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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Thất Thập Cửu Niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH

KÍNH BẠCH HỘI THÁNH,
KÍNH CHƯ ĐỒNG ĐẠO NAM NỮ XA GẦN,

Sử Đạo trong thời kỳ cận đại (1975 đến nay) chưa 
ghi thành sách vở, nhưng nó đã nằm sẵn trong tâm hồn 
của mỗi tín đồ Cao Đài một cách ly kỳ vậy. Cũng như 
trong thời kỳ tiền sử Tổ Tiên ta chưa có lưu tâm tới vấn 
đề viết sử, nhưng Tổ tiên ta vốn thật thà có làm sao thì 
thuật lại con cháu nghe làm vậy, cứ truyền tử lưu tôn từ 
đời nầy sang đời khác không thêm, không bớt. Bởi thời 
kỳ đó không có đảng phái chính trị dụng giả tâm để vo 
tròn bóp méo sự thật. Do đó những sử liệu do Tổ Tiên 
truyền khẩu nó có một giá trị muôn đời. Hiện giờ những 
con Lạc cháu Hồng lưu vong trên vạn quốc khi nhắc lại 
tiền sử của tổ tiên với đồng ruộng lũy tre, đình làng, giếng 
nước, với cây đa, bến đò… không khỏi ngậm ngùi nhớ lại 
cố hương!!!.

Đó là việc đời, việc của xã hội. Còn về việc Đạo, đã 
là người tu, ăn thật, nói thật, làm thật, lẽ nào chúng ta lại 
không có đủ can đảm để ghi lại những gì mắt thấy tai nghe.

Tiểu Đệ hậu sinh tài sơ đức bạc đâu dám đảm đang 
chuyện nầy chẳng khác nào múa búa trước cửa Lỗ Bang. 
Sức người có hạn song cũng cố gắng hết mình kẻo để rồi:

“Tam thốn khí thiên bang dụng.
Nhứt đáng vô thường vạn sự hưu”

tHAY lời tỰA
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Điều thiếu sót chắc hẳn là không tránh khỏi. Kính 
mong Hội Thánh từ bi, chư huynh, tỷ xa gần lượng thứ.

* * *
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Sáng 30–4–1975, tiếng súng xa xa vẫn còn 
nổ quanh vùng Thánh Địa, lòng bồi hồi chua sót 

với bao cảnh Nước mất Nhà tan. Hơn 10 giờ, ngồi bên 
chiếc Radio nghe tiếng gọi của Tổng Tham Mưu trưởng 
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa kêu gọi tất cả các anh em 
binh sĩ và sĩ quan chiến đấu, các nơi hãy lập tức buông 
súng. Lòng mọi người cùng mừng cho dân tộc Việt Nam 
chấm dứt được nạn chiến tranh cốt nhục tương tàn vì 
chính sáng ngày 1–5–1975 xác chết vẫn còn đưa vào Khách 
Đình, vợ con kêu khóc thảm thương, Hội Thánh tiếp tục 
lo chôn cất!!!

Thế rồi buổi chiều, 30–4–1975 được tin có người đến 
bắt Cụ Phối Sư Thượng Vinh Thanh (Trần Quang Vinh) 
dẫn đi băng qua ruộng rau muống, qua Cực Lạc Thái Bình, 
vào trong núi Điện Bà rồi biệt tích luôn cho đến tận bây 
giờ. Cụ Trần, Người đã làm gì nên tội với quốc dân mà 
khi nước nhà qua cơn bỉ cực gia đình Ngài phải chịu cảnh 
tử biệt sanh ly!!!???.

Nguyên nhân ngày Đức Hộ Pháp bị Thực dân Pháp 
bắt đày nơi hải đảo ở Phi Châu cùng với một số Chức Sắc 
Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài… Ở quê nhà Chức sắc, 
Chức Việc và tín đồ tiếp tục bị bắt và bị tù, trước nổi quốc 
phá gia vong, như gà mất mẹ, cảnh Đạo cảnh Đời thảm 
đạm thê lương. Cụ Trần Quang Vinh (Giáo Sư Thượng 
Vịnh Thanh) tuân hành sự chỉ đạo của Đức Lý Đại Tiên 
cùng Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt chiêu 
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mộ thanh niên trong Đạo hợp tác đóng tàu cho Nhựt Bản, 
ngày làm công đóng tàu, đêm luyện tập quân sự dưới sự 
huấn luyện của sĩ quan Nhật Bản, mưu đồ hơn thua sống 
chết với thực dân giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc. 
Máu anh hùng của người dân Nam Bộ lịch sử chẳng còn 
chê. Đành rằng Thực Dân và Phát Xít cả hai cái ách đều 
trồng lên đầu dân tộc ta, nhưng thời cơ đến gở được cái 
ách nào thì ta cứ gở lần đi rồi mọi việc sẽ liệu sau. Nhựt 
Bản bày cho ta đảo chánh và chuẩn bị lập chính phủ lâm 
thời, chỉ có tầm vông vạt nhọn với sợi dây luộc vừa để tự 
vệ vừa để trói quân thù khi bắt được chúng. Vũ khí thô 
sơ mà binh sĩ Cao Đài làm nên lịch sử.

Thiên tùng nhơn nguyện, cuộc cách mạng ngày 
09–3–1945 thành công rực rỡ, Giáo Sư Đại Biểu Thượng 
Vinh Thanh (Trần Quang Vinh) đọc tuyên ngôn độc lập 
tại vườn ông Thượng (công viên Tao Đàn bây giờ) chấm 
dứt cuộc chiến tranh xâm lượt của Thực dân Pháp sau 80 
năm đô hộ Việt Nam. Đồng Bào Sài Gòn xuống đường 
hưởng ứng cuộc mít tinh, hoan hô nhiệt liệt.

Ngờ  đâu vạn sự do Thiên, ba anh em phe trục 
Nhựt, Đức, Ý đánh không lại Đồng Minh Anh, Pháp, 
Mỹ. Mussolini bị bêu đầu trên thành Bá Linh, vợ chồng 
Hitler tự sát dưới tàu ngầm còn lại một mình Nhựt Bản với 
một chiến trường Đông Dương rộng lớn, tuy chiến thắng 
nhưng cũng bất kham, lại còn gặp đại nạn, hai trái bom 
nguyên tử của Mỹ thả xuống Quãng Đảo và Trường Kỳ, 
Nhựt Hoàng giáng chiếu khắp nơi đầu hàng vô điều kiện.

Quân đội Hoàng gia Anh do tướng Mack Athusk 
dẫn đầu đến Đông Dương giải giới quân đội Nhựt (tước 
khí giới).
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Đang chiến thắng oanh liệt ở chiến trường Đông 
dương lại buộc phải tuân theo thánh chỉ của Nhựt Hoàng 
đầu hàng vô điều kiện. Sĩ quan Nhựt Bản mổ bụng tự sát 
cũng nhiều, còn súng đạn một phần họ cho Quân Đội 
Cao Đài để tiếp tục trường kỳ kháng chiến chống Pháp, 
số nào còn lại họ đem vãi xuống biển sâu.

Thực dân Pháp lại lợi dụng thời cơ nối theo chân 
Đế Quốc Anh trở lại Đông Dương vì còn bao nhiêu Đồn 
Điền màu mở của họ nơi đây. Mặc dù Đệ Nhị thế chiến 
đã kết thúc, Thực dân Pháp vẫn còn nuối tiếc tiếp tục đô 
hộ Đông Dương để đem lợi tức về cho chính quốc.

Ôi! Máu đã chảy nhiều rồi mà lòng tham không đáy 
của thực dân Pháp vẫn chưa thỏa mãn.

Bây giờ mới làm sao đây? Mình mới vừa đảo chánh 
nó, bây giờ nó trở lại, binh sĩ Cao Đài chỉ còn có một con 
đường sống chết, một mất một còn với thực dân mà thôi.

Lúc bấy giờ có anh em Việt Minh ở trong bưng biền 
rũ rê hợp tác thì nó hay biết chừng nào. Mình đang độc 
mã đơn côi mà gặp anh em như thế này thì còn gì bằng. 
Ời! hợp tác thì hợp tác cũng người mình không mà, mấy 
ảnh cũng đang làm cái công việc cứu nước cứu dân mắc 
gì không hợp tác. Cũng như Hoàng Đế Bảo Đại còn hợp 
tác với họ kia mà, Nhưng:

Ở đời:
“Dò sông dò biển dễ dò.

Nào ai lấy thước mà đo lòng người”
Ông Giáo sư Đại Biểu Cao Đài Trần Quang Vinh 

vào rừng hợp bàn kế sách hợp tác với anh em Việt Minh 
trong công cuộc kháng chiến chống Pháp. Ông ra đi mà 
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không thấy trở về, họ bắt ông Giáo Sư Đại Biểu giam ở 
một cái chòi lá giữa rừng Cà Mau có quân lính canh gác.

Ôi ! Một bên là người anh em bạc ác họ không muốn 
để mình còn. Mặc cho nước mất nhà tan, họ chỉ muốn 
một mình họ sanh sát giữa chính trường mà thôi. Ai có 
ngờ đâu cái zen của Tần Thủy Hoàng từ Trung Quốc 
truyền qua lại lậm vào máu của người Việt Nam đến thế.

Ở nhà anh em binh sĩ trông hoài không thấy ông 
Trần về, như rắn không đầu, họ chiến đấu ngày đêm, cả 
Pháp lẫn Việt Minh đều muốn tiêu diệt họ.

May thay số trời chưa dứt, anh em đồng Đạo hay tin, 
liệu phương cứu ông Trần thoát nạn, nhưng không còn 
chổ dung thân vì ở trong rừng thì Việt Minh còn ở ngoài 
thành thì thực dân Pháp. Cùng với anh em đồng Đạo liều 
mình len lỏi về Sài Gòn lẫn trốn để liên lạc với anh em 
sĩ quan và binh sĩ Cao Đài tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng 
chiến, lưỡng đầu thọ địch, lúc nầy cả Pháp lẫn Việt Minh 
họ thẳng tay tàn sát Đạo Cao Đài. Ở Sài Thành thực dân 
Pháp cho mật thám lùng sục ngày đêm tìm kiếm các cơ 
sở Cao Đài. Bao nhiêu Đạo Hữu bị bắt, bị tù đày tra tấn 
dã man nhưng họ vẫn một lòng vì Đạo vì Thầy chịu chết 
chớ chẳng khai. Cuối cùng Thực Dân Pháp đem những 
Đạo Hữu Cao Đài ra bắn chết giữa đường phố Sài Gòn 
để cảnh cáo mọi người. Khi nhắm mắt lìa đời các Đạo 
Hữu còn chấp tay bắt ấn tý để lên trên ngực. Thảm cảnh 
nầy ai thấu nổi cho chăng!!!.

Mật thám Pháp bủa lưới khắp nơi, cuối cùng ông 
Trần cũng không tránh khỏi, chúng bắt được ông chẳng 
khác nào như hổ đói gặp mồi, tha hồ tra tấn, thật thảm 
thương thay cho cái đạo làm người.
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“Hoằng vai Thần Đạo non sông gánh,
Chịu kiếp trần ai gió bụi vùi”.

Ông Trần đã chết lên chết xuống liên tục trong cái 
thảm đọa đày tra tấn. Sức cùng lực tận, một lần nọ trong 
lúc đang bị tra tấn Ông kêu lên Chí Tôn: “Thầy Ôi! Nếu 
mãn hạn rồi, xin Thầy hãy đem con về chứ đau đớn quá 
chắc con không chịu nổi”.

Lời kêu van thống thiết ấy có lẽ động đến lòng Trời, 
nên Thiên Cơ chuyển thế, lịch sử Đạo Cao Đài lại bước 
sang giai đoạn mới. Sáng sớm hôm sau cai ngục (Cò Bazin) 
cho gọi ông Trần lên Bureaur làm việc. Sau hồi lâu thủ 
tục trà thuốc và trao đổi xa gần. Cai ngục ngỏ lời: “Bây 
giờ các ông muốn cái gì”. Ông Trần đáp ngắn gọn: “Chúng 
tôi có ba điều:

1. Chúng tôi muốn các ông sớm giải quyết trả lại quyền 
độc lập cho dân tộc tôi.

2. Các ông phải trả tự do cho Đức Hộ Pháp, Giáo Chủ 
Đạo Cao Đài, hiện các ông lưu đày nơi hãi đảo ở Phi 
Châu cho Người trở về Cố Quốc.

3. Trả tự do cho các Chức Sắc, Chức Việc và Tín Đồ Cao 
Đài hiện các ông đang giam cầm ở các cửa ngục tại 
Việt Nam, trả lại Tòa Thánh và các Thánh Thất mà 
quân đội của các ông đang chiếm đóng, trả lại quyền 
tự do tín ngưỡng cho Đạo Cao Đài được hành đạo và 
truyền bá giáo lý”.
Cai ngục đáp: “Việc trao trả chủ quyền độc lập cho dân 

tộc ông, việc đó sẽ giải quyết sau vì do thẩm quyền của chính 
quốc, tại Đông Dương chúng tôi không đủ quyền giải quyết.

Còn hai điều kiện sau chúng tôi sẵn sàng chấp nhận, 
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nhưng với điều kiện là các ông phải rút hết lực lượng đồn 
trú ở trong bưng biền”.

Trong cảnh sức cùng lực tận làm sao để cứu Đạo, 
cứu Dân. Ông Trần đành chấp nhận ngưng chiến với 
Pháp. Than ôi! Nạn dân ách nước biết đâu mà lường, âu 
cũng do nơi tiền khiên nghiệp quả của nòi giống ta. Bây 
giờ Việt Minh lại dồn hết căm thù về cho Đạo Cao Đài, 
họ nói Cao Đài thân Pháp, Chức Sắc, Chức Việc và Tín 
Đồ Cao Đài lại một phen bị giết và bị tù khắp các nơi 
từ miền Nam đến các tỉnh miền Trung như Bình Định, 
Quảng Ngải… đều có người tử nạn vì Đạo! Tấm thảm 
kịch nầy con cháu nở quên sao?!.

Tình cảnh khốn nguy, binh sĩ Cao Đài một số trốn 
lại trong rừng (Liên Minh), một số phải rút về thành để 
bảo vệ Đạo. Các “căn cứ Đạo” mọc lên, đồng bào miền 
Nam ai cũng nhớ, là cơ sở trung tâm làm trái độn giữa 
Pháp và Việt Minh để cứu dân và cứu Đạo với chủ trương: 

“Bảo Sanh Nhơn Nghĩa Đại Đồng”.
Xương máu của người Việt Nam đã đổ xuống đất 

nước nầy, tại sao họ không được hưởng chủ quyền độc lập. 
Tổ Tiên người Việt có bán đứng đất nước nầy cho ai đâu? 
Cả thực dân Pháp và Việt Minh cũng thế.

01–10–1946 Đức Hộ Pháp trở về cố quốc sau 5 năm 
3 tháng 3 ngày đồ lưu nơi hoang đảo trăm đắng ngàn cay.

Nổi mừng nô nức,
Đồi lá rừng tòng đã điểm tươi.
Còn non, còn nước lại còn người,
Xa nhà bỏ lúc thương pha hận,
Gặp bạn đòi phen khóc lộn cười.
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-------------------------
(Đức Thượng Sanh)

Bao nổi nhọc nhằn gánh Đời, gánh Đạo, sau bao 
năm dài bị dày xéo của thực dân Pháp và Việt Minh, Đức 
Ngài không ngơi nghỉ, trước lo chấn chỉnh Đạo Trời, 
hướng dẫn cho toàn dân, cứu nguy cho dân tộc. Cờ Bảo 
Sanh Nhơn nghĩa Đại Đồng vẫn tiếp tục phất phới ở Trời 
Nam từ 1946–1954.

Ngọn lửa chiến tranh Pháp Việt sắp đến hồi kết 
thúc, Đức Hộ Pháp được cựu hoàng Bảo Đại ủy nhiệm 
là Trưởng Phái Đoàn đại diện cho Hoàng Đế đi dự Hội 
Nghị Genève. Đức Ngài gặp phái đoàn Việt Minh bàn 
luận nhiều phen làm thế nào giành lại chủ quyền độc lập 
trọn vẹn cho Tổ Quốc, nhưng phái đoàn Việt Minh trong 
cái thế mới vừa chiến thắng Điện Biên nên tự phụ, Họ 
chỉ công nhận cương vị Đạo Cao Đài, còn cựu Hoàng 
Bảo Đại người mà trước đây đã từng giao cả ấn kiếm và 
giang sơn thổ vỏ nầy cho họ, giờ đây họ xem như không 
có nghĩa lý gì. Nhưng phía thực dân Pháp nếu trả lại chủ 
quyền độc lập cho Việt Nam thì chỉ trả cho Vua nhà 
Nguyễn mà thôi vì khi họ đến cũng như họ đi, họ chỉ 
biết Vua nhà Nguyễn là người chủ đất nước nầy, cho nên 
Tổng Thống Pháp Roné-Corti lịnh cho Thủ Tướng Chính 
Phủ ký nghị định trao trả chủ quyền độc lập trọn vẹn cho 
Việt Nam trao tận tay Đức Hộ Pháp Trưởng Phái Đoàn 
đại diện cho Hoàng Đế Bảo Đại đúng ngày 05–05–năm 
Bính Ngọ (Âm lịch) để làm quà sinh nhựt cho Đức Ngài.

Nói tóm lại, suốt 80 năm thực dân Pháp đô hộ Việt 
Nam, Ngoài các Tiên Vương Thánh Đế đã từng vào tù ra 
khám và các anh hùng liệt sĩ thời tiền chiến 1945 đã anh 
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dũng hy sinh như Nguyễn Tri Phương, Phạm Hồng Thái….
Từ 1945 trở về sau, về đường lối quân sự, phát 

súng đầu tiên để lật đổ thực dân Pháp vẫn là người 
Đạo Cao Đài (cuộc cách mạng 09–03–1945) sau cùng 
bằng thương thuyết để thu hồi chủ quyền độc lập vẫn là 
người Đạo Cao Đài. Như vậy suốt kỷ nguyên qua, Đạo 
Cao Đài đã làm tròn bổn phận đối với Tổ Quốc của họ.

Thuở xưa Tam Nguyên Yên Đỗ cuối đời Ngài còn 
cất tiếng than:

“Ơn vua một chút chưa đền,
Cúi trông thẹn Đất ngửa lên thẹn Trời”.

Riêng Tín Hữu Cao Đài hậu sanh, nhờ hành tàng 
của các bậc Tiền Nhân Khai Đạo và sự hy sinh vô bờ bến 
của các bậc Chức Sắc đàn anh họ chỉ biết tự vệ, không 
gây nợ máu với dân tộc, không bán nước cầu vinh, đã nêu 
cao gương sáng và để lại cho hậu tấn một niềm hãnh diện 
giữa Trời Nam Đất Việt nầy vì họ đã đáp đền được phần 
nào Thánh ý của Đức Chí Tôn:

“Nợ nước hai vai nặng gánh gồng,
Thần dân phận sự phải lo xong.
Gắng công Đạo Đức trao hằng bữa,
Chiu chit đừng quên giống Lạc Hồng”.

Thời gian qua không ít các Đảng Phái chính trị lợi 
dụng thời cơ mạnh miệng tuyên truyền láo khoét, Xuyên 
tạc đủ điều nào là Cao Đài thân Nhật, thân Pháp, thân 
Mỹ… Đạo Cao Đài làm chính trị… v. v….

Họ chỉ trích, biếm nhẻ xốn xang, cay đắng trăm 
chiều! Biết rằng ở đời không cho ruột ăn chọc ruột cũng 
đau! Nhưng, xin chư Đồng Đạo hãy bình tâm, Ông Bà 
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ta thường nói:
“Lịch sự thầm dễ ở,
Hổ ngươi thầm biết thuở nào ngui”.

Vấn đề con người ta ở đời không phải chỉ cần có sức 
mạnh không là đủ mà cần phải có cái Đạo Lý làm người.

Đại gian đại ác như Tào Tháo kia mà mở miệng ra 
lúc nào cũng vì dân vì nước kia mà.

Thật ra cái chính trị mà từ lâu Đạo Cao Đài theo 
đuổi không phải là thứ chính trị phàm phu, thủ đoạn, lừa 
bịp, vụ lợi, bè phái, cá nhân… Theo như bao nhiêu người 
đã nghĩ; vì họ đã là những nạn nhân của những đảng phái 
chính trị, cho nên khi nghe cái mùi nó ở xa xa thì họ đã 
cảm thấy gớm ghiết, huống chi nghe một nhà đạo đức tôn 
giáo mà có can dự vào chính trị thì bảo sao không ái ngại, 
cái chính trị của Đạo Cao Đài không phải thứ chính trị 
mù quáng, ngu xuẩn để cho người đời làm bàn đạp, làm 
công cụ để lòe đời. Bằng chứng là khi Đức Thượng Sanh 
chấp chánh Đạo Quyền, nhiều thế lực quyến rũ lập Nha 
Tuyên Úy nhưng bản sắc Cao Đài không hề có hình thức 
đó nên Đức Ngài từ chối mặc dù các tôn giáo ở các nước 
trên thế giới tự do lập Nha Tuyên Úy là chuyện có thường. 
Lớp thanh niên trí thức trong Đạo lúc nầy cũng có ý hơi 
phiền trách Hội Thánh sao không mở rộng đường đi cho 
đàn em tiến thân lập vị. Đức Thượng Sanh khẳng định: 

“Nếu làm người phải sống cho ra người, đừng thấy người 
ta nhảy cũng nhảy, người ta múa cũng múa thì có khác chi 
loài khọn khỉ!”.

Nói chung các Đảng Phái chính trị lúc nào cũng 
muốn hầu hết các Tôn Giáo chỉ biết phục tùng, lệ thuộc 
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họ để cho họ lợi dụng đó là Tôn Giáo chân chính.
Nhận xét về mặt tâm linh là tùy theo nhu cầu và 

khổ nạn của nhân loại ở mỗi thời kỳ mà Trời khai đạo 
để giải cứu cho họ. Thời kỳ nầy nhơn loại đã điêu đứng, 
khổ sở do chính trị tung hoành, thao túng, khi đã đủ thế 
lực thì áp bức, đè nén, khuynh đảo, độc tài, không còn 
biết kiên nể ai.

Đạo Cao Đài xuất hiện giữa cảnh Trời Nam khổ 
nạn, nước mất nhà tan, dầu sôi lửa bỏng. Các Đảng Phái 
chính trị chỉ biết giành giựt, lợi dụng xương máu và tài 
sản của nhân dân, chưa hề đem lại cho họ một chút an 
vui hạnh phúc bao giờ. Thử hỏi các bậc Tiền Nhân Khai 
Đạo cũng đứng ngoài nhìn để cho các nhà chính trị độc 
quyền sanh sát hay sao?

Do chưa có ý thức lĩnh hội được ý thức hệ Cao Đài, 
lại bị tà quyền xuyên tạc nên nhiều bạn Đạo đâm ra lúng 
túng nhất là các bạn Đạo mới nhập môn, đứng trước sự 
bài xích của họ lại càng thêm bối rối.

Các nhà Tôn Giáo can dự vào chính sự đã có truyền 
thống từ bên Trung Quốc, thời Nhị Kỳ Phổ Độ Đức 
Khổng Phu Tử chấn hưng Nho Giáo kia mà. Ngài đã bôn 
xu các nước để đem đạo vào đời, khuyến khích các Vương 
Hầu Khanh Bá lấy đạo đức để trị dân.

Nay Đạo Cao Đài lấy Nho Tông chuyển thế với 
chủ trương:

Đình thuyết lý Thiên Đường Phật cảnh,
Khởi chung lo phúc hạnh loài người.

Thực thi giáo lý Đạo Trời,
Nho Tông chuyển thế do người thế Thiên.
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Trong việc nhập thế hành Đạo Đức Hộ Pháp lúc 
nào cũng nêu cao những hành vi thiết thực. Đức Ngài 
nói: “Nhơn Sanh đang đắm đuối cả muôn triệu giữa dòng 
mà người thì lo lim dim lần chuổi cầu xin Ông Phật cứu 
dùm, người thì lo đóng thuyền bè, xông pha ra biển cả để 
vớt người lâm nạn. Hai người đó nếu đem ra luật công bình 
Thiêng liêng thử ai sai ai đúng. Chúng ta cứ giữ phận làm, 
đáp lại tình thương theo Thánh ý của Đức Chí Tôn. Ngày 
mãng kiếp dầu ta có không muốn về Tây Phương đi nữa, 
Nhơn sanh cũng lập bàn hương án để đưa ta về”.

Đức Ngài đã thẳng thắng góp ý với Quốc dân đồng 
bào cả hai miền Nam Bắc: “Ngày nào lòng ái quốc của dân 
tộc Việt Nam không bị lợi dụng, họ có đủ khôn ngoan để tự 
quyết lấy vận mạng tương lai của mình thì họ mới có thể 
bảo trọng được Hoàng đồ và Nòi giống.

Ngày nào dân tộc Việt Nam được định tỉnh trong Quốc 
hồn của họ, rồi tự mình nhìn về dĩ vảng để định vị trí của 
mình trước liệt cường quốc tế thì họ mới giữ được sự sống 
còn của nòi giống họ đặng

Ngày nào lòng ái quốc nồng nàn của dân tộc Việt Nam 
trở thành một ngọn lửa thiêng dâng lên bàn thờ Tổ Quốc 
của họ rồi tự mình có đủ liệt cường thì họ mới có thể bảo vệ 
được hoàng đồ Tổ Quốc của họ”.               

Cho nên, cái chính trị trong Đạo Cao Đài không 
phải thứ chính trị thường tình, chen lấn với đời bua danh 
chuộc lợi mà chỉ có tinh thần hòa đồng tôn giáo vào chính 
trị, nghĩa là đem Đạo vào Đời. Điều đó đã thể hiện ở 
Đức Hộ Pháp với cốt cách siêu phàm thoát tục của một 
nhà đạo đức chân tu luôn luôn hòa lẩn với phong thái và 
phẩm cách hùng tráng, cương nghị của nhà ái quốc cách 
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mạng, một chính trị gia lỗi lạc. Đức Ngài chẳng những 
góp ý, hướng dẫn cho các nhà lãnh đạo đất nước thực thi 
cái Đạo cứu nước cứu dân mà còn hướng đạo cho toàn 
dân tạo thành một thế lực tinh thần vững mạnh bắt buột 
các nhà lãnh đạo đất nước phải đi trên con đường chính 
trị vì nước vì dân với mục đích phụng sự cho hạnh phúc 
và an vui của mọi người.

Với hành trình đó, Đức Ngài đã chịu bao nhiêu 
cảnh ganh hiền ghét ngỏ, Đức Ngài chẳng được an thân.

Một ngày kia Phụng Hoàng có việc phải bay sang 
xứ Bắc, ra giữa đồng nội thấy có chim ụt (chim heo) đang 
rỉa xác thúi của một chuột chù. Chim ụt thấy Phụng 
Hoàng bay ngang sợ Phụng Hoàng giành lấy nên bay lên 
nghinh chiến. Phụng Hoàng thấy vậy mĩm cười rồi cất 
cánh bay luôn.

“Đời lánh Đạo đời xa cội phước,
Đạo dìu đời vận nước mới an”.

Phượng Hoàng bao đời có biết ăn xác chuột chù đâu 
mà mong làm khó dễ.

“Đòi phen kiên nhẫn dìu hồn nước,
Mấy lúc truân chuyên giữ Đạo nhà”.

Vận nước sắp diễn màng nguy hiểm. Bất hạnh thay 
cho số kiếp Việt Nam! Trước cảnh vợ mất chồng, con 
lại mất cha, vải khăn sô còn phất mái đầu, giòng lệ thảm 
lau chưa kịp ráo! Vừa thu hồi được chủ quyền độc lập 
từ trong tay thực dân Pháp, các siêu cường quốc rõ biết 
Việt Nam trong cảnh huynh đệ bất hòa, đảng phái tương 
tranh, lại là chỗ đất màu thuận tiện cho hạt giống Quốc 
Cộng nẩy mầm và phát triển ở Đông Nam Á nầy mà họ 
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gieo cấy từ trước.
20–7–1954: Họ dụng quyền phủ quyết chia đôi đất 

nước Việt Nam. Từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc thuộc chủ 
quyền Hồ-Chí-Minh thân Nga, tàu, từ vĩ tuyến 17 vào 
Nam thuộc Ngô Đình Diệm với tư cách là thủ tướng của 
Hoàng Triều Bảo Đại, thân Mỹ. Bộ đội và cán bộ Việt 
Minh tập kết ra Bắc bằng những chuyến tàu lửa do Pháp 
để lại đông nghẹt cả người, họ còn lưu lại một số cán bộ 
nòng cốt ở lại Miền Nam gọi là “Quần Kết” (cán bộ nằm 
vùng) để chuẩn bị làm nội ứng và tổ chức cơ sở Đảng tấn 
công Miền Nam bằng vũ lực. Trong lúc giao thời, đồng 
bào Công Giáo Miền Bắc cũng tìm phương lẫn trốn vào 
Nam để được sự bảo bọc của Mỹ Diệm và phát triển Công 
Giáo sau nầy.

Với những văn bản tuyên truyền từ hội nghị Genève 
là sẽ có hiệp thương, hiệp ước, tổng tuyển cử để người Việt 
tự giải quyết với nhau thống nhất đất nước.

Ôi! người dân trông mãi chẳng thấy đâu, chỉ thấy 
phản thần Nhu, Diệm trưng cầu dân ý để truất phế Bảo 
Đại lên làm Tổng Thống theo sự sắp đặt của Mỹ. Người 
dân biết được mưu đồ bất chánh của Diệm, nhiều làng 
dồn phiếu hết cho Bảo Đại, xé phiếu Ngô Đình Điệm vải 
xuống đất, chiều về kiểm phiếu, những người tình nghi 
đều bị bắt và tra tấn.

Đế quốc Mỹ nhúng tay vào chính trị ở Miền Nam, 
tạo điều kiện chính nghĩa cho miền Bắc liên kết với Nga, 
Tàu tấn công miền Nam bằng con đường xương máu.

Đất nước lâm nguy, Đức Hộ Pháp xướng xuất đường 
lối “Hòa Bình Chung Sống” kêu gọi toàn dân đoàn kết, 
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gởi thư cho hai nhà lãnh đạo miền Nam và miền Bắc nên 
sáng suốt bảo trọng sinh mạng của đồng bào, đừng nghe 
lời xúi giục của ngoại bang.

Ngô đình Diệm làm áp lực để dập tắc phong trào 
tranh đấu ráo riết của Đạo Cao Đài với bản cương lĩnh 
Hòa Bình Chung Sống do Đức Hộ Pháp đề ra.

Để rộng đường tranh đấu cứu nguy cho dân tộc, 
Đức Ngài phải lánh mình sang Miên Quốc, tiếp tục gởi 
thư cho Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, Tổng Thống Hoa 
Kỳ, Thủ Tướng Nga, Tổng Thống Pháp, Thủ tướng Anh, 
gần cuối năm 1956, Đức Ngài còn gởi thơ cho các nhà 
lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo trên thế giới xin hỗ trợ 
đường lối cứu thế của Đức Ngài để chận đứng nạn tương 
tàn cốt nhục tại Việt Nam.

Nhưng hỡi ơi! Sự thế phủ phàng, đầu ai chí nấy đất 
nước vẫn chia đôi, máu của người Việt Nam vẫn đổ do 
tham vọng mù quáng của gia đình trị, do lý tưởng chủ 
nghĩa và quyền lợi đảng phái quí hơn sinh mạng của 
đồng bào.

Khuất mắt khôn nhìn nước rẽ hai,
Nên cam chịu khổ tự lưu đày.
Biên thùy binh cách còn đe dọa,
Quốc nội chủ quyền lắm đổi thay.
Trị loạn những nhờ người dị chủng,
An dân lại cậy kẻ tay ngoài.
Cơ đồ nếu muốn ngày vinh hiển,
Cứu nước toàn dân phải trổ tài.

Thánh Gandid lãnh đạo phong trào tranh đấu vừa 
giành độc lập cho dân tộc Ấn từ trong bàn tay nanh vuốt 
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của Đế Quốc Anh, họ vẫn tiếp tục gánh thêm hậu họa 
chẳng khác gì dân Việt Nam, nghĩa là chia đôi đất nước, 
một bên là Ấn Quốc (Ấn Độ Giáo), một bên là Hồi Quốc 
(Hồi Giáo) tiếp tục đánh nhau. Thánh Gandid phải cật 
lực đứng ra giảng hoà cho hai nước, công việc chưa thành 
thì Thánh Gandid lại bị một người Ấn Độ Giáo ám sát 
(Thánh Gandid cũng là người Ấn Độ Giáo).

Nếu Đức Hộ Pháp không tiên liệu bước đường thì 
e cho dân Việt Nam sẽ gánh thêm nghiệp quả như dân 
Do Thái.

Hễ gieo gió ắt có ngày gặt bão, hai trung đoàn thiện 
chiến quân đội Cao Đài sau khi Quốc Gia hóa được phân 
tán mỏng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã trở 
thành hạt nhân cho cuộc cách mạng 01–11–1963 chấm 
dứt một triều đại hung bạo thối nát.

“Loạn thần tặc tử xưa nay,
Mình làm mình chịu đắng cay muôn phần.

Trời xa nhưng thật là gần,
Không dung những kẻ hại dân quên nòi”.

Đây tôi xin được trở lại vấn đề Phối Sư Thượng 
Vinh Thanh (Trần Quang Vinh) ông là một chức sắc 
Đạo Cao Đài trước đây đã từng dấn thân vào con đường 
binh nghiệp (quân đội Cao Đài), nhưng đó chẳng qua là 
thời thế tạo anh hùng, cờ tới tay ai người ấy phất. Nhưng 
trong suốt hành trình vào sinh ra tử người đã đóng góp 
tích cực trong công cuộc cứu Nước, cứu Đạo và cứu dân 
thật xứng đáng với câu:

“Trải thân làm mảnh áo tơi,
Che mưa đỡ nắng cho đời nguy nan.”
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Nay tuổi già người đã trở về với Đạo, sớm chiều tựa 
cửa thiền môn.

Đạo lý ở đời: “Không nên giết người dưới ngựa”.
Thế mà ông Trần mới vừa giải phóng xong là ông liền 

bị bắt và biệt tích luôn đến nay đã 29 năm. Tấm thân già 
chắc đã vùi sâu dưới dòng đất lạnh chẳng biết ở nơi nào?!!!.

Việc làm nầy thể hiện tính cách trả thù vô cùng hèn 
hạ của thế nhân, càng hiểu rõ bản chất tiểu nhân bỉ ổi!

Chiến tranh Việt Nam chấm dứt, các nhà bình luận 
thế giới lại chót lời mai mĩa: “Dân tộc Việt Nam đã khổ 
nhiều rồi, bây giờ phải để cho họ được độc lập, mặc dù độc 
lập dưới bất cứ chế độ nào!”

Vâng xin cám ơn quí ông, nếu quí ông không để 
chúng tôi được độc lập thì các ông sẽ làm gì? các ông sẽ 
bày sử, xách động, chia rẽ cho chúng tôi tiếp tục chém 
giết nhau chứ gì?

Thật ra dân tộc Việt Nam chúng tôi đã chết chóc, 
khổ sở, đói khát nhiều ngày, bây giờ ai cho thứ gì chúng 
tôi cũng thấy quí, nhưng có thứ gì quí hơn độc lập tự do, 
dù có phải ăn bánh vẽ đi nữa chúng tôi cũng ráng nuốt 
giấy cho đỡ lòng. Củ lang cũng quí, củ mì, củ chuối cũng 
quí, chúng tôi đâu dám phụ lòng ai. Bởi vì ngọn rau tất 
đất, cả các món đó sở dĩ có được là từ trong xương máu 
của đồng bào ruột thịt chúng tôi sau hai cuộc chiến tranh 
và từ trong sinh mạng của bao nhiêu thanh niên cả hai 
miền Nam Bắc đã ngã gục trên các chiến trường.

Ngày đất nước chia đôi, chiến trường đỏ lửa. Tờ đặc 
san “Cơn lốc” ra đời có đoạn viết:
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“Khi đất nước chia đôi có ai là người hỏi đến ý kiến tuổi 
trẻ của chúng tôi, hay là họ cứ âm thầm quyết định. Để khi 
lớn lên họ đem chúng tôi ra chiến trường làm bia đỡ đạn”.

Đến đây, tiểu đệ xin chấm dứt mạn đàm thế sự để 
trở về với sử liệu thuần túy.

Kính chư đồng đạo xa gần,
Vấn đề sử liệu phải nêu lên những móc thời gian 

chính xác mới phải, nhưng tiểu đệ xét thấy điều đó cũng 
chưa hẳn là điều cần thiết vì nó chưa cứu vãn được gì tình 
cảnh Đạo giữa màn đêm. Tiểu đệ chỉ lược trình khái quát 
những diễn biến sôi động nhất của Đạo Cao Đài Tòa 
Thánh Tây Ninh sau ngày 30–4–1975 đến nay. Để rồi từ 
đó chúng ta cùng nhau rút tỉa những nhận thức, quan 
niệm sống và thế đứng của người Tín Hữu Đạo Cao Đài 
trong cơn đại khảo.

Việc trình bày của Tiểu Đệ nhiều khi nó không được 
sác sao với trình tự diễn biến sự việc, còn trông chờ rất 
nhiều vào sự đóng góp nhiệt tình của các bậc cao minh.

Đêm 30–4–1975, một đêm dài ngủ ngon vì không 
còn nghe tiếng súng. Tiếng chuông chùa vẫn ngân vang 
trong gió không biết đi về đâu!!!... Sáng hôm sau xác chết 
vẫn còn tồn đọng tiếp tục đem vô khách đình vẽ lại nét 
bi thương!!!...

Nội Ô Tòa Thánh vẫn im lìm, nhân viên ban bộ vẫn 
túc trực ngày đêm làm công quả sớm chiều hai bữa cháo rau.

Tuần lễ sau được tin Hội Thánh cho hay là có phái 
đoàn Ban Quân Quản mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 
vào viếng Tòa Thánh và tiếp xúc với Hội Thánh Lưỡng 
Đài và Phước Thiện.



DỞ TRANG ĐẠO SỬ

26

Xa xa tôi thấy có đoàn người ăn mặc đủ kiểu từ trên 
Đền Thánh đi xuống Hạnh Đường vẫy tay chào một cách 
mới lạ. Trong phái đoàn này có cả ông Trương Ngọc Anh 
là Chức Sắc Hiệp Thiên Đài tham gia kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước. Nội dung cuộc tiếp xúc với tính cách ngoại 
giao sơ bộ. Chưa có vấn đề gì bàn luận sâu sắc. Chức Sắc 
Hội Thánh Lưỡng Đài vẫn có đọc lời phát biểu.

Từ đó về sau sự tiếp xúc với Hội Thánh phần lớn là 
từ ông Trương Ngọc Anh thay mặt cho Chánh Quyền 
Cách Mạng vì ông đã lãnh công tác: “Cao Đài Vận” từ 
lúc còn ở trong rừng.

Lần hồi ông Anh mượn của Hội Thánh máy móc, 
xe cộ chuyển dần ra tỉnh.

Thình lình một hôm công an bao vây hết các cửa, 
nội bất xuất, ngoại bất nhập. Họ tấn công lục xét hết các 
kho tàng của Đạo như Tòa Nội Chánh, Cửu Viện Phước 
Thiện, nặng nề nhất là cơ quan phát thanh và Giáo Tông 
Đường……….. Họ làm nhiều đợt mới xong.

Hai trường của Đạo là LÊ VĂN TRUNG và ĐẠO 
ĐỨC HỌC ĐƯỜNG họ tự quản lý từ lâu và cả như 
Ban Thế Đạo chẳng hạn, họ không chờ đến ý kiến của 
Hội Thánh. Nơi nào lục xét là tịch thu giấy tờ, còn cơ sở 
thì người của nhà nước đến ở, biến cửa Thiền môn thành 
nơi quán tục. Sau cùng họ muốn lục xét Hộ Pháp Đường, 
họ tung tin là Hộ Pháp Đường có rắn rồi họ bao vây lục 
xét tịch thu chở đi. Bộ ngà voi trên lầu Hộ Pháp Đường 
bảo rằng mất trộm rồi tẩu tán ra đi không biết về đâu!!...

Song song với việc lục xét Nội Ô là Chức Sắc cao 
cấp đi tù (tập trung cải tạo) như các Ngài Quyền Thượng 
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Chánh Phối Sư Thượng Nhã Thanh, Chưởng Ấn Nguyễn 
Văn Hợi, Chưởng Ấn Nguyễn Văn Kiết, Giáo Sư Thượng 
Danh Thanh (Nguyễn Thành Danh), các Đại Huynh như 
Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt (8 lần bị bắt và bị tù), Giám 
Đạo Trần Thanh Danh, Thừa Sử Lê Quang Tấn…………. 
Các vị Chức Sắc Hiệp Thiên Đài trước đây đã dấn thân 
trong Đường Lối Hòa Bình Chung Sống của Đức Hộ 
Pháp, nay trở lại tiếp sức với đàn em bảo thủ Đạo Quyền 
như Sĩ Tải Nguyễn Thành Nguyên, Sĩ Tải Nguyễn Văn 
Tú, Sĩ Tải Đỗ Hoàng Giãm, Sĩ Tải Nguyễn Minh Ngời 
và Sĩ Tãi Huỳnh Văn Hưởng…….. Tất cả đều bị bắt và bị 
tù, có người đã qua đời trong khổ hạnh!!!....

Khúc quanh lịch sử của Đạo Cao Đài mỗi ngày 
thêm quyết liệt. Trong số Chức Sắc tập trung cải tạo có 
cụ Nguyễn Thành Danh, cụ viết quyển “Sự thật của một 
Chức Sắc Cao Đài”, Cụ xưng mình là nhân chứng lịch sử, 
Cụ tỏ ra ân hận hối tiếc vì đã dấn thân hợp tác với Quân 
Đội Cao Đài trong cuộc kháng chiến chống Pháp………. 
Cụ như lạc vào trong mê hồn trận vì con đường tiến thân 
của cụ lúc đó quá hấp dẫn. Cụ đã chống lại Cách Mạng, 
chống lại nhân dân……… Cụ cảm thấy có tội.

Chánh quyền Cách Mạng cảm thấy văn bản nầy 
ăn khách quá nên in ra nhiều bản rải khắp và cho cụ về 
để đi tuyên truyền khắp nơi trong nước và kèm theo bản 
án Cao Đài do MTTQVN tỉnh Tây Ninh sản xuất thì 
càng thêm hiệu quả.

Nhưng ông Danh có ngờ đâu nhân chứng lịch sử 
không phải mình ông mà có cả mấy triệu tín đồ và hàng 
ngàn Chức Sắc, cho nên “lá bùa” của ông đã trở thành vô 
dụng mà còn tăng thêm nổi phẫn uất trước bản án hàm 
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hồ của MTTQVN tỉnh Tây Ninh.
Chính quyền Cách Mạng lo tổ chức liên tục những 

cuộc Mitting từ khắp các xã, phường đến Nội Ô Tòa 
Thánh để phổ biến hai văn bản nầy và tuyên truyền bôi 
lọ nhiều điểm khác. Cuối cùng họ làm sẳn bản kiến 
nghị với nội dung trình Hội Thánh cho giải tán cơ quan 
Hành Chánh Đạo từ trung ương đến địa phương, thanh 
trừng Chức Sắc …….. và rửa ráy tôn giáo…….

Họ lựa thế bí cửa ngỏ bắt buộc mỗi người phải ký 
tên rồi mới được về. Khi được những văn bản nầy rồi họ 
tập trung mấy tên phản bội biết nghe lời, định ngày đi 
dâng kiến nghị lên Hội Thánh.

Tại Nội Ô (Hạnh Đường) họ bị sự phản kháng ráo 
riết của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài và các bậc tu chơn, đại 
khái như những câu hỏi: “Tòa án nào đưa ra bản án hồ đồ 
nầy? Nếu là MTTQVN của một tỉnh đâu có tư cách đưa 
ra bản án nầy?”

Họ trả lời: “Là Tòa Án Nhân Dân cả nước”
– Nếu là Tòa Án Nhân Dân cả nước mà mở hồi nào? 

chúng tôi là những người dân trên đất nước nầy, sao chúng 
tôi không được tham dự?!

Thế là qua loa, cả vú lấp miệng em, quyền lực là trên 
hết.

Ở ngoại Ô, Bảy Đáng, Trưởng phòng Công An 
Huyện mặt mày dữ tợn như muốn hốt hồn, nuốt sống 
mọi người. Trung Úy Ba hàm răng sít rịt, chưởi Đạo bén 
ngót, nhưng không trấn áp nổi những lời phản đối đanh 
thép của chư Đạo hữu, làm cho các giới báo chí, thông tin 
văn hóa phải ném bút ngẩn ngơ…….. Trương Ngọc Anh 
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nằm trong phòng xách cặp ra đi không ngó lại.
Bảy Đáng trấn áp, hăm dọa rồi giải tán cuộc họp để 

chuẩn bị cho màn bắt bớ diễn sau!!!....
Trò đời lắm nỗi, Tiểu Đệ xin kể lại vài mẫu chuyện 

cho đở buồn: Đang lúc nầy Hội Thánh Lưỡng Đài và 
Phước Thiện họp hành liên tục dưới sự chủ trì của ông 
Trương Ngọc Anh. Có một lần ông Anh mặc áo trường 
y (tiểu phục HTĐ) vào ngồi trên bàn chủ tọa. Chức Sắc 
Hiệp Thiên Đài lên tiếng:

“Kính Bạch Hội Thánh,
Kính Quí Chức Sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước 

Thiện có mặt hôm nay,
Trước khi vào họp xin phép chủ tọa đoàn cho chúng 

Tiểu đệ được biết về tư cách của ông Năm Anh trong buổi 
họp hôm nay?”

Câu nầy thật sâu sắc đầy ý nghĩa vì:
– Nếu ông Năm Anh với tư cách là Chức Sắc của Đạo 

thì phẩm cấp của ông đâu được ngồi vào ghế chủ tọa đoàn.
– Còn nếu là cán bộ nhà nước thì ông đâu có được 

lạm dụng chiếc áo trường y của Hiệp Thiên Đài.
Chủ tọa đoàn chưa kịp trả lời thì ông Năm Anh 

lúng túng đứng lên phủ quyết:
“Chiếc áo không làm nên nhà tu”.
Rồi từ đó về sau không thấy màn nầy diễn trở lại nửa.
Lại cũng một lần nơi đàn cúng tại Tòa Thánh, Ông 

Trương Ngọc Anh mặc Thiên Phục Hiệp Thiên Đài, có 
mang dây sắc lịnh, lúc bấy giờ Ngài Khai Đạo còn tại tiền, 
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Ngài đến mời ông ta lên bụt Thời Quân mà đứng vì ông 
mang dây sắc lịnh mà đứng như vầy sao được. Không biết 
ông Năm Anh nghĩ sao, sau thời cúng đó ông mở dây sắc 
lịnh bỏ lại bụt Thời Quân mà về. Từ đó về sau không 
thấy diễn xuất nữa.

Xin nhắc lại lúc nầy ông Trương Ngọc Anh là Dân 
Biểu Quốc Hội đơn vị Tỉnh Tây Ninh, hiện là Phó Chủ 
Tịch Mặt Trận Tỉnh lấy nhà ông Trần trước cửa Hòa 
Viện làm văn phòng. Bản Án Cao Đài có phần đóng góp 
của ông ta, còn những màn kế tiếp phần lớn do bàn tay 
của ông ta đạo diễn.

Ngày giờ đã đến, Chính Quyền Cách Mạng sắp đặt 
người vào dâng kiến nghị cho Hội Thánh.

Ngài Bảo Đạo lúc đó cũng vui vẻ, tươi cười ra tận 
cửa Hòa Viện để nhận kiến nghị của Nhơn sanh. Chính 
nội dung kiến nghị nầy trở thành thế lực để chánh quyền 
bắt buộc Hội Thánh phải ký ban hành Đạo Lịnh 01 nghĩa 
là thoái vị nhường quyền cho Hội Đồng Chưởng Quản, 
chỉ giữ vai trò lãnh đạo cố vấn rồi từ từ bị truất phế âm 
thầm ra đi. Chính Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây 
Ninh đã đi vào quỹ đạo, vào vết xe cũ mà Cựu Hoàng 
Bảo Đại đã đi.

Trong lúc đang giằng co giữa Chánh quyền và Hội 
Thánh trong việc ký ban hành Đạo Lịnh 01, hai thảm trạng 
đã xãy ra ở Nội Ô để làm áp lực với Hội Thánh.

1– Cái chết hãi hùng của cố Phối Sư Thượng Trọng 
Thanh thay mặt Quyền Thượng Chánh Phối Sư vì lúc 
nầy cụ Phối Sư Thượng Nhã Thanh vắng mặt (bị bắt học 
tập cải tạo).
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Cụ Phối Sư Thượng Trọng Thanh là người đã tranh 
đấu giằng co nhất trong việc ký Đạo Lịnh 01 và đã nhiều 
lần cãi vả với Trương Ngọc Anh, buổi chiều trước khi tối 
cụ mất vẫn còn cãi. Cụ thường nghỉ tại lầu Nam Đầu Sư 
Đường để thường đêm đi cúng Tý, đêm nọ chuông chùa 
vừa đổ đánh thức (23 giờ 30) có nghe một tiếng nổ nhỏ 
rồi thì đèn lửa tắt hết, lúc tri hô lên thí xác Cụ ở dưới đất. 
Đến sáng anh sáu Còn (Giáo Sư Thái Còn Thanh) cho gia 
đình hay đến nơi thấy máu me lai láng tanh hôi, Cụ Bà 
ngất xỉu nằm lăn, làm Quản gia và Trật tự bị rầy. Họ lau 
bằng bao cát và chuyển cụ qua băng ca thấy răng của cụ bị 
mất hai cái và phía sau đầu có lũng lổ, máu ra, không có 
Pháp y khám nghiệm gì hết chỉ thấy có anh cán bộ người 
Bắc túc trực thường xuyên gọi là chia buồn với gia đình 
đến mãn đám. Cửa lầu nơi Cụ nghỉ đóng chận tuyệt đối 
không cho một ai lên xuống. Anh Sáu Còn bảo: “Bay lo 
chôn cất ông già rồi tuần lễ sau sẽ lên đây lấy đồ đạc của 
Ổng về, còn bây giờ thì không được lên lầu.”

Ông Võ Chi Lăng, người đại diện cho Tông Đường 
họ Võ có viết bài ai điếu, có đoạn viết: “Cảnh Tượng hôm 
qua đầy hắc ám, mới gây tai nạn xuất Chơn Thần”, nhưng 
bài ai điếu đó, Hội Đồng không cho đọc trước mộ phần.

Mấy điều tôi ghi lại xin chư Đồng Đạo nghiệm suy, 
hy vọng sẽ vơi bớt phần nào nổi oan của linh hồn cụ, một 
Chức Sắc Đại Thiên Phong Thánh Thể Đức Chí Tôn đã 
tử nạn vì Đạo!!!...

Cụ đã chết rồi thế mà sau nầy tên cụ vẫn có trong 
Đạo Lịnh 01……

2– Văn phòng Ban Đạo Sử cũng là kho chứa sử liệu 
lâu nay vẫn bình an vô sự, nay bỗng nửa đêm có người 
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đưa lửa vào cửa sổ lá sách bắt bên trong đốt ra. Đội cứu 
hỏa đóng trước cửa Chánh Môn, cách Ban Đạo Sử nếu đi 
đường vòng cửa số 2 khoản 50m, thế mà gọi hoài không 
cứu. Đến khi ngọn lửa sắp tàn xe mới đến bắt đầu chữa 
lửa!!!.....

Đây sẳn tôi cũng xin nói luôn Đại Lộ Chánh Môn 
trước Đền Thánh là con đường tiền định từ ngày khai 
Đạo đến giờ. Hội Thánh không hề cấp đất cho ai trên 
mặt lộ nầy cả, Hội Thánh và toàn Đạo đã khai thông đại 
lộ nầy nhưng chưa hoàn chỉnh, kịp khi Cách Mạng Giải 
Phóng về thì Chánh quyền địa phương tỉnh Tây Ninh lại 
máy móc đào xới, chỗ thì thành hồ ao, chỗ thì cấp cho 
cán bộ công nhân viên chức làm nhà kiên cố, chỗ làm 
bến xe khách, thậm tệ nhất là sát cửa Chánh Môn, bên 
kia lộ dầu Ca Bảo Đạo, công an giao thông đồn trú tại 
đây đã xây dựng một dãy cầu tiêu đối diện với cửa chùa. 
Tình trạng nầy đã gây nên sự uất ức tủi nhục cho người 
Tín Hữu Cao Đài.

Chúng tôi nhận thấy rằng dù cho Quan Chức hay 
thường dân, người có tín ngưỡng hay không có tín ngưỡng, 
người trong Đạo hay ngoài Đạo khi bước vào cuộc sống 
cộng đồng là phải biết tôn trọng người khác, đừng vì 
quyền thế hay là chủ nghĩa cá nhân mà có những hành vi 
thô bạo, vô liêm sĩ, xem thường và chà đạp lên tín ngưỡng 
của người khác. Cũng như hai cụm rừng thiên nhiên là 
di tích lịch sử của tiền nhân lưu lại, chúng ta dù Đạo hay 
Đời đều có bổn phận phải vun quén, bảo tồn ngày một 
xinh tươi mát mẽ cho con cháu mai sau… Đàng nầy đã 
lợi dụng vào kinh doanh mua bán đủ mọi hình thức gây 
ô uế trước cửa thiền môn, không còn ai kiểm soát được.
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Là kinh thành văn hóa của một nền Tôn Giáo lớn 
tại Việt Nam chẳng những vinh dự cho Tín Hữu Cao Đài 
mà còn là vinh dự chung của cộng đồng dân tộc.

Trong hai điểm: Rừng Thiên Nhiên và Lộ Chánh 
Môn tôi xin phân chứng trước quốc dân đồng bào trong 
và ngoài nước cũng như cộng đồng dân tộc các nước trên 
Thế Giới tham quan Tòa Thánh xem xét, nhận định và 
đánh giá về đạo đức Cách Mạng của Chính Quyền địa 
phương đối xử với Đạo Cao Đài.

Tôi xin trở lại vấn đề, như qua hai áp lực vừa mới 
nêu trên. Ngài Bảo Đạo vẫn biết con cái Đức Chí Tôn 
sẵn sàng chịu chết để bảo vệ sự nghiệp của Đạo và bảo 
vệ Thánh Thể Đức Chí Tôn. Nhưng không hiểu làm sao 
có lẽ ngài nhớ lại cuộc thảm sát hồi năm 1945 chăng mà 
Ngài can ngăn cả Chức Sắc và toàn Đạo để cho Ngài nhận 
lãnh hết trách nhiệm trước mặt luật Thiên Điều. Điều này 
xét nghĩ “đầu ai chí nấy” nên cả Chức Sắc và toàn Đạo 
chẳng an lòng, nhứt là Chức Sắc Hiệp Thiên Đài cực lực 
can ngăn Ngài nhưng chẳng được, cuối cùng Ngài cùng 
Hội Thánh đã ký ban hành thông tri 01…. Với lời văn nực 
mùi phàm tục mà xưa nay chưa từng thấy trong cửa Đạo.

Sau đó vài hôm tiếp ban hành Đạo Lịnh 01…. đưa 
Hội Đồng Chưởng Quản lên làm cơ quan Thường Trực 
của Hội Thánh.

Hành trình mềm dẽo của Ngài Bảo Đạo như thế 
mà cuối cùng Ngài bị quản thúc tại gia. Khi sắp qua đời, 
Chính Quyền Cách Mạng mới đến xã án. Khi Ngài qua 
đời, Chính Quyền Mặt Trận cùng với Hội Đồng Chưởng 
Quản trù dập thêm bước nữa nghĩa là tước phế Thiên 
Phẩm Thời Quân của Ngài xuống còn Đạo Hữu, không 
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cho nhập Bửu Tháp, bắt đem đào huyệt chôn!..........
Trong Đạo Hữu vẫn thường bàn bạc cùng nhau:
Việc làm của Ngài Bảo Đạo liệu có đúng với Thiên 

Ý của Đức Chí Tôn cùng Đức Hộ Pháp không?
Nếu các Chức Sắc tiền bối cũng hành y như vậy, liệu 

Đạo có còn không?
Lâu dài từ Đạo Lịnh 01, Thánh Thể Đức Chí Tôn bị 

hủy diệt, phàm giáo lộng hành ngày một leo thang. Quyền 
lực Nhà Nước đã tận diệt Đạo Cao Đài đến tận gốc rễ!...

Sau cùng khi thành công đắc thắng rồi trương Ngọc 
Anh, Phó Chủ Tịch Mặt Trận Tỉnh thường khoe với mọi 
người là chính y đã đẻ ra Đạo Lịnh 01….

Có vị Chức Sắc suy luận khôi hài là Trương Ngọc 
Anh đẻ ra Đạo Lịnh 01, rồi Đạo Lịnh 01 đẻ ra Hội Đồng 
Chưởng Quản, như vậy HĐCQ là cháu nội của Trương 
Ngọc Anh!!!???

Kính chư đồng Đạo,
Bước Đạo chinh nghiêng đau lòng nát óc, lẽ thì cứ 

lẵng lặng làm thinh, nhắm mắt đưa chân cho qua ngày 
đoạn tháng chớ nào vui sướng gì mà nhắc tới nhắc lui, 
nhưng vì nặng gửi lời thề phải gắng cùng nhau lo tròn 
bước Đạo.

Vừa diễn màng dâng kiến nghị lên Hội Thánh là tập 
trung cải tạo Chức Sắc hàng Lễ Sanh, Đầu Phận học tập 
tại Hạnh Đường ba ngày. Còn bên ngoài Chức Sắc, Chức 
Việc, Giáo Chức, Đạo Hữu nam nữ 140 vị tập trung cải 
tạo tại đình Bến Kéo (Long Yên) 45 ngày ở tại chỗ. Mỗi 
tuần Chủ Nhật gia đình và đồng Đạo tới lui thăm viếng 
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giúp đỡ ơn sâu nghĩa nặng tạc dạ ghi lòng.
Trong các buổi học tập, cán bộ Nhà Nước có gợi ý là 

sẽ tập trung một số Chức Sắc tiến bộ hiểu rõ chủ trương 
chính sách, pháp luật nhà nước để lo việc Đạo. Lúc bấy 
giờ tại nhà ông Trần là văn Phòng MTTQVN huyện Hòa 
Thành. Các vị tham gia trong cái tổ chức: “Cao Đài áo cụt” 
hay lui tới hội họp nơi đây. Chỉ thời gian ngắn làm không 
nên việc mà dư luận đàm tiếu nên phải bắt hết mấy người 
giam ở huyện Hòa Thành để đánh tan dư luận và dập tắt 
phong trào. Đây cũng là sự quyết tâm phá tán Đạo Cao 
Đài bằng đủ mọi hình thức dù chỉ là trò hề.

Hiện giờ nhiều Thánh Thất, Cai Quản hoặc Phó 
Cai Quản trong giờ làm việc thường mặc bộ bà ba, còn 
các ban tài chánh, kế toán, nghi lễ…… gì đó thì thường 
mặc đồ tây nai nịt như cán bộ nhà nước. Đó là ảnh hưởng 
phong trào “Cao Đài áo cụt” còn lưu lại.

Theo qui định trong đạo lịnh 01 thì cứ 5 năm bầu 
cử HĐCQ 01 lần, nhưng từ nhiệm kỳ II đổ về sau Hội 
Thánh và toàn đạo không hề biết công cử hồi nào, chỉ do 
Chức Sắc Hội Đồng và Chính Quyền Mặt Trận Tỉnh 
trùm mềm quyết định mà thôi. Có lần ông Nguyễn Thành 
Tám (Giáo Sư Thượng Tám Thanh) có nhiều thành tích 
bất ổn về đường Đạo lẫn đường Đời. Phòng quan sát Đạo 
sự và Phó Chủ Tịch đặc trách pháp luật HĐCQ minh 
tra đủ lẽ phúc trình lên Chủ Tịch Hội Đồng lên Phối Sư 
Thượng Thơ Thanh để đưa ra ban kỹ Luật HĐCQ xét xử. 
Nhưng tất cả đều được ém nhẹm thông qua, Ông Tám 
từ ghế Từ Hàng lên làm Phó Hội Trưởng thường trực và 
diễn tiến đến nay.

Theo tinh thần Đạo Lịnh 01 thì Hội Thánh vẫn giữ 
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vai tuồng cố vấn, giám sát và chỉ đạo, nhưng thật hi hữu 
chỉ có một lần vì tài sản của Đạo tẩu tán quá nhiều, mất 
mát một cách vô căn cứ nên Hội Thánh có kết hợp với 
Chức Sắc của HĐCQ lập thành Ban Kiểm Tra làm việc 
suốt ba ngày liền mà vẫn chưa kết thúc được vì tài sản của 
Đạo còn mất mát nhiều kiểm tra chưa hết. Thình lình 
ngoài tỉnh có Lịnh của Mặt Trận đưa vào là phải ngưng 
kiểm tra không rõ vì lý do nào nên tất cả Chức Sắc đều 
giải tán ra về.

Khi đã có Hội Đồng Chưởng Quản thì tất cả tài 
sản của Đạo dù bất cứ cơ quan nào trong Nội Ô đều 
thuộc quyền quản lý của HĐCQ. Thế mà Trung Tông 
Đạo không rõ HĐCQ đã cấu kết với cơ quan quyền lực 
nào mà bán đứng Trung Tông Đạo cho Phòng Giáo Dục 
Huyện Hòa Thành san bằng rồi xây trường dạy học kinh 
tế. Người Đạo Cao Đài Miền Trung không ai hay biết. 
Chức Sắc, Chức Việc và Toàn Đạo miền Trung đã bao 
lần gởi đơn đòi lại mà không giải quyết.

ĐẠI HỘI NHƠN SANH CUỐI CÙNG

Trước khi nhắc đến Viện Đại Học Cao Đài, tôi phải 
nhắc qua Đại Hội Nhơn Sanh Năm Giáp Dần (1974), một 
Đại Hội lịch sử sau cùng trước ngày Đạo nạn:

Đại Hội Nhơn Sanh nhằm thực hiện quyền Tự Do 
Dân Chủ tối ưu trong Đạo Cao Đài, đã thể hiện bằng hai 
câu liễng trước cửa Chánh Môn và nhiều cửa khác… Nếu 
như Đạo hạnh thông, đời thạnh trị, thiên hạ thái bình thì 
mỗi năm Đại Hội một lần vào tháng Giêng (tháng Dần), 
ngày Rằm, sau lễ Vía Đức Chí Tôn.

Nhưng Nhơn Sanh còn nhiều cực khổ, nên Hội 
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Thánh có khi năm bảy năm, chín mười năm hoặc lâu hơn 
nữa mới cho nhóm Đại Hội Nhơn Sanh một lần tại Tòa 
Thánh Tây Ninh thường thì vào những năm Dần vì quan 
niệm…. “Nhơn Sanh ư Dần”.

Mỗi lần nhóm Đại Hội Nhơn Sanh là hao tốn thời 
gian thực lực, vật chất lẫn tinh thần, tất cả đều trông cậy 
vào thiện chí, đạo tâm của cả tín đồ. Có đâu như Đại 
Hội Nhơn Sanh của phàm giáo hiện nay, được Nhà Nước 
quan tâm đủ mọi mặt, chỉ về Tòa Thánh phè phởn trong 
ba ngày là xong….

Trong những năm không có Đại Hội mà trong Đạo, 
hữu sự cần bàn với Nhơn Sanh thì đã có Đại Biểu (Nghị 
Trưởng Thường Trực) ba phái tại Tòa Thánh mà Nhơn 
Sanh đã trạch cử.

Đức Chí Tôn có dạy: “Hội Thánh là một nhóm Lương 
Sanh Thầy đã chọn để thay thế cho hình ảnh của Thầy mà 
chung sống cùng các con (Nhơn Sanh) trong thế giới hữu 
hình nầy,

Lương Sanh là người tốt, người hiền mà Thầy đã chọn, 
cho nên mỗi lần có Đại Hội Nhơn Sanh, Hội Thánh vô cùng 
xúc động được gặp con cái Đức Chí Tôn khắp chơn trời góc 
bể hầu chia sớt nổi khổ niềm đau………”

Nhơn Sanh là chủ sự nghiệp của Đạo, nên có bổn 
phận phải coi trong ngó ngoài, Hội Thánh chỉ là người 
gìn giữ sự nghiệp ấy mà thôi.

Cho nên Nhơn Sanh phải đem hết nhiệt tình mà 
giúp Hội Thánh chia sớt những khó khăn…. Cái gì còn 
sai sót phải ân cần nhắc nhở cùng nhau, trên dạy dưới lấy 
lễ, dưới gián (can) trên đừng thất khiêm cung, cùng nhau 
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kết hợp chung lo điểm tô cho nét Đạo ngày một lịch xinh 
từ hình thức đến tinh thần hầu đem được hạnh phúc cho 
Nhơn Sanh mới đạt được lẽ nhiệm mầu trong cửa Đạo.

Nghị Viên là người có phẩm cấp, trách nhiệm đối 
với Đạo ở mỗi địa phương. Còn phái viên là người nhỏ 
nhất trong Đại Hội Nhơn Sanh mà luật định cứ 500 Đạo 
Hữu trường trai mới cử được một người đại diện gọi là 
phái viên về dự Đại Hội. Như thế thì vị phái viên nầy 
chẳng khác nào một bậc chơn tu, tất cả đều vì Thầy vì 
Đạo, không còn vấn đề gì hờn giận ghét ganh….....

Trong cuộc Đại Hội Nhơn Sanh vừa rồi (Giáp Dần 
1974) và vài cuộc Đại Hội về trước, không biết Nhơn Sanh 
bức xúc nỗi gì mà quá ư sôi nổi để lại cho sử Đạo tới nay 
ê chề thảm khốc……….

Mấy anh về dự Hội thường hay kết phe cánh rồi vạch 
lá tìm sâu, bới lông tìm vết, nhiều việc bóng gió chưa đích 
thực cũng tạo thành áp lực gây khó khăn cho Hội Thánh, 
Hội Thánh phải phân trần mà nhiều lúc Nhơn Sanh cũng 
không nghe, nên oan, ưng đành phú Thiên Điều chứng 
giám. Có người không nhúng tay vào Đạo Sự, không tiếp 
sức với Hội Thánh một việc lớn nhỏ nào mà cứ đứng bên 
ngoài dòm vô chỉ trích. Làm thì khó mà chỉ trích thì dễ, 
nên Đức Hộ Pháp thường cấm răn chổ nầy.

Họ thường nhắc câu: “……… Hội Thánh không ra bề 
Hội Thánh, Chức Sắc Thiên Phong có cũng như không”. Đó 
là nói trong một bài diễn văn mà Đức Hộ Pháp đã răn Hội 
Thánh và Chức Sắc buổi ấy. Nay chúng ta là những kẻ hậu 
sanh lại cũng bắt chước Đức Ngài nói câu đó hay sao!?.........

Hễ môi hở thì răng lạnh, tâm trung chánh đáng thì 
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làm cốt cho Tiên Thánh, còn tâm chí vạy tà thì làm cửa 
cho Tà quái xâm nhập vào phá tan nền Đạo.

Thật quả như vậy, vi Bằng Đại Hội Nhơn Sanh năm 
Giáp Dần 1974 quí vị đã để lại cho tà quyền đánh giá là 
một “nồi cháo heo” không hơn không kém.

Quí vị đừng nghĩ như vậy mà đắc lực, chu toàn trách 
nhiệm của Nhơn Sanh giao phó, không phải như vậy đâu, 
quí vị đại diện cho Nhơn Sanh kiểu nầy biểu sao Nhơn 
Sanh không chết cả hồn lẫn xác. Đại Hội Nhơn Sanh là 
cả thanh thiên bạch nhựt đâu phải là áo gấm mặc đêm, 
quí vị cầm cây bút lại có cái ác tâm với Đạo, đối với Hội 
Thánh nên không ngại ngùng để cho Tà quyền bôi nhọ Đạo.

Thiên điều xét thấy Nhơn Sanh không còn tha thiết 
sự hiện hữu của Thánh Thể Chí Tôn ở tại mặt thế nầy 
để chung sống cùng họ nên thâu hồi vế tất cả. Giờ đây 
Nhơn Sanh vui cùng Đạo mới mặc tình tín ngưỡng tự 
do từ vật chất đến tinh thần, từ nội dung đến hình thức. 
Phàm giáo lộng hành lội ngược lội xuôi cũng có đủ ba 
màu vàng, xanh, đỏ, ai có thấu chăng!!!???......

Kẻ chơn thành quyết giữ lời minh thệ phải chịu 
cảnh cô độc, tà giáo bao vây Thánh Thể Chí Tôn còn 
biết tìm đâu.

Cho hay vật chất phù ba, nay còn mai mất, nó đến 
rồi đi. Giàu giờ Ngọ khó giờ Mùi.

“Tiêu liêu sào nam bất quá nhứt chi,
Yến thử ẩm hà bất quá mãn phúc”

(Chim tiêu liêu thường làm tổ phía nam nhưng chỉ 
một nhánh mà thôi, con chuột uống nước sông bất quá cũng 
đầy bụng)
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Chúng ta đừng quá quan tâm đến vật chất kim tiền 
mà hại đến uy danh của Đạo.

VIỆN ĐẠI HỌC CAO ĐÀI SƠ KHAI TRƯỚC SÓNG GIÓ GIAO THỜI

Viện Đại Học Cao Đài trước đây Hội Thánh đã 
quyết định với danh hiệu là: “Đạo Đức Đại Học Đường” 
do Ngài Khai Đạo Hiệp Thiên Đài làm Chủ Tịch Hội 
Đồng Quản Trị, làm nơi hội tụ, đào tạo nhân tài tương 
lai giúp Đạo, sau đổi là Viện Đại Học Cao Đài cho tương 
xứng với thời đại, rồi những công tác phát sinh ngày một 
nặng nề hơn: “Ủy Ban nghiên cứu kế hoạch và xây cất Viện 
Đại Học Cao Đài” cũng Ngài Khai Đạo HTĐ làm chủ 
tịch, Ngài Quyền Thượng Chánh Phối Sư Thượng Nhã 
Thanh làm Phó Chủ Tịch. Quận đường Phú Khương cũ 
là nơi Đức Hộ Pháp tiền định xây cất Đại Học Cao Đài, 
nên Chánh Quyền cũ dời Quận về Mít Một bây giờ và trả 
lại chỗ nầy cho Hội Thánh. Trong lúc trường mới chưa xây, 
Hội Thánh tạm dùng Nhà Hội Vạn Linh làm nơi daỵ học 
nên đã cho ngăn ra nhiều giảng đường lớn có nhỏ có. Chủ 
yếu của Hội Thánh là mở phân khoa Thần Học Tôn Giáo 
để giáo hóa cho con em nhà Đạo thấm nhuận đường tu. 
Nhưng có lẽ vì chưa tập trung được những Giảng Sư chủ 
chốt nên đành gác lại, tạm mở hai phân khoa Sư Phạm 
và Nông Lâm Mục, vừa là trung tâm sinh ngữ Anh, Pháp, 
Nhật vào những giờ phụ.

Lúc nầy Hội Thánh bổ dụng Ngài Bảo Học Quân 
Luật Sư Nguyễn Văn Lộc làm Viện Trưởng, Giáo Sư Mã 
Thành Công làm Phó Viện Trưởng đặc trách hành chánh, 
Thừa Sử Hiệp Thiên Đài Lê Quang Tấn làm Phó Viện 
Trưởng đặc trách ngoại giao, Giám Đạo Hiệp Thiên Đài 
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Trần Thanh Danh làm Tổng Thư Ký (Sau đổi lại Hiền 
Tài Lê Văn A làm Tổng Thư Ký) và Giáo Hữu Thượng 
Trị Thanh làm phụ tá Tổng Thư Ký, Đặng Hồng Lạc làm 
bí thư Viện Trưởng, Giáo Hữu Thái Mành Thanh làm 
trưởng phòng tài chánh (điều hành), Giáo Hữu Ngọc Xã 
Thanh làm Trưởng Phòng tài chánh (xây cất). Ngoài ra còn 
có các vị Cải Trạng Nguyễn Văn Kiết Tổng Thư Ký UB 
nghiên cứu kế hoạch và xây cất Viện Đại Học Cao Đài, 
Giáo Hữu Thái Nghĩ Thanh làm trưởng ban tiếp tân, Giáo 
Hữu Ngọc Vui Thanh trưởng ban kiểm soát vật liệu xây 
dựng đồng thời là Trưởng Ban dọ giá, Lễ Sanh Ngọc Kiệp 
Thanh Trưởng phòng Mỹ và Kỹ Thuật, Lễ Sanh Thượng 
Trì Thanh và Ngọc Đạo Thanh Ban kiểm soát công xa……

Lúc đầu Hội Thánh hỗ trợ cho 2 triệu đồng, sau đó 
trong cảnh bắt gió nắn hình nhờ tài ngoại giao của ông 
Thừa Sử Phó Viện Trưởng đã đem lại nhiều đắc thắng 
cho Viện Đại Học, chỉ trong vòng một năm mà Viện Đại 
Học Cao Đài đã tiến một bước khá dài cả điều hành lẫn 
xây cất. Cả hai bên đều chung một nguồn ngân sách ở 
trương mục Đại Học Cao Đài tại Ngân Hàng Sài Gòn. 
Ngài Khai Đạo khi rút về thì gởi vô Hộ Viện Nội Chánh. 
Bên nào thiếu hụt thì làm phiếu lên Hộ Viện rút tiền về 
mà chi xuất. Khi rút về quí cụ đưa vào sổ thu chi được 
ban kiểm soát tài chánh hỗn hợp chứng nhận mỗi tháng, 
còn toa vé thì quí cụ đưa vào cặp cất đó.

Khi Hội Thánh cần biết rõ phần chi phí về xây cất 
riêng và điều hành riêng thì kế toán phải dựa theo toa vé 
đó mà phân tích ra và đưa vào sổ sách để trình trước Đại 
Hội Nhơn Sanh, cũng như những bản báo cáo tài chánh 
từ Ngân Hàng Sài Gòn gởi về phải ăn khớp trùng hợp 
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với những toa vé mà chúng ta đã có. Khi Ngân Quỹ được 
dồi dào, Ngài Khai Đạo thường chuyển qua trương mục 
Tiết Kiệm hoặc ký thác định kỳ để kiếm thêm tiền lãi 
cho Đại Học.

Đại Hội Nhơn Sanh năm Giáp Dần (1974) đang 
nhóm. Hội Ngánh ba phái đang kiểm soát các cơ quan 
Đạo tại Nội Ô, lại cũng vừa dịp Viện Đại Học Cao Đài 
vừa tròn một tuổi. Ông Viện Trưởng có đến hội trường 
mời quí Đại Biểu Hội Ngánh cùng chư Nghị Viên và Phái 
viên 17 giờ chiều đến Viện Đại Học Cao Đài (nhà Hội Vạn 
Linh) để dự lễ kỉ niệm Đệ Nhất Chu Niên ngày thành lập 
Viện Đại Học Cao Đài, vì là cuộc tiếp tân ngoài trời nên 
phải để trời chiều ngã bóng mới đưa bàn ghế ra. Đúng 17 
giờ chiều quan khách đến, Đại Biểu Nhơn Sanh của các 
phái cũng có đến. Ông Viện Trưởng đọc diễn văn trình 
bày sự hình thành của Viện Đại Học Cao Đài cùng những 
sinh hoạt vừa tròn một năm. Phòng kế toán đã chuẩn bị 
sổ sách toa phiếu sẳn sàng chờ trình cho quí vị Đại Biểu. 
Nhưng cuộc tiếp tân xong là trời đã tối và cũng không 
nghe ai nhắc tới việc kiểm tra sổ sách bao giờ. Rõ ràng 
con người ta không cùng một lúc đuổi theo hai con chồn.

Thế mà sáng ngày hôm sau tại Hội Trường Đại Biểu 
Nhơn Sanh lại phản kháng là Viện Đại Học Cao Đài 
không trình sổ sách tài chánh kế toán. Thật ra ông Viện 
Trưởng chỉ mời Đại Biểu Nhơn Sanh đến dự lễ kỷ niệm 
Đệ Nhất chu niên ngày thành lập viện Đại Học Cao Đài. 
Còn việc kiểm tra tài chánh kế toán là do Đại Biểu Nhơn 
Sanh muốn ghé hồi nào tùy ý, lúc vào phòng kế toán cũng 
sẵn sàng tiếp quí vị, nếu ngày nay không làm kịp thì ngày 
mai, Đại Hội Nhơn Sanh đâu có bế mạc liền đâu. Vậy mà 
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Đại Biểu Nhơn Sanh quyết không định lại cho một ngày 
khác kiểm tra mà cứ việc dằn co lên án để kết tội là tránh 
né không trình sổ sách thu xuất, có lem nhem về tài chánh!.

Trên đây là một bằng chứng cụ thể, lấy công tâm 
mà xét đoán là Đại Biểu Nhơn Sanh quá dụng quyền, áp 
bức, khắc nghiệt đối với Hội Thánh nói chung và Chức 
Sắc điều hành các cơ quan Đạo tại Tòa Thánh nói riêng.

Từ Hàn Đại Biểu Nhơn Sanh đưa vào vi bằng như 
thế có phải để bảo vệ Đạo? hay là ác tâm đối với Đạo!!?

Lời nói của ông Nghị Trưởng phái Thượng Lễ Sanh 
Thượng Thiện Thanh: “có lem nhem về tài chánh…….!” 
Không phải như ngựa qua cửa sổ, nó đi vào không gian 
và thời gian và còn vang vọng mãi về sau………. giúp cho 
Tà Quyền thẳng tay diệt Đạo!

Sau những ngày tiếp xúc với chánh quyền, Hội Thánh 
đã thấy rõ chiều hướng là các cơ sở giáo dục không còn tùy 
thuộc vào Tôn Giáo nữa. Nên Viện Đại Học Cao Đài cả 
điều hành lẫn xây cất đều phải lo ráo riết kết thúc trước 
kỳ nghỉ hè 1975. Tại trương mục Đại Học Cao Đài tại 
Sài Gòn vẫn còn bạc triệu, thế mà đến kỳ đổi tiền cả điều 
hành lẫn xây cất đều phải chịu đói. Bên Hội Thánh công 
quả các ban bộ cũng đành chịu đói. Một hôm gia đình 
hữu sự, cụ Bà mất mà Ngài Khai Đạo phải đi thật sớm, 
băng sương lướt gió về Sài Gòn vào Ngân Hàng lãnh được 
200.000đ về để chia ra tạm sống mà lo cho rồi công việc.

Ngày kết thúc Ngài Khai Đạo ký xong giấy tờ toa 
phiếu, viết giấy giao trường cho Nhà Nuớc rồi Ngài qua 
đời. Bên điều hành các Giáo sư Khoa Trưởng cấp văn 
bằng, chứng chỉ cho sinh viên nghỉ hè.
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Ngày bàn giao ông Giáo Hữu Thái Cá Thanh có 
trình bày với phái đoàn cán bộ nhà nước là ông có mua 
dùm cho Hội Thánh mấy trăm ống nước cho mấy dãy lầu 
ở Nội Ô bị hư hỏng chưa chuyển kịp về Nội Ô, hiện còn 
gởi ở trường Đại Học (trường mới ở Long Hoa), xin quý 
ông đừng đem vô vi bằng để tôi cho xe chuyển về cho Hội 
Thánh. Cán bộ Nhà Nước khẳng định: “chúng tôi đến đây 
là tiếp quản toàn bộ cơ sở vật chất, cái gì hiện hữu, còn có 
vấn đề gì khác, chúng tôi không có thẩm quyền giải quyết”.

Thế là hết, tất cả đều khánh tận.
Thật là sự thế phù du, nay còn mai mất xuân thu lở 

làng…..
* * *

MỘT TỔ CHỨC MỚI XUẤT HIỆN

Đây nói về Hội Đồng Chưởng Quản theo luật định, 
đây chỉ là “cơ quan thường trực của Hội Thánh” nghĩa là 
làm việc dưới sự chỉ đạo của Hội Thánh và bất cứ việc gì 
cũng phải thông qua Hội Thánh. Nhưng trải qua suốt mấy 
nhiệm kỳ, HĐCQ chỉ làm việc theo chỉ thị của chánh 
quyền và mặt trận và không còn nhớ Hội Thánh là gì!!! 
Có ai hỏi thăm đến Chức Sắc Hội Thánh thì ông Tám trả 
lời: “Quý vị đó là người tu tại Gia, không còn trách nhiệm 
gì với Tôn Giáo” Thật là bội bạc, càng nói đến càng nhàm 
chán cái vai tuồng làm tay sai diệt Đạo của Hội Đồng 
Chưởng Quản.

Theo điều 4 của Đạo lịnh 01 là cứ 4 năm thì Đại 
Hội Hội Thánh nhóm một lần từ phẩm Giáo Hữu và cấp 
tương đương trở lên để xem xét hành trình của HĐCQ 
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về mọi mặt để đặt vấn đề khen thưởng hoặc trách cứ. Hội 
Thánh có quyền thay đổi cả những Chức Sắc và nhân viên 
trong HĐCQ.

Từ ngày Đạo Lịnh 01 ra đời suốt 16 năm vẫn im lìm 
trôi qua không hề có Đại Hội Hội Thánh. Nhơn Sanh 
các nơi đồng gởi đơn kiến nghị xin HĐCQ cứu xét cho 
mở Đại Hội Hội Thánh.

Mười ngày sau Nhơn Sanh tề tựu về văn phòng 
HĐCQ (Nam Đầu Sư Đường).

– Ngày thứ nhất được Chức Sắc HĐCQ tiếp tại bàn 
khách nhưng không có thẩm quyền giải quyết chuyện gì 
hết. Còn ông Thơ (Hội Trưởng) và ông Tám (Phó Hội 
Trưởng) ở trên lầu, không tiếp. Gần trưa có hai Thiếu Tá 
Công An ngoài tỉnh vô tiếp chuyện với chúng tôi khuyên 
chúng tôi nên về để Hội Đồng giải quyết sau.

Chúng tôi lấy làm lạ không rõ sao việc của Đạo mà 
Chức Sắc Hội Đồng không giải quyết với Nhơn Sanh 
mà lại cậy Thiếu Tá Công An vào khuyên, nên chúng tôi 
vẫn kiên nhẫn đợi chờ ông Hội Trưởng và ông Phó Hội 
Trưởng là hai ông có thẩm quyền.

– Ngày thứ hai, sáng sớm chúng tôi có ghé văn phòng 
Hiệp Thiên Đài để tham khảo ý kiến của Trưởng Huynh 
Cải Trạng Lê Minh Khuyên, Phó Hội Trưởng đặc trách 
pháp luật HĐCQ. Anh Khuyên bảo chúng tôi là nên 
kiên nhẫn đợi chờ sự tiếp xúc của hai ông Hội Trưởng và 
Phó Hội Trưởng. Càng kiên trì là càng thành tựu không 
sao đâu.

Đúng giờ làm việc, chúng tôi lại đến văn phòng làm 
việc của HĐCQ. Các Chức Sắc HĐCQ cũng tiếp chúng 
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tôi qua loa bảo là không có thẩm quyền rồi việc ai nấy làm. 
Chúng tôi đợi mãn buổi tới trưa rồi đến chiều ra về. Buổi 
trưa nhờ mấy chị bên Nữ Đầu Sư Đường giúp cho bánh 
mì và nước uống.

Ngày thứ ba HĐCQ đổi chiến lược cho trật tự hành 
hung đuổi Nhơn Sanh ra khỏi phòng khách, lôi kéo xô đẩy 
làm rách vạt áo dài và gãy gọng mắt kiến của anh Phó Trị 
Sự Liêm ở Trường Lưu. Nhơn Sanh phải ra ngoài hàng ba 
ngồi đợi, gần trưa có Ngài Thừa Quyền Thái Chánh Phối 
Sư Thái Thế Thanh vào văn phòng HĐCQ. Ngài định 
lên lầu gặp cụ Phối Sư Thơ và ông Giáo Sư Tám nên tiếp 
chuyện với Nhơn Sanh ít việc cho họ an tâm ra về. Nào dè 
vừa đến cầu thang, trật tự cản ngăn không cho lên. Ngài 
buồn bã bước xuống rơi lệ ra về. Đời quá loạn đến cái tên 
trật tự mà cũng a dua không còn nể Chức Sắc Hội Thánh.

Nhơn Sanh ngồi đợi ở hành lang văn phòng HĐCQ 
mãi đến chiều tối rồi về.

Ngày thứ tư, HĐCQ có những thủ đoạn tàn bạo 
khắc nghiệt hơn, tăng cường trật tự, đóng cửa hàng rào 
không cho nhơn sanh vô. Chặp sau Công An Huyện Hòa 
Thành xuất hiện ra mặt với Nhơn Sanh về An Ninh trật 
tự, chủ trì là Đại Úy Nguyễn Văn Cai (ba Cai), Ban Trật 
Tự Nội Ô, Y là người có cơ sở mua bán trong Nội Ô do 
Hội Đồng cấp. Lúc đầu công an Huyện Hòa Thành làm 
áp lực quay phim mong giải tán đám đông Nhơn Sanh. 
Nhơn Sanh có máy chụp hình nên chụp hình công an 
đang hành hung người Đạo. Công An nhào theo giựt 
máy chụp hình. Nhơn Sanh làm đơn tố cáo công an Hòa 
Thành lên các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà Nước Tỉnh Tây 
Ninh, nhưng có ngờ đâu đây là cả một mưu đồ sắp đặt 
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từng bước giữa HĐCQ và Chính Quyền Tỉnh, Huyện, 
với quyền lực Công an mong dập tắt ngay yêu sách của 
Nhơn Sanh về việc mở Đại Hội Hội Thánh theo luật định.

Chiều hôm ấy lại qua một màn khác, em Nguyễn 
Văn Liêm mồ côi cha mẹ, khi nay sống với Đạo, trước em 
ở Đồng Nhi Nam, bây giờ em đã lớn nên qua ở bên nhà 
Quốc Sự Vụ cũ để đi làm công quả, em đâu có biết gì về 
vụ nầy cũng không hiềm khích với ai. Giữa nắng xế chiều 
le lói, Liêm uống rượu từ đâu không biết, đùng đùng chạy 
đến lôi kéo mọi người sỉ vả, mắng nhiếc đuổi xô thật vô 
lý….. Đây là chim mồi để nhử, nếu ai nóng tánh nhịn 
không nổi đụng đến hắn là hắn la lên, công an mới có cơ 
hội nhúng tay vào! Chịu đựng với hắn suốt buổi chiều, 
có người biết hắn nên đến lôi hắn về, còn công an và trật 
tự đứng xem đắc ý.

Ngày thứ năm cũng là ngày đặc biệt đầy thảm khốc 
của Nhơn Sanh.

Sáng sớm tất cả cũng đều tề tựu trước cổng hàng rào 
văn phòng HĐCQ, vì trật tự giữ chặt cửa, lựa từng người. 
Đúng giờ làm việc, Công An Hòa Thành đưa giấy mời 
từng người, những người đứng đơn tố cáo ngày hôm trước 
và những người ở địa phương xa lần lược mời lên làm việc 
tại Hội trường Thống Nhất (Hạnh Đường). Người nào 
mời thì đi, người nào chưa mời thì ngồi tại đó mà chờ.

Nghĩ cảnh đoạn trường cười ra nước mắt, Nhơn 
Sanh phải ngồi giữa nắng mà thi hành phận sự của mình.

Mản giờ làm việc (12 giờ) tất cả những người mời 
làm việc buổi sáng đều được thả về nghĩ ngơi.

Đúng 14 giờ nắng chiều còn gay gắt, gặp anh Huỳnh 
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Văn Thắng, Chánh Trị Sự Chợ Lách (Bến Tre) đang lội 
bộ lếch thếch trước Báo ân Từ đang về phía Văn Phòng 
HĐCQ. Tướng thì mệt mỏi, chân thấp chân cao vì bị 
công an quần làm việc suốt buổi sáng. Chặp sau Nhơn 
Sanh tề tựu đông đủ trước hàng rào Nam Đầu Sư Đường 
(V/P HĐCQ). Có Công an trên Hội Trường Thống Nhất 
mặc đồ civil đem giấy xuống mời ông Huỳnh Văn Thắng, 
ông Trần Văn Khoa và một ông bạn nữa ở Truông Mít 
(chúng tôi không nhớ tên) lên Hội Trường Thống Nhất 
để làm việc tiếp.

Số Nhơn Sanh còn ở lại, Hội Đồng lịnh cho trật tự 
Nam Nữ đến hành hung. Mấy chị thấy chúng tôi ngồi 
dưới đất nên tức cười đứng xem không nói gì. Riêng có 
anh Lộc Trưởng toán trật tự có dẫn nhân viên năm bảy 
người đến bao vây anh em chúng tôi hằng hộc sỉ vả, hiệp 
với trật tự bên trong hàng rào chưởi bới xài xể (Chúng tôi 
nhớ anh Lộc nầy có làm vườn mãng cầu ở Khedol, trước 
đây là nhân viên kỹ thuật hồ sen Sở Huệ Tòa Thánh, nay 
qua làm đắc lực cho HĐCQ để lập công với nhà nước).

Tiếp theo là màng khổ nhục của em Liêm, cựu đồng 
nhi nam như chúng tôi đã kể chiều hôm trước. Em Liêm 
xuất hiện dưới dạng say xỉn, nắm áo, kéo tay mọi người 
bừa càng dưới đất, chưởi bới mắng nhiết. Trật tự hai bên 
chấp tay sau đít đứng xem. Thế mới biết lập trường của 
Hội Đồng Chưởng Quản là bất chấp hành vi đê tiện nào 
miễn làm sao trấn áp được Nhơn Sanh thì thôi.

Thời gian sau chúng tôi có gặp lại em Liêm, em Liêm 
có tâm sự là chính ông Tám có mướn em 200.000đ để làm 
chuyện đó. Rồi lần hồi không rõ em Liêm bị mắc bệnh gì 
mà cũng chết đâu mất.



 MỘT TỔ CHỨC MỚI XUẤT HIỆN

49

Xin nhắc lại một buổi chiều hôm ấy, Nhơn Sanh bị 
quần đảo ráo riết hết Trật Tự rồi tới em Liêm như nhóm 
chợ chiều trước hàng rào HĐCQ. Nắng chiều xuyên qua 
cửa, chúng tôi thấy Cụ Năm Thơ (Hội Trưởng) bước 
ra lan can phía trước Nam Đầu Sư Đường nhìn xuống, 
thấy đám nhơn sanh nheo nhóc đang bị dày xéo của Trật 
Tự Nội Ô thế mà cụ vẫn an lòng bước vô, chập sau mãn 
giờ làm việc, cụ lên xe Huê Kỳ ra về. Lúc xe chạy ngang 
cửa cạnh hàng rào, Cụ nhìn thẳng phía trước không hề 
nhìn về phía chúng tôi, không rõ ai cấm cụ không biết, 
thật quá dở!!!.

Vậy mới đúng câu:
“Lóc thịt Nhơn Sanh dâng chúa Quỹ,
Làm sao cho đáng mặt hiền lương!”

Ban Trật Tự Nội Ô đứng thị chứng và bảo vệ cho 
em Liêm làm việc, kẻ qua người lại dừng chơn nhìn xem 
mỗi lúc càng đông, có cả Hiền Huynh Giáo Hữu Thượng 
Trị Thanh đi day học về cũng ghé lại xem mà không có 
ý kiến gì cả. Trời chiều ngả bóng mát đở khổ cho Nhơn 
Sanh, gặp anh Lê Văn Tín (Ban Tổng Trạo) đánh xe lôi 
chạy ngang. Thấy đám đông nên anh dừng xe lại, chợt 
thấy Liêm cũng chỗ bạn quen mà đang làm gì kỳ quá, nên 
anh Tín phải cật lực nhào vô kéo cổ Liêm đem về….. Mọi 
người giải tán thưa dần…..

Trời chiều mặt ông gần lặn mà còn lại ba người làm 
việc với Công An vẫn chưa thấy về. Chúng tôi rũ lên Hội 
Trường Thống Nhất để chờ nhau về luôn. Đến nơi thì anh 
Khoa và một anh bạn nữa ở Truông Mít cũng vừa làm 
việc xong ra về. Bên trong chỉ còn ông Huỳnh Văn Thắng 
CTS Chợ Lách (Bến Tre) một mình ngồi trên bàn giấy 



DỞ TRANG ĐẠO SỬ

50

ngó ra, còn mấy ông Công an dáng vẻ hằn hộc, đi tới đi 
lui lăng xăng. Chập sau lại có một chiếc xe Huê Kỳ ngoài 
Huyện vô, trở đầu rồi đậu cặp bên gần chổ mấy anh Công 
An làm việc. Có một bà già xách giỏ trầu lại gần nói với 
Công An: “Thôi mấy con, người ta làm việc Đạo mà khó 
dễ người ta làm chi, thả cho người ta về kẻo tối”. Lúc nầy 
cũng gần đúng 18 giờ, người đi cúng chiều cũng lũ lượt 
đi về phía Tòa Thánh.

Thình lình anh Công An lực lưỡng nhào đến xốc 
ông Thắng gùi gọn vô trong xe Huê Kỳ. Ông Thắng hoảng 
hốt la lên:

“Uớ!!! Công An bắt Đạo!
Công An giết Đạo!
Cứu tôi bà con ơi!”
Chỉ bao nhiêu đó rồi lặng thinh, chúng tôi chỉ đứng 

cách đó hơn mười thước, tất cả Công An đều lên xe, xe 
Huê Kỳ đóng kịt cửa lại nhứt khắc và lái chạy ngang trước 
mặt chúng tôi. Lúc Nầy ông Thắng không còn một tiếng 
la lối gì cả.

Lúc nầy Nhơn Sanh vẫn còn tin tưởng vào “lương 
tâm nghề nghiệp” của “Công An Nhơn Dân”, nào ngờ đâu! 
Oan gia nợ báo gì mà ông Thắng đã nạp mình vô “Ổ bợm”.

Nhờ có mấy ông bạn Đạo ở Đức Trọng về Tòa Thánh 
bị mời giữ lại Huyện nên chúng tôi mới thấy rõ ngọn 
nguồn:

Khi xe Huê Kỳ về đến Huyện, đưa ông Thắng xuống 
thì ông Thắng đã nằm ngay đơ bất tỉnh nhơn sự với chiếc 
áo dài trắng đầy máu. Công An Huyện Hòa Thành kêu xe 
lôi ở ngoài chở ông Thắng vô bệnh viện Hòa Thành, tất cả 
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đều mặc đồ thường dân nói là gặp ông Thắng đi cúng về 
bị té nên chuyển hộ vào bệnh viện. Bệnh viện Hòa Thành 
không nhận, nên chuyển thẳng bệnh viện tỉnh.

Sáng ngày chúng tôi bắt được tin mới lên bệnh viện 
tỉnh thăm ông Thắng. Thấy ông đã chuyển lên lầu Khoa 
Nội, thuốc men không có, hai mắt sưng húp, nhắm nghiền. 
Có một số mật vụ dò la xem có ai tới không. Chúng tôi 
có nói cho tất cả bệnh nhân cùng nằm trong phòng được 
biết sự vụ xãy ra chiều hôm qua.

Đến giờ khám bệnh, chúng tôi có nói trực tiếp với 
Y, Bác Sỹ:

– Thưa Bác Sỹ, Ông già nầy bị Công An đánh theo 
đường vì ông đã bị Công An bắt chiều tối hôm qua tại 
chùa Tòa Thánh, nhờ Bác Sỹ lưu tâm giúp đỡ!

Bác Sỹ trả lời: “Tôi không biết vụ đó, Công An gì Công 
An đánh dân?!”

Thế là ông Thắng vẫn nằm thim thíp tại đây. Chúng 
tôi điện cho gia đình vợ con ông hay và tìm Bác Sỹ khoa 
nội để nhờ giúp đỡ. Đến ngày thứ ba, ông mới được chuyển 
đi nội soi và chuyền nước biển.

Ông nằm điều trị nhờ sự giúp đỡ của vợ con và anh 
em đồng đạo tới lui thăm viếng. Ông chờ xem Công An 
Huyện Hòa Thành giải quyết như thế nào nhưng bặt vô 
âm tín, còn Y, Bác Sỹ thì cứ khuyên ông nên xuất viện ra 
về. Cuối cùng mòn mõi ông phải xuất viện và mang tấm 
thân tàn về Chợ Lách (Bến Tre).

Anh em đồng đạo tiếp tục thưa đến các cơ quan Pháp 
luật Nhà Nước về việc Công An Huyện Hòa Thành đánh 
người gây thương tích rồi chối bỏ trách nhiệm.
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Cũng vì vụ kiện trên mà anh Võ Văn Liêm, Trần 
Văn Khoa và Dương Xuân Lương bị bắt và bị tù. Lúc đầu 
ở Huyện Hòa Thành sau chuyển ra B4. Họ nghiên cứu 
đủ tội: chia rẽ, mất đoàn kết, vu khống…… Đúng một 
năm sau tại tòa án Tây Ninh với tội: “Lợi dụng quyền tự 
do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà Nước” theo điều 
205a, hai bị cáo Võ Văn Liêm và Trần Văn Khoa 12 tháng 
tù từ ngày bị bắt đến khi Tòa xử vừa đúng 12 tháng nên 
được về, còn bị cáo Dương Xuân Lương 36 tháng tù nên 
còn tiếp tục ở tù 2 năm nửa.

Một điều trớ trêu là tại phiên tòa Tây ninh, Người 
bị hại là ông Huỳnh Văn Thắng mà trở thành là nhân 
chứng, Viện Kiểm Sát và Thẩm Phán chỉ trấn áp buộc tội 
các bị cáo mà trước đây họ chính là người nguyên đơn, 
nguyên cáo mà phải bị bắt vào tù, còn bị cáo chính là Đại 
Úy Nguyễn Văn Cai và Công An Huyện Hòa Thành mà 
do công tác đàn áp Tôn Giáo nên họ phải được bao che 
do pháp luật quy định.

Ông Huỳnh Văn Thắng xuất hiện tại tòa án Tây 
Ninh dưới dạng gà bị dịch cúm. Ông Thắng không phải 
bị virút H5N1 mà do virút CA khống chế từ Tây Ninh 
về đến Chợ Lách (Bến Tre). Được thơ mời, trước tòa ông 
Thắng như mở miệng mắc quai, ấp a, ấp úng vài lời rồi đưa 
chiếc áo dài trắng dính đầy máu cho Chánh Án cất luôn, 
mãn phiên tòa không nghe nhắc đến, thật là một trò hề!.

Tiếng là Tòa Án Nhân Dân, nhưng tất cả những 
người đi dự phiên tòa đều ngậm như thẻ, nếu ai có tức 
quá la hoảng lên thì liền bị Công An tóm cổ đưa ra phía 
sau rồi đến chiều không còn thấy vào dự phiên tòa nữa.

Anh Dương Xuân Lương ở trong tù kháng án lên Tòa 
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Án Nhân DânTối Cao Thành Phố Hồ Chí Minh. Cách 
mấy tháng sau Tòa mới triệu tập phiên xử. Tiếng là Tòa 
Án Nhân DânTối Cao mà đơn sơ, giản dị làm sao, không 
có một cái máy phát âm, chỉ ngồi nói chuyện với nhau như 
một phiên hội nhóm xóm chiều. Nội Dung Hội Đồng xét 
xử cũng vuốt đuôi theo Tòa Tây Ninh cho qua thủ tục, 
chẳng có chi lạ, nạn nhân Huỳnh Văn Thắng vẫn có mặt 
tại phiên Tòa nhưng cũng đành cam chịu, không lật nổi 
ván cờ. Anh em đồng Đạo đi dự phiên tòa cũng đông, Tây 
Ninh đi một xe đò, Đức Trọng cũng có, miền Tây cũng 
lên, một số anh chị em Chức Việc Đạo bên Thánh Thất 
Đô Thành (Sài Gòn) cũng có qua.

Luật Sư biện hộ của bị cáo Dương Xuân Lương hỏi 
trước Tòa:

“Xin Quí Tòa cho biết hành vi cụ thể nào mà bị cáo 
Dương Xuân Lương đã xâm phạm lợi ích của Nhà Nước?”

Hội đồng xét xử làm thinh không trả lời rồi đứng 
lên tuyên bố bế mạc phiên tòa.

Việc xảy ra như thế, mà lại xử đoán như thế mà 
không chút ngại ngùng, không biết xấu hổ với nhân dân!

Bị cáo Dương Xuân Lương bị giam ở B4, sau chuyển 
lên Cây Cầy lao động cho đến mãn hạn 36 tháng.

Kính Chư Đồng Đạo,
Ôn lại chặng đường gian khổ vừa qua, bởi Nhơn 

Sanh đã canh cánh bên lòng nhớ đến tiền đồ Đại Đạo, 
nhớ đến Thánh Thể Chí Tôn, lại dòm thấy bạn đồng sanh 
mỗi ngày càng xa Đạo thì con đường cứu rỗi của họ sẽ 
đi về đâu sau một kiếp sau một kiếp sanh ngắn ngủi nầy.
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Việc xin mở Đại Hội Hội Thánh là đầy đủ lý lẽ hợp 
pháp hợp lý của Nhơn Sanh trước thời cuộc. Nhưng khổ 
nổi là việc làm nầy lại trùng hợp với tiến trình của Nhà 
Nước lập Hiến Chương cải tạo Đạo Cao Đài Tòa Thánh 
Tây Ninh thành một Tôn Giáo mới hoàn toàn tuân thủ 
theo chính sách, pháp luật của Nhà Nước về mọi sinh hoạt 
và được cấp Pháp Nhân công nhận cho Đạo Cao Đài Tòa 
Thánh Tây Ninh vào Quốc Doanh chánh ngạch như một 
số chi phái đã làm.

Để rồi những từ như Hội Thánh, Thánh Thể Chí 
Tôn sẽ quên lãng dần trong quá khứ. Nay bổng nhiên lại 
có Nhơn Sanh kiến nghị xin triệu tập Đại Hội Hội Thánh 
là một điều chướng ngại lớn lao của Nhà Nước, cho nên 
Chánh Quyền, Mặt Trận và quyền lực Công An kết hợp 
với HĐCQ bằng mọi cách phải trù dập Nhơn Sanh cho 
ra tro bụi và không còn ngóc đầu lên để xin phục quyền 
Hội Thánh nữa. Nghị Quyết 42 và kế hoạch 01 (chắc toàn 
Đạo ai cũng có) của Bí Thư Tỉnh Ủy Tây Ninh là bằng 
chứng hiển nhiên trước lịch sử.

Do hai lằng điển lực quá mạnh chạm phải vào nhau 
nên Nhơn Sanh khổ nạn bị đánh, bị tù, bị khảo tra tiều 
tuỵ từ thể chất đến tinh thần, bị dằn vặt không biết bao 
nhiêu ngày tháng.

Quyết Định 42 và kế hoạch 01 của Bí Thư Tỉnh Ủy 
Tây Ninh chưa kịp thi hành mà cả nhân dân ai cũng biết 
thành ra cơ mưu bị bại lộ, một mặt Công An lo lùng kiếm 
để thu hồi lại, một mặt chuyển công tác Bí Thư Nguyễn 
Văn Rốp ra Hà Nội lại được thăng quan làm Thứ Trưởng 
Bộ Nội Vụ đặt trách nông nghiệp. Tuy vậy Tỉnh Tây Ninh 
vẫn âm thầm xúc tiến quyết định 42 và kế hoạch 01 của 
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Nguyễn Văn Rốp để lại, nghĩa là tập trung toàn lực cán 
bộ cấp tỉnh, một mặt bí mật lo soạn thảo hiến chương, 
mặt khác ngành Công An phải lo tuyển chọn nhân sự, bố 
trí đi hội nghị sơ bộ tại cấp xã, phường để ổn định vị thế 
cho cuộc Đại Hội Đại Biểu Cao Đài Tòa Thánh (Hạnh 
Đường) Theo kế hoạch nếu cán bộ Tỉnh làm không xuể 
phải nhờ Trung ương về tiếp sức.

Gần đến ngày ông Lê Minh Khuyên cùng các thành 
viên trong HĐCQ chia nhau ôm cái Hiến Chương bí mật 
do Nhà Nước giao qua lội đi khắp các Thánh Thất trong 
các Tỉnh Thành miền Nam cũng như miền Trung giả dạng 
là Chức Sắc Hội Thánh Cao Đài ban hiến chương và nhờ 
địa phương sắp đặt cho có Đại Biểu về Tòa Thánh dự Đại 
Hội thông qua Hiến Chương (do Chánh Quyền, Mặt trận 
và Công An địa phương sắp đặt chọn người đi dự hội).

Công An xã hiệp với Công An Huyện đến mỗi 
Thánh Thất buộc Cai Quản phải trình danh sách những 
người đi dự Đại Hội cho họ duyệt lại.

8 giờ ngày 27–5–1997 các thành viên đi dư hội tập 
trung về xã cho cán bộ địa phương dặn dò, nội dung là 
tuyệt đối không nên có ý kiến gì trong cuộc Đại Hội ngày 
mai, chỉ nghe và thông qua (đưa tay) mà thôi và ngài mai 
có xe đưa rước bà con chỉ tập trung về xã, cơm nước cũng 
khỏi lo….

Song song cùng ngày giờ nêu trên, Công An Huyện 
Hòa Thành gởi giấy mời tất cả Chức Sắc, Chức Việc và 
Đạo Hữu, những người đang phẩn uất về cái trò bịp bợm 
trắng trợn của Chánh Quyền địa phương trong việc lập 
Hiến Chương cho Đạo Cao Đài, tập trung về Hội Trường 
Huyện để có cuộc bàn thảo cởi mở giữa Chánh Quyền, 



DỞ TRANG ĐẠO SỬ

56

Mặt Trận và Ban Tôn Giáo Tỉnh cũng như Huyện, ai có 
thắt mắc gì cứ việc nêu lên.

Đây cũng là cái màn bịp bợm thứ hai tinh vi hơn 
nhằm xoa dịu bớt nổi uất ức căng thẳng trong lòng dân, 
nếu để im lìm e bất lợi trong việc làm bậy của họ, Nhất là 
cuộc Đại Hội ngày mai là sự mất còn của Đạo Cao Đài.

Dân chúng nói gì kệ họ, quyền lực vẫn ở trong tay 
ta, có gì đâu mà sợ! miễn làm được việc thì thôi, nên họ 
bất chấp những cảnh sượng sùng khi CTS Huỳnh Văn 
Mấn vạch trần việc Đại Úy Cai vào Thánh Thất Ninh 
Sơn kiểm tra danh sách người đi dự hội, và gạt bỏ những 
người mà y không thích để đưa người khác vào…..

Anh Lễ Sanh Thiện vạch trần cái Hiến Chương bí 
mật, soạn thảo chùng vụng, qua mặt Hội Thánh, lừa bịp 
nhân dân……

Cụ Lê Ngọc Lượm nêu lên những hành vi thô bạo, 
cướp đoạt tài sản của Đạo rồi biển thủ vô căn cứ, còn đưa 
ra bản án hàm hồ buộc tội Hội Thánh cùng các bậc Tiền 
Nhân khai Đạo…….

Vẫn còn nhiều ý kiến kế tiếp, mỗi lúc một sôi nổi 
hơn, đến 12 giờ rồi mà vẫn chưa dứt. Lợi dụng việc đúng 
giờ đứng lên bế mạc, cán bộ cao cấp không có một lời. Chỉ 
có anh Sáu Đẹp, Phó Ban Tôn Giáo Huyện Hòa Thành 
đứng lên vuốt ve an ủi vài lời và hẹn gặp lại.

Sáng hôm sau, đúng 7 giờ những người được đi dự 
đại hội, xã nào tập trung về xã nấy, có xe Nhà Nước đưa 
đến cửa Hòa Viện. Các cửa đều tăng cường lực lượng 
Công An canh phòng nghiêm nhặc, người nào có giấy 
chứng nhận đi dự Đại Hội Đại Biểu Cao Đài mới cho vô.
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Nội cụm từ “Đại Biểu Cao Đài” khiến cho mọi 
người phải suy nghĩ: Ai chủ trì cuộc Đại Hội nầy mà có 
Đại Biểu Cao Đài đến dự? dĩ nhiên là Nhà Nước, có cả 
những người không phải là người Đạo, không giữ chay 
lạc gì hết mà họ vẫn là Đại Biểu Cao Đài mới nực cười 
cho chứ!!!.......

Thương tiếc thay cho những người Đạo đã có lời 
thề: “…. Hiệp đồng chư Môn Đệ gìn luật lệ Cao Đài……” mà 
ngày giờ nầy đưa tay lên công nhận Hiến Chương là hợp 
tác với Tà Quyền, phá hoại luật lệ Đạo, oan uổng thay 
cho một kiếp sanh may duyên gặp Đạo! Ma Vương đã 
báo trước mà không chịu tránh ra!

Cũng như quý vị cầu phong và cầu thăng vừa rồi có 
nằm trong luật lệ của Đạo hay không?. Thậm chí có người 
vỗ ngực xưng tên là: “Tôi đi cầu phong bằng huân chương 
kháng chiến” kia mà. Thật ra thì chẳng có ai bắt buộc quí 
vị cả. Đợt đầu 1.040 vị, đợt sau gần 1000 vị.

“Kiếp phù sanh không mấy lát.
Đời giả dối chẳng là bao……”.

Chí Tôn mở Đạo là mong ước cho con cái của Ngài 
đoạt đạo khi thoát xác, tu nhứt kiếp ngộ nhứt thời, nhưng 
đáng tiếc thay chính mắt Thầy chưa bao giờ hân hạnh 
thấy kẻ ấy.

Đức Thanh Tâm Tài Nữ có dạy:
“….. Chưa có cái bất hạnh nào trên thế gian nầy đau 

đớn bằng khi thoát xác mà không gặp đặng Chí Tôn…..”
Thoảng như trường thi quá gắt với cảnh chặt đầu, 

cắt cổ, chôn sống…. như thời kỳ 1945, Môn Đệ của Ngài 
nhiều kẻ chịu không nổi!!!.



DỞ TRANG ĐẠO SỬ

58

Còn đây không phải thế, chủ yếu là phá hủy luật lệ 
của Đạo về đủ mọi mặt, mà con cái Chí Tôn vô tình hay 
cố ý phản bội lại Ngài. Hợp tác với tà quyền, nhái theo cái 
Đạo của Ngài mà lập thành cái Đạo mới cũng giữ y hình 
thức bên ngoài mà gạt gẩm nhơn sanh, giành giựt nhơn 
sanh đi vào vòng tôi tớ nó. Thậm chí nó còn mạnh tay sở 
cậy quyền đời tiếp tay trấn áp, bắt bớ, giam cầm, nếu ai 
không chịu phục tùng trong vòng tôi tớ nó.

Trước cảnh chết không người cấp tế, không có thuyền 
kéo, không có đất chôn, vì bọn phàm giáo nầy có người 
trợ lực, cướp đoạt hết tài sản của Đạo ở mỗi địa phương, 
cả đến ban bộ ban tế sự cũng thuộc về tay chúng nó.

Hội Đồng Chưởng Quản còn đưa ra chương trình, 
nếu những kẻ bất phục tùng muốn chôn cất thì phải đóng 
tiền mua đất tại Cực Lạc Thái Bình!!!.....

Còn ở Ninh Sơn, có gia đình không chịu theo cái 
Tổ Nghi Lễ của Phàm Giáo, Chủ Tịch xã còn hăm đem 
Pháp Y đến mổ tử thi khám xét.

Ôi ! Đại nạn của Nhơn Sanh, chiu chít như gà lạc mẹ.
Hội Thánh cùng cả Chức Sắc Thiên Phong, Chức 

Việc và toàn Đạo gần 3.000 người đứng đơn xin phục 
quyền Hội Thánh cùng những sinh hoạt thuần túy của 
Đạo gởi lên Chính Phủ mà không được trả lời.

Truất phế toàn bộ những bậc chơn tu, lãnh đạo tinh 
thần tôn giáo trước đây.

– Thay đổi luật lệ.
– Tuyển dụng và đào tạo những thành phần mới vào 

thay thế Hội Thánh.
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– Thay đổi lễ nghi thờ cúng và tang tế.
Bấy nhiêu đó cũng quá đủ cho một nền Đạo mới!......
Trước tiên là thay đổi lòng sớ, sau tới nghi thờ Chí 

Tôn ở mỗi Thánh Thất, qui chế hành đạo ở Tòa Thánh 
và các Thánh Thất, tang tế sự năm 1991…….

Rõ ràng Chí Tôn đã cho con cái của Ngài biết trước: 
“...… Chúng nó cũng noi chước Thiên Cung mà lập thành 
Quỉ Vị, cũng đủ các ngôi, các thứ để cấu xé các con, giành 
giựt các con, để các con phải chịu đọa đày, lệ thuộc trong 
vòng tôi tớ nó”.

Vấn đề tuyển dụng nhân sự để phục dịch trong nền 
Tôn Giáo mới tạm gọi là Phàm Giáo, rất dễ!.

Bởi trong Đạo Cao Đài có một lời thề đặc biệt dầu 
cho Chức Sắc, Chức Việc hay tín đồ cũng cùng chung 
một khuôn luật, nghĩa là bất cứ việc làm nào không nằm 
trong luật lệ Cao Đài mà người đó chấp nhận tham 
gia, hưởng ứng, thi hành thì chắc chắn họ không còn 
là người đệ tử Cao Đài nữa, thì phía bên kia không có 
vấn đề gì phải nghi ngờ và yên trí tin dùng, đãi ngộ, nâng 
đỡ về mọi mặt mới thấy rực rỡ muôn màu trong ánh sáng 
tự do tín ngưỡng……..

Chúng tôi thường gặp trong văn bản hoặc một vài 
cá nhân trước khi vào đề phát biểu một việc gì thường 
dùng câu: “Kính bạch Hội Thánh” lại còn thòng thêm câu: 

“Hội Đồng Chưởng Quản”. Chúng tôi thấy vấn đề nầy có 
ba điều đáng trách:

 � Một là tội bất trung, chúng ta đã thấy hành tàng 
của Hội Đồng Chưởng Quản đối xử với Hội 
Thánh thế nào? Hai thành phần nầy có tồn tại 
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kết hợp với nhau không?.
 � Hai là khiếp nhược trước thế lực của Hội Đồng 

Chưởng Quản.
 � Ba là đồng lõa với Hội Đồng Chưởng Quản, tạo 

cảnh xôi đậu để gạt gẫm Nhơn Sanh.
Có người đi nhắc lại lời của Đức Hộ Pháp: “Dù cho 

một vị Giáo Hữu lịnh một điều chi thì chính Bần Đạo đây 
cũng phải cúi đầu tuân mạng” Bởi vị Giáo Hữu ấy là thể 
hiện quyền uy của Hội Thánh, của Thánh Thể Chí Tôn. 
Còn Chức Sắc trong Hội Đồng Chưởng Quản thể hiện 
quyền uy của ai? mà Chức Sắc Phàm Phong còn tệ hại 
hơn nữa. Họ chỉ là những nhân viên trong một cơ quan 
cai trị Đạo với công tác làm cho nền Thánh Giáo trở ra 
Phàm Giáo.

Đây tôi xin nhắc lại anh Lê Minh Khuyên, từ lâu 
chúng tôi vẫn đặt hết niềm tin là một Chức Sắc đàn anh 
nơi Hiệp Thiên Đài, vừa niên cao kỷ trưởng mà phẩm 
cấp cũng khá cao. Ngày Nhơn Sanh dâng kiến nghị xin 
HĐCQ chủ trì tổ chức triệu tập Đại Hội Hội Thánh, 
Nhơn Sanh có thông qua ý kiến của anh Khuyên, với tư 
cách là Phó Hội Trưởng đặt trách pháp luật HĐCQ, anh 
tán thành và khuyến khích Nhơn Sanh nên kiên nhẫn…….. 
Đến khi Nhơn Sanh bị Công An Hòa Thành trù dập 
quằn quại khổ đau thì anh Khuyên lại phóng một văn 
thư qua HĐCQ cũng với tư cách là một Phó Hội Trưởng 
đặc trách Pháp luật gọi Nhơn Sanh là “bọn xấu” yêu cầu 
HĐCQ phải có biện pháp cảnh cáo và răn trị thích đáng. 
Tiếp sau đó mấy hôm Hội Đồng ra thông tri trù dập Nhơn 
Sanh cũng y theo lời văn mà anh Khuyên đã hướng dẫn. 
Nhờ Nhơn Sanh có được văn thư của anh Khuyên mới 
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biết rõ thật tâm của anh đối với Đạo!!!.
Lần thứ hai anh Khuyên khi nhận được cái Hiến 

Chương bí mật của Nhà Nước giao qua, anh cùng một số 
thành viên trong Hội Đồng Chưởng Quản mang đi rao 
giảng khắp các tỉnh thành trong nước để lừa mị Nhơn 
Sanh.

Từ ngày khai Đạo, Chí Tôn chỉ nói với con cái của 
Ngài bằng tình thương và nước mắt, ít khi nào Người để 
nặng lời, nhưng vì lòng người quá đổi nên Người phải 
dụng Hồng Oai.

“……… Ta sẽ làm cho những kẻ thờ Ta bằng miệng 
lưỡi, chứ không thờ Ta bằng lòng dạ, biết oai quyền 
Ta thế nào. Ta nói thiệt những kẻ ấy thà đừng sanh 
ra ở cõi thế nầy, còn hơn có sống mà xem như chết.
Cũng vì một lũ ma hồn quỉ xác mà làm khổ thân 
Ta đến nỗi nầy.
Chúng nó dám mượn màu dối thế mà bêu dạng 
trước mắt Ta.
Khốn cho những kẻ ấy! Khổ cho những kẻ ấy!.....”

 � (trích trong đạo sử của Bà Tư Cố Đầu Sư 
Hương Hiếu).

Có một vị Chức Sắc lại nói lên lời nói đầy tiêu cực: 
“Ông Thơ, Ông Tám là người xuất thân từ trường nào mà ra, 
sao Nhơn Sanh không nghe lời ổng, lại còn chống lại ổng…..?.”

Thật là vô sự tiểu thần tiên, không ngó ngàn gì đến 
sự mất còn của Đạo.

Thế ông Tương, ông Trang là người xuất thân ở 
trường nào mà lại tách làm chi phái?
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Nhơn sanh lăn lóc theo tiếng gọi của Thiêng liêng, 
gìn luật lệ Đạo Thầy cho tròn câu minh thệ, đùm bọc lẫn 
nhau, không để cho Tà Quyền dễ khinh danh Đạo. Lắm 
người đức vẹn tâm thành lần lượt ra đi do tuổi già sức 
yếu. Có người từ độ thanh xuân cho đến bây giờ da nhăn 
tóc bạc, ưu phiền khổ hạnh chất chồng mà nạn Đạo vẫn 
chưa qua. Biết bao lần đương đầu đối chất với Tà Quyền 
trăm đắng ngàn cay!!!... Mặc cho miệng thế mỉa mai nào 
là: “chọi trứng vô đá”, “đi trên nước, lửa……,.”

Thật vậy, các bạn ấy đã xem thường mạng sống của 
mình, phế bỏ cả giang san sự nghiệp, bất chấp cảnh vào 
tù ra khám!.

Hữu xạ tự nhiên hương, tôi không tiện nêu danh 
tánh các bạn, mặc cho trang sử Đạo Thầy ngàn năm lưu 
dấu.

Con vào cảnh truân chuyên mới biết,
Con vào nơi hổ huyệt mới tường.

Làm người dạn gió dày sương,
Có thân con phải đoạn trường vì thân.

***
Con dốc chí một lòng vì Đạo,
Dù đắng cay áo não đừng than.

Biết bao nhiêu cảnh khổ nàn,
Bền lòng son sắc đừng than não nùng.

***
Chư Đồng Đạo kính mến,
Hỡi các bạn đồng sanh, cộng đồng các dân tộc trên 

thế giới.
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Các bạn đã được toại hưởng độc lập, tự do, công 
bằng và nhân đạo. Các bạn muốn tìm hiểu thêm ánh 
sáng chân lý của Đạo Mầu giờ đã bị dìm tận dưới hang 
sâu vực thẩm, nơi sơn cùng thủy tận và trong cảnh mịt 
mù dày đặc bởi màn đêm.

Cầu mong Thượng Đế ban ơn cho ánh mắt thiêng 
liêng của các bạn thấy được ánh sáng chân lý của Đạo 
Trời hầu cứu nguy cho NHÂN LOẠI.
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