội Đồng
Chưởng-Quản trục xuất tôi ra khỏi Đạo. Ông Thừa Sử Lê
Quang Tấn cũng bị Hội Đồng Chưởng-Quản ra Đạo lệnh
ngưng quyền chức và trục xuất khỏi Thánh-Thất. Phối-Sư
có quyền hạn gì?
Tôi có gởi văn thơ hỏi, HĐCQ nói với tôi: – Bây giờ hành
Đạo, người ta bảo làm cái gì làm cái đó cho rồi. Tôi hỏi tiếp:
Văn kiện gởi cho Hội Đồng Chưởng-Quản đã đến đầu rồi?
HĐCQ trả lời đã chuyển qua MTTQ thì họ làm thinh. Đã
sáu lần bị bắt giam, chín năm tù, chính quyền không đưa
ra tòa xét xử, không án tiết gì hết. Sau đó buộc HĐCQ trục
xuất tôi ra khỏi Đạo, người ký lệnh trục xuất tôi lại xin lỗi
tôi và làm văn bản vô hiệu hóa chữ ký tên.
Phối-Sư Thái Thế Thanh: …………………………
Sĩ-Tải Hà Ngọc Voi: ………………………
Cán bộ Hoạt: Tóm lại những ý kiến của cụ không ngoài
việc đòi lại quyền Hội-Thánh, chúng tôi sẽ trình lên Chính
phủ, tốt hơn quý cụ và Hội Đồng Chưởng-Quản nên ngồi
với nhau tìm biện pháp dung hòa, đoàn kết lại.
Giáo-Sư Thái Long Thanh: Hội Đồng Chưởng-Quản
lấn chiếm quyền Hội-Thánh và không tiếp nhận ý kiến xây
dựng. Sư ngăn cách này MTTQ Tỉnh gây ra, làm sao gần nhau
được. Chỉ có Ủy ban Đoàn Kết Tôn Giáo, MTTQ Trung
Ương làm trung gian mới mong có kết quả.
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Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt: Nếu không có MTTQ
Trung Ương làm sao Chức-Sắc Hội-Thánh có thể ngồi lại
với Hội Đồng được. Bằng cớ trước đã xảy ra rồi.. Lúc đầu
được ngồi nói chuyện trong văn phòng, một chút sau bị mời
ra sân, và một chút sau nữa được mời ra khỏi hàng rào đóng
cửa không cho vào. Anh em ngồi ở ngoài, một chút nữa Hội
Đồng Chưởng-Quản gọi điện thoại nhờ công an can thiệp,
bắt đánh người ra phải đi nằm nhà thương. Nếu không có
trung gian của MTTQ trung ương thì việc giải quyết không
tới đâu.
Cán bộ Hoạt: Chúng tôi ghi ý kiến của các cụ, sẽ trình
lên chính phủ, sẽ có cuộc hợp sau.
Ngài Phối-Sư Thái Thế Thanh trao tận tay phái đoàn
3 văn kiện.
Ông Lễ-Sanh Thượng Thiên Thanh trao bản biểu sau
cùng.
Cuộc họp có ghi âm và chụp hình lưu niệm.
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TƯỜNG THUẬT

Vài việc xãy ra nơi cửa Đạo, nói lên tâm lý, tư tưởng và
hành tàng của Chức-Sắc HĐCQ trong thời gian sau này

Ô

ng Phối-Sư Thượng Thơ Thanh, Hội Trưởng
HĐTQ mời ông Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt,
tiếp tay làm việc lần hồi thay Giáo-Sư Thượng Tám Thanh
cho ra khỏi HĐCQ vì nhiều lý do, ông Nhựt từ chối:
– Nếu làm thơ ký cho ông Năm, tôi sẵn lòng, hằng ngày
tôi đến đọc văn thơ gởi HĐCQ cho ông năm nghe, tôi thảo
văn thơ trả lời theo ý của ông Năm, tôi làm được, còn lãnh
chức Từ Hàn. Tôi không nhận.
Ông Thừa Sử Lê Quang Tấn và ông Tiếp Dẫn Đạo
Nhơn Nguyễn Văn Hợi không tán thành, cho rằng Cải
Trạng từng cầm đầu Bộ Pháp Chánh mà đi làm thơ ký cho
Phối-Sư là nhẹ thể Hiệp-Thiên-Đài, ông Nhựt giải thích:
– Tôi lấy tư cách cá nhân Nguyễn Ngọc Trân chớ tôi
không lấy tư cách Cải Trạng thì không ảnh hưởng gì đến
Hiệp-Thiên-Đài. Tôi hi vọng lợi dụng cơ hội lèo lái đúng
nguyên tắc của Đạo, nên thì tốt, tôi tiếp tục, còn thấy bất
lợi thì tôi rút lui, đó là cá nhân của tôi, không tổn hại đến
Hiệp-Thiên-Đài.
Hôm sau ông Nhựt đến phòng ông Phối-Sư Thơ, Tại
nhà khách Giáo Tông Đường, suốt ba ngày chẳng nên trò gì,
các công văn ông Lễ-Sanh Sang mang đến ông Phối-Sư Thơ
nghe đọc ký tên rồi ông Lễ-Sanh Sang mang về, ông Nhựt
ngồi salon uống nước trà chẳng làm gì được nên xin rút lui,
ông Phối-Sư Thơ nói:
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– Ông Bảy về nhà cũng chẳng làm gì, ở đây chơi cho vui.
Ông Nhựt đáp:
– Tôi bỏ công ăn việc làm ở nhà, vào đây chẳng làm gì
có ích mà ông Năm phải mất ngày giờ ngồi tiếp, đã chẳng
có lợi mà còn có hại cho Đạo, thôi để tôi về.
Từ đó Giáo-Sư Thượng Tám Thanh từ phẩm Từ hàn,
lên Phó Hội Trưởng và hiện là Phối-Sư Hội Trưởng HĐCQ,
thay ông Phối-Sư Thượng Thơ Thanh mãn phần.
Cũng nên nhắc lại sau đó ông Giáo-Sư Thái Còn Thanh
lãnh phận sự Công vụ trong HĐCQ, mời ông Cải Trạng
Nguyễn Minh Nhựt vào làm việc, hứa dọn phòng tại nhà
khách Giáo Tông Đường cho ở và sửa xe hơi (của BPC trước)
cho đi để tiếp tay lo việc Đạo. Ông Nhựt từ chối hẳn không
nhận.
Cũng có lý do riêng, nguyên nhân khởi đầu là năm 1992,
phái đoàn Từ thiện ở Sài-Gòn, danh gọi là nhóm “Muối
Tiêu” xin viếng Tòa-Thánh tặng quà cho các cơ sở Đạo, như
Trí-Huệ-Cung, Trí-Giác-Cung, Vạn-Pháp-Cung, Y Tế Xã
Hội, Sở Cô Nhi, Sỡ Nhà Thuyền Bác Nhã, Sỡ Tà Mun, Ông
Liên Thành, Đà Lạt, làm môi giới nhờ ông Cải Trạng Nhựt
liên lạc trước với Hội Đồng Chưởng-Quản, ông Liên Thành
cho biết quà gồm có mì gói, dầu, bột ngọt, vải và tiền (hiện
kim) tinh chung cả chục triệu đồng, ông Phối-Sư Thơ nhờ
Cải Trạng Nhựt cùng lo tiếp tại Giáo Tông Đường.
Phái đoàn Từ thiện do cô Nguyễn Thị Nghĩa (tự Bê)
cầm đầu, cùng đi có Đốc Phủ Sứ thời trước, có vài vị Hiền
Tài Ban Thế-Đạo Sài-Gòn và đoàn tùy tùng, đi hai xe, một
xe loại mười lăm chỗ và một xe camion chở hàng.
Đang ngồi nói chuyện tại Giáo Tông Đường, ông GiáoSư Thái Còn Thanh đến hỏi tên từng người đặng lập danh
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sách gởi cho chánh quyền Tây-Ninh, ông Cải Trạng Nhựt
góp ý và ý được thông qua. Sau đó ông Giáo-Sư Còn rất thân
với ông Cải Trạng Nhựt.
Sự việc tại Giáo Tông Đường đã như thế tiếp đến việc
xảy ra tại Nữ Đầu-Sư Đường.
Ông Liên Thành là Đạo-Hữu tư bản có tiếng tại Đà
Lạt, có nhã ý xuất một trăm ngàn đồng (100.000 đồng, giá
trị đồng tiền lúc bấy giờ còn khá cao) nhờ lo bữa cơm trưa,
nói là của Hội Đồng xuất để đãi khách, làm đẹp mặt Đạo.
Ông Giáo-Hữu Ngọc Hương Thanh có chơn trong Hội
Đồng, chẳng rõ có ý gì, chẳng rõ do động cơ nào thúc đẩy,
đến Nữ Đầu-Sư Đường nói với quý vị nữ tiếp viên trong
ban chiêu đãi, đại khái khách này là của ông Trân, của bà
Lương, ở ngoại quốc về mấy bà lúm khúm tựu đông ở đây
coi chừng chút nữa công an tới bắt hết bây giờ.
Chị em nghe ông Giáo-Hữu Hương, người của Hội
Đồng, nói như vậy, lấy làm lo sợ, tự động giải tán, khiền bà
Lương, bà Trân chạy ngược chạy xuôi, lo mua nước đá cây,
lo bưng dọn tiếp đãi. Kết quả cũng khả quan, không điều
gì đáng tiếc xảy ra.
Ông Cải Trạng Lê Minh Khuyên cũng tránh né lánh
mặt buổi tiếp khách. Mấy hôm sau, ông Cải Trạng Nhựt
đặt thẳng vấn đề được ông Khuyên giải đáp, bận việc phải
đi. Sau vụ này bà Nguyễn thị Nghĩa cũng biết được, chẳng
rõ do nguồn tin từ đâu có nói cho ông Nhựt nghe lúc gặp
lại ở Sài-Gòn.
Thời gian sau, nhân đám tang Hiền Tài Hồ Hồng Ngự
tại Khách Đình, ngồi bên cạnh Giáo-Hữu Hương, ông Cải
Trạng Nhựt thuật cho bác sĩ Lê Công Mạnh dụng ý cho
Giáo-Hữu Hương nghe. Nguyên văn như sau:
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… Lời lẽ đó là phá Đạo… chớ làm Đạo gì? Ông Nhựt
nói lên ý đó mà không nói ai là người đã phát ngôn như vậy.
Giáo-Hữu Hương nghe đầy đủ mà không thấy phản ứng
chẳng tỏ thái độ gì.
Còn một việc thấy cần nêu lên:
Trong thời gian còn lên xuống lo xây cất phủ thờ họ
Nguyễn, tối về vợ chồng ông Trân ghé nhà ông Lễ-Sanh
Ngọc Hồng Thanh, Cai Quản Thánh-Thất Thập Ngũ (ông
Lễ-Sanh Hồng có giúp một thiên gạch và góp ý kiến giới
thiệu công thợ đào đất đấp nền…), tình cờ gặp người Đạo
Tà Mun hơi có men rượu than phiền Giáo-Sư Thượng Tám
Thanh – Phó Hội Trưởng Hội Đồng Chưởng-Quản nhận
tiền của nhóm từ thiện (Muối Tiêu) một triệu đồng, hứa
chuyển cho đồng Đạo Tà Mun mà giữ luôn không giao lại
chẳng biết xài về việc gì hay bỏ túi riêng, tỏ ý muốn đòi ngay
Giáo-Sư Tám, Lễ-Sanh Hồng giới thiệu ông Cải Trạng Trân,
khuyên nên hỏi ý kiến không nên trực tiếp đòi. Ông Trân
cho biết đã bị Hội Đồng Chưởng-Quản trục xuất ra khỏi
Đạo không còn bổn phận, không còn trách nhiệm, không
giúp gì được.
Tóm lại các việc tai nghe mắt thấy ghi đầy đủ, không sai
sót để khách bàng quan nhận định và phê phán.

83



GHI LẠI

Việc bắt cóc sĩ quan Hòa Hảo diễn ra tại Phnompenh
độ năm 1958 do Tòa đại diện Việt-Nam ở Campu-chia ông Ngô Trọng Hiếu tác động

N

ạn nhân vụ bắt cóc này là anh Sĩ Thanh
(không nhớ rõ tên thật) đại tá sĩ quan thuộc
cấp của Ba Cục (Hòa Hảo ở Thốt Nốt Long Xuyên.
Theo lời thuật lại, anh đã họp với nhân viên chính phủ
Ngô Đình Diệm, một lần chưa có kết quả, hẹn gặp bàn thảo
tiếp tại một khách sạn lớn của thủ đô Phnompenh, Anh
nhờ thiếu tá Trần Đình Quyến (thuộc cấp của Thiếu tướng
Mai Hữu Xuân) Tổng giám đốc Nha Cảnh Sát và công an
Sài-Gòn trào Ngô Đình Diệm nhờ ủng hộ theo dõi dùm.
Anh Trần Đình Quyến ngồi tại tiệm café cách khách
sạn độ năm chục thước, nhìn quanh quan sát. Non một
tiếng đồng hồ sau, từ khách sạn bước ra, Sĩ Thanh lên cyclo,
anh Quyến cũng gọi cyclo chạy theo hướng chợ Phsar Silap,
khoảng cách năm chục thước.
Một chút sau, có chiếc xe hơi mui sập mang số Miên
chạy tới, có ba người ngồi trên xe, một ngồi băng sau và một
cạnh tài xế, vừa qua mặt, cúp sát cyclo, xe dừng lại, người
ngồi băng trước nhảy khỏi xe đến chụp khăn mouchoir vào
mũi Sĩ Thanh, vội bồng lên xe và đi khuất dạng.
Anh Trần Đình Quyến thấy rõ mọi việc xảy ra, vội báo
cho Nguyễn Thành Long Đại Tá thuộc nhóm Hòa Hảo của
ông Năm Lửa ở Cái Vồn–Cần Thơ, anh báo cho Lonnol, Tư
Lệnh quân đội Khmer, Bộ An Ninh và Tòa Đại Sứ Pháp vì
anh Sĩ Thanh mang Quốc tịch Pháp.
84



Anh em nghe vậy lấy làm buồn và thất vọng chẳng biết
phải làm sao.
Hôm sau anh Sĩ Thanh kể lại:
– Bị chụp vào mặt, khăn tẩm thuốc mê mạnh, anh bất
tỉnh, xe chở anh đến Phà Hố Lương lúc 12 giờ đêm, phà ngừng
hoạt động, nhóm bắt cóc vào uống rượu tại cụm rừng chồi
cạnh Bắc. Anh vừa tỉnh thuốc mê, nhẹ nhàng móc bóp lấy
giấy quốc tịch Pháp do Tòa Đại Sứ Pháp cấp, anh xé làm tư,
để dưới lớp thảm chân, để bóp vào túi, vẫn nằm giả vờ như
còn mê, một chút sau có tiếng nói:
– Mày lại coi nó tỉnh chưa.
Một người chạy lại xe nhìn, chạy lại nói:
– Nó chưa tỉnh.
– Mày lấy nước lạnh xối vào mặt nó, nó tỉnh lại chớ gì.
Bị nước dội vào mặt, Sĩ Thanh vờ lăn qua trở lại, được
gọi tới chỗ mấy người ngồi uống rượu, Sĩ Thanh nói:
– Bây giờ tôi ở trong lòng bàn tay của mấy ông rồi, tôi
chấp nhận không điều kiện gì hết.
Nhóm bắt cóc thấy Sĩ Thanh có vẻ ngoan ngoãn, dễ
thương nên tin không dè dặt. Năm giờ sáng xe qua phà
hướng về Việt-Nam, đến Soai Riêng, tới trước đồn cảnh sát
đúng lúc lính đang chào cờ. Lệ thường tới giờ chào cờ xe
qua lại trước bót phải dừng lại chờ chào cờ xong mới tiếp
tục đi. Xe chở Sĩ Thanh cũng thế, đặc biệt hơn mọi người
xuống xe đứng nghiêm.
Thời cơ thuận tiện, Sĩ Thanh hô to “Au secours” (tiếng la
cứu). Lính trong đồn ra bắt tất cả vào bót. Được thẩm vấn
trước, Sĩ Thanh ra ngoài thảo điện tín định gởi báo tin cho
anh Quyến biết tự sự, xong ra xe lật tapis lên lấy thẻ quốc
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tịch Pháp và đứng trước lộ định coi có ai quen có thể nhờ
đến bưu điện gần đó đánh dùm, bởi tiền bạc trong bóp đã
bị lấy hết rồi, một chút sau, thấy có xe nhỏ từ hướng SàiGòn chạy tới, lái xe là người Pháp, Sĩ Thanh đón lại, tỏ bày
tự sự và yêu cầu giúp dùm. Người Pháp trả lời, vụ này tôi
rửa tay, tôi cho anh hai chục đồng, anh tự làm lấy. Nói rồi
lái xe đi luôn.
Anh em ở Phnompenh nhận được điện tín, vội báo cho
cơ quan có trách nhiệm, ở Soai Riêng, cò bót đang tiến hành
điều tra. Một chiếc xe nhỏ cũng mang biển số ngoại giao (như
xe bị bắt) chạy tới, có người thương thuyết với ông Cò để
được lãnh nội vụ cùng những người liên hệ đưa về Sài-Gòn.
Ông Cò thuận ý, chuẩn bị cho bảo lãnh theo yêu cầu.
Sĩ Thanh rất bi quan, nghĩ rằng bị giải về Sài-Gòn thế
nào cũng không khỏi chết và trước khi chết phải chịu nhục
hình tra tấn mềm xương.
Bất ngờ điện tín từ Phnompenh gởi tới, kêu giải nội vụ
về Bộ An Ninh tức cấp, Sĩ Thanh lấy làm mừng, mọi âu lo
điều được giải tỏa.
Tới Phnompenh tất cả đều bị giam vào khám lớn.
Ngày hôm sau, cố vấn Ngô Đình Nhu đến Phnompenh,
thương lượng lãnh những người trong vụ bắt cóc nói trên
đem về Sài-Gòn, còn Sĩ Thanh chẳng biết tòa Đại Sứ Pháp can
thiệp cách nào mà mãi đến bốn ngày sau mới được trả tự do.
Còn điều đáng nói là lúc còn bị giam, Sĩ Thanh được
một người bạn tù cho biết có người mướn anh ta giết Sĩ
Thanh, anh ta đã hứa song, tự nhiên thấy thương không nỡ
giết, báo trước cho Sĩ Thanh biết để tự đề phòng.
Sau ngày gặp lại nhau, Sĩ Thanh kể nghe và có rủ ông
Trân đi Pháp, ông Trân nêu lý do là Đức Hộ-Pháp còn ở
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Phnompenh mình không có ý định đi xa, thực tế dầu muốn
đi làm sao có khả năng tài chính.
Có lẽ việc xảy ra như vậy, Chức-Sắc lo ngại về an ninh
nên mời Đức Hộ-Pháp lên lầu Báo-Ân-Đường cho an toàn,
lại cho gác ngày đêm tại cửa lên xuống, cửa lên cũng khóa
ngày đêm.
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TRÍCH TRONG BẢN VĂN TỊCH PHÁP NHƠN LUÂN CHI ĐẠO

Chuyện xảy ra hơn 35 năm trong nhiệm kỳ ở
Sóc Trăng – Bạc Liêu, hôm nay nhắc lại đệ tử
vẫn còn thấy bằng lòng, qua các ngôn từ đối
đáp, đệ tử không để nhục mạng Hội-Thánh.

T

rong tiệc giỗ tại nhà cụ Cao Triều Chánh,
anh Cụ Cao Triều Trực, Cao Triều Phát, gia
đình giàu có, danh vọng ở Bạc Liêu, Ông Khâm Châu
Thượng Kiên Thanh và đệ tử được mời ngồi bàn giữa, có
mặt thân hào nhân sĩ trong tỉnh, có Hòa Thượng Phật Giáo,
Ông Cao Triều Hưng là Hội Đồng Tỉnh mở lời nói với đệ tử:
– Hôm nay tôi đến Ông Phó Tỉnh Trưởng, Ông Phó có
cho tôi xem thư Ông Pháp Chánh gửi Ông Phó có ý phiền,
lời văn Ông Chánh có vẻ nặng. Tôi nghĩ cũng phải, bởi Ông
Pháp Chánh còn trẻ, còn hiếu thắng… … viết phong bì thư
mời là planton chớ Ông Phó nào đi làm chuyện đó mà Ông
Pháp Chánh trách.
Mặc dù bất bình vì bị xúc phạm trước đông quan khách,
đệ tử cố mĩn cười và đáp:
– Ông Hội Đồng nói đúng, tôi còn trẻ (lúc đó 27 tuổi),
điều đó tôi không cải chối nhưng hiếu thắng thì không rồi.
Hẳn Ông Hội Đồng còn nhớ trong quyển “Le Cid” của
Corneille, Don Rodrigue có nói “Je suis jeune, il est vrai, mái
aux aames bien nées, la valeur n'attend point le nombre des
annécs” (Tôi còn trẻ, sự thật như vậy, nhưng đối với những
tâm hồn sanh đúng chỗ, tài năng, giá trị không đợi tuổi
bao giờ). Còn việc viết phong bì thiệp mời, tôi chẳng cần
tìm hiểu coi ai đã viết, tôi chỉ biết người ký tên chịu trách
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nhiệm mà thôi.
Liền khi đó Ông Tô Hảo, Hội Đồng Thị Xã Bạc Liêu
tiếp theo:
– Đúng đó chú, Ông Pháp Chánh nói đúng đó chú.
Bên Tây cũng vậy, viết thư mời mà ghi trật chức vụ người
ta phiền lắm.
Ông Tô Hảo là rễ thứ hai của Cụ Cao Triều Chánh
và cháu rễ Ông Cao Triều Hưng, du học ở Pháp về, cũng là
địa chủ lớn ở Bạc Liêu. Nhờ Ông Tô Hảo bàn góp như vậy
nên Ông Cao Triều Hưng im luôn.
Sự việc xảy ra như thế nầy;
Ông Khâm Châu và đệ tử được mời dự lễ gắn huy
chương cho chiến sĩ có công trận trong Tiều đoàn 19 do
Đại úy Đỗ Cao Trí làm Tiểu Đoàn Trưởng (Sau Đỗ Cao
Trí được thăng Trung Tướng Quân Lực Việt Nam Cộng
Hòa). Gấp rút không kịp lập khán đài, quan khách được mời
đứng bên Đại lộ chánh của Thị xã. Ông Phó Tỉnh Trưởng
(không nhớ tên) có phận sự xếp chỗ cho quan khách, chẳng
biết vô tình hay hữu ý, Ông không lưu ý đến đại diện Tôn
Giáo. Chính đệ tử tự chọn chỗ và mời ông Khâm Châu cùng
đứng tương xứng với cương vị mình. Đó là việc bất bình thứ
nhất. Việc thứ hai là khi Đại Tá Lê Văn Tỵ, cầm đầu Quân
lực Việt Nam Cộng Hòa xuống xe bắt tay chào quan khách,
ông Phó Tỉnh Trưởng hướng dẫn, giới thiệu từng người, lại
không giới thiệu người kế tiếp, tỏ ý xem thường ra mặt, tuy
nhiên Đại Tá Lê Văn Tỵ lịch sự hơn, dầu không được giới
thiệu, thấy sắc phục cũng biết đại diện Cao-Đài Tòa-Thánh
Tây-Ninh, Ông niềm nỡ bắt tay và hỏi thăm sức khỏe Đức
Hộ-Pháp và Hội-Thánh.
Mãn lễ về văn phòng, đệ tử viết thư bắt lỗi, thêm khoảng
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gởi thiệp mời, nhiều lần ghi chức vụ không đúng, như vậy
là dễ duôi, phỉ báng khinh thường. Đệ tử viết:
– Tôi không muốn thấy trường hợp tương tự tái diễn.
Dưới góc trái, Đệ tử ghi thêm:
– Kính tường trình Đức Hộ-Pháp.
Việc đã giải quyền tại chỗ, đệ tử không có ý trình phúc
làm mất ngày giờ của Đức Hộ-Pháp, ghi như vậy có ý muốn
hù Ông Tỉnh Trưởng, chẳng nên đụng chạm Tôn Giáo.
Ông Cao Triểu Hưng muốn bênh vực nên có lời như thế
với đệ tử. Cũng cần nói thêm là cụ Cao Triều Phát cầm đầu
Giáo Phái Cao Đài Bạc Liêu – Miền Tây Nam Việt, từng
tham gia Mặt Trận Việt Minh trong thời khán chiến chống
Pháp, với danh nghĩa Cao-Đài cứu quốc, có công can thiệp
với Trung ương Nam bộ giúp bổn Đạo Cao-Đài Tây-Ninh
giảm phần bị tàn sát tập thể.
Thêm một việc nữa:
Trong dịp Thanh tra Quân đội Cao-Đài ở Cà Mau lúc
bấy giờ do Thiếu tá Nguyễn văn Nhã (hiện là Thượng PhốiSư) làm Chỉ huy trưởng, Thiếu Tướng Lê văn Tất đến viếng
Chức-Sắc tại Thánh-Thất Bạc Liêu. Cùng đi chung có Đại
úy Phuông (cựu sĩ quan Quân đội Cao-Đài) đang là Tiểu
Đoàn Phó Tiểu Đoàn 19 do Đại úy Đỗ Cao Trí làm Tiểu
Đoàn Trưởng. Ông Khâm Châu Giáo-Hữu Thượng Kiên
Thanh và đệ tử ngồi tiếp khách. Sau vài ba câu chuyện, Đại
úy Phuông muốn gây hấn, mở lời nói ngay với đệ tử:
– Mấy ông Pháp Chánh đây hả, đi đâu cũng bắt người
ta gọi bằng ngài.
Đệ tử bất bình nhưng gượng cười trả lời:
– Chơi hoài anh, nói không sợ mất lòng anh em…
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Đại úy Phuông tiếp:
– Tôi hả, tôi mà sợ cái gì, ra chiến trường súng đạn tôi còn
không sợ, còn nói cài gì tôi phải sợ mà không dám nói.
Đệ tử gượng cười và đáp:
– Anh nói làm tôi nhớ lại một câu chuyện, không nhớ
đọc sách nào? Có một Hòa Thượng trụ trì ngôi chùa lớn ở
địa phương đó, đạo đức nổi danh được nghiều người quý
trọng. Một buổi sáng nọ, Hòa Thượng ngồi uống nước trà,
chợt ngẩng mặt lên thấy một khách thập phương vừa đứng
tuổi đến viếng chùa, Hòa Thượng mở lời nói: Lâu rồi thầy
muốn gặp con mà chưa có dịp. May hôm nay con đến chùa,
thầy nói cho con nghe, đời mạc kiếp gần tận thế rồi, sống
chết không ai tránh khỏi, sao con không biết lo tu để nhờ
kiếp sau, con còn đi cướp của giết người không sợ tội?
Người thanh niên phát cười lớn và trả lời:
– Thầy mà biểu tôi tu hả? Tu cái gì? Tôi từng giết người
không gớm tay mà thầy bảo tu, làm sao tu? Tu cái gì, tu để
làm gì?
Trường hợp này Hòa thượng trụ trì cũng chịu bất lực
thôi.
Sau khi khách về, Ông Giáo-Hữu Thượng Kiên Thanh
nói riêng với đệ tử: “Ngài nói nặng lời không sợ nó oán, nó trả
thù sao, làm Tiểu Đoàn Phó, nó có lính, nó cho lính theo dõi
ngài ra đường cho lính đánh làm nhục ngài làm sao?”
Đệ tử đáp: “Tôi đâu có ra đường làm chi. Ở tại ThánhThất sức mấy nó dám cho lính vào gây rối.”
Sở dĩ đệ tử bất bình và nặng lời với Đại úy Phuông là vì
lần thứ nhất, lúc Phuông làm Đại Đội Trưởng Tiểu Đoàn
15 đóng tại Thốt Nốt –Long Xuyên (Tiểu Đoàn Quốc Gia
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gồm binh sĩ Cao-Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên chung hiệp do
Thiếu Tá Cảnh làm Tiểu Đoàn Trưởng), Đã một lần nói với
đệ tử với lời lẽ đó. Trong khi đệ tử và Lễ-Sanh Thái Hằng
Thanh – Phổ Tế đang viết diễn văn đọc vào sáng hôm sau
nhân ngày Lễ Thượng Phướng tại Đền Thờ Phật-Mẫu Thốt
Nốt. Đệ tử không trả lời, nay lại tiếp tục gây hấn.
Đệ tử xin nói luôn danh từ Ngài lúc bấy giờ được thông
dụng trong bổn Đạo các nơi. Đầu Tộc Hành Chánh, PhướcThiện, Phổ Tế, Khâm Châu, Khâm Trấn, bổn Đạo, Chức
Việc, Chức-Sắc đều dùng để xưng hô với nhau, tự động, thật
ra không ai bắt buộc cả, chỉ là phong trào thôi.
Ghi chú: Đại úy Phuông có lò gạch gói tại cửa Rạch Rễ
Cẫm Giang, cũng là anh em quen biết trong cửa Đạo.
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TƯỜNG THUẬT

Đại sứ Mỹ ở Sài-Gòn muốn liên lạc.

M

ột hôm ông Lễ-Sanh Ngọc Bé Thanh (hiện
là Giáo-Hữu được Hội Đồng Chưởng-Quản
và chánh quyền cho thăng) Chưởng-Quản Thánh-Thất Đô
Thành, điện cho biết: Đại sứ Mỹ ở Sài-Gòn muốn liên lạc.
Điện thoại được trao cho thông ngôn, người Việt nói rằng
ông Phó Đại sứ Mỹ định thứ bảy 24 tháng 3 dl 2001 sẽ đến
Tòa-Thánh, liên lạc nhờ hướng dẫn đến nhà ông Phối-Sư
Thái Thế để bàn về mặt tôn giáo.
Hôm sau cũng ông thông ngôn điện nói thứ bảy ông
Phó Đại Sứ bận, xin hẹn lại Chúa nhựt, một ngày sau.
Công an biết được, Đại úy Kích điện nói rằng thời gian
qua bận đi học, nhớ chú, mới về điện hỏi thăm sức khỏe.
Ngày sau, thiếu tá Dân vào đặt vấn đề, khi nào khách
ngoại quốc đến, có công an hướng dẫn mới được tiếp.
Ngày kế tiếp, một Đại úy (không nhớ tên) đến nhà lập
lại theo ý của Thiếu ta Dân vừa nêu trên.
Hai hôm sau, thiếu tá Dân lại đến, cũng nói khi nào
khách ngoại quốc có công an hướng dẫn mới được tiếp.
Mười lăm phút sau khi Thiếu tá Dân trở về, điện thoại
báo là ông Phó Đại Sứ đã tới cửa số 2 Tòa-Thánh, theo lời
ước hẹn mời đến đón.
Cải Trạng Trân hỏi:
– Có công an hướng dẫn không?
Được trả lời:
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– Không.
Ông Trân tiếp:
– Công an đã đến nhà tôi ba lần rồi, đặt vấn đề nếu có
công an hướng dẫn, tôi mới được tiếp. Trường hợp này tôi lấy
làm tiếc không đến được bởi sau 11 năm hòa bình vãn hồi tôi
bị bắt sáu lần 9 năm tù rồi. Tôi phải chấp hành lời công an.
Người thông ngôn nhờ tài xế biết ít nhiều đường sá
vùng Thánh-Địa, tiếp điện thoại hỏi đường đi đến nhà ông
Phối-Sư Thái Thế Thanh.
Hôm sau, Ông Phối-Sư Thái Thế Thanh cho biết là
không có khách nào đến nhà cả.
Năm bảy ngày sau Thiếu tá Dân lại đến, nghe được sự
việc vừa nêu trên, nói đôi điều xã giao rồi ra về (có lẽ cũng
theo dõi các diễn biến).
Độ giữa tháng năm dương lịch Thiếu tá Dân và Đại úy
Kích đặt vấn đề cơ bút:… cơ bút giả… chính ông Kiết và ông
Hợi khai lúc cải tạo ở Cây Cầy…
Ông Trân nói:
– Tôi biết rất rõ.
Từ xưa người Đạo Cao-Đài ai cũng biết cơ bút là truyền
thống lập giáo. Nếu không có cơ bút thì ngày giờ này không
có Đạo Cao-Đài.
Thời gian nhập tịnh ở Trí-Huệ-Cung, khoảng năm
1951, tiếp điển Đức Cao Thượng Phẩm, Đức Hộ-Pháp ra
bản truyền tin đại ý rằng: Cơ bút hư hư thiệt thiệt, có thiệt
mà cũng có giả, có thể cơ phong cho người cùi phung ăn xin
giữa chợ lên ngôi Giáo-Tông. Khuyên Chức-Sắc cẩn thận.
Hai ông Tiếp Dẫn Đạo Nhơn cũng ghi rõ như thế
trong bản tự khai, thế mà trong lúc công khai hóa, công an
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bỏ đoạn nói cơ bút thiệt, chỉ đọc đoạn cơ bút giả mà thôi.
Nhơn sanh bất bình, có số người lên án mà họ có ngờ
đâu, có biết đâu là sự thật.
Lúc ở tù về sau, tôi được xem bản tự khai của hai ông.
Âu cũng là phần hành của công an trong giai đoạn đó
mà thôi.
Thiếu tá Dân lại tiếp vấn đề cơ bút cho Chức-Sắc thăng
hai lần một năm, ngoài luật lệ.
Ông Cải Trạng Trân nói:
– Chính tôi ở vào trường hợp đó.
Sau 11 năm lưu vong ở Cao Miên tôi về Tòa-Thánh năm
1967. Năm 1969 tôi được Đức Hộ-Pháp giáng cơ cho thăng
hai phẩm một lượt, từ Sĩ-Tải lên Thừa sử.
Năm 1975, sau Đại hội nhơn sanh, Chức-Sắc Cửu-TrùngĐài có đợt cầu thăng. Anh em chúng tôi bên Hiệp-Thiên-Đài
cũng lập danh sách cầu thăng. Thay vì ba năm thâm niên
theo luật đình, chúng tôi phải chờ bên Cửu-Trùng-Đài, phải
năm năm, mất rất nhiều thời gian. Theo luật, việc thăng
thưởng Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài do trọn quyền Đức HộPháp định đoạt, không tùy thuộc Cửu-Trùng-Đài. Tôi được
thăng Giám Đạo đầu năm 1975.
Sau ngày hòa bình, Đức Hộ-Pháp giáng cơ dạy, lúc
sanh tiền đa đoan nhiều việc, Đức Hộ-Pháp quên nghĩ tới
Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài, Đức Ngài dạy lập danh sách từ
phẩm Sĩ-Tải đợt trước (không tính khóa Sĩ-Tải đợt sau) cho
thăng nhất cấp.
Tôi thọ phẩm Cải Trạng từ đó. Ông Thừa sử Lê Quang
Tấn bị đi cải tạo sớm nên không có tên trong hai đợt cầu
thăng nầy.
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Không phải quá đáng hay trái luật, thật ra cũng hợp lý
thôi, bằng chứng là tôi về Tòa-Thánh năm 1946, ngay sau
khi Đức Hộ-Pháp từ Madagascar về, cùng một thời với
ông Năm Thế. Có thể tôi về trước hơn là khác, không cầu
phong bên Cửu-Trùng-Đài, tôi thi Luật Sự năm 1947, ông
Năm cầu phong Lễ-Sanh năm 1947. Sau nầy ông Năm Thế
được thăng Phối-Sư trước ngày hòa bình 1975. Tôi hiện giờ
còn phẩm Cải Trạng, nghĩa là nhỏ hơn hai cấp, mà tôi có
gián đoạn phận sự bao giờ đâu, trái lại tôi còn có 11 năm lưu
vong vì Đạo sự tránh chế độ Ngô Đình Diệm.
Điều đáng nói là một phẩm bên Cửu-Trùng-Đài bằng
hai hoặc ba phẩm bên Hiệp-Thiên-Đài. Dó đó Đức Nguyệt
Tâm Chơn Nhơn (Victor Hugo) cho lịnh ba năm HiệpThiên-Đài được cầu thăng.
Hiểu đạo ít nhiều, chúng tôi đâu có so đo phẩm cấp ở
thế gian đâu, chúng tôi cũng hiểu rằng ngôi vị chính yếu của
người tu là sau ngày thoát xác trở về cảnh Thiêng-Liêng
Hằng Sồng. Phẩm cấp hữu hình thế gian là để phân định
trật tự, thứ lớp trong lúc làm phận sự mà thôi. Chúng tôi
có thiết tha đường danh nẽo lời gì đâu.
Mấy chú cũng biết dầu tôi ở phẩm Cải Trạng nhỏ nhoi,
mà tôi đã từng cầm đầu Bộ Pháp Chánh, một trong bốn cơ
quan lớn của Đạo.
Thiếu tá Dân và Đại úy Kích ngồi nghe, không có ý
kiến gì khác.
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TƯỜNG THUẬT

Trương Ngọc Anh, đã một thời chạy theo danh
lợi, sau bị mất uy tín với chánh quyền, bị
đồng Đạo lên án và âm thầm ruồng bỏ

M

ột hôm đến nhà Sĩ-Tải Hà Ngọc Voi, có ông
Lễ-Sanh Thượng Tường Thanh, cùng ngồi
đàm đạo lúc 16 giờ, cánh cửa sổ khép để tránh ánh nắng
chiều, nghe chó sủa ngoài sân, ông Voi rời salon bước ra xem
trở vào nói có Thừa Sử Trương Ngọc Anh đến.
Đoán hiểu là Trương Ngọc Anh không muốn vào, phần
ông Sĩ-Tải Voi cũng do dự chẳng biết có nên mời vào hay
không.
Ông Trân liền nói: Chú cứ mời vào có chi đâu ngại.
Ông Trương Ngọc Anh bước vô cùng ngồi chung salon.
Ông Trân mở lời: Anh em mà có gì ngại đâu. (Ông
Trương Ngọc Anh nhỏ hơn mấy tuổi nhưng ông Trân vẫn
xưng hô anh và tôi). Như đám Đại tường của ông Giáo-Hữu
Chức (một trong số Ngũ Hổ phản đối Năm Thống trong
phiên họp bầu tái lập Hội Đồng Chưởng-Quản). Tôi chở
ông Giáo-Sư Thái Chẩn Thanh đến, sau khi ra về tôi không
biết là anh có dự. Hôm sau Ngũ hồng Hòa (con ông PhốiSư Đức) nói cho tôi nghe anh đang ngồi bàn giữa thấy tôi
đến còn dựng xe trước sân, anh vội vào bàn phía trong ngồi.
Vừa rồi, trong đám tang ông thân chú hai Hoàng, gần
cửa số 2 Nội Ô Tòa-Thánh, tôi ngồi bàn giữa thấy anh đi
ngoài đường, anh nhìn vào rồi anh đi luôn. Một chút sau
anh trở lại, vô ngồi tận bàn phía trong. Anh làm coi không
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được. Anh em cùng làm việc chung ở Hiệp-Thiên-Đài với
nhau mà. Tôi biết anh ngại là bởi anh đã nói với ông tiếp
Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn văn Hợi “Thằng Trân ở tù lần nầy
là do tôi gởi nó vô tù (Lúc đó Trương Ngọc Anh là Dân biểu
Quốc Hội)”. Tôi nói như vậy Trương Ngọc Anh là người ơn
của tôi rồi. Đạo luật năm Mậu Dần đã nói một ngày khổ
hạnh vì Đạo kể là một ngày công quả phi thường, anh đã
giúp tôi có cơ duyên đó thì anh là người ơn của tôi rồi. Ông
Giáo-Sư Chẩn còn cho biết anh nói Hội Đồng ChưởngQuản là cháu nội của anh, bởi anh là cha đẻ Thông tri, Đạo
Lịnh số 1 năm 1979, Thông Tri, Đạo Lịnh đẻ ra Hội Đồng,
tức nhiên anh là ông nội của Hội Đồng.
Bây giờ mình già rồi, ta liệt những thứ đó vào quá khứ
hết, gặp nhau mình lấy tình anh em đối xử với nhau hay
hơn, vui vẻ hơn.
Ông Sĩ-Tải Voi và ông Lễ-Sanh ngồi nghe và cười.
Qua những việc trao đổi nhau, Trương Ngọc Anh hài
hước nói: Hằng năm Hội Đồng Chưởng-Quản tổ chức
các cuộc giổ tổ, có một tổ Hội Đồng Chưởng-Quản quên
không cúng.
Anh em ai cũng hiểu là Trương Ngọc Anh tự nghĩ mình
là tổ của Hội Đồng Chưởng-Quản, Chức-Sắc và đồng Đạo
có nghe biết điều này.
Vài tuần sau, không rõ nghĩ gì, Trương Ngọc Anh lại
đến nhà ông Trân để trao đổi nhau về tương lai việc Đạo.
Sau đó lại nhà ông Sĩ-Tải Voi, Anh phê bình rằng ông Trân
quá bảo thủ. Từ đó Anh không còn liên lạc tới lui nhà ông
Trân nứa.
Nghĩ cũng tội nghiệp Trương Ngọc Anh, đã một thời
chạy theo danh lợi, sau bị mất uy tín với chánh quyền, bị
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đồng Đạo lên án và âm thầm ruồng bỏ, chẳng hạn đi dự
những cuộc lễ hoặc đám tang trong Đạo, Trương Ngọc Anh
đến ngồi chung, đồng Đạo lần lượt lặng lẽ rút lui, còn lại
Trương Ngọc Anh trơ trọi một mình.
Đáng tội nghiệp! Âu cũng là bài học hay để chơn linh
sớm giác ngộ và để nêu gương cho hậu thế.
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TƯỜNG THUẬT

Vài chuyện xảy ra giữa nội tình Pháp Chánh thời Đạo loạn

M

ột hôm ông Luật sự Trần Văn Sía đến chơi
nhà. Sau vài chuyện trao đổi nhau về mặt
Đạo, ông Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt nói:
– Thời gian sau nầy anh em Pháp Chánh sống rất rời
rạc, ít liên lạc giao tiếp nhau, gần như mất hẳn sự đoàn kết
nội bộ. Chú có điều kiện tiếp xúc anh em nhiều, nếu có thể
tôi đề nghị chú mời anh em đến nhà tôi, mình tổ chức liên
hoan vui với nhau một bữa.
Gần tới giờ cúng thời Dậu, ông Sía từ giả để vào TòaThánh và cho biết ông rất tán thành. Ngày hôm sau, vợ
chồng ông Nhựt đến nhà ông Sía nhắc lại câu chuyện hôm
trước, ông Nhựt nói:
– Hôm qua tôi đề nghị với chú mời anh em đến nhà tôi
chơi. Tôi chưa kịp nói với chú điều quan trọng là mời ai thì
mời, nhưng không mời ông Sĩ-Tải Phùng văn Phan vì Phan
tố tôi ra công an về lý do cơ bút. Tôi không mời.
Tưởng như thế đã rõ ràng rồi, không ngờ thời gian mấy
tuần sau, nhân Đại tường thân mẫu ông Đõ văn Minh (SĩTải HTĐ), tổ chức tại nhà, anh em có mặt khá đông. Sau lễ
Cầu siêu ra dùng nước, ông Sía ngồi chung bàn ngoài, có
anh em Pháp Chánh và đồng Đạo, ông Phan ngồi bàn phía
trong. Ông Sía rời bàn ngoài, vào phía trong mời ông Phan
ra ngồi chung. Ông Sía mở lời nói với ông Phan:
– Bác Bảy có mỹ ý mời anh em ra nhà bác Bảy liên hoan
một bữa. Sẵn đây tôi mời anh út.
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Ông Nhựt cúp lời ngay:
– Xin lỗi chú, tôi không có ý mời ông Phan. Ông Phan
cùng với ông Phương tố tôi ra công an về cơ bút. Bây giờ tôi
không có lý do để mời ông Phan. Bữa trước đề nghị với chú
mời anh em tôi chưa kịp nói rõ, ngày hôm sau, vợ chồng tôi
đến chú, tôi đã xác nhận rõ ràng, mời ai thì mời còn ông
Phan tôi không mời. Vì đã tố tôi ra công an, lẽ nào tôi lại hạ
mình mời ông Phan đến nhà tôi nữa.
Ông Sĩ-Tải Phùng văn Phan thanh minh rằng ông Luật
sự Phương tố, không phải ông Phan tố. Dầu ông Phan không
đứng đơn tố trực tiếp, ông Phan cũng không cải chối được
có sự móc nối như thế nào đó nên ông Phương bị công an
mời và ông Phan cũng được mời tới công an để hỏi. Dẫn
chứng câu chuyện qua đám giỗ nhà ông Sía độ trước, ông
Phan đã thốt nên lời: “… Tôi còn giữ bài cơ của anh”. (Đã ghi
rõ trong bài Tường thuật trước).
Trở lại vấn đề ông Luật sư Trần văn Sía: Ông Sía dự
khóa thi Luật sự năm 1972 mà ông Nhựt có chân làm giám
khảo. Ông Sía là nhân viên Pháp Chánh dưới quyền thủ
trưởng của ông Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt, thề mà Luật
sự Trần văn Sía muốn thượng cấp phải chịu dưới sự áp đặt
của mình, muốn thượng cấp phải tùng theo mình!!!
Đáng thương cho cơ Đạo trong thời biến!
Tưởng cũng nên nhắc lại một việc nữa. Mấy năm trước
có việc phải liên hệ về sinh hoạt hai gia đình, đôi lần tại nhà
ông Sía, ông Nhựt được nghe nói, lúc còn ở xứ tại núi Sập
– Long Xuyên, ông Sía từng cấp dưỡng, nuôi dấu cán bộ…
giấy chứng còn cả xấp. Sau ông Sía có viết trao cho ông Nhựt
tấm giấy, khổ nhỏ, nội dung hăm tố cáo ra công an, tố ông
Truyền Trạng Phan văn Về, ông Sĩ-Tải Lê văn Khoăn và ông
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Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt về vụ cơ bút (Có thể ông
Sía không biết 3 người nầy đã đi tù mấy lần và mấy năm rồi).
Ông Nhựt chẳng rõ lý do vì sao. Chẳng rõ ông Về, ông
Khoăn và ông Sía có gì phiền mích nhau, ông Nhựt không
can dự, không dính dấp sao bị hăm? Ông Nhựt trao tờ giấy
đó cho ông Khoăn, ông Khoăn để lạc đâu, không còn tìm
thấy lại.
Từ đó ông Nhựt không tới nhà ông Sía nữa, nhưng còn
dính dấp việc đi lại giữa hai bên, ông Nhựt chở bạn đời đến
chợ Bắp để đi bộ vào nhà ông Sía cho gần. Ông Nhựt dựng
xe đứng lại chợ Bắp, ngoài nắng chờ xong việc chở về.
Sau nầy ông Sía phủ nhận sự hăm dọa đó. Vì không
còn chứng cứ, nói ra để biết nhơn tình thế thái trong thời
buổi mà thôi.
Tuổi tác, tư cách và cương vị không cho phép nói điều
ngoài sự thật gây bất lợi cho người khác.
Còn việc hệ trọng hơn, năm 1976, lúc ông Cải Trạng
Nguyễn Minh Nhựt cầm quyền Bộ Pháp Chánh, phiên họp
nội bộ, ông Giám Đạo Trần Thanh Danh phát biểu huênh
hoang, dài dòng, trên cương vị chủ tọa, ông Nguyễn Minh
Nhựt rung chuông ba lần liên tiếp. Ông Danh vẫn tiếp tục
nói không ngừng, buộc lòng ông Nhựt phải nhờ bảo thể
mời ông Danh ra khỏi hội để giữ trật tự.
Hai vị Truyền Trạng Đoàn văn Tráng và Nguyễn văn
Mỏng phản đối, bỏ cuộc họp bước ra ngoài.
Sau đó ông Giám Đạo Trần Thanh Danh cùng ông
Truyền Trạng Nguyễn văn Mỏng sáng tác bài thi, nói rằng
cuộc họp đó là một bầy chó giành xương. Ông Luật sự
Trần văn Sía đánh máy. Ông Nhựt gở bài thi trên bàn máy
đang đánh, trình lên Ngài Bảo Đạo , Quyền Chưởng-Quản
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Hiệp-Thiên-Đài.
Thời loạn pháp, tác phong, tư cách, lễ giáo và đạo đức
của Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài hành sự tại Bộ Pháp Chánh
là như vậy đó.
Anh em quên rằng tôn chỉ của Đạo trước lo về nhân
đạo, và Thánh nhơn cũng dạy: “Trưởng nhứt tuế vi huynh,
trưởng tam tuế vi thúc”. Anh em có nói năng và hành động
có xét về tuổi tác cùng cương vị của mình và của người khác
không? Anh em có nhớ chăng:
Trăm năm bia đá thì mòn,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
Cá nhân mình thế nào cũng đã đành, còn cương vị
Đạo, cương vị Pháp Chánh, và nhân cách, anh em có nghĩ
đến chăng? Hay là anh em có ý nghĩ việc qua rồi thì kể như
không có!!!
Riêng về ông Truyền Trạng Nguyễn văn Mỏng, ngoài
vấn đề vừa nêu còn vấn đề khác không kém phần quan trọng.
Trong cuộc gặp gỡ nhà ông Sĩ-Tải Hà Ngọc Voi có mặt
nhiều bạn Đạo ở Tân Châu (Châu Đốc) có mặt ông Truyền
Trạng Mỏng và ông Cải Trạng Nhựt. Ngoài các vấn đề bàn
tri sự Tân Châu, trong thâm tình hỏi qua gia cảnh của ông
Nhựt, đại khái ông bao nhiêu tuổi, bạn đời bao nhiêu tuổi?…
còn khỏe không? Ông Nhựt cho biết tôi tuổi Dần 77 tuổi,
bạn đời tôi tuổi tý 79 tuổi vẫn mạnh khỏe.
Ông Truyền Trạng Nguyễn văn Mỏng nghe vậy vội
chòm tới gần, vừa cười vừa nói:
– Như vậy anh kêu chị Bảy bằng gì?
Đó là ngôn ngữ, tác phong, nhơn cách và lễ giáo của 1 vị
Truyền Trạng đối với thượng cấp lớn tuổi hơn mình nhiều.
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Đã là Truyền Trạng tuổi trên 50 mà còn ăn nói trước đông
đảo đồng Đạo như vậy đó. Đáng tội nghiệp.
Ông Nhựt bình thản trả lời:
– Từ xưa ông bà nhà mình có lệ là các cuộc hôn nhân,
nhứt gái lớn hai nhì trai lớn một. Lẽ đó rất thông thường
đến giờ này ai cũng biết. Lại nữa thời mạc kiếp chờ lập đời
Thánh đức, nhơn sanh đầu kiếp đến thế gian là để trả nợ
thôi. Lúc sau này có những cuộc hôn nhân chú rễ nhỏ hơn
cô dâu cả chục tuổi. Cha mẹ đôi bên không đồng ý nhưng
cặp nam nữ chấp thuận thương nhau, cũng đi tới hôn nhân
thôi. Đó là nợ với nhau tiền kiếp. Phải trả cho xong quả kiếp
đó rồi mới về cõi hằng sanh được. Mình không biết đâu là
luận mà nếu biết luận cũng không đúng đâu.
Ông Nhựt không lấy đó làm phiền giận, biết rằng lời
nói mất lịch sự khiếm nhã và vô lễ đối với thượng cấp lớn
tuổi hơn mình nhiều, nhứt là trước đông đảo đồng Đạo.
Tan cuộc lúc chia tay, thấy ông Truyền Trạng Mỏng
muốn đi thăm đồng Đạo gần Điện-Thờ Phật-Mẫu Thập Tứ,
không có phương tiện di chuyển, ông Nhựt chở bằng Honda
tới chỗ rồi mới từ giã.
Dầu không phiền giận, ông Cải Trạng Nhựt cũng thú
thiệt rằng không làm sao quên được ngôn ngữ, tư cách, lễ
giáo và đạo đức của một Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài đối với
thượng cấp trong thời Đạo loạn.
Ghi lại mấy dòng chữ trên đây để đồng Đạo được rõ
các việc xảy ra trong đời này là như thế.
Bao nhiêu việc khác không liên hệ với cá nhân mình
xin để lịch sử và nhơn sanh phán đoán khi cần.
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TƯỜNG THUẬT

Cuộc trao đổi với công an tỉnh tại tư
gia ông Nguyễn Minh Nhựt.

M

ột hôm ông thiếu tá Dân đến nhà, đặt vấn
đề về việc “Thỉnh giáo học đạo” của Chức
Việc Bàn-Trị-Sự Ninh Sơn (Chánh-Trị-Sự Huỳnh văn Mấn)
đề nghị ông Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt nên làm tờ xin
rút chữ ký tên lại. Ông Thiếu Tá Dân cho biết:
– Có ý kiến của nhiều người, công an mời ra tỉnh làm
việc, Chức-Sắc lớn tuổi như ngài Phối-Sư Thế… công an
không mời mà đến tận nhà.
Ông Cải Trạng nói:
– Tôi đã lớn tuổi rồi, trước khi nói, trước khi làm việc gì,
tôi đều suy nghĩ đắn đo cân nhắc chín chắn rồi mới nói, mới
làm. Nói đi rồi nói lại còn gì tư cách của người lớn. Anh em
viết về luật pháp Đạo, hỏi tôi đúng hay sai. Thấy đúng thì tôi
nói đúng, thấy sai thì tôi nói sai. Tôi nói trong phạm vi Đạo
mà thôi. Ngoài ra tôi không xúc phạm nhà nước, không xúc
phạm đến chánh quyền. Tôi viết trên phạm vi tôn giáo, trên
cương vị cầm đầu Bộ Pháp Chánh buổi trước, tuyệt đối về
mặt Đạo thôi. Chú kêu tôi rút chữ ký tên lại, làm vậy vòn gì
uy tín để nói chuyện với đồng Đạo, với anh em.
Thiếu Tá Dân nói Luật Pháp Đạo ai mà không biết cần
gì phải nói.
Cải Trạng Nhựt nói: Chú nói vậy chứ thực ra ai biết
thì biết, ai không biết thì không biết. Đâu phải người nào
cũng hiểu biết về Luật Đạo đâu. Nhiều Chức-Sắc trong Hội
105



Đồng Chưởng-Quản hiện giờ có nhiều người không biết,
làm vỏ Luật Pháp, không chấp hành Chơn truyền của Đạo,
chú trọng danh lợi quyền, làm thất nhân tâm. Việc nầy do
anh em hỏi tôi trả lời, không phải tự nhiên mà tôi nói.
Thiếu Tá Dân đặt thêm vấn đề là tự động phổ biến bản
Thánh Giáo học Đạo là trái luật.
Cải Trạng Nhựt nói: Người nào phổ biến chịu trách
nhiệm. Tôi chỉ viết về quan điểm của tôi về Luật Pháp Đạo
mà thôi. Tôi không phổ biến.
Quanh quẩn hai vấn đề nầy. Thiếu Tá Dân lập đi lập lại
rất nhiều lần khuyên nên rút chữ ký tên lại. Lúc đầu Thiếu
Tá Cai cũng theo chiều hướng đó, thấy không lay chuyển
được, cuối cùng Thiếu tá Cai nói:
– Thôi vậy cũng được.
Như thế sự việc kể như được giải quyết.
Cải Trạng Nhựt thầm nghĩ, có thể lúc đầu câu chuyện
Thiếu Tá Dân giới thiệu Thiếu tá Cai trước đây là công an
huyện Hòa Thành… Ông Trân tiếp lời ngay:
– Chú giới thiệu tôi mới biết, chứ không tôi chẳng nhớ
ra. Tôi biết Chú Cai trước lâu rồi, trong ngày hôn lễ của cháu
nội tôi, gã cho đứa cháu ở Pháp về. Hai gia đình chúng tôi
trước sống cạnh nhau tại Phú Nhuận Sài-Gòn.
Thiếu tá Dân đặt vấn đề thứ hai, đề nghị Cải Trạng hứa
từ nay không tiếp ai tại nhà cả. Cải Trạng Nhựt nói:
– Đâu được. Chú thử nghĩ coi. Tôi về Thánh-Địa nầy từ
năm 1946 đến nay, bạn bè có biết bao nhiêu. Tôi hành đạo
đi đây đi đó cùng khắp hai mươi mốt tỉnh ở Miền Nam và cả
18 tỉnh Kampuchia, đi Trung đi Bắc nhiều lần. Hơn nữa từ
biến cố đến giờ, gia đình tôi tản lạc nhiều nơi, hiện ở Anh,
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ở Pháp, ở Mỹ, ở Bỉ, ở Đức, ở Úc, nơi nào cũng có. Lâu lâu
anh em bà con, thân nhơn, con cháu có dịp về Tòa-Thánh
đến thăm, làm sao tôi không tiếp được. Tôi chấp hành luật
lệ, không làm mất trật tự an ninh đất nước, không xúc phạm
chánh quyền là tôi đã làm tốt bổn phận công dân rồi. Anh
em bà con đến thăm tôi có bổn phận phải tiếp thôi. Nếu
chú buộc không tiếp Chánh-Trị-Sự Huỳnh văn Mấn ở Ninh
Sơn tôi đồng ý, tôi chấp hành, bởi Chánh-Trị-Sự Mấn có
việc với chánh quyền, bị cấm ra khỏi xã, tôi không tiếp là
phải rồi. Tôi chấp nhận điều đó.
Sự việc kể như được giải quyết. Thông qua.
Lần lượt chuyện nầy sang chuyện khac, Thiếu tá Dân đề
cập chuyện Thừa sử Lê Quang Tấn trước tên Trường. Ông
Cải Trạng Nhựt xác nhận:
– Đúng như trường hợp của tôi. Trường và tôi thi vào
Bộ Pháp Chánh năm 1947. Sau năm 1956 chúng tôi lưu vong
theo Đức Hộ-Pháp sang Kampuchia. Ở nhà Lê Quang Tấn
lấy bằng cấp của anh Lê Quang Trường ra dạy học ở Cần
Thơ, sau chuyển làm Trưởng Ty Thông tin thời Ngô Đình
Diệm, có thời gian đổi về Tây-Ninh.
Thiếu Tá Dân nói: Tôi biết việc Trường đổi về Tây-Ninh.
Cải Trạng Trân tiếp luôn: Khi về Việt-Nam không thể
dùng tên Trường được, nên từ đó lấy tên là Lê Quang Tấn
đến ngày nay.
Trường hợp tôi cũng thế. Em tôi dùng bằng cấp của tôi
ra dạy học tại Bà Rịa, nhập ngạch nhà nước, cưới vợ lập hôn
thú, sau làm việc ở Hạ nghị Viện, lần hồi chuyển sang làm
bí thư cho Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn.
Sau 11 năm lưu vong theo Đức Hộ-Pháp ở Kampuchia
về, tôi không thể dùng tên Trân được. Trường hợp tôi khó
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khăn hơn. Bởi lúc tôi lên Phnompenh biết rằng thời gian
hẳn phải lâu, nào cơm ăn áo mặc, nào thuốc men khi đau
ốm, tôi không muốn ở không ăn bám của chùa, của nhơn
sanh, cần kiếm việc làm để tự túc là tự lực cánh sinh. Mang
giấy tờ tị nạn chánh trị bị buộc ràng đủ thứ, nhứt là không
được rời khỏi chỗ mình ở mười cây số, còn tùy trường hợp,
tùy cảnh ngộ, mỗi tuần, mối tháng, mỗi ba tháng, phải trình
diện có mặt tại Bộ an ninh một lần. Hơn nữa mang giấy tờ
tị nạn chánh trị không cơ sở nào dám cho mình việc làm.
Do đó tôi xoay sở tạo cho mình một giấy giả, sanh trưởng
tại Kampuchia, lấy tên là Nguyễn Ngọc Tần. Nhờ đó tôi
xin được việc làm Chánh văn phòng sở Xã hội Lao động
của hãng cao su tại Chup – Kongpongcham, có trên mười
ngàn công nhân.
Lúc về Việt-Nam hộ chiếu mang tên Nguyễn Ngọc Tần
tôi không thể dùng tên Trân được, buộc lòng tôi phải dùng
khai sanh Nguyễn Minh Nhựt từ đó.
Khi làm căn cước gặp nhiều khó khăn, tôi đến gặp Tỉnh
Trưởng Tây-Ninh – Đại Tá Hồ Đức Trung – bạn bè nhau
buổi trước, nhờ giúp đỡ giải quyết. Hồ Đức Trung điện cho
Trung tá Ái – Trưởng Ty Cảnh Sát – nhờ lo giúp. Trung Tá
Ái bảo tôi đến Bộ Nội Vụ Sài-Gòn, Bộ Nội Vụ không giải
quyết, tôi trở về gặp Hồ Đức Trung, Hồ Đức Trung điện
cho Trung tá Ái bảo cứ làm cho tôi. Từ đó tôi mang căn
cước tên Nguyễn Minh Nhựt. Hồ sơ cá nhân tại Bộ Pháp
Chánh cũng được đổi lại tên mới là Nguyễn Minh Nhựt.
Cũng từ đó tên Trân của tôi ít người nhắc tới.
Năm 1976 công an ký lệnh bắt tôi. Thay vì để tên Nguyễn
Minh Nhựt theo chứng minh nhân dân do tỉnh cấp, lịnh
bắt ghi tên Nguyễn Ngọc Trân, tôi nghĩ rằng công an tưởng
tôi muốn qua mặt công an, làm sao qua mặt công an được?
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Có cái gì công an lại không biết, nhưng làm sao công an lại
biết rõ trường hợp của tôi, do đó, sau nhiều phút đắn đo suy
nghĩ, tôi chấp hành đưa tay chịu còng.
Lần đó tô ở tù hơn năm năm.
Thiếu tá Dân và Thiếu tá Cai ngồi nghe. Tùng dịp
Cải Trạng Trân tiếp kể những việc xảy ra giữa Việt Minh
và Cao-Đài. Từ năm 1945 đến sau nầy, trong việc công tác
chống Pháp Cao-Đài giúp cán bộ trốn chế độ, trốn quân
dịch tại Nội Ô Tòa-Thánh, tại các Thánh-Thất địa phương
tại Việt-Nam, Kampuchia, ở các nơi, kể lại như đã tường
thuật trong những trang trước, nhứt là luật sư Trịnh Đình
Thảo – cố vấn pháp luật cho Đạo Cao-Đài thời Đức Hộ-Pháp,
sau tham gia Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, bị công an
trào Nguyễn văn Thiệu truy lùng, đến tá túc tại nhà người
chị họ của ông Trân tại Sài-Gòn, chị tên Trần thị Nên, biệt
danh la Chị Hai Hòa Hưng, nhà của vua cờ bạc Sáu Nhiều
bán lại. (vua cờ bạc thời Pháp thuộc).
Cải Trạng Trân cũng nhắc luôn vụ Giải Phóng Miền
Nam mượn nhà của mình ở Phú Nhuận để họp. Hết chuyện
nầy sang chuyện khác, trước khi từ giả ra về, Thiếu tá Dân
trao cho Nguyễn Minh Nhựt giấy của Phòng xuất nhập cảnh
mời về vụ xin xuất ngoại sang Pháp lần thứ hai.
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Vụ Chức-Sắc và bổn Đạo ở vùng Thánh-Địa được công
an mời đến huyện Hòa Thành làm việc về các vấn đề
liên quan tiền bạc do Hải ngoại gởi về cứu trợ đồng
bào bị lũ lụt ở Huế và ở Miền Tây mấy năm trước,
đồng thời quà Xuân cho Chức-Sắc và đồng Đạo.

S

au ngày ông Phối-Sư Thái Thế Thanh đi Mỹ
trị bịnh, Chức-Sắc và đồng Đạo trải qua một
giai đoạn âu lo sợ hãi vì bị xét nhà và bị mời làm việc tại công
an, lý do là công an lấy được tập san Đại Đạo từ Mỹ gởi về,
có đăng văn bản của Phối-Sư Thái Thế Thanh ghi nhận số
tiền gởi về với các khoản thâu xuất, qua tay của Lễ-Sanh
Thái Tịnh Thanh, Sĩ-Tải Phùng văn Phan và Sĩ-Tải Hà Ngọc
Voi. Anh em cho biết nhà ông Lễ-Sanh Tịnh, Sĩ-Tải Phan
và Sĩ-Tải Voi rất đông công an đến xét rất tỉ mỉ và mời làm
việc suốt hai tuần, mỗi ngày hai buổi. Những người có nhận
quà Xuân trong số tiền nầy cũng được mời làm việc, mỗi
người mời ba bốn ngày. Ông Cải Trạng Trân cũng được
nhắc nhở sẽ phải đến công an làm việc, khiến gia đình băn
khoăn chờ đợi. Sự việc đến rồi cũng phải đến. Đến tháng
8 Quí Mão (2003) ông Trân được mời đến công an huyện
gần chợ Long Hoa. Giấy mời ghi 7 giờ rưởi, ông Trân đến
sớm 5 phút được mời ngồi chờ. Đợi 15 phút sau được mời lên
lầu ghi lý lịch, xong rồi được mời xuống phòng trệt chờ tiếp.
Một chút sau Thiếu Tá Cai đến làm việc. Ông cho biết ở Mỹ,
anh em Đạo tập hợp lại treo cờ quốc gia, hát quốc thiều của
chế độ trước… là phản động. Việc gởi tiền về phân phối cho
đồng Đạo, cho Chức-Sắc là tăng cường phản động gây rối
trật tự trong nước. Trần Quang Cảnh ở Mỹ, Nguyễn Chánh
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Giáo ở Úc liên hệ với nhau để làm phản động… Ông Trân
có nhận phần quà trong số tiền phân phối đó.
Thiếu tá Cai đề cập luôn vấn đề Văn Tịch Pháp Nhơn
Luân Chi Đạo trong đó ông Trân ghi lại quá trình trong
kiếp sanh ngộ Đạo, và tập Tường Thuật ghi lại những diễn
biến trong cửa Đạo sau thời gian Đức Hộ-Pháp tự lưu đày
lên Kampuchia, kể luôn các cuộc gặp gỡ với các thành viên
Viện nghiên cứu Hà Nội (ông Lê Trung Vũ), kể luôn các cuộc
gặp gỡ với công an tỉnh. (Hai tập nầy công an có được lúc
xét nhà ông Voi và ông Tịnh). Thiếu tá Cai hỏi phát hành
bao nhiêu bản và gởi biếu cho ai…
Đến phần trả lời ông Trân nói:
– Thiếu ta nghĩ Việt-Nam có luật lệ của Việt-Nam, ngoại
quốc có luật lệ của ngoại quôc. Không luật lệ nước nào giống
nước nào cả. Mấy năm trước, tin thế giới cho biết, Việt Kiều
ở Mỹ nhà bên nầy treo cờ vàng ba sọc đỏ, nhà bên kia treo
cờ đỏ sao vàng. Người ta treo trong nhà, luật pháp nhà nước
không cấm, người ta làm gì thì làm, miễn là không mất trật
tự công cộng, không làm rối loạn trị an mà thôi. Hai hôm
trước đây Đài truyển hình Việt-Nam chiếu tin thế giới ở
Mỹ, dân chúng Mỹ biểu tình chống Tổng Thống Mỹ, dân
chúng Anh biểu tình phản đối yêu cầu Thủ Tướng Anh từ
chức, luật pháp nhà nước không cấm đoán, người dân được
tự do hành động.
Thiếu tá nghĩ coi, trước đây cả triệu quân quốc gia còn
đánh không lại Việt Minh, bây giờ còn làm được gì nữa. Bên
Mỹ, nước tự do, luật pháp không cấm, anh em Việt Kiều tập
hợp năm ba chục người, nói lên những điều theo ý nghĩ riêng
của mình, của mỗi cá nhân chứ có làm gì được bây giờ. Tôi
thấy không có gì đáng bận tâm.
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Còn vấn đề quà cáp, anh em qua Mỹ, nước giàu có, làm
ăn có tiền, mấy năm trước nghe nói có gởi tiền về giúp đồng
bào ở Huế bị lũ lụt, vừa rồi cũng giúp đồng bào bị lũ lụt ở
Miến Tây, đồng thời cũng giúp cho anh em trong Đạo chút
tiền quà Xuân thôi. Anh em có khai rõ với Thiếu tá rồi.
Mấy năm trước, ông Phối-Sư Thế cho người đem quà đến
tôi. Tôi nghèo thật nhưng còn có người khổ hơn tôi nhiều.
Tôi không nhận và nhường lại để biếu cho người khác. Vừa
rồi, Luật sự Sâm mang đến cho tôi một phong bì, nói rằng
ông Phối-Sư Thế gởi tặng quà Xuân. Tôi nghĩ rằng từ chối
nhiều lần ông Phối-Sư không vui. Khi Luật Sự Sâm về rồi,
dở ra coi tôi thấy là bảy trăm ngàn tôi cũng hiến cho anh em
không nhớ rõ, nếu còn cũng chẳng là bao.
Còn bản Văn Tịch Pháp Nhơn Luân Chi Đạo tôi viết
ra với mục đích cho con cháu tôi sau nầy xem để biết quá
trình trong kiếp sanh của tôi thôi, không có ý phổ biến. Đặc
biệt là tôi có cho Sĩ-Tải Voi và Lễ-Sanh Tịnh mỗi người một
bản, mặc dù tôi không nói ra, mục đích là cho Sĩ-Tải Phùng
văn Phan xem biết đặng không chống đối, không đến nhà tôi
gây hấn nữa. Tôi biết Sĩ-Tải Phan cũng thân với hai người
nầy. Ý tôi là vậy.
Tính ra, thời gian làm việc trên dưới nữa tiếng. Bạn đời
ông Trân kể lại mới yên tâm, giải tỏa được phần nào điều
âu lo từ mấy tuần trước.

112



TƯỜNG THUẬT

Một hôm cháu Nghĩa có nhiệm vụ tại Thánh-Thất
Huế điện cho biết có người Tây Hà Lan muốn viếng
Tòa-Thánh Tây-Ninh, tìm hiểu Đạo Cao-Đài.

C

háu nói người Tây nầy muốn đi Đà Nẳng vì
nghe ở Đà Nẳng có chùa Cao-Đài. May mắn
có người mách: Tại Huế cũng có Thánh-Thất Cao-Đài.
Người Hà Lan được giới thiệu đến gặp cháu Nghĩa.
Cháu Nghĩa nói Đà Nẳng không phải là trung tâm khai
sáng nền Đạo mà Tây-Ninh mới đúng là trụ cột được Đức
Thượng-Đế giáng trần Khai Đạo. Nếu muốn cháu sẽ giới
thiệu một Chức-Sắc của Tòa-Thánh Tây-Ninh am hiểu rất
nhiều, có thể đáp ứng mọi yêu cầu trong việc nghiên cứu nầy.
Ông Tây Hà Lan vui vẻ nhận lời, cháu Nghĩa điện cho
ông Nguyễn Minh Nhựt, cho biết ông Tây Hà Lan sẽ đến
gặp theo địa chỉ cháu Nghĩa đã ghi cho.
Ông Tây Hà Lan đến Long Hoa. Cùng đi có một cô
gái Huế rất trẻ, người đầu tiên được ông hỏi thăm để nhờ
chỉ hướng theo địa chỉ muốn tìm may mắn lại là người có
quen biết nhiều với gia đình ông Nhựt, tức nhà buôn điện
thoại di động Lâm Phương. Ông Nhựt được báo tin lúc gần
19 h tối, vội ra cổng chào đón.
Sau phần tự giới thiệu để quen biết nhau, câu chuyện
bắt đầu lúc 19 h và kéo dài đến 22h.
Khách định kiếu từ để vào Đền-Thánh dự xem lễ cúng
Thời Tý. Bắt tay từ giã tại hàng ba, song khách vẫn còn lưu
luyến nói chuyện mãi một chút, sau cùng bắt tay từ giã rồi
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cũng còn nói chuyện tiếp. Ba lượt như vậy, sau cùng trước
khi chia tay thực sự, ông Tây Hà Lan xin phép hôn ông Nhựt
và xin hôn bạn đời ông Nhựt. Cô thông ngôn cũng xin hôn
như ông Tây Hà Lan. Giữ phép lịch sự vợ chồng ông Nhựt
cũng xin hôn để đáp lễ hai người khách.
Trước khi ra về ông Tây Hà Lan cho biết thời gian nói
chuyện chưa đầy đủ như ý, ông đề nghị nếu có thể xin được
tiếp một lần nữa để được thỏa mãn hơn. Ông Nhựt vui vẻ
và xin cho biết ngày giờ thuận tiện để gặp lại nhau, được trả
lời là sáng hôm sau, bảy giờ, ông Nhựt mời dùng điểm tâm
sáng tại nhà, ăn chay, thay vì đi nhà hàng mất nhiều ngày
giờ, được khách nhận lời.
Sáng hôm sau, khách đến dùng bữa tại phòng ăn, rất
vui vẻ hòa đồng. Ông Nhựt xin cho biết thức uống dùng thứ
chi, được khách cho biết cà phê đá, ly lớn, uống xong ly thứ
nhất, ông khách đề nghị thêm ly thứ hai, cũng ly lớn. Trong
bữa ăn ông khách cho biết lần đầu ăn chay lạ miệng rất ngon.
Sau bữa ăn sáng, ông Nhựt mời lên phòng khách đàm
thoại tiếp.
Cô gái Huế thông dịch rất giỏi, rất nhanh, nói rồi là cô
thông dịch ngay. Ông khách Hà Lan rất vui vẻ và thật bằng
lòng qua các câu chuyện trao đổi với nhau.
Gần 11h trưa, khách xin từ giã để vào Đền-Thánh xem
lễ cúng giờ Ngọ như bữa trước, bắt tay từ giã nhau ba bốn
lần mới dứt khoát ra đi và trước khi ra đi cũng xã giao xin
hôn nhau như bữa trước. Ông Tây Hà Lan cho biết có thể
sáu tháng sau ông sẽ trở lại Việt-Nam một lần nữa, trễ lắm
cũng chỉ 1 năm thôi.
Ông mời vợ chồng ông Nhựt đến viếng Hà Lan một lần.
Tại Hà Lan rất nhiều người muốn biết về Đạo Cao-Đài. Nếu
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vợ chồng ông Nhựt đồng ý sẽ có thơ mời. Ông Viện trưởng
viện đại học Hà Lan ký thơ mời – Vợ chồng ông Nhựt chỉ
lo tiền vé phi cơ… tới Hà Lan ở một hay hai tháng gì cũng
được, chi phí ăn ở và đi đứng ông lo tất cả.
Tự giới thiệu ông là giáo sự Viện đại học Hà Lan. Trước
khi chia tay, ông ghi lại địa chỉ của ông tại Hà Lan.
Mr. Jotus Tuus John Paul II
Piotr Majerski
Ueszarycm Szeregowh/22
Poland 82.300 Eeblac
Email Mafiesicwp.pl
17/08/2005
Cô gái Huế cũng ghi địa chỉ ở Huế như sau:
Nguyễn Lê Tường Vi
Bằng Lăng – Thủy Bằng
Thánh Phố Huế – Việt-Nam
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